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Bližnji je v duševni stiski! 
Kako lahko pomagam? 

Ali ste vedeli?

Duševne motnje so pogosto pozno odkrite oz. 
diagnosticirane, saj si osebe v stiski ne poiščejo 
pomoči pravočasno. Zato je pogosto zdravljenje 
oteženo in traja dlje kot bi sicer.

VIRI STROKOVNE POMOČI 

Prvi vir strokovne pomoči je izbrani osebni zdravnik. 
Po potrebi bo predpisal zdravljenje, napotil k specialistu 
ali na druge oblike pomoči.

Kadar je stiska zelo huda in osebni zdravnik ni doseg-
ljiv, lahko osebo napotite neposredno na:
• dežurnega zdravnika,
• dežurno ambulanto najbližje psihiatrične bolnišnice ali
• reševalno službo (112). 

ČEMU SE JE BOLJE IZOGNITI: 

Minimiziranju stiske: „Saj bo vse v redu.“ „Take stvari 
navadno minejo.“ / “Čez čas bo bolje, saj čas celi rane.” 
„Eh, saj si v redu. Malo je potrebno v življenju potrpeti.“

Razlagi svojih težav: “Če misliš, da je tebi hudo, naj ti 
povem kako je bilo meni…” 

Odklanjanju pozornosti: „Nimam časa, res sem v guž-
vi. Kaj je res tako nujno?“

Zatiranju čustev: “Ne joči.” ali “Ne bodi jezen.” ali “Ne 
bodi žalosten.” ali “Ne bodi prestrašen.” ali “Ne bodi 

PRIPOROČLJIVO JE

Izraziti sočutje: “Žal mi je za tvojo izgubo.” ali “
Težko mi je, da trpiš.” „Si se že pogovoril s kom 
o tem? S kakšnim strokovnjakom?“

Osredotočiti se na sogovornika: „Ti lahko kako 
pomagam? Lahko se usedeva na kavo in se
 pogovoriva o tvojih delovnih nalogah in če 
potrebuješ pomoč pri delu.“

Aktivno poslušati: „Če želiš, se lahko dogovoriva 
za srečanje in se pogovoriva o tvojih težavah.“ 

Normalizirati čustva, stanja: “Normalno je, da si 
žalosten/jezen/.... Prav je, da jočeš, da si jezen, da si 
prestrašen…”

SMERNICE ZA POGOVOR Z OSEBO, 
KI DOŽIVLJA DUŠEVNO STISKO

   NE POZABITE!
Niste terapevti – v nedogled poslušanje težav, 

reševanje duševne stiske ali diagnosticiranje duševne 
bolezni posameznika ni vaša naloga, marveč je naloga 

strokovnjaka na področju  duševnega zdravja. 

V zdravstvenih domovih, društvih ali drugih 
nevladnih organizacijah je na voljo tudi veliko 

izobraževanj in delavnic na področju duševnega 
zdravja, ki so pogosto brezplačna.



Lažje duševne motnje kot so anksioznost, depresija 
in izgorelost so v porastu, zato je pomembno, da 
opazujemo sorodnike, prijatelje, sodelavce ter jim 
priskočimo na pomoč, če zaznamo, da so morda v 
stiski.  

Vsaka duševna stiska še ne pomeni duševne motnje, 
saj so duševna stiska večinoma prehodne, pojavljajo 
se ob večjih življenjskih spremembah (npr. izguba 
službe, ločitev, rojstvo otroka, smrt bližnjega …) in jih 
posamezniki sami premagajo.

Odgovorite na spodnja vprašanja in preverite!

PSIHIČNA STISKA ≠ DUŠEVNA MOTNJA

DOBRO JE VEDETI KDAJ PRISTOPITI K 
OSEBI V STISKI?

Težave v duševnem zdravju…

… niso izbira.
… niso iskanje pozornosti.
… niso zločin.
… ne pomenijo, da je posameznik šibek.
… ne pomenijo lenobe.
… niso samo 'nekaj v naših glavah'.
… niso izgovor.
… niso zabavne ali smešne.
… niso moderne ali 'kul'.
… niso 'samo faza'.
… niso enake za vse.
… niso manj pomembne kot druge bolezni.
…ne izbirajo – doletijo lahko prav vsakogar.

Pomembno je, da skrbimo za duševno zdravje tako 
doma kot na delovnem mestu ter pravočasno prepo-
znamo znake težav v duševnem zdravju pri sebi ali pri 
drugih in poiščemo ustrezno pomoč.

ALI STE VEDELI?

POZORNI MORAMO BITI KADAR:

• duševna stiska traja dlje časa (več kot 2 tedna),
• močno vpliva na posameznikovo kvaliteto življenja,
• se pojavljajo nenavadne in občutne spremembe v 

vedenju posameznika. 

Če ste na vsaj eno od zgornjih vprašanj odgovorili z 
DA, oseba morda doživlja duševno stisko in bi bilo 
dobro pristopiti k njej in jo o tem povprašati.

1. Oseba se v zadnjem času vede neobičajno ali 
drugače kot navadno. 

DA/NE

2. Večino časa je slabe volje, potrt/a in 
nerazpoložen/a.

DA/NE

3. Njegova/njena produktivnost je v zadnjem 
času občutno upadla. 

DA/NE

4. Pogosto je razdražljiv/a in deležen/a v 
konfliktih.  

DA/NE

5. Velikokrat je pozabljiv/a in deluje zmedeno. DA/NE

6. Zadnje čase je čustveno občutljiv/a in se 
kdaj tudi razjoče. 

DA/NE

7. Pogosto je v bolniškem staležu. DA/NE

8. Pogosteje kot običajno sprejema rizične 
odločitve, kar ni skladno z njegovo/njeno 
osebnostjo. 

DA/NE

9. Velikokrat deluje miselno odsotno, 
zaskrbljeno in zamišljeno. 

DA/NE

10. Ima težave z zbranostjo. DA/NE


