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01 Kiedy pacjent boi się
zarażenia koronawirusem?

Obecnie pacjenci zgłaszają się do lekarzy POZ z silnym lękiem związanym z zakażeniem.

Zapytaj o samopoczucie i nazwij towarzyszące mu emocje.
Przyjmij perspektywę pacjenta - nie oceniaj jego reakcji.
Przypomnij, że to, co się dzieje, jest tymczasowe oraz wszyscy przechodzimy przez ten ciężki okres.

Według danych WHO „dla większości osób
bezpośrednie ryzyko poważnego
zachorowania na wirusa wywołującego
COVID-19 uważa się za niskie”. Oczywiście
nadal ważne jest, aby podjąć zalecane środki
ostrożności w celu ochrony bardziej
wrażliwych osób w populacji.

E W A  P O R A D O W S K A
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
w Centrum Terapii Dialog

Bądź empatyczny - daj pacjentowi poczucie, że został wysłuchany
 

Odnieś się do faktów
Zachęć pacjenta, aby wziąć głęboki oddech i przypomnieć
sobie, że większość osób, które zarażą się COVID-19,
doświadczą jedynie niewielkich objawów.

3 Zachęć do skupienia się na tym, co można
kontrolować

Przypomnij, jak najlepiej chronić siebie przed zakażeniem wirusem -
częste mycie rąk, noszenie maseczki, niedotykanie twarzy, korzystanie z
pomocy bliskich lub wolontariuszy przy robieniu zakupów, wyjście na
spacer do parku, lasu lub w miejsca, gdzie będzie mniej ludzi.
Podkreśl znaczenie codziennej rutyny dla dobrego samopoczucia
psychicznego - warto chodzić spać i wstawać o regularnych porach,
regularnie jeść, wychodzić na świeże powietrzu, rozmawiać z bliskimi.

4 Zaproponuj ograniczenie ekspozycji na informacje o koronawirusie
Warto ograniczyć czas spędzany na poszukiwaniu i czytaniu informacji oraz sięgać do sprawdzonych
źródeł, jak np. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

5 Podkreśl znaczenie utrzymywania relacji społecznych
Zachęć do pozostania w kontakcie z rodziną, przyjaciółmi i ludźmi z pracy - nie tylko przez SMS-y, ale także przez
wideo rozmowy

Co możesz zrobić?
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Kiedy pacjent płacze
w czasie wizyty?
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Może się okazać, że pacjentowi była po prostu potrzebna przestrzeń,
"ujście" dla jego emocji czy napięcia.

4 Wyraź zrozumienie dla pacjenta, jego stanu
emocjonalnego czy sytuacji

…i zaproponuj dalsze kroki.

5

Płacz (a raczej łzy) jest naturalnym sposobem na poradzenie sobie z sytuacją zewnętrzną, która
wywołuje w organizmie napięcie. Zazwyczaj takie napięcie jest związane z poczuciem stresu.
 
Stres jest naturalną odpowiedzią organizmu na sytuację zewnętrzną. Może być on pozytywny
(motywujący, eustres) bądź negatywny (wyczerpujący, dystres). W przypadku tego pierwszego
dana osoba może odczuwać radość, ulgę czy nawet ekscytację. Natomiast w przypadku tego
drugiego pojawiają się takie uczucia jak lęk, strach, niepokój bezradność, bezsilność czy pustka.
 
W trakcie konsultacji lekarskiej płacz może być efektem szoku (np. po usłyszeniu możliwej
diagnozy), odczuwania bólu, dyskomfortu bądź różnego rodzaju obaw. Może być również
wynikiem nagromadzenia się w ciele napięcia i emocji.
 
Warto pamiętać, że pacjent ma prawo do płaczu!

M I C H A E L A  D Ł U Ż N I E W S K A
psycholog, psychoonkolog, interwent kryzysowy
w Centrum Terapii Dialog

Zauważ płacz pacjenta i dopytaj o jego przyczynę

02

„Wydaję mi się, że Pan/Pani płacze.

„Czy Pani/Pana płacz wynika z jakiegoś
niepokoju, obaw?”
„Czy potrzebuje Pani/Pan usłyszeć ode
mnie jakąś informację, ma Pani/Pan
jakieś pytanie?”

PYTANIA O PRZYCZYNĘ PŁACZU
 

     Czy dobrze słyszę?”

Zapytaj pacjenta, czy potrzebuje chwili dla siebie

Daj pacjentowi moment na poradzenie sobie
z emocjami

Skieruj pacjenta do psychologa, lekarza psychiatry
- specjalisty, który może udzielić pacjentowi dalszego wsparcia
emocjonalnego, psychicznego bądź innego, którego potrzebuje.

„Wyobrażam sobie jak ta sytuacja jest dla
Pani/Pana trudna. W tym wypadku dobrze
byłoby…"

Takie pytania mogą otworzyć przestrzeń na udzielenie rzetelnych informacji
pacjentowi dotyczących jego sytuacji.

Co możesz zrobić?
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2 Zachęć do oceny sytuacji

3 Podkreślaj tymczasowość tej trudnej sytuacji

Porozmawiaj sam lub skieruj uwagę pacjenta na możliwość rozmowy z kimś,
komu ufa.

„Co Panią/Pana trapi w tym konkretnym
momencie?”
 

„Dlaczego przeżywa Pani/Pan załamanie?”
 

„Który z obecnych problemów Pani/Pana
zdaniem wymaga największej uwagi?”
 

„Którym problemem chciał(a)by Pani/Pan zająć
się najpierw?”

Kiedy pacjent stracił pracę
z powodu koronawirusa?

Praca jest dla większości ludzi głównym sposobem doświadczania siebie – pozwala zbudować i
podtrzymywać tożsamość, pewność siebie a także daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
Utrata pracy, zwłaszcza w wyniku pandemii, budzi trudne emocje i wywołuje wiele negatywnych
skutków psychicznych. Im bardziej nagłe i niespodziewane zdarzenie oraz im mniej poczucia
kontroli towarzyszyło danej osobie, tym silniejsze i bardziej negatywne reakcje emocjonalne,
poznawcze i behawioralne.

Nasilają się negatywne
emocjonalne skutki.
Obserwujemy też znaczące
obniżenie funkcji poznawczych
– słabsza koncentracja uwagi,
gorsze wnioskowanie i
sprawność myślenia,
przetwarzania informacji jak i
niższa spostrzegawczość.
Uruchamia się tendencja do
reagowania gniewem, czasem
konfliktogenność i
prowokacyjność zachowania
przy jednoczesnym
wyczerpaniu. W takiej fazie
osoba może pozostawać do
kilku tygodni i najczęściej
poszukuje wsparcia u lekarza
pierwszego kontaktu ze
względu na pogarszające się
samopoczucie.

Wyjaśnij pacjentowi, że jego reakcje to konsekwencje stresu
związanego z utratą pracy

Pojawia się silna reakcja szoku,
obniża się napęd
psychoruchowy, entuzjazm i
ogólna aktywność życiowa.
Równie często pojawia się
poczucie bezsensu życia,
pesymizm i negatywna ocena
swojej przeszłości, swoich
możliwości czy przyszłości. 

Jeśli do tej pory nie uzyska się
zatrudnienia, faza ta następna
przynosi silne reakcje
depresyjne, brak sensu życia i
wzmacnia tendencja do
odreagowywania (alkohol,
narkotyki i  inne sposoby
odreagowania). To jest też
moment, kiedy ujawniają się
choroby, zaburzenia
psychosomatyczne i depresja.

ETAP I ETAP II ETAP III ETAP IV
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Co możesz zrobić?

Wskazuj możliwości, kieruj we właściwe miejsca (terapeuta,
lekarz psychiatra), buduj nadzieję.

Cechuje się koncentracją na
konkretnych celach i szansach
zmiany sytuacji, jeśli w tym
etapie osoba uzyska pracę,
wzmacnia się jej poczucie
skuteczności i wiara w swoje
kompetencje.

Cztery etapy reagowania na sytuację utraty pracy

I Z A B E L A  B A R T O N - S M O C Z Y Ń S K A
psycholog, psychotraumatolog, interwent kryzysowy 
w Centrum Terapii Dialog
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3 Oceń szerzej stan psychiczny i fizyczny 

4 Pogłęb wywiad dotyczący myśli samobójczych

5 Zapytaj o możliwe czynniki, które zwiększają
ryzyko samobójstwa
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Przygotuj się na ewentualność zgłoszenia ryzyka popełnienia samobójstwa

Kiedy pacjent ma myśli samobójcze
podczas telekonsultacji?

Zalecana izolacja zmusza pacjentów do kontaktowania się z lekarzem za pośrednictwem narzędzi
telemedycyny. Jednocześnie bywa ona powodem pogarszania się stanu psychicznego pacjentów.
Może się zdarzyć, że lekarz POZ będzie pierwszą osobą, do której zgłosi się po pomoc pacjent z
myślami samobójczymi - Myśli samobójcze u pacjenta wymuszają konieczność udzielenia pomocy
lekarskiej niezależnie od uprawianej specjalności medycznej.

D R  P I O T R  K R A W C Z Y K
lekarz specjalista psychiatra
w Centrum Terapii Dialog
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Co możesz zrobić?

Przygotuj wcześniej procedurę postępowania
Poproś pacjenta o podanie danych osoby, z którą można się kontaktować w razie nagłych wypadków
Wybierz środek komunikacji pozwalający na pełny kontakt z pacjentem
Przed wizytą zawsze sprawdź dane pacjenta (nawet jeśli go znasz) i upewnij się pod jakim adresem przebywa w chwili
rozmowy.
Bądź gotowy na to, że połączenie z pacjentem może zostać nagle zerwane.
Zapewnij sobie możliwość nawiązania szybkiego kontaktu z innym pracownikiem przychodni, który poinformuje odpowiednie
służby gdy Ty będziesz podtrzymywać rozmowę z pacjentem.

Używaj ostrożnie słowa „samobójstwo” itp. 

co pacjent przez nie rozumie? (często chodzi
o myśli rezygnacyjne, a nie samobójcze)
od kiedy występują?
czy pierwszy raz w życiu?
czy się nasilają w czasie?

WYWIAD DOT. MYŚLI SAMOBÓJCZYCH
 

Przyjmij zasadę nadgorliwości 

Utrzymaj kontakt z pacjentem i poproś
pracownika przychodni, aby wezwał odpowiednie
służby do miejsca przebywania pacjenta.

Udokumentuj telekonsultację i podjęte działania.

Zadbaj o swoje samopoczucie 

...chyba, że pacjent użył go jako pierwszy.

- w tym nastrój w ogóle, bycie pod wpływem alkoholu lub
substancji psychoaktywnych, halucynacje - np. głosy nakazujące
samobójstwo, urojenia itp.

Rozstrzygaj wątpliwości na rzecz większego zagrożenia samobójstwem niż
może się wydawać

niedawny bardzo silny stres w życiu,
poczucie braku nadziei,
intoksykacja (alkohol, substancje
psychoaktywne), 
samobójstwo bliskiej osoby,
kłopoty w szkole,
posiadanie broni palnej,
zaburzenia psychiczne,
współchorobowość,
wcześniejsze próby samobójcze,
molestowanie seksualne,
zachowania samobójcze w rodzinie,
dysfunkcjonalna rodzina,
łatwy dostęp do niebezpiecznych narzędzi,
stygmatyzacja z powodu choroby
psychicznej,
brak opieki środowiskowej.

CZYNNIKI ZWIĘKSZAJĄCE RYZYKO
POPEŁNIENIA SAMOBÓJSTWA
 

Ta sytuacja jest bardzo stresująca, ale właściwe działanie może uratować
życie pacjenta.
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Lęk jest emocją adaptacyjną. Jego rolą jest chronienie nas przed zagrożeniem. Warto odróżnić
strach od lęku.  Strach dotyczy realnego zagrożenia i to z nim mamy teraz do czynienia. To
dobrze, że odczuwamy strach przed zakażeniem. To strach pozwala nam zadbać o odpowiednie
zabezpieczenia. Brak odczuwania strachu mógłby doprowadzić do bagatelizowania zagrożenia i
narażania siebie i innych na większe ryzyko. Lęk wiążę się z naszymi wyobrażeniami i
negatywnymi przewidywaniami dotyczącymi zagrożenia.
 
Nasze emocje zależą od naszych myśli. Jeżeli myślimy, o tym, że zachorujemy albo zarazimy
kogoś bliskiego to lęk narasta. Trudno sobie z nim radzić i trudno wtedy realnie
oceniać zagrożenie. Musimy zaakceptować fakt, że jesteśmy w sytuacji w
której doświadczamy ograniczonej kontroli!Na co dzień zapominamy, że brak kontroli to stała
część naszego życia. Epidemia wymaga od nas zaakceptowania przynajmniej poznawczo ryzyka
choroby, ryzyka śmierci.

Racjonalnie oceń swoje działania

Kiedy sami boimy się zakażenia
w czasie przyjmowania pacjentów?

D R  A N N A  N O W A K
lekarz specjalista psychiatra
w Centrum Terapii Dialog
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Co możesz zrobić?

Sprawdź, czy stosujesz się do procedur, czy w swoim działaniu robisz wszytko to,
co można zrobić, aby ryzyko zakażenia zminimalizować, przypomnij sobie,
dlaczego jesteś lekarzem / wybrałeś zawód lekarza.

2 Eksponuj się na sytuację lękową
Im częściej znajdujesz się w sytuacji, która budzi Twój lęk, tym bardziej się
do niej przyzwyczajasz - poziom lęku spada.

3 Rozmawiaj z bliskimi, z przyjaciółmi
Mówienie o swoich przykrych uczuciach zmniejsza ich nasilenie, pozwala
spojrzeć na sytuację z dystansu.

4 Zajmij umysł czymś nie związanym z zagrożeniem
Skup się na aktywności intelektualnej, angażuj się w to, co dzieje się w naszej
zwykłej codzienności.

5 Poproś o wsparcie psychoterapeuty lub lekarza psychiatry...
...jeżeli poziom lęku nie pozwala nam wykonywać naszej
pracy, a równocześnie dalej chcemy pracować.
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Aktualna sytuacja epidemiologiczna może być przyczyną strachu i lęku, w tym przypadku
określonym, lecz ciężko uchwytnym wirusem. Wraz z pobudzeniem układu limbicznego dochodzi
wtórnie do wzbudzenia części współczulnej układu autonomicznego. Z tego powodu może
dochodzić do pogorszenia kontroli ciśnienia.
 
W przypadku podejrzenia zaburzeń nerwicowych, w tym reakcji na stres, podstawą jest
obserwacja zachowania i rozmowa z chorym.

Kiedy pacjent zgłasza
skoki ciśnienia wynikające
z lęku przed koronawirusem?

www.psychiatrzy.warszawa.pl/dlalekarzy

Zapisz się tutaj

Zapytaj pacjenta:

D R  P I O T R  M A T Y J A
lekarz psychiatra
w Centrum Terapii Dialog
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Co możesz zrobić?

W jakich sytuacjach i z jakim nasileniem pojawiają się skoki ciśnienia?
Czy towarzyszą im inne objawy: kołatanie serca, duszność, nudności, drżenie, poczucie nierealności?
Czy aktualne objawy powodują pogorszenie jakości życia?

W przypadku nieznacznego nasilenia dolegliwości...
...skieruj pacjenta do psychoterapeuty, aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa i poprawić jego funkcjonowania.

W przypadku cięższego przebiegu i nieskuteczności metod psychologicznych
lub w oczekiwaniu na konsultację psychiatryczną...
...zaleć warunkowo hydroksyzynę p.o. 10-25 mg (do 50 mg/dobę) lub krótkodziałającą
benzodiazepinę np. alprazolam 0,25 mg warunkowo do 3x/dobę.

Poinformuj pacjenta o ryzyku uzależnienia od leków z grupy benzodiazepin...
...oraz skieruj do poradni psychiatrycznej, aby przeprowadzić diagnostykę różnicową
m.in. z zaburzeniami lękowymi czy reakcją na stres.

Zwlekanie z podjęciem odpowiednich działań może skutkować
pogorszeniem przebiegu i utrwaleniem objawów.

Chcesz otrzymać kolejne wydania Poradnika?



O D  2 0 0 6  R O K U  P O M O G L I Ś M Y  P O N A D  S T U  T Y S I Ą C O M  P A C J E N T Ó W .

Tutaj uzyskasz pomoc
w trakcie pandemii
koronawirusa

Prowadzimy:
wizyty online i stacjonarne
konsultacje telefoniczne
zdalne psychoterapie
 

Wystawiamy:
e-recepty
e-zwolnienia lekarskie

LEKARZE PSYCHIATRZY
I PSYCHOLODZY

www.psychiatrzy.warszawa.pl

przychodnia@terapiadialog.pl

(22) 436 83 50


