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Otwórz się na pomoc
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ZDROWIE PSYCHICZNE

Otwórz siÖ NA POMOC
W pandemii troska o zdrowie to dla wielu osób temat numer jeden. Zdarza si× jednak,
Ĺe zdrowie psychiczne schodzi na drugi plan. A to wÿaĘnie zamkni×cie, izolacja i nowe l×ki zwiÃzane
z obecnÃ sytuacjÃ sprawiajÃ, Ĺe coraz wi×cej ludzi boryka si× z objawami depresji. Kiedy smutek
zmienia si× w chorob×? W jakim momencie konieczna jest pomoc psychologa lub psychiatry?
Co powinno ci× zaniepokoiÅ w zachowaniu twoim lub bliskich?
Czym jest depresja? To choroba,
która kojarzy siō gównie z poczuciem smutku i obniƁonym nastrojem. Zwykle jednak kryje siō
pod tym wiōcej objawów. I choŃ czō
Ŭci z nich doŬwiadczamy nieomal
wszyscy w odpowiedzi na róƁne negatywne sytuacje, powinniŬmy siō
skonsultowaŃ z lekarzem, jeƁeli niepokojŀce symptomy utrzymujŀ siō
duƁej niƁ 2 tygodnie.

DO OBJAWÓW DEPRESJI
MOG÷ NALEķEú:
• zaniżona samoocena, brak wiary
w siebie, nieuzasadnione poczucie
winy;
• poczucie braku sensu, poczucie
pustki i brak motywacji;
• nasilanie siň przygnňbienia i brak
siy rano, niezależnie od okolicznoŧci;
• ograniczanie codziennych aktywnoŧci, utrata zainteresowania dawnymi pasjami;
• brak zdolnoŧci do przeżywania radoŧci, zobojňtnienie;
• trudnoŧci w wykonywaniu codziennych czynnoŧci;
• brak zainteresowania swoim wyglĻ
dem i higienĻ;
• problemy ze snem – bezsennoŧľ,
trudnoŧci z zasypianiem, pytki sen
i czňste wybudzanie siň;
• kopoty z koncentracjĻ i pamiňciĻ;
• utrata apetytu bĻdŻ wzmożony
apetyt i zmiany masy ciaa;
• spowolnienie psychoruchowe, rzadziej pobudzenie;
• myŧli o ŧmierci, również myŧli samobójcze.

To nie prawda, Ɓe osoba chora
jest zawsze smutna i zamkniōta
w sobie. MoƁe byŃ takƁe wybuchowa, draƁliwa i nie kontrolowaŃ
emocji. Co wiōcej – zdarza siō, Ɓe
osoby z depresjŀ uchodzŀ za niezwykle radosne i energiczne, poniewaƁ
przez dugie miesiŀce ukrywajŀ
przed Ŭwiatem dolegliwoŬci.

Niekiedy chorobie towarzyszŀ
teƁ objawy somatyczne, takie jak:
bóle brzucha, gowy, ogólny ból
ciaa, koatanie serca, biegunki, brak
si.
Nie wszystkie objawy muszŀ
wystōpowaŃ u kaƁdej chorej osoby.
JeƁeli chociaƁby czōŬŃ z tych objawów utrzymuje siō u ciebie duƁej
niƁ 14 dni – nie czekaj. Skontaktuj siō
z lekarzem. Leczeniem depresji zajmujŀ siō psychologowie i psychiatrzy, ale jeŬli nie wiesz, co robiŃ, zgoŬ
siō do lekarza rodzinnego. Otwórz siō
na pomoc!

DEPRESJA
SAMA NIE MINIE
To choroba, która nieleczona utrudnia Ɓycie, negatywnie wpywa
na kaƁdŀ sferō codziennoŬci, wywouje bardzo silny ból psychiczny
i moƁe prowadziŃ do samobójstwa.
Bŀdƀ czujny na niepokojŀce zachowania bliskich osób. Nie kaƁdy
chory zdaje sobie sprawō z tego, Ɓe
cierpi na depresjō. Nie kaƁdy teƁ dopuszcza do siebie myŬl o chorobie,
szczególnie Ɓe wielu osobom korzystanie z pomocy psychologa czy psychiatry nadal kojarzy siō ze wstydem.
JeŬli chcesz pomóc komuŬ, kto
zmaga siō z objawami depresji – nie
oceniaj, nie krytykuj. Wspieraj, akceptuj, pomóƁ w umówieniu siō
na konsultacjō ze specjalistŀ. MoƁesz
razem z bliskŀ osobŀ powiesiŃ w widocznym dla niej miejscu (np. na lodówce) numer telefonu do psychiatry i powiedzieŃ, by zadzwonia, gdy
poczuje, Ɓe naszed odpowiedni moment. JeƁeli wiesz, Ɓe sytuacja jest
powaƁna, a twój bliski nie odwaƁy
siō na telefon, samodzielnie umów
spotkanie, przypilnuj terminu i miejsca.

DEPRESJĄ MOĹNA
SKUTECZNIE LECZYú
Dla wiōkszoŬci pacjentów najskuteczniejszŀ metodŀ leczenia jest poŀczenie psychoterapii i farmakoterapii. W wielu przypadkach leczenie
pozwala wróciŃ choremu do aktywnoŬci sprzed choroby. Poprawa samopoczucia moƁe jednak nastōpowaŃ stopniowo.
Zrozumienie tego jest szczególnie waƁne przy lekach antydepresyjnych, które zaczynajŀ w peni dzia-

aŃ np. po 2 tygodniach regularnego
przyjmowania (czas ten zaleƁy od rodzaju leku).
Nie obawiaj siō farmakoterapii.
JeŬli preparat zosta przepisany
przez lekarza, to znaczy, Ɓe w tej sytuacji jest najlepszym rozwiŀzaniem.
Nie koncentruj siō na skutkach
ubocznych, które czōsto wystōpujŀ
tylko na poczŀtku terapii. Porozmawiaj z lekarzem, dowiedz siō, jakiego
dziaania moƁesz oczekiwaŃ po konkretnym leku. Wszelkie wŀtpliwoŬci
konsultuj ze specjalistŀ.
Pamiōtaj! Wspóczesne leki antydepresyjne nie uzaleƁniajŀ, nie
zmieniajŀ osobowoŬci, nie wpywajŀ
drastycznie na zachowanie pacjenta.

GDY NIE MOĹESZ
WYJĢú Z DOMU
Konsultacja z psychologiem lub psychiatrŀ zwykle odbywa siō osobiŬcie
w gabinecie specjalisty. Do plusów
takiego spotkania zaliczyŃ moƁna
sam kontakt chorego z drugŀ osobŀ,
stworzenie pretekstu do wyjŬcia
z domu. Jednak czasem to waŬnie
zdobycie siō na takŀ aktywnoŬŃ wydaje siō choremu ponad siy.
Po roku pandemii czōŬŃ specjalistów zauwaƁa pozytywne aspekty
terapii online. Ta forma kontaktu jest
niekiedy dla pacjentów atwiejsza.
Pozwala rozmawiaŃ na „swoim terenie”, oŬmiela, uatwia otwieranie siō
i daje wiōksze poczucie bezpieczeş
stwa.
Dziōki terapii online masz teƁ
dostōp do specjalisty bez wzglōdu
na miejsce, w którym siō znajdujesz.
To szczególne uatwienie dla osób
z mniejszych miejscowoŬci. Co wiō
cej, do konsultacji z psychiatrŀ nie
potrzebujesz skierowania.

DZIECI TEĹ CHORUJ÷
NA DEPRESJĄ
Trudno realnie oszacowaŃ, ile dzieci
choruje na depresjō, poniewaƁ
u modszych pacjentów choroba
bywa nieodpowiednio lub póƀno
diagnozowana. W Polsce brakuje
psychologów i psychiatrów dzieciō
cych, modzieƁ czōsto nie otrzymuje
niezbōdnego wsparcia psychologicznego w szkole. Dlatego tak waƁna
jest ŬwiadomoŬŃ rodziców.
Depresjō u dzieci rozpoznaje siō
w taki sam sposób i w oparciu o podobne objawy, co u dorosych. Prze-

bieg choroby moƁe byŃ jednak róƁny
w zaleƁnoŬci od wieku dziecka. U kilkulatków na pierwszy plan czōsto
wysuwajŀ siō objawy somatyczne
i trudnoŬci rozwojowe. Poza tym
maluchy nie potrafiŀ w jasny sposób
opisywaŃ i interpretowaŃ swoich stanów emocjonalnych, przez co symptomy typowe dla depresji bywajŀ
niezauwaƁalne dla dorosych, a zachowanie dzieci tumaczy siō lenistwem. Z kolei u nastolatków – poza
klasycznymi objawami – pojawiajŀ
siō zachowania buntownicze, agresywne, równieƁ samookaleczanie
siō. Nie wolno tego bagatelizowaŃ.
Pandemia i izolacja to wyjŀtkowo trudny czas dla dzieci. Brak
bezpoŬredniego kontaktu z rówieŬnikami, kopoty zwiŀzane z naukŀ
online, ciŀga obecnoŬŃ domowników – to tylko niektóre czynniki negatywnie wpywajŀce na stan zdrowia psychicznego modych ludzi.
WaŬnie teraz najbardziej potrzebujŀ
naszego wsparcia i wyrozumiaoŬci.

DEPRESJA
WIEKU PODESZEGO
WŬród czynników wpywajŀcych
na rozwój depresji u seniorów czōsto
podaje siō koniec aktywnoŬci zawodowej, nieumiejōtnoŬŃ odnalezienia
siō w nowej sytuacji na emeryturze,
pogarszajŀce siō zdrowie fizyczne
i zwiŀzane z tym ograniczenia,
a takƁe obniƁajŀce siō zdolnoŬci poznawcze. Nie bez znaczenia jest równieƁ za sytuacja finansowa i poczucie osamotnienia.
Mimo Ɓe z roku na rok przybywa
osób starszych, które chorujŀ na depresjō, moƁliwoŬŃ wystŀpienia
u nich tej choroby nadal bywa bagatelizowana przez rodziny oraz otoczenie. Utrata zadowolenia z Ɓycia
zbyt czōsto bywa traktowana jako
naturalna konsekwencja starzenia
siō, podobnie jak brak energii, trudnoŬci z koncentracjŀ czy inne typowe objawy depresji. RównieƁ sami
seniorzy niechōtnie zgaszajŀ siō
do lekarzy na konsultacje psychiatryczne, czujŀc wstyd ze wzglōdu
na swoje dolegliwoŬci lub przypisujŀc je ogólnie zej kondycji.
Nie musi tak byŃ! NajbliƁsi mogŀ
staŃ siō ŀcznikiem seniora ze specjalistŀ. W przypadku osób starszych
na etapie diagnostyki konieczne bō
dzie w pierwszej kolejnoŬci wyklu-

czenie innych przyczyn, dlatego
udzia w konsultacji moƁe wziŀŃ zarówno lekarz rodzinny, jak teƁ geriatra czy neurolog.
Pamiōtaj! Dla starszej osoby niezwykle istotne jest poczucie bycia
waƁnŀ i potrzebnŀ. Dziaaniami profilaktycznymi w przypadku depresji
wieku starszego sŀ m.in. kontakt
z ludƀmi, rodzinŀ, otaczanie seniora
troskŀ.p

Warto
wiedzieÄ
NA DEPRESJĄ MOķE
ZACHOROWAú KAķDY,
BEZ WZGLĄDU NA PEú,
WIEK, WYKSZTACENIE,
STATUS MATERIALNY CZY
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
DEPRESJA NIE ZAWSZE MA
WYRAĶN÷ PRZYCZYNĄ
DEPRESJA NIE JEST CZYIMĢ WYMYSEM,
WYMÓWK÷ CZY SABOĢCI÷ CHARAKTERU
SOĖCE, SPACERY CZY
úWICZENIA FIZYCZNE
MOG÷ POMÓC CHOREMU, NIE S÷ JEDNAK
LEKIEM NA DEPRESJĄ
DO WALKI Z DEPRESJ÷
PRZYZNAO SIĄ WIELE
ZNANYCH OSÓB, NP.
MAGORZATA
FOREMNIAK, JUSTYNA
KOWALCZYK, DANUTA
STENKA CZY OLAF
LUBASZENKO
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PiÖÄ waĸnych
psychospoþecznych
potrzeb
starszych osób

NIEZASPOKAJANIE ICH
MOķE PROWADZIú
DO POCZUCIA SMUTKU,
PUSTKI I BRAKU SENSU
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POTRZEBA
PRZYNALEķNOĢCI
– kontakty towarzyskie,
utrzymywanie przyjaŻni
i wiňzi rodzinnych, akceptacja
zmieniajĻcego siň ŧwiata

Kiedy senior POTRZEBUJE POMOCY?
Objawy depresji w wieku emerytalnym cz×sto sÃ mylone z symptomami ot×pienia lub traktowane
jak naturalny etap staroĘci. To bÿÃd. ĸycie seniorów nie musi wyglÃdaÅ w ten sposób.
Wielu z nich cierpi z powodu choroby, którÃ moĹna skutecznie leczyÅ. Jak jÃ rozpoznaÅ?
Chcemy myŬleŃ, Ɓe jesieş Ɓycia to czas
odpoczynku, wytchnienia i realizacji
odkadanych na póƀniej planów. Niestety rzeczywistoŬŃ zwiŀzana ze starzeniem siō bywa rozczarowujŀca.
Wraz z rosnŀcŀ dugoŬciŀ Ɓycia przybywa takƁe dolegliwoŬci i doŬwiadczeş, które majŀ bezpoŬredni wpyw
na zdrowie psychiczne. Nie tylko przewleke choroby i zmiany fizyczne, ale
teƁ utrata przyjació, wspómaƁonka
czy ograniczenia finansowe sprawiajŀ,
Ɓe seniorzy niekiedy zaczynajŀ odczuwaŃ brak kontroli nad swoim Ɓyciem,
smutek czy obniƁonŀ samoocenō. Istniejŀ równieƁ dowody na to, Ɓe pewne
naturalne zmiany w organizmie osoby
starszej mogŀ zwiōkszaŃ ryzyko zachorowania na depresjō.

KIEDY ZWRÓCIú SIĄ
PO POMOC?
Jednym z rzetelnych narzōdzi, które
pomagajŀ w procesie diagnostycznym zdrowia psychicznego osób powyƁej 65 roku Ɓycia, jest Skala Oceny
Depresji Yesavage’a (GDS), czyli test
skadajŀcy siō z 30 pytaş zamkniō
tych. W kaƁdym wybór pogrubionej
odpowiedzi naleƁy policzyŃ jako 1
punkt.
Interpretacja wyniku nie jest
jednoznaczna z diagnozŀ, jednak
suma punktów powyƁej 10 powinna
byŃ wskazaniem do konsultacji
z psychologiem lub psychiatrŀ. Dlatego warto zachōciŃ bliskŀ starszŀ
osobō do rozwiŀzania testu lub zrobiŃ to razem z niŀ.

PamiÖtaj
Starsza osoba, która boryka siň z zaburzeniami depresyjnymi,
może mieľ zaniżonĻ samoocenň i odebraľ próbň pomocy
jako kolejny dowód na swój pogarszajĻcy siň stan.
Nie dziw siň, gdy niechňtnie zareaguje na zachňtň
do kontaktu z lekarzem.
Byľ może uzna takĻ konsultacjň za obciĻżenie dla innych.
Porozmawiaj o tym z psychologiem.
Specjalista wskaże ci odpowiednie metody dziaania,
podpowie, jak porozmawiaľ z seniorem
i w jaki sposób wypracowaľ pozytywne podejŧcie
do radzenia sobie z sytuacjĻ.

ZAKREĢLAJ÷C PASUJ÷C÷ ODPOWIEDĶ, OCEĖ SWOJE
SAMOPOCZUCIE W CI÷GU OSTATNICH 2 TYGODNI.
1. Kiedy myŧlisz o caym swoim życiu, jesteŧ zadowolony(-a)?
2. Czy zmniejszya siň liczba twoich zainteresowaŚ, zajňľ lub aktywnoŧci?
3. Czy masz uczucie, że twoje życie jest puste?
4. Czy czňsto czujesz siň znudzony(-a)?
5. Czy myŧlisz z nadziejĻ o przyszoŧci?
6. Czy miewasz natrňtne myŧli, których nie możesz siň pozbyľ?
7. Czy zwykle jesteŧ w dobrym nastroju?
8. Czy obawiasz siň, że może ci siň przydarzyľ coŧ zego?
9. Czy przez wiňkszoŧľ czasu czujesz siň szczňŧliwy(-a)?
10. Czy czňsto czujesz siň bezradny(-a)?
11. Czy czňsto jesteŧ niespokojny(-a)?
12. Czy zamiast wyjŧľ wieczorem z domu, wolisz w nim pozostaľ?
13. Czy czňsto martwisz siň o przyszoŧľ?
14. Czy uważasz, że masz wiňcej kopotów z pamiňciĻ niż inni?
15. Czy uważasz, że wspaniale jest żyľ?
16. Czy czňsto czujesz siň przygnňbiony(-a) i smutny(-a)?
17. Czy czujesz siň gorszy(-a) od innych ludzi?
18. Czy martwisz siň tym, co zdarzyo siň w przeszoŧci?
19. Czy uważasz, że twoje życie jest ciekawe?
20. Czy trudno jest ci realizowaľ nowe pomysy?
21. Czy czujesz siň peen(-na) energii?
22. Czy uważasz, że twoja sytuacja jest beznadziejna?
23. Czy myŧlisz, że wiňkszoŧľ ludzi jest lepsza od ciebie?
24. Czy drobne rzeczy czňsto wyprowadzajĻ ciň z równowagi?
25. Czy czňsto chce ci siň pakaľ?
26. Czy masz kopoty z koncentracjĻ?
27. Czy rano budzisz siň w dobrym nastroju?
28. Czy ostatnio unikasz spotkaŚ towarzyskich?
29. Czy atwo podejmujesz decyzje?
30. Czy zdolnoŧľ twojego myŧlenia jest taka sama jak dawniej?
WYNIK: 0-9 punktów – brak depresji; 10-19 punktów – depresja agodna;
20 i wiňcej punktów – depresja gňboka.

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
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POTRZEBA
UZNANIA I BYCIA
UķYTECZNYM
– aktywnoŧľ spoeczna,
odgrywanie istotnej roli
w rodzinie, pomoc bliskim,
szacunek otoczenia

3
POTRZEBA
NIEZALEķNOĢCI
– zachowywanie
samodzielnoŧci,
rozporzĻdzanie swoimi
finansami, odrňbna
przestrzeŚ do życia

4
POTRZEBA
BEZPIECZEĖSTWA
(fizycznego i psychicznego)
– dostňp do ochrony zdrowia,
opieki spoecznej, oparcie
w rodzinie i innych bliskich
osobach

5
POTRZEBA
SATYSFAKCJI
ķYCIOWEJ
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ZDROWIE PSYCHICZNE

Jak pomóc
dzieciom?


WSPIERAJ
Dzieci mogĻ reagowaľ
na stres w różny sposób –
np. agresjĻ, buntem,
wycofaniem czy
nadpobudliwoŧciĻ. Okazuj
dziecku zainteresowanie,
wspieraj je i suchaj.
Poŧwiňcaj mu wiňcej czasu
niż wczeŧniej. Nie
zakadaj, że wystarczy byľ
razem 24 godziny na dobň
w jednym mieszkaniu.
W trudnych chwilach
dzieci potrzebujĻ wiňcej
uwagi.

POMÓķ
WYRAķAú
EMOCJE

Jak zadbaÄ o zdrowie

PSYCHICZNE W PANDEMII?
Takie uczucia jak strach, niepokój czy zÿoĘÅ sÃ caÿkowicie normalne w sytuacjach,
w których brakuje nam poczucia kontroli. Pandemia naraziÿa nas na funkcjonowanie
w ciÃgle zmieniajÃcych si× warunkach. Jak radziÅ sobie ze stresem i negatywnymi
emocjami? Przedstawiamy sposoby rekomendowane przez ėwiatowÃ Organizacj×
Zdrowia. Te wskazówki pozostanÃ aktualne nie tylko w obecnej, specyficznej sytuacji.
1. Wspieraj ludzi wokó siebie – sŀ
siadów, rodzinō i innych. Zapytaj
telefonicznie, czy nie potrzebujŀ
pomocy. To moƁe przynieŬŃ korzyŬci takƁe tobie. Poczujesz siō
dziōki temu lepiej, przekonasz siō,
Ɓe nie jesteŬ sam, niejednokrotnie
równieƁ otrzymasz wsparcie. Poczucie wspólnoty pomaga przetrwaŃ najgorsze chwile.
2. Ograniczaj do minimum oglŀdanie, czytanie lub suchanie wiadomoŬci dotyczŀcych COVID-19, jeŬli wywoujŀ poczucie niepokoju
lub przygnōbienie. Szukaj infor-

macji wyŀcznie w sprawdzonych,
wiarygodnych ƀródach – gównie
po to, by zdobyŃ praktyczne wskazówki na temat tego, jak dbaŃ
o siebie i innych. Sprawdzaj informacje tylko w okreŬlonych porach
dnia, maksymalnie 2 razy
na dobō. Czōstszy kontakt z newsami dotyczŀcymi pandemii lub
nieprzerwany strumieş informacji wzmaga poczucie lōku.
3. Najnowsze badania dowodzŀ, Ɓe
samotnoŬŃ moƁe byŃ bardziej niebezpieczna dla Ɓycia niƁ np. otyoŬŃ. Potrzebujemy innych ludzi,

rozmowy, dotyku, wspólnego
Ŭmiania siō i milczenia. Dlatego
tak trudno jest znieŬŃ izolacjō wywoanŀ pandemiŀ. Nie rezygnuj
z kontaktów, dbaj o relacje – moƁesz to robiŃ nie tylko na Ɓywo, ale
równieƁ przez telefon, komunikatory i aplikacje.
4. W niepewnym Ŭwiecie dobrze jest
mieŃ coŬ pewnego – stae godziny
na pobudkō, pracō, posiki, odpoczynek i pasje. Rutyna moƁe byŃ
zbawienna dla umysu. Da ci punkt
zaczepienia, pomoƁe poczuŃ siō
bezpiecznie i uciec przed chaosem.

5. AngaƁuj siō w czynnoŬci, które lubisz. Nie zapominaj o pasjach i zainteresowaniach. Zadbaj o to, aby
w twoim planie dnia znalaz siō
czas na przyjemnoŬci. MoƁe byŃ to
czytanie ksiŀƁek, oglŀdanie seriali,
nauka nowych rzeczy.
6. Zwaszcza teraz postaraj siō jeŬŃ
regularnie, spaŃ odpowiedniŀ
liczbō godzin, piŃ duƁo wody i pamiōtaŃ o Ńwiczeniach fizycznych.
Ogranicz alkohol, który wzmaga
poczucie lōku. Takie nawyki
wspomagajŀ profilaktykō zdrowia
psychicznego.

Nie bagatelizuj emocji
dziecka. Pomóż mu
znaleŻľ pozytywny
sposób wyrażania takich
uczuľ, jak strach czy
smutek. Można to robiľ
poprzez zabawň,
rysowanie lub inne
dziaania twórcze. Dzieci
odczuwajĻ ulgň, gdy mogĻ
komunikowaľ swoje
emocje w ŧrodowisku,
w którym czujĻ siň
bezpiecznie.

B÷DĶ
SZCZERY
Dziecko obserwuje
zachowania dorosych,
widzi też twoje emocje,
nawet jeŧli próbujesz je
ukryľ. PatrzĻc na ciebie,
szuka wskazówek, jak
radziľ sobie z tym, co
samo przeżywa. Nie
oszukuj go. Rozmawiaj
szczerze, w sposób
odpowiedni do wieku
dzieci. Jeŧli czuje niepokój,
wspólna zabawa może
pomóc siň z nim uporaľ.
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BÂdĶ dla siebie

WYROZUMIAþY
Ostatnie miesiÃce byÿy ciÃgÿym wyzwaniem dla naszych organizmów. Nic wi×c dziwnego,
Ĺe czujemy si× po prostu gorzej – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Czasem wystarczÃ drobne
zmiany i modyfikacja nawyków, Ĺeby nabraÅ wi×cej siÿ i lepiej radziÅ sobie z codziennoĘciÃ.
Niekiedy jednak warto po prostu byÅ dla siebie Ĺyczliwym.
Przewleke zmōczenie, mimo ograniczonej aktywnoŬci fizycznej,
problemy z koncentracjŀ, zapamiō
tywaniem czy podejmowaniem
decyzji - te powszechne dolegliwoŬci mogŀ mieŃ wiele przyczyn.
Przede wszystkim funkcjonujŀc
w warunkach ciŀgej niepewnoŬci,
wymuszonej przez zmieniajŀce siō
okolicznoŬci, ludzki mózg nieustannie zachowuje czujnoŬŃ i pozostaje w gotowoŬci do mierzenia
siō z nieznanym. To nie wszystko.
JeŬli spróbujemy sobie uŬwiadomiŃ, co tak naprawdō siō z nami
dzieje i jakie stojŀ za tym mechanizmy, bōdzie nam atwiej radziŃ sobie z problemami i akceptowaŃ
trudnoŬci.

bardzo potrzebny. Uruchamia seriō
reakcji, które docelowo prowadzŀ
do zachowaş typu „walcz albo uciekaj”. W chwili zagroƁenia te reakcje
mogŀ nam uratowaŃ Ɓycie. Zarówno
ucieczka, jak i walka jest przy tym
naturalnym sposobem rozadowania napiōcia, które powstaje
pod wpywem stresu.
Obecnie jednak stres towarzyszy nam na kaƁdym kroku, a my
niezwykle rzadko reagujemy
na niego tak, jakby Ɓyczyo sobie
tego ciao. Rozpoczyna to zoƁony
proces niekorzystnych zmian w organizmie. W efekcie mamy trudnoŬci z funkcjami poznawczymi, obniƁa siō równieƁ nasza odpornoŬŃ.

ROZPROSZONA UWAGA

Wideorozmowy stay siō w wielu
firmach podstawowym sposobem
odbywania suƁbowych spotkaş.
Niezaprzeczalnie zapewnio nam to
bezpieczeşstwo i w wielu przypadkach zaoszczōdzio mnóstwo
czasu.
Warto jednak pamiōtaŃ, Ɓe zdecydowanie bardziej naturalnŀ
formŀ kontaktu jest osobiste spotkanie. To ono pozwala w peni odbieraŃ i rozumieŃ wysyane przez
drugiego czowieka sygnay – równieƁ niewerbalne – co jest niezwykle istotne dla mózgu. Rozmawiajŀc
przy uƁyciu wideokomunikatora,
mōczymy siō bardziej niƁ podczas
rozmów telefonicznych. Nasz
umys w automatyczny sposób próbuje odczytywaŃ treŬŃ i kontekst
tak, jak robiby to przy tradycyjnym
spotkaniu, ale kosztuje go to duƁo
wiōcej wysiku. Dodatkowe zmō
czenie moƁe wywoywaŃ nieuŬwiadomiona koniecznoŬŃ synchronizacji gosu z obrazem – dla naszego
mózgu wyczerpujŀce sŀ nawet przesuniōcia o kilka milisekund. Dlatego
nie powinniŬmy rozmawiaŃ w ten
sposób duƁej niƁ 50 minut bez
przerwy.

Praca zdalna zmusia nas do funkcjonowania wŬród wielu utrudniajŀcych koncentracjō rzeczy. Czōsto
ŀczymy jŀ z domowymi obowiŀzkami, musimy wiōc na bieƁŀco reagowaŃ na to, co dzieje siō za naszymi plecami. Zdarza siō, Ɓe rozpraszajŀ nas inni domownicy albo
zwierzōta. Natok bodƀców, które
dawniej nie naleƁay do Ŭwiata
zwiŀzanego z pracŀ, zmniejsza
zdolnoŬŃ do utrzymywania uwagi
na jednej czynnoŬci przez duƁszy
czas. Niekiedy przypomina to
synnŀ wielozadaniowoŬŃ, która
wcale nie jest dobra dla mózgu.
Przez to nawet przy ograniczaniu
wyjŬŃ z domu czujemy siō, jakbyŬmy ciŀgle byli w biegu, bez chwili
wytchnienia. Taki tryb funkcjonowania w Ɓadnym wypadku nie jest
efektywny i co gorsza moƁe okazaŃ
siō wyczerpujŀcy dla organizmu,
pozbawiaŃ nas energii i negatywnie
wpywaŃ na samopoczucie.

PRZEWLEKY STRES
Stres jest nieodŀcznym elementem
Ɓycia, co wiōcej nawet – jest nam

INNE ROZMOWY

PamiÖtaj
Twoja produktywnoŧľ może
różniľ siň od tej sprzed pandemii i nie ma w tym nic dziwnego. Z podobnymi problemami
mierzy siň wiele osób.
Nie obwiniaj siň za to, że masz
mniej siy, a rzeczy, które dawniej byy banalne, teraz zaczynajĻ sprawiaľ ci trudnoŧľ.
BĻdŻ dla siebie wyrozumiay.
I pamiňtaj, że ten stan jest
przejŧciowy.
Rób przerwy w pracy i wyko-

PROSTE úWICZENIA, KTÓRE POMOG÷ CI
ZAPANOWAú NAD STRESEM

USPOKÓJ ODDECH
Przez 4 sekundy powoli wdychaj powietrze, na kolejne 4 sekundy wstrzymaj oddech, nastňpnie wypuŧľ powietrze odliczajĻc w gowie 6 sekund. Powtórz cay schemat 10 razy.
SpowalniajĻc oddech, obniżysz poziom pobudzenia fizjologicznego.

ROZLUĶNIJ SIĄ
Napnij pojedynczo każdĻ grupň
miňŧni w ciele na 10 sekund. Nastňpnie rozluŻnij. Zwróľ uwagň, jak
przy rozluŻnianiu, napiňcie opuszcza ciao.
Ģwiadome rozluŻnianie miňŧni
pomoże ci przywróciľ spokój.

POZB÷DĶ SIĄ GONITWY MYĢLI
Licz wstecz co 3
– 100, 97, 94 i tak dalej.
SkupiajĻc siň na liczeniu, zaangażujesz mózg w nowe zadanie i pozbňdziesz siň innych, natrňtnych
myŧli.

DOCEĖ SIEBIE
To trudne czasy. Mimo to każdego
dnia odnosisz sukcesy. Pomyŧl o 3 rzeczach, które dzisiaj poszy ci dobrze.
Zauważanie nawet maych sukcesów pozwala odzyskaľ poczucie
kontroli nad otoczeniem.

rzystuj je na aktywnoŧľ fizycznĻ. To pomoże ci rozadowaľ
skumulowany stres, a także
poprawi ukrwienie, wpynie
pozytywnie na koncentracjň
i zapamiňtywanie.
Dbaj o regularne posiki i nie
zapominaj o nawadnianiu
organizmu.
Porozmawiaj o swoich proble-

mach ze wspópracownikami,
przyjaciómi, rodzinĻ. Poproŧ
o wsparcie i cierpliwoŧľ.
W każdej chwili możesz też
skonsultowaľ siň ze specjalistĻ, który pomoże ci rozpoznaľ problem i mu zaradziľ.
OTWÓRZ SIĄ NA POMOC!

úwiczenia opracowane przez AmerykaŚskie Towarzystwo Psychologiczne
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Nie bagatelizuj
PROBLEMÓW DZIECKA
WĘród nastolatków samobójstwa sÃ drugÃ najcz×stszÃ przyczynÃ Ęmierci.
Do tragedii nie dochodzi w kilka dni. Nigdy nie jest tak, Ĺe dziĘ dziecko usÿyszy coĘ przykrego,
wi×c jutro postanowi skoāczyÅ ze swoim Ĺyciem. Zawsze pod bezpoĘredniÃ przyczynÃ kryje si×
coĘ jeszcze, a sygnaÿy pojawiajÃ si× juĹ wczeĘniej – mówi psycholog Magdalena Markowska.
Dlaczego pomoc psychologiczna
jest potrzebna tak wielu dzieciom
w wieku szkolnym?
Bardzo wiele problemów ze zdrowiem psychicznym objawia siō waŬnie w tym wieku. Rodzice czōsto nie
sŀ w stanie sami oceniŃ, na ile powaƁna jest sytuacja lub czy dane zachowanie dziecka nie stwarza ryzyka
dalszych trudnoŬci. Tak naprawdō
warto poradziŃ siō psychologa zawsze, gdy podejrzewamy, Ɓe dzieje
siō coŬ zego. Od lat syszymy niestety, Ɓe psychiatria dzieciōca nie
daje sobie rady z liczbŀ maych pacjentów. W 2018 roku w Polsce pracowao 4159 lekarzy psychiatrów,
w tym zajmujŀcych siō dzieŃmi
i modzieƁŀ - jedynie 416. A rosnŀce
zapotrzebowanie na pomoc psychiatrycznŀ jest czōsto efektem zaniedbaş na etapie profilaktyki. Pierwszym krokiem w pracy z dzieckiem
powinna byŃ pomoc w Ŭrodowisku,
które jest dla niego przyjazne, tzn.
w domu i w szkole. Najbardziej drastycznym przykadem zbyt póƀnych
interwencji lub ich braku jest zwiōkszajŀca siō kaƁdego roku liczba prób
samobójczych
podejmowanych
przez osoby w wieku 7-18 lat. WŬród
nastolatków samobójstwa sŀ drugŀ
najczōstszŀ przyczynŀ Ŭmierci.
Do tragedii nie dochodzi w kilka dni.
Nigdy nie jest tak, Ɓe dziŬ dziecko
usyszy coŬ przykrego, wiōc jutro postanowi skoşczyŃ ze swoim Ɓyciem.

Zawsze pod bezpoŬredniŀ przyczynŀ
kryje siō coŬ jeszcze, a sygnay pojawiajŀ siō juƁ wczeŬniej.

Z jakimi problemami mierzļ siŉ
uczniowie?
Rozmawiam z wieloma nastolatkami, które sŀ zagubione, przechodzŀ kryzys toƁsamoŬci i nie wiedzŀ,
kogo prosiŃ o pomoc, komu zadawaŃ
nawet podstawowe pytania. Gdy
pracowaam jako psycholog szkolny,
do mojego gabinetu przychodziy
dzieci, które same do koşca nie wiedziay, czego oczekujŀ. Czuy jednak,
Ɓe przyda im siō jakieŬ wsparcie.

116 111
To ogólnopolski, bezpatny
i anonimowy telefon zaufania, przeznaczony dla dzieci i modzieży, czynny 7 dni
w tygodniu przez caĻ
dobň.
PODAJ SWOJEMU DZIECKU
TEN NUMER.

Konkretne problemy wychodziy
z czasem. Byy to na przykad trudnoŬci w domu, brak akceptacji. Nastolatki opowiaday mi, jak jedno
pónagie zdjōcie wysane do chopaka zepsuo im reputacjō, bo teraz
oglŀda je caa szkoa. To wywoywao w nich bardzo silne, negatywne
emocje, czasem i myŬli samobójcze.
Mnóstwo dzieciaków siedziao
przede mnŀ z tak gigantycznie zaniƁonŀ samoocenŀ, Ɓe to aƁ niewyobraƁalne. Wiele z nich miao widoczne blizny po ciōciach na rōkach
lub kompulsywnie zakrywao ubraniami cae donie, nawet w ciepe
dni. Pewna uczennica przyznaa, Ɓe
tnie rōce od trzech lat. I nikt tego nie
zauwaƁy albo raczej nie chcia zauwaƁyŃ.

Dlaczego dzieci siŉ okaleczajļ?
To woanie o pomoc czy moda?
PrzewaƁnie to tak zwane zachowanie uwagowe, którego nie moƁna bagatelizowaŃ. Samookaleczenie nigdy
nie jest pierwszym problemem. To
efekt wszystkiego, co dziao siō
wczeŬniej, przeƁywanych emocji,
bezsilnoŬci, poczucia beznadziei,
braku wsparcia, rozƁalenia czy samotnoŬci. JeŬli w grupie rówieŬniczej praktykuje siō takie zachowania,
pod wpywem presji lub ciekawoŬci
dziecko moƁe równieƁ spróbowaŃ.
Ale jeƁeli ma przy tym jakiekolwiek
problemy – a wiōkszoŬŃ osób

w wieku nastoletnim ma – niewykluczone, Ɓe ciōcie przerodzi siō w nawyk, sposób na uŬmierzenie bólu innego rodzaju, naóg, z którym
trudno skoşczyŃ.
Wedug niektórych szacunków
nawet 1 dziecko na 10 przynajmniej
raz w tygodniu siō okalecza, prawdziwej skali zjawiska jednak nie
znamy. Nastolatki tnŀ sobie nie tylko
przedramiona, ale teƁ uda i brzuch,
czyli miejsca, których nikt z reguy
nie widzi.

DziŨ dochodzļ do tego wszystkiego
jeszcze specyficzne czasy
pandemii.
Strach, lōk, izolacja, brak kontaktu
z rówieŬnikami, trudnoŬci w nauce
online, brak moƁliwoŬci rozadowania napiōcia poza domem – to
wszystko odbija siō na zdrowiu psychicznym dzieci. Zwaszcza teraz powinny wiōc byŃ objōte pomocŀ psychologa, np. szkolnego. Tak siō jednak nie dzieje. Dlatego rodzice muszŀ byŃ szczególnie wyczuleni na zachowania i emocje dzieci. Niestety
wielu dorosych równieƁ boryka siō
z nieprzepracowanymi problemami,
walczy o to, aby utrzymaŃ rodzinō,
próbuje przetrwaŃ kryzys i wasny
niepokój zwiŀzany z sytuacjŀ. Przez
to rodzice czasem w ogóle nie wiedzŀ, co dzieje siō w Ɓyciu ich dzieci.
Nic wiōc dziwnego, Ɓe dziecko nie
przychodzi do nich z jakimŬ osobi-

stym problemem – zawodem miosnym, odrzuceniem, kopotami z rówieŬnikami, brakiem akceptacji swojego ciaa itp. A moƁe w przeszoŬci
zdarzyo siō tak, Ɓe usyszao od rodzica: „Nie przejmuj siō, to nic takiego”? Te sowa nie sŀ Ɓadnŀ pomocŀ, ale nierzadko rodzice nie wiedzŀ, co innego mogliby powiedzieŃ.
Pamiōtajmy wiōc: czasem wystarczy
suchaŃ uwaƁnie, co mówi dziecko,
nie bagatelizowaŃ jego emocji, nie
lekcewaƁyŃ problemów. I zwróciŃ siō
po radō do psychologa. Nasze dzieci
powinny wiedzieŃ, Ɓe proszenie
o pomoc jest oznakŀ odwagi i siy,
a nie saboŬci.

Magdalena Markowska
Psycholog, terapeuta behawioralny, neuroterapeuta, wykadowca
i szkoleniowiec. Wspózaożycielka
i prezes Fundacji Kuku Kotku, dziaajĻcej na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin. Prowadzi przedszkole integracyjne Akademia Kota Leonarda. SwojĻ wiedzĻ i doŧwiadczeniem dzieli siň
na amach prasy popularnonaukowej. Wspiera placówki oŧwiatowe
w realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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Uzaleĸnienia
od alkoholu

CZASEM NIE WIDAÄ
WĘród osób z chorobÃ alkoholowÃ duĹÃ grup× stanowiÃ tzw. wysokofunkcjonujÃcy uzaleĹnieni,
którzy wymykajÃ si× stereotypom. Wielu z nich latami nie dostrzega powodów, by zwróciÅ si× do kogokolwiek po pomoc.
Co wi×cej, problemów przez dÿugi czas nie widzi teĹ otoczenie. Dlaczego tak jest?
Kiedy syszymy o osobie z chorobŀ
alkoholowŀ, stereotypowo wyobraƁamy sobie kogoŬ, komu naóg uniemoƁliwia normalne Ɓycie. Nie zawsze tak jest.
CzōŬŃ uzaleƁnionych przez lata
funkcjonuje bez zaniedbywania obowiŀzków. Osoby te sŀ aktywne, osiŀ
gajŀ sukcesy w pracy, mogŀ suƁyŃ
za przykad wzorowego rodzica czy
partnera. Jednak alkohol stanowi
istotnŀ czōŬŃ ich Ɓycia – pijŀ niemal
codziennie i w duƁych iloŬciach, np.
wieczorami przed snem. PoniewaƁ
zachowujŀ pozory, póƀniej rozpoznajŀ u siebie uzaleƁnienie.
Bywa, Ɓe momentem zwrotnym
w ich Ɓyciu jest dramatyczna sytuacja wywoana nadmiernym spoƁyciem alkoholu, np. kryzys w rodzinie, zatarg z prawem, wypadek samochodowy. Niekiedy teƁ to inne
problemy zdrowotne (np. zapalenie
wŀtroby, choroba wrzodowa Ɓoŀdka
i dwunastnicy, nadciŬnienie tōtnicze, zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna miōŬnia serca)
zmuszajŀ uzaleƁnionego do zmierzenia siō z naogiem.

PICIE
w pandemii

NIE CZEKAJ
Warto zwróciŃ uwagō na kilka sygnaów alarmowych, które sŀ charakterystyczne dla wysokofunkcjonujŀ
cych osób uzaleƁnionych:
• Wypieranie problemu – zasanianie siō normalnym funkcjonowaniem na co dzieş.
• Szukanie wymówek – usprawiedliwianie picia, np. walkŀ ze stresem,
zmōczeniem lub uznawanie alkoholu za nagrodō po ciōƁkim dniu.
• Udowadnianie kontroli – przerwy
w spoƁywaniu alkoholu (np. na tydzieş lub miesiŀc), które pozwalajŀ
uzaleƁnionemu utwierdziŃ siō
w przekonaniu, Ɓe panuje nad piciem.
• Stwarzanie pozorów – kamuflowanie picia alkoholu, udawanie
przed otoczeniem.
Dugotrwae picie – w pozornie
kontrolowany sposób – moƁe wiŀzaŃ

siō z siōganiem po coraz mocniejsze
trunki, zwiōkszaniem iloŬci alkoholu, upijaniem siō do nieprzytomnoŬci i obsesyjnymi myŬlami o alkoholu przez cay dzieş. Nie czekaj, aƁ
bōdzie za póƀno.

OTWÓRZ SIĄ NA POMOC
Jednym z najwaƁniejszych etapów
w leczeniu uzaleƁnienia jest dostrzeƁenie problemu i zaakceptowanie
choroby alkoholowej. Podobnie jak
w przypadku wielu innych schorzeş,
z tym równieƁ powinniŬmy udaŃ siō
do specjalisty. Podstawŀ bōdzie
opieka lekarza, psychologa i terapeuty, a metodŀ leczenia - psychoterapia indywidualna bŀdƀ grupowa.
Dziaania te pomogŀ choremu
przede wszystkim uporaŃ siō z emocjami i mechanizmami popychajŀ
cymi go do picia.

CZY MAM PROBLEM?
Ģwiatowa Organizacja Zdrowia do diagnozowania choroby alkoholowej poleca test AUDIT. To poĻczenie wywiadu i badania klinicznego. Test jest dostňpny w Internecie jako narzňdzie do wstňpnej oceny. Innym sposobem
może byľ wykonanie testu CAGE, skadajĻcego siň z zaledwie 4 pytaŚ.
Już 1 odpowiedŻ twierdzĻca powinna byľ sygnaem do dalszej analizy problemu i konsultacji ze specjalistĻ.

TEST CAGE
• Czy zdarzay siň w twoim życiu takie okresy, kiedy odczuwaeŧ(-aŧ) koniecznoŧľ
ograniczenia picia?
• Czy zdarzao siň, że różne osoby z twojego otoczenia denerwoway ciň uwagami
na temat twojego picia?
• Czy zdarzao siň, że odczuwaeŧ(-aŧ) wyrzuty sumienia lub wstyd z powodu picia?
• Czy zdarzao ci siň, że rano po przebudzeniu pierwszĻ rzeczĻ byo wypicie alkoholu dla uspokojenia nerwów lub postawienia siň na nogi (picie na pusty żoĻdek)?

Wydawca Polska Press Sp. z o.o. | Teksty Lucyna Tataruch | Konsultacja merytoryczna psycholog Magdalena Markowska | Ilustracje ISTOCK

Od pierwszych miesiňcy
pandemii lekarze zwracali
uwagň, że izolacja spoeczna, przewleky stres
i niepokoje zwiĻzane
z sytuacjĻ, to istotne
czynniki ryzyka rozwoju
uzależnieŚ od alkoholu.
Tak dziaa na nas każdy
kryzys, który wiĻże siň
z nadmiarem negatywnych emocji. Dodatkowo
przebywajĻc w izolacji,
na kwarantannie bĻdŻ
pracujĻc z domu, pozbyliŧmy siň czňŧci obowiĻzkowej codziennej rutyny –
porannej gotowoŧci
do pracy, koniecznoŧci
jazdy samochodem itp.
Dla wielu osób picie alkoholu stao siň regularnym
sposobem na zapenienie
czasu, zaŧniňcie, rozluŻ
nienie siň, pozorne poczucie bezpieczeŚstwa.
TE KRÓTKOTRWAE
EFEKTY MOG÷ BYú
GROĶN÷ PUAPK÷. TO
WAĢNIE M.IN.
ATWOĢú REGULOWANIA EMOCJI ALKOHOLEM
CZYNI Z NIEGO TAK
SILN÷ SUBSTANCJĄ UZALEķNIAJ÷C÷.
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hƌǌČĚDŝĂƐƚĂ<ŽďǇųŬĂ͕Ƶů͘tŽųŽŵŝŷƐŬĂϭ
WŽƐŝĞĚǌĞŶŝĂŽĚďǇǁĂũČƐŝħǁĞǁƚŽƌŬŝǁŐŽĚǌŝŶĂĐŚϭϲ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬ
ƚĞů͗͘ϮϮϳϲϬϳϬϯϴĞͲŵĂŝů͗ŵŬƌƉĂΛŬŽďǇůŬĂ͘Ɖů
Æ K_ZK<WKDKz^WKBE:t<KzB
Ƶů͘'ĞŶ͘&ƌĂŶĐŝƐǌŬĂǇŵŝƌƐŬŝĞŐŽϮ͕ϬϱͲϮϯϬ<ŽďǇųŬĂ
tel.: ϮϮϳϲϯϰϮϳϮ
^WMB/EdZz^zW>EZEz
^͘WZDKz
<ĂŵŝůĂ^ŝĞŵŝČƚŬŽǁƐŬĂͲϮϮϳϲϯϰϮϲϴ

Æ WKDKdZWhdMt͗
ǌǁĂƌƚĞŬϭϴ͘ϬϬͲϭϵ͘ϬϬ
^ųĂǁŽŵŝƌKƌǇĐŚʹƉŽŵŽĐĚůĂƌŽĚǌŝŶŽƌĂǌƉĂƌ
tel.: ϲϬϬϯϱϱϭϲϯ
ĞͲŵĂŝů͗ƐůĂǁŽƌǇĐŚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
DĂŐĚĂůĞŶĂĂďŽƌŽǁƐŬĂ
ʹƉŽŵŽĐĚůĂĚǌŝĞĐŝŝŵųŽĚǌŝĞǏǇ
tel.:ϱϬϵϱϰϭϯϰϵ͕
ĞͲŵĂŝů͗ŵĂŐĚĂůĞŶĂͲŬĂŶƚŽƌŽǁƐŬĂΛǁƉ͘Ɖů

Æ W>Mt<t^WZ//EE'K
Ƶů͘ǇŵŝƌƐŬŝĞŐŽϲ͕ϬϱͲϮϯϬ<ŽďǇųŬĂ
ƉŽŶ͘ͲƉƚ͘ϭϱ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬ
ĞͲŵĂŝů͗ǌ͘ƌĞĐŚŶŝŽΛƋǌŶŝĂ͘ŽƌŐ͘Ɖů
tel.: ϱϭϱϳϲϵϲϭϬ

Æ WhE<d<KE^h>dz:Ez͗
WŽŶŝĞĚǌŝĂųĞŬϭϳ͘ϯϬͲϭϵ͘ϯϬ
tel.: ϮϮϳϲϬϳϬϯϴ͕
ĞͲŵĂŝů͗ĂƐŝĂϳŶŽǁĂŬŽǁƐŬĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
tel.:ϲϬϰϲϰϳϱϯϳ
ĞͲŵĂŝů͗ďƵƌĂŬŽǁƐŬŝŵĂĐŝĞũΛǁƉ͘Ɖů

Æ ^W:>/^dzEWKZE/dtKZK/EE
&ƵŶĚĂĐũĂKŐĂƌŶŝũŵŽĐũĞǁtŽųŽŵŝŶŝĞ͕
Ƶů͘ĞůĂǌŶĂƉĂǁŝůŽŶϭď;ƉŝħƚƌŽͿ
ǁƑƌŽĚǇϭϱ͘ϬϬʹϮϬ͘ϬϬ
ǁĐǌǁĂƌƚŬŝϭϭ͘ϬϬʹϭϲ͘ϬϬ
ǁƉŝČƚŬŝϭϬ͘ϬϬʹϭϯ͘ϬϬ
ĞͲŵĂŝů͗ŽŐĂƌŶŝũͲĞŵŽĐũĞΛǁƉ͘Ɖů
tel.: ϳϵϱϵϵϬϴϮϬƉŽŶ͘ʹƉƚ͘ǁŐŽĚǌ͘ϭϭ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬ

Æ ^dK^ͳ<KzB<Kt^</<>hDBK/Ktz
Ƶů͘ǇŵŝƌƐŬŝĞŐŽϲ͕ϬϱͲϮϯϬ<ŽďǇųŬĂ
ƉŽŶ͘ͲƉƚ͘ϭϴ͘ϬϬͲϮϭ͘ϬϬ;ŵĂũͲƉĂǍĚǌŝĞƌŶŝŬͿ
ƉŽŶ͘ͲƉƚ͘ϭϳ͘ϬϬͲϮϬ͘ϬϬ;ůŝƐƚŽƉĂĚͲŐƌƵĚǌŝĞŷͿ
ĞͲŵĂŝů͗ǌ͘ƌĞĐŚŶŝŽΛƋǌŶŝĂ͘ŽƌŐ͘Ɖů͖ƚĞů͗͘ϱϭϱϳϲϵϲϭϬ

ÆWBdEWKDKWZtE>D/^<FMtD/^d͗
ƉŽŶ͗͘ϭϮ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬ͕Ƒƌ͗͘ϭϭ͘ϬϬͲϭϱ͘ϬϬ͕Ɖƚ͗͘ϴ͘ϬϬͲϭϮ͘ϬϬ
ƚĞů͗͘ϳϯϱϳϯϲϳϵϳĞͲŵĂŝů͗ŶƉƉ͘ǌĂƉŝƐǇΛƉŽǁŝĂƚͲǁŽůŽŵŝŶƐŬŝ͘Ɖů

