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ACT Now: Splošni pregled projekta
• Vzpostavljen v sklopu programa Erasmus+
• September 2018 – avgust 2020
• Sodeluje 9 držav
• Švedska, Nizozemska, Norveška, Estonija, Grčija, Ciper, Slovenija,
Združeno kraljestvo in Romunija
• Splošni cilj:
Seznanitev zdravstvenih delavcev z inovativnimi tehnikami, s katerimi
bodo lahko pomagali pacientom, ki se soočajo s težavami glede
svojega videza.

ACT Now: Splošni pregled projekta
Faze projekta
1. Anketiranje zdravstvenih delavcev.
2. Razvoj inovativnega celodnevnega programa usposabljanja.
3. Pilotni program v 5 državah: Estoniji, Grčiji, Cipru, Sloveniji in
Romuniji.
4. Ovrednotenje in nadaljnji razvoj programa za usposabljanje več
zdravstvenih delavcev.

Kaj lahko zdravstveni delavci pričakujejo od usposabljanja?
Kako prepoznati
paciente, ki jih
tarejo skrbi,
povezane s
telesnim videzom?

Specifične
tehnike za ljudi s
skrbmi glede
svojega videza.

Kratka in
koristna
navodila.

Kako lahko
pomagam
pacientom, da
bodo bolj
samozavestni?

Kako dejavno
vključiti
paciente v
terapijo?

Povratne informacije!

• Vaše povratne informacije nam bodo pomagale optimizirati program
usposabljanja.
• Lahko se učimo iz naših izkušenj.
• Prosimo, izpolnite naslednji vprašalnik in nam podajte podrobnejše
povratne informacije med današnjim in jutrišnjim srečanjem.

Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik ACT Now.

Kaj pričakujemo od zdravstvenih delavcev, ki se
udeležujejo usposabljanja?
1. Kakršnekoli informacije osebne ali zaupne narave ostanejo v tem
prostoru.
2. Prosimo, da ste spoštljivi drug do drugega.
3. Prosimo, da sodelujete kolikor se le da dejavno…

Da bomo od danes odnesli največ koristi...
- delovni zvezek

Nasveti za komunikacijo s pacienti
Ustvarite varno območje:
• Prepričajte se, da je fizično okolje primerno za vrsto pogovora, ki bi ga
želeli imeti s pacientom.
• Prepričajte se, da je pacientu udobno in da je sproščen.
• Kolikor je možno, odpravite moteče elemente ali preprečite motenje
(npr. ostalo osebje, obiskovalci, telefoni).
• Poskrbite, da drugi ne bodo mogli slišati vašega pogovora.

Nasveti za komunikacijo s pacienti
Uporabljajte pozitivno govorico telesa
• Vaša telesna drža naj bo sproščena – sproščena ramena, vzravnan in ne tog
hrbet.
• Nasmešek izraža pozitivnost in toplino.
• Očesni stik – glavo držite vodoravno in pacienta glejte v oči, ko se
pogovarjata.
• Če se rahlo nagnete proti pacientu, mu sporočate, da vas zanima in da ga
zbrano poslušate.
• Pritrdilni gibi (npr. kimanje in nasmeški) nakazujejo na empatijo.
• Opazujte pacientovo govorico telesa in ugotovite, če vam morda sporoča
kaj o svojih občutjih, ali kaže znake tesnobnosti?

Nasveti za komunikacijo s pacienti
Bodite dober poslušalec
• Sprašujte odprta vprašanja (začnite jih npr. s: kako se počutite…
povejte mi o…?)
• Ne priganjajte svojih pacientov – bodite potrpežljivi.
• Ne domnevajte, kaj jih utegne težiti.
• Ne podajajte sodb (O tem vam pa res ne bi bilo treba skrbeti!)
• Pokažite empatijo – pokažite jim, da razumete njihov pogled na stvar.
• Prepričajte se, če ste pravilno razumeli povedano – ponovite, kar so
vam rekli, tako da bodo vedeli, da ste jih poslušali in razumeli.

Nasveti za komunikacijo s pacienti
Upoštevajte vprašanje zdravstvene pismenosti
Zdravstvena pismenost se nanaša na:
• znanje ljudi, njihovo motivacijo in sposobnost dostopati do, razumeti,
presoditi in ustrezno uporabiti zdravstvene informacije, da bi tako…
• zmožnost presojanja in odločanja o zdravstveni negi, preprečevanju bolezni
in spodbujanju zdravja…
• zmožnost vzdrževanja ali izboljšanja kakovosti življenja skozi vse življenje.
Sørensen K., Van den Broucke S., Fullam J., Doyle G., Pelikan J., Slanska Z., Brand H (2012), Health literacy
and public health: a systematic review and integration of definition and models. BMC Public Health
12(80): 1-13 doi: 10.1186/1471-2458-12-80

Nasveti za komunikacijo s pacienti
Razmislite, ali bo na zdravje vašega pacienta vplivalo, če izhaja iz
zapostavljenega okolja
•
•
•
•

Ali je brezposeln(a)?
Ali živi v pomanjkanju?
Ali ima nizko raven izobrazbe?
Ali živi v depriviligiranih soseskah?

Učinki več tveganj in izpostavljenosti na zdravje in neenakosti.
VIR: Svetovna zdravstvena organizacija. Dokazi in viri za ukrepanje proti zdravstvenim neenakostim, družbeni dejavniki, seznanitev s CTR. 2019

Nasveti za komunikacijo s pacienti
• Slaba zdravstvena pismenost ni težava manjšine.
• Izsledki raziskave iz Evrope in Severne Amerike kažejo, da
približno polovica pacientov ne razume osnovnih
informacij o zdravstvenem varstvu.
• Prepričajte se, da vas pacient res razume.
• Ves čas te delavnice razmišljajte o tem, kako bi se lotili
pogovora z osebo, ki izhaja iz prikrajšane skupine in/ali ki
ni dovolj zdravstveno pismena.
Strokovni odbor za učinkovite načine vlaganja v zdravje (EXPH), Poročilo o dostopu do
zdravstvenih storitev v Evropski uniji, 3. maj 2016

Več informacij o tej temi je dostopnih v modulu Social
Inclusion & Health Care (Družbena vključenost in
zdravstveno varstvo) na spletnem mestu ACT Now.

Psihosocialne težave pacientov s
stanji, ki prizadenejo telesni
videz

10-minutna naloga – modra roka
Predstavljajte si…
Kakšne misli bi vam šle po glavi?
Kakšna čustva bi vas navdajala?
Kako bi se odzvali, kadar bi:
- se rokovali z sodelavci, novimi sodelavci…..
• prišli na novo delovno mesto?
• bil čas za za intimno bližino s partnerjem/partnerko?
• se podajali na zmenek?
Kako bi se odzvali drugi?
Kakšna bi bila vaša čustva, občutki, pričakovanja, misli…..?

Zdravstvena stanja, poškodbe, stranski učinki
zdravljenja

Če je prišlo do kršenja avtorskih pravic, to ni bilo namerno.

5-minutna naloga ali pa tudi ne.
Razdelite se v skupine po 3 in premislite, ali se lahko spomnite
še kakšnih drugih zdravstvenih stanj, ki bi prizadela videz?
Pri tem upoštevajte: paciente, ki spadajo pod vašo
specializacijo, ter tiste, ki jih obravnavajo drugi specialisti.

Vsakogar lahko tarejo skrbi glede svojega videza

Če je prišlo do kršenja avtorskih pravic, to ni bilo namerno.

Negativni vpliv na telesno, družbeno in duševno zdravje
in dobro počutje

Pritisk biti privlačen in mlad za vsakogar!
Izstopanje iz množice!

Pogoste težave ljudi z zdravstvenim stanjem, ki
prizadene njihov telesni videz
• Drugi vanje strmijo, dajejo pripombe ali pa jim postavljajo neprijetna
vprašanja (zaradi skrbi, iz radovednosti ali pa celo zlonamernosti)
• Verbalno, fizično, kraja predmetov,izločitev iz družbe…

• Neznanci, vrstniki in sorodniki jih zavračajo ali pa se jim izogibajo.
• Ustrahovanje, diskriminacija ali pa napačno presojanje.
(Več o tem najdete v knjigi The Oxford Handbook of the Psychology of Appearance (Oxfordski
priročnik za psihologijo videza), Rumsey & Harcourt, 2012)

Žrtvi napačne presoje oziroma diskriminacije
- druženje, zaposlitev,izobraževanje,…..

Pogoste težave ljudi z zdravstvenim stanjem, ki
prizadene njihov telesni videz:
• visoka stopnja nesproščenosti;
• strah pred tem, da bi jih tujci, prijatelji in sorodstvo začeli zavračati in
jih presojali negativno;
• tesnobno počutje v družbi in izogibanje družabnim stikom;
• občutek izgube, gnusa do samega sebe, travmatski stres, sramota,
jeza.

• Sramežljivo obnašanje – pritegnitev več pozornosti, strmenje
• Stiska – povečana pozornost, zaskrbljenost
• Agresivno obnašanje – ljudje okrog postanejo živčni, nelagodno se
počutijo
• Ne odgovarjanje – nevljudnost
• Izogibanje – tudi ostali se bodo začeli izogibati….

Ljudje se s težavami spoprijemamo različno
uspešno

Predstavitev pristopa ACT

Predstavitev pristopa ACT
• Trening (pogosteje pa terapija) sprejemanja in predanosti –
Acceptance and Commitment Training (ACT: Hayes in sodelavci, 1999)
• ACT se osredotoča, kako morate ravnati (ang. “act”), da boste počeli
več stvari, ki naredijo življenje lepo
• Pri tem vam bosta POMAGALI dve osrednji veščini:
Čuječnost: zmožnost
zavedati se notranjih
izkustev, biti odprt za
notranja izkustva

Vredno ravnanje: vedenje, kaj
vam je resnično pomembno
(vaše “vrednote”) in
predanost ravnanju, ki bo
ustrezalo vašim vrednotam.

Zakaj pristop ACT?
Učinkovitost pri spopadanju s/z:
• dolgotrajnimi zdravstvenimi stanji – vključno s tistimi, ki prizadenejo videz (Graham in
sodelavci, sistematični pregled l. 2016);
• socialno anksioznostjo (tesnobo) – težava za ljudi, ki so videti drugače (npr. Craske in
sodelavci, 2014; Niles in sodelavci, 2014);
• slabo telesno samopodobo – težava za ljudi, ki so videti drugače (Griffiths in sodelavci,
sistematični pregled l. 2018).
Enodnevno usposabljanje je izboljšalo:
• oziroma zmanjšalo količino z dokazi podprtih predpisanih zdravil, ki so jih morali
predpisati zdravstveni delavci za zdravljenje odvisnosti od alkohola in drog (Varra in
sodelavci, 2008);
• zanimanje in zaupanje zdravstvenih delavcev glede uporabe ACT s pacienti (Richards in
sodelavci, 2011).

S stališča kliničnega zdravnika je ACT učinkovita
metoda, saj:
• ne traja dolgo.
• Paciente lahko naučite hitrih in enostavnih veščin čuječnosti ter veščin, ki temeljijo na
vrednotah.
• jo lahko uporabljate s pacienti, ki se spopadajo s katerimkoli stanjem.
• ne poskuša spreminjati pacientovih težkih misli in čustev (kar je izjemno težko!).
• Namesto tega ACT pacientom pomaga živeti s težkimi mislimi in čustvi in preprečuje, da
bi to posegalo v resnično pomembne vidike njihovega življenja.
Pomembno:
• Izraz “sprejemanje” kot del “terapije sprejemanja in predanosti” ne pomeni, da morajo
pacienti kar na splošno sprejeti vse vidike svoje situacije (saj utegne biti, da določene
stvari lahko dejansko spremenijo na bolje). “Sprejemanje” pomeni, da se je treba pomiriti
s stvarmi, nad katerimi imajo manj nadzora, kot so težke misli in čustva.

Metafora avtobusa
• Za boljše razumevanje ACT lahko pomaga, če si sebe (in paciente) predstavljamo
kot voznike avtobusa, ki vozimo avtobus svojega življenja.
• Vsi imamo mnogo motečih potnikov. Potniki predstavljajo naše misli in čustva.
• Nekateri izmed potnikov so čustva, kot so tesnobnost, depresija, jeza in
zaskrbljenost.
• Nekateri potniki so misli, ki kričijo stvari, kot so: “Zanič voznik si!”, “Pelješ v
napačno smer!”, oziroma druge misli, ki nam povzročajo skrbi in stisko.
• Za naše zdravje in dobro počutje je pomembno, da motečim potnikom ne
dopustimo narekovati navodil za vožnjo.
• Namesto tega moramo o tem, kam bomo peljali, odločali sami, saj smo mi voznik
avtobusa.
• Pravo pot določajo naše vrednote – to, kar nam je v resnici zelo pomembno.

Na kaj mislimo, ko govorimo o “vrednotah”?
• Vrednote so kot kompas ali GPS, ki ga lahko uporabljamo za navigacijo v našem avtobusu.
• To so vaše najgloblje želje, kako hočete ravnati, kakšni želite biti do samih sebe, do drugih
in do sveta okoli vas.
• Vrednoto lahko izrazite z eno samo besedo, na primer: ljubečnost, skrbnost, vnema,
pravičnost, poštenost.
• Ali pa s stavkom: “Želim si živeti pogumno in prijazno.”; “Želim si skrbeti za svoje
zdravje.”; “Hočem dajati prednost ljudem, ki jih imam rad(a).”; “Rad(a) bi razvijal(a) svoje
interese in talente, kolikor je le mogoče.”; “Hočem ravnati pogumno.”
•
•
•
•
•

Vrednote NISO:
Površinske značilnosti, kot je npr. privlačnost.
Ne morete namreč ravnati “privlačno”.
Čustvena stanja, kot je srečen ali sproščen.
Bistveno lažje se je namreč odločiti, kako boste ravnali, kot, kako se boste počutili.

Zdaj ste na vrsti vi: ugotovite, kaj so vaše vrednote
(torej, kaj je za vas res pomembno)
• Vzemite si do 10 minut in izberite svoje vrednote (oziroma dodajte, če se
spomnite česa, kar ni navedeno) z delovnega lista “Kako vedeti, kaj vam je
resnično pomembno” na strani 2 vašega delovnega zvezka.
• Da vam bo lažje povezovati vrednote s svojim življenjem, je delovni list razdeljen
na različna “področja življenja”: Odnosi; Delo/izobraževanje; prosti čas; Zdravje.
• Če znate razpoznati in določiti svoje lastne vrednote, boste lahko pri tem
pomagali tudi pacientom.
• Prosimo, da pri opravljanju te vaje razmišljate o sebi v celoti, ne zgolj kot o sebi
kot zdravstvenem delavcu. Svojih vrednot vam ni treba deliti z drugimi ljudmi.
• K temu se bomo vrnili kasneje in vam pokazali, kako lahko pomagate pacientom
prenesti njihove vrednote v prakso vsakodnevnega življenja z zastavljanjem ciljev
na podlagi njihovih vrednot.

Trenutek odločitve
Med dražljajem in odzivom nanj je prostor. V tem prostoru se nahaja
naša svoboda in moč, da izberemo, kako bomo ravnali. V našem
dejanju leži naša rast in svoboda
– Viktor E. Frankl –

Naš “načrt ACT”
Dejanja, ki omogočajo, da ostanete na
varnem, vendar ste oddaljeni od vrednot.

Ujamete se v past težkih misli
in čustev

TRENUTEK ODLOČITVE

Težavna situacija

Dejanja, ki vas premikajo v smeri
vrednot.

Koristni veščini (tj., da poznate svoje
vrednote in pa čuječnost)
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Kaj mislimo, ko rečemo, da “se ujamemo v past”?
Obstajata dva načina, kako se človek lahko “ujame v past” težkih misli in čustev:

1. Zapletete se v težke misli:
• Verjamete mislim.
• Misli upoštevate, kot da bi bile dejstva.
• Vso svojo pozornost posvečate mislim.
2. Skušate se izogibati ali znebiti težkih misli in čustev (namesto da bi enostavno sprejeli, da so se
pojavili).
• Poskušate ignorirati težke misli in čustva, ali pa jih zatreti (odriniti proč od sebe).
• Poskušate preprečiti, da bi se težke misli in čustva sploh pojavili.
• Na današnji delavnici bomo še večkrat in podrobneje obravnavali zgoraj omenjene načine, kako se
človek lahko “ujame”.

Koliko so pacienti obupani in koliko so se zmožni
spopadati s težavami, ni nujno povezano z resnostjo
njihove iznakaženosti.
Nasprotno, dejavnika dobrega duševnega počutja sta:
• višja raven optimizma (Clarke in sodelavci, 2012)
• zadovoljstvo z družbeno podporo (Clarke in sodelavci, 2012).
Dejavniki obupa pa so:
• če se človek “ujame v past” težkih misli in čustev, tako da se:

• skuša izogibati ali znebiti težkih misli in čustev, namesto da bi enostavno sprejel, da so se pojavili
(Zucchelli, 2019);
• zaplete v težke misli, jim daje velik pomen verjame, da so to dejstva. Temu rečemo tudi “fuzija
(zlitje) misli” (Zucchelli in sodelavci, 2019);

• miselno ukvarjanje s telesnim videzom – manj kot je tega, bolje je (Clarke in sodelavci,
2012).
• koliko se bojimo, da nas bodo drugi negativno sodili – čim manj, toliko bolje (Clarke in
sodelavci, 2012).

Predstavitev pojma “Dejanja, ki omogočajo, da ostanete
na varnem, vendar ste oddaljeni od vrednot”
• Pogledali si bomo načine, kako se lahko pacienti izogibajo početi
stvari, za katere se bojijo, da bi jih lahko ogrožale oziroma jim škodile.
• V naslednjem sklopu po odmoru bomo predstavili primere, kako
ravnajo pacienti s stanji, ki prizadenejo videz, da bi ostali na varnem.

2. SKLOP

• https://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo

• Dajte roko gor, če ste videli gorilo.
• Kaj nam ta video sporoča?

Fiksna pozornost proti širši pozornosti

FIKSNA pozornost in tesnoba zaradi svojega videza
• Skozi evolucijo smo vsi razvili nagon, da pozornost usmerimo
neposredno na stvari, ki jih dojemamo kot nevarnost (npr. nenavaden
videz) – tiste, ki tega niso počeli, so pojedle zveri!
• Vse kar je nenavadno, nas zmoti.

FIKSNA pozornost in tesnoba zaradi svojega videza
Pacienti, ki jih skrbi videz, lahko dojemajo druge ljudi in njihov videz kot
grožnje, saj:
• Paciente lahko skrbi, da jih bodo sodili negativno (in se bojijo, da jih ne
bodo sprejeli v družbeno skupino).
• Po naravi stvari poskušamo vzpostaviti svoj položaj v družbeni skupini, kar
vključuje tudi na račun svojega videza.
• Pacienti so morda že doživeli oziroma doživljajo, da drugi vanje strmijo, jim
postavljajo nevljudna vprašanja ali pa imajo grobe pripombe na njihov
račun. Takšne izkušnje in spomini vplivajo na naša pričakovanja glede
prihodnjih družbenih soočenj – pričakujemo najslabše!
• Učenje veščin, kako si pomagajo

Fiksna pozornost in tesnoba zaradi svojega videza:
poskus z dvema skupinama
Kick in Strenta (1980)
• Članom prve skupine so z ličili na obraz narisali ognjeno znamenje ali
pa brazgotino. Nato so jih prosili, da gredo ven med ljudi, nato pa
bodo poročali, če so doživeli kakšno nenavadno obnašanje drugih do
sebe.
• Ko so se vrnili, so poročali, kako nesamozavestno so se počutili ter da
so opažali bolj vsiljivo obnašanje soljudi, vključno s strmenjem,
nekateri pa so se jih ogibali.

Fiksna pozornost in tesnoba zaradi svojega videza:
znameniti poskus z dvema skupinama
• Člane druge skupine so naličili na enak način kot tiste iz prve skupine
in jih poslali med ljudi. Ko so se kasneje vrnili, so jim pod pretvezo, da
je treba naličeni del malce popravili, naslikano znamenje izbrisali, in
jih spet prosili, naj gredo ven in še naprej spremljajo, če se drugi do
njih obnašajo nenavadno.
• Navkljub njihovemu na novo vsakdanjemu videzu so ti udeleženci
poročali o enakem vsiljivem odnosu drugih do njih.
• Ta poskus je pokazal, kako pričakovanja lahko vplivajo na selektivno
pozornost: Udeleženci so pričakovali negativne reakcije in so tako
normalno obnašanje tolmačili kot negativno in povezano s svojim
videzom.

9 mitov o podpori pacientom s stanji,
ki prizadenejo videz

Mit št. 1: Samo pacienti z vidnimi razlikami na obrazu
in/ali rokah bodo težko shajali s svojim stanjem.
Resnica pa je, da:
• imajo pacienti s fizičnimi drugačnostmi, ki so ponavadi prekrite z
oblačili, prav tako težave, zlasti v intimnih razmerjih in odnosih, ko
morda morajo razkriti svojo drugačnost (Clarke, 2012).
• se tudi pacienti s stanjem, katerega resnost niha skozi čas (npr. kožno
obolenje), utegnejo s tem spopadati precej stežka (Moss, 2005).

Mit št. 2: Starejši pacienti se NIKOLI ne spopadajo z
zaskrbljenostjo glede svojega videza.

Resnica pa je, da:
• občutijo skrbi glede svojega videza pacienti katerekoli starostne
skupine (Clarke, 2012).

Mit št. 3: Zdravstveni poseg je edina rešitev za
zaskrbljenost glede svojega videza.
• je mnogo pacientov celo po korektivni ali kozmetični operaciji še
naprej zaskrbljenih glede svojega videza (Di Mattei in sodelavci, 2015).
• so lahko psihosocialni posegi učinkoviti pri izboljševanju:
• kakovosti življenja;
• tesnobe zaradi videza (Sistematični pregledi – Bessell in Moss, 2007; Norman
in Moss, 2015)

Mit št. 4: Pacienti, ki so zaskrbljeni glede videza, so
gotovo nečimrni. Morali bi biti hvaležni, da prejemajo
uspešno zdravstveno oskrbo.
• zaskrbljenost glede videza pesti večino ljudi iz družb z visokim
dohodkom.
• Raziskave kažejo, da je med 61 in 82% odraslih nezadovoljnih s svojim
videzom (Harris in Carr, 2011; Liossi, 2003).

• so pacienti običajno zelo hvaležni za zdravljenje, ki jim je rešilo
življenje, vendar se številni kljub temu srečujejo s težavami pri
prilagajanju na življenje z brazgotinami po akutni bolnišnični
obravnavi (npr. pri pacientih, ki so utrpeli opekline; Griffiths in
sodelavci, 2019).

Mit št. 5: Samo psihologi lahko pomagajo pacientom
odpravljati zaskrbljenost glede videza. Jaz nisem
strokovnjak za psihologijo in ne morem narediti prav
ničesar, da bi pomagal.
• medicinske sestre, ki so bile deležne preprostega usposabljanja, lahko
ponudijo psihosocialno podporo pacientom, ki jih je iznakazila
bolezen ali pa poškodba (Clarke in Cooper, 2001).
• obstajajo preproste stvari, ki jih lahko storijo vsi zdravstveni delavci in
bodo v pomoč ljudem, ki jih tarejo skrbi glede videza.
• In to vam bomo pokazali!

Mit št. 6: Če so paciente sprašujemo glede
njihovega videza, to stvari le še poslabša.

• je to pogosta skrb zdravstvenih delavcev (Gee in sodelavci, 2019).
• si pacienti vendarle želijo priložnosti govoriti z razumevajočimi in
sočutnimi zdravstvenimi delavci.
• če načnemo tematiko videza, bomo s tem pacientom pomagali, da se
bodo počutili normalni in razumljeni (Konradsen in sodelavci, 2012).

Mit št. 7: Če so pacienti zaskrbljeni glede svojega
videza, vam bodo to povedali.

• je pacientom morda nerodno, da bi načeli to temo, morda jih skrbi, da
bi veljali za nečimrne ali pa zapravljali čas zdravstvenega delavca
(Williamson in sodelavci, 2010).
• je iz zgoraj omenjenega razloga pomembno, da so zdravstveni delavci
proaktivni, da predstavijo zaskrbljenost glede videza kot nekaj
normalnega ter sami sprožijo pogovor o tem, saj je to del
standardnega zdravljenja.

Mit št. 8: Nimam časa pacientom pomagali z
njihovimi skrbmi glede telesnega videza.
Resda je večina zdravstvenih delavcev pod velikim časovnim pritiskom,
vendar:
• takšna pomoč dejansko ne traja dolgo, zelo pa izboljša končne
rezultate.
• se zadovoljni pacienti ne bodo vračali po nadaljnjo nenujno
zdravstveno oskrbo.
• vseeno dobro razmislite o ceni za pacienta, vas in vašo ekipo, če
zanemarite zaskrbljenost glede videza.

Mit št. 9: Koliko so pacienti zaskrbljeni glede svojega
videza in koliko so se zmožni s tem spoprijemati, temelji
na tem, kako huda je njihova iznakaženost.
Resnica je, da:
• mnenje pacientov o tem, kako opazna je njihova iznakaženost, bolj
določa njihovo zaskrbljenost kot pa objektivna ocena zdravstvenih
delavcev (Clarke in sodelavci, 2012).
• obstajajo mnogi primeri raziskav, vključno z dokazi, da resnost pareze
obraznega živca ni vzročno povezana z zaskrbljenostjo (Fu in
sodelavci, 2011).

Koliko so pacienti obupani in koliko so se zmožni spopadati s
težavami, ni nujno povezano z resnostjo njihove iznakaženosti.
Nasprotno, dejavnika dobrega duševnega počutja sta:
• višja raven optimizma (Clarke in sodelavci, 2012)
• zadovoljstvo z družbeno podporo (Clarke in sodelavci, 2012).
Dejavniki obupa pa so:
• če se človek “ujame v past” težkih misli in čustev, tako da se:
• skuša izogibati ali znebiti težkih misli in čustev, namesto da bi enostavno sprejel, da so se
pojavili (Zucchelli, 2019);
• zaplete v težke misli, jim daje velik pomen verjame, da so to dejstva. Temu rečemo tudi
“fuzija (zlitje) misli” (Zucchelli in sodelavci, 2019);
• miselno ukvarjanje s telesnim videzom – manj kot je tega, bolje je (Clarke in sodelavci, 2012).
• koliko se bojimo, da nas bodo drugi negativno sodili – čim manj, toliko bolje (Clarke in sodelavci,
2012).

Če samo pogledamo paciente, ne moremo uganiti, kateri od
njih se bo težko spopadal s svojo situacijo

Nesamozavesten, zaskrbljen

Bolj samozavesten, ni zaskrbljen

Nujno moramo ugotoviti, če se naši pacienti
spopadajo s težkimi mislimi in občutki v zvezi
s svojim videzom.

Kako prepoznati paciente, ki utegnejo biti v stiski: stvari, ki jih povedo

Kako prepoznati paciente, ki utegnejo biti v stiski:
stvari, ki jih povedo
“Zadnje čase nisem
“Ah, klobuka pa nikoli ne
kaj dosti hodil ven…” snamem…” (npr. pacient(ka) z
alopecijo)

“Skrbi me, da bi
me videl kdo, ki
me pozna…”

“Povsem sem opustil
misel na to, da bom
kdaj imel
partnerko…”

“Dobro sem, vse
dokler se držim
doma…”

“Ne bom se
vrnila v službo,
dokler ne bo to
videti povsem
normalno…”

“Zdaj pa res
nima
nobenega
smisla, da bi
se trudil…”

Kako prepoznati paciente, ki utegnejo biti v stiski:
stvari, ki jih počnejo
Zelo se trudijo prikriti
razliko.

Izogibajo se družbenim
aktivnostim/delu.

Skrbijo glede
prihodnosti, počutijo se
tesnobno.

Umaknejo se v osamo,
počutijo se brezupno,
brez ciljev v življenju.

Stalno prihajajo k vam
na nadaljnjo
zdravstveno oskrbo.

Praskajo oziroma
stiskajo kožo ali pa si
pulijo dlačice (npr. pri
kožnih obolenjih)

*Vse to so primeri dejanj, ki “omogočajo, da ostanemo na varnem, vendar smo oddaljeni od vrednot”

Naš “načrt ACT”
Dejanja, ki omogočajo, da ostanete na
varnem, vendar ste oddaljeni od vrednot.

Ujamete se v past težkih misli
in čustev

TRENUTEK ODLOČITVE

Težavna situacija

Dejanja, ki vas premikajo v smeri
vrednot.

Koristni veščini (tj., da poznate svoje
vrednote in pa čuječnost)

Kako začeti pogovor s pacienti o
njihovih skrbeh glede videza?

Uporabna vprašanja, ki lahko služijo kot uvod v
pogovor o videzu
“Kako se počutite glede “Včasih so lahko ljudje, “Ni znakov okužbe in
ki imajo [pacientovo vse se lepo celi. Kako se
(sprememb) videza?”
stanje],
počutite glede tega? So
nesamozavestni in
vas o tem morda kaj
zaskrbljeni glede
spraševali drugi
svojega videza? Imate
ljudje?”
tudi vi to težavo?”
“Ali ste se zadnje čase
“Ali vam drugi ljudje ne
izogibali kakšnim
dajo miru zaradi…? So
dejavnostim zaradi
vas, na primer, dražili
občutkov glede svojega
ali zmerjali?”
videza?”

Kaj reči…
Na vsak način:
→

→

→

→

→

→

Pomirite paciente, da je
zaskrbljenost glede videza povsem
normalna.
Če pravijo, da je težko/stresno, jim
njihovo izjavo ponovite z mirnim
tonom, da se bodo počutili slišane.
Pojasnite, da psihološka
prilagoditev lahko traja dlje kot
fizično zdravljenje.
Vprašajte, če obstajajo točno
določene zadeve, ki se jim zdijo
težke.
Ponudite jim možnost pogovora z
vami ali s sodelavcem.
Pokažite, da ste pripravljeni
pomagati.

Nikakor:
→

→

→

→

→

Ne namigujte, da delajo iz muhe
slona (ker se ne bodo počutili
normalno).
Ne recite, da se vam zdi, da so
videti povsem v redu (ker ne bodo
imeli občutka, da ste jih sploh
slišali).
Ne recite, da je na svetu mnogo
ljudi, katerih iznakaženost je
“hujša”.
Ne recite, da imajo srečo ali pa da
bi morali biti hvaležni, ker je
zdravljenje delovalo.
Ne recite, da nihče ne more več
narediti ničesar.

Kako začeti pogovor o videzu s pacientom
15-minutna vaja
• V skupinah po tri:
• Oseba 1: Pacient: Uporabite osebne izkušnje ali pa kaj iz svoje klinične prakse. Uporabite
pa lahko tudi ideje, navedene na strani 4 vašega delovnega zvezka.
• Oseba 2: Zdravstveni delavec
• Oseba 3: Trener zdravstvenega delavca: Prosimo, pomagajte zdravstvenemu delavcu
če/ko se mu/ji zdi, da se je zataknilo.
• Menjajte vloge.
• Nato pa s celotno skupino delite eno ugotovitev, do katere ste prišli med izvajanjem vaje.

Stvari, ki jih je dobro upoštevati, ko imate s
pacienti takšne pogovore
• Pridobite si prostovoljno soglasje, preden se lotite kakršnekoli vaje (kot vam bomo
pokazali v 4. sklopu).
• Na primer: Ali bi bili pripravljeni poizkusiti kratko vajo čuječnosti?

• Izbira pravega trenutka: Načeloma je dosti bolje, če se o videzu pogovarjate po fazi
akutnega zdravljenja in ne med zdravljenjem (npr. pri pacientih z opeklinami), VENDAR pa
se bodite pripravljeni pogovarjati o njihovih skrbeh pred načrtovanim zdravljenjem, ki bo
spremenilo videz (npr. kemoterapija, mastektomija, ortognatska operacija).
• Kadar je možno, nadaljujte pogovor, tako da bo to stalno potekajoča razprava in ne
enkratno posredovanje.
• Stvari se lahko za pacienta precej spremenijo oziroma lahko postane bolj ali manj pripravljen
govoriti o svojih skrbeh glede videza.

• Bodite prijazni sami do sebe:

• Ni treba imeti vseh odgovorov.
• Ne pozabite, da ste le človek, ki se poskuša seznaniti s pacientovo izkušnjo.

Stvari, ki jih je dobro upoštevati, kadar imate s
pacienti takšne pogovore
Če pacienti kažejo, da so v stiski:
• Ostanite mirni.
• To bo pacientom pomagalo in jim dalo vedeti, da je povsem v redu, če pokažejo svojo
stisko, ter da ste se sposobni spoprijemati z njihovim nelagodjem.

• Povejte pacientom, da je stiska povsem v redu in normalen odziv na težke
preizkušnje v življenju.
• S tem kažejo odprtost k neprijetnim notranjim izkustvom, kar je ena od koristnih
veščin (del čuječnosti).

• Za obvladovanje stiske s pacienti uporabljajte preproste tehnike čuječnosti.
• Omenjene tehnike vam bomo pokazali po odmoru v 4. sklopu.

Uporaba načrta ACT s pacienti

Primer št. 1
JAKA
• Star je 25 let.
• Rodil se je z razcepljeno ustnico in trdim nebom, kar so mu kirurško popravili.
• Naročen je pri zobozdravniku.
• Dela kot upravni pomočnik v majhni tiskarni in delo se mu zdi zelo dolgočasno,
vendar se počuti varno, saj pozna svoje sodelavce in jim zaupa. Rad bi študiral
grafično oblikovanje na univerzi, vendar se še ni vpisal, saj ga skrbi, da bi ga
obkrožalo veliko število neznanih ljudi ter da bi ga vrstniki zavračali.
• Rad bi imel dekle, vendar mu interakcije z ženskami vzbujajo precejšnjo tesnobo,
ko pa spozna kakšno, ki mu je všeč, ne najde samozavesti, da bi jo povabil na
zmenek. Meni, da ni dekleta, ki bi jo zanimalo hoditi z njim.
• Kot otroka so ga vrstniki dražili in ustrahovali, spominja se številnih bolečih
dogodkov, ko so ga drugi otroci zmerjali in se mu smejali.

Skupaj bomo začeli uporabljati načrt ACT, naš subjekt bo torej
Jaka.
• Kaj je/so njegova/e težavna/e situacija/e?
• Kako se vedno znova ujame v past težavnih misli, spominov, občutij in
čustev?
• S kakšnimi ravnanji ostaja na varnem, vendar oddaljen od svojih
vrednot (tega, kar mu je zares pomembno)?

Jakov načrt ACT
Dejanja, ki omogočajo, da
ostane na varnem,
vendar oddaljen od
vrednot.
1. Še naprej dela na
dolgočasnem delovnem
mestu.
2. Ne prijavi se na študij
grafičnega oblikovanja.
3. Izogiba se prvemu
koraku v srčnih zadevah.

Dejanja, ki bi ga
premaknila v smeri
vrednot.

TRENUTEK
ODLOČITVE

Pasti
Težavne situacije
1. Boleči spomini
1. Biti v ženski družbi.
ustrahovanja.
2. Dolgočasna služba.
2. Strah pred tem, da bi
ga novi ljudje zavrnili.
3. Prevladujoča misel: “Ni
ženske, ki bi hotela biti
moje dekle.”

Koristni veščini

Primer št. 2 - Mary
• Stara je 50 let.
• Pred pol leta je imela operacijo srca zaradi življenjsko nevarnega stanja. To je bila za Mary
zelo travmatična izkušnja, saj je bila na oddelku intenzivne nege. Operacija je pustila
vidno brazgotino vzdolž prsnice.
• Vsako leto ima rutinske preglede.
• Zelo rada je hodila plavat z vnukinjo. Nekaj mesecev po operaciji sta šli skupaj na bazen in
Mary je imela občutek, da so vsi strmeli v njeno brazgotino. Bilo ji je nerodno, zdaj pa jo
skrbi, da ljudje mislijo, da je videti “poškodovano” in “neženstveno”. Od nekdaj je zelo
skrbela za svoj telesni videz, zdaj pa se pogosto daje v nič, kadar se primerja z ženskami
podobne starosti, ki jih srečuje v javnosti. Od tistega neljubega dogodka dalje ni več šla
plavat z vnukinjo, kot izgovor pa ji postreže, da ne more iti zaradi srca.
• Mary je svojo brazgotino začela prekrivati z oblačili (celo, kadar je zelo vroče), saj jo skrbi,
da jo bodo ljudje opazili in si slabo mislili o njej.
• Mary v bolnišnico spremlja hči, vendar jo Mary prosi, naj počaka v čakalnici, ko jo
pokličejo na pregled. Ko jo kardiolog/medicinska sestra na kardiologiji prosi, če lahko
pregleda brazgotino, Mary vpraša, zakaj, in brazgotino pokaže le s težavo. Nato premakne
še stol, ker ta stoji neposredno pred ogledalom.

Sedaj ste na vrsti vi: 15-minutna naloga uporabe načrta ACT na
Maryjinem primeru
Razdelite se v majhne skupine in:
• Opišite njen/e težak/težke položaj/e.
• Opredelite njene “pasti” (težke misli, spomine, občutja, čustva). To so
njeni razlogi, da ostaja na varnem.
• S kakšnimi ravnanji ostaja na varnem, vendar oddaljena od svojih
vrednot, torej tega, kar ji je zares pomembno?

Maryjin načrt ACT
Dejanja, ki omogočajo, da ostane na varnem,
Težavne situacije
vendar oddaljena od vrednot.
1. Pokazati svojo
1. Prekriva si vrat, četudi ji je neudobno.
brazgotino ljudem.
2. Izogiba se svoji podobi v ogledalu.
2. Videti svoj odsev
3. Skriva brazgotino pred svojo hčerko.
v ogledalu.
4. Izogiba se plavanju s svojo vnučko.

Pasti
1. Želja izogniti se zadregi.
2. Osredotočanje na svoj videz.
3. Primerjanje svojega videza z drugimi:
posvečanje pozornosti videzu drugih.
4. Predajanje mislim, kot so: “Poškodovana
sem.” “Prav nič nisem ženstvena.” “Ljudje
bodo videli mojo brazgotino.”

Dejanja, ki bi jo premaknila v
smeri vrednot.

Koristni veščini

TRENUTEK
ODLOČITVE

Drugi načini, kako pacienti RAVNAJO, da bi ostali na
varnem.
• Nosijo ohlapna oblačila, šale, rute, kape (v toplem vremenu), očala, pustijo
si dolge lase in si z njmi zakrivajo obraz.
• Pretirana uporaba ličil.
• Izogibajo se:
•
•
•
•
•

očesnemu stiku;
smehljanju;
fotografiranju;
druženju;
intimnim odnosom.

• Držijo glavo pod določenim kotom (pokažejo samo eno stran) ali telo v
določenem položaju (se nagibajo naprej).

3. SKLOP

Naš “načrt ACT”
Dejanja, ki omogočajo, da ostanete na
varnem, vendar ste oddaljeni od vrednot.

Ujamete se v past težkih misli
in čustev

TRENUTEK ODLOČITVE

Težavna situacija

Dejanja, ki vas premikajo v smeri
vrednot.

Koristni veščini (tj., da poznate svoje
vrednote in pa čuječnost)

Uporaba načrta ACT s pacientom
Zdaj ste na vrsti vi! 25-minutna vaja
• V skupinah po tri vadite po 10 minut in uporabljajte načrt ACT za pomoč pacientu:
• Oseba 1: Pacient:
• Uporabite osebne izkušnje ali pa kaj iz svoje klinične prakse. Uporabite pa lahko tudi ideje, navedene na strani X vašega
delovnega zvezka.

• Oseba 2: Zdravstveni delavec
• Uporabite lahko primere vprašanj na načrtu ACT na strani X delovnega zvezka.
• Načrt ACT uporabljate le, da bi pacientu pomagali razumeti, zakaj ravna tako, da se oddaljuje od svojih vrednot: zaenkrat
vam še ni treba predstaviti koristnih veščin.

• Oseba 3: Trener zdravstvenega delavca
• Lahko si beležite opažanja ter predlagate svoje zamisli zdravstvenemu delavcu če/ko se mu/ji zdi, da se je zataknilo.

• Poskusite odigrati dva kroga in v drugi vaji zamenjajte vloge.
• Če vas skrbi igra vlog, lahko najprej igrate vlogo trenerja zdravstvenega delavca.
• Nato pa s celotno skupino delite eno ugotovitev, do katere ste prišli med izvajanjem vaje.

Pomoč pacientom, da bodo ravnali v smeri
svojih vrednot,
z uporabo dveh koristnih veščin

Naš “načrt ACT”
Dejanja, ki omogočajo, da ostanete na
varnem, vendar ste oddaljeni od vrednot.

Ujamete se v past težkih misli
in čustev

TRENUTEK ODLOČITVE

Težavna situacija

Dejanja, ki vas premikajo v smeri
vrednot.

Koristni veščini (tj., da poznate svoje
vrednote in pa čuječnost)

Spomnimo, kateri sta koristni veščini

Čuječnost:
Zavedate se misli, čustev
in občutij ter ste k njim
odprti.

Vredno početje:
Veste, kaj je za vas
resnično pomembno
(“vrednote”), zato se
zavežete k dejanjem, ki
bodo sledila vašim
vrednotam.

Kaj je čuječnost?

Po opredelitvi Scotta Bishopa s sodelavci (2004) ima čuječnost dva
vidika:
1. vidik:
Biti pozoren na namen svoje trenutne izkušnje.

1. vidik čuječnosti:
Biti pozoren na namen
Vi ste na vrsti! 5-minutna vaja
• Razdelite se po parih in svojemu partnerju povejte:
• 2 stvari, ki ju počnete “na avtopilotu” (ne da bi bili na to sploh pozorni);
• 2 stvari, pri katerih ste pozorni na namen svoje trenutne izkušnje.

Kakšne so razlike med tema izkušnjama?

Kaj je čuječnost?

2. vidik:
Biti pozoren na radoveden, odprt in sprejemajoč način.

Brez te naravnanosti, pri kateri človek odprto sprejema svojo trenutno
izkušnjo (vključno s težkimi mislimi in čustvi), bi lahko govorili zgolj o
treningu pozornosti, ne o čuječnosti.

Pozornost brez sprejemanja
• Lahko bi bili pozorni na svojo trenutno izkušnjo in opažali težke misli in/ali čustva.
Vendar pa bi namesto sprejemanja izkušnje lahko poskušali te misli odriniti od
sebe.
• Pri ljudeh s stanji, ki prizadenejo njihov videz, je ta težnja povezana s stisko in
ravnanjem, ki jih bo obvarovalo, vendar oddaljevalo od njihovih vrednot (Zucchelli
in sodelavci, 2019).
• Predstavljajte si napihljivo žogo za na plažo, ki je polna tesnobnih misli in čustev.
Zgoraj omenjena težnja je, kot bi poskušali potisniti žogo pod vodo, da bi se je
znebili. Žoga bo dejansko stalno skakala iz vode ravno pred vaš obraz s svojimi
tesnobnimi mislimi in čustvi. Tudi če vam jo uspe zadržati pod vodo malce dalj
časa, se boste sčasoma utrudili in žoga bo spet izskočila.
• Namesto tega lahko zavzamete sprejemajočo naravnanost do žoge in jo nalahno
držite nad vodo, se nič ne vmešavate, ampak jo pustite pri miru.
• Prav to pomeni “sprejemanje” pri “Terapiji/treningu sprejemanja in predanosti”.

Zakaj čuječnost?
1. Enostavnih in hitrih tehnik čuječnosti se je možno naučiti in jih uporabiti v svoj
prid.
• Pacienti lahko uporabljajo tehnike v katerikoli situaciji, saj čuječnost pomeni zgolj, da je
človek pozoren na to, kaj se dogaja v danem trenutku (dobro, slabo ali nevtralno).

2.

Čuječnost je osredotočena na tukaj in zdaj.

• Pacienti pogosto (a) skrbijo glede prihodnosti (npr. kako se bodo ljudje odzvali na njihov
videz) in (b) podoživljajo pretekle dogodke (npr. spomine na zdravljenje ali pa, kako so ljudje
strmeli vanje).

3. Obstajajo trdni dokazi, da čuječnost izboljšuje zdravje:

• Čuječnost pomaga proti tesnobnosti, depresiji in stresu (Goldberg in sodelavci, 2018; Khoury
in sodelavci, 2013).
• Velika podjetja (npr. Google, Amazon) svoje zaposlene učijo čuječnosti.

4. Čuječnost nič ne stane!

• Pacienti jo lahko po pogovoru z vami uporabljajo kadarkoli brez stroškov.

Zakaj čuječnost?
5. Čuječnost nam pomaga, da se “osvobodimo iz pasti” tesnobnih
misli in čustev, ki nam lahko preprečujejo, da bi počeli to, kar nam
resnično pomeni veliko.
• Čuječnost nam pomaga ustvariti zdravo psihološko distanco od tesnobnih
misli in čustev.

6. Pomaga pa nam tudi razširiti svojo pozornost onkraj stvari, ki jih
dojemamo kot grožnjo.
• Urjenje čuječnosti aktivira parasimpatični (“blažilni”) živčni sistem (npr.
Murakami in sodelavci, 2015).
• To pomeni, da pacienti razvijejo širšo in mehkejšo pozornost na stvari, ki se
dogajajo okoli njih.

Kako razvijati čuječnost
Skupaj s svojimi pacienti lahko:
• izvajate strukturirane, načrtovane meditacije.
• Na primer, sedite z zaprtimi očmi na mirnem kraju. Določeno časovno obdobje (npr.
10-20 minut) bodite osredotočeni na občutenje diha.

• uvajate pozorno čuječnost v rutinske vsakodnevne aktivnosti.
• Na primer, ko si umivate zobe ali pripravljate hrano, bodite pozorni na čute in zvoke.

• Redno “se ozaveščajte” s svojimi čutili, zlasti med težavnimi situacijami.
• Kadar vas, denimo, preveva stres ali tesnoba, postanite pozorni na občutke v telesu in
si predstavljajte, da dihate s celotnim telesom. To vam bo omogočilo, da se boste
“upočasnili”. Upočasnitev vam bo pomagala razširiti tisti “trenutek odločitve” v
našem načrtu ACT, s tem pa boste pridobili več manevrskega prostora, da boste lahko
sprejeli modro in vredno odločitev.

Kako razvijati čuječnost
Čuječnost si predstavljajte kot mišice svoje duševnosti, za katere velja
enako kot za telesne mišice: več vadbe pomeni več moči.
• Strukturirana vadba čuječnosti je, kot bi šli v fitnes.
• Če smo pri rutinskih opravilih čuječni, je to kot fizična dejavnost, npr.
vrtnarjenje.
• “Ozaveščanje” med težavnimi situacijami pa je, kot bi tekli, da bi ujeli
avtobus (torej ko res morate uporabiti svoje mišice).

Učni videoposnetek: Vaja čuječnosti št. 1
Čuječno dihanje
• VIDEO
• https://www.youtube.com/watch?v=9a6PBisrAy8&feature=youtu.be

Čuječno dihanje
• 10-minutna vaja (udeleženci)

Učni videoposnetek:
Pacientkine povratne informacije o čuječnem dihanju
• VIDEO
• https://www.youtube.com/watch?v=TlHJWwxAPDU&feature=youtu.b
e

Vaše mnenje o vaji čuječnega dihanja

• Kako ste se počutili med vajo čuječnega dihanja?
• Kakšne misli in čustva ste opazil?
• Kako ste se odzvali na morebitne težke misli in čustva?

Prilagajanje vaje čuječnega dihanja določenim
pacientom
Vaja čuječnega dihanja morda ne bo primerna za vse paciente, na primer za:

• nekatere paciente s telesnimi motnjami. Namesto tega jim lahko predlagate, naj:

• sledijo svojemu dihanju preko občutenj v svojem (a) nosu, (b) prsih in/ali (c) abdomnu oziroma (d)
celotnem telesu.
• čuječno poslušajo zvoke (z zaprtimi očmi), spremljajo, kako zvoki prihajajo in odhajajo, kot bi bili
mikrofon.

• paciente, ki so imeli psihološke travmatske izkušnje ali pa težave z dihanjem. Namesto
tega lahko:
• čuječno poslušajo zvoke.

• ljudi s tinitusom oziroma drugimi težavami s sluhom. Ker je zanje čuječno poslušanje
zvokov lahko nemogoče ali pa jim povzroča stisko, je čuječno dihanje v takšnih primerih
boljša izbira.

4. SKLOP

Vaja čuječnosti št. 2:
“defuzija” misli
• Defuzija misli je poseben vidik čuječnosti, ki pacientom omogoča
vzpostaviti zdravo psihološko distanco od težkih misli.
• Nekaj primerov neprijetnih misli, s kakršnimi se soočajo pacienti s
stanji, ki prizadenejo videz:
“Jaz sem spaka”

“Nikoli ne bom
več mogla imeti
ljubezenske
zveze.”

“Moja roka je
res obupna.”

“Moj trebuh je
videti prav
ogabno.”

“Grd sem.”

Vaja čuječnosti št. 2:
“defuzija” misli
• Pri ljudeh s stanji, ki prizadenejo videz je težnja, da se ujamejo v svoje težke misli
oziroma se z njimi “zlijejo” – od tod izraz “fuzija misli” – povezana s stisko in
odločanjem za dejanja, ki jih obvarujejo, vendar ostajajo oddaljeni od svojih
vrednot (Zucchelli in sodelavci, 2019).
• Predstavljajte si, da je ena od vaših težkih misli zapisana na listu papirja. Če se
ujamete v takšno misel, je to podobno, kot bi držali papir čisto blizu obraza. Misel
zavzame večino vašega pogleda in resnično je težko videti karkoli drugega pred
seboj, vključno z ljudmi in stvarmi, ki so vam v resnici pomembni. Misel je
ugrabila vašo pozornost.
• Defuzija misli je način ustvarjanja zdrave distance (oddaljenosti) od težkih misli,
tako da vas manj obremenjujejo in imate lahko jasnejši pogled.
• Defuzija NE pomeni, da je treba misli spreminjati ali pa jim oporekati.
• Defuzija je dejansko zgolj to, da misli opazimo in nanje gledamo z jasnejšim in
bolj odmaknjenim pogledom.

Učni videoposnetek:
Vaja defuzije misli
• VIDEO
• https://youtu.be/TyZM1W9p0jM

Vaja defuzije misli
Zdaj pa vi! 15-minutna vaja
V parih se izmenjujte in igrajte vlogi:
• zdravstvenega delavca
• Izvedite celotno vajo defuzije misli.

• pacienta

• Uporabite misel, s katero ste se v resnici ukvarjali. Tako bo vaja bolj resnična in
učinkovita.
• Za potrebe te vaje ni nujno, da se misel nanaša na vaš telesni videz.
• Če ne želite, zdravstvenemu delavcu ni treba povedati, kaj je ta misel.

• Vadite lahko tudi prilagojeno različico vaje za paciente, ki imajo težave s
pismenostjo.

• V tej različici v rokah držite list papirja, ki predstavlja misel, vendar pacientu nanj ni
treba napisati ničesar.

Temeljna veščina št. 2: vredno ravnanje
Vredno ravnanje ima dva vidika:
• Najprej moramo vedeti, kaj nam je resnično pomembno (“vrednote”).
• Na tej podlagi se lahko odločamo za dejanja, ki bodo sledila našim vrednotam.
Dokazano je bilo, da vredno ravnanje pomaga ljudem s stanji, ki prizadenejo videz:
• Pacienti z opeklinami, ki so si bili na jasnem glede svojih vrednot in so se zavezali
početi stvari, usklajene s svojimi vrednotami, so bili dosti manj obupani kot tisti, ki
si tega niso razjasnili in k temu stremeli (Shepherd in sodelavci, 2018).
Kot smo se naučili malo prej, se vrednote nanašajo na to, kako bi radi ravnali v
vsakodnevnem življenju, na primer: “Rad bi ravnal pogumno.”
• Vrednote so kot kompas, ki usmerja naše ravnanje.

Kako pomagati pacientom ugotoviti vrednote?
• Prejle ste ugotovili in opredelili svoje vrednote – torej, kaj vam je resnično pomembno.
• Isti delovni list lahko uporabljate tudi s svojimi pacienti.
• Vašim pacientom bo pomagal najti motivacijo in usmeritev za izbiranje dejanj oziroma
ravnanj, ki sicer utegnejo predstavljati izziv, vendar bodo vodila do bolj smiselnega in
izpolnjujočega življenja.
• Pacienti lahko vrednote uporabljajo na dva načina:
• V katerikoli težki situaciji v “trenutku izbire”, kot temu rečemo v načrtu ACT, sami sebe
vprašajo: “Kakšna oseba si želim biti v tem trenutku?”

• Na primer, pacientka z opeklinskimi brazgotinami na obrazu opaža nezaželeno pozornost drugih
ljudi, medtem ko večerja s prijateljico v restavraciji. Najraje bi nemudoma odšla in pustila hrano,
vendar se vpraša: “Kakšna oseba si želim biti v tem trenutku?” in se odloči, da hoče biti prijateljica.
Pozornost preusmeri na to, kar govori njena prijateljica, in poje večerjo do konca.
• Ko načrtujejo za naprej, si postavljajo cilje ali premišljujejo svoje odločitve (to si bomo pogledali v
naslednji vaji).

Prvi način uporabe vrednot:
v katerikoli situaciji v trenutku izbire
Dejanja, ki omogočajo, da ostanete na
varnem, vendar ste oddaljeni od vrednot.

Ujamete se v past težkih misli
in čustev

Dejanja, ki vas premikajo v smeri
vrednot.

Koristni veščini
TRENUTEK ODLOČITVE

Težavna situacija

Povežite se z vrednoto (vrednotami) tako, da
se vprašate:
“Kakšna oseba si želim biti v tem trenutku?”-

Drugi način uporabe vrednot:
Načrtovanje

KAKO VREDNOTE IN CILJI DELUJEJO SKUPAJ
• Vrednote in cilji sta različna pojma, vendar delujeta skupaj.
• Vrednote usmerjajo ciIje.
Vrednote so kompas.
Cilji so kraji, ki ste se jih odločili obiskati na poti.
• Na primer, pacientki na posnetku vrednoto predstavlja preživljanje
časa s svojo vnukinjo. Ta vrednota usmerja njen cilj, da bo vnučki
brala.

Zastavljanje cilja, ki temelji na vrednotah
10-minutna vaja

• V največ 10 minutah si zastavite cilj, ki temelji na vrednotah, pri tem pa uporabljajte
delovni list “Zastavljanje cilja, ki temelji na vrednotah” na strani 12 vašega delovnega
zvezka. Uporabite lahko vrednoto (vrednote), ki ste jo (jih) izbrali prej na delovnem listu
“Kako vedeti, kaj vam je resnično pomembno” na strani 2 delovnega zvezka.
• Poskusite si izbrati nekaj resničnega za vas. Ni nujno, da se nanaša na telesni videz, lahko
je s kateregakoli od štirih področij življenja.
• Ni nujno izbrati cilja s področja življenja, ki je za vas zelo težko – dovolj je nekaj, na čemer
bi si želeli še malce delati.
• Pacientom lahko pomagate izbrati cilj na podlagi vrednot bodisi tako, da jih do tega
pripeljete skozi pogovor (če imate za to čas), ali pa jim izročite delovni list.
• Če vam ni nerodno, lahko svoj cilj predstavite celi skupini.

Navodila pacientom – delovni zvezek
• Razumevanje obnašanja ljudi
• Veščine govorice telesa
• Besedne veščine
• Načenjanje pogovorov
• Kako govoriti o sebi
• Kako se soočati s strmenjem
• Kako odgovarjati na vprašanja glede svojega videza….
• Kako se spopadati z negativnimi komentararji glede videza….

Kaj ste se naučili danes:
10-minutna naloga

• Skupinska aktivnost
• Razmislite in povejte 3 stvari, ki jih veste zdaj in jih niste vedeli pred tem
usposabljanjem.
• Katere so 3 stvari, ki ste se jih naučili med našim usposabljanjem in jih
boste uporabljali v praksi?
• Osebna aktivnost
• Opredelite nekaj (stvari), o čemer bi radi izvedeli še več.
• Kaj bo(do) vaš(i) prvi ukrep(i) v zvezi s tem?

Ključne stvari, ki smo jih spoznali danes
Danes smo se naučili, da:
1. je vredno načeti pogovor o videzu s pacienti s stanji, ki prizadenejo videz.
2. niso vsi pacienti zaskrbljeni zaradi svojega spremenjenega videza.
3. sporazumevalne veščine pomagajo, če želimo načeti pogovor s pacienti.
4. lahko uporabljamo načrt ACT kot vodilo pri razpravi o videzu s pacienti.
5. lahko pacientom pomagamo, da se “osvobodijo iz pasti” težavnih misli in
čustev, z uporabo kratkih vaj čuječnosti: (a) čuječnim dihanjem in (b)
defuzijo misli. Pri teh vajah se na misli in čustva odzivamo z odprto in
sprejemajočo pozornostjo, namesto da bi se jim poskušali izogniti ali pa
jih spremeniti.
6. lahko pacientom pomagamo (a) opredeliti njihove vrednote in (b)
zastaviti enostaven cilj, ki temelji na njihovih vrednotah.

Prosimo, izpolnite vprašalnik ACT Now

