
Порядок підтримки психічного здоров'я на робочому місці

     Рівень психічного здоров'я людини в даний момент часу визначається

численними соціальними, політичними, економічними, психологічними і

біологічними факторами. На психічне здоров'я впливають швидкі соціальні

зміни, стресові умови на роботі, гендерна дискримінація, ризик насильства,

соціальне відчуження, нездоровий спосіб життя і соматичні захворювання.

Крім того, існують також особливі психологічні та особистісні чинники,

через які люди стають вразливими перед психічними розладами.

    Професійна діяльність – найважливіша сфера людського життя, а

професійна ідентичність практично всюди виступає як основа особистісної

ідентичності, визначаючи тим самим всю ієрархію потреб і духовних смислів

кожної конкретної людини і всього суспільства. У зв'язку з цим, професійний

статус особистості, рівень професійної компетентності та працездатності у

великій мірі впливають як на об'єктивну оцінку соціальної значущості

кожного з людей, так і на самооцінку. Тому, чим більш розвинене

суспільство і, відповідно, чим вищий у ньому рівень розвитку виробництва,

тим більше уваги приділяється такому фактору, як психічне здоров'я.

    В останні роки все більше працівників піддаються впливу психосоціальних

ризиків, що виникають через зміни в організації праці і в трудових

відносинах, через ненадійні умови зайнятості та посилення напруженості

сучасного трудового життя. Внаслідок цього стає все важче досягати

гармонійного і сприятливого для здоров'я балансу між роботою і сімейним

життям. Психосоціальні ризики пов'язані з тим, як організовується робота і

визначається її обсяг, і можуть призводити до таких наслідків, як виробничий

стрес, почуття неспокою і тривоги, депресія та інші порушення психічного

здоров'я.

    Для нормального життя людини необхідна підтримка фізичного і

психічного здоров'я в рівних пропорціях.



1. Фізичне здоров'я:

— фізична активність — ранкова зарядка, загартовування, фізичні вправи

протягом робочого дня, групові ігри, прогулянки на свіжому повітрі і т. д.

Такі види діяльності надають бадьорість, відновлюють працездатність;

— оптимальний режим розумової і трудової діяльності, повноцінний і

своєчасний відпочинок, відхід до сну повинен бути в один і той же час

(тривалість здорового сну 7-9 годин на добу);

— раціональне збалансоване харчування, яке повинно бути помірним,

відповідним фізіологічним особливостям конкретної людини: з їжею в

організм повинен надходити достатня, але не надмірна, кількість білків,

вуглеводів, жирів, мікроелементів, вітамінів і мінеральних речовин в

правильних пропорціях;

- свіже повітря - провітрюйте робоче приміщення не менше 2 -3 разів за

робочу зміну. Бажано помірно озеленити робоче місце рослинами, адже вони

поглинають зайвий рівень вуглекислого газу і збагачують навколишній

повітря киснем.

— відмова від шкідливих звичок — тютюнопаління та вживання алкогольних

напоїв.

2. Психічне здоров'я:

— вміння контролювати свої емоції, справлятися зі складними ситуаціями і

протистояти стресовим навантаженням, бути оптимістично налаштованим;

— формування філософського підходу до подій, здатність встановлювати

дійсно значущі, конструктивні життєві цілі і прагнути до них (сім'я, діти,

волонтерський рух, розвиток, допомога навколишнім);

- щогодини роботи має супроводжуватися 5-хвилинною перервою.

Виключіть всі навколишні подразники, закрийте очі і вуха. Постарайтеся

протягом 30 секунд не думати абсолютно ні про що. Повторіть вправу 3 рази



з перервою в 10 секунд. Дана вправа перезавантажує мозкову діяльність, що

дає в подальшому успішно сконцентруватися на роботі.

— порядок на робочому місці. «Порядок зовні — порядок всередині». При

організованому місці виникає порядок в думках і в справах.

    Ознаки психологічного неблагополуччя співробітників розвивається по

декількох фазах:

 1. Попереджувальна фаза:

а) надмірна участь (надмірна активність, почуття незамінності, відмова від

потреб, не пов'язаних з роботою, витіснення невдач і розчарувань, обмеження

соціальних контактів);

б) виснаження (відчуття втоми, безсоння, загроза нещасних випадків).

2. Зниження рівня власної участі:

а) по відношенню до співробітників, учнів, пацієнтів і т. д. (втрата

позитивного сприйняття колег, перехід від допомоги до нагляду і контролю,

приписування вини за власні невдачі іншим людям, прояви негуманного

підходу до людей);

б) по відношенню до решти оточуючих (відсутність емпатії, байдужість,

цинічні оцінки);

в) по відношенню до професійної діяльності (небажання виконувати свої

обов'язки, штучне продовження перерв у роботі, запізнення, відхід з роботи

раніше часу, акцент на матеріальний аспект при одночасній незадоволеності

роботою);

г) зростання вимог (втрата життєвого ідеалу, концентрація на власних

потребах, відчуття, що інші люди використовують тебе, заздрість).

3. Емоційні реакції:



а) депресивний настрій (постійне відчуття провини, зниження самооцінки,

лабільність настроїв, апатія);

б) агресія (захисні установки, звинувачення інших, ігнорування своєї участі в

невдачах, відсутність толерантності і здатності до компромісу, підозрілість,

конфлікти з оточуючими).

4. Фаза деструктивної поведінки:

а) сфера інтелекту (зниження концентрації уваги, відсутність здатності до

виконання складних завдань, ригідність мислення, відсутність уяви);

б) мотиваційна сфера (відсутність власної ініціативи, зниження ефективності

діяльності, виконання завдань суворо за інструкціями);

в) емоційно-соціальна сфера (байдужість, уникнення неформальних

контактів, відсутність участі в житті інших людей або надмірна прихильність

до конкретної особи, уникнення тем, пов'язаних з роботою, самотність,

відмова від хобі).

5. Психосоматичні реакції: зниження імунітету, нездатність до релаксації у

вільний час, безсоння, сексуальні розлади, підвищення артеріального тиску,

тахікардія, головні болі, розлади травлення, залежність від нікотину, кофеїну,

алкоголю, наркотиків.

6. Розчарування: негативна життєва установка, почуття безпорадності і

безглуздості життя, екзистенціальний відчай, безнадія.

    Що з цим робити і як зберегти своє психічне здоров'я?

1. Регулярний відпочинок, баланс «робота — дозвілля».

    Стрес посилюється всякий раз, коли кордони між роботою і будинком

починають стиратися і робота займає більшу частину життя. Необхідно мати

вільні вечори і вихідні (не брати роботу додому).



2. Регулярні фізичні вправи (як мінімум 3 рази на тиждень по 30 хв).

Пацієнту необхідно пояснити необхідність фізичних вправ як шляхи виходу

енергії, що накопичується в результаті стресу. Потрібно шукати такі види

активності, які будуть подобатися пацієнту (прогулянки, біг, танці,

велосипед, робота в саду, на дачній ділянці і т. д.), інакше вони будуть

сприйматися як рутинні і избегаться.

3. Адекватний сон як найважливіший фактор, редукуючий стрес. У пацієнтів

треба з'ясувати, скільки вони зазвичай сплять і скільки їм потрібно, щоб

прокидатися відпочили (від 5 до 10 год, в середньому — 7-8 год). Якщо

спостерігається недостатня тривалість сну, можна порекомендувати лягати

на 30-60 хв раніше і контролювати результат через кілька днів. Сон

вважається хорошим, коли люди прокидаються відпочилими, відчувають

себе енергійними вдень і легко пробуджуються вранці, коли дзвонить

будильник.

4. Необхідно створення, підтримання «здорового робочого оточення», коли

здійснюється планування черговості, терміновості виконання справ,

управління своїм часом та ін. Організація своєї роботи: часті короткі перерви

в роботі (наприклад, за 5 хв щогодини), які більш ефективні, ніж рідкісні і

тривалі. На роботу краще приготувати легкий сніданок, ніж голодувати весь

день і переїдати вечорами. Невеликі фізичні вправи корисні для користувачів

комп'ютерів. Кілька глибоких вдихів з повільним видихом можуть

протидіяти негайній стресовій реакції або панічній атаці. Бажано скоротити

споживання кофеїну (кава, чай, шоколад, кола), так як кофеїн є

стимулятором, що сприяє розвитку стресової реакції. Приблизно через три

тижні після поступового скорочення споживання кофеїну більшість пацієнтів

відзначають зниження тривоги і занепокоєння, печії і м'язових болів.

5. Роз'яснення необхідності делегувати відповідальність (розділяти

відповідальність за результат діяльності з клієнтами, учнями, пацієнтами).

Вироблення вміння говорити «ні». Ті люди, які дотримуються позиції «щоб



щось було зроблено добре, треба робити це самому», безпосередньо йдуть до

"вигорання".

6. Наявність хобі (спорт, культура, природа). Пацієнту потрібно роз'яснити

необхідність наявності інтересів поза роботою, що дозволяють зняти

напругу, що виникає на роботі. Бажано, щоб хобі давало можливість

розслабитися, відпочити (наприклад, живопис, а не автогонки).

7. Активна професійна позиція, прийняття відповідальності на себе за свою

роботу, свій професійний результат, за свої рішення, дії, зміна поведінки. Дії

по зміні стресогенною ситуації.

    У роботі з пацієнтами при індивідуальній або груповій терапії можна

дотримуватися наступних напрямків:

    Тренінг комунікативних навичок. Навчання навичкам ефективного

міжособистісного спілкування. Виявлення і розширення значущих для

пацієнта міжособистісних зв'язків (сім'я, друзі, колеги).

    Позитивний погляд на речі. Пацієнту потрібно допомогти усвідомити, що

існує багато варіантів інтерпретації певної ситуації. Відповідь на питання

«Стакан наполовину порожній або наполовину повний?» залежить від

погляду на речі: у оптимістів стакан повний, хоч і наполовину, у песимістів

— порожній. Спільно з пацієнтом можна переглянути стресогенну ситуацію і

знайти позитивні моменти. Це не змінить ситуації, але дозволить по-іншому

дивитися на речі (раціонально-емотивна терапія).

  Фрустрационная профілактика (зменшення помилкових очікувань). Якщо

очікування реалістичні, ситуація більш передбачувана і краще керована.

Свідомий вибір професії, знання про труднощі, пов'язані з нею, реальна

оцінка власних можливостей може допомогти уникнути «вигорання» або

суттєво призупинити його розвиток.

    Тренінг впевненості в собі. Люди, схильні до синдрому емоційного

вигорання часто мають занижену самооцінку, боязкі, тривожні, невпевнені в



собі. Можна використовувати методику «чарівний магазин». Пацієнту

пропонується уявити, що він знаходиться в чарівному магазині, в якому може

придбати будь-яку необхідну йому особистісну рису: приміряти її на себе,

взяти її собі.

    Навчання технікам релаксації (розслаблення). Можливе використання

наступних технік:

– прогресивна м'язова релаксація (метод Джекобсона). Вправи легко

освоюються в групах або самостійно. Основною метою методу є досягнення

довільного розслаблення поперечно-смугастих м'язів в спокої. Сеанси

займають до 30 хв;

– трансцендентальна медитація. Під медитацією розуміють штучно створену

ситуацію, в якій людина спеціально зайнятий самовдосконаленням своїх

розумових процесів або психічних особливостей, роздумуючи над ним же

створеними штучними обставинами;

- аутогенне тренування (метод Шульца) - самонавіювання в стані релаксації

або гіпнотичного трансу;

– довільне самонавіювання (метод Куе) дозволяє придушити болючі,

шкідливі за своїми наслідками подання і замінити їх корисними і

благотворними. Може використовуватися для редукції стресу перед

важливими зустрічами.

    Проведення дебрифінгу (обговорення) після критичної події. Обговорення

передбачає можливість висловити свої думки, почуття, асоціації, викликані

будь-якою серйозною подією. Даний метод широко використовується за

кордоном в правоохоронних органах. Через обговорення після травматичних

впливів (погоні, стрілянина, смерть) професіонали позбавляються від

затяжного почуття провини, неадекватних і неефективних реакцій і можуть

продовжити (наприклад, чергування).



    Релігійність також розглядається низкою дослідників як профілактичний

фактор, що перешкоджає розвитку синдрому емоційного вигорання.

Релігійність асоціюється з довгожительством і негативно пов'язана з

наркоманією, алкоголізмом, суїцидальними думками, рівнем депресії,

розлученнями.


