
DIŠTANČNÉ PORADENSTVO A PSYCHOSOCIÁLNA PODPORA 
 

Telefonické poradenstvo  

 

- Dostupné pre všetkých - aj keď sú obavy, pocity hanby, pracovná vyťaženosť 

- Krátke, často jednorazové, orientované na Tu a Teraz 

- Poradca zvyčajne nedostane spätnú väzbu 

- Výhody– pohodlie domova, šetrí čas aj náklady, zrýchlené riešenie situácie klienta 

- Poradca = rýchlo a efektívne sa zorientovať v účele poradestva, rýchlo identifikovať potreby 

klienta, a rýchlo a odborne poskytnúť odbornú intervenciu 

- Krízová intervencia – sprehľadniť a štruktúrovať klientovo prežívanie, zastaviť ohrozujúce 

konanie zo strany klienta 

- Absentuje neverbálna komunikácia 

- Odporúčania – overiť si opakovane či klient počuje a rozumie, sumarizujeme, 

parafrázujeme, formulácia krátkych a jasných viet 

- Klientovi odporučiť aby mal pri rozhovore pero a papier na písanie poznámok 

- Štruktúra telefonického rozhovoru:  

1. Začiatok – nadviazenie kontaktu, vytvorenie dôvery 

2. Stred – pozorne počúvame, objasňujeme, preskúmavame situáciu klienta, venujeme 

sa prežívaniu klienta, poskytujeme emocionálnu oporu – cieľ = hľadanie možného 

riešenia, poskytnutie informácií 

3. Záver – zhrnúť obsah rozhovoru, overiť si zrozumiteľnosť, oceniť snahu klienta riešiť 

situáciu, ponúknuť možnosť opakovaného kontaktu 

 

 E-mailové poradenstvo  

 

- Konkrétna e-mailová adresa alebo kontaktný formulár 

- Využívajú skôr klienti, ktorí potrebujú premyslieť čo napíšu, sú zvyknutí prejavovať emócie 

a preferujú anonymitu 

- Vyjadrenia sú presnejšie, obšírnejšie a premyslenejšie 

- Komunikácia neprebieha priamo v  reálnom čase – nie je vhodná pre krízovú intervenciu 

- Veľa informácií k poradenstvu chýba, nie je možné doplniť ich 

- Je dôležité poskytnúť odborné poradenstvo, nenechať sa uniesť, neuvádzať príliš vela 

informácií 

 

Videoporadenstvo  

 

- najbežnejšia forma, minimálny pocit anomymity 

- klient musí mať vysokú mieru sebareflexie a motivácie hľadať pomoc 

- najčastejšie zakázka klientov - overenie postupu riešenia ťažkostí alebo spätná väzba 



Pomáhajúci rozhovor /Fakty-Prežívanie-Budúcnosť/ 

 

 

1) FAKTY  

 

-  nechať vyrozprávať, pýtame sa na fakty, podporujeme kognitívne funkcie, aby sme pomohli 

z emočného zaplavenia 

-  Čo sa stalo? ako sa to stalo? kto tam bol?  A čo ešte. .. Zopakujeme počuté po časovej osi, 

overujeme, necháme doplniť 

- už počas rozprávania sa začnú vyplavovať aj emócie 

  

 

2) PREŽÍVANIE   

 

 - Keď sa objavia emócie – necháme ich „vyplaviť“, nepýtame sa na ne, neprehlbujeme 

-  Lekári a sestry potrebujú ďalej fungovať 

- Emócie len reflektujeme - napr. „vnímam, že ste nahnevaná“ 

- Aktívne reflektujeme len bezmocnosť (napr. za hnevom) – ak človek kričí  „vnímam, že sa cítite 

bezmocný.“  

- po reflexii emocií často klient dovysvetľuje – pýtame sa kognitívne otázky 

- pri zaplavení – skúsime stav stabilizovať – kontakt s realitou “Pozrite sa okolo seba. Nájdite 

všetky modré,... (akákoľvek základná farba), predmety. Pozerajte sa sa a vymenujte mi ich.”  

   

 

3) BUDÚCNOSŤ: PRVÉ TRI KROKY 

 

-     Orientácia na budúcnosť:  „Čo budú prvé dva -tri kroky, ktoré vám môžu pomôcť?  

        Čo bude pre vás užitočné? Čo by vám pomohlo?“  

- detekovať, či je lekár schopný ďalej pracovať - či je schopný zapojiť kognitívne funkcie, a 

napr. vytvoriť 2-3 kroky/zdroje do budúcnosti.   

- Rozlíšiť medzi “ áno, vyplakal/vyzúril som sa, a som schopný  ďalej robiť”  a uviaznutím v 

zaplavení – vtedy odporučiť na skúsenejšieho kolegu alebo ak ste si istí  informovať svojho 

koordinátora, že daný lekár potrebuje byť načas stiahnutý z funkcie 

 

 

 



TECHNIKY NA ZMIERNENIE VNÚTORNÉHO NAPÄTIA AKO 

NÁSLEDKU STRESU 

 
= intervencie zamerané na “prvotný, hadí” mozog  

= na “uvoľnenie” nahromadeného adrenalínu  

=  aby telo mohlo ďalej fungovať 
 

1. BILATERÁLNA STIMULÁCIA = “OBJATIE MOTÝĽA” 

Pomalá – na “ukotvenie” príjemného pocitu v tele 

Rýchla – na “vyhnanie” nadmerného  napätia v tele na úroveň, kedy sme schopní fungovať ďalej 

Postup:  A. prekrížim si ruky na hrudníku /objatie/ 

B.  striedavo si ťukám pravou rukou a ľavou rukou na rameno 

C. rýchlosť skôr vyššia, ľahký dotyk, nie silné údery /objatie motýľa/ 

D. rýchlo cca 30 x na jednu a druhú strany – pauza (nádych a výdych) a znovu 

E. tieto “sety” opakujeme 2-3 krát i viac, podľa potreby 

   

2. RELAXAČNÉ/ RIADENÉ DÝCHANIE   

Princíp  - hlboký nádych nosom - 4 doby – hrudník aj brucho  

- pomalý výdych ústami – 6 dôb -  všetok vzduch z pľúc, aj brucho „klesá“ 

Poloha: ľubovoľná pohodlná poloha – ľah na chrbte, sed  

Kedy použiť: výrazné napätie, búšenie srdca, plytký  a rýchly dych.  

Pri krízovej intervencii -  v osobnom kontakte dýchať spolu s postihnutým  

Efekt:  zníženie frekvencie tepu, zníženie TK, pravidelné dýchanie, postupné uvoľnenie  

  

3. UPRAVENÝ JACOBSONOV TRÉNING  

- V sede, pred intervenciou, na uvoľnenie napätia v tele 

Postup:  A. Hlboký nádych a vystriem pred seba a napnem /ruka v päsť, chodidlo do flexu/  

   B. Podržím cca 30 sekúnd 

  C. Dlhý výdych, “nechám padnúť”, uvoľním, nie švih 

Postupnosť: - pravá HK – ľavá HK – pravá DK – ľavá DK  

–pravá HK+DK -  ľavá HK+DK  

– celé telo naraz /ruky aj nohy pred sebou, napínajú sa všetky svaly: tvár, oči, čelo,   

hruď, brucho, chrbát, zadok/ - následne úplne celé telo uvoľniť  

 



 

4. ŠPRINT NA MIESTE /STRIEDAVÉ UDIERANIE DO VANKÚŠA / DUPOT 

 

= Keď nie je možný šprint: človek môže sedieť a pohybovať nohami tak, ako keby  

bežal – 10 sekúnd (vonku cca 50 metrov) – telo sa zaktivizuje, odstráni sa napätie uviaznuté v 

tele, aby mohlo následne oddychovať, spať 

  

5. „PREKLEPANIE“ CELÉHO TELA  

 

= uvoľniť telo, aby mohlo oddychovať 

A. pošúchame si ruky aby sa zohriali 

B. jemná masáž tváre /v nemocnici vynechať/  

C. preklepeme: hlava– krk – hrudník – brucho – chrbát – zadok – ruky a nohy z každej strany 

D. na záver sa postavíme, vytrasieme alebo vyskáčeme 

 

6. TECHNIKA “4 POLÍ”  

 

- Spracovanie po udalosti  - po týždni – po ťažkej službe 

- Homogénna skupina  

- Materiál: Listy papiera, pero  

 

Bezpečné miesto (aktivita, čokoľvek)  

 

- Dobrý telesný pocit 

- Objatie Motýľa 

Najhorší obraz (negatívna kognícia) 

 

- SUD 

- Telesný pocit, ak je to možné 

- Motýľ, až kým sa obraz nezmení 

 

 

Kreslenie nového obrázku 

 

- Motýľ, až kým príde nový 

obraz  

 

 

Kreslenie nového obrázku 

 

- Ak je posledná kresba:  

- SUD na tomto Obrázku 

- Návrat k 1. Kresbe (bezpečné miesto) + motýľ 

- Záver = požiadať ľudí, aby sa postavili a 

vytriasli  

 

 

 



STABILIZAČNÉ TECHNIKY  

 

 = pri zaplavení úzkosťou /napätím, pomôže vrátiť do prítomnosti do stavu “TU a TERAZ” 

= pýtame sa na koľko percent je tu, v prítomnosti, že reálne vníma okolitý život a svet 

Rôzne postupy:  

A. Počítanie od 100-7-7-7… („zapíname“ kognitívne funkcie)  

B. Súcitná všímavosť: sedím a pozorujem aké pocity v tele sa objavia 

C. Dýchanie do štvorca: Nádych nosom 4 sek. - Zadržíme dychu 4 sek. - Výdych nosom 4 

sek. – Zadržíme na 4 sek. =  Opakovanie cca 4 minúty – v predstave “opisujem štvorec” – 

po sediačky  

D. Dýchanie 1:2 =  výdych je 2 x dlhší ako nádych – napr. 4 sekundy nádych/ 8 sek. výdych 

E. Vymenovať čo vidím okolo seba (zelené predmety, …) 

F. V sede - silno zatlačiť do stoličky   

G. V stoji – chrbtom zatlačiť do steny, nohy sú ďalej od steny, alebo rukami tlačím pred sebou 

do steny 

H. Sústredenie sa na telo: zavreté oči – Ktoré časti tela sa dotýkajú stoličky? - Kde je väčší 

tlak? - Ktoré časti v tele sú teplé a ktoré studené? -Aké zvuky prichádzajú ku mne zvonku 

a zvnútra tela? - Aké pachy ku mne prichádzajú? - Akú chuť mám v ústach? - Otvorím oči 

a pozorujem, aké farby vnímam 

I. Zastaviť sa, odstúpiť od toho, čo sa deje -   predstavím si “dron” pozíciu a pozorujem 

dianie  

J. prejsť sa, pohadzovať si predmet (sám sebe/o stenu, s niekým)  

K. Položenie priateľskej ruky na telo: kde je nám to príjemné (najčastejšie na srdce) a len 

cítime aké to je príjemné 

L. Vedomé sedenie:  rovnako cítime chrbát aj zadok.    

M. Technika RAIN =  zvládanie nepríjemných pocitov a prijatie emócie bez toho, aby sme 

sa nimi vnútorne zaoberali. ROZPOZNÁM pocity, uvedomím si ich – PRIJMEM ich 

taka ko to teraz mám – PRESKÚMAM “čo sa mi to deje, ako to pociťujem v tele?” – 

PRIRODZENÉ UVEDOMENIE – sú to len dočasné emócie = SLOBODA 

N. Keď máme tzv. tunelové myslenie, t.j. neodkloniteľné = technika 5-4-3-2-1 /informácia 

pre mozog že sú aj iné veci/ - Vymenujeme 5 vecí čo vidíme – 5 čo počujeme – 5 ktorých 

sa dotýkame (potom 4 – 3 – 2 – 1) 

O. A ďalšie techniky…. 

 

 

  



 

 

RHUDO 

skríning závažnosti symptómov stresu 

 

 

R = Realita  

       (Čo sa stalo?)         1  -  2  -  3  –  4 

 

H = Hodnotenie  

       (Ako extrémna bola udalosť +/-) 

1 -  2  -  3  –  4 

 

U = Účasť  

       (Čo ste robili počas udalosti? S kým?)  

1 -  2  -  3  -  4 

 

D = Distres  

        (Ako rozrušený ste boli?)                                           

                                       1  -  2  -  3  -  4 

 

O = Opora  

        (Komu to musíte povedať?)             

                                       1  -  2  -  3  -  4 

 

  

Výsledné skóre:   5-10 = NÍZKE 

                             11-15 = STREDNÉ 

                             16 – 20 = VYSOKÉ 

Skórovací kľúč: Skóruj 3-4 ak: 

R: Nemôže/nevie povedať kľúčové časti 

udalosti. 

H: Všetko v poriadku alebo všetko je zlé. Žiadna 

rovnováha. 

U: Žiadna spomienka na to, čo robil/a, alebo 

s kým. 

D: Rozrušený, alebo sa veľmi musí snažiť/snaží 

nebyť rozrušený. 

O: Nemá to komu vyrozprávať, alebo odmieta. 

 

Poznámka: Realita a Účasť sú kľúčové 

indikátory. Ak v oboch skóruje klient vysoko, 

predpokladajte VYSOKÉ RIZIKO 

 

  



Znaky  burnout/vyhorenia Znaky sekundárneho traumatického 

stresu 

- smútok, depresia alebo apatia 

- ľahko frustrovateľný 

- obviňovanie ostatných, 

podráždenosť  

- absencia pocitov,ľahostajnosť  

- izolácia alebo odpojenie sa od 

ostatných  

- zlá starostlivosť o seba (hygiena)  

- únava, vyčerpanosť alebo 

ohromenosť  

- Také pocity, ako:  

- zlyhanie  

- nič, čo môžem urobiť, nepomôže  

- nerobím svoju prácu dobre 

- na zvládanie potrebujem alkohol/ 

iné drogy  

 

- Nadmerné obavy alebo strach z 

niečoho zlého  

- ľahko sa vyľaká alebo je stále v 

strehu  

- fyzické príznaky stresu (napr. 

búšenie srdca, vnútorné 

napätie)  

- nočné mory alebo opakujúce sa 

myšlienky o traumatickej 

situácii   

- pocit, že trauma druhých je aj 

vašou traumou 

 

  

4.Trauma

spracovanie

3.Psychosociálna 
podpora

2. Informácie

1. Základné potreby a fyzické zdroje



ODPORÚČANIA PRE ZDRAVOTNÍKOV V PRVEJ LÍNII 

Enormný stres ktorý prežívame, môže výrazne ovplyvňovať naše fungovanie. 

Sú to normálne reakcie na zaťažujúcu, “nenormálnu” situáciu, ktorú 

žijeme. 

Zvládnuť nadmernú záťaž je náročné. Stres ovplyvňuje všetkých ľudí. 

Je dobré si uvedomiť, že nám niečo je. Ako to spoznáme? 

Bežné reakcie sú napríklad: 

Počas pracovnej doby Po pracovnej dobe, doma 

- Dezorientácia z chaosu okolo 

- Stres z nadmerných požiadaviek 

pacientov 

- Pocity bezmocnosti a 

nedostatočnosti 

- Pocity všemocnosti a neschopnosť 

vnímať svoje vlastné limity 

- Identifikácia s obeťami alebo 

príbuznými 

- Frustrácia a zlosť z neuznania a 

dezorganizácie v inštitúcii 

 

- Smútok, vina, zlosť, strach, 

zmätok, úzkosť 

- Žiadne emócie, znecitlivenie 

- Telesné reakcie -bolesť hlavy, 

ťažkosti s trávením,.. 

- Neschopnosť sa upokojiť a 

odpočívať 

- Poruchy spánku 

Po skončení ťažkej udalosti Čo môžete urobiť? 

- Vtieravé obrazy alebo myšlienky 

- Pocity nadmernej úzkosti a strachu 

- Vyhýbanie sa 

- Prehnané reakcie na bežný stress 

- Zvýšená iritabilita 

- Pocit izolácie 

- Duševný zmätok 

- Problémy vo vzťahoch 

- Identifikujte svoje emócie 

- Uznajte ich  

- Len si uvedomujte svoje telesné 

a emocionálne reakcie  

- Zoberte si voľno 

- Ste súčasťou tímu 

- Buďte súcitní 

- Hovorte o tom, čo sa stalo 

- Rešpektujte reakcie ostatných 

- Využite podporné služby 

- Zmiernene napätia 



NAŠE REAKCIE ZAŽÍVAME NA 4 ÚROVNIACH: 

 

 

TELO 

 

- Zrýchlený tep 

- Zvýšený tlak krvi 

- Ťažkosti s dýchaním 

- Tlaky na hrudi 

- Bolesti hlavy, brucha, … 

- Potenie 

- Tras 

- Nevoľnosť 

- Poruchy spánku 

- … 

 

 

KOGNITÍVNE REAKCIE 

 

- Ťažkosti s pozornosťou 

- Ťažkosti s pamäťou 

- Dezorientácia 

- Problém porozumieť 

informáciám 

- Ťažkosti posúdiť závažnosť 

udalosti 

- Ťažkosti s rozhodovaním 

- Strata objektivity 

- … 

 

 

EMÓCIE 

 

- Úzkosť 

- Strach 

- Hnev, výbuchy zúrivosti 

- Smútok 

- Zaplavujúce silné emócie 

- Alebo emócie úplne chýbajú 

- Panica 

- Popretie 

- Pocit zraniteľnosti 

- Eufória 

- Znecitlivenie 

- … 

 

 

SPRÁVANIE 

 

- Zníženie výkonnosti 

- Problémy s komunikáciou 

- Hyperreaktivita 

- Zvýšená konzumácia 

alkoholu, tabaku, liekov 

- Tendencia hádať sa 

- Strata efektívnosti 

- Derealizácia “to je ako zlý 

sen” 

- Depersonalizácia “akoby som 

sa na seba díval zhora/zboku” 

- Pocity viny 

- … 

 



 


