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"Există întotdeauna limite în
care, în ciuda bolii, viața
poate fi trăită cu sens și chiar
cu o anumită bucurie."

Dacă dumneavoastră sau cineva
cunoscut trece sau a trecut printr-o
problemă de sănătate mintală, există o
veste bună:
aproape orice tulburare care
afectează sănătatea minții poate
fi tratată!

În această broșură veți afla mai multe
despre tulburările de sănătate mintală
și despre tratamentul acestora.
Veți găsi, de asemenea, sfaturi utile ce
vă pot ajuta să înțelegeți mai bine
aceste patologii.

Psihiatria pe înțelesul tuturor

Tulburările de
anxietate

Cu toții ne simțim uneori emoționați sau îngrijorați.
Această anxietate poate fi un sentiment util atunci
când ne motivează sau ne avertizează asupra
unui pericol.
Pe de altă parte, o tulburare de anxietate provoacă
o frică neașteptată sau inutilă, care ne poate afecta
grav viața, inclusiv modul în care gândim, simțim și
acționăm.

Ce sunt tulburările de anxietate?
Tulburările de anxietate fac parte din spectrul
bolilor mintale. Acestea includ:
Fobii
O fobie este o frică intensă asupra unui lucru
specific, cum ar fi un obiect, un animal sau o
situație. Cei mai mulți dintre noi suntem
speriați de ceva, dar aceste sentimente nu ne
perturbă viața. Când vine vorba de fobii,
persoanele afectate încearcă să își schimbe
modul de viață pentru a evita obiectul sau
situația de care se tem.
Tulburarea de panică
Tulburarea de panică implică atacuri de
panică repetate și neașteptate. Un atac de
panică este un sentiment de frică bruscă și
intensă care durează o perioadă scurtă de
timp. Provoacă o mulțime de simptome fizice,
cum ar fi palpitații, dificultăți de respirație sau
greață.
Atacurile de panică pot fi o reacție normală la
o situație stresantă sau o parte a altor tulburări
de anxietate. Însă în cadrul acestei tulburări,
atacurile de panică par să se întâmple fără
niciun motiv. Unii oameni încearcă să își
schimbe rutina pentru a evita declanșarea mai
multor atacuri de acest gen, temându-se de
consecințele lor.

Agorafobia
Agorafobia este frica unei persoane de a se afla
într-o situație în care nu poate scăpa sau găsi
ajutor în eventualitatea în care ar avea un atac de
panică sau anxietate intensă. O persoană care
suferă de agorafobie poate ajunge în punctul în
care să evite locurile publice sau chiar să refuze să
își părăsească locuința.
Tulburarea de anxietate socială
Tulburarea de anxietate socială implică o teamă
intensă de a te simți judecat sau evaluat negativ
de către ceilalți. Drept urmare, persoanele afectate
de această boală evită interacțiunile sociale.
Aceasta este mai mult decât o simplă timiditate.
Poate avea un impact mare asupra performanței și
relațiilor la locul de muncă sau la școală.

Tulburarea de anxietate generalizată
Tulburarea de anxietate generalizată este o îngrijorare legată de o serie de situații zilnice, pe o
perioadă mai lungă de șase luni. Această anxietate este adesea o exagerare - de exemplu, o
anxietate intensă față de o grijă minoră. Mulți oameni au și simptome fizice, inclusiv dureri
musculare, probleme cu somnul sau tulburări gastrointestinale.
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Alte tulburări
Anumite tulburări au fost scoase din
clasificarea tulburărilor de anxietate, deși
anxietatea sau frica reprezintă o parte
majoră a acestor patologii.
Tulburare obsesiv-compulsivă (OCD Obsessive-compulsive Disorder)
Tulburarea obsesiv-compulsivă este
alcătuită din gânduri, imagini sau
impulsuri nedorite care provoacă stări de
anxietate (obsesii) sau acțiuni repetate
menite să reducă anxietatea (compulsii).
Obsesiile sau compulsiile durează de
obicei o perioadă lungă de timp și pot
provoca multă suferință.

Pe cine pot afecta aceste
tulburări?
Tulburările de anxietate pot afecta pe oricine,
indiferent de vârstă și sunt cea mai frecventă
problemă de sănătate mintală.
Uneori, tulburările de anxietate sunt declanșate de
un eveniment specific sau de o experiență
stresantă de viață.
Tulburările de anxietate pot apărea atunci când
avem anumite moduri exagerate de a privi lucrurile
(cum ar fi să credem că totul trebuie să fie perfect)
sau când învățăm strategii greșite de adaptare de la
cei din jurul nostru.
Dar uneori se poate întâmpla să nu existe un motiv
la baza declanșării lor.

Ce pot face?
Mulți oameni care se confruntă cu o tulburare de
anxietate cred (în mod eronat) că ar trebui să se
poată descurca singuri.

Tulburarea de stres posttraumatic (PTSD Post-traumatic stress disorder)
Tulburarea de stres posttraumatic poate
apărea după un eveniment marcant, cum
ar fi abuzul, un accident sau un dezastru
natural. Simptomele PTSD includ retrăirea
evenimentului prin coșmaruri sau
flashback-uri, evitarea amintirilor
evenimentului traumatic și prezenta unui
sentiment de nesiguranță, chiar și atunci
când persoana respectivă nu mai este în
pericol.

Alții au nevoie de timp pentru a putea fi capabili să
recunoască cât de profund anxietatea le afectează
viața.
Tulburările de anxietate sunt adevărate boli care
afectează bunăstarea unei persoane. Dar inclusiv
unele boli fizice pot da simptome de anxietate.
De aceea este important să discutați cu un medic
despre problemele de sănătate mintală.
Acesta va ști cel mai bine să analizeze toate
cauzele posibile de apariție ale anxietății.
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Fiecare tulburare de anxietate are tratamente proprii și obiective specifice, dar
majoritatea includ o combinație a următoarelor strategii:
Consiliere

Tratament medicamentos

O formă eficientă de consiliere pentru anxietate
este terapia cognitiv-comportamentală (TCC).

Medicamentele anxiolitice sau antidepresive
sunt, de asemenea, utile. Medicația poate
ajuta la tratarea simptomelor fizice de
anxietate. De asemenea, poate face ca
gândurile anxioase să fie mai puțin frecvente
sau mai puțin intense.

Aceasta vă învață cum funcționează împreună
gândurile, sentimentele și comportamentele dvs.
Un obiectiv al TCC este de a identifica și schimba
tiparele de gândire inutile care alimentează
gândurile anxioase.

Unii oameni urmează un tratament
medicamentos până când anxietatea lor este
suficient de controlată pentru a putea încerca
terapii precum TCC.

Vă poate ajuta, de asemenea, să identificați
comportamentele problematice și să le înlocuiți
cu strategii utile. Este adesea primul tratament
care se încearcă pentru probleme ușoare sau
moderate de anxietate.

Grupuri de sprijin

Strategii de auto-ajutor

Grupurile de sprijin pot fi un loc bun
pentru a vă împărtăși experiențele, pentru
a învăța de la alții și pentru a vă conecta
cu oameni care trec prin situații similare.

Există diverse strategii care pot ajuta oamenii
să își controleze anxietatea, cum ar fi
gestionarea stresului și relaxarea.
Practicile care susțin starea de bine, cum ar fi
un regim alimentar sănătos, activitatea fizică
regulată și implicarea în diverse activități de
socializare, sunt de asemenea importante.

Tratamentul ar trebui să urmărească reducerea comportamentelor de adaptare
nesănătoase și construirea de comportamente sănătoase care vă ajută să
gestionați mai bine stările pe care le aveți.
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Cum pot ajuta o persoană apropiată?
Sprijinirea unei persoane dragi care se confruntă cu o tulburare de anxietate poate fi dificilă.
Este posibil să nu înțelegeți de ce persoana iubită se simte sau acționează într-un anumit fel.
Unele persoane care se confruntă cu o tulburare de anxietate simt că trebuie să facă lucrurile
într-un anumit mod sau să evite unele situații, iar astfel se pot crea frustrări și tensiuni între
membrii familiei.
Oferirea suportului necesită echilibru și poate fi caracterizată de o perioadă delicată, cu
sacrificii, dar așteptați-vă ca recuperarea să apară, în timp.

Iată câteva sfaturi generale
Amintiți-vă că boala este problema - furia,
frustrarea sau comportamentele legate de
anxietate nu sunt vina nimănui.
Aveți răbdare - învățarea și practicarea unor
strategii noi de adaptare necesită timp.
Dacă persoana iubită învață noi strategii,
oferiți-vă să o ajutați sa le practice.
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Ascultați și oferiți asistență, dar evitați să
impuneti sfaturi nedorite.
Stabiliți limite și căutați sprijin pentru dvs.,
dacă este necesar.
Dacă și alți membri ai familiei sunt afectați
de tulburarea de anxietate a unei
persoane dragi, luați în considerare să
solicitați consiliere familială.

Depresia și
Tulburarea
bipolară
Simptomele
include:

episodului

maniacal

Tulburările de dispoziție sunt condiții care
determina oamenii să simtă emoții intense,
prelungite, ce le afectează negativ
bunăstarea mintală, sănătatea fizică, relațiile și
comportamentul.

pot

Pe lângă manifestările depresive, o persoană
cu tulburare bipolară prezintă și episoade de
manie.

optimism extrem, euforie și sentimente
de grandoare
fugă de idei și hiperactivitate
o nevoie scăzută de somn
iritabilitate crescută
impulsivitate și, eventual, comportament
nesăbuit
Cu toții experimentăm schimbări de dispoziție. Uneori ne simțim energici, productivi și plini de
inspirație, iar alteori ne simțim triști, iritabili sau debusolați. Dar acest contrast între stările de spirit
nu durează mult și ne putem desfășura liniștiți activitatea de zi cu zi.
Depresia și tulburarea bipolară sunt două tulburări mintale care schimbă complet modul în
care oamenii se simt și îngreunează desfășurarea rutinei zilnice.

Ce este depresia?
Depresia este o tulburare afectivă (care afectează starea de spirit), cu impact asupra modului în
care oamenii gândesc despre ei înșiși, modul în care se raportează la ceilalți și felul în care
interacționează cu lumea din jurul lor. Este mai mult decât „o zi proastă” sau „o stare neplăcută
de moment”.
Fără un sprijin stabil, inclusiv tratament
medicamentos, depresia poate dura o perioadă
foarte lungă de timp.
O persoană care suferă de depresie se simte tristă,
lipsită de valoare, lipsită de speranță, vinovată sau
poate avea stări anxioase. Unii se pot simți iritabili
sau chiar furioși. Oamenii își pierd interesul pentru
lucrurile de care se bucurau și se pot îndepărta de
persoanele apropiate.

Poate fi greu să vă concentrați, să învățați
lucruri noi sau să luați decizii. Depresia
poate schimba inclusiv obiceiurile
alimentare și somnul, iar multe persoane
se confruntă cu probleme generale de
sănătate.

Vârsta și sexul pot avea, de asemenea, un impact asupra modului în care oamenii
experimentează depresia. Bărbații simt mai degrabă furie sau iritabilitate decât tristețe. Tinerii și
vârstnicii pot experimenta modificări durabile ale dispoziției, care sunt în mod eronat privite ca o
parte normală a creșterii sau a îmbătrânirii.
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Ce este tulburarea bipolară?
Tulburarea bipolară este o altă tulburarea mintală care afectează dispoziția, în care oamenii
experimentează atât episoade de depresie, cât și episoade de manie.
Episoadele depresive din tulburarea bipolară sunt aceleași cu cele prezente în celelalte tipuri de
depresie.
Mania este o dispoziție neobișnuit de crescută, în care apare fuga de idei și o stare de hiperactivitate.
Oamenii se pot simți ireal de încrezători în forțele proprii, fericiți sau foarte puternici. Multe persoane
nu dorm corespunzător când au episoade maniacale. Pot acționa fără să se gândească la
consecințe și să facă lucruri riscante, pe care nu le-ar face în mod normal.
Oamenii experimentează de obicei perioade de bunăstare între episoade de depresie sau manie.
Totuși, un număr mic de pacienți poate experimenta episoade care se succed rapid.
Frecvența și tipul de episoadelor pot varia, de asemenea, foarte mult. De exemplu, unii oameni
experimentează multe episoade de depresie cu doar câteva episoade de manie. Alții
experimentează perioade lungi de normalitate, cu puține episoade depresive/maniacale în timpul
vieții.

Pe cine pot afecta aceste
tulburări?
Depresia și tulburarea bipolară pot afecta pe oricine.
Acestea sunt cauzate probabil de multipli factori care
funcționează împreună, inclusiv istoricul familial, biologia,
mediul, experiențele personale de viață, personalitatea și
problemele cronice de sănătate.

Ce pot face?
Depresia și tulburarea bipolară pot fi foarte dificile.
Mulți oameni se învinovățesc pentru sentimentele pe
care le au sau se întreabă de ce nu pot pur și simplu
“trece peste asta”.
Unii pacienți cred inclusiv că trebuie să trăiască cu toate
aceste simptome și să se descurce singuri cu ele,
deoarece se tem de ce vor gândi alții dacă vor cere
ajutor.
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Depresia și tulburarea
bipolară sunt adevărate boli
și merită îngrijire și sprijin.
Oamenii pot și se vor
recupera, dacă apelează la
ajutor.

Psihoterapie și sprijin
Terapia cognitiv-comportamentală (TCC) este adesea prima opțiune de tratament pentru tulburările
usoare ușoare și moderate de dispoziție. Vă învață cum funcționează împreună gândurile,
sentimentele și comportamentele dumneavoastră. De asemenea, vă poate învăța abilități importante,
cum ar fi rezolvarea problemelor, gestionarea stresului, gândirea realistă și relaxarea.
Grupurile de sprijin sunt, de asemenea, foarte importante. Depresia și tulburarea bipolară pot izola
persoanele afectate de cei apropiați, iar izolarea poate suplimenta problemele de dispoziție.
Grupurile de asistență sunt un loc sigur pentru a vă împărtăși experiențele, a învăța de la ceilalți și
pentru a vă conecta cu persoane care înțeleg prin ce treceți.
Grija față de bunăstarea dvs. este deosebit de importantă, mai ales în perioada de recuperare.
Exercițiile fizice regulate vă pot stimula starea de spirit și vă pot ajuta să gestionați stresul. Un regim
alimentar sănătos și menținerea unui program corespunzător de somn sunt, de asemenea, foarte
utile. Este întotdeauna important să petreceți timp făcând activități care vă plac, să găsiți strategii de
relaxare care să funcționeze pentru dvs. și să petreceți timp cu cei dragi.

Tratament
medicamentos

Antidepresivele sunt principalul tip de medicamente utilizate pentru
tratarea depresiei. Există diverse clase și tipuri de antidepresive, iar
fiecare funcționează diferit.
Cu toate acestea, antidepresivele pot să nu fie cea mai bună
opțiune pentru tulburarea bipolară. În schimb, tulburarea bipolară
poate fi tratată cu stabilizatori ai dispoziției sau chiar cu agenți
antipsihotici.

Prevenirea recidivelor

Alte opțiuni

O recidivă este reprezentată de momentul în care
simptomele revin. Problemele vă pot fi reduse enorm
dacă știți când să cereți ajutor.
Planurile de prevenire a recidivelor - pregătite atunci
când vă simțiți bine - identifică adesea semnele de
avertizare timpurie. Enumerați strategiile de tratament
care au funcționat în trecut și atribuiți sarcini
persoanelor cheie din viața dumneavoastră, care vă
pot sprijini în procesul de recuperare.
Planul dvs. poate fi un acord formal cu medicul
psihiatru sau un plan informal cu cei dragi.
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Dacă depresia este foarte gravă sau
durează o perioadă îndelungată de timp,
medicii pot recomanda terapia
electroconvulsivantă (TEC).
TEC poate fi foarte utilă, în special atunci
când alte tratamente nu au funcționat.
Există și alte opțiuni, cum ar fi terapia cu
lumină (fototerapia) pentru anumite tipuri
de depresie, dar întotdeauna trebuie să cu
medicul dvs. înainte de a încerca ceva
nou.

Cum pot ajuta o persoană apropiată?
Când cineva drag este diagnosticat cu depresie sau tulburare bipolară, mulți dintre noi se
întreabă cum pot ajuta cu adevărat. Puteți oferi sprijin în diferite moduri: fie sprijin emoțional, fie
suport practic, pentru a-i ajuta pe cei apropiați să aibă un proces de recuperare cât mai lin.
De asemenea, puteți ajuta o persoană dragă să recunoască și să urmărească semnele de
recidivă sau alte dificultăți, care sunt o parte importantă în menținerea stării de bine.
Persoanele care experimentează un episod de depresie pot avea gânduri de suicid.
Acesta este un semn major că o persoană dragă are nevoie de sprijin suplimentar.

Dacă credeți că o
persoană
apropiată
este în pericol, nu
ezitați să sunați la 112
sau să îl convingeți să
mergeți împreună la
cea mai apropiată
camera de gardă.

Iată câteva sfaturi generale
Aflați mai multe despre tulburările
mintale și ascultați-l pe cel drag pentru a
înțelege mai bine experiențele lui.

Asigurați-vă că așteptările dvs. sunt realiste.
Recuperarea necesită timp și răbdare.
Contează foarte mult să recunoașteți
eforturile persoanei dragi spre îmbunătățirea
stării de sănătate, indiferent de rezultate

Cineva care se confruntă cu un episod
de depresie poate dori să petreacă timp
singur sau să acționeze frustrat, iar
acest lucru poate afecta sentimentele
altor persoane. Acestea sunt doar
simptome - nu este vorba despre dvs.

Stabiliți-vă propriile limite și vorbiți deschis
despre comportamentele pe care nu sunteți
dispus/dispusă să le acceptați
Căutați sprijin pentru dvs. și gândiți-vă să vă
alăturați unui grup de sprijin pentru persoane
care trec prin aceeași situație. Dacă și alți
membrii ai familiei sunt afectați de boala
cuiva drag, luați în considerare consilierea
familială

Întrebați persoana iubită cum puteți
ajuta.
Gândiți-vă să oferiți ajutor
sarcinile de zi cu zi

practic în
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Tulburările de
alimentație

În fiecare zi, suntem înconjurați de diferite mesaje
din diverse surse, care au impact asupra modului
în care ne simțim față de felul în care arătăm.
Uneori, persoanele extrem de slabe pot avea o
problemă gravă: o tulburare a comportamentului
alimentar.

Tulburările de comportament alimentar (sau instinct alimentar, cum au fost denumite anterior
ultimei ediții a Manualului de Diagnostic și Statistică a Tulburărilor Mintale) nu sunt legate doar de
obiceiurile alimentare. Aceste tulburări pot apărea adesea ca o modalitate de a face față
problemelor dificile sau de a recâștiga un sentiment de control. Sunt boli complicate care
afectează simțul identității, valorii și stima de sine a unei persoane.
Când cineva are o tulburare de comportament alimentar, greutatea pe care o are este punctul
central al vieții sale. Preocupările lor constante sunt consumul de calorii, gramele de grăsime,
exercițiile fizice și greutatea. Acest lucru le permite să evite emoțiile sau situațiile dureroase care
stau la baza problemei și le conferă un fals sentiment de control.

Ce sunt tulburările de comportament alimentar?
Există trei tipuri principale de tulburări ale comportamentului alimentar: anorexia nervoasă, bulimia
nervoasă și tulburarea de alimentație compulsivă.
Semnele unei tulburări de alimentație încep adesea înainte ca o persoană să aibă semne fizice, așa
că greutatea nu ar trebui să fie niciodată singurul parametru luat în considerație.
O persoană care suferă de anorexie nervoasă poate refuza să-și mențină masa
corporală la o greutate normală pentru vârsta și înălțimea pe care o au,
Anorexia
restricționând sever cantitatea de alimente pe care o consumă sau sau făcând
mai multe exerciții fizice decât de obicei. Se pot simți supraponderali, indiferent
nervoasă
de greutatea lor reală. Se gândesc adesea la kg pe care le au și le folosesc
pentru a-și măsura valoarea de sine.
Restricționarea alimentelor poate afecta întregul organism al unei persoane.
Anorexia nervoasă poate provoca probleme cardiace și renale, scăderea fierului în sânge,
pierderea osoasă, probleme digestive, ritm cardiac scăzut, tensiune arterială scăzută și probleme
de fertilitate la femei.

Aproximativ 10% dintre persoanele care suferă de anorexie mor din cauza unor probleme de
sănătate sau se sinucid.

Bulimia
nervoasă

Bulimia nervoasă implică perioade de alimentație incontrolabilă, urmată de
purjare (eliminarea alimentelor, cum ar fi vărsăturile sau utilizarea laxativelor).
Persoanele care suferă de bulimie nervoasă se pot simți supraponderale,
indiferent de greutatea lor reală. La fel ca și în cazul anorexiei, pacienții care
suferă de bulimie nervoasă se gândesc adesea la greutatea corporală și o
folosesc pentru a-și măsura valoarea de sine.
Problemele de sănătate cauzate de bulimia nervoasă pot include probleme
renale, deshidratare și probleme digestive. Vărsăturile repetate pot afecta
adesea dinții, gura și gâtul.
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Tulburarea de
alimentație
compulsivă

Tulburarea de mâncat compulsiv implică episoade de supraalimentare.
Persoanele care se confruntă cu această tulburare alimentară pot simți că
nu sunt capabil să controleze cât de mult mănâncă și se pot simți stresați,
deprimați sau vinovați după ce consumă o cantitate excesivă de alimente.

Mâncatul compulsiv poate fi o modalitate de a face față unor probleme sau de a găsi confort și,
uneori, poate apărea în urma unei perioade în care persoana respectivă a ținut dietă. Unele
persoane pot să postească (să nu mănânce o perioadă de timp) sau să urmeze diverse regimuri
alimentare după perioadele de alimentație excesivă.
Tulburarea de alimentație compulsivă poate crește riscul de diabet zaharat de tip 2, hipertensiune
arterială sau probleme de menținere a greutății corporale.

Pe cine pot afecta aceste tulburări?
Tulburările de comportament alimentar pot afecta pe oricine, dar unele persoane pot prezenta un
risc mai mare de a le dezvolta. Persoanele care au o stimă de sine redusă, sau o părere proastă
despre modul în care arată, sunt perfecționiști, sau au dificultăți în gestionarea stresului pot avea
mai multe șanse de a dezvolta o tulburare de alimentație. Lipsa sprijinului sau a suportului social
pot juca, de asemenea, un rol crucial.
În unele cazuri, tulburările de alimentație se pot asocia și cu alte tulburări mintale.
Așteptările pe care ni le creăm asupra modului în care vrem să arătăm sunt foarte importante.
Scăderea în greutate, singură, nu provoacă o tulburare de alimentație. Modul în care ne raportăm
la toate mesajele din mass-media care vin în acest sens și felul în care alegem să le aplicăm în
viața noastră sunt, de fapt, lucrurile care ne afectează stima și valoarea de sine.

Ce pot face?
Veți avea multe sentimente contradictorii în legătură cu găsirea ajutorului - nu este întotdeauna
un pas ușor de făcut. Multe persoane care se confruntă cu o tulburare de alimentație sunt
speriate să apeleze la un medic, deoarece cred că vor fi obligați să se îngrașe.
Mulți simt, de asemenea, rușine sau vinovăție în jurul bolii lor, astfel încât doar gândul de a vorbi
despre experiențele lor personale poate părea copleșitor.
Unii oameni găsesc confort în comportamentele lor alimentare și sunt speriați să găsească noi
modalități de a face față stresului.
Restricționarea alimentelor, excesul de mâncare și purgarea pot duce la probleme grave de
sănătate. Dar tulburările alimentare sunt tratabile și vă puteți recupera. O echipă de consiliere
potrivită vă poate ajuta să treceți prin perioada de recuperare și vă poate învăța strategii
importante care să vă ajute pe tot parcursul vieții.
Tratamentul pentru o tulburare alimentară implică, de obicei, o echipa complexă formată din mai
mulți profesioniști din domeniul medical.
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Tulburarea
obsesivcompulsivă

Mulți dintre noi avem mici obiceiuri care ne fac să ne
simțim mai bine, dar fără de care am putea trăi fără
probleme.
Pentru persoanele care suferă de tulburare obsesivcompulsivă, aceste comportamente sunt mult mai
intense, deranjante și sunt alimentate de gânduri nedorite
care nu dispar ușor.

Ce sunt tulburările de comportament
alimentar?
Tulburarea obsesiv-compulsivă este o tulburare de
sănătate mintală. Este alcătuită din două părți: obsesii și
compulsii.

Obsesiile sunt gânduri, îndemnuri sau imagini nedorite și
repetitive care nu dispar.
Acestea provoacă anxietate. De exemplu, cineva poate fi
îngrijorat ca își va imbolnavi persoanele apropiate
aducând germeni din mediul înconjurător. Obsesiile se pot
concentra pe orice și pot fi extrem de incomode. Obsesiile
nu sunt gânduri pe care cineva s-ar concentra în mod
normal și nu fac referire la caracterul unei persoane. Sunt
doar simptome ale unei boli.

Compulsiile sunt acțiuni menite să reducă anxietatea cauzată de obsesii. Legandu-ne de
exemplul de mai sus, compulsiile în acel caz ar putea fi comportamente precum spălarea,
curățarea sau comandarea lucrurilor într-un anumit mod. Alte acțiuni nu sunt evidente pentru alții
precum număratul sau repetarea unor expresii în gând.
Este important să înțelegem că aceste compulsii sunt un mod de a face față obsesiilor. Cineva
care se confruntă cu Tulburare Obsesiv-Compulsivă poate să se simtă stresat și anxios dacă nu
poate duce compulsia la bun sfârșit.

Persoanele care suferă de această tulburare de obicei știu că obsesiile și compulsiile nu
au sens, dar totuși simt că nu le pot controla.
Obsesiile și compulsiile se pot schimba în timp.

Pe cine pot afecta aceste tulburări?
Tulburarea Obsesiv-Compulsivă poate afecta pe
oricine. Cercetătorii nu știu exact ce cauzează
boala, dar sunt probabil mulți factori diferiți
implicați, cum ar fi istoricul familial, biologia și
experiențele de viață.
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Iată câteva sfaturi generale
O persoană care suferă de Tulburare
Obsesiv-Compulsivă înțelege că
episoadele prin care trece nu sunt o
normalitate.
Cearta nu ajută pe nimeni.

Simptomele pot fi mai greu de gestionat
în perioadele de stres - și chiar și ocaziile
fericite pot ajunge sa fie stresante.

Evitați “să ajutați” o persoană apropiată să
evite situațiile care îi provoacă anxietate.
Acest lucru poate face dificilă practicarea
strategiilor sănătoase de adaptare pe termen
lung.
În schimb, este mai util să vă concentrați
asupra sentimentelor din spatele
comportamentelor.

Învățați să recunoașteți când o persoană
dragă are nevoie de sprijin suplimentar și
încercați să planificați lucrurile din timp.

Fiecare pas spre gestionarea
comportamentului obsesiv-compulsiv poate
necesita mult curaj și multă muncă, așadar
sărbătoriți fiecare victorie.

Stabilește-ți propriile limite și caută
sprijin suplimentar atunci când ai
nevoie.
Grupurile de sprijin pentru cei dragi pot
fi de mare ajutor.
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Tratament medicamentos
Antidepresivele sunt cele mai frecvente
medicamente folosite în schema terapeutică a
tulburării obsesiv-compulsive.
Medicația anxiolitică (Benzodiazepinele) pot fi
mai puțin eficiente în tratarea acestei boli, așa că
în general nu sunt prima opțiune de tratament.

Ce pot face?
Sprijinirea unei persoane dragi care suferă de Tulburare
Obsesiv-Compulsivă poate fi o dificilă.
Mulți oameni simt că trebuie să accepte compulsiile cuiva
drag.
Aceste persoane evită anumite lucruri sau activități, iar
familia poate simți că trebuie să facă activitățile de zi cu zi
în locul celui drag.
Este posibil să aveți multe sentimente contradictorii.
S-ar putea să vă simțiți supărat atunci când o persoană
dragă se confruntă cu simptome severe ale acestei
tulburări, dar să nu înțelegeți de ce efectuarea unei
activități normale ar putea fi o problemă.
Poate doriți ca o persoană apropiată să fie mai
independentă, dar vedeți în același timp cât de dificile pot
părea pentru ea anumite lucruri.
Dacă simptomele unei persoane dragi îi afectează și pe
alții, în special pe tineri, consilierea familială poate fi o
opțiune bună pentru întreaga familie.
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Ce pot face?
Tulburarea obsesiv-compulsivă poate fi foarte dificilă și greu de explicat altor persoane.
Uneori se poate să vă simțiți jenat, rușinat sau vinovat față de lucrurile pe care le trăiți.
Aceste sentimente pot îngreuna căutarea ajutorului.
Deoarece obsesiile și compulsiile durează uneori mult timp, poate fi greu să vă desfășurați
activitatea de de zi cu zi.
Mulți oameni simt că boala controlul asupra vieții lor. Dar vestea bună este că aceată tulburare este
tratabilă.
Este important să discutați cu un profesionist din domeniul sănătății mintale pentru evaluare și
pentru stabilirea unui plan de tratament.

Psihoterapie și sprijin
Terapia cognitiv-comportamentală s-a dovedit a fi eficientă și vă învață cum gândurile,
sentimentele și comportamentele dvs. funcționează împreună.
Pentru Tulburarea Obsesiv-Compulsivă terapia poate include, de asemenea, o strategie numită
Expunerea la stimuli și Prevenirea răspunsului (EX/RP), care vă ajută să învățați noi modalități de
a privi obsesiile și compulsiile.
Grupurile de sprijin pot fi foarte utile. Acestea sunt un loc bun pentru a vă împărtăși experiențele,
pentru a învăța de la alții și pentru a forma legături cu oameni care înțeleg prin ce treceți. Tulburarea
Obsesiv-Compulsivă poate face ca oamenii să se simtă foarte izolați și singuri, astfel încât grupurile
de sprijin pot fi o modalitate bună de a construi o rețea de sprijin.
Există și strategii de auto-ajutor, pe care le puteți încerca acasă. Pașii mici, cum ar fi un regim
alimentar sănătos, activitatea fizică regulată și un program corespunzător de somn, pot ajuta cu
adevărat.
Întrebați echipa de consiliere despre organizațiile locale, site-uri web sau cărți care învață abilitățile
TCC. Și este întotdeauna important să petreceți timp făcând activități care vă relaxează și să
petreceți timp cu cei dragi.
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Fobiile și tulburările
de panică
Cu toții ne putem simți speriați la un moment dat.
Dar uneori, frica poate apărea într-o situație neașteptată.
Această teamă ne împiedică să ne desfășurăm rutina
obișnuită sau să ne atingem obiectivele.
Fobiile și tulburarea de panică sunt două exemple de
tulburare mintale care pot duce la aceste probleme.

Ce sunt tulburările de panică?
Tulburarea de panică implică atacuri de panică repetate și
neașteptate.
Un atac de panică este un sentiment de frică sau teroare
intensă care durează o perioadă scurtă de timp. Implică
senzații fizice, cum ar fi palpitații, dificultăți de respirație,
dureri în piept, amețeli, tremurături, transpirații sau greață.
Unii oameni simt că au un atac de cord, simt că se sufocă
sau se tem că mor.
Cu toate acestea, un atac de panică dispare de la sine.
Atacurile de panică pot fi o reacție normală la o situație
stresantă sau o parte a unei alte tulburări mintale.
În tulburarea de panică, atacurile de panică par să se
întâmple fără niciun motiv.
Persoanele care suferă de tulburări de panică se tem de
repetarea atacurilor de panică și de consecințele lor. Pot
evita locurile, senzațiile sau activitățile care le amintesc de
un atac de panică avut în trecut.
Unele persoane evită orice situație în care simt că nu pot
scăpa sau găsi ajutor. Pot evita locurile publice sau chiar
părăsirea propriilor locuințe. Aceasta se numește
agorafobie.

Ce sunt fobiile?
O fobie este o frică intensă față de un anumit lucru, cum ar fi un
obiect, un animal sau o situație. Două fobii comune sunt legate de
înălțime sau de câini.
Cu toții ne simțim speriați de anumite lucruri pe parcursul vieții, dar
fobiile sunt diferite. Oamenii își schimbă modul de viață pentru a evita
obiectul sau situația temută.
Fobiile pot afecta relațiile, școala, oportunitățile de muncă sau de
carieră și activitățile zilnice în general.
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Pe cine pot afecta aceste tulburări?
Oricine poate avea tulburări de panică sau o fobie.
Nimeni nu știe care este exact cauza de fond, dar aceste tulburări sunt probabil
determinate de o combinație între experiențele de viață (inclusiv cele legate de alte
probleme de sănătate) și istoricul familial.

Ce pot face?
Majoritatea persoanelor care au tulburări de anxietate recunosc că temerile lor sunt iraționale,
dar nu cred că pot face ceva pentru a le controla. Vestea bună este că tulburările de anxietate
sunt tratabile. Recuperarea nu înseamnă eliminarea anxietății, ci este axată pe gestionarea ei,
astfel încât să puteți trăi o viață împlinită.
Unele probleme de sănătate, cum ar fi cele cardiace sau tiroidiene, pot provoca anxietate.
Medicul dumneavoastră va analiza toate opțiunile posibile pentru a se asigura că nu există o altă
problemă medicală ce stă în spatele situației cu care vă confruntați.

Psihoterapie și sprijin
Consilierea poate fi foarte utilă în gestionarea
anxietății și este adesea prima opțiune de tratament
dacă aveți probleme ușoare sau moderate. Terapia
cognitiv-comportamentală (TCC) se dovedește a fi
eficientă pentru multe tulburări de anxietate. TCC
vă învață cum gândurile, sentimentele și
comportamentele funcționează împreună.
Consilierea în cazul tulburărilor de anxietate, poate
include, de asemenea, expunerea, introducând
treptat lucruri sau situații de care vă temeți.

Grupurile de sprijin pot fi o modalitate bună de a vă împărtăși experiențele, de a învăța de la
alții și de a forma legături cu persoane care înțeleg situația prin care treceți.
Există multe strategii de auto-ajutor de încercat acasă.
Pașii mici, cum ar fi un regim alimentar sănătos, activitatea fizică regulată și un program
corespunzător de somn pot ajuta cu adevărat.
Întrebați echipa de consiliere despre organizațiile locale, site-uri web sau cărți care învață
abilitățile TCC (terapie cognitiv-comportamentală).
Este întotdeauna important să petreceți timp făcând activități care vă relaxează și să petreceți
timp cu cei dragi.
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Tratament medicamentos
Medicația anxiolitică poate ajuta pe o perioadă scurtă de timp, dar nu este cea mai bună opțiune
de tratament pe termen lung. Unele tipuri de antidepresive pot ajuta și pot fi utilizate pentru
perioade mai lungi.

Este important să ne amintim că medicamentele nu pot schimba toate gândurile, sentimentele și
comportamentele care determină anxietatea, așa că, de obicei, se recomandă consilierea.
Unele persoane urmează un tratament medicamentos până în momentul în care anxietatea lor
este suficient de bine controlată încât poate fi începută perioada de consiliere

Cum pot ajuta o persoană apropiată?
Mulți oameni care suferă de tulburări de anxietate, cum ar fi
tulburarea de panică sau fobiile, se simt rușinați de
experiențele lor. Se pot învinovăți sau își pot vedea
experiențele ca o problemă de personalitatea și nu ca o
boală.
Este important să avem curajul necesar să vorbim deschis
despre experiențele prin care trecem.
Susținerea unei persoane dragi care se confruntă cu această
problemă poate fi dificilă și greu de înțeles, în special dacă
dvs. personal nu vă temeți de lucrul sau de situația
respectivă.
În același timp, anxietățile unei persoane apropiate vă pot
afecta și pe dvs.
De exemplu, unii oameni caută o asigurare constantă din
partea familiei și a prietenilor sau cer să fie respectate
anumite reguli.
Aceste comportamente pot duce la stres și conflict în relații.
Dar cu sprijinul potrivit, oamenii pot gestiona bine anxietatea
și pot reveni la activitățile lor obișnuite.
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Iată câteva sfaturi generale
Amintiți-vă că gândurile și comportamentele legate
de tulburările de anxietate nu sunt trăsături de
personalitate.
Temerile cuiva drag pot părea nerealiste pentru
dvs., dar sunt foarte reale pentru persoana iubită. Î
În loc să vă concentrați asupra lucrului sau situației în
sine, este mai util să vă concentrați asupra anxietăți pe
care ele o provoacă.
Încercați să vă gândiți la momente în care dvs. personal
ați simțit o teamă intensă.
Vă poate ajuta sa empatizați cu modul în care se simte
persoana iubită.
În mod natural, oamenii își doresc să protejeze o
persoană apropiată, dar ajutând evitarea
comportamentele anxioase (cum ar fi preluarea
sarcinilor de zi cu zi pe care o persoana iubită le
evită), veți face dificilă implementarea de strategii
noi de coping
Dacă comportamentele unei persoane dragi vă
afectează pe dumneavoastră sau pe alți membri ai
familiei, este o idee bună să solicitați consiliere
familială
Aveți răbdare - este nevoie de timp pentru a învăța și
exersa noi abilități
Stabiliți-vă propriile limite și căutați sprijin dacă aveți
nevoie.
Grupurile de sprijin vă pot ajuta să învățați modalități noi
de a sprijini persoană apropiată
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Tulburarea de
stress
posttraumatic
(PTSD)
Ce este tulburarea de stress post-traumatic?
Tulburarea de stres posttraumatic (PTSD) este o tulburare mintală.
Adesea implică expunerea la evenimente traumatice care implică amenințarea cu moartea, rănirea
gravă sau poate fi legată de traume emoționale în curs de desfășurare, cum ar fi abuzul într-o relație.
O situație devine traumatică atunci când este extrem de înspăimântătoare, copleșitoare și provoacă
multă suferință. Trauma este adesea o situație neașteptată și mulți oameni spun că s-au simțit
neputincioși să oprească sau să schimbe evenimentul.
Evenimentele traumatice pot include crime, dezastre naturale, accidente, război sau conflicte,
violență sexuală sau alte amenințări la adresa vieții sau siguranței persoanei afectate. Poate fi un
eveniment sau o situație pe care o experimentați personal sau ceva care se întâmplă altor persoane,
inclusiv celor dragi.
PTSD provoacă simptome intruzive, cum ar fi retrăirea evenimentului traumatic. Mulți oameni au
coșmaruri vii, flashback-uri sau gânduri legate de evenimentul traumatic, care par să apară de
nicăieri. De multe ori evită lucrurile care le amintesc de respectivul eveniment - de exemplu, cineva
care a fost rănit într-un accident de mașină ar putea evita să conducă.

PTSD poate face oamenii să se simtă foarte emoționați
sau „la marginea prăpastiei” tot timpul. Mulți au
dificultăți de concentrare, sunt iritabili sau au probleme
cu somnul.
Persoanele care suferă de PTSD simt adesea că ceva
teribil este pe cale să se întâmple, chiar și atunci când
sunt în siguranță. Este posibil să simtă că lucrurile din
jurul lor nu sunt reale, se simt deconectați de corp sau
de gânduri sau pot simți cu greu emoții.
Unele persoane folosesc alcoolul sau drogurile ca o
modalitate de a face față tulburării de stres
posttraumatic.
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Pe cine pot afecta aceste tulburări?

În timp ce majoritatea oamenilor se confruntă cu
traume la un moment dat în viața lor, nu toate
experiențele traumatice duc la PTSD.
Nu se știe încă de ce traumă provoacă tulburare de
stres posttraumatic la unele persoane iar la altele nu,
dar probabil această diferență este legată de diverși
factori implicați.
Aici putem include durata de timp a traumei, numărul
de experiențe traumatice din viața unei persoane,
reacția acestora la eveniment și tipul de sprijin pe care
l-au primit.

Unele locuri de muncă sau profesii pun
oamenii în situații periculoase.
Personalul militar, personalul de primajutor (poliția, pompierii și paramedicii),
medicii și asistenții medicali
experimentează rate mai mari de PTSD
decât alte profesii.

Trauma nu este întotdeauna un eveniment unic.
Unele traume, în special actele repetate, cum ar fi
abuzul sau trauma din timpul războiului, pot afecta
viața unei persoane cu mult dincolo de simptomele
PTSD.
Unii folosesc alți termeni precum „PTSD complex”
pentru a descrie aceste experiențe.
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Ce pot face?
Mulți oameni se simt vinovați sau rușinați de lucrurile prin care trec în urma tulburării de stres
posttraumatic, deoarece ni se spune adesea că ar trebui “să învățăm să trecem peste”
experiențele dificile. Alții se pot simți jenați să vorbească despre ele cu alte persoane.
Unii oameni simt că este cumva vina lor.
Trauma este dureroasă.
Dacă aveți probleme în viață datorate unui eveniment traumatic, este important să vă luați în
serios sentimentele și să apelați la ajutorul unui profesionist din domeniul sănătății.

Psihoterapie și sprijin
Terapia cognitiv-comportamentală (TCC) s-a
dovedit a fi eficientă în cazul PTSD.
TCC vă învață cum gândurile, sentimentele și
comportamentele dvs. funcționează împreună și
cum să faceți față problemelor și stresului.
De asemenea, puteți învăța moduri noi de a vă
relaxa și tehnici pentru a vă aduce înapoi în prezent.
Puteți învăța și exersa multe strategii din TCC pe
cont propriu.
Terapia expunerii, care vă poate ajuta să vorbiți
despre experiența dvs. și să reduceți evitarea, vă
poate ajuta, de asemenea. Poate fi inclusă în TCC
sau folosită singură.

Tratament medicamentos
Medicația (medicamentele anxiolitice sau
medicamentele antidepresive) poate ajuta la
tratarea anxietății, precum și la problemele asociate
ei, cum ar fi depresia sau dificultățile de somn.
Discutați cu medicul dumneavoastră dacă doriți să
aflați mai multe despre opțiunile de tratament
medicamentos.

Grupurile de sprijin
Grupurile de sprijin vă pot ajuta, de asemenea.
Acestea sunt un loc unde vă puteți împărtăși
propriile experiențe, unde puteți învăța de la alte
persoane și unde vă puteți conecta cu oameni care
înțeleg prin ce treceți.
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Cum pot ajuta o persoană apropiată?
Atunci când cineva este diagnosticat cu PTSD, cei dragi lui pot întâmpina, de asemenea, o mulțime
de dificultăți.
Vă puteți simți vinovați sau supărați legat de trauma în sine - apoi, pe lângă aceste sentimente, puteți
întâmpina dificultăți datorită tulburării în sine .
Este posibil să simțiți că persoana iubită s-a schimbat, să vă faceți griji că lucrurile nu vor reveni
niciodată la normal sau vă întrebați ce se va întâmpla în viitor.

Iată câteva sfaturi generale
Începeți prin a afla mai multe despre PTSD. Acest lucru vă
poate oferi o idee mai bună despre experiențele persoanei
dragi.
Persoanele care suferă de PTSD se pot îndepărta de familie
și prieteni. Chiar dacă persoana iubită nu dorește să
vorbească despre lucrurile pe care le simte, îi puteți reaminti
că sunteți acolo pentru a asculta când este pregătită să
discute
Încercați să înțelegeți că toate lucrurile legate de PTSD - cum
ar fi evitarea anumitor situații sau o reacție nervoasă în fața
unei probleme minore - nu au legătură cu dvs. Sunt legate
doar de boală
Întrebați ce puteți face pentru a ajuta, dar nu forțați sfaturi
nedorite
Încercați să vă exprimați propriile sentimente și încurajați
persoana iubită să facă la fel. Este mai ușor să rezolvi
probleme atunci când știi ce se întâmplă cu adevărat
Aveți grijă de propria dvs. bunăstare și căutați sprijin dacă
întâmpinați dificultăți
Dacă tulburarea unei persoane dragi afectează și alți membri
ai familiei, poate fi util să solicitați consiliere familială
Cu sprijin, oricine se poate recupera.
Recuperarea este benefică pentru întreaga familie, în special
pentru tinerii care încă învață cum să interacționeze cu lumea.
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Schizofrenia
Schizofrenia este un mister, un puzzle cu
piese lipsă.
Această tulburare biochimică complexă a
creierului afectează capacitatea unei
persoane de a determina ce este real și ce
nu.
Este ca și cum creierul trimite percepții pe
o cale greșită, ducând la concluzii eronate.

Persoanele cu schizofrenie sunt afectate
de idei delirante (convingeri false fixe care
pot fi terifiante pentru persoana care le
experimentează), halucinații (experiențe
senzoriale, cum ar fi auzirea vocilor deși nu
este nimeni în preajmă), retragere socială și
tulburări de gândire și comportament.

Ce este schizofrenia?
Schizofrenia este o tulburare mintală care afectează modul în care o persoană înțelege și
interacționează cu lumea din jurul ei.
Cursul exact și impactul schizofreniei
sunt unice pentru fiecare persoană. Unii
oameni trec printr-un singur episod în
decursul vieții lor, în timp ce alții
experimentează multiple episoade.

La debutul acestei tulburări, oamenii pot
simți că lucrurile din jurul lor se
distorsioneaza, devenind diferite sau
ciudate. Este posibil să înceapă să aibă
probleme de concentrare, gândire,
comunicare clară sau participare la
activitățile obișnuite. În apogeul episodului,
oamenii pot experimenta momente de
rupere de realitate numită psihoze.
Psihozele pot fi reprezentate de halucinații
(senzații, cum ar fi auzirea vocilor, care nu
sunt reale) și idei delirante (convingeri
puternice care nu sunt adevărate, cum ar fi
faptul că au superputeri).

Unii oameni pot avea perioade de
normalitate între episoade, în timp ce
alții pot experimenta episoade ce
durează mult mai mult. Unii oameni
experimentează un episod psihotic fără
avertisment,
în
timp
ce
alții
experimentează multe semne de
avertizare timpurie (prodromale).

Pot apărea modificări bruște ale dispoziției, ale motivației și ale capacității de a îndeplini
sarcini. După un episod acut de schizofrenie, semnele acestuia pot persista pe o perioadă
mai lungă de timp.
Indiferent de modul în care se manifesta schizofrenia, cercetătorii sunt de acord că
tratamentul timpuriu poate ajuta la reducerea impactului episoadelor în viitor.
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Schizofrenia poate afecta pe oricine. De obicei, manifestările încep în perioada adolescenței,
deși la femei boala apare puțin mai târziu decât în cazul bărbaților.

Nimeni nu știe exact care sunt cauzele ce
stau la baza schizofreniei sau de ce are
capacitatea de a afecta oamenii atât de
diferit.
Genele, modul în care se dezvoltă creierul
unei persoane și evenimentele din viața sa
pot juca un rol important în evoluția bolii.

Ce pot face?
Deși nu există nici un remediu curativ pentru schizofrenie, oamenii se pot recupera.
Recuperarea poate însemna învățarea de a reduce impactul episoadelor schizofrenice, de a
rezolva problemele ce apar pe parcurs sau de a menține starea de bine. Unele persoane au
nevoie de internare cand trec printr-un episod psihotic sever.
Majoritatea oamenilor folosesc o combinație a următoarelor tipuri de tratamente și modalități de
suport.

Tratament medicamentos
Medicamentele antipsihotice pot ajuta la
reducerea severității simptomelor, cum ar fi
halucinațiile și ideile delirante, și pot elimina
complet aceste simptome pentru anumite
persoane.

Continuarea medicației, chiar și după ce
începeti să vă simțiți din nou bine, vă poate
ajuta să reduceți riscul de recidivă
(momentul în care simptomele revin).
Există diverse tipuri de antipsihotice, deci
este posibil să fie nevoie de timp și răbdare
pentru a găsi cel mai bun tratament pentru
dvs.
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Toate medicamentele pot provoca reacții
adverse - dintre care unele pot fi inconfortabile
sau dificile.
De aceea este întotdeauna important sa
discutati modalitățile de tratament cu un medic
psihiatru, care va va ajuta să înțelegeți modul în
care vă poate afecta un anumit tip de
medicament, ce se poate face și ce alte opțiuni
aveți.

Psihoterapie și sprijin
Consilierea poate ajuta la rezolvarea multor probleme, cum ar
fi modificarea dispoziției, anxietatea și relațiile cu cei din jur.
Puteți învăța tehnici utile, cum ar fi un mod sănătos de a va
rezolva problemele și cum va puteți stabili obiective.
Există, de asemenea, terapii ce pot ajuta la reducerea
impactului pe care îl au ideile delirante și halucinațiile.
Schizofrenia poate afecta educația, capacitatea de muncă și
independența unei persoane.
Terapeuții ocupaționali și asistenții sociali
vă pot ajuta cu viața de zi cu zi și vă pot
pune în legătură cu reprezentanți ai
asistenței medicale comunitare, cum ar fi
persoane ce oferă îngrijire la domiciliu.
O mare parte a gestionării schizofreniei este reprezentată de
prevenirea recidivelor.
Puteți afla care sunt factorii care pot declanșa un episod
schizofrenic și puteți învăța să recunoașteți semnele de
avertizare timpurie ale acestora.
Scopul este de a învăța când să apelați la suport suplimentar,
care va poate ajuta să reduceți impactul sau durata unui
episod.
Pașii mici, cum ar fi să
mâncați sănătos, să faceți
mișcare regulată, să aveți un
program corespunzător de
somn, să petreceți timp
făcând activități care va fac
fericiți și apropierea de cei
dragi pot face o mare
diferență.

Schizofrenia
poate
face
oamenii să se simtă foarte
izolați și singuri. Adesea, multe
persoane care suferă de
schizofrenie
se
simt
inconfortabil în jurul celorlalți si
își fac griji despre ce vor crede
alții despre ei.

Grupurile de sprijin vă pot ajuta să cunoașteți mai multe
persoane care trec prin aceeași situație și care vă pot înțelege
temerile.
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Cum pot ajuta o persoană apropiată?
Susținerea unei persoane dragi poate fi dificilă.
Poate fi greu de înțeles ce trăiește o persoană dragă, iar comportamentul lor poate fi uneori
derutant pentru dumneavoastră.
Mulți oameni își fac griji cu privire la viitorul persoanei dragi care suferă de schizofrenie.
Vestea bună este că aceasta boala este tratabilă - iar ajutorul și sprijinul dumneavoastră pot ajuta
foarte mult.

Iată câteva sfaturi generale
Aflați mai multe despre schizofrenie, astfel încât să aveți o imagine mai bună asupra
lucrurilor la care trebuie să vă așteptați și cum puteți ajuta.
Schizofrenia poate avea un impact mare asupra capacității oamenilor de a se concentra și
de a da sens informațiilor.
Este posibil ca cei dragi să nu reacționeze în modul în care vă așteptați sa o facă sau să se lupte
cu sarcini pe care dumneavoastră să le considerați simple. Este în regulă să va simțiți frustrat.
Dacă o persoană dragă are probleme în a fi atent la conversațiile pe care încercați sa le
purtati, alegeți un spațiu liniștit și vorbiți calm și clar.
Evitați sa duceți o luptă cu delirurile sau halucinațiile celui drag.
O strategie mai utilă este să vă concentrați asupra sentimentelor pe care le provoacă aceste
simptome.
Întrebați persoana iubită cum puteți ajuta. Poate fi un lucru simplu, cum ar fi a ajuta la
sarcinile de zi cu zi.
Vorbiți despre gestionarea situațiilor de urgență atunci când persoana iubită se simte bine și
decideți cum puteți contribui.
Notați aceste informații într-un plan de criză și împărtășiți-le cu toate persoanele implicate în
recuperarea celui drag.
Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a vorbi despre comportamente la care nu
sunteți dispus să faceți față.
Aflați mai multe despre serviciile de asistență ale furnizorilor de servicii de îngrijire sau a
organizațiilor de asistență comunitară.
În funcție de barierele pe care le întâmpină persoana iubită, planificarea viitorului va poate
aduce liniște sufletească.
Stabiliți-vă propriile limite și căutați sprijin pentru dvs. când aveți nevoie.
Gândiți-vă să vă alăturați unui grup de sprijin și să căutați consiliere pentru întreaga familie.
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Prevenirea suicidului
Sinuciderea. Un subiect dificil de abordat. Cu toate acestea, atunci când cineva vorbește despre
sinucidere sau își exprimă îngrijorarea față de o persoană apropiată, este important să luați măsuri și
să solicitați ajutor rapid.
Experții în domeniu susțin că o persoană care se gandeste la suicid simte atât de multă durere încât
nu poate vedea altă opțiune. Simte că este o povară pentru ceilalți și, în disperare, vede moartea ca
o modalitate de a scăpa de durerea și de angoasa lor copleșitoare.
Starea suicidară a minții a fost descrisă ca fiind plină de un sentiment de ură de sine, respingere și
lipsă de speranță.

Ce este suicidul?
Sinuciderea este momentul în care cineva
își ia viața intenționat.
Cu toate acestea, persoanele care mor
prin suicid sau încearcă să se sinucidă s-ar
putea să nu dorească cu adevărat să-și
pună capăt vieții.
Sinuciderea
poate
părea
singura
modalitate de a face față sentimentelor
sau situațiilor dificile prin care trece
persoana respectivă.

Pe cine afectează?

Suicidul este o problemă complexă.

În urma unui studiu realizat in 2019,
Organizația Mondială a Sănătății anunța ca
la nivel mondial, la fiecare 40 de secunde,
o persoana se sinucide (800.000 de
persoane/an).

Oamenii care mor în urma suicidului sau
încearcă să se sinucidă se simt de obicei
copleșiți, fără speranță, neajutorați, disperați și
singuri.

În ultimii 10 ani, în România, rata suicidului
a fost relativ constanta, cu aproximativ
2500-3000 de decese/an cauzate de
suicid.

În unele cazuri rare, persoanele care se află întrun episod psihotic (pierderea contactului cu
realitatea) pot auzi voci care le spun să-și pună
capăt vieții.
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Exista diverse situații ce pot determina o persoana să ia în considerare suicidul.
Factorii de risc cunoscuți pentru includ:
O tentativă de sinucidere anterioară
Istoric familial de comportament autolitic (suicidar)
O boală fizică sau psihică gravă
Probleme cu drogurile sau alcoolul
O pierdere majoră, cum ar fi moartea unei persoane dragi, șomajul sau divorțul
Schimbări majore de viață sau tranziții, precum cele experimentate de adolescenți și seniori
Izolarea socială sau lipsa unei rețele de sprijin
Violența în familie
Accesul la mijloace de sinucidere

Deși ne gândim adesea la suicid în contextul depresiei, al anxietății și al problemelor legate de
consumul de substanțe, orice tulburare mintală poate crește riscul de suicid.
De asemenea, este important să ne amintim că sinuciderea nu poate fi clar asociată niciunei
tulburări mintale.

Care sunt semnele de avertizare?
Consumul de substanțe: probleme cu
drogurile sau alcoolul

Sentimentele
de
deznădejde
sau
neajutorare: nu simți nicio speranță pentru
viitor, simți că lucrurile nu se vor îmbunătăți
niciodată

Sentimentul că nu există un scop în
viață sau un motiv pentru a trăi

Evitarea familiei, a prietenilor
activităților în general
Sentimentul de furie irațională

Senzația de anxietate intensă sau
senzația de copleșire și incapacitate
de a face față anumitor situații

sau

a

Implicarea în activități riscante sau
dăunătoare ce sunt evitate în mod normal
Schimbări semnificative ale dispoziției

Senzația de capcană sau senzația că
nu există cale de ieșire dintr-o situație

Cum pot reduce riscul de suicid?
Deși nu toate sinuciderile pot fi prevenite, unele strategii pot ajuta la reducerea riscului.
Acestea includ:
Construirea rețelelor de sprijin social, cum ar fi
Apelarea la ajutor, urmarea unui
familia, prietenii, un grup de sprijin sau
tratament și obținerea sprijinului
legăturile create cu o comunitate culturală
necesar pentru problemele de
sau religioasă
sănătate mintală - și construirea unei
Învățarea unor abilități bune de coping pentru
relații bune cu un medic sau alți
a putea face față problemelor cu care va
profesioniști din domeniul sănătății
confruntați
mintale
Este important să rămâneți în contact permanent cu o echipă de îngrijire, să monitorizați gândurile
de suicid și să căutați ajutor suplimentar dacă este necesar.
Programele locale care ajută oamenii să gestioneze stresul sau alte dificultăți zilnice pot fi, de
asemenea, foarte utile.
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Ce pot face dacă am gânduri de suicid?
Gândurile de suicid sunt tulburătoare. Este important să vorbiți despre experiențele dvs. cu medicul
psihiatru sau cu oricare altă persoană în care aveți încredere. Vă pot ajuta să învățați să faceți față
problemelor și vă pot recomanda grupuri sau resurse utile.
Unora le este util să programeze întâlniri frecvente cu furnizorii de servicii sociale sau să solicite
asistență telefonică.
Alte lucruri pe care le puteți face includ:
Apelarea unei linii de asistență telefonică de criză (0800-801-201 linie telefonică oferită
de ARPS - Alianța Română de Prevenție a Suicidului)
Conectarea cu familia, prietenii sau un grup de sprijin. Poate fi util să vorbiți cu alte
persoane care au experimentat gânduri de suicid pentru a afla despre strategiile lor de
coping
Dacă sunteți în criză și nu sunteți sigur ce
să faceți, puteți oricând să sunați la 112
sau să mergeți la Unitatea de Primiri
Urgențe a celui mai apropiat spital.
Unii oameni consideră util un plan de
siguranță. Un plan de siguranță este o listă
de strategii personale ce pot fi utilizate
dacă credeți că riscați să vă răniți sau să vă
puneți capăt vieții.
Puteți inclusiv crea un plan pe cont
propriu, cu ajutorul unei persoane
apropiate sau a medicului psihiatru.

Planul dumneavoastră poate include:
Activități care va calmează
O listă cu motivele proprii pentru a trăi
Persoane cheie pe care să le apelați
dacă vă îngrijorează propria siguranță
Numere de telefon pentru linii de ajutor
locale de prevenire a crizei sau
sinuciderilor
O listă de locuri sigure unde puteți
merge dacă nu vă simțiți în siguranță
acasă

Cum pot ajuta o persoană apropiată?
Dacă sunteți preocupat de altcineva, vorbiți cu persoana respectivă. Întrebați-o direct dacă se
gândește la sinucidere.
A vorbi despre sinucidere nu le va da ideea de a o face.
Dacă cineva ia în considerare în mod serios suicidul, se poate simți ușurat că poate vorbi cu cineva
apropiat despre gandurile sale.
Dacă cineva pe care îl iubești spune că se gândește să își pună capăt vieții, este important să-l
întrebi dacă are un plan. Dacă au un plan și intenționează să-și pună capăt vieții în curând,
conectați-vă imediat la servicii sau asistență de criză.
Puteți apela întotdeauna la 112.
Rămâneți cu persoana iubită în timp ce
efectuați apelul și nu plecați până când
operatorii situațiilor de urgență nu vă spun
că puteți pleca.

Cele mai importante două lucruri pe care
le puteți face pentru persoana apropiată
sunt să o ascultați și să o ajutați să
primească ajutor specializat.
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1. Ascultarea

Iată sfaturi pentru a vorbi cu cineva drag:
Găsiți un loc privat și lăsați-o pe persoana iubită să-și ia cât de
mult timp considera ca are nevoie
Luați situația în serios și ascultați fără judecată - sentimentele
cu care se luptă sunt foarte reale
Păstrați-vă promisiunile - nu-i promiteți lucruri pe care nu
intenționați sau nu vreți sa le faceți
Amintiti-i persoanei dragi că este importantă și că țineți la ea

2. Suportul
Dacă persoana dragă vede deja un medic sau un alt furnizor de
servicii de sănătate mintală, este important să-i spună acestuia
despre orice gând de sinucidere pe care l-au avut.
În funcție de relația dvs., vă puteți oferi ajutorul - ajutându-l pe cel
drag să programeze consulturi de specialitate sau însoțindu-l la
consulturile programate.
Dacă persoana iubită nu vede un furnizor de servicii de sănătate
mintală, îi puteți da numărul de telefon pentru o linie locală de criză
și îi puteți încuraja să-și vadă medicul.
Persoana dragă ar putea, de asemenea, să poată accesa servicii
prin școala, locul de muncă, comunitatea culturală sau religioasă
din care face parte.
Sprijinul oferit unei persoane dragi poate fi o experiență dificilă
pentru oricine, deci este important să aveți grijă de propria
sănătate mintală în acest timp și să căutați asistență dacă simtiti ca
aveți nevoie de ea.

Vă rugăm să sunați la 0800-801-802
(TelVerde AntiSuicid) sau la 112 în
cazul în care simțiți că viața nu mai
merită trăită, aveți gânduri de suicid
sau ați făcut un plan în acest sens!
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Cum pot sprijini recuperarea persoanei dragi?
Încurajați persoana iubită să descopere noi interese
Sugerați activități sociale care nu implică deloc consumul de alcool
Ajutați persoana iubită să abordeze problemele care au condus-o la
consumul cronic de băutură
Nu presați persoana respectivă prin certuri sau stres inutil
Susțineți-o să găsească modalități mai sănătoase de a face față stresului
Pregătiți-vă pentru pentru recidive, dar nu vă învinovăți-ți

Procesul prin care trece un consumator cronic de alcool se poate
simți ca un roller-coaster emoțional și pentru cei din jurul lui și poate
afecta grav sănătatea, perspectivele și bunăstarea acestora.

Este vital să rămâneți în siguranță, să aveți grijă de propria sănătate
și să primiți sprijinul de care aveți nevoie.

Nu porniți la luptă singuri

Nu neglijați propriile nevoi

Gestionați stresul!

Stabiliți limite!
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continuă să bea chiar și atunci când provoacă probleme în
relațiile lor cu tine și cu ceilalți
minte sau încearcă să ascundă cât consumă

consumă alcool des sau mai mult decât intenționa

Nu vă așteptați ca persoana iubită să depășească singură

utilizează alcool pentru auto-vindecarea unei

problema dendenței de alcool.

probleme de sănătate mintală cum ar fi

Chiar dacă nu necesită supraveghere medicală, vor avea nevoie

anxietatea, depresia sau tulburarea bipolară
a leșinat sau nu-și amintește ce a spus sau a

în continuare de asistență, îndrumare și noi abilități de coping

făcut atunci când consuma alcool

pentru a renunța sau a reduce consumul de alcool.

neglijează în mod regulat responsabilitățile
de acasă, de la serviciu sau de la școală,

Vă puteți încuraja prietenul sau membrul familiei
să obțină ajutor astfel:

deoarece este în stare de ebrietate sau
mahmureală;

Oferindu-vă să-i însoțești la programări medicale,
întâlniri de grup sau sesiuni de consiliere

Stând cu ei în timp ce sună la o linie de asistență pentru sfaturi
Realizarea unui plan concret împreună,
detaliind ce schimbări vor exista și cum se vor face

Rolul tău nu se termină atunci când
iubitul tău este de acord să caute ajutor

Ce trebuie
evitat

Ce puteți
face
Așteptați respingeri și negare.
Acordați persoanei timp și
spațiu pentru a se împăca cu

Pot evalua tiparele de consum, îi pot evalua

preocupările dumneavoastră și

starea generală de sănătate și orice tulburări

a începe să vadă singură

asociate și pot oferi recomandări de tratament.

problema.

Dacă este cazul, medicul poate chiar să prescrie
medicamente aprobate pentru a ajuta la tratarea

unde nu veți fi întrerupt pentru a evita

dependenței de alcool.

distragerea atenției.

Spuneți-i persoanei dragi grijile pe care
le aveți cu privire la consumul de alcool

Oferiți sfaturi, nu
ultimatumuri.

Includ sesiuni de terapie individuală, de grup și

și efectele pe care le are asupra

de familie.

sănătății lor și a familiei în ansamblu.

Acestea vă pot ajuta persoana iubită:
să identifice cauzele profunde ale consumului de alcool
să repare relațiile deteriorate
să dezvolte abilități de a opri sau de a reduce consumul de

mai degrabă decât să judecați

alcool

comportamentul persoanei dragi sau să

să învețe cum să facă față declanșatorilor de alcool care ar

încercați să-i fie rușine.

putea determina recăderea acestora.

Nu ești de vină pentru
dependența persoanei iubite,
nu ești vinovat sau responsabil
pentru comportamentul lor și

sau orice alt grup de sprijin. Este una dintre cele mai frecvente

nu poți să-i schimbi peste

opțiuni de tratament pentru abuzul și dependența de alcool.

noapte.

Întâlnirile AA și grupurile similare permit persoanei dragi să
petreacă timp cu alții care se confruntă cu aceleași probleme.

Studiile sugerează că legătura socială oferită de aceste grupuri

poate ajuta persoana iubită să-și dezvolte încrederea în propria
capacitate de a evita alcoolul în situații sociale și să le susțină
sobrietatea.
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Sfaturi pentru o
sănătate mintală
puternică
Dacă ai putea alege cum să-ți construiești viața după cum ți-ai dori să arate, ce anume ai
schimba pentru asta? Ai avea curajul să renunți la temerile tale în favoarea lucrurilor la care
aspiri pentru o viață mai bună? Știi cine ești și unde vrei să ajungi sau simți că vrei să fii cineva
și sunt obstacole care te țin pe loc? Ce anume te ține pe loc, sunt cu-adevărat acele piedici
sau este doar teama ta de propria-ți putere interioară care ți-ar oferi tot ceea ce ai nevoie
pentru a-ți construi viața după cum visezi?
Da, oamenii se tem de puterea lor interioară, de puterea psihicului lor, se tem să iasă din zona
de confort a unor traume sau neputințe care împiedică progresul. Suntem prea obișnuiți să
suferim, să trăim în frică, statutul de victimă pare să ofere un oarecare confort, dar nu există o
farsă mai mare decât aceasta pe care ne-o jucăm singuri. Cu toții am trecut la un moment dat
sau vom trece prin anumite traume, viața poate aduce cu ea și un șir de suferințe, depinde de
noi cum ne adaptăm la ele.
Totul ține de sănătatea noastră mintală. Aici începe abordarea unui subiect complex care
vizează înțelegerea sănătații mintale, a modului în care aceasta influențează gândirea și
comportamentul nostru de zi cu zi, relațiile cu semenii noștri, felul în care ne adaptăm
situațiilor stresante, și cel mai important, cum dobândim o reziliență psihică pentru a avea
capacitatea să funcționăm optim indiferent de situațiile mai dificile în care ne-am putea afla la
un moment dat.

Înțelegerea unei sănătăți mintale optime
Suntem tentați să credem că o bună sănătate mintală înseamnă absența unei patologii la
nivel psihic, lipsa depresiei și a anxietății. Însă mai mult decât atât, un psihic sănătos este un
complex de caracteristici pozitive care permit o adaptare mai ușoară a individului la situații
stresante sau mai puțin fericite care pot apărea inevitabil pe parcursul vieții.
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Astfel, o persoană cu o sănătate mintală optimă prezintă:
flexibilitate și adaptare la situații noi, învățând mecanisme de rezistență la stres,
are poftă de viață,
menține un echilibru între muncă și relaxare,
construiește relații sănătoase cu semenii,
vede scopul și sensul acțiunilor sale,
are un sentiment de mulțumire și încredere în sine.

Relația între reziliență și sănătate mintală
Viața este un concept dinamic, este mereu în continuă schimbare. Dacă înțelegem acest
lucru ne-ar fi mai ușor să realizăm că și problemele pe care le avem la un moment dat se
vor schimba, nu vor rămâne în viața noastră în permanență, asta dacă le lăsăm să plece.
Ține de capacitatea noastră de adaptare și de puterea interioară la care alegem să
apelăm pentru a ne regenera eliberându-ne de rănile trecutului.
Majoritatea trecem în decursul vieții prin dezamăgiri, pierderi, schimbări, putem suferi tot
felul de traume care-și pun amprenta asupra noastră într-un fel sau altul. Să nu uităm însă
că toate au scopul lor, să ne eliberăm de întrebări de genul „De ce mie?”, „Ce am făcut să
merit asta?”, să punem problema altfel „Cum pot folosi ce s-a întâmplat în favoarea mea?”,
„Ce pot învăța sau cum pot crește ca om prin ceea ce s-a întâmplat?” . Oamenii pot avea
probleme, dar ei nu sunt problema lor, o detașare de situația respectivă ajută la găsirea
unei soluții mult mai bune și mult mai rapid.
Asta fac oamenii rezilienți: înțeleg că lucrurile nu se întâmplă mereu în favoarea lor, dar se
adaptează situației și rămân pozitivi cu speranța că vor găsi o rezolvare chiar dacă nu pe
moment. Această abilitate numită reziliență este o caracteristică a unei sănătăți psihice
puternice care permite revenirea din evenimentele neplăcute, persoanele în cauză
reușesc să rămână concentrate, flexibile și productive în acțiunile lor.
Având un nivel crescut al rezilienței psihice și emoționale, ele reușesc să găsescă
mecanisme de adaptare la situațiile dificile, sunt mai puțin temătoare de incertitudinea
caracteristică viitorului și sunt mai deschiși experiențelor noi.
Ne-am putea gândi că așa sunt ele, nu toți putem fi la fel de puternici și de curajoși, însă nu
este chiar așa. Sunt o mulțime de modalități prin care îți poți îmbunătăți sănătatea psihică,
poți deveni mai pozitiv și mai energic, poți învăța să-ți gestionezi mai bine emoțiile și înveți
modalități de a te adapta la stresul zilnic menținându-l la un nivel redus care să-ți permită
să funcționezi optim.
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Cum să-ți îmbunătățești sănătatea mintală?
În principiu, suferința este ceva neplăcut, este o durere interioară greu de localizat care ne
împiedică să ne bucurăm de viața și de faptul că, pur și simplu, suntem.
Înțeleasă altfel, suferința este un semnal al eului nostru că neglijăm niște mesaje
emoționale pe care ni le transmite ființa noastră. Ignorând în continuare, deși e neplăcută
suferința, o lăsăm să ajungă zona noastră de confort, constatăm problema, dar nu facem
nimic pentru a o combate.
Dacă vedem că problema încă încearcă să obțină o schimbare benefică de la noi, ne
distragem atenția de la ea cu tot felul de comportamente auto-distructive, căutăm soluția
în alcool, droguri, ceva ce pe moment pare că este o rezolvare. De fapt, acel ceva nu este
decât o perpetuare a problemei noastre pentru că atâta timp cât vom amâna găsirea unei
soluții vom suferi mai mult.
Adevărul este că nu trebuie să suferi, nu trebuie să faci din suferință o prioritate, fă din viață
o prioritate și bucură-te de ea alături de cei dragi. Sunt suficiente modalități prin care poți
face asta:
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Conexiunea socială – mai ales cea față-n față – o
prioritate
Viața poate să ne aducă destule dezamăgiri în ceea ce privește relațiile pe care le
avem cu cei din jur, ne poate face timizi și neîncrezători în oameni. Asta nu
înseamnă că mereu se va întâmpla la fel, asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm
la interacțiunea cu ceilalți.
Suntem ființe sociale, avem nevoie de conexiuni pozitive și relații emoționale cu
ceilalți. Experiențele mai puțin fericite pe care le-am avut în trecut vis-a-vis de acest
subiect n-ar trebui să ne inhibe, din contră, ne-ar putea ajuta să căutăm relații
sănătoase, constructive, bazate pe valori reale.
Un aspect foarte important este conexiunea față-n față. Am uitat de ea de când
trăim în secolul vitezei, iar socializarea s-a mutat în spațiul virtual. Dar să ne amintim
că noi suntem oameni reali, cu nevoi reale și avem nevoie să mai privim un om în
ochi în timp ce vorbim cu el și să-l îmbrățișăm cu drag.
Sunt multe aspecte pozitive pe care le-am adus în discuție aici. O îmbrățișare
sinceră primită de la un om drag este un medicament, eliberează la nivelul
creierului substanțe chimice care ne dau o stare de bine și liniște. Apoi, privind în
ochi omul în care ai încredere vei avea mai multă deschidere când discuți cu el
despre problemele tale, vei simți mai mult comfort afectiv când vei vedea că nu te
judecă și că te înțelege, iar comunicarea voastră va deveni mai pozitivă ajungând
practic o mare parte din soluția problemei.
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Cum să ne conectăm cu ceilalți?
Majoritatea ducem o viață aglomerată, uneori ne pare că abia avem timp pentru
noi, de unde să mai găsim loc și pentru o întâlnire cu un prieten. Chiar și așa,
acest lucru nu trebuie să constituie un impediment în a socializa, ne putem suna
un prieten și să planificăm o activitate pe care o putem desfășura împreună.
Ne putem suna rudele sau cunoștințele, putem lua legătura cu un vechi prieten,
ne putem chema un coleg să luăm masa împreună sau putem să ne bem
cafeaua dimineața cu un vecin.
Acțiunile de voluntariat sunt iarăși o metodă de socializare deoarece întrunesc
grupuri mari de oameni și cu siguranță găsești cu cine să interacționezi.
Amintește-ți că o stare bună, un zâmbet și un salut sunt o carte de vizită care
poate deschide multe uși.
Mai mult decât atât, atitudinea ta pozitivă pe lângă faptul că îți face bine ție, mai
înseninează și ziua celui care interacționează cu tine. Așa că, de ce nu? Ieși din
spatele virtualului și stai conectat cu oamenii în viața reală.
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O viață activă înseamnă beneficii pentru corpul și
creierul nostru

Corpul și mintea noastră funcționează în sincron, sănătatea fizică aduce astfel beneficii
majore pentru psihicul și sănătatea emoțională.
Activitatea fizică eliberează de asemenea endorfine, substanțe chimice care ne dau o
stare de bine, ne ajută să combatem nivelul de stres, îmbunătățesc memoria, ne fac mai
energici, mai activi și ne ajută să dormim mai bine.
Poate că nu tuturor ne place să facem mișcare, poate că nu toți ridicăm greutăți la sala de
sport sau facem jogging pe o bandă de alergat, dar sunt și alte modalități prin care poți
avea o viață activă din punct de vedere fizic. Poți ieși la o plimbare în parc cu un prieten
sau cu animalul de companie, poți alege să mergi pe jos în loc să-ți conduci mașina, până
și să dansezi pe muzica preferată este o activitate fizică declanșatoare de bună dispoziție.
Încercați să vă implementați în rutina zilnică un program de activități fizice care să vă
implice întreg corpul, de la mersul pe jos până la dans și curățenie în cameră, ceea ce se
numește odihnă activă.
În timpul exercițiilor fizice pe care le faceți eliberați-vă de gânduri, focusați-vă mai bine pe
cum se mișcă mâinile și picioarele dumneavoastră, simțiți-vă respirația, simțiți-vă pe
dumneavoastră în acel moment făcând ceva benefic pentru propria persoană. Acest
lucru vă va ajuta să stați conectat cu prezentul și va ameliora nivelul de stres pe care îl
simțiți când vă gândiți la câte mai aveți de făcut, veți simți că dețineți situația sub control.
Rețineți că viața înseamnă mișcare și aveți dreptul să vă relaxați făcând ceva util pentru
corpul și mintea dumneavoastră.
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Controlul nivelului de stres
Auzim tot mai des acest cuvânt, oriunde
mergem, orice facem, stresul aproape că
a devenit un stil de viață. Trăim în viteză,
sub presiunea a ceea ce avem de făcut,
iar prin faptul că implicăm și stresul în
asta nu facem decât să punem mai
multă presiune pe umerii noștri
îngreunându-ne munca. Acest lucru ne
afectează sănătatea fizică și emoțională,
de asemenea reduce randamentul pe
care l-am avea dacă am lucra calmi,
pozitivi și încrezători, dând ceea ce avem
mai bun și înțelegând că nu suntem
supra-oameni.
Factorii stresanți sunt la tot pasul, nu toți
pot fi evitați, însă tot psihicul nostru poate
aduce lucrurile în echilibru. O sănătate
psihică puternică ne dă o adaptare mai
bună la stres, de aceea persoanele care
manifestă acea abilitate numită reziliență
vor avea un nivel mai redus al anxietății și
vor reuși să țină stresul sub control
pentru a fi productivi în acțiunile lor.

Cum se poate menține acest stres sub control pentru o bună funcționare?
Prin învățarea unor mecanisme de adaptare.
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Vorbește cu o persoană dragă. Acest lucru îți va aduce o stare de liniște, poate nu va modifica
situația stresantă, dar cu siguranță te va face pe tine mai calm și prin urmare, mai apt în a găsi o
rezolvare situației tale.
Nu-ți neglija simțurile. Ascultă muzica ta preferată, miroase o floare sau parfumul care îți
aduce o stare de bine, bea un ceai, privește un tablou care-ți place și te duce departe de ceea
ce te supără pe moment.
Descoperă ce anume îți calmează agitația care, nu uita, este de moment, la fel cum este și
situația dificilă în care te afli. Va trece, abordeaz-o cu calm și vei găsi rezolvarea potrivită.
Descoperă-te prin reacțiile pe care le manifești în astfel de momente, apoi după ce vei privi mai
detașat situația vei putea să analizezi mai bine reacția ta și-ți vei îmbunătăți modalitățile de
adaptare la factorii de stres. Ce vei obține prin acest lucru? Ceea ce numim reziliență psihică și
emoțională și vei ține stresul sub control.
Amintește-ți de timpul tău liber. Poate că ai multe de făcut, timpul pare că se îngustează și tu
nu știi cum să înghesui toate activitățile tale în câteva ore. Ia o pauză, vezi un film bun, discută
cu un prieten, citește dintr-o carte bună, fă ceva doar din simplul fapt că te bucură. Ia-ți o pauză
să îți amintești că ești viu, că viața este un miracol, că ești binecuvântat cu tot ce ai sau nu,
acordă-ți o pauză de recunoștință și mulțumire. Vei fi surprins să afli că după aceasta timpul tău
s-a dilatat considerabil și tu deții controlul situației.
Fă din relaxare o rutină. În ceea ce privește menținerea sub control a nivelului de stres, yoga,
meditațiile de tip mindfulness, respirația profundă și relaxarea musculară progresivă sunt alte
tehnici care vă susțin în dobândirea unei bune sănătați psihice și emoționale.
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Adoptarea unei diete care sprijină sănătatea mintală
Dacă v-ați hrănit simțurile după cele menționate mai sus, nu uitați să vă hrăniți la fel de
benefic și trupul. Este recunoscut faptul că hrana pe care o consumăm zilnic are o mare
influență asupra stării noastre psihice și emoționale.
Mâncatul pe fugă, consumul unor alimente bogate în grăsimi rele, dar sărace în nutrienți,
ca să nu mai zicem de alimentele super-procesate. Toate acestea vor duce în timp la
afectarea stării de sănătate pe toate planurile – fizic, psihic, emoțional; vor scădea nivelul
energetic; perturbă somnul și afectează sistemul imunitar.
Benefic ar fi să reducem treptat consumul de cofeină, alcool, prăjeli, glucide rafinate,
alimente procesate sau foarte încărcate de hormoni, renunțând apoi la ele în favoarea
unei diete sănătoase pentru mintea noastră.
Vom observa efectele favorabile ale consumului de nuci, pește, avocado – alimente
bogate în omega 3 cu un rol important în buna funcționare a creierului. De asemenea,
legumele și fructele viu colorate sunt un aport de vitamine și nutrienți care ne ajută la
îmbunătățirea stării de spirit.
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Somnul de calitate valorează mai mult decât ne
gândim
Somnul este un alt aspect al sănătății psihice care merită discutat. Parcă auzim tot mai
frecvent că oamenii au insomnii, că nu se odihnesc cum trebuie, unii se trezesc mai
obosiți decât au adormit, alții nu reușesc să adoarmă din pricina a prea multor gânduri, o
altă parte nu-și acordă decât vreo câteva ore de somn pentru că „timpul nu le permite”.
Dacă noi credem că este o rezolvare să dăm skip la somn, creierul nostru nu este de
aceeași părere. Neuronii noștri au nevoie să ne eliberăm de gânduri înainte să ne punem
capul pe pernă, putem face o baie caldă înainte de somn, putem asculta o muzică
liniștitoare sau să citim ceva relaxant.
Respectarea ritmului somn-veghe chiar și în timpul weekendului este un aspect
important în ceea ce privește odihna de care avem nevoie.
De asemenea și mediul în care dormim trebuie să fie unul liniștit, răcoros și întunecos
astfel încât celulele noastre secretoare de melatonină din glanda pineală să se poată
adapta la modul nocturn.
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Scopul și sensul nostru în viață
Pentru ce trăim? Ne surprindem la un moment
dat în viață în timp ce alergăm gâfâind de
cotidian și uitându-ne în urmă vedem de ce am
fugit, de lucruri bune sau mai puțin bune, dar ne
surprinde o întrebare.
Unde fugim și care este sensul nostru? Firește,
cu toții avem un scop, fiecare om are menirea sa
și o va găsi atunci când va fi pregătit pentru asta.
Sensul vieții este perceput diferit de fiecare
individ în parte, dar el este cel care ne face să ne
simțim utili, declanșează în noi motivația de a
merge mai departe pe un drum ales sau de-a ne
schimba traiectoria pentru a deveni mai buni.
Oricum ar fi, sensul nostru este cel care ne
determină să ne dăm jos din pat dimineața. Mai
mult decât atât, găsirea lui duce la generarea de
celule noi, la construirea de noi rețele neuronale
și la întărirea sistemului imunitar. Totodată,
găsirea sensului nostru în viață îmbunătățește
starea de spirit ajutând astfel în amelioarea
nivelului de stres și în dobândirea unei bune
sănătăți psihice și emoționale.
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Munca, fie că este jobul tău plătit sau munca de acasă unde îți place să grădinărești, să
desenzi, să scrii sau să ai grijă de un animal de companie, oricare dintre acestea te vor
face să te simți activ și util.
Acțiunile de voluntariat, pe lângă faptul că implică socializarea despre care am
menționat mai sus, este tot un mod de a simți că ai un sens, te vor învăța despre
bunătate, compasiune și loialitate.
Grija pentru o persoană mai în vârstă, pentru un copil sau un animal de companie,
sunt alte sensuri ale vieții pe care le putem regăsi oriunde în jurul nostru și aduc la fel de
multe beneficii sănătății nostre, precum și celor care beneficiază de grija noastră.
Acum, știind că ai atâtea oportunități de a-ți construi o sănătate psihică puternică astfel
încât să funcționezi la cote optime și să te bucuri la maxim de viața ta, mai rămâne o
singură întrebare: vrei cu-adevărat să dobândești un psihic de fier sau este mai comod
cercul suferinței? Indiferent de răspuns, un lucru este cert, alegerea ne aparține.
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Contact

Adresă
Str. Voila nr. 114, Câmpina,
Jud. Prahova.
Modalități de acces:
Cu transport în comun: maxi – taxi din Câmpina
la interval de 20 minute sau cu autoturismul
personal

E-mail:
secretariat@spitalulvoila.ro
Telefoane:
Centrală: 0344 101 118
Secretariat: 0344 101 118
int. 800
Luni – Joi: 08:00 – 16:30
Vineri: 08:00 – 14:00
Fax: 0344 102 034

