•

•

nedostatok informácií
o infekčnej chorobe
nedostatok zdravého
správania

COVID-19

izolácia

•

•
•

•

čelenie veľkým
zmenám a
neprispôsobivosť

•

nedostatočné hodnotenie
mentálneho zdravia a
sebaposudzujúcich metód

nedostatok poznatkov a
fyzickom a psych. zdraví
Nedostatok
psychologických metód
zvládania

úzkosť
strach

•
•

disstres

kontakt ľudí z
postihnutej oblasti
kontakt s pacientom
pacient s horúčkou

možná infekcia
•
•
•

Telefón
APP
Web

• lekár
• psychológ
• psychiater

personál centra pre
infekčné ochorenia

pacient s COVID-19

Hypotetický model psychologickej krízovej intervencie pri epidemii COVID-19

tím

expertov

vláda

záchranný
psychologický
tím

tím psychologickej
pomoci

tréning a zdravotná
edukácia
psychologická krízová
intervencia pre vysoko
rizikové osoby

online-servis 7 x 24
hodín

online sieť pre sociálnu
podporu

tím komunitných
dobrovoľníkov

We
-chat

online

APP

hotline

Sieťové nástroje a organizačný rámec manažmentu psychologickej krízy pre
epidémiu COVID-19

Osoby so psychickými obavami týkajúcimi sa COVID-19

W-chat

Čítanie populárnovedeckej literatúry

APP

telefón

psychický
problém

Online kurzy
zdravotnej edukácie

Online sebahodnotenie
psych. zdravia

Online tréning
sebaobslužných
zručností

psychologická
krízová
intervencia

psychológ

psychiater

Online psychologické intervenčné metódy pre epidémiu COVID-19

Konzultácia

Self-manažment

lekár

personál a ľudia v karanténe postihnutí epidémiou COVID-19

suspektní
pacienti

kontakty

interná
podpora

personál centra
pre infekčné
ochorenia

potvrdení
pacienti

vnútorná online
podpora

vonkajšia online
podpora (hlavne)

lokálna podpora
(druhotná)

sociálni
pracovníci

telefonická
podpora
psychológovia

sociálne
médiá

podpora
rodiny

profesionálna
podpora

psychiatri
externá
podpora

sociálna psychologická podpora

anticipovať

plánovať

zabrániť

•
•
•

absolvovať tréning zvládania stresu pred udalosťou
pochopiť manažment stresu
vyjadriť predstavu pacienta o reakcii na katastrofu

•
•

vypracovať „osobný plán odolnosti/resiliencie“
nájsť individuálne aj skupinové zdroje zvládania

•
•

naučiť sa, ako používať „osobný plán resiliencie“
naučiť sa ako monitorovať svoj stres

Proces metód anticipácie, plánovania a zabránenia rizika (APD) na psychologickú intervenciu epidémií

COVID-19

Počas epidémie

poradenstvo v oblasti rýchlej adaptácie

psychologická prvá pomoc

Po epidémii

APD - tréning

psychologická podpora
zlepšenie systému starostlivosti
o psychické zdravie

Stresová odpoveď

Dvojstupňový model psychologickej intervencie pre epidémie

