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Za ohranitev na ega zdravja je treba nekaj narediti!
Slovenska zveza sindikatov Alternativa je reprezentativna
sindikalna centrala, ki je dejavna v socialnem dialogu na
dr avni ravni. Kot sindikalna zveza povezujemo sindikate
prete no prometnega sektorja. Vanjo je vkljuèena veèina
sindikatov na Slovenskih eleznicah. Del na ih dejavnosti so
tudi projekti, s katerimi sku amo vplivati na izbolj anje
polo aja zaposlenih v podjetjih, v katerih delujemo.
Tako smo v na i sindikalni zvezi uspe no kandidirali na razpisu Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in pridobili projekt Promocija zdravja na delovnem mestu v
elezni kem sektorju: Zdrav eleznièar. Z odobrenimi sredstvi smo v okviru
omenjenega projekta pripravili analizo zdravstvenega stanja zaposlenih v
elezni kem sektorju, izvedli anketo med udele enci zdravstvene preventive
v Sredi èu Vitalis, vse dele nike izèrpno obvestili o projektnih dejavnostih in
pripravili prièujoèi Priroènik o promociji zdravja na delovnem mestu.
Cilj projekta je predvsem ta, da v okviru promocije zdravja na delovnem
mestu krepimo ozave èenost zaposlenih o pomenu varovanja
zdravja, spodbujamo dejavnosti zaposlenih za krepitev
zdravega ivljenjskega sloga in da izpopolnimo dejavnosti
programa promocije zdravja, ki jih organizira delodajalec.
Priroènik, ki je pred vami, vas bo tako najprej seznanil z
analizo zdravstvenega stanja zaposlenih na Slovenskih
eleznicah. Izvedeli boste, katera so najpogostej a
zdravstvena tveganja, zaradi katerih zaposleni odhajajo v
bolni ki stale . Sledi prispevek o tem, kako se v podjetju
spopadamo z izzivi teh zdravstvenih tveganj prek programa
zdravstvene preventive, ki se izvaja v Sredi èu Vitalis. V
istem prispevku se boste lahko seznanili z analizo tega
programa, izvedeli veè o predlogih za njegovo
izbolj anje in odzivih udele encev, ki so se
zdravstvene preventive e udele ili.
V delu, v katerem sku a dati priroènik nekaj
praktiènih napotkov za zmanj anje nekaterih
zdravstvenih tveganj, smo se dotaknili veè
podroèij. Najprej smo pripravili nekaj napotkov za
zdrav naèin prehranjevanja, skupaj z nekaj recepti
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Za ohranitev na ega zdravja je treba nekaj narediti!
za pripravo malice med delom. Med predlogi za krepitev gibalne sposobnosti
zaposlenih smo predstavili program pilates, predstavili nekaj vaj za razgibavanje
hrbtenice in vam pribli ali nordijsko hojo. V delu, ki sku a odgovoriti na izzive, ki so
povezani z na im psihiènim dojemanjem dela in ivljenja, smo predstavili program
spro èanja, program psihosocialne pomoèi, program spopadanja s posttravmatskimi
motnjami po izrednih dogodkih in se osredotoèili na pomen pozitivnega razmi ljanja. V
ta del spadajo tudi prispevki o problematiki zasvojenosti, odvisnosti in pomenu dobrih
odnosov med zaposlenimi.

Ta priroènik ima predvsem namen spodbuditi zaposlene k
razmi ljanju, da je treba za ohranjanje zdravja nekaj narediti. Èe smo
se v katerem od prispevkov dotaknili va ih razmi ljanj, da bi kazalo
katerega od uporabnih napotkov iz tega priroènika tudi
udejanjiti, smo dosegli svoj namen.
Ustvarjalci priroènika vam elimo veliko zdravja!

Zdenko Lorber
predsednik SZS -Alternativa
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Pomen promocije zdravja na delovnem mestu
Za naèrtovanje promocije zdravja delodajalec v okviru svojih
raziskav zbira podatke o zdravstvenem stanju zaposlenih. Hkrati
pa poleg ergonomskih delovnih razmer upo teva tudi elje in
prièakovanja svojih zaposlenih in jim posku a v delovnem okolju
omogoèati razliène oblike in dejavnosti, ki pripomorejo tako k
ohranjanju kot tudi izbolj anju njihovega fiziènega in psihiènega
zdravja.
Cilj promocije zdravja mora biti: bolj zdravi delavci, bolj motivirani
v skrbi za svoje zdravje, bolj zadovoljni na delovnem mestu in v zasebnem ivljenju, kar
jim omogoèa veèjo uèinkovitost pri delu.
Dejavnosti promocije zdravja lahko razdelimo v tri sklope, podroèja ali stebre. Prvi
steber dejavnosti za utrjevanje in ohranjanje na ega psihofiziènega
zdravja je fizièna dejavnost in najrazliènej e tehnike spro èanja,
kot sta na primer pilates in hipnoterapija, s katerimi skrbimo za
zmanj evanje in premagovanje stresa ter primerno telesno
kondicijo.
Drugi pomemben steber zdravja je
zdrava prehrana. Pomembno je
namreè, kako zdravo in raznoliko
hrano u ivamo, da zau ijemo dovolj
vitaminov, mineralov in drugih snovi, ki
jih potrebuje na e telo za zdravo
delovanje.
Tretji steber na ega zdravja pa
je na e du evno zdravje, ki
ga sestavljajo na e misli,
èustva, do ivljanje in
funkcionalno odzivanje na
dra ljaje, ki jih sprejemamo iz
okolja, konstruktiven naèin re evanja
ko n f l i k to v, o b v l a d o v a n j e s t re s a ,
izbolj evanje medsebojnih odnosov na
delovnem mestu, predelovanje travmatiènih
dogodkov na delovnem mestu, razliènih oblik
zasvojenosti, mobinga, poklicne izgorelosti idr.
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Pomen promocije zdravja na delovnem mestu
Program psihosocialne pomoèi zaposlenim omogoèa ohranjanje in izbolj anje
du evnega zdravja na delovnem mestu.
Jorge Bucay v svoji knjigi Pot samoodvisnosti govori o na em telesu kot koèiji, ki jo
poganjajo konji. Ti predstavljajo na e potrebe, elje, vzgibe, strasti in nagone, ki pa
potrebujejo koèija a, da konji ne zapeljejo na preveè tvegano in neznano pot, s katere
bi lahko koèija skrenila, se po kodovala ali unièila. In ta koèija je na a glava, na razum,
ki usmerja konje, da gredo proti cilju. To smo mi, na potovanju na ega ivljenja. Samo od
nas je odvisno, kako varno, udobno in dolgo bomo potovali s koèijo na ega telesa.

Vsem bralcem elimo, da bi jih ta zbornik lahko
osve èal glede ustreznej e skrbi za zdravje in
da bi jim pomagal pri odloèanju za oprijemljive
spremembe v navadah, ki bi ohranjale in tudi
krepile poèuje in zdravje.
Blagodejne spremembe v navadah bi lahko
postale trajne in tako krepile zdravje ter bolj e
poèutje, tako na delovnem mestu kot v zasebnem
ivljenju!
Veliko zdravja!
dr. Zdravko Lavriè
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Analiza zdravstvenega stanja zaposlenih v elezni kem sektorju
1. SPLO NO
Analiza zdravstvenega stanja zaposlenih v elezni kem sektorju v Sloveniji je
pripravljena na podlagi podatkov, ki so se uporabili za poroèilo o zdravju zaposlenih v
skupini Slovenske eleznice, d. o. o. Analiza temelji na podatkih o bolni kem stale u
zaposlenih in podatkih o nezgodah oziroma po kodbah zaposlenih.
Slovenske eleznice, d.o.o.,(S ) so najveèja in najpomembnej a dru ba v slovenskem
elezni kem sektorju, ki zaposluje 7742 oseb (31. 12. 2015). Gleda na to, da sestavlja
dele zaposlenih v drugih dru bah elezni kega sektorja zgolj nekaj odstotkov
zaposlenih na S , lahko na tej podlagi govorimo o analizi, ki ponazarja kvalificirano
sliko zdravstvenega stanja zaposlenih v tem sektorju. Analiza sku a predstaviti
najpomembnej e podatke zdravstvene statistike in zdravstvenega stanja zaposlenih v
obdobju zadnjih petih let. Za pripravo analize so, ob pomoèi strokovnih slu b S ,
obdelani podatki iz kadrovskega informacijskega sistema, podatki posameznih
organizacijskih enot in podatki Nacionalnega in tituta za javno zdravje Republike
Slovenije.
2. PREDSTAVITEV PODJETJA
Skupino Slovenskih eleznic poleg krovne dru be Slovenske eleznice, d.o.o,
sestavljajo naslednje odvisne dru be: S -Tovorni promet, d.o.o, S -Potni ki promet,
d.o.o, S -Infrastruktura, d.o.o., S -VIT, d.o.o., S - GP, d.d., S - IP, d.o.o., Prometni
in titut Ljubljana, d.o.o., S - elezni ka tiskarna, d.d., in Fer ped, d. o. o.
Slovenske eleznice, d.o.o., s svojimi odvisnimi dru bami zagotavljajo vzdr evanje
javne elezni ke infrastrukture in upravljanje z njo, vodenje elezni kega prometa,
prevoz potnikov in blaga po javni elezni ki infrastrukturi, vleko vlakov in
tehniènovagonsko dejavnost kot temeljne dejavnosti ter druge storitve in spremljajoèe
ter dopolnilne dejavnosti, potrebne za neovirano oziroma kakovostno opravljanje
temeljnih dejavnosti.
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2.1 GIBANJE TEVILA ZAPOSLENIH 2010 2014
Stanje na dan 31. 12.

2010

2011

2012

2013

2014

354

319

302

453

461

S -Tovorni promet, d.o.o.

1524

1.495

1.356

1.312

1.301

S -Potni ki promet, d.o.o.

672

666

648

623

622

S , d.o.o.

S -Infrastruktura, d.o.o.

2742

2.662 2.492

2.355

2.385

S -Vleka in tehnika, d.o.o.

2463

2.401

2.257

2.138

2.105

Skupina GP

383

382

335

369

360

Skupina IP

717

748

754

724

717

85

79

Prometni institut, d.o.o.

25

23

22

27

26

S - elezni ka tiskarna, d.d.

13

13

13

13

13

8893

8709

8179

8.099

8.069

Skupina Fersped

Skupaj

2.2 STRUKTURA ZAPOSLENIH PO STAROSTI IN SPOLU 2010-2014

Mo ki
enske
Povpreèna starost zaposlenih

2010

2011

2012

2013

2014

85,7%

83%

83,5%

83,6%

83,5%

14,3%

17%

16,4%

16,4%

16,4%

43,5

44,9

45,2

45,7

46,5

1 Podatek na dan 31. 12. 2015.
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2.3 ZAPOSLENI PO STOPNJI STROKOVNE IZOBRAZBE 2010-2014
St.
izob.

2010
%

2011 2012 2013 2014 2014
%

%

%

I.

17,5

19

18

17,2

II.

0,8

1,9

1,1

1,1

%

t.

17,1 1.376
1,2

96

2,8

222

III.

2,3

2,4

2,8

2,7

IV.

32,4

32,7

33

33,3

32,7 2.637
31,8 2.566

V.

34,2

30,5

31

31,6

VI.

6,1

6,3

6,5

6,7

6,8

552

VII.

6,1

6,3

6,3

6,5

6,8

546

VIII.

0,5

0,7

0,8

0,9

0,9

70

IX.

0

0

0

0,04

0,04

4

Podatki o gibanju tevila zaposlenih v spremljanem obdobju ka ejo, da se to znatno
zni uje. V obdobju 2011-2014 je sistem Slovenskih eleznic zapustilo 824 zaposlenih. To
gibanje pa se je v veèjem dele u nadaljevalo tudi leta 2015. Kazalniki starostne strukture
zaposlenih ka ejo na hitro staranje delovne sile. V obdobju petih let se je povpreèna
starost zaposlenih dvignila za tri leta, na 46,5 leta. Glede strukture zaposlenih po spolu
pa lahko iz preglednice vidimo, da je veèina zaposlenih mo kega spola, 83,5 odstotka,
odstotek ensk pa se je sicer v zadnjih letih poveèal s 14,3 (leta 2010) na 16,4 (leta 2014).
Glede na stopnjo izobrazbe prevladujejo zaposleni s èetrto (32,7 odstotka) in peto
(31,8 odstotka) stopnjo strokovne izobrazbe.
.

2 Podatki

za leto 2010 so prikazani glede na organiziranost 2011.
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3. DELAVCI Z ZMANJ ANO ZDRAVSTVENO ZMO NOSTJO (ZZZ)

Zaèasna Trajna

Skupaj

Leto

ZZZ

ZZZ

ZZZ

2010

45

91

136

2011

42

76

117

2012

42

83

125

2013

50

79

129

2014

82

60

146

Na podlagi ugotovitev preventivnega zdravstvenega pregleda lahko zaposleni trajno
ali zaèasno izgubijo zmo nost za delo, ki ga opravljajo. Objavljeni podatki ka ejo na
rahlo poveèanje dele a delavcev z zmanj ano zdravstveno zmo nostjo. Pri tem je
zaznan poveèan trend dele a zaèasne in zmanj an trend dele a trajne izgube
zdravstvene zmo nosti. Delavci z zmanj ano zdravstveno sposobnostjo se
prerazporedijo na drugo delovno mesto v isti ali drugi dru bi, prilagodijo se delovne
razmere, delavci se vkljuèijo v dodatno izobra evanje ali pa se spro i invalidski
postopek oziroma, na pobudo zaposlenega, postopek prenehanja delovnega
razmerja zaradi upokojitve.
4. TEVILO INVALIDOV PO DRU BAH V SKUPINI S
Stanje na dan 31. 12.
S , d.o.o.
S -Tovorni promet, d.o.o.
S -Potni ki promet, d.o.o.

2012

2013

16

12

23

21

110

75

70

75

2011

2014

29

22

21

23

S -Infrastruktura, d.o.o.

182

155

149

169

S -Vleka in tehnika, d.o.o.

181

142

144

145

Skupina GP

46

17

16

18

Skupina IP

333

390

371

372

6

5

1

1

Skupina Fersped
Prometni institut, d.o.o.

0

S - elezni ka tiskarna, d.d.
Skupaj

0

0

0

0

0

897

813

801

829
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4.1 POVPREÈNA STAROST INVALIDOV
Povpreèna starost invalidov je v vseh letih spremljanja vi ja od povpreène starosti
drugih zaposlenih v podjetju.
LETO

2010

2011

2012

2013

2014

Starost

49,7

49,7

49,9

49,8

50,6

5. BOLNI KI STALE
PRIMERJAVA S SLOVENSKO STATISTIKO
Odstotek bolni kega stale a (% BS) pomeni povpreèen dele izgubljenih delovnih
dni na enega zaposlenega delavca. Z izjemo leta 2010 je dele bolni ke odsotnosti
vi ji od povpreèja, ki je ugotovljen za celotno dr avo.

% BS na
Leto

S

% BS
Slovenija

2010

4,39

4,2

2011

4,7

4,2

2012

4,7

4,1

2013

4,7

4,1

2014

4,4

3,7
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5.1 BOLNI KI STALE
PO DELOVNIH MESTIH, NA KATERIH JE ZAPOSLENIH
VEÈ KOT 50 DELAVCEV

NAZIV DM
POMO NI DELAVEC I (M/ )
PROGAR (M/ )

% BS

% BS

% BS

% BS

T. ZAP.

2011
14,5
7,83

2012
13,2
10,1

2013
12,9
7,96

2014
9,06
7,34

2014
66
265

TEH. VZDR . V EL. OPER. SV (M/ )

5,31

5,7

5,73

6,92

46

PREMIKAÈ II (M/ )

2,46

2,97

3,7

6,77

71

VODJA PROGOVNIH DEL (M/ )

3,54

3,67

5,59

6,4

79

REF.III/1-EKONOMSKE SMERI (M/

5,35

4,44

4,03

6,1

105

VODJA PREMIKA I (M/ )

4,5

6,95

5,45

5,37

87

PROGOVNI ÈUVAJ I (M/ )

4,08

5,84

7,94

4,97

112

PREMIKAÈ I (M/ )

4,85

4,67

4,45

4,56

368

PRODAJ. V PROD. INF.CENTRU II (M

7,05

6,05

6,39

4,39

60

PROMETNIK III (M/ )

1,83

2,75

3,17

4,32

165

TRANSPORTNI KOMERCIALIST (M/ )

5,02

4,2

3,7

4,3

94

VOZOVNI PREGLEDNIK (M/ )

3,25

3,15

3,47

3,61

190

VOZNIK PROGOVNIH VOZIL (M/ )

4,62

3,22

4,03

3,49

77

TRANSPORTNI SKLADI ÈNIK (M/ )
KRETNIK III (M/ )

5,74
4,02

6,71
1,78

5,41
3,61

3,09
3,01

75
50

SPREVODNIK (M/ )

3,8

3,25

3,21

2,99

252

PROMETNIK IV (M/ )

3,14

3,43

2,58

2,69

124

STROJEVODJA I (M/ )

2,15

2,83

3,01

2,62

890

NADZORNIK VLEKE (M/ )

4,73

2,8

2,63

2,49

59

PROGOVNI PROMETNIK (M/ )

1,51

1,03

2,37

2,33

58

2,1

2,22

2,02

2,24

186

VODJA VLAKA (M/ )

3,66

3,84

3,2

1,89

94

PROMETNIK II (M/ )

1,77

1,28

2,39

1,51

74

PROMETNIK I (M/ )

1,51

1,65

2,23

1,42

217

VLAKOVODJA NABIRALNIH VLAKOV
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5.2 BOLNI KI STALE
IZGUBLJENI DELOVNI DNEVI IN TEVILÈNA
ODSOTNOST DELAVCEV NA DELOVNI DAN
LETO

2010

2011

2012

2013

2014

Izgubljeni delovni dnevi na delavca na S

12,4

12,4

12,2

12,3

11,6

Povpreèno t. delavcev, odsotnih na dan

291

424

406

359

361

5.3 BOLNI KI STALE

3

PRIMERJAVA VZROKOV ZA BOLNI KO ODSOTNOST

Upo tevan je podatek takratne organizacijske sestave podjetja Slovenske eleznice, d. o. o.
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Po podatkih iz tabele je mogoèe ugotoviti, da so v letu 2014 po kodbe in zastrupitve
zunaj dela najveèji vzrok za bolni ko odsotnost, pred tem so bile na prvem mestu
bolezni mi ièno-kostnega sistema in vezivnega tkiva. Dele po kodb in zastrupitev
zunaj dela ima v zadnjih letih trend nara èanja in je tudi bistveno vi ji, kot je dele v
dr avi. Sledijo odsotnosti zaradi bolezni mi ièno-kostnega sistema in vezivnega tkiva,
kjer pa dele v zadnjih letih pada. Skrb zbujajoèe je dejstvo, da se poveèuje bolni ka
odsotnost zaradi du evnih in vedenjskih motenj (ta je vi ja kot v dr avi) in da se
poveèuje dele neoplazme (rak). Prièujoèi graf ka e na to, da so dele i pri vseh
najpomembnej ih vzrokih za bolni ko odsotnost vi ji, kot to velja za dr avno raven.
Ocenjujemo, da gre pogostej e obolevanje eleznièarjev v primerjavi z republi kimi
podatki pripisati visokim zahtevam zdravstvenih sposobnosti za delavce v proizvodnji
in ne v slab em zdravstvenem stanju eleznièarjev kot drugih dr avljanov.
5.4 BOLNI KI STALE
PRIMERJAVA VZROKOV ZA BOLNI KO ODSOTNOST PO
POSAMEZNIH ODVISNIH DRU BAH
IO Indeks onesposabljanja je kazalnik, ki nam pove, kolik no je bilo tevilo izgubljenih
dni zaradi bolni kega stale a na enega zaposlenega delavca.

V S -Tovornem prometu imajo najveèji dele bolezenske odsotnosti po kodbe in
zastrupitve zunaj dela, medtem ko so drugi vzroki v upadanju. Za S -Potni ki promet pa
je posebej zaznano poveèanje dele a bolezenske odsotnosti zaradi du evnih in
vedenjskih motenj.
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Za S - Infrastruktura, d.o.o. je znaèilno, da najbolj onesposabljajo za delo v letu 2014
po kodbe in zastrupitve zunaj dela, medtem ko je dele bolezni mi ièno-kostnega
sistema in vezivnega tkiva na drugem mestu in pada .
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V S , d.o.o. so v letu 2014 na prvem mestu po kodbe in zastrupitve zunaj dela, sledijo
bolezni mi ièno-kostnega sistema in vezivnega tkiva, katerih dele je v letu 2014 padel.

V podjetju S -VIT izstopajo predvsem po kodbe in zastrupitve zunaj dela, ki vsa
spremljana leta ohranjajo visok dele , in bolezni mi ièno-kostnega sistema in vezivnega
tkiva, katerih dele se zmanj uje.
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Analiza zdravstvenega stanja zaposlenih v elezni kem sektorju
V podjetju S - IP in S - GP izstopa predvsem visok dele bolni ke odsotnosti v
primerih bolezni mi ièno-kostnega sistema in vezivnega tkiva. V S - GP je zaznano
poveèanje bolezni obtoèil in raka. V S - IP pa so na drugem mestu bolezenske
odsotnosti du evne in vedenjske motenje ter po kodbe in zastrupitve zunaj dela.
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6. PO KODBE PRI DELU

tevilo nezgod pri opravljanju dela

2010

2011

2012

2013

2014

2

1

0

2

1

S -Tovorni promet, d.o.o.

53

38

43

31

38

S -Potni ki promet, d.o.o.

4

10

2

6

7

S , d.o.o.

S -Infrastruktura, d.o.o.

45

46

58

41

33

S -Vleka in tehnika, d.o.o.

71

64

75

76

64

Skupina GP

26

23

10

12

18

Skupina IP

7

9

11

16

13

Prometni institut, d.o.o.

0

0

0

0

0

S - elezni ka tiskarna, d.d.

0

0

0

0

0

208

191

199

184

176

2010

2011

2012

2013

2014

21

23

22

22

22

Skupina Fersped

1

Skupaj

6.1 TEVILO PO KODB NA TISOÈ ZAPOSLENIH
LETO
tevilo po kodb na 1000 zaposlenih na S

V sistemu Slovenskih eleznic je zaznan upad tevila nezgod, ki ga statistika
permanentno zaznava od leta 2010. Na pribli no enaki ravni pa ostaja tevilo po kodb
na tisoè zaposlenih.
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Program zdravstvene preventive za zaposlene v skupini S v
Sredi èu Vitalis
Ker skrb za zdravje in dolgo, kakovostno ivljenje ni le stvar posameznika,
temveè tudi odgovornega, dobrega delodajalca.
V Sredi èu Vitalis zaposlenim v skupini S ponujajo mo nost za oddih, premor in
skrb za zdravje.
Ponujajo dvodnevni program zdravstvene preventive, ki poteka ob èetrtkih in petkih
v Ljubljani in ga sestavljata tako rekreacijski in izobra evalni program kot sprostitev in
dru enje.
Dvodnevni program sestavljajo:
· individualni pogovor in meritve,
· predavanja o zdravem ivljenjskem slogu,
· uèenje tehnik spro èanja,
· skupinska vadba oz. gibalna klinika,
· masa a telesa ali pedikura,
· savnanje.
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Program zdravstvene preventive za zaposlene v skupini S v
Sredi èu Vitalis
Namen oziroma glavno vodilo zdravstvene preventive je udele encem v dveh
dneh teoretièno in praktièno predstaviti informacije in smernice za vitalnost in
preventivno skrb za ohranjanje zdravja. Cilj programa pa je èim veè tega znanja in
prakse prenesti tudi v vsakodnevno ivljenje domov ter na delovno mesto. Hkrati
pa je to tudi prilo nost za sprostitev in dru enje.
Zakaj se udele iti programa zdravstvene preventive:
·
laj anje ali preventiva pri te avah s hrbtenico, te avah s te o, stresom,
·
veèja vitalnost,
·
dru enje,
·
oddih in spro èanje,
·
obisk sredi èa Ljubljane,
·
prijetni prostori, dobra hrana.
Termini, trajanje, lokacija:
Program traja dva dneva, v èetrtek in petek, od 8. do 16. ure. Èetrtek popoldan je
namenjen obisku mesta, veèerji, dru enju.
Program se izvaja v Ljubljani, v Sredi èu Vitalis v Zalogu, prenoèitev z zajtrkom v
dvoposteljnih sobah ter èetrtkova veèerja pa sta zagotovljeni v City hotelu v
sredi èu Ljubljane.
Leon Didiè

Informacije in prijave:
Igor mid
Sektor za pravne zadeve in kadre
01/29 14 391,
igor.smid@slo-zeleznice.si
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Analiza zadovoljstva udele encev programa zdravstvene
preventive v Sredi èu Vitalis
Leta 2015 je Sredi èe Vitalis zaèelo udejanjati program zdravstvene preventive,
namenjen zaposlenim na S . Program je bil raznoliko zastavljen, prav tako pa so zelo
raznolike tudi potrebe in elje zaposlenih. Zato je spremljanje zadovoljstva
udele encev ter njihovega pogleda na skrb za zdravje zelo pomebno.

Kako je videti zdravstvena preventiva za zaposlene S ?
Program se zaène v èetrtek zjutraj in konèa v petek popoldne. Za udele ence smo
pripravili tevilne razliène dejavnosti, hkrati pa imajo tudi dovolj èasa za sprostitev in
dru enje. Program sestavljajo:
· STROKOVNO VODENE VADBE
· INDIVIDUALNI POGOVORI
· URAVNOTE ENA PREHRANA
· VODENI OGLED LJUBLJANE
· GIBALNA KLINIKA
· VEÈERNO DRU ENJE

· IZOBRA EVANJE
· SPROSTITEV
· UÈENJE SPROSTITVENIH TEHNIK
· SAVNA, MASA A, PEDIKURA
· PRENOÈITEV V CITY HOTELU

V drugi polovici leta so udele enci programa imeli mo nost sodelovati v anketi.
Z anketo smo eleli ugotoviti:
- katera so najpogostej a zdravstvena tveganja zaposlenih po posameznih
poklicnih skupinah;
- morebitne vzroke oziroma dele absentizma oz. prezentizma po posameznih
poklicnih skupinah;
- ali program te zdravstvene preventive dosega prièakovanja udele encev, in
analizirati zbrane predloge za dopolnitev tega programa.

1. Kaj smo ugotovili o stanju zaposlenih
V anketi je sodelovalo 137 udele encev. Povpreèna starost je bila 47,7 leta (od 26 do
64). Delovna doba udele encev je bila v povpreèju 27,9 leta (8 do 44). Pribli no
polovica je bila ensk ter polovica mo kih.
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preventive v Sredi èu Vitalis
Zdravje najbolj ogro ajo stres na delovnem mestu ter slabi odnosi

najmanj pomembno

najbolj pomembno

Anketirance smo vpra ali, kako pomembni se jim zdijo nekateri elementi delovnih
razmer za zdravje oz. bolezen. Po vrsti si ti elementi sledijo takole:
· Izpostavljenost stresnim dejavnikom
· Slabi odnosi med sodelavci oz. na relaciji nadrejeni / podrejeni
· Pomanjkljiva skrb za rekreacijo in oddih
· Pomanjkljiva skrb za zdravo prehranjevanje
· Pomanjkanje motivacije zaposlenih
· Hiter tempo dela
· Neustrezna oprema, naprave, stroji
· Slabe ergonomske razmere
· Neustrezna organizacija delovnega procesa
· Pomanjkljivo zagotovljena varnost pri delu
· Neustrezna razporeditev delovnega èasa
· Pomanjkljiva skrb za izobra evanje o varnosti in zdravju pri delu
Drugo:
· Mobing
· Nenadome èanje upokojenih in obremenjevanje ostalih
· Utrujenost
· Ustrezna komunikacija in obve èenost s strani vodstva

Kot vidimo, veèina pripisuje velik pomen tako imenovanim »mehkim« dejavnikom.
Izpostavljenost stresorjem ter slabi odnosi so na vrhu pomembnosti. Do ivljanje stresa
zmanj a na e zadovoljstvo pri delu, obremeni na organizem ter je moèno povezano z
zdravjem oziroma boleznijo. V okviru programa zdravstvene preventive je tako kar
nekaj poudarka prav obvladovanju stresa, in sicer v obliki uèenja tehnik spro èanja.
Udele enci so takoj po vodenem spro èanju obièajno izrazili eljo, da bi te tehnike
eleli uporabljati vsak dan.
Element dela
Pomanjkljiva skrb za izobra evanje
o varnosti in zdravju pri delu
Pomanjkljivo zagotovljena
varnost pri delu

Poklicna skupina
Pisarni ki delavci

2,9 3,9

Poklicna skupina
Drugi izvr ilni delavci

Pisarni ki delavci

3,3 4,7

Proizvodni delavci

Osebje vleènih vozil

3,1 4,7

Proizvodni delavci
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Ali so bili v zadnjih petih letih zaradi posledic neustreznih delovnih razmer v
bolni kem stale u?

NE VEM Veèina zaradi morebitnih neustreznih
5%
delovnih razmer ni bila v bolni kem stale u,

NE
77 %

DA
18 %

kar lahko ocenimo kot pozitivno. Bodisi so
delovne razmere dobre bodisi udele enci
dobro skrbijo za svoje zdravje in s tem krepijo
svojo vitalnost tudi, èe razmere niso
optimalne.

Kako ocenjujejo delovne razmere?
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%

»Vsak dan bi se morali
dvajset minut spro èati.
Èe nimamo èasa,
pa eno uro.«

odliène dobre zadovoljive neprimerne zdravju
kodljive

Udele enci so najpogosteje poroèali, da so delovne razmere dobre ali zadovoljive.
Nekateri so jih ocenili kot odliène, nekateri pa kot neprimerne ali celo zdravju kodljive.
To informacijo je treba vzeti resno. Veèino delovnih razmer je namreè mogoèe
preurediti tako, da so za delavce vsaj primerne.

Pisarni ki delavci
Proizvodni delavci
Izvr ilni el. delavci

odliène

dobre

zadovoljive

neprimerne

4%
29 %
0%

46 %
14 %
28 %

39 %
29 %
45 %

5%
14 %
11 %

zdravju skupaj
kodljive
5%
100 %
14 %
100 %
15 %
100 %

Iz preglednice lahko razberemo, da so razliène poklicne skupine razlièno ocenile
razmere, v kakr nih delajo. Tako so pisarni ki delavci najpogosteje izbrali odgovor
»dobre« ter »zadovoljive«. Proizvodni delavci so izbirali odgovore »odliène« ter
»zadovoljive«, izvr ilni delavci pa so najpogosteje izbrali oceno »zadovoljive« ter
»dobre«.
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Ali so v zadnjih petih letih ostali v slu bi ali pri li v slu bo kljub bolezni?
Kot lahko vidimo, je veèina udele encev ankete
poroèala, da je e kdaj pri la v slu bo kljub bolezni.
Tak en rezultat ni najbolj za elen. Po eni strani sicer
govori o tem, da so zaposleni motivirani za delo, a
NE vendar je zdravje lahko visoka cena. Zanimivo bi
24 % bilo izvedeti, katere bolezni so tiste, zaradi katerih
se niso odloèili za bolni ki stale . Ugibamo lahko,
da segajo vse od rahlega glavobola, zobobola ali
prehlada, pa vse do nalezljivih sezonskih bolezni ali kroniènih boleèin ali bolezenskih
znakov. Hkrati pa tudi, kak ni so vzroki, da so kljub bolezni vseeno delali. Morda gre za
obèutek odgovornosti do dela, sodelavcev ali pa so
vzroki finanèni ali pa gre celo za strah pred
»Poskrbimo za svoje telo.
posledicami. Vsekakor bi eleli, da bi v primeru
Je edini kraj,
bolezni ali boleèine zaposleni poskrbeli zase, saj tako
kjer smo primorani iveti.«
dolgoroèno prispevajo k svoji dobrobiti ter tudi ir e.

DA
76 %

ni tveganja

veliko tveganje

Ocene stopnje tveganja zdravstvenih te av na delovnem mestu.
Katere te ave, bolezni ali nev eènosti so udele enci ocenili kot najbolj tvegane zanje?
· Boleèine v hrbtu
· Stres
· Boleèine v ramenih in vratu
· Okvara vida
· Utrujenost
· Psihiène te ave (razdra ljivost, te ave s koncentracijo, tesnoba)
· Okvare ali boleèine zgornjih okonèin
· Glavobol
· Te ave s spanjem
· Okvare ali boleèine v spodnjih okonèinah
· elodène te ave
· Bolezni srca
· Okvare sluha
· Po kodbe
· Te ave s ko o
· Te ave z dihanjem
· Alergija
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Kot lahko razberemo, so udele enci med najpogostej imi tveganji navajali boleèine v
hrbtu, sledijo stres in boleèine v ramenih in vratu. Najmanj e tveganje udele enci
zaznajo za alergije, te ave z dihanjem ter te ave s ko o. Najbolj zanimivi so morda
rezultati tega, kako se razliène poklicne skupine zaposlenih razlikujejo v tem, katera
tveganja so vi je ocenili (od 1 do 5). Pari skupin, ki se med seboj razlikujejo v povpreèni
oceni:
Mo ne te ave
Okvare sluha
Te ave s spanjem
Po kodbe
Te ave z dihanjem
elodène te ave
Bolezni srca

Poklicna skupina
Pisarni ki delavci
Pisarni ki delavci
Pisarni ki delavci
Pisarni ki delavci
Pisarni ki delavci
Postajno osebje
Pisarni ki delavci
Pisarni ki delavci
Proizvodni delavci
Postajno osebje
Osebje vleènih vozil
Drugi izvr ilni delavci

1,9
2,7
1,7
1,7
1,5
2,1
2,3
2,5
2,2
2,7
2,4
2,4

3,2
4,5
2,8
4,3
3,7
3,7
3,5
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

Poklicna skupina
Postajno osebje
Vlakospremno osebje
Postajno osebje
Vlakospremno osebje
Vlakospremno osebje
Vlakospremno osebje
Osebje vleènih vozil
Vlakospremno osebje
Vlakospremno osebje
Vlakospremno osebje
Vlakospremno osebje
Vlakospremno osebje

Opomba:
Pisarni ki delavec (vodstveni, delavec v administraciji, tehnièna re ija );
Proizvodni delavec (gradbeni tvo, vzdr evanje, èi èenje );
Izvr ilni elezni ki delavec (osebje vleènih vozil, vlakospremno, postajno osebje, drugi izvr ilni delavci).

Analiza je pokazala, da omenjena tveganja pogosto najvi je ocenjuje vlakospremno
osebje, e posebej te ave s spanjem, po kodbe ter bolezni srca. Najni je tveganja
ocenjujejo pisarni ki delavci, najni je prav okvare sluha, po kodbe ter te ave z
dihanjem.
2. Program zdravstvene preventive
Eden od ciljev te tudije je bil ugotoviti, ali program te zdravstvene preventive dosega
prièakovanja udele encev, in analizirati zbrane predloge za dopolnitev tega
programa.
Anketirancem so zastavili vpra anje, ali po njihovo program prispeva k obvladovanju
zdravstvenih tveganj, katere vsebine programa se jim zdijo najbolj uporabne, kako bi
bilo mogoèe program dopolniti ter koliko dni bi eleli nameniti takemu programu.
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Ali program zdravstvene preventive Sredi èa Vitalis prispeva k bolj emu
obvladovanju zdravstvenih tveganj na delovnem mestu?

DELOMA
28 %

DA
70 %

NE VEM
2%
Rezultati so pozitivni, saj je veèina udele encev mnenja, da program preventive
prispeva k obvladovanju zdravstvenih tveganj. Nihèe ni odgovoril, da to ni tako.

tiri vsebine, s katerimi so bili udele enci programa zdravstvene preventive
v Sredi èu Vitalis najbolj zadovoljni
Vsebina
Masa a
Vadba pilates/joga
Vadba boot camp
Vodeno spro èanje
Gibalna klinika
Savna
Pedikura
Predavanje

%
84,7
66,1
50,8
50
46,8
35,5
21,8
13,7

Kot lahko razberemo iz tabele, so udele enci
najveèkrat izbrali masa o, sledita pa obe
skupinski vadbi (pilates in boot camp).
Najmanj jih je izbralo predavanje.

»Masa a je balzam
za telo in du o.«

Izvedeli smo torej, kaj od obstojeèega je udele encem e v eè. Kaj od predlaganega
pa bi e eleli?
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Vsebine, s katerimi bi udele enci programa zdravstvene preventive dopolnili
sedanji program v Sredi èu Vitalis
Vsebina
- Masa e (veè specializiranih vrst).
- Ozave èanje o simptomih in ukrepih za zmanj anje izgorelosti na
delovnem mestu (preutrujenost, izèrpanost).
- Razumevanje dejavnikov stresa in obvladovanje stresa na delovnem mestu
- Vadba najrazliènej ih tehnik spro èanja (meditacija ).
- Predavanje o zdravi prehrani, s primeri zdravih jedilnikov
- Predavanje o pomenu ergonomije, prilagojene telesne vadbe,
naèinu ustreznega gibanja oz. razteznih vajah na delovnem mestu.
- Predavanje specialistov medicine dela, s poroèanjem o rezultatih obdobnih
zdravstvenih pregledov delavcev po posameznih poklicnih skupinah.
- Nordijska hoja.
- Skupinska vadba.
- Seznanitev s programom odvajanja kajenja in drugih oblik odvisnosti.
Dodatno navedeni predlogi:
- plavanje,
- programa bi se pogosteje udele ili,
- program naj bi trajal veè dni.

%
55,9
54,1
45,0
44,1
41,4
39,6
29,7
27,9
22,5
8,1
3,6
1,8
0,9

Najpogosteje so udele enci izbrali masa o, sledita ozave èanje o izgorevanju ter
obvladovanje stresa. Najmanj se jih je odloèalo za vsebine odvajanja od kajenja in
drugih oblik zasvojenosti. Ti rezultati so skladni s prej njimi. Masa a je e v obstojeèem
programu najbolj priljubljen del, prav tako je prav stres tisti sestavni del, ki so ga
udele enci navajali kot element z najveèjim pomenom za zdravje oziroma za nastanek
bolezni.
Masa a je tisti sestavni del preventive, ki deluje na veè ravneh. Sprosti napetosti v
telesu, sprosti se tudi um. Je del pasivnega èasa, v katerem ni fiziènih ter umskih zahtev.
To je zelo blagodejno, in verjamemo, da je udele encem zelo ljub sestavni del
programa zdravstvene preventive.
Podobne rezultate je pokazala tudi interna analiza ovrednotenja programa, ki jo je
opravilo Sredi èe Vitalis, izvajalec programa. Analiza je pokazala, da so najbolje
ovrednotene masa a, ekipa sredi èa, vodeno spro èanje, pedikura in vodena vadba
pilatesa.
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Poleg tega so udele enci izrazili eljo po tem, da bi imeli mo nost vadbe in spro èanja
v vodi na bazenu. Pri tem predlagajo bodisi zgraditev bazena na lokaciji bodisi obisk
kak nega od ljubljanskih kopali è vsaj za del dneva. Poudariti je treba, da je
zdravstvena preventiva tako v celoti kot po posameznih dejavnostih prejela odliène
ocene. Povpreèje ocen posameznih dejavnosti na lestvici od 1 do 5 je tako med 4,21
(najni je povpreèje lokacija sredi èa) in 4,92 (najvi je povpreèje masa a).
Trenutno program zdravstvene preventive traja dva dneva. Kako so s tem zadovoljni
udele enci ankete? Koliko dni bi eleli, da traja program?

Ocena zadovoljstva s trajanjem zdravstvene preventive?
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5 dni

7 dni

Nanizali so odgovore od 1 dneva do 7 dni. Najpogostej i odgovor je bil 5 dni.
Povpreèno tevilo dni, s katerim bi bili udele enci zadovoljni, je bilo 4.
To je za program spodbudna informacija, saj si obièajno dobrih stvari elimo e veè.
Oddih in odklop od obièajne rutine, ljudi, okolja ter sam program zelo pozitivno
vplivajo na udele ence. Tako se na delo in v vsakdanje ivljenje vrnejo z novim elanom,
novo izku njo, opremljeni z novimi informacijami. Kot pravijo izvajalci programa to naj
ne bosta le dva dneva preventive. Lahko pa sta prva dva dneva. Vsak dan je dobro
skrbeti za svoje zdravje. Spremembe ivljenjskega sloga uvajamo postopoma, z
obèutkom in s pozitivnim odnosom do sebe in druhig, saj bodo samo tako trajne in
za eleno uèinkovale.
Asja Videènik, Matija Samec, Darja Skok
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Programi zdravstvene preventive za samoplaènike v
Termah Olimia in Termah Tuhelj
Terme Olimia in Terme Tuhelj zaposlenim ter upokojencem v skupini Slovenske
eleznice ponujajo ugodne programe 6-dnevne zdravstvene preventive. V obeh
sredi èih so predvideni termini od torka do nedelje.
Zaposleni v skupini Slovenske eleznice imajo ob predlo itvi potrjene odstopne izjave
mo nost plaèila zdravstvene preventive v treh zaporednih meseènih obrokih, pri
èemer se prvi obrok plaèa v hotelu, preostala dva pa se odtegneta od plaèe. Enaka
doloèila veljajo za partnerje ali zakonce.
Vsako leto se posebej doloèijo spomladanski in jesenski termini, ki pa se lahko
prilagodijo, èe je zanimanje za to in èe to dopu èajo zmogljivosti ponudnikov.
V program v Termah Olima so v teti:
· 5 × polni penzion v dvoposteljni sobi hotela Breza****
· neomejeno kopanje v vseh bazenih s termalno vodo, v bazenih Wellness centra
Termalija, v Termalnem parku Aqualuna in v bazenu Hotela Breza,
· posvet pri zdravniku,
· 4 × roèna masa a telesa 30 min,
- 4 × vodena terapevtska telovadba v bazenu,
· 4 × vodena terapevtska telovadba v telovadnici oz. na prostem.
· 4 × fitnes pod strokovnim vodstvom,
· predavanje o zdravem naèinu ivljenja,
· vstop v Savna svet v Wellness centru Termalija,
· pester organiziran program animacije: tibetanske vaje, pozdrav soncu, osnove
joge, energetsko spro èanje v gozdu, zvoèna meditacija, nordijska hoja, energijske
vaje in meditacija, sprehod in dihalne vaje, energetska vadba in globinsko zvoèno
spro èanje.
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Programi zdravstvene preventive za samoplaènike v
Termah Olimia in Termah Tuhelj
Èe je v enem terminu v skupini najmanj 14 oseb, jim je ves èas bivanja na razpolago
portni animator. Vsebine se prilagajajo vremenskim razmeram in eljam udele encev
v skupini.
Program v Termah Tuhelj sestavljajo:
· 5 × polni penzion v dvoposteljni sobi hotela*** v Termah Tuhelj,
· neomejeno kopanje v vseh bazenih s termalno vodo,
v bazenih Vodnega planeta,
· uporaba portnih igri è v portnem parku,
· 4 × masa a 30 minut v Centru SpaEVita,
· 4 × vodena telovadba v zaprtih prostorih oziroma na prostem,
· neomejen obisk najveèjega savna centra na Hrva kem,
· organiziran program animacije.
Leon Didiè

Informacije in prijave:
Igor mid
Sektor za pravne zadeve in kadre
01/29 14 391
igor.smid@slo-zeleznice.si
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Psihosocialna pomoè zaposlenim
Vsak od nas se v ivljenju kdaj znajde v veèji stiski in posledièno do ivlja razlièna èustva,
kot so nemoè, boleèina, osamljenost, alost, strah, jeza Ob tem èuti, da ne obvlada
sebe in situacije, v kateri se nahaja. Èe je te a bremena za nas prevelika, da bi se v dani
situaciji zmogli ustrezno spoprijeti s èustvenimi in du evnimi stiskami, se lahko
znajdemo v zaèaranem krogu te av, ki se najpogosteje stopnjujejo. Ob tak nih stiskah
potrebujemo pomoè, èeprav zanjo nimamo poguma in morda niti ne vemo, kam se
obrniti in kdo bi nam lahko pomagal! Pri re evanju èustvenih in psihiènih te av nam je v
najveèjo pomoè psihoterapevt.
Na eleznici e esto leto ponujamo zaposlenim tako imenovano psihosocialno
pomoè, ki jo izvaja psihoterapevt. Psihosocialna pomoè je naj ir a oblika pomoèi
delavcem, ki se znajdejo v razliènih ivljenjskih stiskah. Ta pomoè obsega svetovanje,
psiholo ko pomoè in psiholo ko podporo v èustveno du evni stiski ter usmeritev v
druge ustrezne strokovne oblike pomoèi, ki so na voljo v okolju.

Delavec se lahko vkljuèi v psihosocialno
pomoè, ko ima te ave na delovnem
mestu - konflikti, mobing, do ivljanje
razliènih stisk, udele ba v izrednem
dogodku ali nesreèi, zdravstvene te ave,
zasvojenosti ipd. - pa tudi, ko ima te ave
v zasebnem ivljenju.

Psihosocialna pomoè

Psiholo ka pomoè(strokovna pomoè)
/psihoterapija/

Psiholo ka
podpora
ob ID

Te avi se lahko uklonite ali pa jo re ite.
Eldridge Cleaver

Stiske, ki jih do ivljamo v domaèem okolju, prina amo na delovno mesto in nasprotno,
iz delovnega okolja vse stiske in te ave najpogosteje nosimo domov in z njimi nehote
obremenjujemo èlane svoje dru ine.
V psihosocialno pomoè lahko delavca napoti tudi delodajalec, in sicer v primerih, ko
delavec npr. ka e znake odvisnosti, se neprimerno vede - kar je lahko posledica
du evne stiske ali bolezni -, ne izpolnjuje svojih delovnih obveznosti in zaradi drugih
te av, ki motijo delovni proces.
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Psihosocialna pomoè zaposlenim
Psihosocialna pomoè poteka v obliki pogovorov. Na prvem pogovoru najprej
opredelimo razloge in ozadja prihoda po pomoè. Obièajno se sreèanja nadaljujejo z
namenom razre evanja te av, s katerimi se delavec sreèuje na delovnem mestu in v
vsakdanjem ivljenju. Nekatera sreèanja se nadaljujejo kot oblika psiholo ke pomoèi ali
psihoterapevtske pomoèi, ki je del psihosocialne pomoèi. Sreèanja trajajo, dokler
delavec èuti, da mu pomoè koristi in napreduje pri razre evanju svojih te av, oziroma te
razre i. Pri tem je pomembno, da delodajalec delavcu omogoèa tovrstna sreèanja.
Napredek in razvoj sta nemogoèa, èe vsakiè ravnamo tako, kot smo ravnali od nekdaj.
John M. Templeton

Èe nadrejeni nimajo posluha, da bi delavcu omogoèali prihajanje na sreèanja, in menijo,
da so tovrstna sreèanja »zapravljanje èasa« ali izkori èanje slu bene odsotnosti, potem
je te ko prièakovati spremembe pri delavcu, njegovo veèjo uèinkovitost pri delu, pa
tudi zmanj evanje dalj e bolni ke odsotnosti.
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Psihosocialna pomoè zaposlenim
Èasovna dinamika psihosocialne pomoèi
Resnost

Bolezensko
stanje

Normalno
stanje
okrog 0-5 ur
najveè do 4 tedne
po 4 tednih
Akutna ok faza
Prehodna faza
Dolgoroèna faza
stabilizacije
individualne obravnave
Spremljanje,
StrokovnaPsih. podpora
svetovanje
psiholo ka pomoè

Letos smo zaèeli tudi pilotni projekt usposabljanja eleznièarskih zaupnikov, ki bodo
svojim sodelavcem kolegom dajali psiholo ko podporo ob izrednih dogodkih, ki
pogosto povzroèajo èustveno du evne stiske. Namen te psiholo ke podpore je
zagotavljanje pomoèi pri premagovanju stisk takoj po izrednem dogodku; je preventiva
pred mo nimi posledicami razvoja posttravmatske stresne motnje, ki jih izredni
dogodki lahko spro ijo pri posamezniku; in je pomoè pri hitrej i rehabilitaciji po
izrednem dogodku. Tovrstno pomoè zagotavljajo tudi druge eleznice po Evropi.

dr. Zdravko Lavriè, spec. ZDT
zdravko.lavric@slo-zeleznice.si
M: 051/691 668

Literatura:
Lavriè Z., S psihoterapijo do polnej ega udejstvovanja in kakovosti ivljenja, Nova proga, april-maj 2009,
str.18-19.
Lavriè Z., Psihosocialna pomoè ob nesreèah, Nova proga, junij 2011, str. 8-10.
Lavriè A., Psihosocialna oskrba po nesreèah, Ujma, t. 23, Ljubljana 2009, str. 217-222.
Lavriè Z., Usposabljanje eleznièarskih zaupnikov, Nova proga, april-junij 2016, str. 26-27.
e ok S., Razbremenitveni pogovor z re evalci, Ujma, t. 11, Ljubljana 1997, str. 295-299.
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Stres
Kaj je stres?
Stres je reakcija èlovekovega organizma na èezmerne obremenitve ali druge zahteve
iz okolja, ki poru ijo du evno in èustveno ravnote je.
Komisija za zdravje in varnost iz Velike Britanije

Stres je naraven telesni odziv v kritièni situaciji, v kateri se posameznik znajde, in ob tem
obèuti strah in nemoè. Dolgotrajna izpostavljenost stresu nemalokrat povzroèi zlom, kar
se pri posamezniku odrazi v razliènih zdravstvenih te avah in boleznih. Stres zavre
optimalno delovanje funkcij v celicah, kar vpliva na oslabljeno delovanje imunskega
sistema in sèasoma na pojav bolezni. Devetdeset odstotkov vseh bolezni je posledica
stresa. Èeprav je znaèilnost vseh ivih bitij, da imajo v sebi sposobnost rasti, okrevanja,
celjenja in vzdr evanja ravnovesja, se lahko to zaradi dolgotrajnega izpostavljanja stresu
poru i in odpove. Takrat èustveni, du evni, telesni in vedenjski znaki (simptomi) ka ejo
na kodljive stresne dejavnike (stresorje), ki jim je èlovek izpostavljen in ki sèasoma
vplivajo na pojav razliènih bolezni.
Znaèilnosti in prepoznavanje stresa
Posledice stresa se odra ajo v èustvenih in du evnih, telesnih in vedenjskih ter fiziolo kih
simptomih. Posameznik je razdra ljiv in napet, ima te ave s koncentracijo in spominom.
Na telesni ravni mu primanjkuje energije; pogosto je utrujen; ima te ave s spanjem;
obèuti pospe eno bitje srca in boleèine v prsih ter glavobol; obèuti pomanjkanje volje:
izogiba se socialnemu ivljenju; posega po po ivilih, pomirjevalih in drugih zdravilih;
opu èa skrb za zdravje. Fiziolo ki znaki stresa so e poveèan krvni tlak, pulz in
holesterol; zmanj ana imunska sposobnost organizma; prebavne motnje; motnje v
delovanju srca; motnje mi iènega sistema in dihanja ter razliène du evne motnje.
Na delovnem mestu postane posameznik manj zanesljiv in se izogiba delovnim
obveznostim. Pogosto je odsoten (absentizem) in konflikten.
Kako se za èititi pred stresom!
Pomembno je, da znamo prisluhniti svojemu telesu, ki nam »sporoèa«, da smo morda
preobremenjeni in nam pogosti pojavi bolezenskih znakov »narekujejo« spremembo
ivljenjskega sloga ter ivljenjskih navad. Pri tem je pomembno, da negujemo
medsebojne odnose, gradimo dru beno omre je in ubesedimo te ave zaupanja
vrednim osebam, s katerimi se sreèujemo. V nekaterih primerih, ko èutimo, da nismo kos
ivljenjskim obremenitvam, pa poi èemo strokovno pomoè. Pomembni so zdrava
prehrana, zadostna fizièna dejavnost, sprostitev in pozitivna miselna naravnanost.
Pred stresom se najbolj uèinkovito zavarujemo, èe se zazremo vase. Pot iz stresa vodi
vedno prek nas samih!
Z. Rakovec-Felser
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Stres
Ali ste vedeli?
Kadar smo pod stresom, se v na em telesu izloèajo stresni hormoni. Èe nismo dovolj
fizièno dejavni, se v telesu kopièijo stresni hormoni (strupi), ki sèasoma naèenjajo na e
zdravje. Zato je zelo pomembno zadostno gibanje, primerna fizièna dejavnost, s katero
iz telesa izloèamo stresne hormone in skrbimo za hormonsko ravnovesje, telesno in
du evno zdravje.
Ko se hormonsko
kemièno - ravnovesje v organizmu poru i, potrebujemo
medikamentozno terapijo, tj. zdravila, s katerimi ponovno vzpostavimo hormonsko
ravnovesje. Vendar, èe ne bomo odpravili vzrokov poru enega ravnovesja, pri èemer
nam je v pomoè psihoterapija, in spremenili naèina ivljenja, z zadostno fizièno
dejavnostjo idr., bomo vna ali samo e en strup veè v na organizem.
V premislek:
* S èim sem trenutno najbolj obremenjen
in pri èem obèutim najveèji stres?
* Kako bom zmanj al stres?
* Kaj sem pripravljen narediti za spremembo
svojega ivljenjskega sloga?
* Kaj lahko naredim za svoje zdravje?
* Kaj mi pomaga k sprostitvi in razbremenitvi?
* Kaj mi je v veselje?
* Ali sem pripravljen izbrati en cilj za
spremembo in ga vsak dan uresnièevati?
* Katerega bom izbral?
dr. Zdravko Lavriè
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Mobing kot posledica konfliktov v medosebnih
odnosih na delovnem mestu
Vsak dan smo vpeti v medsebojne odnose, s katerimi kakor z nitjo tkemo »platno
ivljenja«. Vèasih lahko ele èez èas spoznamo, kaj smo stkali. Lahko smo navdu eni nad
èudovito umetnijo ali pa razoèarani, ker nam ni uspelo to, kar smo si eleli.
V odnosih smo z ljudmi, ki jih imamo radi in jih izbiramo sami s partnerjem, vèasih tudi
s sodelavci -, smo z ljudmi, ki so nam »podarjeni« - z otroki -, in smo z ljudmi, ki so nam na
nek naèin dani s star i - in jih nekako ne moremo izbirati ali zamenjati.

V vseh odnosih imamo prilo nost, da se uèimo, rastemo, se spreminjamo in da
ustvarjamo tak ne odnose, v katerih se dobro poèutimo. Èe tega ne dose emo, si
odnose elimo spremeniti. Vèasih v to vlagamo izjemen trud, a zaman, saj sprememb ni
in ni. Ob tem je dobro imeti v mislih, da drugih ne moremo spremeniti lahko pa
spremenimo svoj odnos do njih.
Najveèja sprememba v ivljenju se zgodi, ko zaènemo spreminjati sebe!
Mahatma Gandhi

Morda se vèasih ne zavedamo, kako te ko dose emo spremembe e pri nas samih.
Vèasih si npr. zastavimo nek cilj, pa hitro najdemo mnogo izgovorov, zakaj tega cilja
nismo mogli doseèi. Tako pridemo v konflikt s samim sabo. e te je pa je, ko pridemo v
konflikt z drugimi ljudmi.
Konflikt pomeni nasprotje, nesoglasje zaradi razliènih interesov, nezdru ljivih ciljev,
drugaènih misli, preprièanj in hotenj. Do konflikta pride torej zaradi drugaènega
pogleda na neko stvar. Gre za enkratno dejanje.

Konflikti so zdravi in potrebni, so nujen in sestavni del na ega ivljenja. So po eni strani
neprijetni, zato se jim mnogi izogibajo, po drugi strani pa so prilo nost ali izziv za
spremembo, za izbolj anje kvalitete ivljenja, za izbolj anje medsebojnih odnosov.
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Mobing kot posledica konfliktov v medosebnih
odnosih na delovnem mestu
Èe znamo vstopati v konflikte in jih funkcionalno razre evati, potem ob njih rastemo in
postajamo bolj i ljudje. V nasprotnem primeru pa nas lahko konflikti tudi psihièno
izèrpajo in unièijo. Zaradi posledic konfliktov, ki se jim ne znamo zoperstaviti, lahko
resno zbolimo.
Konflikti zahtevajo vpogled tako v lastno vedenje kot v vedenje drugega. Ob re evanju
konfliktov se zbli ujemo, ker konflikt zahteva premislek o sebi in drugem. Zlasti na
delovnem mestu in v dru ini je potrebno usklajevanje, prilagajanje in sprejemanje
kompromisov. Pri tem moramo velikokrat obvladovati svoja èustva.
Èe se prepustimo samo èustvom, bo konflikt lahko hitro prerasel v resno »vojno« stanje,
ki ga bo bistveno te je razre iti. Èe ne znamo obvladovati konfliktov, jih lahko do ivimo
kot napad nase. Zlasti na delovnem mestu lahko konflikti, ki jih ne razre ujemo,
prerastejo v resnej e problemsko stanje, ki se najpogosteje konèa v mobingu. Ta se
odra a v neprimernih odnosih na delovnem mestu, ki povzroèajo psihiène
obremenitve in razne oblike nasilnega vedenja.
Mobing je neetièna in sovra na komunikacija na delovnem mestu, kjer ena oseba ali
skupina oseb vna a konflikte v doloèeno osebo, pri èemer je ta v podrejenem polo aju.
Tak na oseba se znajde v polo aju nemoèi, izpostavljena je namernemu,
sistematiènemu, dlje èasa trajajoèemu nasilnemu in zlorabljajoèemu vedenju.
Heinz Leymnann

Prvi in najpomembnej i korak pri prepreèevanju mobinga je preventiva. Osve èanje
delavcev, kaj je mobing, kako ga prepoznati in o pravicah rtve mobinga. Naslednji
korak je pomoè rtvi, da se ji povrne samozavest in se izogiba samoobto evanju ter
utrjuje socialne stike, vèasih celo, da poi èe strokovno pomoè. Pomoè pri dokazovanju
mobinga je tudi dokazno gradivo v obliki pisanja osebnega dnevnika rtve. Mobing ni
in ne sme biti problem posameznika, temveè je v prvi vrsti odgovornost nadrejenih in
celotne organizacije. Delodajalec mora zagotavljati delovno okolje, kjer se kakr no koli
nasilje ne bo dopu èalo.
dr. Zdravko Lavriè
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Izgorelost
Izgorelost je stanje fiziène, èustvene in mentalne izèrpanosti zaradi
dolgotrajne izpostavljenosti èustveno obremenjujoèim situacijam.
Pines in Aronson

Kaj je izgorelost?
O izgorelosti (burn-out) lahko reèemo, da je bolezen 21. stoletja. Posameznik v stanju
izgorelosti ima obèutek èustvene, psihiène in telesne izèrpanosti ter izpraznjenosti.
Zaèetna ambicioznost in zagnanost za delo se spremenita v utrujenost in razdra ljivost,
ki ji sledi upad uèinkovitosti in ustvarjalnosti pri delu. Posameznik zapade v zaèarani
krog frustracij in jeze, ker do ivlja neuspeh za neuspehom. Vzroke za te ave pa
pripisuje drugim. Posledièno obèuti pomanjkanje energije, volje do dela in veselja do
ivljenja. Pojavijo se depresija, anksioznost in razliène bolezni.

Vzroki za nastanek izgorelosti
Glavni vzrok za nastanek izgorelosti ni v stresnem delovnem okolju, temveè predvsem v
tem, da posameznik v delovni karieri i èe izpolnitev svojih delovnih, ekonomskih,
socialnih, èustvenih in drugih temeljnih potreb. Nagnjeni k izgorelosti so predvsem tisti,
ki imajo v sebi zapoved »trdo delaj«, »slu i drugim«, »bodi moèan« in posamezniki, ki
imajo visoke zahteve po kvalitetno opravljenem delu (perfekcionisti). Najbolj so
ogro eni posamezniki v poklicih, ki so povezani z delom z ljudmi, ki so garaèi ter ne
znajo reèi »ne« dodatnim obremenitvam in odgovornostim.

44

Izgorelost
Znaèilnosti in prepoznavanje izgorelosti
Izgorelost se praviloma razvija postopoma in neopazno, vendar jo lahko e pravoèasno
prepoznamo in »zdravimo«. V na em organizmu se ru i ravnovesje med kolièino
obremenitev (posledice stresa) in ivljenjskimi viri energije zadovoljstvom in notranjo
zalogo moèi.
Neprijetni znaki izgorelosti pa nas opozarjajo, da v na em naèinu ivljenja nekaj ni v
redu.
Izgorevanje poteka na telesni, du evni in èustveni ravni. Na telesni ravni se lahko
pojavljajo te ave s srcem, prebavili, glavoboli, utrujenostjo, boleèinami v kri u,
napetostjo mi ic. Na du evni ravni se pojavljajo te ave s koncentracijo, zmanj ana je
motivacija za delo in druge dejavnosti, skratka, oseba postane bolj pasivna. Na èustveni
ravni obèutimo praznino, pomanjkanje energije, depresivno razpolo enje,
brezvoljnost, anksioznost in nemir.
V premislek:
Koliko zgoraj navedenih znakov izgorelosti prepoznavam pri sebi?
Ali opa am, da me delo nenadoma izèrpava?
Ali ob morebitnih neuspehih pri delu ne dobim novega zagona za
nadaljevanje?
Ali se lahko sprostim po napornem delu?
Ali imam te ave s spanjem, se ponoèi pogosto zbujam in razmi ljam ter te ko
ponovno zaspim?
Ali èutim, da ne obvladujem veè svojega ivljenja in vsakdanjih obveznosti?
Ali sem postal ravnodu en, depresiven in mi primanjkuje veselja do ivljenja?
dr. Zdravko Lavriè
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Travma ob izrednem dogodku
V Sloveniji na tirih vsako leto umre ali si posku a vzeti ivljenje veè kot tirideset oseb.
Sedemnajst jih v povpreèju naredi samomor, deset jih posku a narediti samomor, v
prometnih nesreèah na potnih prehodih pa je povpreèno petnajst mrtvih.
Ob teh tevilkah se lahko vpra amo, kako stresne so te nesreèe tudi za strojevodje in
druge izvr ilne ter udele ene delavce v nesreèah; kaj lahko storimo za zmanj anje teh
nesreè in kaj lahko storimo za laj anje stisk tistih, ki jih tak ni dogodki zaznamujejo?
V raziskavi, ki je bila leta 2011 izvedena med strojevodji na S , smo ugotavljali, kako
stresno do ivljajo svoje delo, e zlasti izredne dogodke in kak ne posledice ti dogodki
pustijo v njihovem ivljenju? Skoraj polovica sodelujoèih strojevodij v raziskavi - skupno
jih je sodelovalo 691 - je v svoji karieri e do ivela izredni dogodek, ki je povzroèil
èlove ke rtve. Travmatiène posledice teh dogodkov pa do ivljata dve tretjini
strojevodij.
Travma kot posledica oka se pojavi, ko do ivimo dogodek, ki utegne ogroziti na e
ivljenje, in ko zaradi tega klonejo na e sposobnosti uèinkovitega odzivanja.
Peter A. Levine

Podobno raziskavo smo naredili leta 2013 med prometniki, pri èemer jih je sodelovalo
643. Tudi njim pomenijo najveèji vir stresa izredni dogodki in/ali strah pred njimi.
Med sprevodniki in vodji vlaka smo podobno raziskavo o stresu pri njihovem delu
izdelali leta 2014. Tudi med njimi sta se kot glavni vir stresa na delovnem mestu pokazala
sooèanje z izrednimi dogodki in delo z ljudmi.
Nedvomno samomor na tirih moèno zaznamuje predvsem strojevodjo. Strojevodje te
trenutke opisujejo kot trenutke nemoèi, groze in hude stiske. V danem trenutku ne
morejo storiti nièesar, kar bi lahko prepreèilo nesreèo. Èlove ki pogled obupa teh oseb
jih zaznamuje za vedno. e zlasti privrejo te podobe na dan, ko je »èlovek sam v stiski,
ali psihièno na tleh«, mi je dejal eden od strojevodij, ki je sam do ivel nekaj izrednih
dogodkov. Ob smrti èloveka smo vsi ljudje ranljivi, kar je èlove ko, ne glede na to, ali
smo z umrlim na kakr en koli naèin povezani. e sam izredni dogodek je travmatièen, in
pusti na èloveku peèat za vse ivljenje. Vsak tak dogodek odpre du evno rano in
narekuje ustrezno pomoè.
Nekoè sta prevladovala maèizem in herojstvo, po katerem mora to preprosto
do iveti in obèutke potlaèiti v sebi. Podobno so svoje herojstvo opisovali tudi drugi
sodelavci, redko kdo si je upal priznati, da vsak tak dogodek pusti v èloveku peèat.
Emil Lipov ek, in truktor strojevodij
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Travma ob izrednem dogodku
Pri vsakem delavcu, ki do ivi nesreèo, e zlasti s smrtnim izidom, moramo biti pozorni
na morebitne psihiène reakcije in posledice v akutni, prehodni in dolgoroèni fazi. V
akutni in prehodni fazi (do enega meseca) so lahko posledice prehodnega znaèaja in
izzvenijo. Èe pa posledice ne izzvenijo v enem mesecu, se odra ajo v kronièni
posttravmatski stresni motnji (PTSM), za kar oseba potrebuje strokovno pomoè.
Najbolje pa je, da se za delavce, ki do ivijo izredni dogodek, »poskrbi« takoj in se jim
ponudi strokovna psiholo ka pomoè, s èimer zmanj amo tveganje za razvoj PTSM in
hkrati pomagamo k èim hitrej emu okrevanju po izrednem dogodku. Nekatere
sosednje elezni ke uprave, na primer Avstrijske eleznice, imajo e vrsto let uteèeno
psiholo ko pomoè, pri nas pa eno od oblik pomoèi uvajamo leta 2016.
V strokovni literaturi lahko najdemo nekatere najbolj znaèilne znake, ki so povezani z
te avami PTSM, kot so: glavobol, anksioznost, tresavica, motnje spanja, noène more,
sanje o zaviranju vlaka, ki ga ni moè ustaviti, vsiljive slike izrednega dogodka ipd.
Znaèilna je obremenjenost z mislimi na izredni dogodek in udele ene osebe. V
nekaterih primerih gre za nemoè nadzorovanja svojih èustev in/ali telesnih gibov. Tako
strojevodja na primer ne more veè voziti lokomotive, premikaè se ne more povzpeti na
stopnico lokomotive, delavec ne more preèkati tirov ipd. Oseba do ivlja, da je
drugaèna, spremenjena, kot da je z njo nekaj narobe. Zaskrbljena postane glede svoje
prihodnosti, celo morebitne izgube slu be zaradi teh sprememb ipd.

Do ivetje nesreè na tirih pomeni, e zlasti za strojevodje, prometnike in sprevodnike,
potencialno travmo, ki ima lahko dolgoroène posledice, èe pravoèasno ne poi èejo
ustrezne strokovne pomoèi. Sprejeti ali celo prositi za pomoè, kadar jo potrebujemo, ni
sramota, ni znak nemoèi, temveè znak zrelosti, odgovornosti in skrbi za svoje zdravje.
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Travma ob izrednem dogodku
V ivljenju ni tako pomembno, kaj smo do iveli in kako travmatièno smo nek
dogodek do iveli. Pomembno je, kaj smo v ivljenju pripravljeni narediti po tem,
kar se nam je zgodilo!

Ustrezna strokovna pomoè pri re evanju èustvenih in psihiènih te av je
psihoterapija. Psihoterapija je oblika obvladovanja in odpravljanja èustvenih in
psihiènih te av, ki vplivajo na kakovost èlovekovega ivljenja, medsebojne odnose in
sposobnost premagovanja stresnih in konfliktnih situacij.
Psihoterapija je metoda spreminjanja in preoblikovanja posameznikove osebnosti
na tistem podroèju, kjer èlovek èuti te avo in eli spremembo.

Psihoterapija je metoda pomoèi, ki temelji na pogovoru in skupnem razmi ljanju. Zato
mora biti terapevt najprej sposoben vzpostaviti varno okolje in zaupen odnos z osebo,
ki i èe pomoè. Cilj psihoterapije je »èustveno predelati« travmatièno izku njo izrednega
dogodka, zmanj ati trpljenje in funkcionalno obvladovati svoje nadaljnje ivljenje.
Travma namreè ni bolezen, temveè je obèutje nelagodja. Pri èustveni predelavi
travmatiène izku nje se zgodi preobrazba, ki izbolj a kakovost ivljenja. Psihoterapija je
torej prilo nost za osebno dozorevanje in rast.
dr. Zdravko Lavriè, spec. ZDT
zdravko.lavric@slo-zeleznice.si
M: 051/691 668
Literatura:
Lavriè Z., S psihoterapijo do polnej ega udejstvovanja in kakovosti ivljenja, Nova proga, april-maj 2009, str.
18-19.
Lavriè Z., Izredni dogodki na tirih, Nova proga, januar 2011, str. 12-13.
Lavriè Z., Prepoznavanje in pomoè v du evnih stiskah, Nova proga, februar-april 2011, str. 9.
Lavriè Z., Psihosocialna pomoè ob nesreèah, Nova proga, junij 2011, str. 8-10.
Lavriè Z., Skrb za du evno zdravje delavcev po nesreèah, Nova proga, februar 2012, str. 9.
Lavriè Z., Raziskava: Za bolj e zdravje in zmanj evanje stresa na delovnem mestu prometnika, Nova proga,
januar-marec 2014, str. 6-7.
Cvetek R., Boleèina preteklosti: travma, medosebni odnosi, dru ina, terapija, Mohorjeva dru ba, Celje
2010.

48

Zasvojenost
Kaj je zasvojenost?
Zasvojenost je kronièna, zahrbtna bolezen, bolezen volje! Povzroèa motnje v delovanju
mo ganov, katerih posledice se odra ajo na telesnem, psihiènem, èustvenem in
socialnem podroèju posameznikovega ivljenja, pa tudi ivljenja njegovih bli njih ljudi.
Motnje zasvojenosti vplivajo na mi ljenje, èustvovanje, do ivljanje, presojo,
preprièanja, vedenje in medsebojne odnose v dru ini in dru bi. Najnovej e raziskave o
delovanju mo ganov so potrdile, da se lahko omamimo in postanemo zasvojeni s
skoraj vsem, kar v nas vzbudi obèutek ugodja in/ali sprostitve, samopozabe in
vzburjenja, ki je npr. posledica pretiranega u ivanja alkohola, mamil, predajanja igram
na sreèo, spolnosti ali izbiri doloèenih vedenj.
Bistvo zasvojenosti je pogosto kompulzivno kompulzivno, tj. prisilno, ponavljanje
kodljivega vedenja, ki ga ne moremo prekiniti /nesposobnost trajne abstinence/
kljub kodljivim posledicam dejanj oziroma vedenja.

Vzroki za nastanek zasvojenosti
Na nastanek zasvojenosti pomembno vplivata dednost in okolje. Drugi dejavniki, ki
vplivajo na zasvojenost, pa so e psiholo ki, dru beni in duhovni. Temelji za
zasvojenost lahko nastanejo e v najzgodnej em otro tvu. To so tiste najzgodnej e
boleèe travmatiène izku nje, ki jim otrok ni in jim kot otrok ne more biti kos. Zato je vloga
star ev ali drugih pomembnih odraslih, ki so ob otroku, da zadovoljijo temeljno
potrebo po varnosti in ljubljenosti, nadvse pomembna. Èe pomembnih odraslih otrok
nima, v sebi prebudi »pre ivetveni program«. Na situacije se prilagaja z obrambnimi
mehanizmi pre ivetja. In èe je boleèina prevelika, se zateèe v vedenje, ki zmanj a to
njegovo notranjo boleèino. Notranja boleèina je torej gonilna sila zaèaranega kroga
ponavljanja nefunkcionalnega vedenja utapljanja boleèine. Pri odraslem se ta boleèina
ponovi vsakokrat, ko nek dra ljaj prebudi asociacijo na nepredelano travmo iz
otro tva.
Nekatere znaèilnosti zasvojenosti
- nesposobnost trajne abstinence,
- oslabljeno nadzorovanje vedenja in èustvovanja,
- hlepenje po omami,
- zmanj ana sposobnost prepoznavanja resnosti te av svojega vedenja v
medsebojnih odnosih,
- disfunkcionalno èustveno odzivanje, vkljuèno z agresivnim vedenjem do sebe
in drugih (prim. Rozman S., 2014).

49

Zasvojenost
Vrste zasvojenosti
Glede na to, katero vedenje posameznik zlorablja za doseganje uèinkov zasvojenosti
(èustvene reakcije), delimo zasvojenosti na kemiène in nekemiène.
Med nekemiène tejemo odvisnost od odnosov, zasvojenost s hazardiranjem,
seksualno zasvojenost, zasvojenost s hrano, zasvojenost z internetno pornografijo,
raèunalni kimi igrami, internetnim dru benim omre jem, zasvojenost z delom,
denarjem, nakupovanjem, zasvojenost z zadol evanjem in s tveganji.

Pot iz zasvojenosti
Prvi korak pri izhodu iz zasvojenosti je priznanje zasvojenosti, ki ji sledi abstinenca
oziroma treznost, s èimer se vzpostavijo naravne mo nosti okrevanja mo ganov
celjenje nevronskih poti. Pomembno je »skrbeti za svoje misli«, ker lahko postanejo
dejanja. V treh sekundah je treba preusmerjati misli, ki v nas prebudijo hlepenje po
omami. Po treh mesecih popolne abstinence se mo gani toliko umirijo, da mine
najhuj a kriza. S tem pa se vzpostavi proces spreminjanja mi ljenja, preprièanj, stali è in
samokritiènosti.
Pot iz zasvojenosti ni lahka, e zlasti ne od nekemiènih zasvojenosti, ker doloèenih misli
ni moè vedno nadzorovati. Prièakovati je, da zasvojeni ponovi kodljivo vedenje.
Obèasna kraj a ponovitev je zdrs. Kadar pa se zasvojeni popolnoma prepusti omami,
pa govorimo o recidivu ponovitvi bolezni in je zasvojeni ponovno na toèki, na kateri
je bil na zaèetku zdravljenja.
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Zasvojenost
Kje poiskati pomoè?
Anonimni alkoholiki AA: 01/433 82 25 ali info@aa-slovenia.si
Dru tvo za pomoè dru inam alkoholikov Al-Anon: Lepi pot 6, Mirje, Ljubljana,
031/744 722, 041/590 789 ali info@al-anon.si
Center za zdravljenje alkoholikov: Poljanski nasip 58, Ljubljana, 01/300 34 75
Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog: Grablovièeva ulica 48, Ljubljana,
01/587 49 00
In titut za zasvojenosti in travme: Perièeva 23, Ljubljana, 041/669 196 ali
info@petertopic.si
Psihoterapevti in razliène nevladne organizacije (http://www.irssv.si/programisocialnega-varstva)

V premislek
Ali sem dovolj samokritièen (iskren do sebe), da prepoznam doloèeno
kodljivo vedenje pri sebi, ki ga ponavljam in pri èemer izgubljam nadzor
sposobnost abstinence?
Ali je zasvojen nekdo od mojih bli njih?
Kaj sem pripravljen storiti, da vstopim v proces okrevanja od zasvojenosti?
Ali sem otrok star ev alkoholikov in tiranov?
Ali sem pripravljen pridobiti informacije in znanje o svojem stanju? Kaj lahko
storim?
dr. Zdravko Lavriè
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Alkoholizem
»Bog, daj mi moèi, da spremenim tisto, kar je mogoèe spremeniti,
daj mi umirjenost, da sprejmem to, èesar ni mogoèe spremeniti,
in daj mi modrost, da bom razlikoval med prvim in drugim.«
Rheinhold Niebuhr

Alkoholizem ali odvisnost od alkohola predstavlja velik javno zdravstveni in dru beni
problem. V Evropi je alkoholizem tretji najpogostej i vzrok za prezgodnjo umrljivost in
vzrok drugih bolezni, med mladimi pa je celo prvi vzrok. Slovenija pa slovi v Evropi kot
de ela z najveèjo porabo èistega alkohola na prebivalca.
Po nekaterih raziskavah je alkohol celo nevarnej i od prepovedanih drog, ker je la je
dostopen. Ima pa tudi pogubne posledice tako za posameznika, dru ino, delodajalca
in dru bo kot celoto. Slovi namreè kot najbolj e pomirjevalno sredstvo. Vsaka tretja
prometna nesreèa v EU je posledica zlorabe alkohola. Prav tako so z alkoholom tesno
povezani: odsotnost z dela, delovne nesreèe, invalidnost, dru insko nasilje. S slednjim
je povezan velik del socialnih stisk, konfliktov na delovnem mestu in v medsebojnih
odnosih.
Alkoholik postopoma zanemarja in opu èa svoje dru inske, delovne in
dru bene obveze.

Delavec, ki je odvisen od alkohola, povzroèa motnje v delovnem procesu in poveèuje
tveganje za nastanek delovnih nesreè. Vo nja pod vplivom alkohola poveèuje
verjetnost za povzroèitev prometne nesreèe.
Alkoholik poèasi, a vztrajno duhovno, materialno in moralno propada.

Manj vidne, a mnogo huj e posledice alkoholizma, pa so posledice pri otrocih star ev
alkoholikov, ko odnosi star ev alkoholikov zaznamujejo mlade du e otrok za vse
ivljenje, in se nato ti odrasli otroci vse ivljenje spopadajo s slabo samopodobo,
obèutkom manjvrednosti, nesposobnosti, nièvrednosti. Pogosto pa ti odrasli otroci
ponovijo zgodbo svojih star ev, bodisi da sami postanejo alkoholiki, bodisi da si
izberejo potencialnega partnerja alkoholika. In tako se zaèarani krog travm prena a v
naslednje generacije, in otroci, ki niso niè krivi, nosijo breme pretekle generacije.
Alkoholik vsa leta u ivanja alkohola nazaduje na vseh podroèjih. Se ne razvija in ne raste.
Razvojno ostane na stopnji, ki jo je dosegel do zaèetka popivanja. Èedalje bolj postaja
odtujen od svojega lastnega bistva, dela in narave. Propada in umira na obroke.
Alkoholiku, ki raje izgubi dru ino in slu bo, kot da bi prenehal piti, ni pomoèi!
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Alkoholizem
Zdravljenje odvisnosti ne pomeni samo prenehanja zlorabe alkohola ali drugih sredstev
za omamljanje. To je le nujen pogoj ali prva faza zdravljenja. Medicinski sistem
zdravljenja ne obsega socialne in duhovne komponente bolezni zasvojenosti. Ker pa je
èlovek tudi socialno in duhovno bitje, je uspe no zdravljenje mogoèe le v celostni
psiho-socialni obravnavi - ob celostni obravnavi èlovekove osebnosti v socialnoandrago kem programu, ki obsega tudi psihoterapevtski proces, delo na sebi
(osebnostna rast) in delo na partnerskem odnosu.
Èe se alkoholik na pritisk domaèega in/ali delovnega okolja ne odloèi za zdravljenje, je
smiselno, da se za zdravljenje odloèijo vsaj njegovi domaèi! Odvisnost je namreè
dru inska bolezen, in dru inski èlani, èe se ne vkljuèijo v pomoè tudi sami, nekako
»potrebujejo« v svojem okolju alkoholika in ga »podpirajo« v njegovi zasvojenosti.

Vsak dan se sreèujemo z razliènimi prilo nostmi, ob katerih lahko pijemo alkohol, ker je
to »normalno«; za moè pri te kem fiziènem delu; za pogum; za sprostitev in tola bo itd.
Samo na nas pa je odloèitev, ali se bomo odloèili za zdrav naèin ivljenja, za
spreminjanje miselnosti, za ustvarjanje zdrave dru be, funkcionalnih medsebojnih
odnosov ter varno delovno okolje brez alkohola. Odnos do alkohola je namreè odraz
na e zrelosti, na e odgovornosti do lastnega zdravja, do na ih (naj)bli njih in do
dru be kot celote.
Kam po pomoè?
http://www.infomosa.si/ informacije o alkoholni problematiki
http://www.nalijem.si/ o preizkusu na ega odnosa do kodljivega u ivanja alkohola
dr. Zdravko Lavriè
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Kajenje
Kajenje in njegove posledice
Kajenje tobaka je u ivanje tobaènih izdelkov, zlasti cigaret, cigar in pip, z vdihavanjem
dima za ganega tobaka. Kajenje je med vsemi dejavniki zdravstvenega tveganja zdaleè
na prvem mestu. Kajenje tobaka je drugi najveèji vzrok za smrtnost v svetu. Za
posledicami kajenja umre vsak deseti odrasli v svetovnem merilu.
Tobaèni dim vsebuje tevilne strupene in zdravju kodljive snovi. Vse te sestavine
vdihava tako kadilec kot nekadilci v njegovi bli ini. Nekateri kemièni elementi, strupeni
plini in rakotvorne kemiène spojine, ki jih vsebuje tobaèni dim, so: krom, arzen, kadmij,
svinec, toluen, amoniak, butan, aceton, nikotin (strupen alkaloid in droga, ki vzdr uje
odvisnost), ogljikov monoksid, vodikov cianid (strupen plin, ki so ga uporabljali med
2. svetovno vojno), ddt (insekticid), metan, vinilklorid, metanol, formaldehid, katran
(dra i sluznico) in vsebuje tevilne snovi, ki so dokazano rakotvorne.
Kajenje povzroèa stalno pomanjkanje kisika, ker se ogljikov monoksid ve e na krvno
barvilo hemoglobin in s tem zasede »prostor« transporterjem, ki celicam prina ajo kisik.
Ogljikov monoksid se v precej veèji kolièini, do 200-krat, ve e na hemoglobin kot pa
sam kisik.
Telesne zmogljivosti kadilcev se kratkoroèno in dolgoroèno slab ajo, ker se odra a v
predèasnem poapnenju koronarnih il nog in srca ter se s tem poveèuje tveganje za
razvoj in poslab anje razliènih bolezni, zlasti srca in o ilja, kroniènega bronhitisa,
pljuènega raka in raka na relu.
Ali ste vedeli?
- Cigaretni dim vsebuje tiristo razliènih vrst strupenih snovi.
- 5 do 10 % krvnega barvila je zasièenega z ogljikovim monoksidom.
- Cigaretni dim vsebuje veliko kadmija, ki je moèan strup za ledvice in povzroèa
raka.
- Za razstrupitev kadmija telo porablja cink, ki je nenadomestljiv pri presnovi
ogljikovih hidratov, pri obnavljanju celic in za imunski sistem.
- Cigaretni dim vsebuje veliko prostih radikalov. Za njihovo razstrupitev pa
potrebujemo antioksidante - vitamin C, E, beta karoten -, ki pa jih potem
posledièno v telesu primanjkuje za druge presnovne procese.
- Kadilci veliko pogosteje umirajo za pljuènim rakom, srènim infarktom in
mo gansko kapjo.
- Kadilci v povpreèju ivijo deset let manj.
- Vsaka katlica cigaret skraj a ivljenje za tri ure in pol.
- Vsakih est sekund nekdo v svetu umre zaradi posledic kajenja.3
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Pomoè pri odvajanju od kajenja
Ljudje smo bitja navad, ki jih pogosto ustvarjamo sami. Z vsako ponovitvijo
ponovno utrdimo svojo navado. Te navade nekako oblikujejo ter doloèajo na e
ivljenje. Zato je ob odloèitvi za prenehanje kajenja pomembno, da si izdelamo
naèrt, s èim bomo zamenjali/nadomestili dolgoletno navado in kako bomo
porabili èas, ki nam bo pri tem ostal, kako bomo zapolnili praznino, ki bo pri tem
nastala. Navado, povezano s kajenjem, moramo zamenjati za novo, prijetnej o,
predvsem pa bolj zdravo navado. Izdelati moramo naèrt, kako bomo zaposlili
svoje roke in kaj bomo imeli v ustih. Vèasih se je treba izogibati prijateljev, ki so
strastni kadilci, in se dru iti z nekadilci, sicer nam ne bo uspelo vztrajati pri
odloèitvi o prenehanju kajenja.
Bioresonanèna terapija odvajanja od kajenja. Po konèani terapiji je treba
odvreèi vse cigarete. Terapija je le podpora posameznikovi odloèitvi. Resnièni
uspeh pa je odvisen od posameznikove odloèitve, da eli iveti zdravo!

Hipnoza je naravno stanje telesne in du evne spro èenosti ter spremenjene
zavesti, pri èemer ne spimo, ne izgubimo zavesti ali zmo nosti nadzora. Je le
stanje prijetne spro èenosti in umirjenosti, ki nam prija in nas spro èa globlje in
globlje. V stanju globoke spro èenosti in umirjenosti
stanju hipnoze
sprejemamo, kar nam hipnoterapevt sugerira. Tako na a podzavest sprejema
informacije o kodljivosti kajenja, kar sicer v budnem stanju zavraèamo in
minimaliziramo resnost kodljivosti in tveganosti za na e zdravje.
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V premislek:
Ali imam dovolj informacij o kodljivosti kajenja?
Ali sem e razmi ljal o tem, da bi prenehal s kajenjem?
Ali prepoznavam bolezenske znake, ki me opozarjajo, da je skrajni èas, da
preneham s kajenjem?
Ali zares elim prenehati zastrupljati svoje telo s kajenjem ter koditi svojemu
zdravju?
Kako kajenje vpliva na moje bli nje ljudi?
Ali imam podporo dru ine in prijateljev pri opustitvi kajenja?
Kako si predstavljam svoje ivljenje brez kajenja?
S èim/s katero navado bom zamenjal kajenje?

dr. Zdravko Lavriè
Viri in literatura:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vpliv_kajenja_tobaka_na_zdravje.
http://www.odvadisekajenja.si/publikacija-odvadi-se-kajenje.html.
Duhigg C., Moè navade: zakaj poènemo, kar poènemo in kako lahko to spremenimo, UMco, Ljubljana
2015.3
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Naredimo korak k bolj emu zdravju in poèutju
Zakon o varnosti in zdravju pri delu v svojem 6. èlenu nalaga delodajalcu naèrtovanje in
izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu. Naèin izvajanja mora biti oblikovan
tako, da imata od njega korist tako zaposleni kot delodajalec. Promocija zdravja na
delovnem mestu prina a koristi delodajalcu, delavcu in celotnemu dru benemu
okolju. V Sloveniji namenimo na leto nekaj manj kot 3 milijarde evrov za zdravljenje
prebivalstva, od tega pa je le slabih 130 milijonov namenjenih promociji zdravja. Po
podatkih raziskav pomeni vsak 1 evro, ki ga namenimo vlaganju v zdravje
zaposlenih, prihranek veè kot
2,5 evra pri drugih stro kih dela.
Zato smo v skupini Slovenske
eleznice odloèeni, da svojim
zaposlenim ponudimo razliène
oblike promocije zdravja na
d e l ov n e m m e s t u . Z d ra v j e
delavcev nam je pomembna
vrednota!

Vsem znani rek pravi Zdravje je na e najveèje bogastvo. Da je res tako, se najveèkrat
zavedamo ob bolezni, po kodbi ali drugem dejavniku, ki nas kakor koli ovira pri
normalnem ivljenju. Definicija zdravja, kot jo opredeljuje Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO), pravi, da »zdravje ni le odsotnost bolezni, temveè je tudi
du evno, telesno, èustveno in socialno ugodje/blaginja«. e davno pred WHO se
je tega zavedal Hipokrat (okrog 460-377
pr. n. t.), ki je poudarjal celostno skrb
za zdravje, temeljeèo na treh stebrih
zdravja. Ti trije stebri zdravja so
prehrana, giban je in du evno
zdravje. Hipokrat je o prehrani zapisal:
»Hrana naj bo va e zdravilo, in va e
zdravilo naj bo va a hrana.« Med
drugim je zapisal, da mora vsak, ki se
ukvarja z zdravljenjem, poznati pomen
ustrezne prehrane, kajti »kako lahko
nekdo, ki ne pozna hrane, razume
bolezni«?
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Naredimo korak k bolj emu zdravju in poèutju
Sedeèi ivljenjski slog, podalj evanje delovnega èasa in nedejavno pre ivljanje
prostega èasa so le nekatere znaèilnosti moderne dru be, ki imajo negativne uèinke na
vse kljuène sisteme za ohranjanje stabilnosti hrbtenice. Veliko ljudi se ob pojavu
boleèine v kri u - ali boleèine v spodnjem delu hrbta, v nadaljevanju BSH - raje zateèe k
farmakolo kim preparatom, zdravilom, kot k ustrezni telesni dejavnosti. Da je gibanje za
ohranjanje zdravja pomembno, je vedel e Hipokrat, ki je zapisal: »Vsi deli telesa, ki
jih pri delu primerno uporabljamo, se dobro razvijajo, ostanejo zdravi in se
starajo poèasi. Èe jih ne uporabljamo, so nagnjeni k bolezni, zaostajajo v rasti in
se starajo hitreje.«

Prav tako kot premajhna, lahko tudi prevelika kolièina in intenzivnost vadbe vodita v
poslab anje zdravja. Enako, kot je Paracelsus (1493-1541) dejal, da »... le odmerek
loèi strup od zdravila«, lahko reèemo za »ustrezen odmerek« gibalne dejavnosti kot
sredstvo za ohranjanje zdravja. Zato je za ohranjanje zdravja pomembna zmerna in
redna gibalno- portna aktivnost (G A). To pomeni, da je treba za zdravje vaditi vsaj
trikrat na teden po vsaj trideset minut. Vadba enkrat na teden, ob koncu tedna, v
trajanju nekaj ur ne more in ne sme biti nadomestilo za veèkratno zmerno vadbo med
tednom. Z redno vadbo zmerne intenzivnosti in kolièine pozitivno vplivamo na srènoilni, dihalni in skeletno-mi ièni sistem, prav tako pa se izbolj ajo na e miselne
sposobnosti.
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Naredimo korak k bolj emu zdravju in poèutju
Temeljno priporoèilo, ki mu sledimo pri izbiri vadbe, je, naj vadeèega ne sili v
enak polo aj, kot ga zavzema med delom. Priporoèljiva je kombinacija
vzdr ljivostne vadbe - tek, pohodni tvo, nordijska hoja, tek na smuèeh, plavanje - ter
vadbe jakosti (moèi) in gibljivosti. Pred izvajanjem kakr ne koli G A se priporoèa
posvet z zdravnikom ali drugim ustrezno kvalificiranim osebjem zdravstvene
dejavnosti, ki vam bo svetoval primerno obliko G A glede na va ivljenjski slog in
zdravstveno stanje. Intenzivnost vzdr ljivostne vadbe naj bo dovolj visoka, da
povzroèi pospe eni srèni utrip, globlje dihanje - vendar vam e vedno omogoèa
govorjenje - ter rahlo znojenje. Pomembno je, da se vzdr ljivostna vadba izvaja v
naravnem okolju in le izjemoma, v neugodnih vremenskih razmerah, v zaprtih
prostorih. Prezraèevalne naprave v nobenem primeru ne morejo nadomestiti sve ega
zraka in kolièine kisika, ki ga prejmemo v naravi, to je v gozdu, na travnikih, na pode elju.
Kakr na koli oblika G A je bolj a kot nobena. Za eleno je, da jo izvajamo z veseljem, z
zavedanjem, da vlagamo v svoje zdravje, in da napredujemo skladno s svojim
poèutjem in sposobnostmi. Pomembno vlogo ima za ohranjanje zdravja poleg redne
dejavnosti tudi ustrezna regeneracija oziroma poèitek. Brez zadostnega poèitka se
organizem ne more uspe no prilagoditi na napredek v vadbi, prav tako pa lahko
povzroèi preutrujenost, ki pozneje lahko vodi tudi v izgorelost.
Èeprav telesna dejavnost ni zagotovilo za zdravo ivljenje, lahko redna in vsebinsko
ustrezna vadba zmanj a mo nost nastanka nekaterih bolezni in koristi tako splo nemu
zdravju kot zdravju hrbtenice. Èe nimamo boleèin v spodnjem delu hrbta, lahko
udejanjamo katero od portnih vsebin, ki se priporoèajo glede na na e delovno mesto
in ivljenjski slog. Èe pa e imamo boleèine ali èe jih imamo dlje èasa in smo razvili
kompenzacijske gibalne vzorce, ki zmanj ujejo obèutek boleèine, pa je smotrno uvesti
tudi ciljno usmerjeno gibalno terapevtsko vadbo ali kinezioterapijo.
Kinezioterapija izvira iz gr ke besede »kinesis« in pomeni gibanje. Gre za vrsto fizikalne
terapije, ki z aktivnim, pasivnim ali asistiranim gibanjem dosega terapevtske uèinke. Z
njo se navadno zoperstavljamo negativnim uèinkom sodobnega naèina ivljenja, ki
pogosto botruje nastanku BSH.
Martin Vra ec

Viri so navedeni v istem èlanku, objavljenem na spletni strani www.szs-alternativa.si.
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Sedeèe delo in boleèina v kri u
Sedenje je v dana njem èasu najpogostej i delovni polo aj, in ljudje, ki delo opravljajo
sede, pogosto sedijo veè ur tudi v prostem èasu ter so obenem manj gibalno dejavni.
Posledica dolgotrajnega, èeprav razmeroma majhnega obremenjevanja hrbteniènih
struktur med sedenjem, je postopen pojav boleèine v spodnjem delu hrbta (BSH) in
po kodb. Ta pojav je med sedeèimi poklici manj i pri ljudeh, ki jim delovno mesto
oziroma delovno okolje omogoèa veèkratno vstajanje s stola, v primerjavi s tistimi, ki
te mo nosti nimajo. Dodatno je pri sedeèih poklicih dejavnik tveganja dr a telesa med
sedenjem, zaradi katere se spreminjata dol ina nekaterih mi ic in obremenjenost
hrbteniènih struktur. Sedenje poleg spremembe naklona medenice in nekaterih drugih
sprememb povzroèa poveèan pritisk na medvretenène plo èice in mi ice hrbta,
odvisno od naklona trupa. Sile na ledveni del hrbtenice se lahko v sedeèem polo aju
poveèajo tudi za veè kot 40 odstotkov v primerjavi s stojeèim polo ajem, in sicer
kadar sedimo z zgornjim delom trupa nagnjeni naprej (slika 1).
Slika 1: Polo aji telesa med sedenjem

Vir: prosto dostopno na svetovnem spletu

Boleèina v spodnjem delu hrbta, bolj poznana kot boleèina v kri u, je pomembna
zdravstvena te ava veèine industrializiranih dr av in je bila prepoznana kot ena
najdra jih zdravstvenih tegob med svetovno delovno populacijo. Z njo se vsaj enkrat
v ivljenju sreèa 75 do 85 odstotkov odrasle svetovne populacije, od tega enkrat na leto
veè kot 70 odstotkov. BSH zato pomeni velik ekonomski problem in slabo vpliva na
gospodarstvo. Kljuèno za odpravljanje pojava BSH je poznavanje vzrokov oziroma
vplivov, ki privedejo do njenega pojava - delovno mesto, delovno okolje. Preventivno
delovanje proti BSH ni vedno povezano le z ukrepi delodajalca. Veliko lahko pripomore
zaposleni sam, in sicer z izbiro ustreznega ivljenjskega sloga v prostem èasu in po
potrebi z uresnièevanjem prilagojene gibalne dejavnosti na delovnem mestu.
Za prepreèevanje neudobja pri sedeèem delu imajo pomembno vlogo aktivni
odmori, ki naj bodo prilagojeni delovnemu mestu in njegovim znaèilnostim.
Priporoèeno je, da imajo zaposleni dvakrat na dan aktivni odmor, ki traja nekaj minut,
hkrati pa, da so portno dejavni v prostem èasu.
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Pomembno je, da se zaposleni zavedajo pomena aktivnega odmora in da se nauèijo vaj
za bolj o gibljivost. Najprej je treba raztegniti skraj ane mi ice, nato okrepiti pasivne.
Vaje za gibljivost lahko delamo po naèelu Od glave do peta, razgibati se da, s èimer
vse dele telesa sistematièno razgibamo.
Med sedenjem je pomembno, da se èim bolj ohranja nevtralni polo aj hrbtenice (èim
manj a sprememba ledvene krivine). Pogosto se kljub ustreznemu stolu dela v
polo ajih, ki poveèujejo obremenitev hrbteniènih struktur..Med vzravnanim sedenjem
brez naslonjala se ledvena krivina zmanj a za do 50 odstotkov v primerjavi z ledveno
krivino med stojo. Vzravnano sedenje prav tako obremenjuje pasivna tkiva okoli
ledveno-kri niènega sklepa in ob dolgotrajnemu sedenju lahko prispeva k BSH ali
po kodbi. Dodatno obremenitev pri vzravnanem sedenju predstavlja mi ièna
aktivnost. Dolgotrajna mi ièna aktivnost poleg poveèanih obremenitev na
medvretenène plo èice pomeni tudi utrujanje mi ic in poveèuje mo nost pojava
boleèin v mi icah. Ker ne moremo ugotoviti, kolik na je primerna raven mi iène
aktivnosti med sedenjem, mnogi avtorji priporoèajo ume èanje aktivnih odmorov v
delovnik. Ledvena krivina se najmanj zmanj a pri uporabi stola, katerega hrbti èe
omogoèa podporo ledveni hrbtenici in ponuja nastavitev naklona. Z ustrezno
nastavitvijo naklona hrbti èa se bistveno zmanj a tudi mi ièna aktivnost in kompresijska
obremenitev medvretenènih plo èic. Primer ustreznega stola in priporoèila o dr i med
sedenjem lahko vidimo na sliki 2.
Slika 2: Priporoèena dr a med dolgotrajnim sedenjem

Martin Vra ec

Vir: arabon in Voglar, 2014

Viri so navedeni v istem èlanku, objavljenem na spletni strani www.szs-alternativa.si.
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Izognimo se boleèini v kri u
Na naslednjih slikah si lahko ogledate vaje za razteg skraj anih in aktivacijo pasivnih
mi ic. Primerne so za zaposlene, ki opravljajo prete no sedeèe delo, to je za pisarni ke
delavce, vlakovodje, prometnike/dispeèerje idr. Vse vaje je smotrno narediti vsaj
enkrat v delovnem dnevu, med aktivnim odmorom, izjema so vaje na slikah 7-9, ki jih
seveda naredite po svojih zmo nostih. Lahko pa jih naredite v veè kraj ih sklopih, po
poljubnem zaporedju, priporoèljivo pa je vsako vajo narediti vsaj enkrat v delovniku
(Slike 1-9, arhiv avtorja).
Slike 1: Razteg vratu

Zasuk glave. Gib izvajamo do meje
njegovega obsega, poèasi, brez sunkovitih
premikov, petkrat v vsako stran.

Razteg stranskih mi ic vratu - gib izvajamo
do meje njegovega obsega, zadr imo 10-15
sekund, poèasi vrnemo v zaèetni polo aj.

Slike 2: Razteg ramenskega obroèa

Potisk rok nad glavo.

Potisk rok nazaj.

Potisk rok navzdol.

Pri vseh treh nalogah gib izvajamo poèasi, do meje njegovega obsega, zadr imo 10-15 sekund,
vrnemo v zaèetni polo aj.
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Slike 3: Razteg ramenskih mi ic in sprostitev ledvenega dela hrbta

Razteg mi ice med vratom in
ramenom z desno roko se za
hrbtom primemo za stol in
glavo pomaknemo v levo, da
zaèutimo rahlo napetost v
mi ici med vratom in desno
ramo. Zadr imo 10-15 sekund,
vrnemo v zaèetni polo aj in
enako ponovimo na nasprotni
strani.
.

Razbremenitev ledvenega dela
hrbta, odmik zadnjice od stola
z rokama se upremo ob stol in
se z zadnjico odmaknemo
od sedala, aktiviramo ramenske
mi ice (aktivno odrivamo), da ne
slonimo na sklepnih vezeh.
Zadr imo 10-15 sekund in
vrnemo v zaèe tni polo aj.

Razteg upogibalk kolka z oporo
zadaj z rokama se upremo ob
s tol in pomaknemo boke
naprej in navzgor, da zaèutimo
rahlo napetost mi ic upogibalk
kolka na sprednji strani telesa.
Nalogo izvajamo do meje
obsega giba, zadr imo 10-15
sekund in vrnemo v zaèetni
polo aj.
..

Slike 4: Razteg prsnih mi ic ter mi ic podlakti in dlani

Potisk obeh rok sklenjenih za
glavo nazaj
komolca
potiskamo nazaj, da zaèutimo
rahlo napetost prsnih mi ic.
Gib izvajamo do meje
njegovega obsega, zadr imo
10-15 sekund in vrnemo v
zaèetni polo aj.

Razteg mi ic podlakti in dlani
roki sklenemo pred seboj,
prsti so obrnjeni navzgor. S
spu èanjem podlakti navzdol
raztegnemo mi ice podlakti in
dlani, zadr imo10-15 sekund
in vrnemo v zaèetni polo aj.
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Razteg mi ic podlakti in dlani
desno roko iztegnemo pred
seboj, dlan je obrnjena navzdol, z
levo roko primemo prste desne
roke in poèasi potiskamo v smeri
proti telesu, da zaèutimo rahlo
n a p e t o s t , b re z b o l e è i n . V
konènem polo aju zadr imo 1015 sekund in vrnemo v zaèetni
polo aj ter ponovimo e na
nasprotni strani.

Izognimo se boleèini v kri u
Slike 5: Razbremenitev ledvene hrbtenice ter gibljivost ramenskega
in medeniènega obroèa

Kro enje z rameni naprej in
nazaj, izmenièno kro enje
zaènemo v poljubno smer,
obseg giba se postopoma
poveèuje od majhnega do
najveèjega, v vsako smer
zakro imo 10- do 15-krat.

Razbremenitev ledvenega dela hrbta
z iztegnjenima rokama se upremo na
s t a b i l n o p ov r i n o , ko m o l c a s t a
obrnjena proti telesu in naslonjena na
trup, ramenske mi ice so aktivne, z boki
se naslonimo na rob podporne
povr ine, telo spro èeno sloni na
rokah. Nalogo izvajamo 20 -30 sekund.

Kro enje z boki levo in desno,
izmenièno kro enje zaènemo
v poljubno smer, obseg giba se
postopoma poveèuje od
majhnega do najveèjega, v
vsako smer zakro imo 10- do 15krat.

Slike 6: Razteg zadnjih stegenskih mi ic in mi ic upogibalk kolka

Razteg zadnjih stegenskih mi ic desno
nogo naslonimo na stol, z ravnim trupom
s e p o è a s i s p u è a m o n a p re j , d a
zaèutimo rahlo napetost na zadnji strani
stegna desne noge, za bolj o stabilnost
se z roko oprimemo hrbti èa stola. Gib
zadr imo 20-30 sekund in ponovimo e z
nasprotno nogo.

Razteg mi ic upogibalk kolka koleno desne
noge naslonimo na stol, boke poèasi
potiskamo v smeri naprej, da zaèutimo rahlo
nape tos t na s prednji s trani kolènomedeniènega predela. Za bolj o stabilnost
se z roko oprimemo hrbti èa stola ali druge
stabilne povr ine. Gib zadr imo 20-30
sekund in ponovimo z nasprotno nogo.
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Slike 7: Krepitev stabilizacijskih mi ic trupa na vi ji podporni povr ini

Izvedba z iztegnjenima rokama.

Izvedba na podlakteh.

Izvedba z iztegnjenima rokama in
izmeniènim diagonalnim dvigom roke in
noge zahtevnej a izvedba.

Pri teh nalogah aktiviramo mi ice celotnega telesa, da vzpostavimo ravno linijo od nog do glave,
telo je èim bolj ravno.
Vaji na slikah levo in na sredini izvajamo dvakrat po 20-30 sekund z vmesnim odmorom 60 sekund.
Vajo na sliki desno izvajamo z izmeniènim dvigovanjem nasprotne roke in noge, 10-krat vsako stran.

Slike 8: Krepitev stabilizacijskih mi ic trupa na ni ji podporni povr ini

Izvedba z iztegnjenima rokama.

Izvedba na podlakteh.

Izvedba z iztegnjenima rokama in
izmeniènim diagonalnim dvigom roke
in noge zahtevnej a izvedba.
Pri teh nalogah aktiviramo mi ice celotnega telesa, da vzpostavimo ravno linijo od nog do glave,
telo je èim bolj ravno.

Vaji na slikah levo in na sredini izvajamo dvakrat po 20-30 sekund z vmesnim odmorom 60 sekund.
Vajo na sliki desno izvajamo z izmeniènim dvigovanjem nasprotne roke in noge, 10-krat vsako stran.
Izvedba na ni ji podporni povr ini je zahtevnej a in narekuje predhodno vsaj
dvotedensko redno vadbo nalog, prikazanih na sliki 7.
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Izognimo se boleèini v kri u
Slike 9: Krepitev stranskih stabilizacijskih mi ic trupa

Izvedba z iztegnjeno roko na vi ji
podporni povr ini.

Izvedba z iztegnjeno roko na ni ji
podporni povr ini zahtevnej a naloga.

Z ni anjem podporne povr ine in/ali ob izvedbi na podlakteh je naloga e zahtevnej a.
Nalogo izvajamo s èim bolj ravnim telesom. Aktiviramo mi ice celotnega telesa, da vzpostavimo
ravno linijo od nog do glave, obenem aktiviramo mi ice ramen, da ne slonimo na sklepnih vezeh.
Nalogo izvajamo 30-40 sekund za vsako stran.

Pri vaji na desni sliki (slika 3) obenem z raztezanjem mi ic upogibalk kolka krepimo
mi ice iztegovalke kolka (zadnjice). Vaji na slikah na sredini in desno (slika 4) se
priporoèata tistim, ki pri delu pogosto uporabljate raèunalni ko mi ko, v izogib
utesnitvenemu sindromu zapestnega sklepa (sindrom karpalnega kanala). Pri vseh
vajah za krepitev stabilizacijskih mi ic trupa (slike 7, 8 in 9) aktiviramo mi ice
ramenskega obroèa, da ne obremenjujemo sklepnih vezi in prepreèimo pojav
ohlapnosti sklepa. Ramenski sklep je namreè najbolj gibljiv sklep èlove kega telesa,
vendar je zaradi te lastnosti tudi najmanj stabilen. Enako velja za ledveni del hrbta
veèja kot je gibljivost, manj a je stabilnost, s èimer se poveèuje tveganje za pojav
boleèine ali po kodbe. Zato je smotrno delati vaje za krepitev stabilizacijskih mi ic
trupa, in tako zmanj ati mo nost pojava BSH.
Vse vaje delamo v skladu s svojim zdravstvenim stanjem in svojimi zmo nostmi. Namen
predstavljenih vaj je ohranjanje funkcionalnosti telesa za nemoteno opravljanje dela in
nima namena portne vadbe. Slednja je strukturirana drugaèe, z drugaènimi kolièinami
in intenzivnostjo ter praviloma prilagojena posamezniku.
Martin Vra ec
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Nordijska hoja in njeni vplivi na zdravje
Najpomembnej i vidik nordijske hoje je zdravstveno-preventivni. Pri pravilni uporabi
palic pri nordijski hoji aktiviramo praktièno ves organizem. Zaradi uporabe palic pri hoji
se prerazporedijo sile, in sicer se del sil, ki pri hoji brez palic obremenjujejo samo noge,
ob uporabi palic prenese tudi na roke. Zato je nordijska hoja primerna za tiste, ki e
imajo te ave s sklepi (gle enj, koleno, kolk) in tiste, ki imajo povi ano telesno te o.
Zaradi dodatnega dela mi ic rok in trupa se namreè poveèa presnova ma èob, ki so
glavni vir energije pri dolgotrajnih manj intenzivnih obremenitvah, zato je lahko
nordijska hoja ustrezna oblika vadbe za uravnavanje telesne te e. Èe je le mogoèe,
vadite v naravnem okolju in ne preblizu prometnim povr inam ter drugim virom
onesna enosti zraka. Vadba v onesna enem ozraèju ima na dihalni sistem lahko veè
kodljivih kot koristnih uèinkov.
Zakaj je nordijska hoja primerna za osebe, ki opravljajo delo sede?
Posledice dolgotrajnega sedenja so neugodna prilagoditev mi ic, in sicer se mi ice
upogibalke kolka pasivno skraj ajo in mi ice iztegovalke kolka se pasivno raztegnejo. To
lahko vodi v spremenjeno dr o tudi pri pokonèni stoji. Pri pravilni izvedbi tehnike
nordijske hoje se podalj a korak, intenzivno pa se tudi iztegne roka ob odrivu. S
podalj anim korakom se raztezajo mi ice upogibalk kolka in obenem krepijo mi ice
iztegovalk kolka. Prav tako se zaradi aktivnega odriva z rokami raztezajo prsne mi ice, ki
se lahko skraj ajo zaradi dolgotrajnega dela z raèunalnikom. Skratka, z nordijsko hojo
zmanj ujemo negativne vplive sedeèega dela na telo. Poleg uravnavanja telesne
te e ob pravilni izvedbi nordijske hoje pospe imo delovanje dihalnega in srènoilnega sistema. Poveèana frekvenca in volumen dihanja izbolj ata dovod kisika v telo,
kar ugodno vpliva tudi na kognitivne (umske, miselne) sposobnosti, pro nej e o ilje
pa vpliva na uravnavanje krvnega tlaka. Obenem dalj èasa trajajoèa vadba zmerne
intenzivnosti vpliva na uravnavanje krvnega sladkorja ter zmanj uje psihièno
napetost (stres).
Veèina »nordijskih pohodnikov« izvaja hojo v osnovnem, dvotaktnem diagonalnem
koraku (slika 1). Ta je enak navadni hoji, kjer se hkrati v isto smer premikata nasprotna
roka in nasprotna noga. Naprednej i vadeèi izvajajo tudi dvokorak (slika 2) in trokorak
(slika 3) s soroènim odrivom. Palico(i) zabadamo pribli no v sredini koraka. Trup je
raven in 10-15° nagnjen naprej, dol ina koraka je pribli no tri dol ine stopala, odrivna
roka je v fazi zakljuèka odriva popolnoma iztegnjena in dlan spro èena (glej slike).
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Nordijska hoja in njeni vplivi na zdravje
Slika 1: Dvotaktni diagonalni korak

Slika 2: Dvokorak s soroènim odrivom

Pri dvotaktnem diagonalnem koraku pride do vboda palice hkrati z dotikom stopala s tlemi
(npr., desna roka in leva noga). V tem trenutku sta desna noga in leva roka za telesom in sta v
konèni fazi odriva. Sledi prenos leve roke in desne noge naprej in soèasno odriv z desno roko in
levo nogo. Dvokorak s soroènim odrivom izvajamo tako, da ob dotiku stopala (npr. leve noge) s
tlemi soèasno zabodemo palici, ob prenosu odrivne noge (desne) naprej, ko izvajamo fazo
odriva s stojno (levo) nogo soèasno odrivamo z rokama. Sledi konec odriva in prenos rok ter
leve noge naprej. V nasprotju z dvokorakom, kjer se odriv z rokama izvaja vedno z isto nogo, do
menjave v vsakem ciklu prihaja pri trokoraku s soroènim odrivom. Za primer vzemimo dotik leve
noge s tlemi. Soèasno zabodemo palici, desna noga je v tem trenutku v konèni fazi odriva (za
telesom). Sledi prenos desne noge naprej ter odriv z obema rokama in levo nogo. Ob koncu
odriva z levo nogo zamah z rokama e nadaljujemo, sledi prenos leve noge naprej in odriv z
desno nogo. Ob prenosu desne noge naprej soèasno prenesemo naprej roki, èemur sledi
soèasni vbod palic in dotik desne noge s podlago.
Slika 3: Trokorak s soroènim odrivom
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Nordijska hoja in njeni vplivi na zdravje
Za konec naj namenimo e nekaj besed o palicah za nordijsko hojo. Dobre so vsake
pohodne palice primerne dol ine, vendar je pri namensko izdelanih palicah pa èek (z
zanko, slika 4) narejen tako, da med prenosom palice iz zaroèenja v predroèenje palico
enostavno spustimo in nam ta obvisi ob dlani, pripravljena na prijem pred zaèetkom
naslednjega odriva. To nam omogoèa roèaj, ki je nad mestom vpetja pa èka podalj an
in ob prenosu obvisi na delu dlani med palcem in kazalcem. Poleg tega je steblo palic
za nordijsko hojo iz enega dela (slika 4), kar omogoèa varno hojo tudi ob moènej em
odrivu. Pri zlo ljivih (teleskopskih) palicah se namreè lahko ob moènej em pritisku
palica skraj a, kar ima lahko neprijetne posledice. Navadne pohodne palice (in
smuèarske) nimajo tak nega roèaja kot namensko izdelane palice za nordijsko hojo,
zato jih je treba dr ati ves èas gibanja. Izmenièno prijemanje in spu èanje palice
omogoèa aktivacijo in spro èanje mi ic spodnjega dela rok, medtem ko dr anje palice
ves èas vadbe pospe i utrujanje mi ic. Ustrezno dol ino palic izraèunamo po formuli
telesna vi ina * 0,72 (npr.: 180 cm * 0,72 = 129,6 cm), izdelane pa so v intervalih po 5
cm (v tem primeru je ustrezna dol ina 130 cm). Drugi naèin izbire dol ine palice je, da
roko pokrèimo v komolcu do kota 90° in primemo palico v roko. Pri tem moramo biti
obuti in komolec mora sloneti ob telesu. Èe ugotovimo, da nam dol ina palic ne
ustreza, jih po potrebi lahko skraj amo. Roèaj segrejemo s su ilnikom za lase in ga
snamemo s palice, odre emo steblo za poljubno dol ino ter nataknemo roèaj nazaj na
steblo.
Slika 4: Palica z ustrezno zanko

Obilo u itkov na sve em zraku vam elimo!
Martin Vra ec
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Pilates program
Pilates vadba je celostna vadba za telo in du o. Osredotoèa se na krepitev globokih
mi ic trupa, tehniko dihanja, gibljivost, koordinacijo in ravnote je. Pozornost na lastnem
gibanju je tudi zelo spro èujoèa. Tako je pilates uporaben tudi za obvladovanje uèinkov
stresa, poveèujeta se mi ièna moè in vzdr ljivost, pomeni preventivo in pomoè pri
boleèinah v hrbtenici in drugih sklepih, izbolj a se telesna dr a, krepi imunski sistem, s
predihavanjem pa tudi razstrupljamo telo. Z redno vadbo pridobimo bolj o
samopodobo, obèutek, da nekaj zmoremo, s èimer se lahko izbolj a na e razpolo enje
in pozitiven pogled na svet.
-

S pozornim gibanjem krepimo zavedanje telesa.
Vseskozi dihamo enakomerno in tekoèe.
Uporabljamo globoke mi ice trupa - mi ice medeniènega dna, trebu ne in
hrbtne mi ice).
Vaje izvajamo redno, saj le tako zagotovimo uèinek.
Vaje izvajamo poèasi in gibe povezujemo brez veèjih ustavljanj ter sunkov.
Gibe izvajamo nadzorovano, s skrbjo za natanènost izvedbe.
Pri posameznem gibu smo pozorni, da drugih delov telesa ne premikamo.

Mi ice medeniènega dna
Pri pilates vadbi dajemo poseben poudarek krepitvi mi ic medeniènega dna. Te mi ice,
ki se nahajajo v medenièni posodi, pomagajo skrbeti za stabilnost in varnost hrbtenice,
notranjih organov, so kljuène pri zadr evanju urina in blata ter imajo vlogo pri spolnosti.
Krepimo jih tako, da ob vsakem izdihu mi ice poèasi stisnemo in dvignemo - kot da
elimo zadr ati blato in urin -, ob vdihu pa aktivacijo rahlo popustimo. Stiski naj bi bili
narejeni z moèjo 50 do 60 odstotkov najveèje aktivacije.
Nevtralni polo aj hrbtenice
Med veèino vaj imamo hrbtenico v nevtralnem polo aju dvojne S krivulje. To najla je
najdemo, èe se s hrbtom naslonimo na steno. V stiku s steno zadaj so na e pete,
zadnjica in trtica, del med lopaticami ter zatilje glave. Za ledvenim delom hrbtenice
(pogovorno kri ) in za vratom je prostor. Enak polo aj hrbtenice poi èemo in
vzdr ujemo tudi le e na hrbtu, trebuhu, boku, sede ter ko kleèimo in se z rokami
opremo ob tla.
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Pilates program
Pravila za vadbo doma
Pri pilatesu vsako vajo naredimo pribli no 12-krat v seriji.
Ko vadite brez in truktorja, si vzemite èas, da vaje delate pravilno. Èe je vadba kraj a, na
primer trideset minut, naredimo manj razliènih va,j in ne vseh vaj z manj ponovitvami.
Zavzamemo pravilen zaèetni polo aj (nevtralna hrbtenica ter drugi sklepi), aktiviramo
globoke mi ice (stisnemo mi ice medeniènega dna ter rahlo zo imo pas) ter zaènemo
z aktivnim dihanjem in gibom. Vdih in izdih sta enako dolga, vsak pribli no dve do tri
sekunde.
Stranski upogib trupa, kro enje trupa in predklon so lepi primeri enostavnih vaj za
ohranjanje pro nosti hrbtenice, primernih tudi za na delovno mesto:

Stranski upogib trupa
Z izdihom dvignemo mi ice medeniènega
dna, povleèemo notri popek, upognemo vrat
in rahlo potisnemo roko proti stopalu. Z
vdihom se poèasi vzravnamo. Izmenjujemo
strani upogiba.

Kro enje trupa
Z izdihom dvignemo mi ice medeniènega
dna, povleèemo notri popek in poèasi rahlo
zaokro imo vstran. Pogled ohranjamo
usmerjen na svoje roke. Z vdihom se vrnemo
v osrednji polo aj.
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Pilates program

Predklon
Z izdihom dvignemo mi ice medeniènega dna, povleèemo notri popek, stisnemo brado k
prsnici in se, vretence po vretence, spusimo proti tlom. Z vdihom se, vretence po vretence,
dvignemo nazaj v vzravnani polo aj. Pazimo na to, da je trajanje gibanja usklajeno s trajanjem
vdiha in izdiha, ter da zadnjico ohranjamo na mestu. Pomagamo si lahko tako, da se s hrbtom
postavimo ob steno.

Spro èanje naravno uravnavanje stresa
Ob koncu vadbe si vedno privo èimo e 5 do 15 minut za spro èanje. Enostavno
»damo vse tiri od sebe« in zapremo oèi. Obstaja vrsta vaj in domi ljijskih predstav, s
katerimi si lahko spro èanje e dodatno obogatimo. Dober zaèetek spro èanja pa je to,
da telesu dovolimo, da ponovno prevzame nadzor nad tempom in ritmom dihanja.
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Pilates program
Posebej koristna sprostitvena vaja je trening èujeènosti. Èujeènost je zavedanje
sedanjega trenutka, tak nega, kot je, brez obsojanja in ocenjevanja. V praksi to pomeni,
da pozorno opazujemo svoje notranje (in zunanje) dogajanje ter pustimo, da
pozornost sama preide na naslednji pojav. Tako postopoma umirimo um in pridobimo
sve pogled na svet, v katerem na pojave reagiramo bolj spro èeno kot drugaèe.
Zaènemo lahko tako, da si vzamemo 5 do 15 minut èasa zase, se udobno namestimo in
svojo pozornost usmerimo na notranji rob svojih nosnic v trenutku, ko vdihnemo. Pred
seboj si lahko predstavljamo platno, na katerem se pojavljajo na e misli, èustva,
podobe, obèutki, glasovi in drugi notranji pojavi. Na a naloga je, da jih le opazimo in jim
brez presojanja dovolimo, da se vrnejo v ozadje ter naredijo prostor za nove pojave.
Lahko si jih na primer predstavljamo tudi kot oblake na nebu, ki jih veter odpihne za
obzorje in prina a nove. Sèasoma se miselni tok upoèasni, mi pa smo pridobili novo
sve ino in bistrino uma.
Veè o èujeènosti si lahko preberete tudi na spletni strani
http://www.mbsr.si/clanki/.
Poleg spro èanja z vadbo èujeènosti obstaja mnogo drugih sprostitvenih tehnik - na
primer avtogeni trening, postopno mi ièno spro èanje, vodena domi ljijska spro èanja
ipd. -, meditacije in druge dejavnosti, s katerimi si lahko pomagamo, da se
razbremenimo negativnih uèinkov stresa.
Pogosto so teèaji sprostitvenih tehnik plaèljivi, vendar je mogoèe najti tudi brezplaène
teèaje ali vadbe, obièajno v okviru razliènih nevladnih organizacij in dru tev. V Kranju na
primer Zdru enje svojcev pri skrbi za mentalno zdravje Humana omogoèa
brezplaèno tedensko vadbo pilatesa in razliènih sprostitvenih tehnik. Dru tva so tudi
dober vir za razlièna predavanja in informacije pri skrbi za telesno in du evno zdravje,
zato se vsekakor splaèa preveriti, kaj je na voljo v na em lokalnem okolju.
Posledice intenzivnih stresnih dogodkov, ki jim reèemo travme, so precej huj e in zanje
praviloma ne zadostujejo enostavne tehnike, ki smo jih navedli. V tak nem primeru se je
dobro odloèiti za strokovno psiholo ko svetovanje ali psihoterapijo, vèasih tudi ob
psihiatrièni pomoèi, ter travmatiène dogodke predelati. Tako se lahko sèasoma
osvobodimo negativnih uèinkov, kot so motnje spanja, hudo nelagodje, ponovno
podo ivljanje dogodka in podobno. Pri tem nam je lahko v pomoè na primer tudi
hipnoterapija (hipnoza), ki je priznana metoda za obravnavo posttravmatskega
stresnega sindroma.
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Hipnoza kot oblika spro èanja
Medicinska hipnoza je metoda, s katero terapevt vodi osebo v spremenjeno stanje
zavesti, v kakr nem lahko ta stopi v stik s svojo podzavestjo. To spremenjeno stanje
zavesti je stanje prijetne in globoke telesne in du evne spro èenosti in umirjenosti. V
tem stanju terapevt daje osebi pozitivne sugestije, s katerimi ji sku a zmanj ati
neprijetne simptome in izbolj ati njeno zdravstveno stanje. Hipnoza je tudi pot, ki nam
ponuja odgovore na vpra anja o nas samih.
Hipnoza je psihoterapevtska tehnika, s katero terapevt pomaga osebi pri odkrivanju
njenih lastnih potencialov in njihovem aktiviranju ter s tem do elenih in vnaprej
dogovorjenih sprememb. Prav stik s podzavestjo vodi do razre itve doloèenih blokad
in te av.
Hipnoza pa je lahko tudi le tehnika spro èanja in umirjanja, s katero la e premagujemo
vsakodnevne stresne napore. To tehniko lahko uporabljamo tudi sami, z vnaprej
posnetimi vajami, ki nas vodijo do spro èanja posameznih delov telesa in na koncu do
sprostitve celotnega telesa.
Brez na ega sodelovanja in proti na i volji nas ne more nihèe hipnotizirati!
V hipnotiènem stanju spro èenosti ne bomo udejanjili nobenih terapevtovih
sugestij, ki so proti na im moralnim naèelom!
dr. Zdravko Lavriè
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Prehrana na delovnem mestu
Èe se elimo prehranjevati uravnote eno in cenovno ugodno, je verjetno najla ji naèin,
da si hrano pripravljamo sami. To si lahko privo èimo tudi na delovnem mestu, tako da
si glavni obrok pripravimo dan prej ter ga nesemo s sabo na delo. Enako lahko imamo s
sabo tudi zajtrk - èe zjutraj ne utegnemo jesti doma - in malico.
Smernice prehranjevanja:
- pijemo dovolj vode,
- jemo dovolj pogosto in zmerno, da vzdr ujemo èim bolj enakomerno raven
sladkorja v krvi,
- obroki naj bodo uravnote eni, kar pomeni, da naj vsebujejo vse pomembne
elemente,
- obroki naj bodo prilagojeni na im potrebam.
Nekaj zamisli za zajtrk in malico, ki jo lahko pojemo celo med delom ali na poti - v
avtu ali na vlaku:
-

zelenjavno-sadni smuti, v katerega stresemo e pest ovsenih kosmièev in
ore èkov,
navadni jogurt, pest borovnic in pest mandljev ter kos kruha,
kos kruha z ara idovim maslom in jabolko,
kos kruha, èièerikin namaz in paradi nik/paprika.

Kosilo, ki je okusno in zdravo tudi hladno:
1. Sendviè s pi èancem
Sestavine:
- dva kosa polnozrnatega kruha,
- pi èanèji ali puranji file,
- paradi nik,
- namaz iz skute in zmletih
buènih semen,
- sve e zaèimbe
(npr. bazilika, origano, timijan).
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Prehrana na delovnem mestu
Priprava:
Pi èanèji file popeèemo za lici olivnega olja, na rezine nare emo paradi nik, v kavnem
mlinèku zmeljemo buèna semena in jih zme amo z lico skute. Namaz nama emo na
kruh, dodamo e druge sestavine sestavimo sendviè.
Tak en obrok vsebuje ogljikove hidrate (kruh), beljakovine in ma èobe (meso in skuta in
semena) ter vlaknine, vitamine in minerale (zelenjava, zrna v kruhu). Okus in sve ino
prinesejo e sve e zaèimbe. Nemesna alternativa je npr. z mocarelo, veganska pa npr. s
polpeti iz leèe ali kvinoje.
2. Testeninska solata
Sestavine:
- polnozrnati peresniki/svedri,
- por, vlo ena koruza, zelena solata, paprika,
- sezamova ali sonènièna semena,
- kisla smetana, gorèica,
- naribani sir,
- sve drobnjak ali peter ilj.

Priprava:
Testenine skuhamo »al dente«, nare emo zelenjavo na kocke, nasekljamo zaèimbe ter
vse sestavine zme amo ter ohladimo.
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Prehrana na delovnem mestu
Tak en obrok vsebuje ogljikove hidrate (testenine), beljakovine in ma èobe (smetana,
sir, semena) ter vlaknine, vitamine in minerale (zelenjava, zrna v testeninah). Okus in
sve ino prinesejo sve e zaèimbe. Mesna alternativa lahko vsebuje e na primer tunino,
veganska pa na primer zmlete namoèene indijske ore èke ter buèno olje.
Èe recepti niso po va em okusu, seveda sestavite in dodajajte sestavine in obroke po
elji. To so le primeri. Dobro pa je, da sledimo smernicam in posku amo v obrok vkljuèiti
vsa hranila, ki jih na e telo potrebuje za gorivo, gradnjo ter dobro, vitalno delovanje
vseh sistemov. Èe jemo dovolj pogosto, denimo na tri ure, ter v zmernih kolièinah, se
bomo fizièno in psihièno poèutili moène, polne energije ter dobrega razpolo enja.

Hrana naj bo va e
zdravilo, in va e
zdravilo
naj bo va a hrana."

Asja Videènik, Matija Samec
Veè smernic na:
http://cindislovenija.net/images/stories/trgovina/zlozenke/
Cindi_ZdravKroznik_preview.pdf
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Z mislimi vplivamo na svoje zdravje
Vesolje je odsev na ih dejanj in na ih misli
Poskrbi za svoje misli, ker bodo te postale besede.
Poskrbi za svoje besede, ker bodo te postale dejanja.
Poskrbi za svoja dejanja, ker bodo ta postala navade.
Poskrbi za svoje navade, ker bodo te oblikovale tvoj karakter.
Poskrbi za svoj karakter, ker bo ta oblikoval tvojo usodo.
In tvoja usoda bo tvoje ivljenje!

dalajlama
Pregovor pravi: »Èesar polno je srce, to usta rada govore.« Govorimo torej o tem, o
èemer najveè razmi ljamo ali s èimer zapolnjujemo svoje srce, svojo du o. Na e misli in
besede so odraz na e notranjosti, nas samih, na e ivljenjske naravnanosti, tega, s èimer
polnimo svojega duha. S svojimi mislimi ustvarjamo svojo resniènost. Na e misli so
ivljenjska energija, kot seme, iz katerega zraste rastlina.
Trije pomembni temelji na ega telesnega in du evnega zdravja so:
- gibanje,
- zdrava prehrana in
- moè na ih (pozitivnih) misli.
Misli so plod na ega razuma. Razum pa premleva to, s èimer ga hranimo, s èimer
zapolnjujemo na o sposobnost dojemanja, razumevanja, razmi ljanja, logiènega
sklepanja in intuicije. Misel je energija. Èe mislimo pozitivno, v na e okolje oddajamo
dobro energijo, èe mislimo slabo, oddajamo slabo energijo, in to èutijo tudi ljudje okrog
nas. Misli vplivajo na na e zdravstveno stanje, poèutje in energijsko raven. Dobra misel
navdihuje, spodbuja in opogumlja. Slaba ru i, boli in ne prina a niè dobrega.
Spremenite naèin razmi ljanja in spremenili si boste ivljenje.
John M. Templeton

Vsak dan smo dele ni mno ice - veèinoma negativnih - informacij, reklamnih sporoèil,
dra ljajev, ki vplivajo na na e mi ljenje, razmi ljanje, dojemanje sebe, drugih in sveta
okrog nas, ki nas nekako zaznamujejo in pustijo v na ih mo ganih neko sled, ki vpliva na
oblikovanje doloèenih stali è, mi ljenja, preprièanj in posledièno tudi na ega vedenja
do sebe in drugih. Zato je zelo pomembno, kako znamo vse te informacije »presejati«,
da ne bi preveè negativno vplivale na na o du evnost. Vsak dan moramo skrbeti za
svojo psihièno higieno, da predelano vse tisto, kar slabo vpliva na nas, na e poèutje in
na e du evno zdravje.
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Z mislimi vplivamo na svoje zdravje
Neka zgodba govori, kako dedek pripoveduje svojemu vnuku pravljico o dveh
volkovih, ki ivita in se bojujeta v vsakem izmed nas. En volk je dober in drug
hudoben. Vnuk pozorno poslu a dedkovo pripovedovanje in ga na koncu vpra a,
dedek, in kateri volk zmaguje? In dedek mu odgovori, dragi vnuk, zmaguje tisti,
katerega hranimo!
Èlovek je telesno, materialno, èustveno, du evno in duhovno bitje. In kakor telo
potrebuje kakovostno, zdravo hrano, tako tudi duh potrebuje kakovostno duhovno
hrano, pozitivne misli, ki èloveka plemenitijo, spodbujajo in motivirajo k pozitivni
naravnanosti, iskanju pozitivnih re itev, odgovorov in dejanj, in v nas prebujajo veselje
in voljo do ivljenja ter ustvarjanja.
Bolna du a ne more zdraviti bolnega telesa.
(Nem ki pregovor)

Na o psiho oblikuje to, kar dovolimo, da vstopa v na o notranjost, v na o du evno in
duhovno sfero. To vpliva na na e razmi ljanje, na na a èustva, poèutje in vedenje. Torej
imamo mo nost izbire in sprejemanja le tega, kar nam pomaga k osebni in duhovni rasti,
da postajamo bolj i ljudje, s tem pa tudi bolj zdravi in lahko s svojo notranjo energijo
vplivamo tudi na dobro poèutje ljudi, s katerimi ivimo in delamo. In ne pozabimo! Misli
tlakujejo pot na im dejanjem, ki postanejo na e navade, na naèin ivljenja in
naravnanosti.
Du a, ki je polna pozitivnih misli, cveti kot prelep vrt, v katerem ni plevela
odbojnosti. Ali bo va a du a podobna cvetoèemu vrtu ali gredici, ki je polna
plevela, je odvisno od vas.
Gerald Jampolsky

Tisti, ki prina ajo sonce v ivljenje drugih ljudi,
so tudi sami obsijani z njim.
Sir James M. Barrie
Modrost ivljenja je v tem,
da zna izloèiti nebistveno.
Lin Yutang
Sreèa je, èe je vse, kar misli ,
izreèe in naredi , v sozvoèju.
Mahatma Gandhi

dr. Zdravko Lavriè
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