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POVZETEK 

V magistrskem delu se ukvarjam s poklicnim stresom in psihosocialno pomočjo pri gasilcih, 
reševalcih in policistih. Najprej v teoretičnem delu predstavljam stres v posameznikovem 
življenju, stres in izgorelost na delovnem mestu ter poklicni stres teh posredovalcev pomoči. 
Podrobneje predstavim tudi specifike vsakega izmed teh poklicev ter kako posamezne 
situacije vplivajo na pojav stresa. Dotaknem se še posameznih vrst stresa ter različnih 
stresorjev, ki pri posamezniku vplivajo na pojav stresa. Predstavim tudi simptome, ki kažejo 
na to, da je posameznik pod vplivom stresa ter kdaj je potrebno pri zdravljenju le-teh poiskati 
zdravniško pomoč. Ker so gasilci, reševalci in policisti pri izvajanju intervencij velikokrat 
priče travmatskim dogodkom, se v teoretičnem delu osredotočam tudi na travmo in post-
travmatsko stresno motnjo.  

V magistrskem delu je v ospredju obstoječa oblika psihosocialne pomoči pri gasilcih, 
reševalcih in policistih ter njen pomen in vloga pri krepitvi pozitivnih strategij soočanja s 
stresno ali travmatično situacijo ter pri zmanjševanju začetne stresne reakcije, nastale zaradi 
travmatskega dogodka. V delu predstavljam organizacijske in osebne dejavnike, ki vplivajo 
na pojav stresa pri zaposlenih v teh poklicih ter predlagam ukrepe za zmanjševanje njegovih 
posledic. 

V kvalitativni raziskavi predstavljam izsledke treh fokusnih skupin s predstavniki teh 
poklicev. V raziskavi sem preučevala dejavnike na delovnem mestu gasilcev, reševalcev in 
policistov, ki poleg intervencij vplivajo na zaznavanje stresa. Sem spadajo delovnik, vodstvo, 
odnosi ter izmensko delo in izobraževanja. Zanimale so me še morebitne razlike v obstoječih 
modelih psihosocialne pomoči ter razlike teh treh poklicnih skupin v zaznavanju stresnih 
dogodkov in vrst intervencij, v katerih posredujejo. Za sodelujoče v vseh treh poklicnih 
skupinah so najbolj stresne tiste intervencije, kjer so vključeni otroci, njihovi znanci/bližnji ter 
intervencije, ki so se končale s smrtjo. Za policiste so še posebno stresna posredovanja v 
primeru družinskega nasilja.  

V teku raziskovanja sem ugotovila, da večina sodelujočih še ni izkoristila ponujene 
psihosocialne pomoči in podpore, čeprav opažajo posledice stresa na delovnem mestu in v 
domačem okolju. Zaradi tabuizacije psihosocialne pomoči imajo sodelujoči različne predloge 
za spremembe tega področja, kot so operativna sposobnost ponudnikov psihosocialne pomoči, 
večja prisotnost zaupnikov ter pristnejši odnos psihologov in drugih izvajalcev psihosocialne 
pomoči.  

Namen magistrskega dela je bil podrobneje preučiti stres pri delu gasilcev, reševalcev in 
policistov, saj si ta zaradi svoje specifičnosti zasluži posebno obravnavo. Gasilci, reševalci in 
tudi policisti so v svojih odgovorih izrazili pritisk javnosti, ki ga med posredovanjem 
občutijo, saj javnost od njih pričakuje, da bodo v vsakem trenutku vse rešili. Občani te 
posredovalce pomoči večinoma vidimo samo v njihovi reševalski vlogi, vse premalo pa se 
zavedamo, da so lahko prav oni skrite žrtve nesreč. 
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SUMMARY 

In the master’s thesis, I deal with the professional stress and psychosocial support of 
firefighters, paramedics, and police officers. Firstly, in the theoretical part, I present stress in 
an individual’s life, stress and burnout at the working position, and professional stress of these 
assistance providers. I also present specifics of each of these professions in more detail and 
how individual situations influence the emergence of stress. I mention individual types of 
stress and various stressors which influence the emergence of stress in an individual. I also 
present the symptoms which indicate that an individual is under the influence of stress and 
when it is necessary to seek medical help in treating these symptoms. Because of the fact that 
firefighters, paramedics, and police officers witness traumatic events on many occasions, I 
focus on trauma and posttraumatic stress disorder in the theoretical part. 

The existing form of psychosocial support of firefighters, paramedics, and police officers, and 
its significance and role in strengthening positive strategies of coping with the stressful and 
traumatic situation, and in reducing initial stressful reaction which occurs because of the 
traumatic event, are all in the forefront of the master’s thesis. In the thesis, I present 
organizational and personal factors which influence the emergence of stress in the employees 
in these professions, and I propose the measures for reducing its consequences. 

In the qualitative research, I present the findings of the three focus groups with the 
representatives of these professions. In the research, I studied the factors in the working 
position of the firefighters, paramedics, and police officers which influence stress detection in 
addition to interventions. These factors are working hours, management, relationships, shift 
work, and education. I was also interested in possible differences in the existing models of 
psychosocial support and differences between these three professional groups in sensing 
stressful events and the types of interventions which they intervene in. For the participants in 
all three professional groups those interventions are the most stressful, where children and 
their acquaintances/relatives are involved, and interventions which resulted in death. For the 
police officers, especially stressful interventions are those where domestic violence is 
involved. 

During the research, I realized that most of the participants did not yet use the offered 
psychosocial assistance and support, even though they detect the consequences of stress at 
work and in the domestic environment. Because of the tabooization of the psychosocial 
support, the participants have various proposals in order to alter this field, such as the 
operational ability of the providers of the psychosocial support, the increased presence of 
confidants, and warmer attitude of psychologists and other performers of psychosocial 
support. 

The purpose of the master’s thesis was to study stress in the work of firefighters, paramedics, 
and police officers in more detail, as it deserves a special discussion because of being very 
specific. Firefighters, paramedics, and also police officers expressed the pressure of the public 
in their responses. They feel this pressure while being on interventions, as the public expects 
from them to solve everything in every single moment. Citizens see these assistance providers 
mostly through their assistance role. All too little we realize that they can also be invisible 
victims of accidents. 

Keywords 

Firefighters, paramedics, police officers, stress, psychosocial support, trauma. 
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UVOD 

Stres lahko definiramo kot eno od funkcij organizma, ki služijo njegovi prilagoditvi na 
spremembe. Ko posameznik dojema neskladje med zahtevami, ki jim je izpostavljen ter 
njegovimi sposobnostmi za obvladovanje zahtev, to vpliva na njegovo doživljanje stresa 
(Žibret idr., 2008). Večinoma ga povezujemo z negativnimi posledicami, vendar je določena 
količina stresa po mnenju Vlasceanu (2012) nujno potrebna, da se lahko razvijamo in smo 
bolj motivirani. 

Eden največjih stresogenih dejavnikov je tudi delovno mesto oz. delovno okolje posameznika. 
Na podlagi definicij stresa bi lahko rekli, da je stres na delovnem mestu vzorec določenih 
reakcij, ki se zgodijo, ko so delavci soočeni z delovnimi zahtevami, za katere nimajo znanja, 
sposobnosti ali veščin, ali pa se z njimi ne zmorejo spopasti (Preventing Absenteeism at the 
Workplace, 1997). V določenih poklicih so zaposleni izpostavljeni večjim stresnim 
obremenitvam, v drugih manjšim. Obstaja lestvica stresa glede na vrsto poklica, iz katere je 
razvidno, da spadajo policisti in gasilci med najbolj stresne poklice. Na vrhu lestvice so 
osnovni storitveni poklici (npr. vojak, gasilec, pilot, zdravnik, medicinska sestra); sledijo jim 
strokovni in visoko usposobljeni poklici (knjižničar, profesor …) (Pettinger, 2002, v Bilban, 
2014, str. 20).  

Gasilci, reševalci in policisti se vsakodnevno soočajo z reševanjem življenj in premoženja. 
Nekatere intervencije so zahtevnejše, druge manj; pri nekaterih gre le za materialno škodo, pri 
nekaterih pa je nesreča morebiti terjala tudi krvni davek. Vsi ti dogodki lahko vplivajo na 
posameznikovo učinkovitost. Način spoprijemanja s stresom mora pri sebi razviti vsak 
posameznik, saj vsak od nas drugače doživlja stresne dogodke in jim pripisuje drugačen 
pomen. Zato ni univerzalne formule, ki bi vsem ljudem pomagala pri obvladovanju stresa, saj 
se posamezniki med seboj zelo razlikujemo v osebnostnih značilnostih, izkušnjah, 
življenjskem okolju ter kakovosti odnosov (Tušak in Blatnik, 2017).  

Namen mojega magistrskega dela je bil predstaviti stresne dejavnike, ki so jim pri svojem 
delu izpostavljeni gasilci, reševalci in policisti ter osvetliti doslej malo raziskano področje 
stresa v interventnih poklicih pomoči. Ugotoviti sem želela, kakšne posledice stresa doživljajo 
na delovnem mestu ter v domačem okolju, katere vrste intervencij so zanje najbolj 
obremenilne ter kakšne oblike podpore bi po njihovem mnenju lahko doprinesle k 
učinkovitejšemu soočanju in premagovanju posledic poklicnega stresa. Zanimalo me je še, 
kako se sami spopadajo s stresom ter kako jim pri tem pomaga podpora družine in prijateljev.  

Magistrsko delo je posvečeno vsem herojem. Herojem, ki se vsak dan nesebično razdajajo v 
travmatičnih situacijah, medtem ko so v službi ljudi in za ljudi. Namenjeno je njim in 
njihovim družinam, ki velikokrat zaradi službe 'potegnejo kratko'. Vsem poklicnim in 
prostovoljnim gasilcem, reševalcem in policistom, ki se pogosto srečujejo s situacijami, ki 
ogrožajo tudi njihova življenja. V teh situacijah so namreč prav oni tista pomembna vez med 
življenjem in smrtjo.  
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1 STRES 

1.1 Definicija stresa 

»Stres ni to, kar se nam zgodi. Je naš odgovor na to, kar se nam je zgodilo. In odgovor je 
nekaj, kar izberemo sami.« Maureen Killoran 

Beseda 'stres' ni vedno imela takega pomena, kot ga ima v današnjem času. Izraz naj bi izviral 
iz latinske besede »stringere«, kar bi v prevodu pomenilo 'zvezati trdno' (Humphrey, 1993, v 
Žibret idr., 2008, str. 13 ). V 13. in 14. stoletju so besedo stres uporabljali za opisovanje 
pritiska ali napetosti (Vlasceanu, 2013). V angleščini se prvič pojavi v 17. stoletju, ko so s to 
besedo opisovali nadlogo, pritisk, muke in težave. Šele v 19. stoletju se je pomen besede 
spremenil in od takrat naprej je pomenil silo, pritisk ali močan vpliv, ki deluje na osebo ali 
predmet. Pomen te besede se je navezoval tudi na zunanjo silo, ki v predmetu vzbuja napetost, 
le-ta pa poskuša pri tem ohraniti svojo nedotakljivost z upiranjem moči te sile (Tušak in 
Blatnik, 2017).  

Stres je bil področje raziskovanja za mnoge psihologe in zdravnike. Pri raziskovanju stresa je 
imel na začetku 20. stoletja veliko vlogo biolog in zdravnik Robert Hooke, ki je preučeval 
stresne vzorce in osebnosti (Vlasceanu, 2013). Največje zasluge pri opisovanju in 
raziskovanju stresa pa nedvomno gredo slavnemu biokemiku madžarskega rodu Hansu Selye-
ju, ki je temu posvetil celo svoje življenje in svoj pogled na stres skladno s svojimi 
raziskovanji tudi večkrat dopolnjeval (Tušak in Blatnik, 2017). Selye je bil prvi znanstvenik, 
ki je stres opredelil kot podlago za nespecifične znake in simptome bolezni. Laboratorijskim 
podganam je vbrizgal hormon, ki ga je izoliral iz kravjih jajčnikov. S tem poskusom je hotel 
identificirati učinke hormonov glede na dogajanje s podganami. Rezultati niso potrdili 
njegovih pričakovanj in pri podganah so nastale krvave razjede. Povečale so se jim 
nadledvične žleze, njihov imunski sistem (bezgavke, vranica) se je skrčil. Ko je kasneje 
izvedel nekaj kontrolnih eksperimentov, je ugotovil, da v resnici ni bil kriv kravji hormon, 
ampak to, kar so podgane ob zbadanju z iglami doživljale. Ne glede na izkušnjo, kateri je 
izpostavil podgane, so te razvile enake simptome – če jih je izpostavil ekstremni 
vročini/mrazu, hudemu hrupu, gibanju brez počitka … V obdobju dveh dni so izgubile 
mišični tonus, odpovedal je njihov imunski sistem in pojavile so se jim razjede v prebavilih. 
Tako je razvil teorijo stresa. S to besedo je opisal tisto, kar je podganam počel (povzročal 
stres) ter način, kako so se na to početje odzvale (stresni odziv) (Yong Tan, 2018; McGonigal, 
2017).  

Selye-vo teorijo stresa in splošnega prilagoditvenega sindroma danes razumemo kot zelo 
pomembno raziskovalno delo (Vlasceanu, 2013). V svojem delu z naslovom Stress in Health 
and Disease je zapisal, da je stres »prisoten pri poslovnežu pod stalnim pritiskom, pri atletu, 
ki se trudi zmagati na tekmi, pri kontrolorju zračnega prometa, ki stalno trepeta zaradi 
odgovornosti za stotine življenj, pri možu, ki le nemočno opazuje ženino počasno, boleče 
umiranje zaradi raka, na konjskih dirkah pri tekmovalcu in gledalcu, ki na konje stavi« 
(Charlton, 1992, str. 156). Ugotovil je tudi, da vsak človek nosi v sebi tisočletja star 
mehanizem, ki omogoča primerno reakcijo v različnih stresnih situacijah. Stres je definiral kot 
»nespecifičen odziv telesa na zahteve, ki se vršijo« (Tušak in Blatnik, 2017, str. 14). Pri tem 
gre za odgovor telesnih virov na različne dražljaje (stresorje). Odgovor predstavljajo različne 
fiziološke in kemične spremembe, medtem ko je stres stanje, v katerem človek je. To stanje 
povzročajo notranji ali zunanji dejavniki, ki povzročijo težave v prilagajanju. Od posameznika 
zahtevajo veliko truda, da lahko ohrani ravnotežje med sabo in zunanjim okoljem (prav tam).  
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Sklenemo lahko, da različni avtorji podajajo različne definicije stresa. Največkrat je definiran 
kot sindrom, ki vključuje nespecifično reakcijo organizma na dražljaj iz okolja (Bilban, 2007). 
V najširšem smislu bi lahko stres opredelili kot »preobremenjenost, ki ogroža fizično in 
duševno integriteto človeka. Povzročajo ga razni biološki (lakota, žeja, bolezen), fizični 
(potres, požar, skrajna temperatura okolja), psihološki (strah, neuspehi in negativna 
pričakovanja) in socialni dejavniki (konflikti v družini ali pri delu, brezposelnost) (Bilban, 
2007, str. 30).  

Poenostavljeno bi lahko rekli, da gre za reakcijo našega telesa, ko se zaradi grožnje, ki jo je 
zaznalo naše telo, aktivirajo obrambni sistemi (Youngs, 2001). Ta (stresna) reakcija je 
sprožena nezavedno (Bajt idr., 2015). 'Krivec' za stres je torej večinoma nekdo/nekaj zunaj 
našega organizma, medtem ko so posledice stresa notranje, psihološke ali fiziološke narave, ki 
jih opisujemo kot napetost, napor (Bilban, 2007). Gre za telesne, fizične, duševne in kemične 
reakcije na situacije, ki v človeku povzročijo zmedenost, nejevoljo in vzburjenost (Youngs, 
2001).  

Stres je po mnenju Charltona (1992) lahko konceptualiziran s treh vidikov – stres kot dražljaj, 
stres kot odziv na dražljaj ter stres kot interakcija zunanjih dražljajev in notranjih odzivov. 
Vlasceanu (2013) pa trdi, da je najboljša definicija stresa tista, ki združuje dražljaje in tudi 
odziv telesa nanje, saj predpostavlja izmenjavo med posameznikovimi viri spoprijemanja in 
zahtevami okolja. Pomembno je upoštevati tudi dejstvo, da se posamezniki različno odzivajo 
na stres in stresne situacije. Pri tem gre za zaokrožen psihobiološki proces, ki ga sestavljajo 
stresor, zaznava grožnje in stanje bojazni.  

Ihan in Simonič Vidrih (2005) pravita, da je stres samo ena od mnogih funkcij 
posameznikovega organizma; namenjen je njegovi boljši prilagoditvi na spremembe. Stres po 
njunem mnenju predstavlja reakcijo telesa na nevarnost. Ta reakcija se je razvila že v 
pradavnini. Stresni odziv se pri posamezniku sproži takrat, ko je posameznik ogrožen. Zato 
avtorja trdita, da je stres izredno močno čustveno stanje, ki ga lahko razumemo tudi kot 
prilagoditveni odziv telesa na spremembe v okolju. Podobno trdi tudi Z. Rakovec Felser 
(1991), ki pravi, da je stres situacija alarma, stanje posameznikove fizične in psihične 
pripravljenosti, da se z obremenitvijo sooči, se ji prilagodi in jo obvlada. Obremenitve so v 
tem primeru lahko zunanjega ali notranjega izvora ali pa so fizične, kemične, socialne, 
biološke ali psihološke narave.  

Večina ljudi stres doživlja kot nekaj slabega. Sam po sebi stres nima samo negativnih 
učinkov, saj ga v življenju potrebujemo za učinkovito in ustvarjalno delo. Med njegove 
pozitivne učinke Bilban (2007) uvršča usposabljanje za reševanje težav, ustvarjanje dejavnega 
odnosa do življenja, krepitev samozavesti in samospoštovanja.  
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1.2 Stresorji in njihovo zaznavanje 

»Ne moreš vedno nadzorovati zunanjih dogodkov, ampak vedno lahko nadzoruješ, kar se 
dogaja v tvoji notranjosti.« Wayne Dyer 

Ko posameznik določeno situacijo prepozna kot težavno ali bolečo, je stres izrazito negativen. 
V takem primeru naši možgani telesu sporočijo, da se mora pripraviti na nevarno situacijo. To 
reakcijo imenujemo beg ali boj. To je posamezniku znak, da je v nevarnosti in da se mora 
zaščititi. Ta reakcija je človeku dobro služila v času razvoja človeške vrste, ko je moral človek 
bežati pred divjo živaljo ali naravno katastrofo, danes pa so razlogi za stres povsem drugačni. 
Zato so potrebne druge reakcije (Bajt idr., 2015). Sodobno življenje in delo sta nam prinesla 
nove stresorje in nevarnosti, ki se jih ne moremo lotiti več tako neposredno in konkretno kot v 
času, ko je človek bežal pred nevarnostjo in lovil divje živali (Pranjić, 2010). 

Bilban (2007, str. 31) kot stresor definira »karkoli, kar človeku predstavlja določeno zahtevo, 
obremenitev in/ali izziv«. Je realna ali navidezna grožnja posameznikovim sposobnostim 
(Greenberg idr., 2002). Pojem ''stresor' je opredelil že Selye, da bi poudaril razliko med 
vzrokom (stresor) in posledico (stres kot stanje) (Tušak in Blatnik, 2017).  

Stresorji so dogodki ali pogoji, ki jih posameznik zazna kot ogrožajoče ali škodljive; 
povzročijo stanje napetosti (Sarafino, 1990, v Tušak in Blatnik, 2017, str. 25). Stresorji lahko 
torej nastopajo v več oblikah (npr. ravno pred odhodom v službo se nam na avtu izprazni 
baterija; ko se nam mudi na sestanek, se polijemo s kavo …). Poznamo več vrst stresorjev, ki 
bi jih lahko razvrstili v tri skupine:  

- fiziološki (pomanjkanje spanja, močan, ponavljajoč hrup, vročina, mraz, bolečina, 
izčrpanost, utrujenost, telesne poškodbe);  

- kognitivni (kognitivni dogodki, ki presegajo raven povprečne delovne kapacitete);  
- psihogeni (neprijetni, ogrožajoči notranji dražljaji) (prav tam).  

Stresorje bi lahko opredelili tudi kot ovire, zahteve, obremenitve ali izzive. Dojemanje 
stresorjev in njihovi učinki na posameznika so odvisni od posameznikovih značilnosti ter 
značilnosti samega stresorja (pomembnost stresorja za posameznika, njegovo trajanje, moč in 
pogostost) (Looker in Gregson, 1993, v Meško, idr. 2008, str. 90).  

Vsi stresorji za posameznika niso škodljivi oz. obremenjujoči. S psihološkega vidika so 
pomembni predvsem tisti stresorji, ki povzročijo vedenjske ali duševne učinke. 
Obremenjujoči stresi so lahko posledica delovanja enkratnih hudih stresnih dogodkov ali 
posledica vsakdanjih in ponavljajočih se majhnih stresov, ki pa so lahko prijetni (spodbudni) 
ali neprijetni (Tušak in Blatnik, 2017). Ravno drobni prijetni stresi so pomembna sestavina 
posameznikovega dobrega počutja in kakovosti življenja (Musek, 1997).  

Večini ljudi so izvor stresa tudi nove in neznane razmere, s katerimi nimajo izkušenj (Tušak 
in Blatnik, 2017). Nekateri dogodki so lahko tragični in boleči in zato povzročajo več 
škodljivega stresa kot prijetnejše spremembe (poroka, rojstvo otroka, selitev v novo hišo …) 
(Žibret idr., 2008).  

Stresorje natančneje opisuje Holmesov in Rahejev model stresa (Holmes in Rahe, 1967, v 
Žibret idr., 2008, str. 11), ki govori o dražljajih, ki povzročajo stresne odzive. Po tem modelu 
so življenjske spremembe oz. dogodki stresorji, ki bremenijo posameznikov prilagoditveni 
sistem ter zahtevajo fiziološke in psihološke napore. Ti napori povečajo možnosti za nastanek 
raznih zdravstvenih težav, kot so somatska obolenja, anksioznost in depresija.  
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V okviru tega modela sta razvila tudi lestvico ponovne socialne prilagoditve, saj po njuni 
definiciji vsaka sprememba od ljudi zahteva ponovno prilagoditev v njihovih okvirih. Zanju je 
sprememba tista, ki povzroča stres in vpliva na zdravje posameznika.  

Da bi se lahko stresni proces sploh začel, moramo nekaj prepoznati kot grožnjo, kot nekaj, kar 
izzove naš obrambni odziv. Z interakcijo zunanjih (stresor) in notranjih (spoznava) procesov 
se je ukvarjal Richard Lazarus. Poimenoval jo je izmenjava. Pri tem ni toliko poudarjal 
stresorja, ampak bolj pomen dogodka za osebo. Menil je, da posameznikovo mnenje o 
razmerah, ki ga obkrožajo, določa, ali so te stresne. Stres je po tej definiciji posledica ocene 
posameznika in ne posledica stresorja samega – zunanji dražljaji postanejo stresni med 
procesom ocenjevanja (Lazarus in Folkman, 1985, v Bajec in Polič, 2013, str. 48).  

Moči stresorja torej ne določa samo grožnja za posameznika, ampak tudi simbolični pripis, saj 
je od posameznikovega dojemanja in načina spoprijemanja s pritiski okolja odvisno, ali bo 
neki dogodek prerasel v stresor (Rees, 1976, v Tušak in Blatnik, 2017, str. 25). Lazarusov 
model stresa je poimenovan tudi kognitivni model, v okviru katerega posameznik podaja dve 
oceni:  

- prvotna ocena, ki se ukvarja z določanjem dogodka kot stresnega in 
- drugotna ocena, ki ovrednoti zmožnosti posameznika, da se z grožnjo spoprime 

(Lazarus in Folkman, 1985, v Bajec in Polič, 2013, str. 48). Ta ocena vključuje tudi 
dejavnike iz okolja, ki posamezniku omogočajo, da vstopi v akcijo, ki bo 
zmanjšala/odstranila grožnjo (Lazarus in Folkman, 1984, v Žibret idr., 2008, str. 15).  
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1.3 Vzroki stresa 

»Kako zaznavamo in se odzovemo na situacijo, je temelj našega stresa. Če se osredotočaš na 
negativno v situaciji, lahko pričakuješ večji nivo stresa. Po drugi strani pa – če se potrudiš in 
v vsaki situaciji vidiš dobro, se bo nivo tvojega stresa drastično zmanjšal.« Catherine Pulsifer 

V razmerah, ki človeka ogrožajo, lahko najdemo več značilnih vzrokov stresa:  

- fizični (npr. utrujenost, hrup, temperatura, vreme, dolgotrajnost grožnje …); 
- psihološki (npr. grožnja pomembnim vrednotam, izpostavljenost nevarnosti, strah za 

življenje, osebna izguba/poškodba, časovni pritisk, prisotnost pri poškodbi/smrti 
bližnjih, pritisk odgovornosti, neuspešna akcija …); 

- socialni (npr. medosebni odnosi, povezanost skupine, veliko število udeležencev z 
različnimi zahtevami …) (Flin, 1996, v Bajec in Polič, 2013, str. 49). Sem lahko 
prištevamo tudi vse hitre družbene spremembe, ki ogrozijo osebne in kolektivne 
pravice ter moralni in socialni sistem varnosti. Običajno gre za niz dejavnikov, ki jim 
lahko rečemo tudi psihosocialni dejavniki stresa, saj so pri tem poleg zunanjih 
stresorjev pomembne tudi posameznikove osebne lastnosti in izkušnje (Bilban, 2007): 

- biološki in fiziološki (npr. poškodbe organizma, izguba telesnih tekočin, stradanje, 
motnje bioloških ritmov …) (Bilban, 2007).  

Girdano in Everly (1979, v Tušak in Blatnik, 2017, str. 27) vzroke stresa delita na tri skupine:  

- psihosocialni (človekova potreba po prilagoditvi v spremenljivih pogojih, občutek 
frustriranosti zaradi nezmožnosti doseči želeni cilj, preobremenjenost, pretirano 
vzburjenje, premalo dražljajev, osamljenost); 

- bioekološki (bioritem, prehrambne navade, vzdražni pragi); 
- osebnostni (ranljivost posameznika, ki pa je večja pri anksioznih osebah z nižjim 

samovrednotenjem, pri osebah, ki imajo specifičen vzorec vedenja, ob zunanjem 
nadzoru ter naučeni nemoči).  

Vzroki stresa lahko po mnenju Možine (2002) izvirajo iz delovnega mesta, družinskega 
življenja ali iz osebnostnih lastnosti posameznika. Posameznik je stresu na delovnem mestu 
lahko izpostavljen zaradi prekomernih obremenitev, nezadovoljstva z delom, povečane 
odgovornosti, tekmovalnega vzdušja, občutka neustreznosti ter slabih odnosov med sodelavci. 
K stresu na delovnem mestu so po avtorjevem mnenju bolj nagnjeni ljudje z veliko delovno 
vnemo, stalno napetostjo in nestrpnostjo ter ljudje, ki delajo pod nenehnim pritiskom.  
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1.4 Simptomi stresa 

»Če si žalosten, živiš v zgodovini. Če občutiš tesnobo, živiš v prihodnosti. Če občutiš mir, živiš 
v sedanjosti.« Neznani avtor 

Čeprav vsak posameznik stres drugače doživlja, M. Bajt idr. (2015) govorijo o tipičnih znakih 
in simptomih stresa, ki se pojavljajo pri večini posameznikov. To so pospešeno bitje srca, 
negativne misli, hitro dihanje, občutek strahu ali ogroženosti, povišan krvni tlak, napete 
mišice, mrzle dlani in stopala, povečana budnost, nespečnost, vznemirjen želodec, umikanje v 
samoto. Pri tem ne gre samo za telesne simptome. V splošnem stres lahko prepoznamo v 
simptomih, kot so: slab izgled posameznika, nervozno ravnanje, prebavne težave, 
nezainteresiranost za družbo, anksioznost, raztresenost, depresija (Tušak in Blatnik, 2017).  

Če je stresni dogodek zaznan kot pozitiven, pri posamezniku prevladata veselje in 
pričakovanje. 

Zaradi boljše preglednosti simptome stresa navajam v štirih (4) skupinah:  

- telesni simptomi (nespečnost, prevelika potreba po spanju, zmanjšan/povečan apetit, 
slabost, prebavne motnje, bolečine v mišicah, prsih, okoli srca, pogosti glavoboli, 
vrtoglavice, kronična utrujenost, nizka stopnja ali izbruh energije, ki mu sledijo 
depresija, pogosti prehladi, alergije, pretirano uživanje nikotina, kofeina, pomirjeval, 
alkohola); 

- duševni simptomi (tesnoba, nemir, napetost, zaskrbljenost, nezadovoljstvo, slaba 
volja, razdražljivost, potrtost, občutek nemoči, obupa, depresija, pretirana občutljivost, 
zmedenost, nagle spremembe razpoloženja, nočne more, pogost jok, vzponi in padci 
samospoštovanja, občutki manjvrednosti); 

- simptomi na področju medsebojnih odnosov (želja po samoti, skrivanje, izolacija, 
težave v komunikaciji, zmanjšan stik s prijatelji, nezaupanje, nestrpnost, motnje v 
spolnosti); 

- simptomi stresa, ki se kažejo na delovnem mestu (občutek preobremenjenosti, nizka 
produktivnost, izguba perspektive, pomanjkanje zanimanja za dejavnosti, ki so 
posameznika nekoč veselile, pomanjkanje novih idej, neodločnost, nedokončanje 
nalog, lotevanje vedno novih nalog, težave z zbranostjo, pozornostjo, pozabljivost, 
odpor do dela) (Looker in Gregson, 1993, v Meško idr., 2010, str. 153).  

M. Bajt idr. (2015, str. 22) za lažji oris teh simptomov navajajo misli, ki prevevajo 
posameznika ob izpostavljenosti stresni situaciji: »Tega ne zmorem! To, kar se mi dogaja, je 
grozno! Vsi pritiskajo name! Težko mi je! Slabo se počutim! Zmešalo se mi bo! Preveč je 
vsega!« Pravijo še, da se simptomi stresa prepletajo, zato je pomembno, da posameznik stres 
prepozna in se šele nato z njim spoprime.  

 

  



Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov Nina Mezinec 
 
 
 

9 
 

1.5 Pozitivni in negativni stres 

»Stres, tesnobo in žalost si povzročimo sami – ko živimo zato, da bi zadovoljili druge.« Paolo 
Coelho 

Razmerje med zahtevami okolja in našo sposobnostjo reševanja je tisto, ki določi, ali bo stres 
za nas imel škodljive učinke na zdravje (kar imenujemo distres oz. negativen stres), ali pa bo 
na nas deloval spodbudno (eustres oz. pozitiven stres) (Bajt idr., 2015).  

Že Hans Selye loči dve vrsti stresnih situacij – pozitivne in negativne. Vsi stresorji niso 
škodljivi oz. obremenjujoči. Določena količina stresa v življenju je potrebna, da se lahko 
razvijamo, da smo bolj motivirani (Vlasceanu, 2013). Pozitivni stres ali eustres vpliva na 
razvoj posameznika, saj vpliva na njegovo učenje, napredek, na prilagajanje spreminjajočemu 
se okolju (Bajt idr., 2015). 'Prijazni' stres nastopi, ko so sposobnosti posameznika za 
obvladovanje večje od zahtev. Posamezniki zaupajo vase; ta stres ustvarja energijo in 
življenjsko moč, povečuje telesno pripravljenost in duševno zmogljivost. Zlahka se dosegajo 
zastavljeni cilji; pojavi se želja po novih izzivih, vendar ti dejavniki od posameznika prav tako 
zahtevajo prilagoditev (Tušak in Blatnik, 2017).  

Za večino ljudi je stres nekaj slabega oz. neprijetna izkušnja. Negativen stres ali distres se 
pojavi, kadar zahteve okolja presegajo posameznikove sposobnosti za soočanje z njimi. Če 
negativne stresne situacije trajajo preveč časa, so premočne, preveč številčne, posamezniku 
onemogočajo učinkovito in produktivno delo in imajo škodljiv vpliv na posameznikovo 
delovanje (Bajt idr., 2015).  

S tema dvema delitvama želijo številni avtorji prikazati, da je stres lahko naš 'pomočnik' pri 
doseganju ciljev in spodbujanju učinkovitosti. Na drugi strani pa lahko – če intenzivno traja 
dlje časa – stres postane škodljiv in vodi k čustvenemu nemiru, izgorelosti in psihičnim 
težavam (boleznim) (Colligan in Higgins, 2005). Znake pozitivnega in 
negativnega/dolgotrajnega stresa bi lahko na podlagi zgornjih opredelitev združili:  

POZITIVNI STRES DOLGOTRAJNI/KRONIČNI STRES 

• visoka motiviranost, 
• pozitivna vznemirjenost,  
• ustvarjalnost,  
• učinkovitost,  
• uspešnost,  
• odločnost,  
• sposobnost jasnega in racionalnega 

razmišljanja.  

• nepojasnjen glavobol, vrtoglavica, 
• nespečnost, kronična utrujenost, 
• težave s koncentracijo,  
• razdražljivost,  
• izguba želje po spolnosti,  
• težave z želodcem,  
• povišan krvni pritisk,  
• motnje hranjenja,  
• bolečine v vratu in križu,  
• zmanjšana imunska odpornost,  
• upad učinkovitosti in ustvarjalnosti,  
• telesna oslabelost,  
• povečana odsotnost z dela,  
• zmanjšana produktivnost,  
• nezgode,  
• pomanjkanje svežih idej.  

(Zaviršek Mikolič, 2013; Tušak in Blatnik, 2017).  
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M. Bajt (2015) opozarja še na tretjo vrsto stresa, ki se ga ljudje manj zavedamo, vendar je v 
zadnjem času še kako prisoten. Gre za doživljanje stresa zaradi vzrokov iz tretjega vira, 
kamor spadajo psihološki in družbeni sprožilci, finančna, gospodarska in ekonomska kriza ter 
bojazni pred situacijami, ki bi se lahko zgodile.  

1.6 Faze stresne reakcije (splošni prilagoditveni sindrom)  

»Jaz nisem to, kar se mi je zgodilo. Sem, kar sem si izbral, da bom postal.« Carl Jung 

Stresna reakcija se lahko sproži zaradi resničnih groženj ali namišljenih situacij in s tem 
povezanih skrbi, ki si jih povzročamo sami (Greenberg idr., 2002). Naše telo ne loči med 
namišljenimi in realnimi ogrožajočimi situacijami, zato v primerih, ko gre za dlje trajajoče 
tovrstne situacije, stresna reakcija ne mine. Pojavijo se znaki negativnega stresa, ki vodi v 
različne težave in bolezni, kot sta npr. izgorelost in druge resnejše fizične in duševne motnje 
(Bajt, idr., 2015).  

Hans Selye (1956, v Tušak in Blatnik, 2017) je prvi opozoril na sindrom nespecifične 
obolelosti, ki ga sproži vse, kar lahko prizadene telo (mraz, vročina, mehanske poškodbe, 
prevelik telesni napor …). Pri tem se skoraj pri vseh pojavljajo podobne telesne reakcije. 
Selye jih je imenoval alarmna reakcija. Tej fazi sledi druga, prilagoditvena faza, če pa 
škodljivi vplivi trajajo še naprej, pride do stanja izčrpanosti. Ta 'zakoniti' vzorec je Selye 
poimenoval splošni prilagoditveni sindrom, pri katerem govorimo o vseh treh fazah.  

Ob premagovanju vsakdanjih težav stresna reakcija poteka v mejah normalnega območja. Ko 
pride do neznanih ali pretiranih zahtev, novih izzivov in občutkov ogroženosti, stresna 
reakcija sproži povečano pripravljenost, da se telo lahko s temi zahtevami sooči (prav tam).  

1.6.1 Alarmna faza 

Ker se mora človek nenehno prilagajati spreminjajočemu se okolju, je razvoj stresne reakcije 
človeški vrsti omogočil preživetje v nevarnih okoliščinah (npr. srečanje z živaljo). Stresna 
reakcija je v hipu vključila telesni odziv. Človek se je s sovražnikom bojeval ali pa zbežal. 
Človekova reakcija na stresorje je enaka kot reakcija njegovih prednikov ob bližnjem srečanju 
z živaljo (Tušak in Blatnik, 2017).  

Telesni odziv je bil ključnega pomena za preživetje naših prednikov. Danes se je telesnim 
nevarnostim pridružila še psihična ogroženost (družbeni položaj, samospoštovanje, socialna 
varnost …), vendar pa se na grožnje, ki človeku pretijo, človek večinoma odziva enako, kot se 
je v preteklosti. Vključi se nagonski stresni odziv, čeprav ni potrebe po telesni reakciji (prav 
tam).  

Alarmno fazo lahko na podlagi tega poimenujemo faza 'beg ali boj', saj gre v tem primeru za 
položaj, kjer je potreben takojšnji odziv. V tej fazi se v kri izločata epinefrin in kortizol, ki sta 
odgovorna za povišanje krvnega tlaka in srčnega utripa (Vlasceanu, 2013). Telo vključi stanje 
najvišje pripravljenosti in je pripravljeno na takojšnje delovanje. Odločitev o delovanju 
nastopi v delčku sekunde. Ta faza je sestavljena iz šoka in protišoka (Tušak in Blatnik, 2017). 
Stresorji povzročijo upad in dezorganizacijo delovanja (šok). Kmalu zatem se že pojavijo 
znaki mobilizacije in pripravljanja na spoprijem s stresorjem (protišok) (Bilban, 2007). 
Colligan in Higgins (2005) reakcijo 'beg ali boj' pojasnita s praktičnim primerom staršev, ki v 
trenutku rešijo otroka, preden ga povozi avto – prav stres je bil tista gonilna sila, ki je pri njih 
spodbudila to reakcijo. 
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Avtonomni živčni sistem povzroči nekaj alarmnih reakcij:  

- da je lahko čim več krvi preusmerjene do mišic in možganov, se prebava upočasni, saj 
je v stresni situaciji bolj pomembna budnost;  

- dihanje se pospeši, da do mišic pride kar največ kisika.  
- poveča se srčni utrip, da kri čim hitreje pride v tiste predele telesa, ki morajo biti 

pripravljeni na akcijo;  
- poveča se potenje, da se telo hitreje hladi; 
- mišice se napnejo in ostanejo napete, dokler stres ne popusti;  
- pojavijo se kemične reakcije, ki omogočajo hitrejše strjevanje krvi, ki bi v primeru 

poškodbe preprečilo preveliko izgubo krvi; 
- v kri se izločajo sladkorji in maščobe, ki telo oskrbujejo z energijo (Tušak in Blatnik, 

2017).  

Alarm je primeren odziv samo za kratkotrajne zahteve in izzive. V primeru dlje trajajočih 
izzivov je potrebno dolgotrajnejše prilagajanje. To je sestavni del druge faze odziva (prav 
tam).  

1.6.2 Faza odpora 

V drugi fazi, imenovani tudi faza odpora, se naše telo poskuša prilagoditi novemu stresnemu 
faktorju (Vlasceanu, 2013). V tej fazi se okrepi delovanje in prizadevanje organizma, da bi 
uspešno obvladal učinke stresa. Organizem se zavaruje pred ponovno poškodbo (Tušak in 
Blatnik, 2017). Če je prizadevanje organizma, da bi obvladal stresorje, uspešno, se delovanje 
organizma povrne na normalno raven. V nasprotnem primeru začne delovanje pešati, pojavijo 
se znaki izčrpanosti in motnje, ki se lahko v skrajnem primeru končajo s smrtjo ali 
samomorom (Bilban, 2007).  

V tej fazi se telo povrne v homeostazo oz. biokemično uravnovešenost. Telo se poskuša 
pomiriti z obratnimi procesi kot v alarmni fazi – z zmanjševanjem krvnega tlaka, zniževanjem 
srčnega utripa, uravnavanjem dihanja in telesne temperature (Tušak in Blatnik, 2017).  

Posameznikove predstave o sposobnostih kljubovanja zahtevam temeljijo na njegovih 
dosedanjih izkušnjah, nazorih, potrebah, prepričanjih in pričakovanjih; odvisne so tudi od 
podedovanih značilnosti, splošnega zdravstvenega stanja, starosti, spola, vzgoje in osebnostne 
strukture (Looker in Gregson, 1993, v Tušak in Blatnik, 2017, str. 21).  

Znotraj te faze se je potrebno zavedati, da je telo oslabljeno in oseba lahko hitro zboli. Če se 
stresna situacija nadaljuje do tretje faze, pride do faze izčrpanosti (Vlasceanu, 2013), saj se 
lahko izčrpajo zaloge mineralov in vitaminov, ki so nujno potrebni za zdravo funkcioniranje 
(Tušak in Blatnik, 2017).  

1.6.3 Faza izčrpanosti 

Če se stanje stresa nadaljuje, se izčrpajo tudi adaptacijski mehanizmi. Takrat nastopi faza 
izčrpanosti. B. Youngs (2001) pravi, da se izčrpanost pojavi takrat, ko je telo podvrženo 
stanju intenzivnega stresa vsaj 6-8 tednov. Telo zaradi podaljšanega stresa izgubi prožnost in 
odbojnost, ki je nujno potrebna za obvladovanje situacij. To biokemično izčrpanost pogosto 
imenujejo tudi 'izgorelost'. Izraba energije za prilagoditev se kaže v 'prilagoditvenih boleznih', 
kar poveča dovzetnost za prehlade in gripe; zmanjšana je tudi sposobnost spoprijemanja s 
stresom (Tušak in Blatnik, 2017).  
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1.7 Vrste stresa 

»Bog nam je dal milost, da mirno sprejmemo stvari, ki jih ne moremo spremeniti, pogum, da 
spremenimo stvari, ki jih lahko spremenimo, in modrost, da razlikujemo ene od drugih.« 
Reinhold Niebuhr 

Lazarus (2000, v Colligan in Higgins, 2005, str. 91) govori o treh vrstah stresa: akutni, 
dolgotrajni in kronični. Vsak nivo stresa ima z njim povezane čustvene in telesne simptome. 
Po njegovi definiciji o akutnem stresu govorimo, ko je posameznik soočen z novimi 
zahtevami, pritiski in pričakovanji, posamezniku pa se zdi, da nima sposobnosti za 
spoprijemanje z njimi. Simptomi akutnega stresa so povečana anksioznost, zaskrbljenost, 
sovražna nastrojenost, utrujenost, povečano bitje srca, vrtoglavica, glavoboli, bolečine v 
hrbtu, težave s pozornostjo in zmedenost.  

Za dolgotrajni stres so značilni vsi zgornji simptomi, vendar pa je za to vrsto stresa značilno, 
da mu je posameznik pogosteje izpostavljen. Posameznik, ki je pod vplivom dolgotrajnega 
stresa, večkrat izraža agresivno vedenje, nizko toleranco, nepotrpežljivost ter občutek, da se 
mu vedno mudi (prav tam). Dolgotrajni stres predstavlja resno nevarnost za posameznikovo 
telesno in duševno zdravje. Telo zaradi nenehnega stresa izloča prevelike količine stresnih 
hormonov, ki se nakopičijo v krvi. Ti povzročijo hude motnje, okvare organov ali motnje 
prebavnega trakta, motnje hranjenja in spanja, motnje imunskega sistema, tesnobne in 
depresivne motnje ter motnje kardiovaskularnega sistema (Erzar in Torkar, 2007), torej imajo 
te osebe povečane možnosti za srčne bolezni, bolečino v prsih, astmo, povišan krvni tlak in 
stalne glavobole (Lazarus, 2000, v Colligan in Higgins, 2005, str. 91).  

Kronični stres je vsota vseh dolgotrajnih stresorjev. Povezan je z družinskimi težavami, 
revščino in dolgotrajnimi boleznimi (Colligan in Higgins, 2005).  

Tistim obremenitvam, ki jih stres povzroča za telo, strokovnjaki pravijo tudi alostatično 
breme. Pri tem ne gre samo za neposreden odziv, ampak tudi za prenehanje tega odziva, ko ni 
več potreben ali je prišlo do prilagoditve (prav tam).  

McEwen in Lasley (2004, v Erzar in Torkar, 2007) predstavita štiri tipe nastanka alostatičnega 
bremena: 

• kronični stres;  
• nesposobnost prilagoditve (posameznik ima težave s prilagoditvijo ali privajanjem na 

isti stresor. To lahko vodi k preveliki izpostavljenosti stresnih hormonov, ker 
organizem ne more ublažiti hormonalnih odgovorov na ponavljajoč se dogodek);  

• nezmožnost ugasnitve hormonalnega odziva (pri posamezniku jo lahko opazimo na 
način, da posameznik ni sposoben ustaviti odziva organizma na stres, čeprav je 
nevarnost že prenehala. Pri tem hormonalnem odzivu največ deleža pripisujejo 
genetskim predispozicijam, ki so velikokrat povezave s povišanim krvnim tlakom. Ta 
stres je pogosto povezan tudi z depresijo);  

• neustrezen odziv (gre za neustrezen/nezadosten odziv kortizola, kar pomeni, da se 
imunski sistem odzove prehitro in reagira tudi na stvari, ki sicer organizmu ne 
pomenijo grožnje, npr. alergije).  
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1.8 Stres in učinkovitost (model obrnjene U-krivulje) 

Yerkes in Dodson sta leta 1908 odnos med stresom in učinkovitostjo prikazala v obliki 
obrnjene U-krivulje. Menila sta, da za vsako vedenje obstaja optimalni nivo vzburjenja, 
znotraj katerega je zmogljivost največja. Nižji ali višji nivoji vzburjenja negativno vplivajo na 
zmogljivost. Bolj kot je vzburjenost višja ali nižja od optimalne, slabša je posameznikova 
učinkovitost oz. zmogljivost ter temu primerno je višji tudi zaznani stres (Jones, 1997, v 
Žibret idr., 2008, str. 17).  

Čeprav ima posameznik sicer dobre sposobnosti spoprijemanja, ga premalo ali preveč zahtev 
obremeni tako, da se ne zmore več spopasti s stresom. Zaradi pomanjkanja izzivov se človeka 
lahko polasti občutek nezadovoljstva, naveličanosti in dolgočasja, kar vpliva na pojav 
škodljivega stresa. Če je zahtev preveč in ima posameznik za spoprijemanje z njimi na voljo 
premalo časa, se začne pojavljati dvom v lastne sposobnosti. Zmogljivost ponovno začne 
naraščati, ko je posameznik prepričan, da bo novim razmeram kos (Žibret, 2008).  

Najpomembnejšo vlogo pri vplivu stresa na zmogljivost imata hormona adrenalin in 
noradrenalin. Noradrenalin spodbuja budnost, izboljša koncentracijo in miselne sposobnosti, 
pospešuje hitrost odločanja, dojemanja in učenja in hkrati tudi prispeva k boljšemu počutju. 
Adrenalin poskrbi za hiter umik. Poveča se srčni utrip in zaradi povečane prekrvavitve 
organov in mišic noradrenalin prevzame nadzor nad zmanjšanjem dotoka krvi v kožo in 
črevesje. Pomen adrenalina je v stresni situaciji drugačen, kot si ga večina ljudi predstavlja, 
saj izzove tudi občutke negotovosti, zaskrbljenosti, ogroženosti in tesnobe (Tušak in Blatnik, 
2017).  

Za vzdrževanje zdravja in dobrega počutja se je potrebno izogibati območju škodljivega 
stresa. To lahko storimo z zmanjšanjem ali omejitvijo zahtev ter z okrepitvijo sposobnosti za 
kljubovanje težavam (Looker in Gregson, 1989, v Žibret idr., 2008).  

 

Slika: Stres in zmogljivost (Looker in Gregson, 1989, v Žibret idr., 2008, str. 18). 
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1.9 Mediatorji stresa 

Mediatorji so varovalni ali ogrožajoči dejavniki, ki pri posamezniku vplivajo na doživljanje 
dogodka, oceno njegove pomembnosti, odziv posameznika ter kasnejše posledice. Od 
situacije je odvisno, ali bodo določeni dejavniki varovalni ali ogrožajoči (Masten idr., 2008).  

Stresni mediatorji se imenujejo tudi 'blažilci' stresa, saj ščitijo posameznika pred škodljivimi 
učinki stresa. Posameznika ščitijo tako, da vplivajo na primarno in sekundarno oceno. Pri 
posamezniku se tako poveča zaupanje v lastne sposobnosti obvladovanja stresnih zahtev. 
Posledično se okrepi tudi zmožnost soočanja z zadevami (prav tam). 

Bernard in Krupat (1993, v Masten idr., 2008, str. 44) naštevata naslednje stresne mediatorje: 
lokus kontrole, socialna podpora, vedenjska tipa A in B, osebnostna čvrstost, telesna 
aktivnost, humor in duhovna podpora.  

1.9.1 Lokus kontrole 

Nekateri ljudje so prepričani, da so sami 'gospodarji svoje usode', drugi pa menijo, da je v 
življenju vse odvisno od sreče ali naključij. V teh dveh primerih se razlikuje njihovo mesto 
obvladovanja, ki je v prvem primeru notranje, v drugem zunanje. Ljudje, ki imajo notranji 
lokus kontrole so ob soočanju s stresom prepričani, da sami vplivajo na pojav stresa in na 
posledice, zato sami poskušajo prevzeti nadzor nad dogodki. Drugi se prepustijo stresni 
situaciji in jo pasivno sprejemajo (Davis, 2000, v Treven, 2005, str. 70). Občutek kontrole nad 
lastnim življenjem vpliva na zdravje. Strickland (1987, v Masten idr., 2008, str. 50) pravi, da 
je šibka kontrola povezana z zdravju škodljivimi strategijami obvladovanja, medtem ko osebe 
z močnejšo zavestjo kontrole nad lastnim življenjem bolj dejavno skrbijo za svoje zdravje.  

Lokus kontrole se velikokrat povezuje s starševskim vzgojnim stilom ter izkušnjami z vrstniki 
in pomembnimi drugimi, saj se zavest o nadzoru nad življenjem začne oblikovati že zgodaj v 
otrokovem razvoju. Direktivni vzgojni stil staršev s trdnimi načeli, ki otroka spodbujajo k 
osebni odgovornosti in imajo z otrokom topel in empatičen odnos, bo najverjetneje 
izoblikoval otroka z notranjim lokusom kontrole. Avtoritarni stil, kjer je prisotna močna 
starševska kontrola, pa se velikokrat povezuje s pomanjkanjem samostojnosti otroka, 
zunanjim lokusom kontrole, nizkim spoštovanjem ter pomanjkanjem topline do drugih 
(Masten idr., 2008).  

P. Selič (1999) predstavi več vrst kontrole oz. nadzora:  

- kontrola vedenja – posameznik je sposoben ukrepanja, ki bo omililo delovanje 
stresorja;  

- kognitivna kontrola – kognitivni procesi/strategije, ki prilagodijo trenutno reakcijo na 
stres in pozornost preusmerijo na druge vidike situacije;  

- kontrola odločanja – posameznik ima možnost izbire drugih, nadomestnih postopkov 
oz. smeri akcije;  

- informacijska kontrola – posameznik ima dostop do informacij, povezanih z 
dogodkom;  

- retrospektivna kontrola – nanaša se na prepričanja o vzrokih stresnega dogodka, ko je 
ta že mimo. 
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1.9.2 Socialna podpora 

Socialna podpora, ki so je deležni ljudje, ima glede na številne raziskave zelo dobrodejen 
učinek na posameznikovo zdravje in zmanjševanje stresa. Cobb (1976, v Černigoj Sadar, 
2002, str. 87) je socialno podporo opredelil kot informacijo, ki ljudi prepriča, da jih imajo 
drugi radi in skrbijo zanje, da jih drugi spoštujejo in cenijo ter da so del mreže komuniciranja 
in vzajemne podpore. Socialno podporo lahko razumemo kot enega od možnih socialnih virov 
za pomoč pri obvladovanju stresa. Socialna mreža posamezniku daje dostop do alternativnih 
strategij spoprijemanja oz. lahko funkcionira neposredno kot strategija spoprijemanja, ima 
pomembno vlogo pri ocenjevanju virov (Stewart, 1989, v Černigoj Sadar, 2002, str. 87).  

J. Krivec (2005) navaja dve teoriji, kako lahko socialna podpora vpliva na odpornost proti 
stresu. Teorija direktnega učinka pravi, da nam socialna podpora da občutek navezanosti in s 
tem prežene občutek osamljenosti. S tem se zmanjša tveganje fizičnih in psiholoških bolezni. 
Druga, teorija odbijanja stresa pa pravi, da socialna podpora, direktno oddalji od stresnih 
situacij, ko jo potrebujemo. 

Ob tem bi bilo smiselno opozoriti še na Bowlbyjevo teorijo navezanosti (Bowlby, 1980, v 
Krivec, 2005, str. 125), ki opisuje potek razvoja zaznane socialne podpore in njen vpliv na 
spoprijemanje s stresom. Bolj učinkovite strategije spoprijemanja s stresom imajo 
posamezniki, ki imajo v otroštvu varno bazo navezanosti, saj lahko porabijo več časa za 
raziskovalne dejavnosti in zato dobijo več informacij, kako svet funkcionira. S tem imajo več 
možnosti za navezovanje medosebnih stikov. Hkrati se ne obremenjujejo s skrbjo, da bi zaradi 
neuspeha doživeli zavrnitev staršev. Zato se s problemom raje spoprimejo, kot da bi se mu 
izognili. Na količino prejete socialne podpore vplivajo tudi narava stresne situacije, pogostost 
in socialna sprejemljivost stresnega dogodka.  

1.9.3 Osebnost tipa A, B in C 

Doživljanje stresa je v večini odvisno od posameznikovih osebnostnih lastnosti, kot so 
naučeni načini spoprijemanja s stresom, samospoštovanje, čustvena stabilnost, energetska 
opremljenost, pretekle izkušnje, nagnjenost k perfekcionizmu, starost, od trenutnega 
razpoloženja in čustvenega stanja ter situacijskih in drugih zunanjih dejavnikov, kot so 
socialna opora ter materialna in druga sredstva (Bajt idr., 2015).  

T. Lamovec (1994) pravi, da je osebnost eden od pomembnih dejavnikov, ki deluje kot 
mediator, ki blaži ali krepi učinke stresa. Spoprijemanje s stresom je manj uspešno pri osebah, 
ki so nagnjene k različnim oblikam psihološke neprilagojenosti (nevroticizem, anksioznost, 
depresivnost …).  

Dva kardiologa, Friedman in Rosenman, sta ob raziskovanju vpliva stresa na srce ljudi 
razdelila na dve skupini: osebnostni tip A in osebnostni tip B. Glede na njune ugotovitve bodo 
ljudje tipa A trikrat bolj verjetno doživeli kap ali srčni napad kot tisti iz skupine B, čeprav 
opravljajo enako vrsto dela in živijo v podobnih okoliščinah (Treven, 2005).  

A tip osebnosti zaznamujejo nemirnost, sovražnost, razdražljivost, neučakanost, pretirana 
tekmovalnost, življenje v naglici, nenehna tekma s časom, besnenje zaradi malenkosti, 
zlovoljnost ipd. Ti ljudje so slabi poslušalci, saj težko prisluhnejo sogovorniku. Zaradi 
svojega odnosa do življenja se nenehno zapletajo v spopade z okoljem. Njihovo vedenje je 
posledica pretiranega naprezanja po vzdrževanju nadzora nad okoljem. Ta vedenjski vzorec 
postopoma vodi v zasvojenost z delom. Ker se običajno preveč goreče odzivajo na zahteve in 
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pritiske, njihov simpatični živčni sistem pošilja dražljaje, ki povečujejo izločanje 
noradrenalina. To posledično zvišuje možnosti za pojav bolezni, kot so srčni infarkt, zvišan 
krvni tlak, migrene ipd. (Looker in Gregson, 1989, v Tušak in Blatnik, 2017, str. 39). Za ljudi 
s tem tipom osebnosti velja, da vse opravijo hitro, želijo si javno priznanje za svoj trud; na 
vseh področjih si želijo napredovati. Ljudje in dogodki jih hitro razjezijo. Ko niso aktivni, se 
počutijo nemirne. Pri vsaki zamudi občutijo nestrpnost, sami pa vedno prispejo pravočasno 
(Markham, 1995, v Treven, 2005, str. 70).  

B tip osebnosti je bolj definira umirjenost, zadovoljnost, obvladanost, dobrovoljnost, 
potrpežljivost, sproščenost. Sogovorniku znajo prisluhniti, znajo si vzeti čas zase. Od A tipa 
osebnosti niso nič kaj manj ambiciozni in tekmovalni, vendar zastavljene cilje dosegajo na 
pametnejši način, ki ne škoduje njihovemu zdravju. So bolj zadovoljni s svojim družinskim in 
družabnim življenjem (Tušak in Blatnik, 2017). Ljudje s tem tipom osebnosti niso tekmovalni 
pri delu ali igri; stvari se lotijo počasi in metodično. Nimajo želje po javnem priznanju in so 
zadovoljni s sedanjim položajem, ki ga imajo v službi in družbi. Obožujejo obdobja brezdelja, 
govorijo počasi in se ne razjezijo hitro. Ne zavedajo se časa, kar pomeni, da se posledično ne 
držijo rokov in pogosto zamujajo (Markham, 1995, v Treven, 2005, str. 70).  

Tušak in Blatnik (2017) tema dvema tipoma osebnosti dodajata še C tip osebnosti, ki ga 
zaznamujejo pasivnost, podrejanje, ubogljivost in potlačevanje jeze. Ta vzorec vedenja se 
povezuje tudi z dovzetnostjo za raka. Ljudje s C tipom osebnosti velikokrat zatirajo svoje 
želje in potrebe, namesto da bi se zavzeli zanje. Življenje jemljejo resno, zato so običajno 
odlični delavci, ki včasih že mejijo na perfekcioniste, ki želijo, da je vse popolno narejeno.  

1.9.4 Osebnostna čvrstost 

Raziskovalci se v zadnjem času usmerjajo v iskanje tistih lastnosti, ki pripomorejo k 
odpornosti na učinke stresa. Za osebnostno čvrste ljudi je značilno, da imajo zavest kontrole 
nad življenjem, razvit občutek dolžnosti ter sprejemajo izzive (Krivec, 2005). Osebnostna 
čvrstost vpliva tudi na občutek sreče, optimizem, asertivnost in samozaupanje. Podlaga 
osebnostne čvrstosti je odpornost oz. prilagoditev na zunanje in notranje stresorje oz. navkljub 
stiski ali travmatskim dogodkom (Masten in Coatsworth, 1990, v Akgemci idr., 2013).  

Osebnostno čvrsti ljudje so fleksibilni in prilagodljivi, kar jim omogoča uspešno obvladovanje 
stresnih obremenitev in vračanje stresnih sistemov v normalno stanje (Masten idr., 2008). 
Obenem so osebnostno čvrsti ljudje prepričani, da lahko sami vplivajo na to, kar se jim v 
življenju zgodi (Tušak in Blatnik, 2017).  

T. Lamovec (1994) navaja več vidikov osebnostne čvrstosti:  

- osebna angažiranost (kaže se kot navdušenje in užitek pri delu, odsotnost dolgočasja in 
praznine. Osebno angažirane osebe imajo občutek smiselnosti in izpolnjenosti 
življenja);  

- občutek varnosti; 
- odsotnost občutkov nemoči; 
- stopnja internalnosti/eksternalnosti (internalne osebe imajo občutek, da imajo nadzor 

nad svojim življenjem; za eksternalne osebe je značilen fatalizem);  
- kognitivna strukturiranost (ki se kaže v iskanju informacij in načrtovanju).  
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Po mnenju Dienstbier (1989, v Tušak in Blatnik, str. 40) je značilnost osebnostno čvrstih oseb 
njihova žilavost. Nanaša se na nizko raven adrenalina ter na veliko fleksibilnost, 
prilagodljivost fizioloških sistemov. Ta omogoča uspešno obvladovanje stresnih obremenitev 
ter hitro vračanje sistemov v normalno stanje. Osebnostno čvrsti ljudje imajo občutek 
smiselnosti svojih dejanj in življenja. Sprememb ne doživljajo kot breme, ampak kot eno 
normalnih sestavin življenja. Ogroženi se ne čutijo zlahka (Tušak in Blatnik, 2017).  

Tušak in Blatnik (2017) kot eno od pomembnih osebnostnih značilnosti posebej izpostavljata 
tudi posameznikovo samovrednotenje, saj oseba, ki razpolaga z dobro samopodobo, zaupa 
vase in situacije doživlja kot izziv in potrditev, ne pa kot nevarnost, na katero ne bo znala 
ustrezno reagirati. Turk (2013) to lastnost poimenuje samoučinkovitost oz. doživljanje lastne 
kompetentnosti. Človekovo zaznavanje lastne kompetentnosti in učinkovitosti vpliva na to, da 
se posameznik izogiba dejavnostim, za katere meni, da presegajo njegove zmožnosti; hkrati se 
lahko bolj dejavno udejstvuje pri tistih, za katere se čuti sposobnega.  

Praktično vsi ljudje doživljamo stresne situacije, zaradi katerih postanemo ranljivi. Od 
posameznika je odvisno, ali bo to situacijo dojemal kot izziv ali krizo, kar je odvisno tudi od 
posameznikove odpornosti in osebnostne čvrstosti. Odpornost je po mnenju Phillipsa (2008, v 
Akgemci idr., 2012) pojem, ki se ga da osvojiti preko izkušenj in učenja.   
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1.10 Spoprijemanje s stresom in odpornost nanj 

Spoprijemanje bi lahko rekli vsem »kognitivnim in vedenjskim prizadevanjem za 
obvladovanje notranjih in zunanjih zahtev, ki presegajo posameznikove zmožnosti. Cilji 
spoprijemanja so notranji (npr. čustvene reakcije) ali zunanji (npr. sprememba situacije)« 
(Folkman idr., 1986, v Latack in Havlovic, 1992, str. 483).  

V tej definiciji lahko razberemo, da je spoprijemanje s stresom procesno usmerjeno. 
Vključuje obvladovanje stresne situacije, ki lahko pomeni trud za zmanjšanje situacije ali 
izogibanje le-tej, toleriranje, morebitno spremembo situacije ali preprosto sprejemanje 
situacije take, kot je (Lyon, 2012).  

Leta 1966 je Lazarus definiral dve obliki spoprijemanja s stresom: aktivno in pasivno. 
Kasneje sta s Folkmannom ti dve obliki preimenovala v problemsko-orientirano in čustveno-
orientirano. Oblike spoprijemanja, usmerjenega na problem, vključujejo poskuse 
posameznika, da opredeli problem, poišče nove rešitve, razmisli o možnih izidih in prednostih 
situacije, aktivno spreminja, kar se v situaciji da spremeniti, in se po potrebi tudi nauči novih 
veščin. V čustva usmerjene strategije spoprijemanja so usmerjene v zmanjševanje čustvenih 
pretresov. Vključujejo odmik in izogibanje situaciji, selektivno pozornost, minimaliziranje 
situacije, iskanje socialne podpore ter meditacijo. Te strategije neposredno ne spremenijo 
pomena situacije za posameznika, zato se čustveno usmerjene strategije spoprijemanja 
uporabljajo predvsem takrat, ko se dogodkov ne da spremeniti (Lazarus in Folkman, 1984, v 
Lyon, 2012, str. 10).  

Billings in Moos (1981, v Krivec, 2005, str. 124) na podoben način ločita tri načine 
spoprijemanja s stresom:  

- aktivne vedenjske strategije, ki so usmerjene v problem; 
- aktivne kognitivne strategije, ko s pomočjo logične analize definiramo osebni pomen 

situacije;  
- strategije izogibanja, ki so usmerjene v emocije.  

Na to, katero strategijo bo posameznik izbral, vplivajo starost, spol, sposobnosti in izkušnje 
ter osebnost. Če zgoraj navedene strategije ne koristijo, je smiselna in dobrodošla tudi pomoč 
raznih strokovnjakov (psihologov, psihoterapevtov, svetovalcev, zdravnikov).  

Posamezniki se razlikujemo v tem, kaj doživljamo kot stres in tudi kako se z njim 
spoprijemamo. V raziskavi Ameriške psihološke organizacije (2017) poročajo, da so odrasli 
našteli naslednje aktivnosti, ki jim pripomorejo k zmanjševanju stresa: ukvarjanje s 
športom/hoja, surfanje po internetu, gledanje televizije (dve ali več ur na dan), preživljanje 
časa z družino in prijatelji, branje, molitev in hrana. Te aktivnosti so bolj izvajale ženske kot 
moški. Kljub temu pa učinek teh strategij ni potrjen.  

M. Bajt idr. (2015) kot bolj uspešne načine spoprijemanja s stresom navajajo naslednje:  

- sprememba okolja in njegovih zahtev (menjava prebivališča, službe, umik iz okolja, ki 
nam prinaša stres …);  

- sprememba lastnih spretnosti spoprijemanja s stresom in podpora že pridobljenim 
takim spretnostim (prepoznavanje stresnih simptomov, zavedanje, da je stres lahko 
koristen, osredotočanje na varovalne dejavnike, učenje strategij spoprijemanja s 
stresom, sproščanje mišične napetosti, spreminjanje misli, stališč in prepričanj, 
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samokontrola vedenja – vljudno in odločno izražanje občutkov, asertivnost, trening 
socialnih veščin, načrtovanje in boljša organizacija delovnega in prostega časa …); 

- sprememba ocene situacije (poskušamo zmanjšati zahteve okolja in povečati lastne 
vire spoprijemanja, saj na spremembo ocene situacije vplivamo z zmanjševanjem 
nasprotja med zahtevami okolja in posameznikovimi viri spoprijemanja).  

Poleg vseh teh strategij je zelo pomembna še skrb zase, kamor spada dovolj spanja, 
kakovostna in redna prehrana, čas zase, izražanje svojih čustev, pravica do spoštovanja, 
osebnostna rast ipd. Lahko bi rekli, da spoprijemanje s stresom pomeni, da zna posameznik 
živeti uravnoteženo, uspešno reševati težave, načrtovati svoj čas in se sprostiti in umiriti. 
Zavedati se mora, da je določena količina stresa pri delu neizogibna in potrebna (prav tam).  

Po mnenju S. Treven (2005) se lahko vsak posameznik nauči obvladovati stres. Med 
individualnimi metodami, ki so se do sedaj izkazale kot uspešne, našteva redno fizično 
aktivnost, meditacijo, metode za sproščanje, zdrav življenjski slog in upravljanje časa. 
Telesna dejavnost predstavlja dobro zaščito pred stresom in z njim povezanimi boleznimi, saj 
se tako okrepijo mišice, srce, poveča se pljučna kapaciteta, izboljša se splošno počutje in 
učinkovitost pri delu. Danes tudi veliko zdravnikov priporoča meditacijo za odpravljanje 
bolezni, ki so povezane s stresom. Meditacija naj bi človeku pomagala na več načinov: 
omogoča popolno sprostitev, uporabna je za zmanjševanje čustvenih in duševnih težav in 
pomaga pri vzpostavljanju ravnovesja.  

Zelo priporočljiv je tudi avtogeni trening, ki je metoda samohipnoze. Z določenimi vajami 
lahko posameznik doseže nadzor nad svojimi fiziološkimi procesi. Pri mentalnem in fizičnem 
sproščanju zelo pomagata tudi terapevtska masaža in aromaterapija. Z redno skrbjo za 
ohranjanje telesne in duševne čilosti zmanjšamo možnost, da bi zaradi hudih obremenitev 
zboleli. Za to lahko poskrbimo s pravilno prehrano in rednim kardiovaskularnim treningom 
(prav tam).  

M. Rus Makovec (2003, str. 135) uporablja izraz odpornost na stres, ki se nanaša na 
posameznikovo »sposobnost vzdrževanja ustreznega vedenja ob velikih življenjskih stresih.« 
Po avtoričinem mnenju 'preživeti stres' ne pomeni enako kot biti 'odporen na stres', saj ljudje, 
ki so preživeli stres, niso nujno odporni proti njemu, ker se lahko npr. fiksirajo v vlogi žrtve. 
Z vzdrževanjem ran preprečujejo svoj nadaljnji osebnostni razvoj. Posamezniki, ki so na stres 
odporni, zacelijo svoje rane, svoje življenje živijo naprej v polnosti in so sposobni 
konstruktivno delovati.  

Manj uspešni načini spoprijemanja s stresom so po mnenju M. Bajt (idr., 2015) zanikanje 
(problema), izogibanje v beg, miselna in vedenjska neaktivnost (sanjarjenje …), 
samoobtoževanje, negativno razmišljanje, uživanje različnih poživil, ki delujejo zgolj 
začasno, dolgoročno pa telesu škodujejo, dejavnosti, ki zahtevajo veliko telesnega in 
mentalnega napora, ter deloholizem.  
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2 TRAVMA 

»Kitajci uporabljajo za besedo 'kriza' dve znamenji. Prvo znamenje pomeni nevarnost, drugo 
znamenje pa priložnost. V krizi se zavedaj nevarnosti, a prepoznaj priložnost.« John F. 
Kennedy  

Beseda travma je grškega izvora in pomeni rano, poškodbo. Lahko bi jo definirali kot 
poškodbo telesa in uma, ki jo povzročijo zunanji dejavniki. V trenutku travme žrtev postane 
nemočna zaradi neizmerne človeške ali naravne sile, ki pri posamezniku onemogoči 
varovalne mehanizme (Herman Lewis, 1997).  

Preden se posvetimo podrobni definiciji travme, je bistvenega pomena opozoriti na sprožilec 
travme: travmatski dogodek. Mikuš Kos in Slodnjak (2000, str. 11) ga opredelita kot 
»dogodek ali dogajanje, katerega stvarne razsežnosti po svoji naravi ali svoji intenziteti 
presegajo običajna stresna doživetja in pri skoraj vseh ljudeh povzročajo grozo, trpljenje in 
psihofiziološke motnje.«  

Med hude travmatske dogodke bi lahko prištevali prometne in druge nesreče, dogodke, ko je 
posameznik žrtev fizičnega nasilja, spolne zlorabe ali priča družinskemu nasilju, posilstvu, 
uboju, samomoru, življenjsko nevarnim boleznim ali ogrožajočim zdravniškim posegom, 
naravne katastrofe, smrt bližnjih ali vojna dogajanja (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

Značilnosti travme so – poleg travmatskega dogodka – še »nesposobnost obvladovanja, 
dezorganizacija na področju mišljenja, fiziološke motnje, huda čustvena prizadetost 
(trpljenje, žalost, tesnoba, občutja krivde) in moteno vsakodnevno delovanje na področjih 
socialnih odnosov, vedenja in delovne storilnosti« (Mikuš Kos, 2001, str. 8). 

Travmatični dogodki so bili vir raziskovanja za psihologa Marka Seery-a, ki je znan predvsem 
po članku Whatever Does Not Kill Us (Kar nas ne ubije, op. a.). V njem je predstavil 
prepričanje ljudi, da travmatični dogodki običajno napovedujejo poznejše negativne učinke na 
duševno zdravje in dobro počutje. Večja nesreča naj bi napovedovala slabše rezultate. Izvedel 
je longitudinalno raziskavo, kjer je udeležence spraševal, ali so že kdaj doživeli katerega 
izmed različnih negativnih življenjskih dogodkov (smrt, bolezen, poškodba, velike finančne 
težave, ločitev, preživetje naravne nesreče …). Na podlagi preučevanja dolgoročnih učinkov 
težkih preizkušenj je preučil, ali število travmatičnih dogodkov napoveduje dobrobit ljudi v 
času trajanja raziskave. Prišel je do krivulje v obliki črke U, kar je pomenilo, da imajo ljudje, 
ki so doživeli srednje število težkih preizkušenj, najnižjo nevarnost za depresijo, najmanj 
zdravstvenih težav in so v življenju najbolj zadovoljni. Ljudje, ki v življenju niso doživeli 
nobenih travmatičnih dogodkov, so bili po podatkih iz njegove raziskave bistveno manj 
zadovoljni s svojim življenjem kot ljudje, ki so doživeli povprečno število travmatičnih 
dogodkov. Varovalni učinek težkih preizkušenj so zasledili pri moških in pri ženskah, v vseh 
starostih, rasah in etničnih pripadnostih. Na razlike niso vplivali niti izobrazba, prihodki, 
zaposlitev, zakonski status ali drugi socialni dejavniki (Seery, 2010, v McGonigal, 2017, str. 
234). Seery-jeva dognanja lahko na podlagi rezultatov upravičeno zaključimo z mislijo: 'Kar 
nas ne ubije, nas naredi močnejše'.  

Njegovi rezultati so začetku naleteli tudi na negativen odziv. Očitali so mu, da odobrava 
zlorabo otrok. Sam je na to gledal drugače. Ti dogodki so nedvomno negativni; težji del je v 
teh dogodkih videti še kaj drugega kot negativnost. To ne pomeni, da je odobraval travmo; 
želel je ugotoviti, kakšno vlogo ima nesreča v človeški izkušnji. Vsak posameznik gre v 
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svojem življenju skozi določeno število travm, izgub in težkih preizkušenj, vendar pa ljudje 
nismo obsojeni na to, da nas nesreča duševno pohabi (McGonigal, 2017).  

V povezavi s travmo in Seery-jevimi dognanji je potrebno omeniti še pojem posttravmatska 
rast. Ko ljudje opisujejo posttravmatsko rast, poročajo, da imajo po preživeti travmi večji 
občutek bližine z drugimi in več sočutja zanje. Ugotovijo, da so močnejši, kot so mislili, da 
so, in bolj cenijo vrednost svojega življenja. Njihova vera postane močnejša in v življenju si 
običajno ustvarijo novo pot. To ne pomeni, da se po težki preizkušnji brez težav postavijo 
nazaj na noge in da se jih travma ne dotakne. Čeprav lahko vidijo pozitivne spremembe pri 
sebi oz. v svojem življenju, to ne pomeni, da ne trpijo več. Seveda pa vsak travmatični 
dogodek ne privede do rasti. Tisto, kar je v travmi dobrega, ne pripada travmi, temveč 
samemu posamezniku, saj je bistvo v tem, kako se posameznik na travmo odzove, kakšne so 
njegove moči ter vrednote (Tedeschi in Calhoun, 2004, McGonigal, 2017).  

2.1 Post-travmatska stresna motnja 

»Spomnim se primera, ko smo v mojem kraju iskali mladega fanta, celo mojega soseda, ki je 
padel iz kanuja v reko Dravo. Bil je slab plavalec in je utonil. Starši so nemočno opazovali 
naše iskanje po strugi reke. Ker nismo točno poznali lokacije nesreče, do teme nismo našli 
trupla nesrečneža. Starši in svojci pa so še kar vztrajali na bregu. Zame je bila to zelo mučna 
situacija in še po službi, v temi, sem se vrnil na kraj dogodka. Sicer nisem mogel nič 
pomagati, ampak mislil sem, da bo moja navzočnost pokazala svojcem, da mi ni vseeno za 
neuspešno iskanje. Drugi dan smo truplo fanta našli in kljub tragediji pri sosedu smo si 
oddahnili in bili zadovoljni, da ni trajalo še dlje. Lahko bi naštel še nekaj primerov, vendar ni 
potrebno, saj je vsem skupno to, da stresni dogodek pride vedno za tabo, in bolj ko o njem 
razmišljaš, bolj se ti vtisne v spomin« (Rupreht, 2006, str. 26).  

Da lahko govorimo o post-travmatski stresni motnji (v nadaljevanju PTSM), morajo obstajati 
trije glavni simptomi: podoživljanje travme, izguba zanimanja in čustvena otopelost ter 
doživljanje določene mere stresa. Glavno pa je, da je posameznik preživel travmatični 
dogodek, ki je pri njem prebudil pomembne simptome distresa. Glede na poročila žrtev 
različnih katastrof lahko naštejemo določene karakteristike, ki dogodke naredijo travmatske. 
To so dogodki, ki so nepričakovani, nevarni in preobremenjujoči (Figley, 1986). Mikuš Kos 
in Slodnjak (2000) travmatski dogodek opredeljujeta kot dogajanje, katerega stvarne 
razsežnosti po svoji naravi ali intenziteti izjemno presegajo običajna stresna doživetja in pri 
ljudeh povzročajo grozo, trpljenje in psihofiziološke motnje. Posameznik, ki trpi zaradi post-
travmatske stresne motnje, se izogiba s travmo povezanim dražljajem in deluje otopelo, kaže 
znake povečane vzburjenosti; vsi ti simptomi pa morajo trajati dlje kot mesec dni. Te motnje 
povzročajo težave v delovanju na različnih področjih.  

Post-travmatska stresna motnja je danes klasificirana kot anksiozna motnja (Ehlers in Clark, 
2000). Anksioznost je »vrsta strahu, ki nastane, ko subjekt ocenjuje, da njegov življenjski 
položaj v celoti presega njegove sposobnosti. Anksiozni subjekt ocenjuje, da ni sposoben 
obvladati življenjskih težav« (Milivojević, 2008, str. 707). Če anksioznost povežemo s post-
travmatsko stresno motnjo, lahko rečemo, da se ta pojavi, če posameznik doživlja travmatičen 
dogodek, ki se je že zgodil, kot trenutno grožnjo (Ehlers in Clark, 2000).  
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Nastanek post-travmatske stresne motnje poteka v več korakih:  

- Oseba doživi zastrašujoč dogodek, ki presega običajne človeške izkušnje. Ta dogodek 
pri posamezniku povzroči občutja groze, hudega strahu, tesnobe in telesne 
vznemirjenosti.  

- Posameznik začne podoživljati travmatski dogodek v mislih, sanjah in predstavah. 
Dogodek podoživlja ob dražljajih, ki spominjajo na ta dogodek, občasno pa tudi v 
mirovanju ali drugih okoliščinah.  

- Oseba se nato začne pretirano izogibati dražljajem, ki bi jo lahko utegnili spominjati 
na travmatični dogodek.  

- Pri posamezniku so prisotni znaki fiziološkega vznemirjenja, npr. motnje spanja … 
- Intelektualno delo posameznika je oteženo, ker se pojavljajo motnje koncentracije in 

druge motnje.  
- Vse te motnje lahko trajajo več kot mesec dni (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

Posamezniki s post-travmatsko stresno motnjo travme ne zmorejo videti kot časovno 
omejenega dogodka, ki se je že zgodil in ki ne more imeti negativnih posledic za njihovo 
prihodnost. Običajno imajo ljudje, ki trpijo za PTSM težave s popolnim opisovanjem 
dogodka, saj je ta razdrobljen, s pomanjkljivimi detajli in pravilnim vrstnim redom (Freshman 
in Foa, 1998, v Ehlers in Clark, 2000, str. 324). Po drugi strani pa ljudje poročajo tudi o 
pogostem, nehotenem in zelo živem vsiljevanju spominov na ta travmatični dogodek (prav 
tam).  

Kako bo posameznik predelal PTSM, je odvisno od stopnje asimilacije travme, kakšno vlogo 
je posameznik imel v travmi, od njegovih predbolezenskih osebnostnih potez ter ostalih 
dejavnikov. Motnje, ki jih doživljajo posamezniki, so lahko blage, lahko pa se posameznik 
čuti ujetega v travmi, nemočnega, v strahu, da se bo travma ponovila. Lahko je obremenjen z 
vsiljevanjem predstav, misli in čustev v povezavi s travmo in dezorientiran v času in prostoru. 
Pogosti so mehanizmi izogibanja bolečih misli iz zavesti, kot so represija, zanikanje, 
blokiranje vsiljivih predstav, zaznavno izkrivljanje ter projekcija (Bajec in Polič, 2013).  

Poleg oprijemljive pomoči in socialne podpore, kot je skrb prijateljev, podpora, ljubezen, 
naklonjenost, sočustvovanje in reševanje problema, Harvey, idr. (2003) priporočajo tudi 
kognitivno vedenjsko terapijo, za katero je dokazano, da je zdrav in učinkovit način 
zdravljenja PTSM. Zdravljenje vključuje prepoznavanje simptomov, ki sledijo travmatskemu 
dogodku, podrobno opisovanje dogodka, spreminjanje miselnih vzorcev, ki vključuje učenje 
pacienta, da identificira negativne misli ter njegove misli o travmi, samemu sebi, svetu in 
prihodnosti, in učenje nadomestnih vedenj. Namen učenja teh vedenj je, da se posameznika 
opremi z veščinami spopadanja s travmo, tehnikami sproščanja ter zaustavljanja negativnih 
misli.  
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3 STRES NA DELOVNEM MESTU IN V DELOVNEM OKOLJU 

»Vaše delo bo zapolnjevalo velik del vašega življenja, zato je edini način, da ste resnično 
zadovoljni, da ustvarjate nekaj, za kar boste verjeli, da je odlično. Edini način, da ustvarite 
nekaj odličnega pa je, da imate radi svoje delo. Če tega še niste našli, iščite naprej. Ne bodite 
zadovoljni z malim. Z vsem srcem boste namreč čutili, ko boste našli pravo delo zase. In kot v 
vsakem dobrem odnosu, bo z leti postalo le še boljše. Zato iščite, dokler ne boste našli.« 
(Steve Jobs) 

Delo je eden najpomembnejših delov življenja vsakega posameznika. Nudi nam številne 
možnosti socialnih interakcij in osebnostnega napredka. Vpliva na našo samopodobo in 
občutek lastne vrednosti (Selič, 1999). Tako plačano kot tudi neplačano delo pripomore k 
posameznikovemu fizičnemu in duševnemu zdravju in blagostanju. Nasprotno pa obstaja 
močna povezava med brezposelnostjo in boleznijo oz. slabšanjem zdravja. Brezposelnost 
vpliva na večjo smrtnost, slabšanje splošnega zdravja, dolgotrajne bolezni, slabše duševno 
zdravje, večje poseganje po zdravilih ipd. Delo ima lahko tudi terapevtski učinek in tako 
izniči slabe učinke brezposelnosti (Waddell in Burton, 2006).  

Delo je torej lahko izvor trpljenja, nezadovoljstva, dolgočasja ali veselja, radosti, energije, 
zadovoljstva in izpopolnjenosti. Za večino odraslih delo zavzema velik del dneva. Skoraj vsak 
človek dela za to, da bi lahko preživel sebe in svojo družino, zaradi česar je delo nujno 
potrebno za življenje posameznika in njegovih bližnjih (Wrzesniewski, 2003). 

V zadnjem času se je pojav stresa na delovnem mestu zelo povečal zaradi ekonomske 
globalizacije ter novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Istočasno pa se pri 
delavcih povečuje stopnja težav, povezanih z mentalnim zdravjem. Na podlagi definicij stresa 
bi lahko rekli, da je stres na delovnem mestu vzorec določenih reakcij, ki se zgodijo, ko so 
delavci soočeni z delovnimi zahtevami, za katere nimajo znanja, sposobnosti ali veščin ali pa 
se z njimi ne zmorejo spopasti (Preventing Absenteeism at the Workplace, 1997).  

Raziskovanje in prepoznavanje stresa na delovnem mestu ima svoje temelje v Ameriki. 
Psihologi so začeli proučevati reakcije oseb, ki so se znašle v izjemno stresnih situacijah 
(Temeljotov Salaj, idr., 2012). Značilnosti delovnega okolja lahko močno vplivajo na 
človekovo počutje in njegovo sposobnost obvladovanja stresa. Delovno mesto je zaradi 
številnih dejavnikov pogosto izvor škodljivega stresa (Looker in Gregson, 1989; v Masten 
idr., 2008, str. 41).  

S. Treven (2005) navaja naslednje dejavnike stresa v delovnem okolju:  

- vrsta zaposlitve,  
- razmejitev med delom in nedelom,  
- konflikt vlog zaposlenega v delovnem okolju,  
- negotovost vloge,  
- prevelika ali premajhna obremenjenost,  
- odgovornost za druge zaposlene,  
- organizacijski dejavniki,  
- nadlegovanje in nasilje na delovnem mestu ter  
- delovne razmere (hrup, vibracije, prah, neugodno toplotno okolje, svetloba, nevarne 

snovi …).  
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Dejavnike stresa podobno razlaga tudi Murphy (1995, v Colligan, Higgins, 2005, str. 93). Po 
njegovem mnenju ima izmensko delo, še posebej nočne izmene, negativen vpliv na dobro 
počutje posameznika, saj naj bi po raziskavi Coste iz leta 1996 kar 20 odstotkov delavcev, ki 
delajo v nočnih izmenah, trpelo zaradi kronične utrujenosti, težav s krvnim tlakom, bolezni 
srca ter podobnih težav. Na stres vpliva tudi pomanjkanje možnosti, da bi se zaposleni izkazal 
ali bil ustvarjalen, saj ima v tem primeru zaposleni občutek, da je obtičal na določenem 
položaju brez možnosti za napredovanje. Velik pomen Murphy daje tudi odnosom znotraj 
delovnega mesta ter organizacijski klimi, saj k stresu veliko pripomorejo diskriminacija, 
nadlegovanje, grožnje, ustrahovanje, vzorci komunikacije ter vodenja.  

Zaposleni, ki doživljajo kronični stres na delovnem mestu, razvijejo težave s krvnim tlakom, 
povišan nivo holesterola, sladkorno bolezen, razjede, glavobole, zlorabo drog in alkohola ter 
depresijo, težave s pozornostjo ter pomnjenjem informacij, tesnobnost, jezo in razdražljivost, 
kar lahko vpliva tudi na njihove medosebne odnose zunaj delovne organizacije (Colligan in 
Higgins, 2005). Stres na delovnem mestu ima torej negativne učinke na učinkovitost 
posameznika ter povečuje absentizem. Spreminja delovne navade ljudi, osebnostne 
značilnosti oz. vedenje ter vpliva na izgorelost posameznika (prav tam).  

Različne raziskave pravijo, da so najbolj stresni poklici nekateri osnovni storitveni poklici 
(npr. poklicni vojak, gasilec, pilot, policist, reševalec, zdravnik, medicinska sestra, 
varnostnik), sledijo jim delavci v industriji (rudar, upravljavec strojev …), na koncu pa so 
strokovni in visoko usposobljeni poklici (knjižničar, univerzitetni profesor, laboratorijski 
analitik …) (Pettinger, 2002, v Bajt idr., 2015, str. 32).  

Simptomi stresa na delovnem mestu se kažejo tako na individualnem kot tudi organizacijskem 
nivoju. Simptomi na individualni ravni so lahko vedenjski (pretirano pitja alkohola, kajenje, 
izmikanje delovnim obveznostim, odsotnost z dela) in fiziološki (povečan krvni tlak, 
holesterol, zmanjšana imunska sposobnost) ter psihološki (razdražljivost, bolečine, 
nezadovoljstvo z delom …) (Černigoj Sadar, 2002).  

Na organizacijskem nivoju se simptomi stresa kažejo kot povečan absentizem in fluktuacija, 
povečanih konfliktih med zaposlenimi in menedžerji, slabim upravljanjem kakovosti ter 
drugih oblikah težav v odnosih. Ti simptomi stresa lahko vodijo v nesreče, stavke ter apatijo 
in dezorganizacijo (Černigoj Sadar, 2002; Bajt idr., 2015). Sedlar in Šprah (2011, str. 33) v 
povezavi s stresom poleg absentizma namenjata veliko pozornosti tudi prezentizmu na 
delovnem mestu. Izraz prezentizem izhaja iz dveh angleških besed: 'present' in 'absenteeism'. 
Nanaša se »na zaposlene, ki so sicer fizično prisotni na delovnem mestu, vendar so z mislimi 
ali vedenjem v nekem smislu odsotni oziroma je njihova učinkovitost in produktivnost bistveno 
zmanjšana.« Zaposleni pridejo na delovno mesto kljub bolezni, poškodbam ali drugim 
zdravstvenim težavam, zaradi katerih bi sicer morali počivati ali ostati na bolniškem dopustu. 
Pojav je precej pogost, kar kaže švedska raziskava Aronssona idr. (2000, v Sedlar in Šprah, 
2011, str. 34), kjer so izmed 3801 zaposlenih ugotovili, da jih je vsaj tretjina v zadnjem letu 
pred raziskavo vsaj dvakrat ali več bila na delovnem mestu kljub bolezni.  

V raziskavi, ki jo je opravil Burke (2002, v Karpljuk idr., 2010, str. 154) so ugotovili, da se 
moški in ženske statistično pomembno razlikujejo v nekaterih vidikih doživljanja stresnih 
situacij in simptomih stresa na delovnem mestu. Ženske pri svojem delu doživljajo statistično 
značilno višjo stopnjo stresa kot moški. Pri ženskah se tudi statistično značilno pogosteje 
pojavljajo psihološki simptomi kakor pri moških. V drugih študijah so tudi dokazali, da 
ženske stres pogosteje doživljajo na emocionalen način, medtem ko moški pod vplivom stresa 
pogosteje podležejo fizičnim boleznim (prav tam).  
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Tudi slovenski raziskovalci so že večkrat raziskovali vpliv delovnih pogojev na zdravje 
zaposlenih. V raziskavi Hladnik in Markočič Tadič (2008, v Temeljotov Salaj idr., 2012, str. 
74) so ugotovili, da imajo delo, delovno mesto in delovno okolje zelo velik vpliv na zdravje, 
saj se v delovnem okolju medsebojno prepletajo okoljski, organizacijski in osebni dejavniki. 
Poudarjata, da je skrb za zdravo in varno delovno okolje naloga delodajalcev, države in samih 
zaposlenih, kar pomeni dosledno izvajanje ukrepov in priporočil ter izboljšave in spremembe 
v korist zdravja zaposlenih.  

3.1 Premagovanje stresa na delovnem mestu na ravni posameznika 

»Življenje se odvija veliko hitreje kot kdajkoli prej – predvsem naraščajo podatki, znanje in 
izumi. Zato potrebujemo drugačnega človeka; takega, ki bo sposoben živeti v svetu, ki se 
neprestano spreminja, in ki bo vzgojen tako, da se bo počutil dobro tudi, ko se bo položaj 
spreminjal. Družba, ki bo oblikovala take ljudi, bo preživela; družbe, ki tega ne bodo zmogle, 
pa ne.« (Abraham Maslow) 

Lučanin (2014) med načini premagovanja stresa na delovnem mestu na ravni posameznika 
pravi, da je najboljši način preprečevanja stresa, da se mu izognemo, še preden se pojavi. 
Posameznik si mora prilagoditi cilje in si organizirati čas. Včasih je najbolje zmanjšati tempo 
dela. Prizadevati si mora za redno in zdravo prehrano, zmanjšati vnos kofeina, nikotina in 
sladkorja ter se športno udejstvovati z namenom vzdrževanja telesne kondicije. Zagotoviti si 
mora dovolj časa za počitek in spanje.  

Včasih mora posameznik tudi prilagoditi okoliščine, v katerih je. Če to ni mogoče, je potrebno 
spremeniti delovno mesto, če posameznik oceni, da je situacija neznosna in brez možnosti, da 
se bo kdaj spremenila na bolje.  

Posameznik se lahko tudi na lastno pobudo izobražuje o stresu in načinih obvladovanja stresa 
ali si sam poišče strokovno pomoč, kot so svetovanje, supervizija, timski sestanki. 
Posameznik sam lahko nadzoruje svoj način mišljenja ter telesne reakcije in obnašanje. To 
pomeni, da mora posameznik začeti delati pametno, ne pa hitro in več; negativne kritike 
posameznikov ne sme jemati osebno. Svoje delo in odgovornost mora deliti z drugimi, odkriti 
svoje slabosti, čustva in močne točke, vzeti si mora čas za počitek in spanje ter si prizadevati 
za dobre odnose z drugimi ljudmi.  

3.2 Premagovanje stresa na ravni organizacije 

Organizacije lahko same veliko pripomorejo k zmanjševanju stresa na delovnem mestu, 
vendar pa to od njih zahteva jasno razumevanje definicije stresa, njegove vzroke ter strategije 
spoprijemanja in obvladovanja. Predvsem vodje organizacij se morajo naučiti tehnik, ki bi jim 
pomagale prepoznavati in obvladovati stres pri njih samih ter hkrati tudi zagotavljati 
izobraževanja in pomoč njihovim zaposlenim (Stickle in Scott, 2016). Vodstveni kader ima 
namreč na voljo največ uporabnih orodij za ohranjanje take higiene dela, ki ne ogroža 
zaposlenih in ubija njihovega svobodnega življenja (Cink, 2001).  

Čeprav je večina preventivnih posegov proti stresu na delovnem mestu še vedno na ravni 
posameznika, se pojavljajo pozivi za odpravo vzrokov stresa na sistemski ravni. Delodajalci 
so zavezani k zmanjševanju psihosocialnih dejavnikov tveganja stresa – k temu jih zavezuje 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (2011), ki predvideva izvajanje programov promocije 
zdravja. V tem programu so sistematične in ciljne aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec 
izvaja z namenom krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Delodajalec mora 
načrtovati program promocije zdravja in zanj tudi zagotoviti potrebna sredstva in način 
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izvajanja. Obenem mora tudi določiti različne dejavnike tveganja, njihovo odpravljanje ter 
spodbujanje vseh zaposlenih k soustvarjanju bolj zdravega in produktivnega delovnega 
okolja. 

V vsaki delovni organizaciji bi se morali zavedati, da je preprečiti stres bolje kot zdraviti ga. 
Glede na to, da sta postala stres in izgorelost na delovnem mestu velik problem v vseh 
delovnih organizacijah, so v Evropi in ZDA že razvili številne programe za zmanjševanje 
stresa in odpravljanje posledic izgorelosti. Ti programi so lahko:  

- primarni – usmerjeni v zmanjševanje stresa; 
- sekundarni – usmerjeni v obvladovanje stresa; 
- terciarni – obsegajo strokovno pomoč zaposlenim (Selič, 2010).  

Lamontagne in Louie (2007) te programe še bolje opredelita. V primarnih programih, ki so 
preventivni, je cilj zmanjšati potencialne stresne faktorje, še preden jih zaposleni zaznajo kot 
stresne. Ta program je najbolj učinkovit, saj se ukvarjamo s stresorji pri njihovem izviru. 
Rešitve tega programa se skrivajo v razvijanju timskega dela, skupinskega dela, izboljšanju 
komunikacije, spremembi načina dela … Sekundarni program pripomore k opremljanju 
zaposlenih z znanjem, veščinami in viri za spoprijemanje s stresnimi pogoji. Ukvarjamo se s 
posameznikovimi odgovori na stresor. Rešitve tega programa so v kognitivno vedenjski 
terapiji, tečajih obvladovanja stresa in jeze, načinih sproščanja … Tretji oz. reakcijski 
program je usmerjen k zdravljenju in rehabilitaciji delavcev in njihovih s stresom povezanih 
bolezni in simptomov. Ta program vključuje svetovanje in ostale rehabilitacijske programe. 
Ti programi so lahko individualni (usmerjeni v odnos posameznik – delovna organizacija) ali 
usmerjeni na celotno delovno organizacijo (Selič, 2010), vendar pa je pri obvladovanju stresa 
potrebno veliko previdnosti, saj lahko reševanje problema stresa na individualni ravni privede 
tudi do stigmatizacije in marginalizacije. Zaposleni in vodje bi se morali spoznati s pojmom 
stresa, kako izboljšati delovne pogoje, prepoznavati stresne simptome ter kako obvladovati 
stres (Preventing Absenteeism at the Workplace, 1997). Pri odpravljanju in preprečevanju 
stresa je vodstvo ključnega pomena, saj bi zaposlenim morali dovoliti, da težave izpostavijo in 
jih spodbujati k iskanju rešitev za zmanjševaje stresa. Krepiti je potrebno tudi medsebojno 
podporo sodelavcev, kar pa zahteva nenehen dialog med vodstvom in zaposlenimi, pogovor, 
poslušanje in izmenjavo mnenj (Bajt idr., 2015). Različne organizacije so izdale že veliko 
priporočil za obvladovanje stresa na delovnem mestu. Temeljotov Salaj idr. (2012) 
izpostavljajo naslednje ukrepe:  

- posameznike je potrebno ozaveščati o prepoznavanju simptomov stresa ter pravilnega 
odreagiranja v stresnih situacijah;  

- vodilne in vodstvene kadre je potrebno izobraževati z vidika hitrejšega prepoznavanja 
stresnih situacij ter kako pomagati podrejenim v stresnih situacijah;  

- v vsakdanji delovni urnik je potrebno vpeljati antistresne programe, kot so več fizičnih 
aktivnosti, družabna srečanja, psihično-sprostitvene vaje, zaposlenim omogočati, da 
sami oblikujejo svoje delovno okolje in izbirajo sodelavca;  

- v določenih skupinah, ki so izpostavljene večjim rizičnim stresnim faktorjem, je 
potrebno periodično meriti stres.  

S. Treven (2005) med programi za usposabljanje zaposlenih o premagovanju stresa našteva 
splošne delavnice o premagovanju stresa, kjer zaposleni dobijo informacije o značilnostih 
stresa, odzivih nanj ter njegovih posledicah ter delavnice o metodah za sproščanje. Na teh 
delavnicah se posamezniki naučijo uporabiti določeno metodo (meditacija, joga, poglobljeno 
dihanje …). 
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3.3 Izgorelost na delovnem mestu 

Izgorelost (ang. 'burnout') je besedna zveza, ki se je začela pojavljati v 70. letih 20. stoletja v 
Ameriki predvsem med ljudmi, ki so pomagali ljudem, ki so se znašli v različnih stiskah. 
Čeprav izgorelost na delovnem mestu ni nov pojav, na začetku zanjo ni bilo točne definicije, 
saj so številni avtorji to besedno zvezo uporabljali za poimenovanje različnih simptomov. 
Zato ni obstajala osnova za učinkovito komuniciranje o težavi, še manj pa o primernih 
rešitvah zanjo. Velik doprinos k definiciji tega problema sta imeli Maslach in Jackson leta 
1981. Razvili sta vprašalnik »Maslach Burnout Inventory«, ki se še danes uporablja za oceno 
izgorelosti (Selič, 2010).  

Danes beseda izgorelost pomeni odgovor na kronične medosebne stresorje na delovnem 
mestu. Tri ključne dimenzije izgorelosti so izčrpanost, depersonalizacija in osebna izpolnitev 
(Maslach idr., 2001).  

Najpomembnejši del izgorelosti je čustvena izčrpanost, saj predstavlja občutek 
preobremenjenosti in izčrpanosti lastnih psihofizičnih virov (Selič, 2010). Posameznik ima 
občutek pomanjkanja energije za opravljanje dela (Bajt idr., 2015).  

Depersonalizacija predstavlja interpersonalno komponento izgorelosti, saj gre pri tem za 
negativen, neobčutljiv odnos do dela, sodelavcev in strank (Selič, 2010). Posameznik 
vzpostavi distanco do dela, postane brezbrižen, vseeno mu je za sodelavce, stranke, njegovo 
uspešnost (Bajt idr., 2015). 

Občutek pomanjkanja kompetentnosti, nizke produktivnosti in neuspešnosti pri delu je glavni 
vzrok za doživljanje nizke osebne izpolnitve. Čustvena izčrpanost se med drugim povezuje 
tudi z višjo anksioznostjo, doživljanjem večje delovne obremenjenosti, večjim številom 
medosebnih konfliktov in manjšo uporabo veščin v medosebnih odnosih. Ko zaradi manjše 
rabe veščin v medosebnih odnosih in večjega števila medosebnih konfliktov pride do 
poglabljanja depersonaliziranosti in upada osebne izpolnjenosti, je sklenjen začarani krog 
(Selič, 2010).  

Prav prisotnost teh treh komponent (izčrpanost, depersonalizacija, občutek osebne 
neizpolnitve) ter vztrajanje simptomov v daljšem časovnem obdobju izčrpanost razlikujeta od 
stresa (Awa idr., 2010). Čeprav na področju opredelitve izgorelosti še vedno obstajajo številne 
dileme, je izgorelost opredeljena v Mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB-10) kot opisna 
diagnoza – stanje življenjske izčrpanosti. Na podlagi te definicije lahko tudi razlikujemo med 
stresom in izčrpanostjo. Stres se nanaša na stanje, ko je oseba izpostavljena psihičnim ali 
fizičnim obremenitvam, izgorelost pa je posledica dolgotrajne izpostavljenosti stresu in 
previsokih zahtev okolja (Bratina, 2005, v Tušak in Blatnik, 2017, str. 98).  

Burnout je povezan z različnimi 'umiki' v službi (absentizem, želja po opustitvi službe ter 
dejanska odpoved) ter zmanjšano učinkovitostjo. Posledično je povezan tudi z zmanjšanim 
zadovoljstvom in pripadnostjo organizaciji (Maslach idr., 2001). Podobno kot stres je tudi 
izgorelost pogojena s situacijskimi (preobremenjenost z delom, časovni roki, nejasne 
pristojnosti, odgovornost, pomanjkljiva podpora iz okolja) in individualnimi dejavniki 
(starost, spol, zakonski stan, osebnostne značilnosti) (Selič, 2010).  

Ljudje, ki trpijo zaradi izčrpanosti, lahko imajo negativen vpliv na njihove sodelavce, saj so 
večkrat vpleteni v medosebne konflikte in so površni pri delovnih nalogah. Burke in 
Greenglass (2001, v Maslach idr., 2001) pravita, da obstajajo dejstva, da ima izgorelost 
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negativen učinek tudi na posameznikovo družinsko življenje. Za izgorelost bi lahko rekli, da 
ima negativen učinek tudi na posameznikovo psihično zdravje, saj vpliva na pojav 
anksioznosti, depresije, negativne samopodobe ipd. Na drugi strani pa so ljudje, ki so boljšega 
psihičnega zdravja, uspešnejši pri spopadanju s kroničnimi stresorji in potemtakem manj 
dovzetni za izkušnjo izgorelosti. Pri tem P. Selič (2010) opozarja, da obstajajo razlike med 
depresijo in izgorelostjo, saj se pri izgorelosti simptomi pojavljajo le v službi, posameznik pa 
v prostem času nima težav. Pri depresiji je pogost občutek manjvrednosti, medtem ko za 
izgorelost to ne drži.  

N. Černigoj Sadar (2002) za izgorelost pravi, da je to končna stopnja, ko pri posamezniku 
odpovedo prilagoditveni procesi. V prvi fazi izgorelosti posameznik ugotavlja neravnotežje 
med viri in zahtevami, v drugi fazi se pojavijo kratkotrajne čustvene napetosti, utrujenost, 
izčrpanost, medtem ko v tretji fazi pride do spremembe stališč in vedenja (kar se lahko kaže 
kot odsotna in mehanična obravnava oseb, ki naj bi jim nudili pomoč, cinična pretirana 
zavzetost z zadovoljevanjem lastnih potreb …).  

Sindrom izgorelosti ni nenaden pojav, ampak je rezultat daljšega procesa. Burisch (2006, v 
Bajt idr., 2015, str. 47) izgorelost opisuje stopenjsko:  

- 1. stopnja: visoke delovne zahteve, visoka stopnja stresa na delovnem mestu, visoka 
pričakovanja, delo ne izpolnjuje posameznikovih pričakovanj;  

- 2. stopnja: kronična utrujenost – fizična in psihična izčrpanost, možne so motnje 
spanja in druge zdravstvene težave (glavobol, bolečine);  

- 3. stopnja: depersonalizacija/cinizem/ravnodušnost – pri posamezniku opazimo 
apatičnost, depresivnost, dolgočasje, negativen odnos do dela, sodelavcev/strank; 

- 4. stopnja: pojavi se obup in nemoč, občutek odpora do samega sebe in drugih, občutki 
krivde, nezadostnosti. 

Pomembno je razlikovati med izgorelostjo in delovno izčrpanostjo. Delovna izčrpanost je 
normalna posledica prekomernega dela. Odpravimo jo s počitkom, ki pa pri izgorelosti ni 
dovolj. Med vzroki izgorelosti ni samo pretirano delo, temveč tudi storilnostna samopodoba 
posameznika in njegovo vrednotenje samega sebe, kar pomeni, da je potrebno delati tudi na 
drugih področjih posameznikovega življenja, da bi lahko uspešno nadvladali izgorelost (Bajt 
idr., 2015).  

Za poklicne skupine, ki nudijo različne vrste pomoči drugim ljudem (zdravstveni delavci, 
socialni delavci, skrbniki v domovih za starejše …), je poleg velikih zahtev pri delu in 
pomanjkanja podpore v delovnem okolju, stresa, nevrotičnosti, manjše avtonomnosti pri delu, 
previsokih ciljev ter težav pri usklajevanju med delom in družino velik dejavnik tveganja za 
izgorelost tudi pomanjkanje občutka, da je poklic cenjen (Selič, 2010).  

Na podlagi vseh zgoraj navedenih definicij in teorij lahko rečemo, da izgorevanje ni samo 
problem posameznika, temveč tudi družbenega okolja, v katerem ljudje delajo. 
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3.3.1 Preprečevanje izgorelosti 

Preprečevanje in zmanjševanje poklicnega izgorevanja je ključnega pomena ne samo za 
zagotavljanje kvalitete življenja zaposlenih, ampak tudi za preprečevanje ekonomskih izgub, 
ki nastanejo kot posledica absentizma. Organizacije imajo veliko možnosti preventivnega 
delovanja. Programi interveniranja za preventivo pred izgorelostjo so lahko usmerjeni v 
posameznika, v organizacijo ali kombinirani. Ti programi naj bi zmanjšali simptome in 
pozitivno vplivali na dejavnike tveganja za nastanek duševnih težav zaradi razmer na 
delovnem mestu. Awa idr., (2010) pravijo, da imajo v organizacijo usmerjeni programi 
interveniranja dlje časa trajajoče pozitivne učinke kot tisti, ki so usmerjeni v posameznika. 
Najboljše rezultate predvidevajo programi, ki so vključeni tako v posameznika kot tudi v 
organizacijo.  

K individualnim pristopom preprečevanja izgorelosti spadajo v prvi vrsti odstranitev delavca 
z delovnega mesta ter različni treningi in usposabljanja. Na teh usposabljanjih se zaposleni 
naučijo bolj primernih delovnih vedenj in uporabiti notranje vire moči, spoznajo strategije za 
premagovanje izgorelosti, ki se nanašajo na pametnejše delovanje in skrb zase. Z 
individualnimi pristopi lahko pogosto veliko vplivamo na zmanjševanje čustvene izčrpanosti, 
ne pa tudi na depersonalizacijo in osebno izpolnitev. Individualni pristopi so neuspešni na 
delovnih mestih, kjer ima posameznik malo nadzora nad stresorji (Tušak in Blatnik, 2017).  

Pri preprečevanju izgorelosti na ravni organizacije sta po mnenju Maslach (2003, v Tušak in 
Blatnik, 2017) pomembni socialna podpora in izboljšanje razmer na delovnem mestu. 

Zaposleni, ki se udeležijo programov preprečevanja izgorelosti, običajno doživljajo manj 
stresnih simptomov kot tisti, ki se programov ne udeležijo. Kot kažejo podatki raziskave Awe 
idr. (2010), je preprečevanje in zmanjševanje izgorelosti kot posledice delovnega mesta zelo 
pomembno ne samo zaradi kvalitete življenja zaposlenih, temveč tudi zaradi preprečevanja 
ekonomskih izgub, do katerih pride zaradi odsotnosti delavcev. 

Ne nazadnje lahko za preprečevanje izgorelosti kar največ naredi posameznik sam. Čanč 
(2014, v Bajt idr., 2015, str.) pravi, da si lahko posameznik pri izgorelosti pomaga tako, da si 
postavi dosegljive cilje, privošči redne odmore in vzame čas za počitek, se nauči poiskati 
pomoč sodelavcev in sproti rešuje morebitne težave v odnosih s sodelavci. Posameznik naj 
razmisli o svojih vrednotah in osebnemu poslanstvu. Ukvarja naj se s tistimi dejavnosti, ki ga 
razbremenjujejo ter se nauči reči ne, ko delo presega njegovo razpoložljivo energijo. Pri tem 
lahko pomaga tudi sprememba življenjskega sloga.  

»Izgorelost lahko na enostaven način ponazorimo tudi z metaforo o ugašanju sveče: njen 
plamen ne more biti svetel in ne more goreti, če ni ustreznih pogojev (kisika). Če ni pogojev 
oziroma ko se ti izčrpajo, sveča sčasoma samo še tli in nato dogori oz. izgori. Enako je s 
človekom« (Bajt idr., 2015, str. 46). 
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4 STRES PRI GASILCIH, REŠEVALCIH, POLICISTIH IN 
MOŽNOSTI PSIHOSOCIALNE POMOČI 

»Zadnjič sem bil na prizorišču hude prometne nesreče v bližini Ljubljane. Starejšega možaka 
je za volanom menda zadela kap in je čelno trčil v nasproti vozeči avto. V njem je bila 
študentka, ki se je vračala s predavanj. Oba sta umrla. Punca je bila stara približno kot moja 
hčerka, bila ji je zelo podobna, še nogavice na prste je imela prav takšne. Tako me je sesulo, 
kot še nobena stvar doslej. Bila je še študentka, kot moja 'ta mala'. Potem vidiš še zapiske, pa 
prenosni računalnik ... Vse je bilo tako podobno in hočeš nočeš vse preslikaš na svojega 
otroka. Sploh pa si ne predstavljam - in na srečo se še ni zgodilo -, da bi kdo od nas gasilcev 
v prometni nesreči naletel na kakšnega svojca. Najhujše so pravzaprav nezgode sodelavcev« 
(Golob, 2012).  

Gasilci, reševalci in policisti so pri svojem delu vsakodnevno izpostavljeni različnim stresnim 
dejavnikom. Hudi travmatski dogodki, kot so naravne katastrofe, kriminalna dejanja, nesreče 
s smrtnim izidom, ipd. imajo nedvomno velik in škodljiv vpliv na psihično stanje vpletenih. 
Taki dogodki in posledice imajo zelo podoben učinek kot na žrtve dogodkov tudi na psihično 
stanje osebja pomoči, ki pa so (za razliko od žrtev) znova in znova priče posledicam takih 
dogodkov. Posledice lahko pripeljejo do hudih travm in odvisnosti (Seizović, 2013). 
Posredovalci pomoči, ki so izpostavljeni truplom, masovnemu uničenju, številnim poškodbam 
in življenjsko ogrožajočim situacijam lahko postanejo skrite žrtve katastrof in nesreč (Regehr, 
2001).  

Stresne dogodke, ki so jim priča gasilci, reševalci in policisti, S. Šešok (1997) deli v dve 
osnovni kategoriji: tiste, ki jih povzročijo dejavniki okolja, in tiste, ki jih povzročijo klinični 
dejavniki.  

Zunanji (okoljski) dejavniki so:  
- izjemne vremenske delovne razmere;  
- tvegano delovno okolje;  
- hujše organizacijske in administrativne težave;  
- omejene možnosti za poklicno napredovanje; 
- omejeni viri (osebja, opreme, financ …).  

Klinični dejavniki so:  

- hujše poškodbe ali celo smrt sodelavca med službenim časom, usposabljanjem ali 
treningom, med pripravo na nujno pomoč ali neposredno po njenem nudenju;  

- samomor ali nepričakovana smrt sodelavca;  
- hujša poškodba ali smrt civilista;  
- nasilje nad otrokom;  
- otrokova smrt;  
- smrt žrtve po neuspešnih poskusih reševanja;  
- nesreče ali tragični dogodki, ki množično pritegnejo medijsko pozornost;  
- identifikacija posredovalca pomoči z žrtvijo ali tragičnimi okoliščinami;  
- katerikoli tragični dogodek, kjer so prizori, glasovi in vonjave za posredovalca tako 

stresni, da povzročijo intenzivne takojšnje ali zapoznele neugodne čustvene reakcije.  

Viri stresa pri reševalcih, gasilcih in policistih so lahko nepredvidljive in dinamične razmere, 
osebna ogroženost, odgovornost, število žrtev, delo pod časovnim pritiskom, okoljski 
dejavniki ipd. (Bajec in Polič, 2013). Stresne situacije in dogodki nanje lahko vplivajo zelo 
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različno. Reakcije na stres se pri nekaterih lahko pojavijo takoj, neposredno po travmatskem 
stresnem dogodku ali pa se pojavijo šele čez nekaj časa (Šešok, 1997). Nenadne nesreče 
namreč velikokrat vključujejo veliko število udeležencev, povzročajo ogromno osebno in 
družbeno škodo in za seboj pustijo razdejanje na ekonomskem in zdravstvenem področju 
(prav tam).  

Veliko lahko povemo o negativnih učinkih nesreč na neposredne žrtve. O posledicah, ki jih 
občutijo gasilci, reševalci in policisti pa je le malo raziskanega. Znano je, da t. i. reševalci po 
nesrečah opažajo psihične in telesne težave. V raziskavi, ki so jo opravili na Nizozemskem po 
veliki eksploziji leta 2000, so ugotovili, da se lahko med reševalci, gasilci in policisti, ki 
pomagajo pri tovrstnih dogodkih, pojavi veliko zdravstvenih težav takoj po dogodku (Morren 
idr., 2007). Te težave lahko vztrajajo še nekaj let. Pomen in razumevanje vpliva travme in 
nesreč pri gasilcih, reševalcih in policistih še posebej prihajata v ospredje po napadu 11. 
septembra 2001 na Manhattnu, kjer je življenje izgubilo več kot 200 gasilcev in 86 policistov 
(prav tam).  

Post-travmatska stresna motnja je pogosta reakcija na travmatske dogodke, kot so napadi, 
(naravne) katastrofe in hujše nesreče. Simptomi vključujejo ponavljajoče se podoživljanje 
dogodka, čustveno otopelost in izogibanje dražljajem, ki bi posameznika lahko spomnili na 
travmatski dogodek (Ehlers in Clark, 2000). Rezultati nizozemske longitudinalne raziskave 
kažejo na to, da gasilci, reševalci in policisti razvijejo psihološke težave po nesrečah. Kot 
ugotavljajo, so ljudje, ki opravljajo te poklice, dovzetnejši za telesne simptome stresa in 
zlorabo alkohola. Veliko zdravstvenih težav se zgodi takoj po nesreči in lahko traja tudi do 
nekaj let (Morren idr., 2007).  

Na odzive ljudi, ki rešujejo v težkih situacijah, vplivajo na eni strani njihove osebnostne in 
druge značilnosti (spol, izkušnje, starost …), na drugi strani pa razmere, v katerih morajo 
reševati (čakanje na začetek reševanja, videz posmrtnih ostankov, soočanje z velikim številom 
trupel …) (Bajec in Polič, 2013). Poleg zunanjih stresnih situacij in razmer na mestu 
travmatskega dogodka S. Šešok (1998) opozarja še na občutek depersonalizacije, ki ga lahko 
občutijo posredovalci pomoči. Čeprav jih to ne omejuje pri nadaljnjem opravljanju dolžnosti, 
imajo lahko med nesrečo občutek, da je dogajanje nerealno, da se to ne dogaja. Počutijo se kot 
opazovalci svojega telesa. Za vse reševalce naj bi bilo namreč značilno, da med reševanjem 
ohranjajo 'trezno glavo' in se osredotočajo zgolj na trenutno nalogo. Znajo potlačiti občutja in 
panično anksioznost (prav tam).  

Bajec in Polič (2013) pravita, da gasilci, reševalci in policisti lahko doživljajo stres že ob 
prejemu informacije o nesreči. Stres, do katerega pride zaradi pričakovanja, ima pomembne 
psihološke in fiziološke učinke, ki so podobni učinkom ob dejanskem izvajanju naloge. 
Neizkušeni zaposleni v teh poklicih poročajo o višjih stopnjah strahu in tesnobnosti kot 
izkušeni. Poklicni gasilci, reševalci in policisti kažejo manjši stresni odziv kot prostovoljci. 
Izkušnje naj bi predstavljale močno preventivo proti stresu. Poleg izkušenj je zelo pomembno 
tudi kakovostno usposabljanje. Prostovoljci, ki se srečajo z mrtvimi, doživljajo manjši stres 
kot tisti, ki pri reševanju ne sodelujejo prostovoljno. Tudi vse izkušnje, s katerimi se srečujejo 
gasilci, reševalci in policisti niso enako stresne. Za večino zaposlenih je bilo zelo stresno 
srečanje s trupli otrok, saj se ob otrocih pojavlja občutek, da so nedolžne žrtve, ki jih je 
doletela prezgodnja smrt, še preden so dobro začeli živeti. Posebno neprijeten občutek spreleti 
'reševalce', ko na mestu nesreče najdejo igrače, saj sklepajo, da so med žrtvami tudi otroci. Na 
pojav stresa ob stiku z umrlimi vplivajo tudi značilnosti trupel (vonj, izgled, otip). Velikokrat 
imajo po reševanju občutek, da je vonj po truplu še vedno prisoten in da ga ne morejo 'sprati s 
sebe'. Pogosto imajo po stiku z umrlimi še nekaj časa težave pri pripravljanju jedi in 
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prehranjevanju, saj jih pečeno meso spominja na žrtve ognja. Za nekaj časa lahko tudi 
izgubijo željo po spolnosti, ker jih golo telo spominja na trupla, s katerimi so se srečali med 
reševanjem. Nekaterim se še dolgo po reševanju vsiljujejo slike trupel ali njihovih delov; 
posebej tesna občutja vzbuja stik s trupli znancev ali prijateljev. Ob stiku s trupli so 
pomembni tudi presenečenje, šok in strah pred nepričakovanim. Zato je nujno potrebno pri 
usposabljanju gasilcev, reševalcev in policistov le-te pripraviti na najhujše. Tako bodo vedeli, 
kaj jih na intervenciji lahko čaka in ne bodo presenečeni.  

Obstaja več »vrst« stresa, ki ga pri svojem delu lahko doživljajo 'posredovalci pomoči', 
odvisno od neposrednih vzrokov nastanka. Na intervenciji nedvomno doživljajo akutni stres, 
kjer se vključi program obrambe ali bega. Ob večkratnem posredovanju na intervencijah s 
smrtnim izidom, hudimi poškodbami ali nasiljem lahko govorimo o kumulativnem stresu, ki 
nastane kot posledica ponavljajočih se obremenilnih dogodkov ali ob intenzivnih enkratnih 
dogodkih (Colligan in Higgins, 2005). Ker pa gasilci, policisti in reševalci na intervencijah 
nepričakovano rešujejo druge osebe, ki so resno poškodovane, mrtve ali žrtve nasilja, lahko 
doživijo tudi travmo, ki je posledica dogodkov, ki presegajo običajen stres, saj je ta izkušnja 
takojšnja, nenapovedana, presega posameznikove možnosti spoprijemanja ter zamaje njegovo 
psihično stanje (McCann in Pearlman, 1990).  

V okviru definiranja stresa pri reševalcih, policistih in gasilcih se je potrebno dotakniti tudi t. 
i. sočutnostne utrujenosti, ki je opredeljena kot naravno vedenje ali čustva, do katerih pride 
zaradi travmatizirajočih dogodkov, ki so jih izkusili pomembni drugi (Figley, 1995, v Bajec in 
Polič, 2013, str. 49). Do tega stresa pride zaradi pomoči ali želje pomagati ljudem, ki jih je 
travma prizadela (prav tam). S. Šešok (1997) trdi, da se sočutnostna utrujenost ne pojavi pri 
vseh ljudeh, ampak so nekateri posamezniki bolj dovzetni. Če posameznik ne čuti določene 
stopnje sočutja do človeka, ki je doživel travmatičen dogodek, se pri njem stres skoraj ne 
pojavi.  

Mitchell (1983, v Wagner, 2005) pravi, da se za take poklice odločijo ljudje z 'reševalsko 
osebnostjo'. Zanjo je značilna visoka stopnja empatije, predanosti, zmogljivosti in 
učinkovitosti, kontrole samega sebe in situacije ter občutek dolžnosti. Mitchell, ki je bil – med 
drugim – tudi sam gasilec, je veliko doprinesel k razvoju tehnike, imenovane Critical Incident 
Stress Debriefing (CISD), ki je natančneje opisana v enem od naslednjih poglavij.  

Areh (2012) podobno pravi za osebnostne lastnosti policistov, od katerih se pričakuje, da 
bodo osebnostno zreli, čustveno stabilni, samostojni, zanesljivi, odgovorni, družabni ter 
sposobni učinkovitega delovanja v stresnih okoliščinah. Različne raziskave so preučevale tudi 
razloge za odločitev posameznikov za poklic policista. Yarmey (1990, v Areh, 2012) 
ugotavlja, da je eden od možnih odgovorov ta, da skuša posameznik s to odločitvijo na 
navidezno družbeno dopusten način 'legalizirati' impulzivnost, sadomazohizem ali 
manjvrednostne občutke. Pri večini kandidatov pa prevladuje občutek socialne odgovornosti, 
ki se povezuje z željo po aktivnostih in dogodivščinah. Občutek odgovornosti ter želja 
pomagati drugim sta najpomembnejša dejavnika za odločitev za poklic policista tudi v 
slovenskem prostoru. V raziskavi Areha idr. iz leta 2002 ugotavljajo, da so domači policisti 
najpogosteje navedli zanimivost in raznolikost dela, pomoč soljudem, interes za poklic ter 
varnost zaposlitve (prav tam). Kljub lastnostim, ki so skupne večini policistov, policijska 
subkultura ter drugi dejavniki policijskega dela (stres, nezadovoljstvo, družinske razmere, 
frustracije) vplivajo celo na spremembe osebnosti pri posamezniku.  
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Zaradi kritičnih in negotovih situacij, v katerih delujejo 'posredovalci pomoči', niso 
pomembne samo njihove tehnične sposobnosti, temveč tudi netehnične veščine (Berger, 
2002). V Veliki Britaniji so zato razvili novo metodo usposabljanja, imenovano igre 
taktičnega odločanja, znotraj katerega se preko simulacije dogodkov učijo odločanja, 
komuniciranja, zavedanja situacije, skupinskega dela in spopadanja s stresom. Udeleženci 
izobraževanj poročajo, da so v kritičnih situacijah lažje in hitreje sprejemali odločitve, 
prepoznavali so tudi izboljšanje v komunikaciji in delovanju tima. Pomemben doprinos tega 
programa je tudi ta, da povečuje samozaupanje v sposobnosti obvladovanja kriznih situacij 
(Crichton, 2001). Več raziskav (Sattler, idr., 2014; Tuckey in Scott, 2014, Pender in 
Anderton, 2016) je pokazalo, da so posamezniki, ki so bili vključeni v tovrstne preventivne 
izobraževalne programe, pri delu bolj učinkoviti; stresne reakcije pri njih so redkejše; razvili 
so manj težav s PTSM.  

Gasilci, reševalci in policisti po mnenju S. Šešok (1998) nesreče in izpostavljenost različnim 
vrstam nesreč jemljejo kot dejstva vsakdanjega življenja in kot del službenih obveznosti. 
Zanje naj bi stresne reakcije zato ne bile tako močne kot za žrtve nesreč, saj so predani 
svojemu delu in čutijo obvezo po reševanju človeških življenj. Zaskrbljujoče je, ker so 
zaposleni v teh poklicih nesrečam nenehno izpostavljeni in se posledice lahko nakopičijo. 
Ravno ta pretirana izpostavljenost stresnim dogodkom povzroči, da se posamezniki niso več 
sposobni sami spoprijemati s stresnimi posledicami, ki se lahko kažejo kot zdravstvene 
težave, problemi na socialnem področju (medosebni odnosi) in zloraba drog.  

Kljub dejstvu, da je stres gasilčevo, reševalčevo in policistovo profesionalno tveganje, pa to 
še ne pomeni, da bi zaradi tega moral trpeti zaradi posledic, ki jih stres povzroča. Pri vsem 
tem je zelo pomembna preventiva, saj je prepoznavanje simptomov stresne reakcije in 
obvladovanje vsaj osnovnih prijemov za premagovanje simptomov stresa pomemben korak k 
preprečevanju posledic in pripravljenosti na nove krizne situacije (Seizović, 2013).  
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4.1 Psihosocialna pomoč po nesrečah 

»V vseh letih mojega dela v nujni medicinski pomoči je bilo toliko težkih stresnih situacij, da 
se vseh sploh ne spominjam. Mogoče jih podzavestno skriješ in potlačiš nekam na dno, da ne 
bi spet pokukale na plan. Zakaj? O njih težko govoriš, pojavi se bolečina, ki je ne odpravi 
nobena tableta proti bolečinam, slabo ti je, včasih bruhaš, ne preneseš dotika drugih ljudi. 
Včasih pa samo sediš v temi, strmiš v prazno in jočeš, jočeš. Poskušaš zaspati, zapreš oči in 
začnejo se prikazovati slike: mlad motorist v mlaki krvi – mrtev, oživljaš otroka, masiraš 
njegovo srce, solze kapljajo na njegov prsni košek, obupana mama ob sinu, ki se je predoziral 
s heroinom, obešenec, ki visi nekje globoko v gozdu, družinski prepir z nasiljem, jokajoči 
otrok v ozadju … In kaj narediš? Spati ne moreš, vzameš tableto za spanje in utoneš v pozabo. 
Leta tečejo, stres se nabira, naenkrat postane vse brez pomena, kje je smisel, zakaj sem sploh 
tu? In ugotoviš, da si globoko v depresiji. S tabo trpijo vsi tvoji, trpijo tvoje nerazumno 
vedenje, tvoje kričanje, tvojo razdražljivost in tvoje solze. Ne znaš razložiti, zakaj je tako, 
zakaj je do tega prišlo. Mnogi pari se razidejo, marsikateri zakon se konča, marsikateri otrok 
je razdvojen, pokadiš več cigaret, poješ več nezdrave hrane, manj se družiš z drugimi ljudmi. 
Uničuješ svoje zdravje, dobiš rano na želodcu, pojavijo se avtoimune bolezni. Poiščeš pomoč, 
pomoč psihologa, psihiatra.« (Seizović, 2013, str. 44).  

V zadnjem času nas mediji vse večkrat seznanjajo s številnimi naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami. Največ nesreč s smrtnimi žrtvami utrpijo države tretjega sveta, ki so tudi socialno 
in gospodarsko šibkejše države. V Sloveniji smo v zadnjih letih priča številnim večjim 
požarom v naravi, sušam, potresom, plazovom, neurjem ter poplavam. Slovenija se lahko 
zanese na reševalne službe, prostovoljce in razne organizacije, ki v primeru nesreče oskrbijo 
ogromno prizadetih ljudi. Poleg običajnega reševanja, nudenja začasnega bivališča in oskrbe z 
osnovnimi življenjskimi potrebščinami ljudem nudijo tudi psihosocialno pomoč. Čeprav se 
med strokovnjaki še vedno krešejo mnenja, katera oblika psihosocialne pomoči bi bila za 
udeležence najboljša, se vendarle strinjajo, da je največja škoda storjena, če se ne stori 
ničesar. V Sloveniji je nudenje psihosocialne pomoči tudi zakonsko zavezujoče, saj eno 
temeljnih načel zaščite, reševanja in pomoči pravi, da je vsak posameznik v nesreči upravičen 
do pomoči; družba mu jo mora zagotoviti in jo izvajati (Badovinac, 2007). 

Psihosocialna pomoč ljudem po nesreči v Sloveniji je glede na čas trajanja razdeljena na 
akutno, prehodno in dolgoročno fazo. Poteka na štirih ravneh: osnovna oskrba in varnost, 
pomoč skupnosti in družine, usmerjena nespecializirana pomoč ter specializirana pomoč 
(Lavrič in Štirn, 2016). Ljudem se na kraju nesreče nudi prva psihosocialna pomoč, ki 
zagotavlja mir, skrb in podporo pri njihovem psihičnem okrevanju. Ta pomoč vključuje 
svetovanje, pogovor, zagotavljanje varnosti in skrb za osnovne življenjske potrebe 
(Badovinac, 2007). V tej akutni fazi, ki traja približno en teden po nesreči, je torej v okvir 
psihosocialne pomoči vključena empatična opora ljudem (pogovor, tolažba, sočustvovanje), 
neposredna praktična pomoč in podpora, specialistična oskrba otrok, starejših in drugih 
ranljivih skupin ter podpora sorodnikom žrtev nesreče. Pomoč je ljudem ponujena nevsiljivo; 
ljudi se o dostopnosti pomoči različno obvešča preko medijev ali osebno. Približno en mesec 
po nesreči je potrebno žrtve seznaniti s tem, da so njihovi čustveni odzivi pričakovani in 
razumljivi glede na izjemno izkušnjo, ki so jo doživeli. Ljudje potrebujejo empatično 
poslušanje ter podporo pri povezovanju celotnega podoživljanja nesreče ter iskanje načinov, 
kako naj se spoprimejo s težavami, kot so npr. izguba družinskih članov, strahovi, nespečnost 
ipd.). Potrebno je tudi prepoznavati ljudi, ki imajo psihosocialne težave, da se jim lahko 
priskrbi ustrezna zdravniška ali psihološka pomoč.  
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Lavrič in Štirn (2016, str. 38) na podlagi tega predstavita piramido ravni psihosocialne 
pomoči. Z dviganjem po piramidi psihosocialnih intervencij se povečuje potreba po 
strokovnjakih za psihološko in psihiatrično pomoč; na drugi strani se zmanjšuje število ljudi, 
ki potrebujejo specializirano pomoč. Shema pomoči je lahko prikazana takole:  

 

 

V prvo raven spadajo različne skupine samopomoči ipd. Druga stopnja vključuje podporo 
socialne mreže (družina, sosedje, sorodniki, sodelavci, prijatelji …). Če ta pomoč ne 
zadostuje, je posameznikom na voljo pomoč zunaj zdravstvenega sistema, kjer delujejo 
usposobljeni izvajalci psihosocialne pomoči. Zdravstvene službe so v četrti sferi piramide, saj 
predstavljajo najvišjo in najbolj specializirano raven psihosocialne pomoči (prav tam).  

Vendar pa nesreča pusti posledice tudi pri reševalnemu osebju, ki je vključeno v reševanje ob 
nesreči (policija, gasilci, zdravstveni reševalci, predstavniki nevladnih organizacij, vojska, 
prostovoljci ..) (Badovinac, 2007). Pri osebju, ki posreduje v naravnih in drugih nesrečah in ki 
posreduje na terenu v zahtevnih in slabih razmerah, se lahko pojavi izčrpanost od napora. 
Posamezniki lahko skušajo sami rešiti in obvladati stres po travmatskem dogodku. Včasih 
določeni dogodki presegajo njihove zmožnosti, zato si morajo poiskati pomoč drugje. Pomoč 
zaupnikov in psihologov, ki je v Sloveniji namenjena gasilcem, reševalcem in policistom in ki 
bo podrobneje opisana v nadaljevanju, je v tretji sferi piramide (Lavrič in Štirn, 2016). 
Dejstvo pa je, da si reševalci, gasilci in policisti pogosto ne upajo priznati, da tudi sami 
potrebujejo psihološko pomoč, saj menijo, da bi tako priznali svojo nemoč in šibkost (Šešok, 
1997).  

Ločimo tri stopnje psihološke pomoči posredovalcem pomoči. Razlikujejo se glede na to, kaj 
lahko zase naredi posameznik, njihova okolica in strokovnjaki za nudenje psihološke pomoči. 
Posameznik lahko preko usposabljanj in vaj sam pridobiva znanje o obvladovanju stresa ter 
obvladovanju tehnik sproščanja (dihalne tehnike, progresivna mišična relaksacija). Pomoč mu 
lahko nudi tudi obstoječa socialna mreža. Znotraj organizacije je na drugi stopnji 
posamezniku omogočen pogovor z zaupniki ter skupinski razbremenilni pogovor. Na tretji 
stopnji v okviru pomoči zunaj organizacije ima posameznik na voljo psihološko svetovanje, 
psihoterapijo in strnjeno psihološko svetovanje (Lavrič in Štirn, 2016).  
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4.2 Stres pri delu gasilcev 

»Imel sem primer, ko sva morala s kolegom odpreti stanovanje, iz katerega se je širil vonj po 
plinu. Odprla sva vhodna vrata in takoj naredila prepih, saj je bila koncentracija plina kar 
velika. Pri odpiranju oken sem v spalnici naletel na mrtvo mater z otrokom. Pozneje sem 
izvedel, da je šlo za samomor. Ležala sta vznak na postelji. Fantek, star kakšnih 8 let, je bil 
oblečen v pižamo v enaki barvi in vzorcem kot moj sin, ki je bil takrat istih let. Obstal sem kot 
vkopan in se nekaj časa nisem mogel niti premakniti. Zakaj je ženska pognala v smrt tudi tega 
nesrečnega fanta, nisem zvedel nikoli. Prizora pa ne bom nikoli izbrisal iz spomina« 
(Rupreht, 2006, str. 26). 

Zakon o gasilstvu (2005) v 5. členu pravi, da so operativne naloge gasilstva »gašenje in 
reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, 
zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter 
druge splošne reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in 
operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom.« Gasilci torej ne posredujejo samo v 
požarih, temveč tudi v prometnih in drugih nesrečah oziroma kjerkoli je ogroženo življenje 
ljudi in živali ali premoženje.  

Profesionalni gasilci pri svojem delu premagujejo fizične in psihične izzive. »Narava 
gasilskega poklica je vsakodnevno dinamično delo, sestavljeno iz intervencij, pri katerih je 
bistvenega pomena zmožnost varnega, hitrega in strokovno pravilnega ukrepanja, ki odloča 
med življenjem in smrtjo udeleženih poškodovancev in gasilcev samih.« (Snoj Hrustek, 2016, 
str. 32). 

K. Snoj Hrustek (2016) opozarja na pojav, ki ga poimenuje »sindrom uniformiranih 
uslužbencev«, za katerega je značilno, da posamezniki občutijo strah pred kazanjem šibkosti 
in čustev, zanikajo stalni stres ter posledično redko izrazijo prošnjo za psihološko pomoč. 
Gasilci nedvomno spadajo med poklice, ki so usposobljeni za reševanje človeških življenj in 
so že zato podvrženi psihičnemu stresu in tveganju za razvoj PTSM, depresije, anksioznosti, 
zlorabe alkohola, težav s srcem ipd.  

Sattler idr. (2014) so v raziskavi med 286 ameriškimi gasilci raziskovali, kateri so tisti stresni 
dejavniki, katerim so bili sodelujoči gasilci že izpostavljeni:  

- masovne nesreče,  
- poškodovani ali mrtvi otroci,  
- nevarnosti na intervenciji,  
- intervencije, kjer rešujejo prijatelje ali družinske člane,  
- iskanje pogrešanih,  
- poškodbe sodelavcev na intervenciji,  
- grožnje, ki so jim izpostavljeni, 
- stik s poškodovanimi, opečenimi ljudmi,  
- izpostavljenost nevarnim snovem, 
- nasilje/zlorabe, kjer so vključeni otroci, 
- lastne poškodbe pri delu.  

V tej raziskavi še poudarjajo, da lahko gasilci občutijo krivdo, če ne morejo pravočasno rešiti 
žrtve (še posebej, če je žrtev otrok). K stresu dodatno pripomore še delo v izmenah ter 
morebitno nerazumevanje v izmeni (Bryant in Harvey, v Sattler, idr., 2014, str. 357).  
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Gasilci lahko doživljajo telesne in čustvene težave tudi do 48 ur po intervenciji. Sekundarna 
travma je pojem, ki ga gasilci doživljajo potem, ko so na intervenciji pomagali poškodovanim 
posameznikom (Figley, 1995, v Milen, 2009, str. 42). Po simptomih je sekundarna travma 
podobna primarni travmi, ki jo doživi neposredna žrtev. Razlika je samo v tem, da pri 
sekundarni travmi posameznik ni doživel nesreče, temveč jo podoživlja prek travmatizirane 
osebe. Sekundarna travma se pojavi nenadno, z manjšimi opozorili. Stopnja okrevanja je 
hitrejša (Šešok, 1997). Simptomi sekundarne travme so vizualizacija in oživljanje nesreče, 
motnje spanja, sprememba odnosa do sveta (Chrestman, 1995, v Milen, 2009, str. 42).  

Gasilci imajo večjo verjetnost doživljanja psihološke stiske, ker se identificirajo z žrtvami 
travmatičnih dogodkov (Fullerton idr., 1992, v Milen, 2009, str. 42). To trditev so podprli tudi 
Carlier idr., (2000, v Milen, 2009, str. 42), ko pravijo, da tudi policisti, ki se pri svojem delu 
srečujejo z žrtvami posilstev, zlorab, umori in ostalimi travmatičnimi dogodki, pogosteje 
razvijejo post-travmatsko stresno motnjo. Inhyang Kim idr. (2018) pravijo, da so gasilci prav 
zaradi pogoste izpostavljenosti travmam bolj dovzetni za depresijo in zlorabo alkohola. V 
svoji raziskavi, kjer so preučevali 7151 korejskih gasilcev, so ugotovili, da izpostavljenost 
stresnim in travmatskim dogodkom, katerim sledi post-travmatska stresna motnja, močno 
vpliva na pojav depresije ter zlorabe alkohola. V raziskavi predlagajo, da je potrebno pri delu 
gasilcev veliko pozornosti nameniti pravočasnemu zdravljenju PTSM ter zmanjšati 
izpostavljenost stresu, kjer je mogoče.  

Tedeschi in Calhoun (1996, v Sattler, idr., 2014, str. 357) v povezavi z izpostavljenostjo 
stresu in travmatskim dogodkom pri delu gasilcev omenjata še post-travmatsko rast. Ob 
razmišljanju o dogodku lahko gasilci pri sebi razdelajo svoje vrednote in svoje življenje 
spremenijo na bolje. Naučijo se lahko novih veščin spopadanja s stresom ter začnejo bolj 
ceniti življenje. Woodall (1997, v Sattler, idr. 2014, str. 357) trdi, da izpostavljenost človeški 
bolečini in trpljenju gasilcem pomaga bolje razumeti pravi pomen življenja. Te veščine jim 
potem pomagajo pri vsakdanjem življenju ter pri opravljanju njihovega poklica.  

Glede na to, da se učinki poklicnega stresa gasilcev kažejo tako v njihovem profesionalnem 
kot tudi zasebnem življenju, Milen (2009) pravi, da bi boljša usposabljanja, izobraževanja, 
poklicno svetovanje in vodstvene spremembe pomagale gasilskim organizacijam v njihovih 
prizadevanjih po reševanju družbenih sprememb. Gasilci bi po njegovem mnenju morali imeti 
dostop do telesne aktivnosti na gasilskih postajah, socialne podpore za pridobivanje zaupanja 
drugih gasilcev ter skupinske povezanosti z namenom zmanjševanja stresa.  
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4.2.1 Psihosocialna pomoč gasilcem 

»Tisto, s čemer se (gasilci, op. a.) vsak dan spopadajo, je nekaj, česar ljudje, ki delajo 
pisarniško delo, nikoli ne bodo videli. Končno pa spoznavamo, da te vrste dela na vsakem 
posamezniku pustijo pečat« (Marohn, 2015).  

V raziskavi v Smernicah pri razvoju modela preventive pred stresom in sistema psihološke 
pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz leta 2007 avtorji 
ugotavljajo, da si gasilci, reševalci ter kinologi in gorski reševalci (v nadaljevanju bom zaradi 
ločitve med reševalci kot zdravstvenimi delavci in reševalci v sistemu Uprave za zaščito in 
reševanje uporabila besedo gasilci, ker se v delu osredotočam zgolj na ta poklic) želijo imeti 
izobraževanja s področja dela z ljudmi in pogovore s sodelavci po reševalni akciji. Pri tem se 
jim ne zdi toliko pomemben pogovor s psihologom ali z vodjo/nadrejenim. Avtorji (prim. 
Lavrič in Štirn, 2016) opozarjajo, da je pri tem potrebno analizirati, v kolikšni meri je 
izražanje ne-potrebe po sodelovanju s psihologi odraz realne nepotrebnosti tega ter koliko je 
odraz nezavedanja potreb. Na podlagi te raziskave, pregleda obstoječih modelov psihološke 
pomoči v Sloveniji in v tujini ter pogovorov z reševalci v sistemu Uprave za zaščito in 
reševanje (v nadaljevanju URSZR) so še istega leta izdali predlog petletnega modela 
psihološke pomoči. V okviru tega modela so razvili dve vrsti aktivnosti:  

- stalno strokovno izobraževanje na področju psihologije za gasilce in zaposlene na 
URSZR, kjer je poudarek na osveščanju zaposlenih in vodij o pomenu samopomoči in 
dela na sebi na področju obvladovanja stresa. Znotraj tega izobraževanja se prisotni 
srečajo s pojmom stresa, njegovega obvladovanja ter oblikami samopomoči, učijo se 
koordinacije debriefinga ter timskega dela in komunikacije v skupini. Srečajo se tudi s 
psihičnimi značilnostmi doživljanja nesreč, kot so izguba življenja, iskanje smisla, 
samopodoba, značilnosti skupinskega vedenja in agresivnost; 

- strokovno pomoč v obliki klinično-psihološkega in svetovalnega dela z gasilci in 
zaposlenimi na URSZR, v okviru katere so predlagali tri aktivnosti:  

o debriefing za vsakodnevne akcije, ki mora potekati takoj po akciji oz. 
najkasneje v roku 24 ur. Traja največ 1 uro. Vodja debriefinga prihaja iz vrst 
gasilcev in ni psiholog; 

o svetovanje in organizacija stalne psihološke pomoči v obliki klinično-
psihološkega razgovora z udeleženci vsakodnevnih oblik reševanja in 
posredovanja, kjer so za posredovalce predlagali preventivni pregled pri 
psihologu v primeru soočanja s smrtjo ali hudimi poškodbami oz. v skladu z 
reševalčevo željo. Za gasilce, ki so se srečali s smrtjo pri delu ali 
intervencijami, kjer so bili vključeni otroci, so predlagali do 10 ur brezplačnih 
terapevtskih srečanj. Do teh bi bili upravičeni tudi gasilci, ki izrazijo željo 
zaradi težav pri soočanju s travmami zaradi dela;  

o svetovalno in psihološko pomoč v primeru nesreč večjega obsega, ki vključuje 
debriefing v roku 48 ur od začetka delovanja, preventivni pregled pri psihologu 
ter pomoč psihoterapevta za posameznike, ki se srečujejo s post-travmatsko 
stresno motnjo (Predlog modela psihološke pomoči, 2007).  

Ta model psihološke pomoči torej predvideva izvajanje preventivnih aktivnosti v obliki 
usposabljanj ter po kritičnih dogodkih.  

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je na podlagi tega modela in z njim 
povezane raziskave leta 2012 izdala smernice za izvajanje psihološke pomoči v sistemu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ta psihološka podpora je namenjena 
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operaterjem v centrih za obveščanje, poklicnim in prostovoljnim gasilcem ter reševalcem 
znotraj sistema (gasilci, gorski reševalci, operaterji na klicni številki 112 itn.). V okviru teh 
smernic ter izkušenj iz tujine predlagajo tri stopnje psihološke pomoči reševalcem po hujših 
nesrečah. Te stopnje se razlikujejo glede na to, kaj najprej zase naredi posameznik; na drugi 
stopnji je opredeljena pomoč, ki mu je na voljo znotraj organizacije, ter na koncu tudi pomoč 
zunaj organizacije. Na prvi stopnji je ključnega pomena sam posameznik, ki nosi odgovornost 
za širjenje svojega znanja o obvladovanju stresa ter tehnik sproščanja. Prizadevati si mora tudi 
za dobre socialne odnose. Poznati mora zaščitno vedenje ter krepiti odnose z družino in 
prijatelji. Nezanemarljivega pomena je tudi sproščanje s pomočjo telesne vadbe, različnih 
interesnih dejavnosti ter tehnik sproščanja. Ko podpora in pomoč, ki jo posameznik dobi v 
domačem okolju, ne zadostuje več, lahko zaposleni gasilec pomoč po stresnih intervencijah 
dobi tudi s strani sodelavcev v njegovi organizaciji. Posebej usposobljeni za tovrstno pomoč 
so t. i. zaupniki, ki sodelavcem nudijo tovariško podporo. To so izkušeni zaposleni, ki uživajo 
ugled in jim sodelavci zaupajo. Stari morajo biti najmanj 30 let, imeti najmanj 5 let 
operativnih izkušenj, biti empatični, dobri poslušalci ter usposobljeni za izvajanje 
razbremenilnih pogovorov. Praviloma naj ne bi bili vodje (Lavrič in Štirn, 2016).  

Gasilski zaupnik Andrej Polajnar, ki je vključen v sistem zaupništva, svojo izkušnjo po 
intervenciji s smrtnim izidom opisuje takole: »Ko se je ekipa vrnila, se uredila, umirila, sem 
povprašal sodelavce, če bi bili pripravljeni sodelovati pri krajšem pogovoru. Sodelavec, ki je 
imel v delavnici še delo, je bil kar malo nejevoljen, a naposled je le privolil. S fanti smo se 
končno zbrali v dnevnem prostoru. Sedli so na sedežno garnituro, jaz pa nasproti njim na stol. 
Kot po navodilih sem jih najprej pojasnil, zakaj smo se zbrali, jim opisal postopke (faze) 
pogovora, opozoril na zaupnost itn. Česar nisem mogel zagotoviti, je bil miren prostor brez 
motenj. V naš dnevni prostor se namreč slišijo klici na številko 112. Tako bi se lahko vsak 
trenutek zgodil ponovni alarm. To se na srečo ni zgodilo. Na vrsti je bila faza DEJSTEV. Pri 
tem ni bilo nobenih težav. Vsi so povedali, kaj je kdo delal, kaj so bile njegove naloge itn. V 
fazi ČUSTEV sem lahko opazil več zadrege. Zdi se mi, da o občutkih ne znamo govoriti. Pa 
ne, da ne bi hoteli. Mislim, da nismo navajeni. Mogoče sploh ne znamo dojemati strahu, jeze, 
žalosti idr. Težave so se pojavljale, ker je pripovedovanje pogosto prešlo na nepredelane 
težave iz preteklosti. ZAKLJUČNO fazo sem nekoliko skrajšal. Lahko bi jim dal več napotkov 
o tehnikah sproščanja in podobno. Vsem sem se zahvalil za pogovor in poudaril, da je uradno 
končan. Tudi tisti, ki so imeli prej precej dela, niso takoj odšli, temveč so ostali še nekaj časa 
in pogovor se je nadaljeval neformalno. Mlajšemu sodelavcu sem še povedal, da se lahko 
kadar koli obrne name, če bo to potreboval. Bil sem izredno zadovoljen in presenečen. 
Pozneje sem ugotovil, da zadeva pozitivno učinkuje v hiši. Več fantov je pristopilo k meni in 
me radovedno povprašalo o teh stvareh.« (Lavrič in Štirn, 2016, str. 113–114).  

V različnih raziskavah v Sloveniji, ki so jih izvedli med reševalci ter poklicnimi gasilci 
(Svetina, 2007, Novak, 2008, Terdič, 2008, v Lavrič in Štirn, 2016, str. 90), so ugotovili, da 
so za slovenske poklicne gasilce bolj stresne intervencije tiste, kjer so pri posredovanju sami 
poškodovani, kjer so smrtno ali huje poškodovani sodelavci, če so bili poškodovani ali mrtvi 
njihovi bližnji ali otroci. Tudi raziskava Burgerja (2012) priporoča, da se po stresnih 
reševalnih akcijah gasilcem in ostalim posredovalcem nudi psihološka pomoč. V Sloveniji ta 
poteka kot razbremenilni večdelni pogovor ter naknadno svetovanje. Oboje izvajajo psihologi 
Službe za psihološko pomoč, ki preko pogodbe sodelujejo z URSZR. Zadnji korak psihološke 
pomoči reševalcem je psihoterapija, ko so posledice travmatskega dogodka tako hude, da so 
prerasle v akutne ali kronične stiske. To pomoč lahko gasilci dobijo znotraj zdravstvenega 
sistema. Psihološke podpore v okviru telefona za klic v stiski, kot jo poznajo Policija in 
Slovenska vojska, gasilci ne poznajo (Lavrič in Štirn, 2016).  
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4.3 Stres pri delu reševalcev 

»27 let delam na terenu kot reševalec. Za menoj je 30.000 intervencij na terenu. Večina 
intervencij je bila zahtevnih, tako psihično kot fizično. Laufaj v 5. nadstropje brez dvigala, 40 
kg opreme vlečemo s seboj, 30-45 minut oživljamo, potem pa spravi bolnika, ki je zreanimiran 
in opremo nazaj dol v reševalno vozilo. Pogosto bolniki presegajo 120 kg … 
Po intervenciji se velikokrat nimamo časa niti umiti, preobleči (krvavi, blatni, pobruhani, 
umazani) … poziv za naprej: zbit otrok, pojdite takoj ... uspešna intervencija. Ta dan vmes 
snameš še obešenca, letiš na progo, kjer je vlak sfrezal neznanca. Pod vlakom leži razkosana 
gmota človeškega mesa pomešana z kožo in črevesjem, ki je bila par minut nazaj še človek. 

Nič ne vozimo, dobiš dovoljenje za malico, dober tek pa hitro pojejta, ker imamo gužvo. V 
trgovini naročam prešano slanino s poprom, ki jo imam rad. Zraven v vitrini od mesarja kosi 
mesa. Vsaka podobnost s prejšnjo intervencijo je zgolj naključje. Potem po malici se javiš, 
letiš po narkomana, ki je predoziral mamila … tudi to uredimo. /…/ Šibamo naprej, gasilci 
vdrejo v stanovanje, kjer na tleh že četrti dan leži oma v sosu lastnih iztrebkov, pomešan urin 
in blato. Tukaj je neprecenljiva tehnika dihanja skozi usta. Če potegneš skozi nos, so vonjave 
take, da ga ni junaka ki ne bi refleksno bruhnil. Nazadnje smo tudi mi samo ljudje. Oma ima 
samo zlomljen kolk – oskrbimo in prinesemo iz 4. nadstropja. 

Pošljejo te na psihiatrijo. Nekdo nori doma in razbija pohištvo s sekiro. Leta 2000 name 
sproženih 5 strelov iz neposredne bližine. Tisti, ki me osebno poznajo, vedo, da me je veliko 
skupaj, torej sem tarča, ki jo je težko zgrešiti. Očitno nekdo tam zgoraj pazi name. 
Vozimo se pod nujno, po dežju, ledu, snegu … mudi se, otrok v inkubatorju je na nitki …« 
(Sabol, b. d.).  

Seizovič (2013) pravi, da se okoliščinam dela reševalcev in psihičnim obremenitvam posveča 
premalo pozornosti. Poleg značilnosti delovnega mesta (izmensko delo, izobraževanja …) 
dodaten stres predstavljajo tudi smrtno ogroženi pacienti, katerih življenje je velikokrat v 
reševalčevih rokah. Reševalci na terenu, ostali člani raznih specialnih reševalnih ekip, 
zdravstveno osebje v intenzivnih enotah in na urgentnih postajah so v stalni stresni 
izpostavljenosti. Za osebje z veliko izkušnjami in ustrezno strokovno usposobljenostjo so to 
minimalni stresni napori, ki jih povečini uspešno kompenzirajo, vendar pa se ti dogodki 
seštevajo in kopičijo, kar ima lahko na dolgi rok razdiralen učinek. Vsi ti dogodki lahko 
povzročijo sindrom izgorelosti, odvisnosti in partnerske težave.  

Moran (1998) za reševalce trdi, da se kljub težkim in stresnim intervencijam, na katerih 
posredujejo, le-te zanje velikokrat končajo s pozitivnim zaključkom. Kot pozitivne izide 
razume vznemirjenje, občutek profesionalnega dosežka, občutek kontrole in hkrati 
posamezniki začnejo bolj ceniti življenje in prijatelje. Vsekakor pa niso vse intervencije za 
vse reševalce dobre oz. bolj ali manj stresne. Reševalci, ki so starši, bodo v primeru 
intervencije, kjer bodo priča smrti ali poškodbam otroka, to intervencijo dojemali kot bolj 
stresno. K stresnosti intervencije veliko pripomorejo tudi izkušnje. Pri tem ne štejejo samo 
neposredne izkušnje, ki jih posameznik doživi, ampak tudi 'ustno prenesene' izkušnje bolj 
izkušenih sodelavcev.  

S. Šešok (1997) pravi, da so reševalci pri svojem delu izpostavljeni različnim stresorjem, ki se 
odražajo v telesnih in/ali psiholoških simptomih. V večini primerov posamezniki bolj ali manj 
sami uspešno predelajo posledice stresa na njihovem delovnem mestu. Tisti, ki so pri 
predelovanju posledic stresa neuspešni, postanejo sčasoma neuspešni tudi pri svojem delu. 
Občutno se spremeni tudi kakovost njihovega osebnega življenja. Stresni dogodki vplivajo na 
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reševalce na zelo različne načine: takoj, neposredno po dogodku ali šele čez nekaj časa. 
Reakcija na stres pri reševalcih ima lahko kumulativen učinek.  

Po mnenju D. Seizović (2013) veliko stresno obremenitev reševalcev predstavljajo tudi 
pričakovanja, ki jih ljudje gojimo do reševalcev. Reševalec mora biti »vsestransko praktično 
in teoretično usposobljen; mora se znati prilagoditi povsem različnim situacijam; poznati 
mora osnove urgentne medicine in praktično obvladati vse postopke, pri katerih sodeluje kot 
član urgentnega tima; poznati mora opremo; delo na urgenci ga mora veseliti, imeti mora 
željo po stalnem strokovnem izpopolnjevanju; imeti mora empatičen odnos do pacienta in 
občutek za primerno komunikacijo z njim; poznati mora svoje meje; ohraniti mora psihični in 
fizični nadzor« (Seizović, 2013, str. 43). Kljub tem pričakovanjem pa se je potrebno zavedati, 
da čeprav reševalec obvlada svoja čustva, to ne pomeni, da ga to, kar vidi in počne, čustveno 
ne prizadene. 

4.3.1 Psihosocialna pomoč reševalcem 

»Par let nazaj smo oživljali otročka. Sodelavec in zdravnica s katerimi smo bili v timu sta 
imela oba doma svojega otroka približno enake starosti. Naredili smo vse, dokler smo 
reanimirali, smo delali kot tim odlično, po smernicah, brez napake. Reanimacija žal ni bila 
uspešna. Kako povedati staršem? Sodelavec in zdravnica sta se psihično zlomila. Saj ni 
sramota če se človek zlomi. Je z menoj kaj narobe? Saj mi je bilo hudo ampak jaz imam doma 
že večje otroke. Ne morem preliti občutkov v besede kako je bilo mučno na tej intervenciji, ko 
so na eni strani jokali starši, na drugi strani pa moj sodelavec in zdravnica. Kot v nekem 
brutalnem filmu, ki se noče in noče končati. Baje se te zadeve zarežejo nekam globoko v dušo, 
ali pa v podzavest, kakor želite. Ali je duša organ? Jaz bi rekel da je. Problem ko oskrbujemo 
otroke in smo sami starši s podobno starimi otročki doma, je da refleksno preslikamo to na 
svoje otroke in to podoživimo./…/  

Zdaj grem pa počasi v nočno. Se kdaj vprašate kaj je lepota življenja? To da nikoli ne vemo 
kaj nas čaka jutri? Mogoče nas jutri več ni. Jutri bo nov dan, ko bom lahko prišel domov. To 
ni služba, to je način življenja. Upam da se zavedate, da materialni svet ni pomemben! 
Objemite svoje bližnje in jim povejte, da jih imate radi. Jaz tega ne počnem ker sem čustveno 
otopel…« (Sabol, 2017) 

Vse nevsakdanje situacije in tragične posledice nesreč, ki so jim priča reševalci, lahko na njih 
pustijo nezavedne posledice in jih pripeljejo do situacije, iz katere sami ne najdejo izhoda 
(Trušnovec in Hvala, 2014). Lavrič in Štirn (2016) pravita, da se potreba po psihosocialni 
podpori reševalcem v Sloveniji pojavlja v zadnjih letih kot posledica vse pogostejših naravnih 
in drugih nesreč ter vedno hitrejšega in intenzivnejšega načina življenja prebivalcev zahodne 
civilizacije. 

Smrt kot najpogostejši stres reševalcev (Kramar, 2006) je še vedno tabu tema in zato še bolj 
travmatična kot ostali dogodki (Trušnovec in Hvala, 2014). Ob tem lahko občutijo močne 
čustvene odzive, kot so prizadetost, žalost, zgroženost, ki pa so povsem normalne reakcije na 
nenormalno oz. travmatično situacijo. Pomembno je, da reševalci teh občutkov ne nosijo 
domov, ampak se o vsem pogovorijo v službi. V reševalskih krogih je večkrat prisoten tudi 
(črni) humor, ki je pomemben dejavnik zniževanja napetosti. Ravno zaradi tabuiziranja smrti 
se lahko zatrto žalovanje stopnjuje do različnih nevroz in depresij. Zato je po mnenju 
Trušnovca in Hvale (2014) nujno pomembno, da se reševalcem, ki se s smrtjo srečajo, 
omogoči, da svoja čustva po takih dogodkih predelajo. 
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Tomazin (2014) pravi, da so zaposleni v urgentni medicini izpostavljeni različnim oblikam in 
intenziteti stresa. Vse to lahko pomembno vpliva na kakovost njihovega življenja, na njihovo 
počutje in zdravje, kakovost obravnave pacientov ter njihove odnose v službi in doma. Trdi, 
da se temu področju dela posveča premalo pozornosti na vseh nivojih ter da bi morala biti 
psihosocialna pomoč posameznikom in timom organizirana in dostopna. Potrebno bi bilo 
vzpostaviti mrežo usposobljenih strokovnjakov, na katere bi se zaposleni v urgentni medicini 
lahko kadarkoli obrnili.  

Učinkoviti postopki razbremenjevanja naj bi vključevali preventivne ukrepe že pred 
intervencijo (izobraževanje), ukrepe med interveniranjem na prizorišču kriznega dogodka ter 
ukrepe po kriznem dogodku. Zato je pomembno, da se pri nudenju psihosocialne pomoči po 
intervenciji sledi t. i. lestvici pomoči oziroma modelu psihosocialne podpore za reševalce. To 
omogoča, da je posameznik deležen ustrezne psihološke podpore (Trušnovec in Hvala, 2014).  

Na prvi stopnji te podpore mora biti posameznik usposobljen za obvladovanje stresa, h čemur 
pripomore njegovo znanje o obvladovanju stresa, različnih tehnikah sproščanja in 
razbremenjevanja. Prepoznavati mora znake stresa. Pri zavedanju stresa si lahko pomaga tudi 
z miselno in vedenjsko odprtostjo, fizičnimi vajami ter pisanjem o izkušnji.  

Na drugi stopnji govorimo o tovariški pomoči. Po večjih oz. težjih intervencijah reševalci ob 
koncu izmene opravijo kratek razbremenilni pogovor. Drug drugega spodbujajo k pogovoru, 
se med seboj aktivno poslušajo ter spregovorijo o svojih izkušnjah, čustvih, mislih.  

Odvisno od zahtevnosti intervencije se lahko po tem pogovoru opravi še razbremenitev. V 
tem primeru nekdo iz skupine prevzame pobudo za 30–60 minutni odprt dialog, kjer zberejo 
dejstva, informacije ter misli udeleženih. 

V najhujših primerih intervencij, ko je reševalec priča smrti ali hujši poškodbi sodelavca, 
bližnje osebe ali so žrtve otroci, se opravi strnjena psihološka integracija travme in naknadno 
svetovanje, ki je sestavljeno kot večdelni razbremenilni pogovor. V ta t. i. psihološki 
debriefing je vključen podrobnejši pregled dogodkov, dejstev, misli, odzivov, ki vključuje 
tudi psihološko svetovanje, spremljanje in podporo. Izvaja ga za to usposobljeni vodja.  

Na pobudo nadrejenih ali sodelavcev se lahko izvede tudi travmatska terapija, vendar ta ni 
potrebna, če se dosledno sledi stopnjam psihološke podpore (Trušnovec in Hvala, 2014).  

S poudarjanjem pomena psihosocialne pomoči in osveščanja o prednosti, ki jih ta ponuja, se 
zmanjšuje stigmatizacija tistih reševalcev, ki izrazijo potrebo po pomoči in jo tudi poiščejo. 
Še vedno pa je med reševalci prisoten sindrom Johna Wayna, da morajo biti reševalci trdni in 
močni ter da ne potrebujejo pomoči (Trušnovec in Hvala, 2014). Žarko Trušnovec, ki deluje v 
ekipi psihologov za nudenje pomoči po hudih intervencijah, pravi, da ga veliko reševalcev 
kliče zasebno in ob koncu razgovora prosijo, da njihovi nadrejeni ne bi izvedeli za pogovor. 
Meni pa, da se zadeve tudi na področju 'mačizma' izboljšujejo (Bucik Ozebek, 2016), saj niso 
vsi reševalci jekleni. Mnogi se »po težkih reševanjih soočajo s post-travmatskimi težavami. 
Slabo spijo, preganjajo jih more. Trpi njihovo osebno življenje, družina. In takrat jim je treba 
stati ob strani in pomagati.« (Blazetič, 2017).  
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4.4 Stres pri delu policistov 

»Vidijo dobre, slabe in zelo grde stvari. Vidijo umirati otroke in družine, ki za njimi žalujejo. 
Na pomoč jih kličejo po strelskih obračunih, prometnih nesrečah in v primerih družinskega 
nasilja. So prekleti, pobruhani in umazani s krvjo, vendar jih malokdo vpraša, kako jim je 
ime. Najmanj, kar lahko rečemo je, da je njihovo profesionalno življenje grobo in zahtevno. 
Njihov delovni dan lahko traja tudi 24 do 48 ur. Nekateri doživljajo stres, nekateri ne.« 
(Belgium, 1999, v Sever, 2007, str. 23).  

Vsaka družba za svoje funkcioniranje nujno potrebuje organizirano službo za njeno 
varovanje. Zato je policija nujnost sodobnega časa (Švajncer, 2000, v Vidmar, 2013, str. 29). 

Delo policistov je med najbolj stresnimi in nevarnimi, saj se vsak dan srečujejo z umori, ropi, 
hudimi prometnimi nesrečami, samomori, nasiljem ipd. Pri njihovem delu morajo ohranjati 
mirnost, zbranost in profesionalnost (Višnikar in Turk, 2008). Goršek (2009, v Huselja, 2009, 
str. 2) je zapisal, da policistke in policisti opravljajo zelo zahtevne naloge 24 ur na dan 365 
dni na leto, kar lahko po nekaj letih službovanja na posamezniku pusti veliko negativnih 
posledic. Delo policista se razlikuje od dela ostalih državljanov, saj je zakonodajalec dal 
policistom določene pravice, ki jih ostali državljani nimajo. Policisti imajo pooblastila in 
prisilna sredstva, s katerimi lahko ukrepajo zoper druge ljudi (Huselja, 2009).  

Žaberl (2006, v Vidmar, 2013, str. 47) trdi, da je najbolj stresna plat poklica policista ta, da se 
velikokrat znajdejo v konfliktnih položajih, ki jih morajo rešiti. Stiki policista z državljani so 
namreč različno intenzivni: od navadnega vljudnostnega pogovora do najhujših represivnih 
ukrepov. Pogosto morajo intervenirati zaradi neetičnih ravnanj, ki ogrožajo varnost ljudi. Ob 
takih intervencijah so večkrat tudi sami ogroženi ter se morajo hitro odzvati. Odnos družbe do 
policistov je odvisen od potreb ljudi. Družba policiste dojema kot prijatelje ali sovražnike. 
Zaželeni in dobrodošli so, ko so prebivalci ogroženi in potrebujejo pomoč, v večini drugih 
situacij pa predstavljajo celo grožnjo (Vidmar, 2013).  

Vidmar (2013) navaja tudi druge situacije policijskega dela, ki so lahko stresne. Ob kršitvah 
zakona je policist prisiljen ukrepati in ob tem biti nepopustljiv, brezkompromisen in 
učinkovit. Hkrati mora biti intelektualno sposoben pretehtati dejavnike in se še pred 
ukrepanjem zavedati posledic svoje odločitve. Razumeti mora človeško trpljenje, kar ga 
prisili, da pri ukrepanju uporabi najmanjšo mogočo silo ter išče najboljšo rešitev problema. 
Večina policistov je uniformiranih, kar pomeni, da so vedno na očeh javnosti. Državljani zelo 
hitro opazijo že najmanjše nepravilnosti pri njihovem postopku. Za policista sta psihično 
uničujoča tudi posploševanje in rutina. Zavedati se mora unikatnosti vsake situacije ter biti 
sposoben vživeti se v čustveno stanje človeka. Ob obravnavanju človeške stiske mora 
pokazati razumevanje, sočutje in toplino, pri deviantnih in nasilnih osebah pa mora biti trden, 
odločen, brezkompromisen, a tudi pravičen, pošten in strokoven. Poklic policista zahteva 
velikega človeka, ki ima občutek za sočloveka in ki razume sistem in družbo, v kateri deluje. 
Avtor policista imenuje celo 'nadčloveka', ki »se kot kameleon prilagaja različnim situacijam 
in skorajda z nasmehom na obrazu sprejema včasih tudi osebne žaljivke.« (Vidmar, 2013, str. 
49).  

Maver (2003, v Vidmar, 2013, str. 163) pravi, da so policisti, še posebej tisti, ki proučujejo 
kriminaliteto, izpostavljeni zahtevnim in delikatnim nalogam, »saj se po eni strani nenehno 
srečujejo z najbolj temnimi platmi človeškega življenja, izpostavljeni so fizičnim nevarnostim, 
grožnjam, kritikam, aferam in stresu, opravljati morajo neprijetna in včasih etično vprašljiva 
dejanja, po drugi strani pa so njihova pooblastila omejena, upoštevati morajo človekove 
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pravice in pravne in moralne norme, od njih pa se zahteva čim večja uspešnost in 
učinkovitost, sama narava njihovega dela pa je težavna in zapletena.«  

V raziskavi, ki sta jo na Policijski postaji Maribor II izvedla Košarac in Krope (2007), sta 
ugotovila, da 91,0 % policistov pozna stres, preostali policisti nekoliko manj ali sploh ne. 
Simptome stresa dobro pozna 74,0 % policistov, 21,7 % nekoliko manj. 4,3 % policistov 
simptomov sploh ne pozna. Dejavnike stresa pozna velika večina policistov (93,5 %). Najbolj 
zgovoren je podatek, da je kar 95,6 % policistov stres že doživelo, od tega 39,1 % v veliki 
meri in 26,1 % v zelo veliki meri. Antistresnega programa ne pozna 23,9 % policistov, 
medtem ko ga 39,1 % pozna v manjši meri.  

Huselja (2017) dejavnike stresa policijskega dela razvrsti v štiri skupine: zunanje, 
organizacijske, stresorje, ki so povezani z operativnim delom ter osebne stresorje. Delo 
policistov se po njegovem mnenju razlikuje od dela ostalih javnih uslužbencev, saj imajo 
policisti zaradi pooblastil zelo zahtevno in odgovorno delo. Odgovorni so za zagotavljanje 
varnosti, vzdrževanje reda in miru, ukrepajo zoper kršitelje predpisov in storilce kaznivih 
dejanj ter smejo/morajo ob določenih pogojih uporabiti strelno orožje in onesposobiti/usmrtiti 
človeka, ki življenjsko ogroža druge. Policisti so odgovorni za druge, kar ustvarja dodatne 
pritiske, ki vplivajo na delo in medsebojne odnose. Nad okoliščinami svojega dela nimajo 
nadzora. Stres pri njihovem delu predstavlja tudi težko usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja, saj imajo zaradi dela ponoči, čez vikende in praznike premalo časa za 
družinsko življenje, kar še posebej občutijo ženske policistke. Obenem policisti kaznujejo, 
izrekajo globe, posegajo v človekove pravice in svoboščine, uporabljajo prisilna sredstva 
(strelno orožje) ter delajo z asocialnimi osebami (osebe s težavami v duševnem zdravju, 
alkoholiki, uživalci prepovedanih drog, osebe s kriminalno preteklostjo, povzročitelji nasilja, 
teroristi ipd.). Za policiste so poleg žalitev in provokacij ter izpostavljenosti grožnjam stresna 
tudi izpostavljenost in ogroženost zaradi napadov. Večkrat pa se policisti srečajo tudi z 
ljudmi, ki se znajdejo v stiskah (npr. begunski val leta 2015). Podobno stisko policisti 
doživljajo tudi pri intervencijah v družinskem okolju, ob odvzemih otrok, deložacijah ipd. 
Med drugim obravnavajo tragične in travmatične dogodke, kjer pride do telesnih poškodb ali 
smrtnih žrtev, kar na policistih pušča globoke posledice.  

Policisti se na podlagi vseh zgoraj opisanih dejavnikov stresa lahko hitro najdejo v začaranem 
krogu, saj se iz službe vračajo pod stresom, kar vpliva na kakovost odnosov v družini. S 
slabšanjem odnosom doma se stres prinaša v službo in posledično vpliva na delovno okolje 
ter na posameznikovo zdravstveno stanje (Višnikar in Turk, 2008).  

Glede na to, da ima stres lahko tudi posledice, ki se kažejo tako na telesnem, psihičnem kot 
tudi vedenjskem nivoju, je zelo pomembno, da si vodstvo policije prizadeva za odpravljanje 
stresa pri svojih zaposlenih. Pri policistih, ki imajo pooblastila za uporabo prisilnih sredstev in 
vsak dan za pasom nosijo strelno orožje, ima lahko vsaka napaka hude, tragične in 
nepopravljive posledice (Huselja, 2009).  

V raziskavi Carlierja idr. (1997, v Dowling, idr. 2006) lahko najdemo podatek, da je vsak 
tretji policist, ki je že bil izpostavljen različnim z delom povezanim travmatičnim dogodkom, 
razvil različne posttravmatske stresne simptome. Alkohol naj bi bil sprejemljiv, pogost in 
legalen način sproščanja stresa v policijski kulturi. O tem zgovorno priča podatek, da naj bi 
kar 20 % policistov ustrezalo kriterijem zlorabe alkohola. Policijsko delo je lahko tudi vir 
težav v zakonu oz. partnerski zvezi. Posttravmatska stresna motnja in zloraba alkohola lahko 
vodita k povečani agresivnosti. Družine policistov naj bi izkušale višji odstotek družinskega 
nasilja kot družine 'civilistov'. Vsi ti faktorji naj bi pripomogli tudi k višjim deležem 



Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov Nina Mezinec 
 
 
 

45 
 

samomorov policistov, ki naj bi bil kar 1,5-krat večji od stopnje samomorilnosti ostale 
populacije (Hacket, 2003, v Dowling, idr. 2006).  

Violanti (1983, v Paton, idr., 2009) pravi, da grejo policisti skozi različna 'obdobja' znotraj 
njihovega poklicnega udejstvovanja. Ta obdobja naj bi pomembno zaznamovala količino 
stresa, ki ga izkušajo. Prvo obdobje avtor imenuje 'realno obdobje', ki traja prvih pet let 
poklicne poti. Za to obdobje je značilen 'šok realnosti' – spoznanje, da je resnično policijsko 
delo precej drugačno od tistega, ki so ga spoznali na policijski akademiji. Drugo obdobje je 
obdobje razočaranja, ki traja na sredini kariere. V tem obdobju stres skokovito naraste, saj je 
policist izpostavljen realni izkušnji službe. Idealistična prepričanja, ki si jih je policist ustvaril 
med šolanjem na akademiji, postanejo vse dlje od realnosti. To je tudi obdobje grenkega 
spoznanja za veliko policistov, da zahteve in pritiski policijskega sistema presegajo njihovo 
sposobnost uspešnega spoprijemanja. Policisti so razočarani tudi zaradi nehvaležnih ljudi. 
Veliko med njimi uporablja cinizem kot strategijo spoprijema. Včasih lahko ob tem občutijo 
tudi lastno nesposobnost, saj nimajo učinka na kriminal, svoje kariere in skupno dobro. Tretja 
faza, ki se pojavi na koncu srednje kariere, je faza personalizacije. Policistov ne skrbijo več 
toliko zahteve sistema, kar ima lahko pozitiven učinek na zmanjševanje stresa. Zadnja faza, 
faza introspekcije je za policiste čas za refleksijo. Policisti na svojo kariero gledajo kot na 
'dobre stare čase'. V svoji službi postanejo bolj suvereni, služba jim postane lažja, kar vpliva 
tudi na manjšo zaznavo stresa.  

Selič in Umek (1993) pravita, da policisti zaradi osebnih predstav, vrednot, odnosa do 
problemov in organizacijske strukture ne poiščejo pomoči za svoje težave tudi, ko le-te 
prerastejo v probleme, ki jim onemogočajo dobro opravljanje službe in vplivajo na njihovo 
zasebno življenje. Trdita, da je najprej nujno odpraviti podobo policista kot 'viteza brez 
strahu', za katerega ni primerno, da bi navzven kazal svoja čustva. Nadomestiti jo je potrebno 
s podobo hrabrega viteza, ki si dovoli občutiti strah, prepoznava različna čustva in mu težave 
niso tuje.  

Poklic policista je težak tudi zaradi pričakovanj drugih, kar slikovito opiše tudi Volmer 
(Markeš, 2016, v Huselja, 2017, str. 198): »Ljudje od policistov pričakujejo, da imajo 
modrost Salamona, potrpežljivost Joba, Mojzesovo sposobnost vodenja, prijaznost boga 
Samaritanca, strateško sposobnost Lincolna, potrpežljivost tesarja iz Nazareta in na koncu, 
da imajo dovolj znanja na vseh področjih naravoslovnih, bioloških in družbenih znanosti. Če 
bi imel policist vse to, bi bil dober policist. Policista ogovarja javnost, kritizirajo preroki, 
posmehujejo se mu v filmu, kritizirajo ga v tisku, ne podpirajo ga ne tožilci ne sodniki, 
izogibajo se ga tisti, ki se ga bojijo, kriminalci ga sovražijo, vsi ga varajo, nekateri politiki ga 
potiskajo v levo in desno kakor žogo. Izpostavljen je številnim skušnjavam in nevarnostim, 
sodijo mu, ko uporablja predpise, če pa tega ne dela, ga odpuščajo iz službe. Mislijo, da mora 
imeti izobrazbo oziroma znanja oficirja, zdravnika, odvetnika, diplomata in učitelja – za 
plačo, ki je manjša od tiste, ki jo ima mezdni delavec.«  

  



Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov Nina Mezinec 
 
 
 

46 
 

4.4.1 Psihosocialna pomoč policistom 

»Vsak stres je treba razdelati, če govorimo o policistih, pa si prizadevamo oziroma imajo 
možnost to travmo strokovno predelati.« (Perić, 2008). 

Policisti so pri svojem delu izpostavljeni mnogim stresnim dejavnikom ter posledično tudi 
neprijetnim čustvom. Pri tem je zelo pomembna njihova čustvena pismenost in čustvena 
inteligentnost, saj to pripomore k temu, da lahko zunanje dražljaje zaznajo, razložijo njihov 
pomen ter definirajo njihovo pomembnost (Huselja, 2017).  

Miller (1995, v Dowling, 2006) pravi, da policisti zaradi strahu pred stigmatizacijo, 
negativnih učinkov službe ter predstav o osebni šibkosti ne poiščejo pomoči. Programi 
psihosocialne pomoči bi morali presegati te ovire. Zato v New Yorku (NYPD – New York 
Police Department) policistom že od leta 1996 nudijo zaupen, prostovoljen in neodvisen 
program pomoči, v katerega so vključili policiste prostovoljce kot ponudnike vrstniške 
pomoči (zaupniki). Namen tega programa je, da policisti ne bi oklevali pri iskanju pomoči. 
Policisti prostovoljci so ustanovili 24-urno psihološko pomoč, kamor lahko policisti pokličejo 
ali se dogovorijo za srečanje z zaupnikom, kjer se nato pogovorijo o vseh težavah. Vsa 
pomoč, ki jo nudijo t. i. zaupniki, je zaupna. 

Na podoben način je psihosocialna pomoč policistov zastavljena tudi v Sloveniji. Policija 
postopoma vpeljuje in uresničuje zastavljen program psihosocialne zaščite in podpore 
policistom. Policisti imajo zagotovljeno psihološko pomoč v ambulanti za medicino dela, 
kamor lahko pridejo sami brez vednosti nadrejenih. Psihološko pomoč lahko poiščejo tudi v 
zunanjih ustanovah (Rusjan Ritmanič, 2009).  

Na spletni strani Sindikata policistov Slovenije (b. d., Huselja, 2017) lahko najdemo obširen 
pregled sistemskih ukrepov pri obravnavi problematike stresa na delovnem mestu policistov. 
Od leta 1998 se izvaja protistresni program za policiste. Generalna policijska uprava je leta 
2005 pripravila dokument, imenovan 'Usmeritve ob psihičnih težavah delavcev', v katerem so 
navedena priporočila za napotitev delavca k strokovnjaku. Od leta 2009 je delavcem policije 
in njihovim bližnjim, ko jim je storjeno kaznivo dejanje napada, zagotovljena ustrezna zaščita. 
Istega leta je bil tudi izpeljan strokovni posvet 'Zaščita in pomoč policistom', kjer so 
predstavili aktivnosti policije ob zagotavljanju zaščite in pomoči ogroženim policistom. Od 1. 
12. 2009 je policistom zagotovljena 24-urna interventna psihološka pomoč ter od leta 2010 
poteka tudi projekt policistov zaupnikov.  

Na začetku se je protistresni program za policiste izvajal s strani Zavoda za razvoj človekovih 
vrednot v sklopu mednarodne organizacije Art of Living Foudation, sedaj pa se zaradi 
varčevalnih ukrepov ta program ne izvaja več. Še vedno pa potekajo tridnevni programi za 
obvladovanje stresa, ki jih izvajajo v policiji zaposleni psihologi. Potekajo v vadbenem centru 
v Gotenici. Udeleženci se na ta tečaj lahko prijavijo sami ali pa jih zaradi zdravstvenega 
stanja ali težavnih situacij v delovnem okolju predlagajo njihovi predstojniki. Na teh 
programih se udeleženci učijo sprostitvenih tehnik in različnih pristopov pri reševanju stresnih 
situacij in konfliktov (Huselja, 2017). Hkrati tudi poglabljajo svoje znanje o stresu (Višnikar 
in Turk, 2008). V raziskavi o ustreznosti protistresnega programa med policisti, ki so se ga 
udeležili, Višnikar in Turk (2008) ugotavljata, da jih je več kot polovica (56,9 %) program 
ocenila kot zelo dober, 38,5 % policistov pa kot dobrega. Udeleženci so izrazili, da je bilo 
usposabljanje dobro pripravljeno in organizirano ter da so bile dejavnosti dobro usklajene in 
načrtovane. Rezultati te študije kažejo na to, da policisti znanje o stresu in sprostitvenih 
tehnikah potrebujejo in si želijo njegove uporabnosti. Visoke ocene primernosti vsebine 
programa kažejo na to, da je program kakovosten in uporaben tudi na drugih področjih dela.  
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V okviru teh seminarjev obvladovanja stresa gre za delo 'na sebi', da posameznik kasneje lažje 
shaja z vsemi obremenitvami, s katerimi se sooča pri opravljanju svojega dela. Turk (2008) 
pravi, da doživljanje stresa ni odvisno od težavnosti dogodka, temveč od pomena, ki ga 
posameznik dogodku pripisuje. S temi usposabljanji želijo, da bi udeleženci spoznali 
problematična področja v svojem življenju, na katera lahko vplivajo, jih sprejmejo ali se jim 
izognejo. Posameznika nočejo braniti pred stresom, ampak mu pomagati naučiti se, kako naj 
se s stresom spopade. Ker pa posameznik lahko veliko pripomore k zmanjševanju stresa že z 
ustrezno osebno naravnanostjo in medosebno komunikacijo, so v okvir usposabljanj 
obvladovanja stresa vključena tudi izobraževanja s področja komunikacije, saj je za zaposlene 
zelo obremenjujoč posredni stres, do katerega pride zaradi neustrezne komunikacije med 
zaposlenimi. Ta organizacijski stres še bolj okrepi negativne posledice stresa ob opravljanju 
policijskega dela.  

Pri pomoči, ki je na voljo policistom, je potrebno razlikovati med psihološko pomočjo in 
psihološko podporo. Psihološka pomoč je »znanstveno in strokovno utemeljena dejavnost za 
pomoč uslužbencem policije v duševni stiski, ki jo izvaja psiholog,« medtem ko je psihološka 
podpora »dejavnost policijskega zaupnika za pomoč uslužbencem policije« (Pravilnik o 
psihološki pomoči in podpori uslužbencem policije, 2013, 2. člen). Med psihologom in 
zaupnikom ter uslužbencem policije se vzpostavi zaupni odnos (prav tam). Psihološka pomoč 
se izvaja na lokaciji, ki je najbližje kraju kriznega dogodka in kjer je mogoče zagotoviti 
minimalne pogoje za nudenje pomoči. Psiholog pride na kraj dogodka najkasneje v roku treh 
ur po pozivu. Psihološka interventna pomoč se lahko izvede v roku 24 ur po kriznem dogodku 
v obliki zaupnega individualnega ali vodenega skupinskega pogovora (Huselja, 2017). Oblike 
psihološke pomoči po tem pravilniku so torej: krizna intervencija, razbremenilni razgovor, 
psihološko svetovanje, psihoterapija ter druge oblike, skladne s psihološko stroko (Pravilnik o 
psihološki pomoči in podpori uslužbencem policije, 2013).  

Policistom se nudi pomoč ob duševni stiski, ki je posledica hujših stresnih dogodkov na 
delovnem mestu ali drugih dogodkov, ki bi lahko vplivali na opravljanje njihovega dela. Sem 
spadajo dogodki, v katerih je bilo ogroženo njihovo lastno življenje ali življenje njihovega 
sodelavca, prisotnost pri smrti ali hujši poškodbi sodelavca, samomorilna ogroženost, uporaba 
prisilnih sredstev, ki ima za posledico posebno hudo telesno poškodbo ali smrt, obravnava 
prometne ali druge nesreče s hudimi poškodbami ali smrtjo, lastna hujša telesna poškodba ali 
bolezen, obravnava kaznivih dejanj zoper življenje in telo ter kaznivih dejanj zoper spolno 
nedotakljivost, kjer so žrtve otroci, kazniva dejanja, ki imajo za posledico smrt ene ali več 
oseb, osebne stiske, ogroženost uslužbenca policije ali njegovih bližnjih, kazenski postopek 
zoper uslužbenca policije ter drugi hujši stresni dogodki. Poleg 24-urne psihološke pomoči in 
delovanja psihologov ter zaupnikov imajo policisti na voljo tudi preventivne programe, ki so 
namenjeni obvladovanju psihičnih obremenitev (Pravilnik o psihološki podpori in psihološki 
pomoči uslužbencem policije, 2013).  

Policisti lahko pomoč psihologa poiščejo sami, včasih pa policista napotijo na obravnavo tudi 
njegovi nadrejeni. To se zgodi »zaradi prekoračitve pooblastil, neustreznega vedenja v službi 
ali zunaj le-te, neuspešnosti ali neprilagojenosti zahtevam dela, posledic posebnih stresnih 
obremenitev, ki so jim bili izpostavljeni, zaradi težav v osebnem življenju, znakov morebitnih 
duševnih motenj, bolezni, odvisnosti, samomorilnega vedenja in podobno.« (Perić, 2008).  
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Po podatkih Policije je psihološko dejavnost v letu 2017 nudilo 8 psihologov, ki so zaposleni 
v policiji in na Ministrstvu za notranje zadeve. Pri tem jim je pomagalo še 14 policijskih 
zaupnikov in 11 kandidatov zanje. V poročilu Policije za leto 2017 najdemo podatek, da se je 
v letu 2017 po pomoč psihologov zateklo 276 policistov, kar je 39 več kot v letu 2016. Raste 
tudi podpora policistov zaupnikov, saj so svojo pomoč nudili kar 238-krat. Policisti so 
največkrat iskali pomoč zaradi težav v partnerskem in družinskem odnosu in tudi zaradi 
organizacijskega stresa in slabih medosebnih odnosov. Ostali razlogi so bili še samomorilna 
ogroženost, sum na duševno bolezen, stanje po travmatičnem dogodku, ki je bil povezan z 
opravljanjem dela (ogroženo je bilo življenje policista, obravnavali so hudo telesno 
poškodbo…) ali po dogodku, ki ni povezan z delom (Letno poročilo o delu policije za 2017).  

V letu 2015 izstopa podatek, da so psihologi opravili kar 16 skupinskih razbremenilnih 
pogovorov. Vzroki za to vrsto pomoči so bili hujši stresni dogodki, kot so umori in samomori 
policistov ter migrantska problematika (Letno poročilo o delu policije za 2015).  
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4.5 Ko ceno plača družina 

»Stresno je, ko z družino odpiraš božična darila in nenadoma zazvoni pozivnik. In ti greš.« 
(Marohn, 2015).  

Če ima delo delavca močno negativen vpliv na družinsko življenje, ko delavec delo »nosi 
domov«, ljudje pogosto razmišljajo o tem, da bi se odpovedali zaposlitvi in se raje posvetili 
družini. Druga možnost je, da zaposleni še vedno vztrajajo na stresnem delovnem mestu, a 
posledično zanemarjajo družino. Da bi se lahko zaščitili pred to izbiro, Jackson in Maslach 
(1982) govorita o tem, kako mnogi delavci poročajo, da skušajo ohraniti psihološko ločitev 
med delom in njihovim zasebnim življenjem tako, da 'službo pustijo v pisarni'. V raziskavi teh 
dveh avtorjev, kjer so raziskovali čustveno izčrpanost in motnje v družinskem življenju, so 
pod drobnogled vzeli 142 družin, kjer je bil mož/oče policist. Kot razloge za težave v 
družinah so izpostavili dolge in neredne delovnike, skrb za varnost, neugodno javno mnenje o 
njih ipd. Žene policistov so v tej raziskavi povedale, da so čustveno izčrpani možje ob prihodu 
domov pogosto razdraženi, jezni, občutljivi, občutijo tesnobo, stalno se pritožujejo. Čeprav so 
tudi fizično utrujeni, imajo težave s spanjem. Poleg simptomov, ki jih neposredno občuti 
policist, so žene, ki so bile poročene s čustveno izgorelimi policisti, bile manj zadovoljne s 
službami svojih mož. Ti pari so tudi poročali, da imajo manj prijateljev; najverjetneje zato, 
ker se mož zaradi stresa umakne iz socialnih stikov. Da bi se policisti lažje spopadli s stresom 
zaradi njihovega delovnega mesta, iščejo načine za pobeg, kot so preživljanje časa na samem, 
zunaj družine, alkohol ipd.  

Raziskava teh dveh avtorjev je še pokazala, da so pari, ki kot način spopadanja s stresom 
uporabljajo pogovor, bolj srečno poročeni, saj mož (policist) manj pogosto izraža jezo nad 
družinskimi člani. Iz podatkov te raziskave sta avtorja predstavila še krožno zanko, v katero 
se lahko ujamejo policisti, saj policisti nosijo domov napetosti iz službe in te povzročijo 
motnje v domačem življenju; zaradi negativnih vplivov stresa na družino vsi družinski člani 
lahko razvijejo negativen odnos do dela. Prepletanje stresa med delom in družino lahko 
zlahka vodi do osebne katastrofe za policiste (prav tam).  

»Posledice stresa ter post-travmatske stresne motnje lahko orišemo s primerom gasilca 
Roberta O'Donnella. Potem, ko je rešil dojenčico Jessico McClure v Teksasu, njegovo 
življenje nikoli več ni bilo isto. V obdobju sedmih let in pol je Robert O'Donnell iz Heroja z 
veliko začetnico, postal čustveno težaven gasilec, uživalec zdravil, brez družine in službe, na 
koncu pa celo žrtev samomora. Robert je bil žrtev psihološke travme.« (Munk, 1998, v 
Schantz, 2002, str. 10). Da bi se izognili takim zgodbam, Schantz (2002) partnerjem, 
družinskim članom in prijateljem priporoča naslednje preventivne ukrepe:  

- Skrbno poslušajte.  
- Preživite čim več časa z osebo, ki je preživela travmatični dogodek.  
- Ponudite svojo pomoč, pa čeprav niso zanjo prosili.  
- Zatrjujte mu, da je varen.  
- Pomagajte mu z vsakodnevnimi opravili, kot so čiščenje, kuhanje, skrb za družino, 

preživljanje časa z otroki.  
- Dajte mu nekaj časa zase.  
- Ne vzemite njegove jeze oz. ostalih čustev osebno.  
- Ne govorite mu, da je 'lahko srečen, ker bi lahko bilo še hujše'. Povejte mu, da vam je 

žal, da se je to zgodilo in da ga želite razumeti ter mu pomagati.   
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5 Primeri nekaterih dobrih praks psihosocialne pomoči  

5.1 CISM-program  

D. Seizović (2013) kot primer dobre prakse predstavi primer iz ZDA. K oblikovanju 
programa psihološke pomoči profesionalnemu osebju in predhodne priprave na podobne 
situacije jih je spodbudilo več naravnih katastrof in letalskih nesreč. Razvili so program 
imenovan CISM (Critical Incident Stress Management) za obvladovanje stresa ob kritičnih 
dogodkih.  

Sestavljen je iz dveh delov. Crisis Management Briefing (CMB) je namenjen širši skupini 
udeležencev kritičnega dogodka. Gre za posredovanje informacij o dogodku, še preden 
izbruhnejo govorice, psihološko razlago stresne reakcije, njenih posledic in posredovanje 
navodil za spoprijemanje s stresno reakcijo ter omogočanje nadaljnje pomoči. Trajanje te 
pomoči je od 30 do 60 minut.  

Drugi del tega programa je ključnega pomena za profesionalno osebje. Imenuje se Critical 
Incident Stress Debriefing (CISD). V tem delu programa gre za pomoč osebju reševalnih 
timov po kritičnem dogodku. To je skupinski proces. Udeležence pod strokovnim 
psihološkim nadzorom vodijo skozi določene faze kritičnega dogodka. Omogočeno jim je, da 
ponovno opišejo dogodek in svoje videnje in doživljanje dogodka, izrazijo svoja razmišljanja 
in čustva, prepoznajo morebitne simptome stresne reakcije. Ker pa gre za skupinski proces, 
spoznajo, da niso edini, ki doživljajo ta čustva. Hkrati dobijo psihološko razlago stresne 
reakcije, konkretna navodila za spoprijemanje s stresno reakcijo in bistveno sporočilo: da gre 
za običajno reakcijo običajnih ljudi na neobičajne dogodke. To traja od 2 do 2,5 ure; v skupini 
je vse osebje udeleženega tima.  

Cilji tega programa so zmanjšati vpliv travmatskega dogodka, pospešiti normalen proces 
okrevanja po travmatskem dogodku, normalizirati stresni odgovor ter omogočiti 
izobraževanje na temo obvladovanja stresa in spoprijemanja z njim. Program je koristen zato, 
ker so se prisotni izobrazili o simptomih stresa in strategijah spoprijemanja z njim; hkrati so 
postali tudi bolj odprti za pogovor o travmatskem dogodku (Sever, 2007).  

5.2 Vadba procesov odločanja v kritičnih situacijah 

Kritične situacije so negotove, informacije so lahko napačne ali pomanjkljive, delovati je 
potrebno pod časovnim pritiskom. Zaradi vseh teh razlogov je taka situacija lahko zelo 
stresna. V kritičnih situacijah in nevarnostih niso pomembne samo tehnične veščine ekip, ki 
posredujejo, temveč tudi njihove netehnične veščine.  

V Veliki Britaniji poznajo novo metodo usposabljanja, ki jo imenujejo igre taktičnega 
odločanja. Znotraj tega usposabljanja poudarjajo veščine, ki so poleg tehničnih zelo 
pomembne – veščine odločanja, komuniciranja, zavedanja situacije, skupinskega dela in 
spopadanja s stresom. Gre za učenje preko izkušnje in neposrednega praktičnega dela. Prav 
zaradi ponavljajoče vadbe z igrami taktičnega odločanja je osebje, ki je odgovorno za 
delovanje v nevarnih situacijah, bolje pripravljeno, opremljeno in predvsem se sposobno 
spoprijemati z zahtevami, katerim so izpostavljeni v kritičnih situacijah.  

Igre taktičnega odločanja so simulacija dogodkov, ki se lahko zgodijo znotraj kritičnih 
situacij. Sestavljene so tako, da pri posamezniku krepijo veščine odločanja. Ključni pojmi teh 
iger so dilema (dilema je vrhunec scenarija, saj ni prave rešitve problema; udeleženci morajo 
najti rešitev), igra vlog (udeleženci sprejemajo odločitve v skladu z vlogo, ki jim je 
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dodeljena), omejitve (udeleženci morajo odločitve sprejemati samo na podlagi nekaj 
informacij in znotraj omejenega časa) ter kritika (vse odločitve so prediskutirane – prav 
odprta diskusija med udeleženci največ pripomore k učenju). Pomembno je, da znotraj teh 
iger udeleženci analizirajo in evalvirajo dogodke, pri sebi prepoznavajo svoje šibke in močne 
točke in hkrati razumejo, zakaj so v določenem trenutku sprejeli določeno odločitev. Igre 
taktičnega odločanja so lahko individualna ali skupinska oblika izobraževanja.  

Seveda imajo igre taktičnega odločanja svoje prednosti in slabosti. Program je relativno 
poceni, udeležencem dovoljuje učenje preko specifičnih primerov in približanje problemu z 
več zornih kotov.  

Program pripomore tudi k izboljšanju komunikacije in timskega dela. Ob večkratnem 
ponavljanju različnih scenarijev se udeleženci naučijo hitreje in učinkoviteje sprejemati boljše 
odločitve. Hkrati ta program omogoča, da udeleženci dobijo takojšnje povratne informacije 
glede njihovih odločitev. Ena glavnih slabosti tega programa je, da prenos znanja iz treninga v 
realno situacijo ni zagotovljen. Udeleženci teh izobraževanj so do sedaj poročali, da so v 
kritičnih situacijah lažje in hitreje sprejemali odločitve. Pprepoznavali so tudi izboljšanje v 
komunikaciji in delovanju tima. Zelo pomemben doprinos tega programa je tudi ta, da 
povečuje samozaupanje v sposobnosti obvladovanja kriznih situacij (Crichton, 2001).  

5.3 Krizni debriefing 

Model kriznega debriefinga, ki se je začel razvijati po letu 1980, predstavlja strategijo 
zgodnjega interveniranja z namenom lajšanja posttravmatskih stresnih reakcij. Ta model je 
običajno eno kratko skupinsko srečanje. Temelji na predpostavki, da imajo posredovalci 
pomoči notranje vire moči za spopadanje z večino dogodkov, povezanih z delom, vendar je 
tudi dodatna pomoč strokovnjakov v ekstremnih situacijah več kot dobrodošla. Srečanje 
omogoča izražanje čustev, spodbuja vzajemno pomoč znotraj organizacije ter razvija 
posameznikove notranje sposobnosti spoprijemanja. Na srečanju imajo posamezniki 
priložnost, da predelajo dogodek in se z ostalimi pogovorijo o svojih reakcijah na dogodek, 
vključno s čustvenimi in fizičnimi posledicami, ki jih je dogodek imel zanje in za njihove 
družine (Regehr, 2001).  

Sever (2007) pri definiciji debriefinga opozarja na to, da vsak razgovor ne pomeni 
debriefinga. Debriefing mora biti opravljen v roku 24-72 ur po travmatskem dogodku, vendar 
pa tudi ta metoda ne zagotavlja, da se pri posamezniku ne bo razvila posttravmatska stresna 
motnja.  

Avtor dodaja še, da prisiljevanje ljudi k sodelovanju v debriefingu ni dalo optimalnih učinkov, 
saj so gasilci, zdravstveni delavci in policisti pripravljeni sebi priznati svoje čustvene 
probleme in stisko, vendar pa vztrajajo v podobi neranljive in močne osebnosti. Določene 
organizacije imajo debriefing kot prostovoljno opcijo (prav tam).  

5.4 'Peer' support 

Ali (2017) trdi, da je podpora vrstnikov za gasilce ključnega pomena pri preprečevanju 
samomora, saj pomaga, da se ob deljenju svojih težav z nekom, ki jih razume, ne počutijo 
neprijetno. Hkrati ta podpora daje občutek, da v težavah niso sami ter razvija razumevajoče in 
podporno delovno okolje. Kot primer podaja preventivni program pred samomorom iz 
gasilske organizacije v Houstonu. Uvedli so ga po tem, ko se je v šestih letih zgodilo sedem 
samomorov. Na začetku so psihologi usposobili 10 zaupnikov. Rezultati so bili hitro opazni, 
saj v nadaljnjih petih letih niso zabeležili niti enega samomora med gasilci v tisti organizaciji.  
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Leta 2013 so v ustanovili sistem zaupništva tudi v Illinoisu. Začetnik tamkajšnjega zaupništva 
Matt Olson se je za ta korak odločil potem, ko se je počutil depresivnega, občutljivega ter v 
razkoraku med domom in službo. V skupini so se gasilci med sabo pogovarjali v varnem 
okolju, delili zgodbe ter se poslušali. Iz začetne majhne skupine se je ta sedaj razvila v 
organizacijo, ki je na voljo kateremukoli gasilcu, reševalcu, policistu ipd., ki pokliče na 
brezplačno številko ali pošlje elektronsko sporočilo; odgovor dobi najkasneje v 24 urah.  
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6 Empirična raziskava 

6.1 Opredelitev problema in cilji magistrskega dela 

Gasilci, policisti in reševalci se pri svojem delu srečujejo z veliko obremenitvami, ki lahko 
vodijo v stres. Avtorji (Lavrič Štirn, 2016; Lamovec, 1998) ugotavljajo, da ima stres v teh 
poklicih pomoči velikokrat predvsem negativne posledice. V empiričnem delu naloge me je 
tako zanimalo, kako stres doživljajo in se z njim soočajo policisti, reševalci in gasilci. 
Zanimalo me je, ali med njimi v zaznavanju stresa in spoprijemanju z njim obstajajo 
podobnosti oz. razlike. Želim pa tudi raziskati, kakšne izkušnje imajo udeleženci s 
sprejemanjem psihosocialne pomoči v stresnih situacijah ter kakšni so njihovi predlogi za 
spremembe na tem področju.  

 

6.2 Raziskovalna vprašanja 

V magistrskem delu si zastavljam naslednja raziskovalna vprašanja:  

R1: Katere okoliščine in intervencije na delovnem mestu gasilci, policisti in reševalci 
zaznavajo kot najbolj stresne?  

R2: Kako se pri gasilcih, reševalcih in policistih posledice stresa na delovnem mestu odražajo 
na različnih področjih življenja?  

R3: Kakšne strategije in načine premagovanja stresa uporabljajo gasilci, policisti in reševalci 
in katere razlike obstajajo med njimi? 

R4: Kako gasilci, policisti in reševalci pri spoprijemanju s stresom zaznavajo in koristijo 
dostopnost psihosocialne pomoči?  

R5: Kakšne predloge imajo udeleženci raziskave za izboljšavo do sedaj ponujenih oblik in 
programov psihosocialne pomoči v primerih soočanja s stresom na delovnem mestu? 

 

6.3 Metodologija 

Tip raziskave 

V raziskavi sem uporabila deskriptivno metodo in kvalitativni raziskovalni pristop.  

 

Vzorec  

Vzorec raziskave je namenski in vključuje 19 oseb, ki opravljajo poklic gasilcev (7 oseb), 
policistov (6 oseb) ali reševalcev (6 oseb). Starost udeležencev v raziskavi je med 25 in 40 let. 
Pogoj za udeležbo v raziskavi je bil, da imajo udeleženci na delovnem mestu enega od 
omenjenih poklicev najmanj petletno delovno dobo.  
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Raziskovalni pripomočki 

Za namen raziskave sem oblikovala osnutek vprašanj, ki predstavljajo delno strukturo 
vodenega pogovora v fokusnih skupinah. Fokusne skupine uporabljamo, kadar odkrivamo 
različna stališča, mnenja in poglede na različne pojave. V fokusnih skupinah lahko 
poglobljeno spoznavamo, kako so si udeleženci in njihove izkušnje med seboj podobni ali 
različni. Osnutek vprašanj je vključeval naslednja vsebinska področja: okoliščine stresnosti 
intervencij, posledice stresa na delovnem mestu, načini spoprijemanja s stresom, 
psihosocialna pomoč in podpora na delovnem mestu, predlogi za spremembe. 

 

Zbiranje podatkov 

Z vodji posameznih delovnih organizacij in izmen sem najprej vzpostavila osebni stik, nato pa 
sem poslala še uradne prošnje za izvedbo empiričnega dela magistrskega dela na Policijsko 
akademijo Tacen, v Center za raziskovanje in socialne veščine, v zdravstveni dom, kjer sem 
izvajala fokusno skupino z reševalci ter v gasilski zavod, kjer sem skupino izvedla z gasilci.  

Prvo fokusno skupino sem izvedla z reševalci 13. 1. 2018 v prostorih urgence. Drugo fokusno 
skupino sem izvedla z gasilci 14. 2. 2018 v prostorih gasilskega zavoda, tretjo pa s policisti 
17. 4. 2018. Za izvedbo pogovora sem potrebovala primeren prostor brez motečih dejavnikov 
(vdiranje drugih, nepovabljenih oseb) ter diktafon za snemanje. Z dovoljenjem udeleženih 
sem intervjuje snemala in jim tudi v postopku raziskave zagotovila anonimnost in varovanje 
osebnih podatkov. Predvidevala sem, da bo pogovor v skupini trajal do 120 minut, kar se je 
kasneje izkazalo za primerno dolžino.  

Podatke sem kasneje pretipkala v obliko, ki ne razkriva njihove identitete, posnetke pa sem po 
prepisu izbrisala. 

 

Postopek obdelave podatkov 

Po opravljenih fokusnih skupinah sem naredila transkript le-teh. Pridobljen zapis sem 
obdelala s kvalitativno metodo vsebinske analize.  

Po večkratnem branju in podčrtovanju glavnih tem, ki so se pojavljale znotraj fokusne 
skupine, sem določila kode 1. reda, specifične za vsako fokusno skupino. Po ponovnih branjih 
sem na podlagi kod 1. reda treh fokusnih skupin izdelala kode 2. reda, te pa nato združila v 
kategorije. Na osnovi kod 2. reda vseh treh skupin sem oblikovala skupne kategorije. 
Rezultate sem nato interpretirala v okviru zastavljenih raziskovalnih vprašanj.  
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6.4 Analiza in interpretacija rezultatov 

V nadaljevanju prikazujem rezultate vsebinske analize v preglednicah kategorij ter s pomočjo 
citatov in študija literature. 

Na 4. in 5. raziskovalno vprašanje zaradi povezanosti teme in odgovorov sodelujočih 
odgovarjam skupaj.  

V zaključku poglavja podam tudi lastno refleksijo, ki sem jo naredila po izvedbi fokusnih 
skupin in tako poskusila reflektirati tudi lastno udeleženost v raziskovanju.  

 

 

6.4.1 Katere okoliščine in intervencije na delovnem mestu gasilci, policisti in 

reševalci zaznavajo kot najbolj stresne? 

 

Tabela št. 1 – kategorija: Smrt (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Vsakodnevno srečevanje z 
mrtvimi ali hudo 
poškodovanimi 
• Bolj stresne so intervencije, 
kjer človek umre po 
posredovanju; manj stresne, 
kjer je človek mrtev ob 
prihodu na kraj nesreče 
• V primeru smrti 
postavljanje vprašanj, če so 
naredili vse 
• Velikokrat naletijo na 
mrtve pogrešane osebe ob 
odpiranju vrat na prošnjo 
policije 

• smrtnih intervencij se nikoli 
ne navadijo 
• o smrti se med seboj veliko 
ne pogovarjajo 
• Zadolženi so za sporočanje 
novice o smrti svojcem 

• Vsak teden se znajdejo v 
situacijah, ko gre pri 
reševanju življenja za 
sekunde  
• Smrt sama po sebi ni 
travmatična, k stresnosti 
pripomore starost pokojnika, 
še posebej, če je to otrok 
• Smrt mlade osebe pusti 
grenak priokus 

 

Smrt je za posredovalce pomoči eden od pomembnih psiholoških vzrokov stresa (Bajec in 
Polič, 2013). Tudi gasilci in reševalci, ki so sodelovali v fokusnih skupinah najbolj stresne 
intervencije dojemajo tiste, kjer se soočajo s smrtjo. Gasilci zase pravijo, da v življenju vidijo 
več mrtvih kot vsi ostali ljudje, saj običajni ljudje običajno vidijo »svoje starše, recimo, 
ponavadi, mrtve, bognedaj kakšne svoje otroke, ne. Drugega pa ne.« Sami se z mrtvimi 
vsakodnevno srečujejo. V zvezi z dojemanjem smrti kot stresorja poudarijo tudi razliko, ali je 
bil človek mrtev že ob prihodu posredovalcev na kraj nesreče, ali je umrl med oz. po 
njihovem posredovanju: »Če je človek mrtev /…/ je mrtev. Če je pa tisto ravno na pol, pa 
kasneje umre, tisto je hujše.«  
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Če bi bila smrt poškodovanca posledica tega, ker niso bili pravočasno pri njem, imajo 
posredovalci lahko občutek slabe vesti. To gasilci pojasnijo s primerom ženske, ki je v 
prometni nesreči pristala pod ograjo. »In je že ugasnila in so jo nazaj spravili, da je živela, 
ampak izid ni bil v redu in je potem kasneje v bolnici umrla.« Če bi umrla pred njihovim 
prihodom in bi bila smrt posledica njihove napake, bi si postavljali vprašanja, kot so: »Zakaj 
se nisem tam ustavil? Zakaj je nisem prej opazil? /…/ Če bi bila ženska še živa, pa bi mi 
peljali mimo in bi ta čas umrla, potem bi se sigurno spraševali, če bi bila mogoče še živa, če 
bi jo mi pravočasno opazili in bili pravočasno tam.« Reševalci ob tem tudi poudarjajo, da so 
»vsak teden v situacijah, ko rešuješ življenje in gre resnično za tanek led, za sekunde.«  

Najbolj stresni so tudi »tisti zadnji zdihljaji, ko vidiš človeka, ki je še živ, pa nič ne moreš.« To 
gasilci pojasnijo s primerom, ko je oče čez balkon vrgel najprej svojo dveletno hčerko, nato 
pa še sebe. Sodelujoči gasilci so bili temu priča: »so v bistvu to videli, kako je punčka dol 
priletela. /…/ to je en tak močan stresen dogodek.« Deklica je preživela, ko je padla na avto, 
vendar je kasneje umrla. »Ampak takrat sta jo dva dvignila in nesla v rešilca.« Na tej 
intervenciji so sodelovali tudi policisti, ki pravijo, da »tako situacijo lahko desetkrat vidiš, pa 
se je ne boš navadil. Te pač preseneti.« Tak dogodek je tudi po definiciji Mikuš Kos in 
Slodnjak (2000) sprožilec travme, saj gre za dogodek, ko je otrok žrtev fizičnega nasilja in ki 
skoraj pri vseh ljudeh povzroči grozo, trpljenje in psihofiziološke motnje.  

Bajec in Polič (2013) govorita tudi vplivu izgleda trupel na pojav neprijetnih občutkov pri 
posredovalcu pomoči. Pri ljudeh naravni videz trupel vzbuja še posebno neprijetna občutja. 
Posredovalci pomoči naj bi velikokrat omenjali vonj trupel tudi tedaj, ko so trupla dejansko 
brez vonja. Tudi po reševanju imajo občutek, da je vonj na njihovih oblekah še vedno prisoten 
in da ga ne morejo sprati s sebe. Še posebej močne vonjave spremljajo gasilce, reševalce in 
policiste, ko pridejo v stik z razkrajajočimi se trupli.  

Tako se gasilci s smrtjo večkrat srečajo tudi pri odpiranju vrat na prošnjo svojcev ali 
policistov. Pri tem večkrat naletijo na že dlje časa mrtve osebe, katerih vonj jih še dolgo časa 
spremlja: »Mrtev je mrtev, ampak če je še … da smrdi, je pa to nekaj najbolj nagravžnega.« 
Ob tem tudi izgled trupel ni prijeten, kar sami podkrepijo s primerom: »Zadnjič mi je (ime) 
pravil, da so iskali enega pogrešanega. Pa pridejo na podstreho, pa zgleda, da je bilo tako 
dobro prezračeno, da ni smrdelo, pa tip je rekel: kaj ima to zeleno srajco? Pa se s prstom 
dotakne, pa je pol prsta notri ostalo.« Sčasoma se teh intervencij navadiš, ampak »v štartu si 
itak šel vedno rad pogledat … pač, vsaj jaz sem … smo šli odpirat stanovanje, pa če je bilo 
truplo, si šel pač pogledat.«  

Pri smrtnih dogodkih reševalci dodajajo, da smrt sama po sebi ni travmatična. K stresnosti in 
travmatičnosti tega dogodka pripomore predvsem starost pokojnega, saj »čisto drugače 
dojameš smrt v nesreči mlade osebe kot smrt stare osebe, ki je že dala skozi svoje, ki je zadnja 
leta trpela in ji v bistvu to predstavlja odrešitev.« Ker pa »nimaš zmeraj razlage za to, zakaj 
je moral nekdo mlad umreti /…/ ti pusti en tak grenak okus.« Podobno trdita tudi Polič in 
Kranjčec (2000), ko pravita, da je stik z otroškimi trupli obremenjujoč ne glede na to, ali 
imajo reševalci doma svoje otroke ali ne. Pri mrtvih otrocih imajo reševalci lahko občutek, da 
so nedolžne žrtve, ki jih je doletela prezgodnja smrt, še preden so povsem začeli živeti. Po 
besedah reševalcev je pomembno, da morajo ob slabem (smrtnem) izidu nesreče – čeprav so v 
dani situaciji naredili vse – na to gledati kot na poklic in se zavedati, da so naredili vse, kar je 
bilo v njihovi moči.  

Policisti za razliko od reševalcev in gasilcev pravijo, da se med seboj o smrti niti toliko ne 
pogovarjajo: »Številka petnajst in to je to.« Se pa pri njih v povezavi s smrtjo odpre še 
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področje sporočanja slabe novice, saj so zadolženi, da svojce obvestijo o smrti njihovega 
bližnjega. Tudi Turk in Zupančič (2011) pravita, da je to ena najtežjih nalog policistov. 
Čeprav imajo tečaje sporočanja slabe novice, se tega »navadiš, pa tudi ne navadiš.« Na tem 
tečaju se naučijo nekih oblik, formularjev, ampak nikoli ne vedo, kako bodo svojci reagirali. 
»Pet, šest variant reakcij je. Dve od teh se uresničita.« Zanje je najbolj stresno to, »ker ne veš, 
kaj bo doma. Ženska, moški, saj ni važno. Ali je človek sam? Imajo koga, da bo prišel k 
njim?« Na tovrstne intervencije gredo sicer najprej sami, a po potrebi pošljejo še zdravniško 
pomoč. Pri sporočanju slabe novice se z izkušnjami navadijo, kako je to potrebno narediti: 
»Najlažje je takoj povedat. Dejstva. Bolj, kot ovinkariš, slabše je. /…/ Večkrat ko greš, lažje ti 
je. Že veš, kaj pričakovati.« Seveda pa že ljudje sami pomislijo na najhujše, »ko prideš ob 
dveh zjutraj v neko urejeno družino, ki nikoli niso imeli stika s policijo, pa točno vejo, da je 
sin šel na potovanje. Zakaj bi morala meni ob dveh zjutraj zdaj policija zvonit?«  

Po mnenju Turka in Zupančiča (2011) policisti ob sporočanju slabe novice skušajo svojcem 
stres ublažiti z razpoložljivimi konkretnimi informacijami o dogodku, z empatijo do svojcev 
in ustrezno komunikacijo z njimi. Če so policisti nepripravljeni ali neusposobljeni, se lahko 
hitro znajdejo v stresu. Policiste je zato potrebno usposobiti za preprečevanje sekundarne 
viktimizacije in škode. Nedvomno pa morajo policisti pri sebi najprej uzavestiti, da niso oni 
tisti, ki bodo z novico prizadeli svojce, ampak jih bo prizadela vsebina njihovega sporočila 
(prav tam).  

 

Tabela št. 2 – kategorija: Množične nesreče (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Pri reševanju pomaga 
prisotnost zdravnika, ki 
določi prioritete 
• Število rešenih življenj je 
dosti odvisno od njihove 
tehnike 

 Pri reševanju ni časa za 
celostno pomoč vsakemu 
posamezniku, zato spustijo 
preventivne postopke 

• Niso še posredovali na 
nobeni od množičnih nesreč, 
zato jim niso poznane 

• Prisotna zmeda (»adijo 
pamet«) 

 Detajlov na intervenciji 
množičnih nesreč (npr. 
reševanje ukleščenih) nikoli 
ne pozabiš 

 

Množična nesreča je vsak nenaden in nepričakovan dogodek, ki vključuje večje število 
poškodovanih ali nenadno obolelih. Ne moremo ga obvladati z rednimi oziroma v tistem 
trenutku razpoložljivimi zmogljivostmi (Dujić in Simčič, 2013).  

Po mnenju Bajec in Polič (2013) v takih situacijah, ko gre za večje število 
poškodovanih/mrtvih, obstaja neizrečen, a vendarle močan pritisk na reševalno osebje, da te 
ljudi čim prej najdejo. Gasilci sicer množičnih nesreč niso označili za pretirano stresne, saj 
»so bili kakšni hujši primeri, ko je bilo več dela.« Hujše se jim zdi takrat, ko »je oseba hudo 
poškodovana, pa da nekaj ne moreš takoj rešit.«  

Gasilci iz izmene, ki je sodelovala v fokusni skupini, so posredovali tudi v množični nesreči 
na Višnjegorskem klancu. V tistem trenutku jim je najbolj koristila prisotnost zdravnika, ki je 
določil prioritete, kdo je najbolj potreben hitre pomoči in koga naj čim prej poskušajo dobiti 
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iz poškodovanih avtomobilov. Da človeka čim prej dobijo ven, je veliko odvisno od njihove 
tehnike, »ampak včasih je stvar taka, ne, da smo že mislili, da ga bomo ven spravili, pa ne, 
ma ni šans.«  

Po mnenju gasilcev je problem množičnih nesreč ta, da se poškodovanim osebam »ne moreš 
toliko časa posvečati, ker jih okrog tebe dosti še rabi isto pomoč.« V tem primeru spustijo 
mnogo preventivnih postopkov; lotijo se samo izvlačenja, saj »ni časa, da bi za eno osebo 
dobili tako oskrbo, kot je ponavadi pri eni klasični prometni nesreči.« Pri tem dajejo prednost 
ljudem, ki so na meji z življenjem. Stresno pri tem je, da morajo dobro pretehtati odločitve in 
ne smejo izgubljati časa s predolgim odločanjem. Tako pri stanovanjskih požarih kot pri 
množičnih prometnih nesrečah pravijo, »da moraš gledat, koliko si jih rešil, ne koliko jih boš 
še rešil.« Vedno pa najprej začnejo s prvim, ki najhitreje rabi pomoč, da vsaj tega rešijo. 

Reševalci, ki so sodelovali v fokusni skupini, so posredovali na obeh množičnih nesrečah na 
primorski avtocesti. Glede na stanje, ki je takrat vladalo, so ga poimenovali »adijo pamet.« 
Pravijo, da detajlov iz množičnih intervencij nikoli ne bodo pozabili: »V bistvu take množične 
nesreče, veš, za posameznega pacienta, v katerem avtu je bil in kakšne poškodbe je imel.«  

Sodelujoči policisti niso še posredovali na nobeni od množičnih nesreč.  

 

Tabela št. 3 – kategorija: Intervencije, kjer so vključeni otroci (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Take intervencije so bolj 
stresne, če imajo doma svoje 
otroke 
• Smrt otroka povežejo s 
svojimi otroki 
 

• Težko je posredovati v 
primeru nasilja v družini, 
kjer so žrtve otroci 
• Pri takih intervencijah je 
zelo pomembno sodelovanje 
z drugimi institucijami (npr. 
CSD) 

 Sprašujejo se, ali so za 
otroka naredili vse 

• Težko je sodelovanje s 
starši, ki so v paniki 
 

 

Za sodelujoče iz vseh treh fokusnih skupin so ene najbolj stresnih intervencij tiste, kjer so 
vključeni otroci, še posebej, ko imajo tudi sami doma otroke (enake starosti), saj pravijo, da 
nikoli niso »pripravljeni na te situacije« ter da bo enega, »če ima družino, /…/ smrt otroka 
malo bolj prizadela, ker bo to povezal s svojimi otroki.«  

Po mnenju Šešok (1997) so intervencije, kjer so otroci žrtve nasilja ali celo mrtvi, med 
največjimi kliničnimi dejavniki nastanka stresa pri posredovalcih pomoči. To potrjujejo tudi 
različne slovenske raziskave (Svetina, 2007, Novak, 2008, Terdič, 2008, v Lavrič in Štirn, 
2016, str. 90), ki pravijo, da so za slovenske poklicne gasilce hudo stresne intervencije, če so 
v njih poškodovani ali mrtvi otroci.  

Gasilci se spominjajo intervencije, ko so reševali fanta, ki se je z nogo zataknil v mlin. Ob 
prihodu na kraj intervencije je bil še živ, »ampak od pasu dol ga ni bilo več«.  
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Reševalci pri intervencijah, kjer so vključeni otroci, opozarjajo na to, da imaš pri njih »zmeraj 
opravka z dvemi – eno so otroci, ki so ponavadi manjši problem kot starši.« Pri tem mora 
eden iz ekipe prevzeti starše. 

Policisti pravijo, da drugače gledajo tudi na intervencije nasilja v družini, če imajo otroke, saj 
»dostikrat vidiš, da je otrok dejansko tista žrtev, ki pač ima dva čudna starša, ki pač ne vesta, 
zakaj sta otroka naredila. Otrok pa ni za to nič kriv. On živi v pomanjkanju in zapostavljanju 
zaradi njiju.«  

Pri posredovanju policistov v družinskem, zasebnem okolju ustvarja številne stresne 
dejavnike, še posebej, če so zraven prisotni otroci kot priče (dolgoletnega) nasilja ali kot žrtve 
psihičnega in fizičnega nasilja. Policisti morajo v takih primerih takoj na kraju oceniti 
situacijo in nemudoma ukrepati (Huselja, 2017).  

Pri intervencijah, kjer so vključeni otroci, se policisti velikokrat sprašujejo, ali so v dani 
situaciji naredili vse, kar je v njihovi moči. Pri tem je ključnega pomena tudi sodelovanje z 
ostalimi institucijami, kot je npr. center za socialno delo: »In če ti tam otroka na kraju ne 
vzameš, pa ga daš socialni delavki, otroka pustiš ali pri materi ali pri očetu. Pri enemu pustiš. 
In potem pišeš tisto poročilo na center za socialno delo, oni tisto dobijo in potem itak ne 
naredijo nič. In je zadeva spet enaka. Včasih se sprašuješ, če ne bi bilo boljše, če bi ti otroka 
odpeljal. Da bi mu pomagal.«  

Čeprav so policisti vajeni težkih in nevarnih situacij, so jih po mnenju Huselje (2017) v 
povezavi z otroci na intervencijah prizadeli tudi prizori v obdobju begunskega vala v letu 
2015. Številne situacije so jih spominjale na prizore iz druge svetovne vojne, ko so ljudi 
razvrščali v koncentracijska taborišča. Policisti so bili pretreseni ob pogledu na majhne 
otroke, ki so se sredi noči po temi, blatu in mrazu prebijali proti policijskim nadzornim 
točkam in nastanitvenim centrom. Ob pogledu na begunske otroke so se spomnili svojih otrok 
(prav tam).  

 

Tabela št. 4 – kategorija: Intervencije, kjer rešujejo oz. pomagajo znancem/sodelavcem 
(gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Če že ob izhodu na 
intervencijo vedo, za katero 
osebo gre, jih spremljajo 
neprijetni občutki  

 

• Kljub prijateljstvu morajo 
biti strokovni v odnosu do 
znancev  
• Od prijateljev pričakujejo 
spoštovanje in razumevanje 
v primeru potrebnega 
posredovanja 

• Če rešujejo poznane 
osebe, situacija kasneje pride 
»za njimi« 

 

Za gasilce, reševalce in policiste, ki sodelujejo na intervencijah, so po mnenju Šešok (1997) 
hujše poškodbe ali celo smrt sodelavca med službenim časom eden največjih kliničnih 
dejavnikov stresa. Podoben vpliv ima tudi smrt poškodovanega sodelavca takoj po 
posredovanju. Bajec in Polič (2013) obenem trdita, da jih želijo kolegi ohraniti take, kot so jih 
poznali pred smrtjo, če pride do smrti znanca/sodelavca. V takih primerih pride do močnejše 
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identifikacije in čustvene vpletenosti. Odpravljanje učinkov tega stresnega dogodka na 
posredovalca pomoči je po opravljeni akciji zahtevnejše in dolgotrajnejše od same akcije.  

Tudi v različnih slovenskih raziskavah (Svetina, Tušak, Masten, 2007; Novak, 2008; Terdič, 
2008, v Lavrič in Štirn, 2016) so ugotovili, da so za poklicne gasilce bolj stresni dogodki, ko 
so med intervencijo pri nesreči sami huje poškodovani, kadar je smrtno ali huje poškodovan 
sodelavec in če so bili poškodovani ali mrtvi bližnji zaposlenega ali otroci.  

Gasilci poročajo o primeru, ko so za nesrečo sodelavca izvedeli na poti do kraja intervencije. 
Po postaji so izvedeli, »da je nekaj zelo vkleščen pa /…/ je imel pri traktorju neko nezgodo, 
javljeno je bilo tako, da ima prvi kardan vkleščen v roko, potem je bilo še nogo.« Ob tem 
opisujejo neprijetne občutke ob izvažanju, saj so že vnaprej vedeli, za katero osebo gre. Že po 
začetni prijavi so med vožnjo »premlevali vse žive scenarije, /…/, če bo še hodil /…/ če bo še 
delal«, k sreči pa na koncu situacija ni bila tako huda, kakor je bila sprva najavljena. Glede na 
to, da imajo vedno opravka tako s smrtjo kot s hudimi poškodbami, imajo občutek, da so 
»skozi malo v vojnem stanju … skozi kakšni poškodovani.«  

S poškodbami sodelavca so se srečali tudi v gasilski enoti, ko so »kolega reševali, ko mu je 
priletel en kos v nogo in mu je raztrgal veno in aorto in nam je tam na hodniku pred nami 
skoraj izkrvavel. Smo imeli približno eno minuto časa, da ga rešimo.«  

Reševalci so izrazili, da prav bližnjih sorodnikov niso reševali, ampak samo poznane. Pravijo, 
da »pride bolj za tabo situacija. Tisti moment že rešiš in narediš, potem pa pride za tabo, ker 
popusti adrenalin in si kot cunja,« če rešujejo nekoga, ki ga poznajo.  

Ker so policisti predstavniki represivnega organa in se neposredno z reševanjem življenj 
skoraj ne srečujejo, morajo biti med posredovanjem v odnosu do znancev strokovni in 
profesionalni: »Ne smeš nekih razlik delat. /…/ Včasih moraš svojega prijatelja vklenit pa v 
marico. Če ne bo šlo drugače.« Po mnenju Vidmar (2013) se policija trudi, da bi policisti 
delovali profesionalno, da ne bi kršili človekovih pravic ter da bi pošteno delovali. Pošteno v 
tem primeru pomeni zavzeto, odgovorno in nepodkupljivo, kakovostno, na podlagi ustreznega 
znanja in strokovne usposobljenosti. Biti etičen v policijskem poklicu pomeni ta poklic 
opravljati pošteno. Zato policisti iz fokusne skupine od svojih prijateljev, ki bi jih kdaj 
obravnavali na intervenciji, v takih primerih pričakujejo spoštovanje in razumevanje: »Če je 
tapravi prijatelj, bo razumel, recimo, da si to moral narediti. /…/ Če pa ni, pa pač ko ga jebe. 
/…/ Če ti jaz na kraju rečem: daj, umiri se, bodi miren, pa če ti mene kot kolega ne upoštevaš, 
pa ne kot policista, potem pa tudi prav, ne.«  

 

  



Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov Nina Mezinec 
 
 
 

61 
 

Tabela št. 5 – kategorija: Nejasne ali pomanjkljive informacije ob najavi intervencije 
(gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Če je intervencija manj 
zahtevna, kot je bila 
najavljena, si oddahnejo 
• Med izvozom jih skrbi, ali 
bodo pravočasno na kraju 
nesreče 
• Posebej stresne so 
intervencije v bližini 
domačega kraja 

• Glede na najavo 
intervencije si že delajo 
načrte 
• Včasih niti OKC nima 
točnih informacij, zato ne 
morejo delati načrtov 
• Večkrat pride do lažnih 
alarmov pri ropu bank 

• Ko so bili pozvani na 
množično nesrečo, niso imeli 
pravih informacij 

 

Kot stresne gasilci dojemajo tudi intervencije, kjer je »javljeno, da je samo prometna nesreča, 
pa prideš na kraj, pa je dejansko tam masaker ali pa več oseb. Pripravljen si pa kot da bo nek 
odklop akumulatorja, nič takega. Ali pa obratno. Ko ti javijo, da je neka ukleščena oseba, 
hudo poškodovana, pa po poti do tja razmišljaš, pa ni na koncu nič.« Če je bila intervencija v 
resnici manj zahtevna, kot so jo pričakovali iz najave, si na intervenciji kar malo oddahnejo.  

Podobno velja za policiste, ki pravijo, da si glede na najavo že delajo določene načrte: 
»Javljeno imaš, da sta dva pijana, močno, se pretepata. Pomisliš, da boš ta itak dal v marico, 
sta itak tako močno pijana, prideš tja pa ni ravno tako. Zraven jih je še deset, ki so približno 
normalni. /…/ Če se ti pripraviš na neko res hudo zadevo, pa na koncu prideš tja in vidiš, da 
ni vse skupaj nič. Včasih pa odgovoriš na klic, kjer se zdi, da res ni nič, prideš tja pa je ornk 
pizdarija.« Najprej začnejo razmišljati, kaj jih na intervenciji čaka ter kaj bodo morali delati 
glede na informacije, ki jih dobijo iz operativnega centra (»te podatke, ali je oseba oborožena, 
ali so bili že prej obravnavani …«).  

Ker pa velikokrat niti operativno-komunikacijski center ne pozna točnih informacij, je po 
mnenju nekaterih brezpredmetno nekaj sklepati vnaprej in si delati scenarije. Ob tem 
opozorijo tudi na lažne alarme, predvsem pri ropu bank, ko uslužbenci pomotoma stisnejo 
gumb za alarm: »V tej paniki, kot na primer v bankah, ko imamo 90 procentov lažnih 
alarmov, pa tudi ne veš, kaj te čaka. Pač greš previdno noter, nekaj se nas zbere, potem pa 
vidiš, če …«. Huselja (2017) v povezavi s tem pravi še, da je velikokrat za policiste že 
napotitev na kraj kršitev javnega reda in miru stresna, saj ne vedo natančno, kaj jih na kraju 
dogodka čaka. Obenem so tovrstne intervencije v tesni povezavi z nevarnimi postopki in 
morebitno uporabo prisilnih sredstev.  

Včasih so informacije, ki so skope, boljše. Pomanjkljive ali preveč napihnjene informacije so 
za gasilce velikokrat vir stresa, saj jih med vožnjo na intervencijo pogosto skrbi, ali bodo 
lokacijo sploh našli, koliko časa bodo za prihod do lokacije potrebovali, kakšna bo pot do 
kraja in ali so v tem primeru izbrali primerno vozilo. To pojasnijo s primerom iz leta 2014, ko 
je bilo po žledolomu veliko delovnih nesreč v gozdu ter s primerom požara v stanovanjskem 
bloku, ko »ljudje kričijo, /…/ na oknih visijo, /…/ dol visijo.« Taki primeri so stresni, ker ne 
vedo, ali bodo zaradi slabe najave pravočasno na kraju dogodka, saj se lahko poškodovancu v 
tem času stanje že poslabša.  
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K stresnosti intervencije gasilcev veliko doprinese tudi lokacija, na katero se vozijo, če je to v 
bližini domačega kraja posredovalcev ali pa kraja bivanja katerega od bližnjih prijateljev. »Pa 
gledaš, če v tisto ulico slučajno zaviješ, uh ne, potem si pa kar oddahneš.«  

V zvezi s tem za posredovalce pomoči določen stres predstavlja že sama najava intervencije, 
saj predstavniki gasilcev, reševalcev ter policistov pravijo, da se jim dvigne pulz; policisti 
dodajajo, da se začnejo potiti. Koža se jim naježi in postane bolj vlažna. Pri tem je (telesni) 
odziv gasilcev odvisen tudi do vrste alarma, saj »neka melodija te kar naspidira, ne vem, 
kakšna druga, novejši pozivniki, rečeš, aja, intervencija, pa greš, ne.« Pozivanje reševalcev je 
drugačno, telefonsko, zato alarm (po njihovih besedah) neposredno ne povzroča stresnega 
odziva.  

 

Tabela št. 6 – kategorija: Zaznavanje stresa ob najavi, izvozu in posredovanju na 
intervenciji (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Najbolj stresno obdobje je 
zanje od najave intervencije 
do prihoda na kraj 
• Med vožnjo si že ustvarjajo 
scenarije 
• Med vožnjo jih večkrat 
obdajajo črne, negativne 
misli 
• Na intervencijo se 
pripravijo tako, da 
preračunavajo nevarnost 
• Med posredovanjem 
razmišljajo in se ne 
obremenjujejo z izgledom 
poškodovanca 

• Pred odhodom na 
intervencijo pogrešajo več 
informacij, ki bi jim 
omogočale lažjo pripravo in 
posredovanje 
• Veliko težavo predstavljajo 
neresnični podatki ljudi  

• Poziv na intervencijo jih 
spravi v strogi fokus 
• Na intervenciji morajo 
iskati rešitve in vzroke za 
nastalo situacijo 
• Med vožnjo že debatirajo o 
možnih scenarijih, da potem 
lažje posredujejo 
• V vozilu si že okvirno 
razdelijo naloge 

 

Huselja (2017) trdi, da napotitev policistov na intervencijo ter interveniranje spremljajo 
določena telesna znamenja stresa. Ob prihodu na kraj intervencije in umiritvi situacije se 
telesni odzivi umirijo in povrnejo v prvotno stanje pred sprožitvijo avtonomnega živčevja. 
Težave imajo policisti, ki so vsak dan izpostavljeni večjemu številu dogodkov, saj potrebujejo 
dalj časa, da se umirijo in vrnejo v prvotno stanje. Dolgotrajna izpostavljenost stresu poleg 
telesnih znakov pušča tudi psihične posledice, kot so pomanjkanje zbranosti, občutek 
osamljenosti, zmanjšanje sprejemanja odločitev, nejasno izražanje, pozabljivost, občutek 
brezvoljnosti in obupa, slabo mnenje o sebi, občutek frustriranosti in nemoči ipd. (prav tam).  

Pri najavi intervencije policistom največjo težavo predstavlja dejstvo, da jim »ljudje dajo 
dosti neresničnih podatkov. Oziroma posplošenih. Oni to vzamejo za verodostojno in potem te 
prepričujejo, kaj je res pa kaj ni res. S tem poskušajo oni tebi neko avtoriteto pa znanje 
izpodbijat. Oni pa to črpajo zgolj na podlagi nekih izmišljenih … tipajo, fikcije iz interneta. 
Pogrešam malo več informacij. On to sliši, tam, soseda je rekla, potem je soseda rekla 
bratrancu in jaz sem zaslišan.«  
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Če podrobneje razdelamo dele intervencije (najava, izvoz in posredovanje), gasilcem največji 
stres predstavlja obdobje od najave intervencije do prihoda na kraj, »zato, ker ti takrat 
razglabljaš, imaš čas, da razmišljaš, kaj boš tam videl, sploh če je kakšna taka objava.« Pred 
prihodom na kraj si že v glavah ustvarjajo svoje scenarije dogodka in to predstavlja največji 
stres. Med vožnjo, ki je »hitrejša kot ponavadi,« jih obdajajo črne misli, ki jih imajo »čez 
glavo«, preračunavajo pa tudi nevarnost, v katero se podajajo ter kaj bodo na intervenciji 
morali delati in kaj bodo tam doživeli.  

Med samim posredovanjem gasilci neposrednega vpliva stresa ne občutijo, ker začnejo delati 
in se ob tem praktično razbremenijo, saj o teh dogodkih ne delajo več scenarijev, ampak 
enostavno delajo, iščejo rešitve ter se ne obremenjujejo z izgledom poškodovane osebe: »Ne 
ukvarjaš se z osebo, kako izgleda, ampak delaš, iščeš rešitve.«. Pravijo, da imajo med 
posredovanjem dovolj dela že »sami s sabo«, zato nimajo časa »razmišljat, kaj je tam še vse 
nevarno« ter kaj jih še vse čaka.  

Nasprotno pa reševalci trdijo, da sama vožnja ne predstavlja stresa, ampak jih že poziv 
»spravi v neko drugo stanje, /…/ iz jebivetrstva, /…/ v strogi fokus na situacijo.« To jih 
spodbudi h kreativnemu iskanju rešitev in vzrokov za nastalo situacijo. Tudi njim pomaga, če 
že po poti debatirajo o možnih scenarijih, si razdelijo naloge, da gredo »na točno jasno stvar, 
da se točno ve, kaj bo kdo delal.« To jim pomaga organizirati delo, čeprav ni nujno, da potem 
na intervenciji delajo točno tisti dogovorjen segment, saj lahko zaradi situacije prevzamejo 
nekaj drugega. »Ma samo, da narediš nek debrifing, hiter plan.« Če je na intervenciji »ena 
navadna stvar«, se med vožnjo pogovarjajo tudi o drugih stvareh. Pomaga pa jim, če jim 
dispečer po postaji da kar največ informacij, saj to vpliva na njihovo pripravo na intervencijo. 
Kot primer podajo prvo množično nesrečo na primorski avtocesti, ki najprej ni bila prijavljena 
kot množična: »Smo prišli tja in najprej je bilo kamjon in 10 avtov, potem pa reče en gasilec, 
sej so še naprej. Ma kam naprej? In naprej je bilo še 43 vozil. Ko sem pogledal … to je adijo 
pamet.«  

 

Tabela št. 7 – kategorija: Nasilje, zlorabe in množične kršitve javnega reda in miru 
(policisti) 

Gasilci Policisti Reševalci 
/ • Posebej stresno je 

posredovati v intervencijah, 
kjer so ljudje žrtve nasilja, še 
posebej ženske 
• V takih intervencijah čutijo 
potrebo po čustveni 
vpletenosti 

/ 

 

Za policiste velik stresor predstavljajo množične kršitve javnega reda in miru. Huselja (2017) 
pravi, da je vzdrževanje in vzpostavljanje javnega reda in miru za policiste ena od temeljnih 
nalog. Ljudje v takih primerih od policistov pričakujejo takojšnje ukrepanje, kar je v 
določenih primerih izredno stresna in zahtevna naloga. Zelo stresne in psihično 
obremenjujoče so tudi kršitve nedostojnega vedenja do uradne osebe, na kar nedvomno 
vplivajo spremenjene družbene razmere ter z njimi povezan sistem družbenih, moralnih in 
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drugih vrednot, kar so izrazili tudi policisti v fokusni skupini: »Ker dejansko ne veš, kaj imaš. 
Katere pripadnosti oz. katere skupine.« 

Policisti posredujejo tudi v intervencijah, kjer imajo opravka z nasiljem oz. z žrtvami nasilja: 
»Nasilje nad žensko. Tam moraš biti psiholog, psihiater, vse živo.« Največjo težavo vidijo v 
tem, »ker se moraš nekako čustveno vplest, po eni strani pa moraš tudi odmislit ta čustva. Da 
ukrepaš tako, kot je treba.« Policisti so zadolženi, da žrtvam zagotavljajo varnost ter nudijo 
pomoč in zaščito ljudem, ki se znajdejo v stiski. Huselja (2017) pravi, da policisti še posebej 
močne stiske doživljajo ob interveniranju v družinskem okolju, ob odvzemih otrok na podlagi 
odločb sodišč ter deložacijah. Vsi dogodki, kot so nasilje v družini, nasilje nad otroki ipd. 
puščajo globoke posledice na policistih in vplivajo na kvaliteto in dolžino njihovega življenja.  

 

Tabela št. 8 – kategorija: Nevarnost situacije (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Strah za lastno življenje 
• Strah pred eksplozijami 

• Povečana previdnost v 
nevarnih situacijah 
• Vnaprejšnja priprava na 
nevarne situacije z orožjem 
in opremo 

• Skrb za svojo varnost 
• Previdnost, da zaradi 
razburjenja situacije ne 
ustrezno precenijo  

 

Okoliščine izvajanja reševanja od gasilcev in reševalcev zahtevajo dobro fizično 
pripravljenost. Med delom se namreč srečujejo z različnimi nevarnostmi, kot so opekline, 
zastrupitve, poškodbe in toplotna obremenitev, ki se lahko konča z nenadnim zastojem srca 
(Snoj Hrustek, 2016).  

Gasilci pravijo, da se zavedajo, da je vsakič, ko grejo posredovat ali reševat, je tolikšna 
nevarnost, »da ne veš, ali boš ven prišel ali ne.« Zavedajo se, da se jim lahko kaj zgodi kljub 
pazljivosti in vsej potrebni opremi za reševanje. Zato je med vožnjo gasilce pogosto strah, ki 
pa »je pozitivna stvar«, saj »takrat gasilci zelo dobro poslušajo.«  

Tudi reševalci potrjujejo zgoraj navedeno mnenje K. Snoj Hrustek (2016), ko pravijo, da je 
veliko situacij zanje izjemno nevarnih, saj »grejo na nož za pacienta /…/ z negotovim izidom 
in v bistvu so tako relativno hitro vidni rezultati.« Kljub skrbi za pacienta je prva stvar »vedno 
varnost, vedno pri pristopu. Če vidiš v neki kletni sobi nekoga, da leži … aha … kamin … 
moraš v situaciji se strogo fokusirat na pacienta, se zelo široko razgledat in objektivizirat 
situacijo. /…/ Lastna varnost je zmeraj prva.«  

Posredovalci pomoči zaradi nevarnosti na intervenciji velikokrat doživljajo strah. Strah je po 
definiciji Milivojevića (2008) čustvo, za katero je značilno, da ga posameznik doživlja, ko 
oceni, da je ogrožena katera od njegovih vrednot ali pa ko misli, da se ne bo mogel ustrezno 
zoperstaviti objektu ali situaciji, ki ga ogroža. Če se posameznik ogrožajoči sili ne more 
zoperstaviti in iz situacije ni izhoda, subjekt občuti grozo. Čeprav ima strah lahko negativen 
prizvok, je v svojem bistvu zelo koristno čustvo, saj posamezniku omogoča, da hitro in 
avtomatično oceni ogrožajočo situacijo, organizem se takoj mobilizira in pripravi za 
adaptivno vedenje. Strah pripomore k preživetju in k samozaščiti posameznika in tudi k 
zaščiti njegovih vrednot. Hkrati pa ni dovolj samo ocena subjekta, da je izpostavljen 
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nevarnosti. Obstajati mora tudi ocena, da je sila, ki posameznika ogroža, močnejša od njega 
(prav tam).  

Strah zaradi nevarnosti se pri gasilcih velikokrat začne že ob najavi intervencije. Gasilci se 
spomnijo težkega posredovanja na Beričevi, »Jožef Štefan, tam, kjer je reaktor, sevanje, ne, in 
ko veš, da boš tam mogoče lahko samo en moment izpostavljen in boš lahko tudi ti zaključil, 
ali da boš zaradi tega zbolel.« Strah se je v tistem primeru kazal tako, da je bila v vozilu čista 
tišina. Policija je celo cesto zaprla v radiju dveh kilometrov. Vsak je stopal za vodjo izmene, 
bolj kot običajno upošteval njegova navodila ter še dodatno gledal osebni dozimeter, če dela. 
Ob gašenju notranjih požarov pa jih je strah, da bo prav v tistem trenutku nekaj razneslo. To 
pojasnijo s primerom iz sosednje Hrvaške, na Reki, ko je med gašenjem stanovanja razneslo 
plin. En gasilec je med posredovanjem umrl zaradi posledic udara, ko ga je vrglo v sosednje 
stanovanje. »Navadna intervencija, ki se je na koncu končala drugače.« Ker imajo veliko 
intervencij puščanja plina po stanovanjih, imajo tudi sami že primer, ko je v brunarici 
razneslo jeklenko, a so bili na srečo od brunarice dovolj oddaljeni. »Včasih moraš imeti tudi 
malo sreče. Veliko sreče.«  

V povezavi z nevarnostjo pri posredovanju reševalci opozarjajo na to, da v razburjenju in pod 
vplivom stresa zaradi poziva ne smejo preceniti situacije: »Ti moraš biti pri stvari.« Z 
višanjem hitrosti vožnje na intervencijo se »eksponentno varnost niža in nevarnost veča.« To 
misel podkrepijo s primerom, ko so šli »enkrat na eno brezvezno prometno, vmes so se fantje 
vsedli v džipa, spili so 4 pive prej, šli s ceste, enega je vrglo skozi vrata ven, zabili so se v 
kantelaber, eden je imel zlom medenice, težka poškodba. /…/ Zmeraj mora biti tista varnost.«  

Policisti trdijo, da nevarnost, ki so ji izpostavljeni med posredovanjem, vpliva na stresnost 
njihovega poklica. V nevarni situaciji so bolj previdni in se nanjo že prej pripravijo: »Se kje 
ustavimo, jopiče gor, čelado. Dvocevno orožje in …«.  

Uporaba prisilnih sredstev v nevarnosti, med katerimi je tudi strelno orožje, za policiste 
predstavlja velik dejavnik stresa (Huselja, 2017). Med vsemi poklici je policijski poklic eden 
bolj izpostavljenih nevarnim okoliščinam in napadom, saj je bilo samo v letu 2017 po 
podatkih policije kar 231 napadov na policiste ter 39 groženj policistom (Letno poročilo o 
delu Policije za leto 2017). Ob vsem tem policisti kot stresno občutijo tudi premalo podpore 
in zaščite s strani delodajalca, kar se nanaša na ukrepanje in zaščito policistov ob grožnjah ter 
zavarovanje pravne pomoči in zastopanja v postopkih (Huselja, 2017).  
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Tabela št. 9 – kategorija: Pritisk javnosti ter primerjava z ostalimi poklici (gasilci, policisti, 
reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Od njih se prikrito 
pričakuje, da bodo vse rešili 

• So 'deklice za vse' 
• Strah pred 
nestrokovnostjo 
• So bolj pod budnim 
očesom javnosti, ker 
predstavljajo represiven 
organ  
• Od ljudi dobijo 
spoštovanje samo takrat, ko 
ti potrebujejo pomoč 
• Ženske policistke imajo 
občutek, da so vedno bolj 
cenjene 

• Problem jim predstavlja, 
da jih med intervencijo vsak 
lahko snema in lahko 
izpadejo nestrokovni  
• Veliko ljudi o reševalcih 
negativno mnenje 

 

Gasilcem, reševalcem in policistom velik stres predstavlja tudi pritisk javnosti, ko se od njih 
pričakuje, da bodo vse rešili »v vsakem trenutku«, oziroma da so »deklice za vse.« Reševalci 
pri problemu javnosti opozarjajo na posebno previdnost pri javnih intervencijah, »ker danes te 
vsak snema, vsak te lahko da na internet. Lahko te izreže ven in si izven konteksta in izpadeš 
nestrokoven, budala, nekulturen.«  

Huselja (2017) pravi, da javnost dela in izpostavljenost kritičnemu odnosu javnosti pri 
policistih še dodatno otežuje njihovo strokovno delo tako pri načrtovanju kot tudi pri sami 
izvedbi policijskih nalog. Policisti iz fokusne skupine pritisk javnosti povežejo tudi s strahom 
na delovnem mestu, saj je včasih »boljše malo ročno zategnit.« Tudi oni se zavedajo 
problema telefonov in kamer, saj se lahko na tak način hitro zgodi, »da če boš preveč 
pogumen, te bo potem naše vodstvo oziroma naša hierarhija navznoter … na koncu se bo 
vodja samo smejal, ti boš pa izpadel nestrokoven.«  

Po mnenju Seizović (2013) javnost od reševalcev pričakuje, da bo vsestransko praktično in 
teoretično usposobljen ter se bo znal prilagoditi povsem različnim situacijam. Reševalci iz 
fokusne skupine ob tem omenijo tudi pogled na poklic reševalca, da jih nekateri »vidijo samo 
kot tistega, ki ima fajn službo in lepo uniformo in vozi samo rešilca. Za ene smo Rdeči križ, za 
ene smo nepotrebni … tisti, ki nimajo še opravka z nami, smo mu nepotreben strošek.« Vsa 
negativna mnenja javnosti o reševalcih še dodatno vplivajo na stresnost njihovega poklica. 

Gasilci še posebej poudarjajo, da javnost od njih pričakuje, da vse znajo. V tem vidijo tudi 
razliko med njimi ter policisti in reševalci, saj pravijo, da je te poklice med seboj težko 
primerjati: »Nekateri poklici ne bojo šli nekam v ogenj. Vsi ven bežijo, mi gremo noter. Vsi 
stran bežijo, ker cisterna gori.« Hkrati poudarjajo, da pri njih niso tako razdeljeni kot v 
policiji, saj vsi opravljajo enake naloge, delajo kot ekipa, izmena, tako da je z njimi mogoče 
enačiti samo en segment policije, ne pa celote. V policiji »eni delajo samo varovanje, eni 
samo na cestah, potem imamo še specialno enoto, pa tudi enoto za izredne razmere, potem 
imaš navadnega policaja …«. Zase trdijo, da pri njih ni tako, saj ne posredujejo samo v 
požarih, »so tudi nevarne snovi, pa drugi vplivi, prometne nesreče,/…/, razni samomori, 
reševanje iz vode.« Teh stvari vidijo veliko. Za policijo opravljajo tudi nasilne vstope, »kjer 
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lahko pride do streljanja«, kar se jim je tudi že zgodilo. V teh situacijah so ponovno 
izpostavljeni, saj so tam prvi, policisti pa vstopajo za njimi.  

Gasilci zase pravijo, da se njihov poklic ne more primerjati niti z reševalci, saj oni delajo 
»tam, kjer je varno območje za njih.« Kjer je situacija nevarna, posredujejo gasilci, »pa ni 
važno to, ali je nevarnost, ali so ruševine, voda, ali je to led, ni važno.«. To podkrepijo z 
dvema primeroma, in sicer s prometno nesrečo v predoru, ko so gasilci prvi na kraju med 
mrtvimi in hudo poškodovanimi. Prvi so, ki poškodovance oskrbijo in jih iznesejo iz predora, 
šele nato reševalci »začnejo delat, se pravi, ne vidijo tistega, kar … tistega direktnega stika 
nimajo.« Take dogodke opisujejo kot stres.  

Policisti so še bolj izpostavljeni negativnim mnenjem javnosti, saj predstavljajo represiven 
organ: »Javnost vidi samo to, da mu ti položnico napišeš. /…/ Oni vidijo samo dva policista, 
kako se v avtu lepo vozita.« /…/ Ali pa položnico napišeš, pa te vpraša, če nimaš drugega 
dela.« Zavedajo se, da so vedno pod drobnogledom in da ljudje vidijo vsak njihov korak: »Pa 
tisto, ko se za eno kavo vsedeš v kafič in na en čik, pa te takoj slikajo. Cel dan si v kafiču. Nič 
ne dela, samo kavico pije.«  

Ker imajo policisti moč, pravico in dolžnost, da ljudi kaznujejo za prekrške ali kazniva 
dejanja, »60 procentov ljudi, ki jih ustaviš, so totalno brezobrazni in nevzgojeni. Nimajo več 
človeškega stika s tabo.« Želijo si predvsem to, da bi ljudje do njih čutili spoštovanje: »Bodi 
kulturen do mene. A sem ti jaz tebi naredil kaj slabega? Zakaj se moraš tako obnašat do 
mene? /…/ Ni več spoštovanja do policistov.«  

Ženske policistke, ki so sodelovale v fokusni skupini, pravijo, da v odnosu občanov do njih v 
primerjavi z moškimi »ni neke velike razlike.« Imajo celo občutek, da so »ženske vedno bolj 
cenjene.« Kljub temu pa ljudje čisto drugače gledajo nanje in na njihovo posredovanje, če na 
kraj intervencije prideta dve ženski skupaj ali pa če posredujejo skupaj z moškim. 

Ženske so izpostavile, da se lahko bolj kot moški poistovetijo pri obravnavi kaznivih dejanj 
zlorab, ki za policiste velikokrat pomenijo stresen dogodek (Huselja, 2017). Trdijo sicer, da 
jih to pri delu ne ovira in da s tem ni nič narobe, a včasih ne zmorejo zadrževati čustev: »Meni 
se je tudi že zgodilo, da sem se zjokala. Ker ne moreš zadržati. /…/ Veliko je odvisno od 
karakterja človeka.« Zdi se jim celo priporočljivo, da v takih trenutkih pokažejo čustva, saj so 
tudi sami ljudje, morajo pa kljub temu ves čas ostati profesionalni in delati po zakonu.  

Da so ženske za obravnavo določenih kaznivih dejanj celo v prednosti, potrjuje tudi Celestina 
(2004, v Vidmar, 2013, str. 194), ko pravi, da policistke ne projicirajo izzivalne, ogrožajoče 
podobe, kot jo izzivajo policisti, zato v potencialno nasilnih situacijah delujejo bolj 
pomirjujoče kot moški in jih uspejo razrešiti brez uporabe sile.  

Enako so ženske tudi v prednosti pred moškimi kolegi pri obravnavanju otrok in ženskih žrtev 
in tudi pri posredovanju v družinskih sporih, predvsem zato, ker so to situacije, katerih 
uspešna razrešitev je odvisna od pripravljenosti za poslušanje, razumevanje in pomoč (prav 
tam).  

Vidmar (2013) pravi, da družba policiste dojema ali kot prijatelje ali kot sovražnike. Če so 
prebivalci ogroženi, so policisti dobrodošli, v drugih primerih pa predstavljajo celo grožnjo. 
Tudi policisti, ki so sodelovali v fokusni skupini, pravijo, da se odnos javnosti do njih 
spremeni v trenutku, ko občani potrebujejo njihovo pomoč: »Ko pa nas kličejo, ko nas 
potrebujejo, so pa vsi prijazni. In potem si spet ti tisti, ki mu pomagaš, pa si naenkrat dober.«  
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Velik pritisk javnosti se kaže tudi takrat, ko jih ljudje kličejo na pomoč v zadevah, ki sploh 
niso v njihovi pristojnosti: »Mi nimamo nič z mačkom na drevesu. Tu se potem stvar 
zakomplicira. Ker moraš ti nekomu razložit, zakaj to ni za policijo. In to moraš razlagat na 
dolgo in široko.« Ker imajo občutek, da morajo biti policisti usposobljeni za vse, vidijo »vse 
živo. /…/ Imamo vlak, so povoženi, prometne nesreče. Pač, greš ne. Tako službo smo si tudi 
izbrali, da je to njen del. Smo se zanjo odločili.« Prav zato si od občanov, ki jih kličejo na 
pomoč, želijo spoštovanje do njihovega dela.  

 

Tabela št. 10 – kategorija: Dejavniki stresa na delovnem mestu (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Delovni čas jim ustreza; bili 
so celo predlogi za 
podaljšanje delovnika 

• Ni stalnega urnika 
• Oddaljenost službe od kraja 
bivanja 
• Ves čas dobro poznati 
določeno število zakonov 
• Po intervenciji veliko časa 
vzame obsežno izpolnjevanje 
papirologije 
• Včasih šele z nekajletnim 
zamikom pozvani na pričanje 
v določenih primerih 

• Naporen delovnik 
• Sistem dežurstva in hitri 
odzivi na pozive, ko niso v 
službi 
• Težave z usklajenim 
ekipnim delovanjem 

 

Reševalci in policisti so izrazili, da jim največji stresor na delovnem mestu predstavlja 
delovni čas. Reševalci pravijo, da je delovnik načeloma »zelo naporen, dnevna, nočna, 
turnus, 12 ur, vikendi in tako naprej.«  

Prav tako je delovnik naporen tudi za policiste, saj nimajo določenega urnika: »Urnik je 
mešan, 8 ur, 12 ur. Imamo urnik dela glede na problematiko. /…/ Tebe lahko tudi danes 
pokličejo … jutri boš delal, pa čeprav bi moral biti prost.« Zato prihaja do težav, ko »si ne 
moreš planirati enega tedna naprej.«  

Veliko policistov se na delovno mesto vozi iz krajev, ki so oddaljeni tudi 160 km, kar pomeni, 
da imajo vsaj dve uri vožnje do službe. Velikokrat se zgodi, kot se je »danes, ko smo recimo 
imeli delovni sestanek, so eni samo za štiri ure prišli v službo.« Policisti, ki so v patrulji, 
običajno delajo v turnusu: »Dve dnevni, dve nočni. Se pravi, jaz se potem vozim 160 km v eno 
stran domov, pridem pol enajstih zvečer domov, preden se zrihtaš, se stuširaš, greš spat, je 
ura enajst, ob treh zjutraj pa vstanem in grem nazaj.« Zaradi urnika je veliko 
preobremenjenosti, kar se kaže tudi v odnosu do strank: »Ti bi pa potem moral biti nasmejan 
pa vljuden …«.  

Da je to velik problem, se strinja tudi Huselja (2017), ko pravi, da delo v takšnih razmerah 
zahteva budnost in zbranost, da lahko policisti svoje delo opravijo strokovno in učinkovito. 
Delo v nevsakdanjih izmenah negativno vpliva na počutje in psihofozične sposobnosti 
zaposlenih, kajti utrujenost in zaspanost povečujeta tveganje za sprejemanje manj ustreznih 
ali celo napačnih odločitev. Huselja (prav tam) navaja tudi rezultate raziskave, ki so jo izvedli 
v Sindikatu policistov Slovenije. Anketirali so policiste in uslužbence DARS-a ter ugotovili, 
da anketirani delavci odločno premalo spijo pred prihodom na delo, kar lahko vodi v kronično 
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utrujenost in v različna bolezenska stanja. Rezultati te ankete so tudi pokazali, da se po 
zaključku nočne izmene skoraj 25 % vprašanih vozi domov več kot 50 km. Večja oddaljenost 
nedvomno negativno vpliva tako na utrujenost in težavnost obvladovanja časa ter usklajevanja 
službenih in družinskih obveznosti. Vožnja policistom 'krade' čas, ki bi bil sicer namenjen 
počitku, regeneraciji in obveznostim v družinskem okolju.  

V nasprotju z reševalci in policisti gasilcem 12-urni delovnik ne predstavlja dodatnega stresa, 
saj »so bili tudi že predlogi za podaljšanje delovnika.« Ne moti jih, da delajo čez praznike, 
sobote, nedelje, saj »včasih tudi to ni slabo. 1. november, recimo. Nimaš skrbi, kam bi šel, pa 
greš na šiht.«  

Problem pri reševalcih predstavlja tudi sistem dežurstva, kjer tisti, ki so oddaljeni od službe, 
samo čakajo na poziv in ne morejo iti nikamor, saj morajo v »5 minutah štartat od doma in to 
je sranje.« Zato so rajši v službi, kot da doma čakajo na poziv. Reševalci so opozorili tudi na 
problem delovnih vikendov in pripravljenosti čez vikende, ker »če si prost en vikend na 
mesec, si že kar vesel.« Vse to po njihovem mnenju vpliva tudi na družinsko življenje.  

Razlika med reševalci in gasilci je še v tem, da imajo reševalci poleg intervencij delo tudi v 
ordinaciji s pacienti, kjer prihaja tudi do »hiper obremenitev, ko v bistvu delaš z 10 ljudmi.« 
Reševalci poudarjajo še, da kot stresne zaznavajo situacije, če »slučajno ekipa ne funkcionira 
kot ekipa«, saj »če imaš ti dobro ekipo, ni problema, ki ga ne bi rešili.« Pomembno jim je, da 
se v ekipi razumejo in da se dopolnjujejo, kajti iščejo skupno rešitev v dobro pacienta.  

Policisti kot stres na delovnem mestu dojemajo tudi to, da so »deklice za vse. Ne samo kar se 
tiče kaznivih dejanj in prekrškov, so tukaj še raznorazni vidiki, starejše gospe se pridejo na 
postajo samo pogovarjat, pa dejansko potem ne veš, kaj bi rada od tebe. Ona si pa v resnici 
želi samo enega, ki bi se pogovarjal z njo. Že to je po eni strani stres. Ker ti je zelo pomemben 
čas, pa se moraš z njo pogovarjat neke bedarije, no. Že to je stres, pustimo tiste prekrške pa 
kazniva dejanja. Tisto itak moraš. Moraš biti še sociolog, pa pedagog …«  

Težavo pri policistih predstavlja še dejstvo, da morajo v trenutku poznati veliko zakonov in 
predpisov ter se znati hitro odločiti. »Ne bom rekel, da so spremembe zakonov in predpisov 
vsak dan, ampak enkrat na mesec so pa sigurno kakšne usmeritve. Učitelj se mora najbrž tudi 
izobraževat, saj se vsi moramo. Glede na to, koliko širok spekter mi pokrivamo, je pa še 
dodatno izobraževanje.«  

Po končani intervenciji jim veliko časa, ki bi ga sicer lahko namenili sproščanju, vzame tudi 
izpolnjevanje papirologije: »Na intervenciji si pol ure, potem pa si za računalnikom dve do tri 
ure. Samo zato, da upravičiš zakonitost svojega postopka.« 

Dodaten stres in strah policistom predstavljajo tudi morebitni pozivi na sodišče v primeru 
razjasnjevanja intervencij. To se včasih lahko zgodi tudi dve leti po dogodku, ko se glede na 
količino intervencij tiste dotične mogoče niti spomnijo ne več: »Izpelješ eno zadevo, jo 
zaključiš, pa se ti zdi, da si jo dobro zaključil, pa čez dve leti dobiš poziv na sodišče, ko tisto 
zadevo spet premlevajo. In potem se neke napake iščejo. Pa zanke in pomanjkljivosti. /…/ V 
bistvu ko pride policist na sodišče, pa ga sprašujejo odvetnik, tožilec, sodnik. In se ti počutiš 
tistega največjega krivca, čeprav si zadevo na kraju rešil.«  
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6.4.2 Kako se pri gasilcih, reševalcih in policistih posledice stresa na delovnem 

mestu odražajo na različnih področjih življenja?  

Tabela št. 11 – kategorija: Spominjanje nesreč in intervencij (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Spomin na intervencijo 
ostane še dolgo po nesreči 
• Prizadetost zaradi 
posrednega srečanja z 
žrtvami 
• Obremenilni spomini na 
intervencije, kjer so 
vključeni otroci 

• Analiziranje po 
intervenciji (kaj so naredili 
dobro/slabo) 
• Predvsem ženske 
policistke so bolj čustvene 
•  V situacijah nasilja nad 
žensko, se naučijo, da si tega 
v življenju ne bi pustile 
• Ženske policistke v 
določenih situacijah ne 
zmorejo zadržati čustev 

• Nespečnost zaradi 
spominjanja nesreč in 
dogodkov 
• Premlevanje celotnega 
dogajanja 

 

Ena od posledic stresa, kateremu so med posredovanjem izpostavljeni gasilci in reševalci, je 
ta, da se večkrat še dneve potem spominjajo nesreč, ki so jim bili priča: »Največkrat opaziš 
tako razliko, ko greš po cesti, pa vidiš svečke, v tistem trenutku točno veš, zakaj so svečke tam. 
Slika se ti sigurno pokaže. /…/ Saj če te svečke ne bi gorele, mogoče še ne bi tako opazil. Če 
ne, pa vsaj takrat opaziš. Pa se spomniš enega tistega dogodka.« Po tem dogodku »še ene dva 
dni premlevaš kakšno stvar, to sigurno.« Po mnenju Ehlers in Clark (2000) je pogosto in 
nehoteno vsiljevanje spominov na travmatični dogodek znak post-travmatske stresne motnje.  

Gasilci sicer pravijo, da pri sebi ne opažajo znakov PTSM, vendar se npr. eden od gasilcev še 
posebej spominja intervencije izpred dvanajstih let, kjer je bil vključen tudi otrok: »Je prebil 
ograjo, enega je vrglo ven, ga je potlačilo, otrok je ven prilezel in je pri očetu počakal. Mama 
je bila spodaj ukleščena. On je … desetleten otrok je to gledal, ne. Ampak sedaj vsakič, ko 
grem mimo, se spomnim na to, pa je to sedaj že 12 let.« Pravi sicer, da ob tem ne doživlja 
travme, »ampak nek del tebe pa je tako …«  

Reševalec zelo nazorno opiše svoje posredovanje v eni od množičnih nesreč, kjer je bil vodja 
intervencije reševalcev: »Po prvi množični en teden sploh nisem spal. Potem še en mesec sem 
mlel in mlel vso situacijo …«. Prav zaradi odgovornosti, ki jo je imel na tej intervenciji, je še 
dolgo zatem premleval celotno dogajanje in svoje odločitve. Da bi se iznebil občutka slabe 
vesti in strahu, če se je kje slabo odločil, je zbral vse informacije in diagnoze ponesrečencev. 
Ko so mu povedali, da so vsi preživeli, je končno lahko zvečer v miru zaspal.  

Glede na to, da vedo, kako izgleda posredovanje v težkih ali celo smrtnih intervencijah, jih 
lahko prizadene tudi nesreča, s katero niso neposredno povezani. Dan pred opravljanjem 
fokusne skupine so se gasilci službeno peljali v Italijo. Šli so mimo smrtne prometne nesreče, 
ko je zagorela cisterna: »Jaz sem iz avtobusa tega šoferja še videl, ko je kadil. Pa sem še 
rekel: evo, Zagrebčan. In potem smo šli nazaj, pa smo videli po novicah, da to cisterno … je 
umrl ta možakar. Pa potem premlevaš to sliko, ko si ga videl, ko si ga prehitel, ne … Sem pa 
razmišljal cel dan potem.« Temu pritrjujeta tudi Bajec in Polič (2013), ko pravita, da lahko 
reševalci doživljajo travmo tudi zaradi posrednega srečanja z žrtvami.  
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Tudi policisti pravijo, da so bili predvsem v prvih letih njihove poklicne kariere »taki trenutki, 
ko sem študiral, kaj sem naredil narobe pri intervenciji pa kaj je bilo dobro.«  

 

Tabela št. 12 – kategorija: Telesni simptomi stresa (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Nespečnost  
• Nestrpnost 
• Depresivnost 

• Zbolevanje zaradi stresa 
• Razdražljivost 
• Nestrpnost 
• Težave razmejevanja 
službe in zasebnega življenja 

• Nespečnost 
• Nestrpnost 
• Razdražljivost 
• Utrujenost 
• Padec odpornosti 
• Na službo mislijo tudi izven 
delovnega časa 

 

Looker in Gregson (1993, v Meško idr., 2010, str. 153) kot telesne simptome stresa navajajo 
nespečnost, vrtoglavice, kronično utrujenost, pogoste prehlade, alergije, uživanje nikotina, 
kofeina, pomirjeval alkohola, prebavne motnje, bolečine v mišicah ipd.  

Tudi v fokusnih skupinah sodelujoči gasilci kot reševalci od telesnih simptomov stresa 
najpogosteje prepoznavajo nespečnost, nestrpnost, »pa kakšen dan si kar na lepem malo 
depresiven. Za brezveze. Vse te zmoti.« Nestrpnost in neprespanost se nalagata; v primeru 
težje intervencije občutijo, da »sigurno si tisti dan bolj razdražljiv.« Za te občutke potem 
večkrat ne vedo, ali so posledica intervencije, ki je bila težka, ali posledica njihove 
utrujenosti.  

Reševalci poudarjajo, da se jim dogaja, da k padcu njihove odpornosti veliko pripomore stres. 
Ko zbolijo, jim »je padla odpornost in točno ti je jasno, da si se prekuru tukaj.« Pri sebi 
opažajo, da so pod vplivom stresa, ko pomislijo na službo »tudi takrat, ko naj ne bi« ter da 
nimajo potrpljenja do pacientov, ki pridejo na urgenco zaradi stvari, ki tja ne sodijo: »Manj 
imaš tolerance do takih specialnih pacientov. Kakšno stvar prej zaključiš.« Reševalci opažajo, 
da ima stres nanje lahko tako negativen učinek: si bolj razdražljiv … nivoju vseh stresnih 
hormonov, to vpliva« kot tudi pozitiven: (pozitivni učinki, op. a.) »ti dajo mislit o kakšnih 
življenjskih zadevah, ki … mogoče dobiš kakšno rešitev.« Eden od reševalcev, ki je posredoval 
pri množični nesreči, pravi, da po tem dogodku ni spal cel teden, ker je na tej intervenciji 
prevzel ogromno odgovornost.  

Policisti menijo, da se jim je gotovo že kdaj zgodilo, da so zboleli zaradi posledic vsega stresa 
na delovnem mestu. »Pa niti ne vemo. Ker to ni definirano kot neka poklicna bolezen.« Tudi 
sami pri sebi opažajo razdražljivost ter nestrpnost: »Samo še čakaš iskrico. /…/ Pa taprvi, ki 
pride z neko tatvino, pa si misliš: ja pa ne mi še ti težit.« in zaradi urnika tudi nespečnost: 
Zaradi urnika doma ne moreš spati ponoči. Hodiš ob dveh zjutraj spat. Ta bioritem se ti 
spremeni.«  

Pri telesnih simptomih stresa opozarjajo tudi na pomen 'odklopa' službe od zasebnega 
življenja: »Če ne znaš odklopit, to pride za tabo.« Ob tem omenijo srčne in predane policiste, 
ki tega ne zmorejo ter posledično zbolijo pred odhodom v pokoj ali takoj po odhodu: »Pri 
nekaterih je problem, ker ne znajo odklopit službe. Enostavno ne znajo se sprostit.« Huselja 
(2017) še posebej poudarja problem preklapljanja med službo in domom oz. prostim časom 
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pri policistih, ki svoje delo opravljajo na področju kriminalitete, saj tudi izven delovnega časa 
spremljajo informacije in dogajanja na sceni.  

 

Tabela št. 13 – kategorija: Prenos stresa v družinsko življenje (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Velikokrat stres iz službe 
nosijo domov 
• Od domačih pričakujejo 
posluh, podporo, 
razumevanje 
• Stres premagujejo z 
druženjem izven delovnega 
časa 

• Velikokrat stres iz službe 
nosijo domov 
• Partnerji težko razumejo 
njihovo službo 

• Velikokrat stres iz službe 
nosijo domov 
• Ko so pod stresom, se 
umaknejo 
• Izbruhi čustev nad ženo in 
otroki 

 

Vsi sodelujoči pravijo, da stres iz službe večkrat 'nosijo tudi domov'. Gasilci od domačih 
pričakujejo posluh, podporo in razumevanje: »Z mojo sva se že dostikrat skregala zato, ker 
me ona ni hotela poslušat.« Da se izognejo prepirom, si vzamejo čas zase: »Jaz grem kdaj, ko 
sem živčen, malo v hribe ali pa s kolesom, pa je takoj boljše.« 

Eden od reševalcev se ob dnevih, ko je zaradi službe napet, raje umakne: »Rečeš: pustite me 
na miru.« Tudi Schantz (2002) družinskim članom v takem primeru priporoča, da osebi, ki je 
zaradi intervencije pod stresom, dajo nekaj časa zase ter jo poskušajo razumeti in mu 
pomagati. Reševalci, ki imajo doma otroke, poročajo o tem, da so zaradi stresa tudi že kdaj 
brez razloga vzkipeli nad ženo in otroci, saj so si po prihodu iz službe želeli samo miru in 
počitka: »Mogoče v prvem momentu, ko otroci skočijo nate … Vsi bi te imeli, ko prideš 
domov. Najrajši pa bi se dal v mir, ampak si namesto trampolina, ne.«  

Da zaradi stresa po težjih intervencijah ne bi obremenjevali svojih domačih, se gasilci družijo 
tudi izven delovnega časa, da ne grejo takoj domov: »Dostikrat, bom rekel, po kakšnih takih, 
težjih intervencijah, gremo na kakšno pivo, kavo, karkoli. Ali pa ko je intervencija dolga. Pa 
smo psihično in fizično utrujeni in zmatrani.«  

Policisti pravijo, da partnerji težko razumejo njihove službe. Eden od sodelujočih je na 
začetku opažal, da je policijsko delo nosil domov: »Pa ta stres. Sedaj sem se pa to malo 
naučil. Da to pustim tu. Če me šef nadere, me nadere.«  

Zaradi urnika, v katerem delajo, imajo manj stika z otroki in ostalimi družinskimi člani: 
»Ženo, otroke, vidiš ali pa ne vidiš. Dve dnevni, dve nočni, štiri dni nisi imel nič od 
družinskega življenja. Samo spat pa jest. /…/ En vikend na mesec imaš prost. Kaj pa ostali? 
Družina je pa doma. /…/ Družinski praznik in ti si v službi. Vsi nekam grejo, ti si pa pač 
tukaj.« Tudi v raziskavi Joseph in Nagarajamurthy (2014) pomanjkanje časa za družino v kar 
67,3 % predstavlja izvor stresa za policiste. Da je policijsko delovno okolje zaradi narave dela 
in specifičnih okoliščin dela obremenilno in otežuje usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja potrjuje tudi Huselja (2017), ko pravi, da imajo policisti poleg številnih službenih 
obremenitev tudi obremenitve, ki izvirajo iz družinskega okolja. Pomemben dejavnik 
konflikta vlog med službo in družino policistov je tudi razlika v pričakovanjih. V njihovi 
službi namreč ni priporočljivo, da pokažejo svoja čustva, medtem ko v krogu družine prav 
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čustva tvorijo pomembno vez med člani. Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja 
zahteva usklajevanje med partnerjema ter tudi sodelavci in nadrejenimi v kolektivu. V obeh 
okoljih si je dobro poiskati pomoč in se dogovoriti za razbremenjevanje. Pri tem igrajo 
pomembno vlogo tudi dobri medčloveški odnosi (prav tam).  

 

Tabela št. 14 – kategorija: Posttravmatska stresna motnja (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• So premalo usposobljeni za 
prepoznavanje te motnje 

•  So premalo usposobljeni za 
prepoznavanje te motnje  
• Morali bi biti bolj pozorni, 
kdaj nekdo začne odstopat  
• Samomorilnost 
prepoznavajo kot 
neprilagojen odziv na stres 
• Ker se ne poznajo dobro, 
znakov samomorilnosti 
• Zdi se jim, da je 
samomorilnost zadnje čase 
pogost pojav 
• Predvsem ženske 
policistke so bolj čustvene 

•  V situacijah nasilja nad 
žensko se naučijo, da si tega 
v življenju ne bi pustile 

• Ženske policistke v 
določenih situacijah ne 
zmorejo zadržati čustev 

• So premalo usposobljeni za 
prepoznavanje te motnje 

 

Pri PTSM oseba, ki je doživela travmo, doživlja strah še dolgo po tem, ko je ta travmatska 
situacija prenehala. Različni dražljaji iz okolice, ki spominjajo na začetno travmatsko 
situacijo, aktivirajo mentalne predstave, ki so vezane na travmatsko situacijo v preteklosti. To 
se manifestira kot vrsta hitrega in prisilnega spominjanja na travmo. Spremlja jo močan strah 
(Milivojević, 2008).  

Policisti PTSM opisujejo kot »nekaj, kar za tabo pride. In ti ne veš, kdaj bo to prišlo za tabo. 
/…/ Malo si mogoče že odmislil vse skupaj, pa se spet vrne.« Zdi se jim pomembno, da imajo 
pri prepoznavanju te motnje dobre in zaupne odnose s sodelavci ter da se med seboj izredno 
dobro poznajo, saj morajo biti pozorni na to, ko »nekdo mogoče začne odstopat od svojega 
običajnega vedenja. Recimo, ga poznaš deset let, pa veš, kako funkcionira.« Menijo, da bi te 
simptome težko prepoznali pri sebi in bi si o tem želeli slišati kaj več. Vedo, da v policiji 
tovrstna izobraževanja obstajajo, ampak je preveč zaposlenih, da bi bili do njih upravičeni: 
»enostavno nas je toliko, da ne pridemo notri. Premalo je tega.«  

Vsem sodelujočim se zdi, da so premalo usposobljeni za prepoznavanje in pomoč pri post-
travmatski stresni motnji. Vsekakor pa pri sebi ne prepoznavajo tovrstnih simptomov. Med 
reševalci je ta pojem bolje poznan samo enemu, ki je prej delal kot reševalec na psihiatrični 



Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov Nina Mezinec 
 
 
 

74 
 

kliniki. Oboji poudarjajo, da se s tem pojmom niso srečali v času izobraževanja, kar opažajo 
kot pomanjkljivost sistema. Čutijo se bosi, občutek imajo, da »ne znaš niti prav pristopit, ne 
znaš niti prav odreagirat, ne znaš, ne vem … tudi če vidiš pri sebi, ne veš, kaj bi sam s sabo 
delal, pa tudi če prepoznaš, ne veš, kako bi se lahko …«.  

Pri prepoznavanju PTSM reševalci pogrešajo tudi kakšne praktične primere: »Se mi zdi 
bistveno, da ti prepoznaš samega sebe, kadar si v taki situaciji. Da imaš mehanizme iz prakse, 
da se poskušaš sam spravit iz tega.«  

Poklic policista zahteva veliko specifičnega znanja; izpostavljen je očem javnosti ter je zaradi 
narave dela izpostavljen nevarnostim in poškodbam na delovnem mestu. Policisti pri svojem 
delu izpostavljajo svoja življenja in varnost. Z osvetljevanjem okoliščin dela in dejavnikov 
stresa po mnenju Huselje (2017) pomembno pripomoremo k prepoznavanju, zmanjševanju in 
odpravljanju stresa na organizacijski in individualni ravni.  

Policisti so v fokusni skupini v povezavi z odzivi na stres izrazili problem samomorilnosti kot 
neprilagojenega odziva na stres pri njihovem delu. Kot problem izpostavijo še dejstvo, da je 
njihova delovna enota prevelika, da bi se med seboj dobro poznali. Če posameznik ne zna 
stresa pravilno razdelati pri sebi, v enoti pa si ne zmore poiskati pomoči, se lahko to konča 
tudi s samomorom: »Težko je. Dva prometnika sta sedaj naredila samomor. /…/ Za tega 
zadnjega, jaz sem ga poznala. On je bil zadnji, za katerega bi človek pomislil, da bo to storil. 
/…/ To je to, ko se nabira pa nabira. /…/ Pa tako, ko ga vidiš, bi rekel, da je bil to najbolj 
srečen človek. /…/ Navzven je bil srečen, navznoter pa poln vsega.« 

Da travmatični spomin na intervencijo lahko na posameznika tudi pozitivno vpliva, trdi tudi 
Seery (2010). Dienstbier (1989, v Seery, 2010, str. 1026) tej teoriji dodaja še, da ima travma 
lahko pozitiven učinek samo, če je izpostavljenost travmi omejena, posameznik pa ima 
možnost za okrevanje. Lavrič in Štirn (2016) temu dodajata, da se po travmatskem dogodku 
veliko ljudi vpraša, kaj je zares pomembno v življenju. Posameznik se lahko spozna v novi 
luči in spozna nove moči, za katere prej morda ni niti vedel, da jih ima.  

Iz procesa okrevanja po travmatski izkušnji posameznik lahko izide osebnostno močnejši z 
drugačnim pogledom nase, na druge in na življenje. Zaveda se svojih moči in šibkosti ter 
pomena odnosov z bližnjimi in pomena življenja. Posameznik lahko tudi spremeni svoj 
vrednostni sistem in prioritete v življenju. V takem primeru govorimo o potravmatski rasti 
(prav tam).  

Potravmatska rast je pozitivna sprememba, do katere pride zaradi spoprijemanja z zelo 
zahtevnimi življenjskimi krizami. Po definiciji Lavrič in Štirn (2016) potravmatsko rast 
določa pet dejavnikov: večja hvaležnost in spoštovanje življenja, sprememba prednosti, bolj 
povezani in podporni medsebojni odnosi, večji občutek osebne moči, spoznanje, da obstajajo 
nove možnosti v življenju ter duhovni razvoj. V primeru potravmatske rasti govorimo o 
spremembah v dojemanju sebe, o spremembah pogleda na življenje ter spremembah v 
medosebnih odnosih (prav tam).  

Predvsem ženske policistke, ki so sodelovale v fokusni skupini, pravijo, da so te intervencije 
nasilja in zlorab zanje ene hujših, saj so bolj čustvene od moških in začnejo več razmišljati: 
»Kako bi bilo tebi, če bi se ti to dogajalo?« Obenem pa je zanje to tudi 'pozitivno' za njihovo 
zasebno življenje, saj si potem same tega v svojem življenju ne bi dopustile: »Ne vem, primer, 
jo (žensko policistko, op. a.) bo parner udaril, jo bo samo enkrat. Ko vidiš te stvari naprej, jih 
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lažje … Imaš večji karakter zaradi tega. /…/ Pa mogoče znaš odreagirat v privat življenju, če 
je kaj takega. /…/ Ne dovoliš si mogoče enih stvari.«  

 

6.4.3 Kakšne strategije in načine premagovanja stresa uporabljajo gasilci, 
policisti in reševalci in katere razlike obstajajo med njimi? 

 

Tabela št. 15 – kategorija: Pomen pogovora po intervenciji (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Koristi pogovor ob kavi po 
intervenciji 
• Pogovori imajo zanje 
dolgoročen učinek 
razbremenjevanja stresa  
• Boljši so pogovori v 
manjših skupinah 
• Za pogovore je nujno 
zaupno vzdušje 
• K odpravljanju stresa 
veliko pripomore humor 

• Pogovor s sodelavci ob 
kavi jim bolj koristi kot 
pogovor s psihologom 
• K odpravljanju stresa 
veliko pripomore humor 

• Po intervenciji nimajo časa 
za počitek in pogovor 
• K odpravljanju stresa 
veliko pripomore humor 

 

Po hujših nesrečah individualni ali skupinski pogovori, ki so opravljeni kmalu po dogodku, za 
posredovalce pomoči predstavljajo razbremenitev ter zmanjšujejo vpliv neprijetnih izkušenj 
(Lavrič in Štirn, 2016).  

Gasilci potrjujejo to dejstvo, saj pravijo, da jim pri premagovanju stresa in k boljšemu delu 
zelo veliko pripomore pogovor, ko zaključijo kakšno težjo intervencijo. Pravijo, da se kdaj 
temu niso toliko posvečali, kar je sedaj vidno predvsem pri starejših gasilcih, ki sicer imajo za 
seboj že nekaj kilometrine, a »si mislijo, da če v sebi držijo, da je to veliko boljše.« Opažajo 
sicer, da se tudi pri njih stvari premikajo na bolje, saj »kakšen kdaj zraven pride.« Najraje se 
zberejo ob kavi, kjer »vsak malo pove.« Menijo, da imajo tovrstni pogovori dolgoročen 
učinek. Pri tem še posebej poudarijo, da bi vsaj na začetku morali vodje novince vključiti v 
take pogovore in se z njimi še posebej pogovoriti. Boljši so jim pogovori v manjših skupinah, 
kjer imajo občutek, da je tam »res nekdo, ki razume.«  

Gasilci v te pogovore veliko vlagajo, saj je to »eden od načinov, ko se ljudje sproščajo.« Med 
seboj se poslušajo in si pripovedujejo svoje občutke, kaj so videli, doživeli, kako so postopali 
in kaj so morali delati. Povedo, da je prav, da »vsak svoje pove /…/. On je to zadevo tako 
občutil, ko je še šokiran.« Zgodbe sodelavcev jim je zanimivo poslušati, saj se jim »po teh 
zgodbah /…/ potem slika počasi sestavlja.«  

Pri nudenju psihosocialne pomoči se morajo gasilci poslušati, si med seboj pokazati 
zanimanje za zgodbo ljudi ter izraziti sočutje. Nezanemarljiva ni niti zaupnost v odnosu 
(Lavrič in Štirn, 2016).  

Tudi sodelujoči gasilci verjamejo, da je potrebno za tovrstne pogovore imeti vzpostavljeno 
dovolj zaupno vzdušje, ki pa »je odvisno od vsake izmene. Če so dobri odnosi, pa da se ljudje 
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med sabo razumejo, potem je lahko malo več te zajebancije in preko tega se sprostiš. Če pa so 
že znotraj izmene vsi nekaj skregani, potem takih pogovorov mogoče ni.« Trdijo, da imajo v 
njihovi izmeni dovolj zaupne odnose za pogovore, v katerih »gotovo sprostiš svoja čustva.«  

Reševalci pravijo, da zaradi tempa, ki velja na reševalni postaji (poleg intervencij imajo tudi 
ambulanto) po intervencijah običajno nimajo časa za počitek in pogovor. Lavrič in Štirn 
(2016) pa trdita, da je po hujših nesrečah potrebno skupinske pogovore izvesti takoj po 
dogodku, da se vpliv neprijetnih izkušenj kar najbolj zmanjša.  

Tako gasilci kot reševalci so izrazili, da občutka krivde po intervenciji nimajo, saj verjamejo, 
da vedno naredijo vse, kar je v njihovi moči. Zato je pri pogovorih, ki jih imajo po težjih 
intervencijah, pomembno, da se pogovorijo, kako bi zadevo drugič mogoče hitreje in boljše 
speljali.  

Ne glede na to, ali se v teh pogovorih pogovarjajo o izboljšavah ali napakah, imajo za vse 
udeležene ti pogovori pozitiven učinek, saj lahko sistematično obdelajo celotno situacijo in 
ozavestijo, zakaj so se v tistem trenutku tako odločili. Stati morajo za svojimi odločitvami v 
ključnem trenutku med posredovanjem na intervenciji in pomembno je, da imajo pri tem 
podporo in zaupanje vodstva. Reševalci poudarjajo, da »več kot imaš izkušenj, več kot imaš 
kilometrov, bolj suveren si v tem.« Tovrstni pogovori iz tega razloga nedvomno pripomorejo k 
lažjemu nadaljnjemu posredovanju.  

Vsi sodelujoči povedo, da zanje mit 'moški ne jočejo' ne velja, saj pravijo, da jim je velikokrat 
težko in se tudi na delovnem mestu zjočejo.  

Policistom pogovor po intervenciji (po možnosti celo ob pivu ali kavi) bolj koristi od 
pogovora s psihologom: »Ker ona (psihologinja, op. a.) ne pozna ne mene, ne jaz nje. Jaz se 
lažje pogovarjam s sodelavcem, ker dejansko imava neki stik pa se poznava. Kaj bom jaz tebi 
razlagal, kako se jaz počutim.«  

Tako gasilci kot tudi reševalci in policisti pravijo, da jim pri premagovanju stresa na 
delovnem mestu veliko pomagata 'zajebancija' in humor: »Zajebancije je dosti pri nas. 
Zajebancija je prisotna« in tudi črn humor. »Humor … dosti pomaga, da razbije stres. /…/ 
Pomaga ti to napetost razbit, ko pride napeta situacija, če znaš uporabit humor, je to ful 
koristno, ker ti res razbije, ne. In rata to sproščeno vzdušje in cela ekipa lažje dela.«  

 

Tabela št. 16 – kategorija: Načini sproščanja (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Različni aktivni načini 
sproščanja 
• Ukvarjanje s športom na 
delovnem mestu, ko nimajo 
intervencij 

• Ukvarjanje s športom • Ni časa za sproščanje 
• V prostem času 
prevladujejo aktivni načini 
sproščanja 

 

Gasilci imajo tudi na delovnem mestu več načinov sproščanja kot reševalci in policisti. Do 
tega prihaja zato, ker imajo reševalci poleg dela na intervencijah, kamor so poklicani, svoje 
obveznosti tudi v ambulanti. Tako gasilci kot reševalci imajo raje 'aktivne' načine sproščanja, 
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kar je verjetno povezano tudi z njihovo osebnostjo. Pravijo, da k njihovemu poklicu »spada 
bolj šport. Da se nekaj bolj dogaja.«  

Gasilci se v času, ko nimajo intervencij ali drugih zadolžitev, sproščajo s športom. Zraven 
stavbe imajo igrišče za košarko; med drugim tudi gledajo komedije in kartajo. V prostem 
času, ko niso v službi, se ukvarjajo z nečim, »kar te prisili, da vsaj malo pozabiš na službo.« 
Odločajo se za hojo v hribe, druženje ter športe. Reševalci na reševalni postaji nimajo nobenih 
podobnih načinov sproščanja, saj je »to vse strogo prepovedano, ker potem izpade, kot da se v 
službi zafrkavamo, namesto da bi delali.«  

Eden od gasilcev je na dopustu poskusil tudi z jogo, vendar se mu zdi, da je to preveč miren 
način sproščanja, ker »imaš še vedno preveč časa za razmišljat, če imaš kakšno travmo ali pa 
stresno situacijo.« Tudi reševalci se z ostalimi tehnikami sproščanja še niso osebno srečali. 
Pravijo, da jim najbolj pomaga to, da gredo v hribe, »ker gre za neko disciplino.«  

Na podlagi odgovorov, ki sem jih dobila od vseh sodelujočih iz teh poklicnih skupin, lahko 
sklepam, da si izbirajo adrenalinske načine sproščanja stresa, ker to ustreza njihovi osebnosti, 
ki je bila tudi razlog za odločitev za ta poklic. Ker so stresa vajeni že iz službenega področja, 
ga iščejo tudi v prostem času: »Lih toliko smo (reševalci, op. a.) mahnjeni v glavo, oziroma 
adrenalinci, da ti to ustreza. Meni bi bilo najtežje delati na enem oddelku, kamor bi bil zjutraj 
ob 8h raport, ob 9h terapija, ob 10h kofe, ob poldne kosilo in tako naprej 40 let. Jaz nisem 
narejen za to. Jaz sem narejen za pač, ko je delo je delo, ko gremo naredimo in ko naredimo 
se usedemo. /…/ Sem v bistvu človek adrenalina in predvsem me vleče to … hitra reakcija, 
hitra rešitev, hitra prepoznava.«  

Tudi pri policistih se posamezniki za premagovanje stresa ukvarjajo s športom: »Da grem na 
kolo pa naredim 150 km.« V službi nimajo nobenih načinov sproščanja, saj »tudi ko nisi 
nikamor poslan, se pač od tebe prikrito pričakuje, da boš na koncu imel kakšno položnico, pa 
kartončke, ugotavljaš identiteto pa ne vem, kakšne kršitve. Samoiniciativa. Nimaš časa sploh 
kaj mirovat.« Ob tem podajo tudi primerjavo z gasilci, ki v času, ko nimajo intervencij, lahko 
to prakticirajo: »Če za primer samo primerjamo policijsko enoto pa gasilsko enoto. Pa nočno 
izmeno. On sicer ne sme spat, ampak vsi spijo. In on lahko cel šiht prespi, če nimajo nič. Pri 
nas tudi če nič nimamo, ne moreš cel šiht prespat. Tudi če nimamo nič, moramo biti budni pa 
okrog.« 

 

Tabela št. 17 – kategorija: Pomen delovnih izkušenj (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Najhujši so začetki na 
delovnem mestu 
• Izkušnje pomagajo, da 
delajo z razumom in 
izklopijo čustva 
• Dodatno skrb posvečajo 
novincem, ki so še neizkušeni 
• Bolj izkušeni z 
razbremenilnih pogovorom 
skrbijo za novince 

• Z izkušnjami se naučiš biti 
apatičen 
• Preobremenitev na 
delovnem mestu  

• Na intervenciji ne smeš 
biti preveč čustven 
• Pridobljene izkušnje 
pomagajo, da se v naslednjih 
situacijah manj ustrašijo 
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Bajec in Polič (2013) trdita, da k zaznavanju stresa na in po intervencijah veliko pripomorejo 
tudi izkušnje. Podobno zatrjujejo tudi predstavniki gasilcev in tudi reševalcev ter policistov: 
»Pa ne toliko zaradi tega, ker bi se tega navadili.«.  

Gasilci dodajajo še, da so najhujše tiste prve intervencije, ko prideš kot gasilec začetnik na 
novo delovno mesto. Da bi obvarovali začetnike pred prehudimi stresnimi dogodki, jim na 
začetku dovolijo, da intervencije samo opazujejo. Eden od njih opisuje, da mu je bilo kot 
gasilcu začetniku veliko težje kot sedaj, ko je že izkušen: »Meni osebno je bila najhujša na 
začetku … tista prva prometna nesreča. Res sem gledal, gledal, gledal. Res sem bil še 
začetnik, niso me toliko pustili zraven, sem bil bolj opazovalec, ne. Pristopil sem zraven, malo 
sem gledal, nisem imel niti še šolanja narejenega … nisem še za to bil. In mi je bilo težje. 
Sedaj pa tukaj padeš v neko rutino.«  

Izkušnje pri zmanjševanju in zaznavanju stresa gasilcem pomagajo tudi zato, ker se naučijo 
delati z razumom. Sami sebe kontrolirajo, da človeka, ki je mrtev, hudo poškodovan, niti ne 
pogledajo in se kasneje s tem ne obremenjujejo več. Tudi ko odpirajo vrata za policijo, so na 
začetku še pogledali pokojne, »zdaj odpreš stanovanje, policija, izvolite in greš. Me ne 
zanima. Ali pa pogledaš tako … od strani.« Podobno opisujejo prometne nesreče: »Ne rabim 
iti gledat. Je že v redu. Pokrit pa adijo. Ne rabim.«  

Na intervenciji torej gasilci opravljajo svoje delo in se ne ukvarjajo s tem, kar jih odbija. 
Kljub številnim izkušnjam se težkih situacij in poškodovanih ljudi ne moreš navaditi, a se 
naučiš »delat z enim ščitom.« Ta ščit imenujejo razum, ki ga šele z leti izkušenj znajo ločiti od 
čustev: »Mi začnemo vedno s čustvi delat, ne z razumom. In tebe potem izkušnje pripeljejo do 
tega, da ti začneš po tolikih letih dela z razumom razmišljati.« Prav zaradi tega imajo 
prednost pred prostovoljci, ki imajo manj intervencij, ali pred začetniki na tem delovnem 
mestu. V povezavi s prostovoljci se sodelujoči gasilci spomnijo nesreče na avtocesti, ko so 
prostovoljci zaradi šoka »stali in gledali tisti avto. Niso vedeli, kaj bi naredili.« Kot sami 
pravijo, se tega ne moreš naučiti »iz danes na jutri.«  

Da bi preprečili stres novincem, ki se njihovim izmenam šele priključujejo, jih vedno 
priključijo izkušenim fantom, saj je tukaj »pet bolj izkušenih, pa se potem dva notri nekako 
vklopita. /…/ Tamle, kjer je recimo eden ali pet, vsi to prvič doživijo, je pa šok za celo ekipo.« 
Da je to dobra praksa, potrjujeta tudi Bajec in Polič (2013), ki pravita, da je začetnikom lažje, 
če so ob njih izkušeni posredovalci pomoči, za katere je to delo že postalo rutina.  

Eden od gasilcev tudi poroča, da se je kot gasilec začetnik, ko je še krožil po izmenah, držal 
vedno bolj v ozadju: »Se pravi, nisem imel neke naloge. Na koncu … itak sem bil oblečen isto 
kot oni, ki so že deset let to delali, jez sem pa to prvič videl. Me je reševalec poklical in sem 
moral biti zraven. On ni vedel, da sem jaz začetnik. Potem sem bil direktno zraven, sem mu 
moral pomagati, ko je zadnje muke, zadnje moči … bil … pač … v agoniji. Človek, ki je na 
poti, ali gre v življenje ali ne … biti ali ne biti. Pa postane agresiven.« Svoje prve tovrstne 
intervencije se podrobno spominja: »In sem mu pač pomagal takrat in sem se tudi pogovarjal 
z njim. Saj bo, gospod, saj bo.« Ta intervencija mu je še bolj ostala v spominu, ker se je 
tragično končala: »Ampak na koncu, ko sem se že iz službe peljal domov, sem pri poročilih 
slišal, da je na poti v bolnico umrl.«  

Za 'novince' skrbijo tudi tako, da jih v primeru, ko se jim več dni zapored dogajajo stresne in 
travmatične intervencije, za nekaj časa umaknejo iz tistega vozila. Opisujejo primer gasilca, ki 
je »tri dni zapored imel skozi nekaj. Skozi neke smrtne prometne. Pa smo ga pač dali stran iz 
tistega vozila na manj stresnega … z manj možnostmi za stres.« Vodje izmen, zaupniki ter 
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ostali zaposleni v izmeni po vsaki travmatični intervenciji poskušajo opraviti razbremenilni 
razgovor z novinci.  

Bajec in Polič (2013) trdita, da lahko postanejo stresni odzivi posameznika vse šibkejši, ko je 
posameznik večkrat izpostavljen neprijetnemu dražljaju, in pride do prilagoditve, ki ima 
pozitivno in tudi negativno plat. Posameznik se preko stresnih situacij uči, kako naj se bolje 
znajde v vsaki naslednji podobni situaciji. Dokler posameznik stres lahko obvlada, je ta 'učna' 
funkcija stresa koristna. Ko pa celota vsega stresa preseže posameznikove zmožnosti, pride do 
fizičnega ali duševnega zloma (npr. psihosomatske motnje, upad učinkovitosti, zmanjšana 
odpornost ipd.) (prav tam).  

Zato pri gasilcih iz vozil po potrebi ne umaknejo samo novincev, temveč tudi izkušene 
gasilce, ko jih zaradi večkratnih smrtnih nesreč v kratkem času te situacije tako obremenijo, 
da ne zmorejo več. Pravijo, da so enkrat »imeli v enem dnevu štiri hude prometne. Pa /…/ je 
gasilec v garaži dol padel. Izkušen gasilec, ki je že videl to ne vem kolikokrat. Ampak pač 
takrat ga je psiha toliko obremenila, da je enostavno skupaj zlezel. Enega prežvečiš, dva tudi 
še nekako, tretji je pa mogoče že preveč. Preveč zaporedoma.«  

Predvsem starejši gasilci, ki so že več časa na tem delovnem mestu, se počasi umikajo iz 
stresnih intervencij, kje je to mogoče. Na intervencijah sodelujejo kot šoferji, kar utemeljijo z 
besedami: »Jaz sem že tega dosti videl, tako da ne rabim jaz tega hodit gledat.«  

To poudarjajo tudi reševalci, ki pravijo, da pri opravljanju njihovega dela ne smeš biti preveč 
čustven, »ker če bi vse občutil, kar je ono … kar pride mimo, potem bi te, ne vem … pomoje 
ne bi bilo najbolj v redu zate. Ker ponavadi je dosti socialnih stisk, do odnosov … Kar bi te 
lahko prizadelo in bi se lahko vživel z njim, ampak moraš reči, to ni moja stvar, s tem se ne 
bom ubadal in narediš to, kar imaš za naredit in gre kakšna stvar mimo.«  

S tem se strinja tudi Seizović (2013), ko pravi, da pri reševalcih prihaja do hudih psihičnih 
obremenitev, a vendar mora reševalec ohraniti psihični in fizični nadzor, obenem pa še vedno 
imeti empatičen odnos do pacienta in občutek za primerno komunikacijo z njim.  

Podobno trdijo policisti, ki pravijo, da morajo biti pri opravljanju svojega dela včasih celo 
malo apatični: »Da znaš ločevat, kaj so pristna čustva, ki jih moraš pokazat, pa kdaj je čustva 
bolje dati nekam na stran. Jaz to vidim kot nujno potrebo.« Obenem so zanje čustveni odzivi 
po hudih intervencijah nekaj normalnega: »Morali bi strokovno delovat, ampak vsak bo pri 
sebi občutil določene občutke. /…/ Potem nisi človek, če to lahko potlačiš. Pač podzavestno 
malo premišljuješ. Pomoje ni takega človeka, ki ga kaki hudi dogodki ne bi prizadeli.«  

Reševalci dodajajo, da jim izkušnje pripomorejo k temu, da se situacij, v katere so poklicani, 
ne ustrašijo in jim delo na urgenci predstavlja izziv: »Zadosti sranja sem dal skozi, da vem, 
kako je, kadar je resnično težko in je vse na tebi in sem preživel – strogi fokus, stroga 
koncentracija, vsa energija usmerjena na reševanje. V bistvu se zdaj dela urgence ne bojim. 
Mi je izziv.«  

Policisti, ki so sodelovali v fokusni skupini, izhajajo iz ene od najbolj obremenjenih 
policijskih postaj. Po eni strani je to velika prednost, kar se tiče izkušenj, »ker dejansko imaš 
več prakse,« po drugi pa ima to tudi veliko negativnih učinkov, kot je preobremenjenost: »Na 
kakšni manjši postaji so absolutno neobremenjeni za moje pojme.« /…/ »Oni imajo v celem 
tednu, če imajo, dve, tri intervencije. Mi imamo pa razne intervencije, ne vem, družinsko 
nasilje, pretepi, prometne nesreče in tako dalje. Razna varovanja, itak imamo vse te ustanove 
tu, državni zbor, pa vse ostalo. Pa proteste imamo dvakrat, trikrat tedensko.« 
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Posledično se glede na količino intervencij, na katere so pozvani, zvišuje tudi količina dela na 
posameznika, zato menijo, da jih je v delovni enoti premalo. Za intervencije, na katerih 
posredujejo, bi morali imeti zaposlenih več policistov, saj je tempo dela izredno stresen: »Pri 
nas, naši fantje in punce, imamo toliko intervencij, ljudje delajo od šestih do šestih, ob štirih 
popoldne hodijo na malico.« /…/ »To je stres. Ko šele ob štirih popoldne razmišljaš, kdaj boš 
šel jest, da lahko vsaj normalno funkcioniraš. Nikogar ne zanima, kdaj boš ti šel jest.«  

 

Tabela št. 18 – kategorija: Pomen dobrih in zaupnih odnosov (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Zaupanje v ekipi je nujno 
za posredovanje 
• Če si med seboj zaupajo, 
se lažje spopadajo z 
nevarnostjo 
• Potrebujejo podporo v 
domačem okolju 

• Izrednega pomena so jim 
zaupanje, razumevanje in 
medsebojna pomoč v ekipi 
• Nerazumevanje domačih 

• Menijo, da imajo 
vzpostavljeno zaupno 
vzdušje 
• Potrebujejo podporo v 
domačem okolju 

 

Gasilci so v fokusni skupini izrazili, da jim pri zaznavanju stresa zelo veliko pomaga 
zaupanje, ki je pri njihovem delu nujno. Zase pravijo, da so »drugačni kot vse druge službe. 
Ker mi delujemo kot ekipa.« Zaupati morajo vsem članom ekipe: »Zaupanje, da ti zaupaš 
šoferju, ki nas tja pelje, in šefu, da bo tako rekel in tistemu, ki gre notri.«  

Zaupanje do ostalih članov jim tudi pomaga, da se lažje spopadajo z nevarnostjo, ki so ji 
izpostavljeni: »Da ko greš z njim noter, da karkoli bo narobe, da veš, da bo on svoje naredil 
in ti boš svoje. Ti ga boš ven povlekel, on te bo ven povlekel. Karkoli bo.« Ker delajo kot 
ekipa, imajo med seboj tudi neformalne dogovore, tako da si tudi na večjih intervencijah, kjer 
sodeluje več izmen, vedno prizadevajo, da ena izmena dela skupaj, ker se med seboj bolje 
poznajo. »Čeprav je ista služba, vsaka izmena dela čisto za sebe.«  

Reševalcem se tudi zdi, da imajo vzpostavljeno dovolj zaupno vzdušje in da bi se v primeru, 
ko bi potrebovali pogovor, zlahka zaupali nekomu iz ekipe.  

Tudi policistom sta zaupanje, razumevanje in medsebojna pomoč izrednega pomena: »V 
patrulji imamo dosti stalne partnerje. To je fajn. Da imaš enega takega, da se z njim razumeš. 
/…/ Ve, da mu bo on pomagal, če se bosta znašla v težavah, in obratno.«  

Gasilcem in reševalcem je zelo pomembno, da imajo podporo tudi v domačem okolju, saj so 
podporni socialni odnosi z družino, prijatelji in drugimi pomemben dejavnik na lestvici 
psihosocialne pomoči (Lavrič in Štirn, 2016). Dobra socialna podpora ublaži vpliv stresnih 
dogodkov, pripomore k občutkom uspeha in je pomemben zaščitni dejavnik za preprečevanje 
izgorelosti (prav tam). Gasilci in reševalci v fokusni skupini sicer pravijo, da se o 
podrobnostih intervencij ne pogovarjajo veliko, ker svojih družinskih članov ne želijo 
obremenjevati. Bojijo se, da bi njihove bližnje postalo strah zaradi nevarnosti, ki so ji 
izpostavljeni njihovi možje, očetje, bratje, sinovi. Doma zgolj na hitro povejo o intervencijah, 
ne gredo pa v detajle: »Ne grem govoriti: glej, onemu pa tamle je glava dol visela …«  

Reševalci so ob tem dodali, da bi se doma več pogovarjali o intervencijah, če bi imeli v 
družini koga z zdravstveno izobrazbo. 



Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov Nina Mezinec 
 
 
 

81 
 

Policistom se zdi, da jih domači, ki ne opravljajo tega dela, ne bi razumeli: »Ti jim lahko 
poveš, kaj si danes delal, ampak vseeno on ne bo imel take predstave, kaj si tam videl. Če ni 
policist, si tega ne more predstavljati.«  

 

6.4.4 Kako gasilci, policisti in reševalci pri spoprijemanju s stresom zaznavajo in 
koristijo dostopnost psihosocialne pomoči?  

6.4.5 Kakšne predloge imajo udeleženci raziskave za izboljšavo do sedaj 
ponujenih oblik in programov psihosocialne pomoči v primerih soočanja s 
stresom na delovnem mestu? 

 

Tabela št. 19 – kategorija: Sistem zaupništva (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Sistem zaupništva jim je 
dobro poznan  
• Zaupnika bi uporabili za 
manjše težave; za večje 
težave bi izkoristili pomoč 
psihologa 

• Nimajo zaupnikov v enoti, 
zato sistema zaupništva ne 
morejo oceniti 

• Nimajo sistema zaupništva 
• Menijo, da za določene 
težave zaupnik ni dovolj 

 

Ker pri reševanju tudi posredovalci pomoči doživijo stres, se jim lahko ponudi psihološka 
opora zaupnika. V Sloveniji se vrstniška podpora gasilskih zaupnikov uveljavlja od leta 2012 
(Lavrič in Štirn, 2016). Sodelujočim gasilcem je poznan sistem zaupništva v njihovi 
organizaciji. Razen enega od njih še nihče ni izkoristil pomoči zaupnika; še ta jo je sprejel 
zato, ker je imel težave v partnerskem življenju: »ker sem to prinašal v službo. /…/ sem pač 
nucal en pogovor. Ampak nisem zaradi intervencije. Je pa bil problem, ker sem v privat 
življenju imel eno zadevo, ki sem jo prinašal … Nisem bil skoncentriran. Hodil sem gor pa 
dol, nisem mogel spat, pa neki razmišljaš … in pač sem rabil neko …« Pravi, da o tem, da je 
poiskal pomoč izmenskega zaupnika, domačim ni povedal.  

Gasilci poudarjajo, da bi pomoč izmenskega zaupnika v primeru potrebe uporabili zgolj glede 
intervencije. Če bi pri sebi opazili, da imajo večje težave, bi se odločili za psihologa. S tem se 
strinjata tudi Lavrič in Štirn (2016), ko pravita, da se opora zaupnika daje po nesreči in znotraj 
delovnega okolja, pri hujših primerih pa gasilec dobi psihološko pomoč psihologa zunaj svoje 
organizacije. Glede na to, da so za zaupnike izbrani gasilci, ki imajo za seboj že večletne 
izkušnje na tem področju ter v izmeni uživajo ugled, gasilci pravijo, da bi se jim ravno zaradi 
tega zaupali, če bi začeli težave iz službe prenašati domov in obratno: »Je pa tudi odvisno od 
privat življenja, kakšno imaš, ne. Mogoče kakšen tega sploh ne povezuje, pa mogoče misli, da 
ima doma problem, v resnici pa je mogoče zaradi službe prišlo do tega problema. /…/ 
Mogoče pa ima kdo problem, za katerega sploh ne razmišlja, da je posledica službe.«  

V fokusni skupini sodelujoči reševalci nimajo sistema zaupništva. Menijo pa, da za določene 
stvari in težave samo zaupnik brez psihološke izobrazbe ni dovolj: »Razlika je med biti 
profesionalec v eni stvari ali pa biti priučen. To je bistvo. In za eno stvar je dovolj tisti, ki je 



Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov Nina Mezinec 
 
 
 

82 
 

priučen, ko greš pa ti v neke bolj detajlne stvari … Je pa enostavno – tudi priučen nimaš teh 
znanj.«  

Ob tem reševalci opozarjajo na to, da so v primerjavi z gasilci in policisti v precej slabšem 
položaju kot oni glede sistema zaupništva. Problem vidijo predvsem v delovnih nalogah in 
delovnem času, ker oni pridejo »v službo in 80 % časa imaš delo s pacienti, se pravi v tistih 
10 % pade še malica in kava in sem ter tja se usest na kavč. Oni (gasilci, op. a.) dejansko 
nimajo toliko bremenitev in imajo več časa se s tem ukvarjati. /…/ Pri nas je problem še to, da 
pri vsem delu in pri vseh stresnih in nestresnih situacijah imaš potem še ambulanto in pač cel 
zdravstveni dom pokrivaš …«.  

Policistom iz fokusne skupine sistem zaupništva ni poznan, ker v njihovi enoti ni 
vzpostavljen. Zato tudi Huselja (2017) trdi, da bi morali uslužbence policije še bolj angažirati 
na področju zaupništva.  

 

Tabela št. 20 – kategorija: Psihosocialna pomoč in predlogi za izboljšave na tem področju 
(gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Psihološka pomoč je tabu 
tema 
• Psihologi jih s pomočjo 
testov 'pokupčkajo' 
• Opažajo problem, da 
psihologi nimajo operativnih 
znanj z njihovega področja 
dela 
• Psiholog bi moral sam 
začeti pogovor z njimi 
• Pogovor s psihologom bi 
moral biti nujen v primeru 
določenih intervencij 
• Pogovori po intervencijah 
bi morali nujno potekati v 
manjših skupinah 
• Lažje bi bilo, če bi bila 
ženska izvajalka 
• Dodatek h plači za pogovor 
s psihologom bi jim 
predstavljal veliko motivacijo 

• Bolj kot psiholog, ki nima 
operativnih znanj, je 
primeren upokojeni policist 
• Pogovori s psihologom bi 
morali potekati v bolj 
sproščenem vzdušju 
• Pogovor so imeli, ko so bili 
udeleženi v streljanju 
• Bolj kot pogovor s 
psihologom jim pomaga 
pogovor s kolegi 

• Psihološka pomoč je tabu 
tema 
• Če poiščejo pomoč, je to 
odraz osebnostne zrelosti 
• Psihologi jih s pomočjo 
testov 'pokupčkajo' 
• Opažajo problem, da 
psihologi nimajo operativnih 
znanj z njihovega področja 
dela 

 

Tako gasilci kot reševalci menijo, da je pomoč psihologa pri njih še vedno tabu tema. Kot 
razlog za to navajajo tudi 'mačizem' ter mnenje, da je s posameznikom nekaj narobe, če rabi 
pomoč psihologa: »Ne zdaj v slabem smislu, ampak nekaj je narobe, da rabiš ti psihologa. 
Pač nekaj v glavi. /…/ Ja ravno kakšnega sočustvovanja tukaj ne boš dobil, ne.«  

Enemu izmed reševalcev se tudi zdi, da je z njimi nekaj narobe, če rabijo psihologa. Pravi, da 
se je »enkrat na hitro pomenil z enim psihologom. Tako na hitro. No, v glavnem, tistikrat mi 
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je rekel, glej fant, to, da imaš take občutke, pomeni samo eno in to je, da si normalen. In od 
tistega dneva sem normalno spal dalje.« Gasilci se sicer zavedajo, da se že s tem, ko se v 
izmeni pogovarjajo o intervencijah, otresejo velikega bremena, »ampak delček vedno ostaja.«  

Reševalci pa kljub vsemu menijo, da je odločitev za psihologa ali psihiatra izraz osebnostne 
zrelosti in izkušenj ter da je ta odločitev v nasprotju z mačistično podobo moškega, ki ne joče: 
»Vsi dajemo podobo, da smo trdni, da ne rabimo psihologa ne nič, ker še zmeraj v glavah to 
enačimo s psihiatrom, se pravi, da si ti bolan, v bistvu pa bi rabil samo se sprostit in dati ene 
stvari ven iz sebe.«  

Psihologi med gasilci in reševalci niso ravno priljubljen kader, saj pri obojih velja nekakšen 
predsodek, da na podlagi testov ali hitrega pogovora naredijo »nek zaključek. /…/ Pa te 
izolirajo. /…/ Pa te v desetih stavkih naredijo, da si ti malo …«  

Gasilci vidijo težavo predvsem v občutku, da te psihologi 'pokupčkajo': »Točno sem noter, v 
ta kup padeš. Tega jaz ne maram. En človek je malo bolj vesel, eden je včasih malo bolj jezen, 
en dan otožen, en dan tak, en dan tak … In ne moreš ti dati mene točno sem, ne.« Predvsem 
jih je strah, da bi zaradi pogovora s psihologom (ker izhaja iz medicinske stroke) imeli težave 
pri zdravniškem pregledu za službo: »Lahko psihologu kaj narobe rečeš … pa da je oni iz 
medicinskega vidika, te lahko on pripravi tudi do tega, da je s tabo nekaj narobe, da ti pa nisi 
več sposoben, da si za v Ljubljana-Polje. On bo dal to naprej vodstvu, te bodo potem lahko 
toliko zjebali …«.  

Eden od gasilcev v pojasnilo tega podaja svojo izkušnjo psihotestov pri psihologu, ki naj bi po 
njegovem mnenju ljudi prehitro kupčkali: »Jaz sem šel v enem letu … ta prvo sem šel nekaj, 
za izpit sem imel, potem sem imel še en pregled pri psihologu za nekaj drugega, potem sem 
šel pa še h psihologu za gasilce. In sem v enem letu delal trikrat tiste psihološke teste. In jaz 
sem ta tretjič začel kar nekaj gledat tiste … neki, kaj je bilo, strah pa to … sem si mislil, pa 
saj je vseeno, kaj bom obkrožil. In potem, tretjič sem bil, me je takoj začel: ja vi ste pa 
nestrpen, vi pa to kar … Jaz sem se malo zajebaval, sem šel tako, pa te takoj obsodijo, ne. 
Mogoče zaradi tega ne bi službe dobil, ne. Prehitro te nekaj ocenijo. Zaradi petih stavkov me 
je on dal v predalček, da sem nestrpen. Halo?«  

Prav zaradi mnenja, da psihologi ljudi 'kupčkajo' in opredeljujejo na podlagi testov, kar ima 
lahko vpliv na zaposlovanje, vsi sodelujoči pravijo, da bi psihosocialno pomoč lahko nudil 
tudi strokovnjak kakšnega drugega profila, ne nujno psiholog: »Če se človek spozna, zakaj pa 
ne. Mogoče te kdo zna tako zmotivirati, da se sprostiš.«  

Pri tem, da sodelujoči gasilci, reševalci in policisti ne izkoristijo ponujene psihološke pomoči, 
je zanje velik razlog v tem, da jo nudijo psihologi s splošnim znanjem. Zdi se jim pomembno, 
da bi strokovnjak, ki bi jim nudil psihosocialno pomoč, imel tudi operativne izkušnje s 
podobnega področja, kot je njihovo. Gasilci imajo občutek, da bi jih bolje razumel: »Največ, 
kar je narobe, je to, da so to splošni psihologi. Se mi zdi, da za določene poklice bi moral biti 
prav iz te stroke plus še izobrazba taka, da bi se ti nekako znal približat. /…/ Sigurno se mora 
spoznati na gasilerijo. Ne more biti kar en splošen. Mora imeti malo občutka.« Ker bi poznal 
njihovo delo in situacije in ker bi bil izkušen na njihovem področju, »bi te znal tudi na ta 
pravi način ven potegnit …«. Njegove nasvete bi potem lažje sprejeli, ker bi vedeli, da govori 
iz lastnih izkušenj. Zdi se jim, da ima psiholog samo splošno znanje in ne ve, kako izgleda 
njihovo delo. Ob tem podajo zanimivo primerjavo z zdravniki in specialisti: »Recimo, imaš ti 
splošnega zdravnika in lahko greš k njemu, ampak on te potem naroči h specialistu, da ti bo 
znal bolj detajlno svetovat pa bolj pregled narediti.« Tudi policisti pravijo, da bi moral biti 
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psiholog, ki jim nudi pomoč, terenski človek: »Mora znati razmišljati o tem, kaj se nam 
dogaja na terenu.«  

Policisti celo menijo, da bi bil za nudenje psihosocialne pomoči bolj primeren upokojeni 
policist, ki »je res marsikaj doživel skozi vse to obdobje.« Za psihosocialno pomoč bi se lažje 
odločili tudi, če bi se izvajala v bolj sproščenem vzdušju, ne v pisarni psihologa: »Da se ne 
rabim iti tja k njemu vsesti v pisarno. /…/ Da ni napetosti.« 

Bolje od tega, da bi pri psihologu sami poiskali pomoč v primeru potrebe, se gasilcem zdi, da 
bi psiholog ali drugi izvajalec psihosocialne pomoči z njimi sam začel pogovor: »Tisti pacient 
ne bo kar začel govoriti. Vsak je zadržan. Tisti, ki bi bil, bi mogel on začet vlečt. Ne boš ti kar 
začel govoriti.« Menijo, da bi bilo dobro, če bi bil pogovor nenapovedan, »ker če bi mi pa on 
rekel, glej, pojutrišnjem bo pa prišla ena, moraš priti, bi pa že podzavestno začel: fak. Kaj 
bom pa zdaj govoril? Tako jaz razmišljam.«  

Gasilcem se zdi, da bi takojšnjo psihološko pomoč (ne pomoč zaupnikov) potrebovali v 
primeru intervencij, kjer bi bil poškodovan kdo izmed njihovih sodelavcev ali nekdo od 
njihovih bližnjih. S tem se strinjata tudi Lavrič in Štirn (2016), ko pravita, da je potrebno 
gasilcem v takim primerih omogočiti oziroma organizirati psihosocialno pomoč na vseh treh 
stopnjah. Določenih organiziranih oblik pomoči, kot je npr. redna (mesečna) skupina za 
samopomoč, si gasilci ne želijo, ker imajo občutek, da bi bila to že prisila. Pravijo, da včasih 
tudi po cel mesec nimajo kakšnih hujših stresnih intervencij. Zdelo pa bi se jim dobro, če bi 
imeli manjše skupine (»petih, šestih, ne pa cele izmene«), organizirane po potrebi in 
prostovoljno: »Včasih bi mogoče koristilo na en mesec, včasih na pet let. /…/ Na začetku 
manjša skupina, pa prostovoljno.« Reševalcem se – nasprotno – zdi, da bi morali biti 
pogovori s psihologi obvezni, »lahko bi bilo mogoče enkrat na leto.«  

Gasilcem bi koristili tudi takšni nenapovedani pogovori v podobni obliki, kot je bila izvedena 
fokusna skupina. Hkrati menijo, da bi se lažje pogovarjali, če bi te pogovore izvajala ženska. 
Ne čutijo potrebe po 24-urni psihološki pomoči, kot jo imajo organizirano policisti: »Jaz si 
sploh ne predstavljam, da bi enega klical ob osmih zvečer, pa mu svoje probleme razlagal. 
Grem rajši s kolegom na pir, pa se bom petkrat bolj sprostil.« Obenem pa tudi mislijo, da jim 
bi pogovori v majhnih skupinah bolj koristili kot seminarji v dvoranah, kjer bi bilo več ljudi 
na kupu.  

Glede na to, da imajo gasilci do psihosocialne pomoči, ki jim je na voljo, predsodke, in je 
povečini zato ne uporabljajo, bi jim bil dober motivator za uporabo le-te dodatek pri plači, kot 
imajo to urejeno v eni izmed evropskih držav. Mislijo, da bi v takem primeru vsakdo uporabil 
psihološko pomoč, »ker na koncu nismo v službi samo za 'hvala lepa', ampak smo tudi zaradi 
plače.« Pomembno se jim zdi še to, da bi morali psihosocialno pomoč, ki se sicer v zadnjih 
letih močno razvija, drugače predstaviti, da bi jo ljudje lažje sprejeli. Menijo, da bi moral 
izvajalec psihosocialne pomoč sam pritegniti pozornost »skozi določene prijeme, ki bi jih 
obvladal. /…/ Moral bi en xy priti. Za določeno stroko. Pa iz naše stroke, recimo.«  

Policisti iz fokusne skupine so imeli ponujeno psihološko pomoč v dveh primerih: ko so bili 
udeleženi v streljanju ter po intervenciji, ko je oče čez balkon vrgel svojo dveletno hčerkico. 
Teh pogovorov s psihologom ne ocenjujejo kot pretirano koristne: »Ko smo bili v streljanju 
udeleženi, takrat smo imeli takoj. Naslednji dan. Ne vem, kaj bi sedaj s tem rešili. Ker to, kar 
smo se tisti dan z njo tam pogovarjali, smo se mi že dosti prej med sabo pogovarjali. Smo več 
od tega odnesli kot od nje. /…/ »Po tistem dogodku na Smrtnikovi, ko je oče vrgel punčko čez 
balkon, je isto psihologinja prišla sem. In potem prideš ves vznemirjen iz nekega takega 
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dogodka, ko si videl tam človeka, kako pada po zraku in ne moreš narediti nič, prideš sem, se 
vsedeš, se kolikor toliko zbereš, in potem pride ona pa te vpraša: ja, kako pa se vi počutite? 
Ja, kaj misliš, kako se počutim. Super mi je trenutno. In potem se moraš sam pri sebi zadržati, 
da ženski ne bi kaj rekel nazaj.« Ne glede na to, ali so imeli ta pogovor ali ne in kako ga 
ocenjujejo, trdijo, da je za izvajanje le-tega nujno potrebno imeti vzpostavljeno zaupno 
vzdušje. 

Policisti so izrazili mnenje, da jim bolj kot ponujena psihološka pomoč pomaga pogovor s 
kolegi: »Včasih gremo čez cesto, pa pir spijemo in se med sabo pogovarjamo. Boljše kot pa s 
tisto psihologinjo, ki je itak samo zaradi formalnosti. Čisto nič drugega.« Sicer razen ene 
sodelujoče policistke ostali policisti v fokusni skupini psihološke pomoči še niso izkoristili. 
Pravijo, da bi v primeru, če bi občutili potrebo po tem, da bi se s kom pogovorili, stopili do 
nadrejenega: »Noben te ne bo obsojal, če boš šel h komandirju, se vsedel in se pogovarjal z 
njim.« Želijo si izobraževanj na temo PTSM v okviru delovnega časa tako, kot lahko med 
delovnim časom, ko ni intervencij, gasilci trenirajo: »Dvakrat na leto greš streljat. Oni potem 
kar predpostavljajo, da si ti usposobljen. Specialnost si opravil, se pravi znaš. Kako je to 
lahko dovolj? To ni nič. To bi lahko enkrat na teden delal. To dobiš tistih deset nabojev, pa je. 
/…/ Ker gasilci recimo, v prostem času, ko nimajo dela, ko nimajo intervencij, oni lahko 
plezajo po vrvi, lahko tiste cevi premetavajo. Oni lahko non stop delajo te vaje. Mi pa tega 
časa nimamo.«  

 

Tabela št. 21 – kategorija: Drugi predlogi za spremembe za zmanjševanje stresnosti 
delovnega mesta (gasilci, policisti, reševalci) 

Gasilci Policisti Reševalci 
• Pomen pohval s strani 
vodstva in oškodovancev 
• Več organiziranega 
druženja 
• Več dopusta 
• Da bi bil ponudnik 
psihosocialne pomoči vedno 
prisoten 
• Omogočiti, da bi bil poklic 
v javnosti bolj poznan 
• Dodatna izobraževanja 

• Da bi bil ponudnik 
psihosocialne pomoči vedno 
prisoten 
• Potrebovali bi čas 
neposredno po intervenciji, 
da se lahko umirijo  
• Pomagalo bi, če bi po 
intervenciji imeli manj 
papirologije 

• Da bi bil ponudnik 
psihosocialne pomoči vedno 
prisoten 
• Izobraževanja za reševalce 
bi morala biti ločena od 
izobraževanj za ostale 
zdravstvene delavce 
• Potrebovali bi čas 
neposredno po intervenciji, 
da se lahko umirijo  

 

Poleg sprememb psihosocialne pomoči, ki so že navedene, ter dodatkov h plači, si gasilci od 
vodij želijo predvsem pohval. Menijo, da »vodja ne sme biti samo operativno usmerjen, 
ampak mora skrbeti tudi za dobre odnose. Pohvale, recimo, zelo dobro delujejo. Pohvala je 
za mene več vredna kot 100 evrov.«  

Gasilcem veliko pomenijo tudi pohvale in zahvale s strani poškodovancev ali njihovih 
bližnjih, saj jim dajo zagon za naprej. Pomembno je še, da je vodja sproščen, ker to vpliva 
tudi na njihovo počutje na delovnem mestu. Glede na to, da imajo že veliko izobraževanj in 
najboljšo opremo, pogrešajo malce več druženja. Želijo si še kakšnih načinov sproščanja, kot 
so masaže, toplice, savna, več dopusta, kot imajo to na podoben način urejeno v slovenski 
policiji potem, ko so policisti udeleženi v streljanju.  
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Na sistemskem nivoju bi bila tako za gasilce, reševalce in policiste zelo dobrodošla 
sprememba ta, da bi imeli »enega svojega«, ki bi se z njimi pogovarjal po težjih intervencijah, 
brez predalčkanja, brez obveznosti, ter takega, ki bi se spoznal na to 'branžo'. Reševalci 
pravijo, da bi bilo to nujno predvsem zato, ker je dostopnost psihologov v javnem sektorju 
šibka. Zanje niti ne bi bilo toliko nujno, da bi bili ves čas v zdravstvenem domu, temveč da bi 
bil dosegljiv, ko bi ga potrebovali. Še prej pa bi bilo potrebno imeti »kakšne delavnice, 
izobraževanja, da to malo bolj … ne vem … na nek način spoznamo, da vidimo, ali je to to 
…«. Še prej pa menijo, da si »moraš priznat, da se znajdeš v stiski, ti gre za nohte, se dobiš v 
situaciji, ko ne obvladaš vsega, v situaciji, ko ne veš, kaj je narobe. In nisi vsemogočen, si 
samo človek na koncu.«  

Reševalci še menijo, da bi morala biti kakršnakoli izobraževanja za reševalce v urgentnih 
centrih ločena od izobraževanj za ostale zdravstvene delavce, ker »ne moreva za isto mizo 
sedeti recimo ti kot reševalec in ena sestra iz dispanzerja … In potem v bistvu ona mene ne 
razume in jaz nje pa še manj. Kakšne blazne strese ima rentgen. To mora biti ciljni publiki 
prilagojen seminar, ne moreš ti vse posplošit.«  

Gasilcem se zdi pomembno tudi to, da bi javnost in predvsem župani ter politični predstavniki 
spoznali, kakšno nevarno in hkrati plemenito delo opravljajo. Ker si je to težko predstavljati 
brez realne izkušnje, bi radi naredili tako, kot to naredijo v Ameriki, kjer »največ dosežejo, da 
župana povabijo na obisk v (gasilsko, op. a.) šolo, pa vse tiste njihove veljake, pa jih 
napravijo in jih dajo v kontejnerje notri. Pa še dodatno, še malo bolj zakurijo. Da vidijo 
sploh, kaj to pomeni, ne. Ker mi to govorimo … to ni ena zajebancija, pa izmišljotina.«  

Kar se tiče izobraževanj si tako gasilci kot reševalci in policisti želijo le-teh s področja 
prepoznavanja posttravmatske stresne motnje »predvsem za lastno uporabo«, saj imajo 
občutek, da so na področju nudenja pomoči sodelavcem v takih situacijah premalo 
usposobljeni: »Na lestvici od 1 do 10, šibka 2 morda.«  

Reševalci in policisti si želijo, da bi imeli po prihodu iz intervencije v urgentni center oz. na 
policijsko postajo nekaj časa, »da se nadihaš, da sproščeno dokončaš stvari. Mogoče tudi 
kakšen debriefing, to bi bilo kar v redu, no. Da bi že tam situacijo predelali, bi te stvari lažje 
rešili na licu mesta. /…/ Tukaj pa … greš lahko isti trenutek nazaj.«  

Podobno velja tudi za policiste, ki imajo po prihodu z intervencije veliko papirologije. To pri 
njih velikokrat povzroči slabo voljo. Želijo si, da »bi dali magari en akt, pa bi napisal dvesto 
strani, pisati pa moramo dvesto obrazcev pa na vsakem tri odstavke. To je bolj problem.« 
Menijo, da bi bilo dobro, če bi si rajši prizadevali za vzpostavitev boljših in zaupnih odnosov, 
saj jim lahko kolegi, ki jih  bolje poznajo, pogosto veliko bolj pomagajo kot pa psihologi: 
»Tukaj so ključnega pomena tvoji kolegi. In dobri odnosi z njimi. Psiholog, ki te ne pozna, 
težav ne bo prepoznal.« Zato menijo, da bi morali imeti v okviru delovnega časa tudi tečaje 
team-buildinga: »Da bi izmena, ki dela skupaj, imela nek team-building.«  

S tem se strinja tudi Huselja (2017), ki pravi, da bi morali tudi dodatno promovirati 
proaktivno vlogo psihologov in ukrepov na psihosocialnem področju ter ozaveščati in 
detabuizirati delo psihologov in psihološke podpore. Dodatno bi morali organizirati tečaje za 
obvladovanje stresa ter tečaje s področja socialnih veščin in komunikacije ter ustvariti paleto 
vsebinsko različnih programov s ciljem zmanjševanja negativnih posledic stresa in 
obvladovanja stresa pri delu in življenju (prav tam).  
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6.5 Sklepne ugotovitve 

V kvalitativni raziskavi sem ugotovila, da imajo vse preučevane poklicne skupine na voljo 
več vrst psihosocialne pomoči po stresnih oz. travmatičnih intervencijah, s katerimi so tudi 
dobro seznanjeni.  

Gasilci, reševalci in policisti zelo redko izkoristijo ponujene oblike psihosocialne pomoči. 
Policisti so do nje kritični. Največja razloga za to sta pri gasilcih in reševalcih predsodek, da 
jih psihologi na podlagi testov 'pokupčkajo' in označijo, ter strah, da je z njimi nekaj narobe, 
če poiščejo pomoč. Prav zaradi tega predsodka ter strahu, da bi zaradi izvedenskega 
medicinskega mnenja psihologa imeli težave pri nadaljnjih službenih zdravniških pregledih, 
gasilci menijo, da bi lahko psihosocialno pomoč nudil strokovnjak kakšnega drugega profila. 

Problem psihosocialne pomoči v tej obstoječi obliki gasilci, reševalci in policisti vidijo 
predvsem v tem, da jim ni ves čas fizično dostopna. Želijo si, da bi imeli ponudnika 
psihosocialne pomoči ali vsaj zaupnika vedno na voljo, vedno pri roki, nekoga, ki bi bil 
'njihov', na njihovi postaji. Še posebej bi takojšnjo psihosocialno pomoč človeka, ki bi jih 
poznal in bi razumel njihova delovna področja, potrebovali po intervencijah, v katerih so priča 
hudim ali smrtnim nesrečam otrok, njihovih bližnjih ali znancev. Pomembno jim je, da bi ta 
imel ustrezno strokovno izobrazbo ter poznavanje njihovega operativnega dela, saj imajo 
občutek, da bi jih tako bolj razumel. 

V splošnem gasilci, policisti in reševalci podpirajo obstoječe oblike psihosocialne pomoči. Še 
posebej jim ustreza kolegialna pomoč, ki si jo med sabo nudijo ob kavi, pijači, medsebojnemu 
druženju. Tovrstna neformalna oblika psihosocialne pomoči ali pomoč, ki jo nudijo zaupniki, 
ima zanje dolgoročen učinek. Priznavajo pa, da so za tovrstne pogovore pomembni zaupni 
odnosi in majhne skupine, saj ima le tako vsak priložnost, da lahko izrazi svoje misli in ga 
kolegi v njegovi stiski podprejo. Ker se med seboj dobro poznajo, je zaupanje večje, kar je 
zanje ustreznejše, kot da bi se o svojih težavah pogovorili s psihologom, ki jih ne pozna in 
nima izkušenj s področjem njihovega dela. Zaupanje v ekipi obenem pripomore tudi k 
zmanjševanju stresa na intervenciji, saj se tako lažje spopadajo z nevarnostjo, ki so ji 
izpostavljeni. Hkrati zaupno vzdušje pripomore k lažjemu poteku morebitnega pogovora po 
težji intervenciji.  

Sodelujoči verjamejo, da je za izvedbo pogovorov potrebno imeti zaupno vzdušje, ki je 
odvisno od vsake izmene, vsakega posameznika ter vodstva, ki ne sme biti samo operativno 
usmerjeno, ampak mora skrbeti tudi za dobre odnose med zaposlenimi. Zato se jim zdi 
smiselno to nadgraditi z organiziranjem različnih delavnic timskega dela ter raznih 
sprostitvenih družabnih srečanj, ki pomembno vplivajo na kvaliteto odnosov v izmeni.  

Zaradi že navedenih razlogov se v težavah raje kot za pomoč psihologa odločijo za pomoč 
zaupnikov, za katere velja, da so dobri poslušalci, dajejo čustveno podporo, imajo dolgoletne 
izkušnje, uživajo ugled v svojem delovnem okolju in jim sodelavci zaupajo (Lavrič in Štirn, 
2016). Na odločitev verjetno vpliva tudi dejstvo, da imajo operativne izkušnje z intervencij in 
niso vodje (prav tam).  

Reševalci si želijo, da bi bili pogovori s psihologom obvezni in redni. Za gasilce bi bil dober 
motivator za to, da bi izkoristili ponujeno psihološko pomoč, ta, da bi potem dobili tudi 
dodatek h plači, kot imajo to urejeno v eni od evropskih držav.  

Izmed konkretnih predlogov za prepoznavanje in obvladovanje stresa in njegovih posledic, ki 
jih omenjajo gasilci, reševalci in policisti, velja še posebej izpostaviti njihovo željo po 
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dodatnih izobraževanjih, kjer bi pridobili več (praktičnih) znanj s področja prepoznavanja in 
pomoči pri posttravmatski stresni motnji. Želijo si, da bi lahko s temi znanji zaznali težave 
kolegov na delovnem mestu ali pa da bi simptome lažje prepoznavali pri sebi in posledično 
pravočasno poiskali pomoč. Reševalci si želijo še, da bi se tudi pri njih (podobno kot pri 
gasilcih in policistih) vzpostavil sistem zaupništva. Pri sodelujočih policistih v enoti nimajo 
nobenega zaupnika, zato ta sistem težko ocenijo kot primeren/neprimeren.  

Udeležencem raziskave se v povezavi z uporabo psihosocialne pomoči zdi pomembno tudi, na 
kakšen način je predstavljena. Menijo, da bi morali najprej začeti z detabuiziranjem tega 
področja, saj bi jo le tako lažje sprejeli.  

Zanimivo mi je bilo dejstvo, da so jim pogovori za potrebe fokusne skupine koristili kot 
razbremenilni razgovori in so z veseljem sodelovali. Gasilcem bi bilo lažje, če bi 
psihosocialno pomoč nudila ženska. Še bolje bi bilo, če bi bila ves čas prisotna, da bi se z njo 
lahko kadarkoli pogovorili. Iz odgovorov vseh sodelujočih sklepam, da bi bilo smiselno 
razmisliti o ustanovitvi posebnega mobilnega 'oddelka' strokovnjakov, ki bi imeli tako 
operativne kot strokovne izkušnje in bi gasilcem ter reševalcem in policistom nudili 
psihosocialno pomoč s tem, da bi jih občasno nenapovedano obiskali in se z njimi pogovorili.  

Med raziskovanjem sem spoznala, da sem med seboj primerjala tri poklicne skupine, od 
katerih dve (reševalci in gasilci) posredujejo v približno podobnih situacijah, medtem ko 
policisti kot represiven organ, intervenirajo ob dogodkih, kjer je v ospredju predvsem 
zagotavljanje reda in miru, ne pa neposredno reševanje življenj. Med njimi se pojavlja veliko 
razlik že v delovnem času, delovnih obveznostih ter delovnem mestu. S tega vidika se 
razlikujejo tudi stresne situacije in odnosi na delovnem mestu, ki močno vplivajo na pojav 
stresa in izgorelosti. Ugotovila sem, da imajo gasilci in reševalci v dojemanju stresa, 
intervencij ter delovnega mesta več skupnih točk, kot jih imajo policisti s tema dvema 
poklicnima skupinama.  

V morebitnem nadaljevanju raziskave bi se bilo smiselno usmeriti v pilotski projekt nudenja 
mobilne psihosocialne pomoči gasilcem, reševalcem in policistom. Nudil jo bi strokovnjak s 
tega področja, ki bi hkrati imel tudi operativne izkušnje. Na podlagi rezultatov te raziskave bi 
bilo dobro razmisliti tudi o trajni vključitvi psihosocialne pomoči v delovne organizacije.  

Dobro bi bilo dodatno pozornost nameniti javnosti, da se začne zavedati skritih žrtev nesreč in 
nevarnosti, kamor bi lahko prištevali gasilce, reševalce in policiste. Psihosocialno pomoč bi 
bilo potrebno detabuizirati, zato da bi se posamezniki lažje odločali za uporabo le-te. Hkrati bi 
bilo potrebno raziskati tudi psihosocialne potrebe posredovalčevih bližnjih, ko so njihovi 
otroci, možje in partnerji izpostavljeni nevarnosti med reševanjem življenj in premoženja.  

V nadaljnje raziskave bi bilo dobro vključiti še ostale poklicne skupine, ki se ukvarjajo z 
reševanjem življenj, kot so gorski in jamarski reševalci, enote za hitro posredovanje, prvi 
posredovalci, vodniki reševalnih psov, civilna zaščita ipd.  
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6.6 Refleksija raziskave in lastne udeleženosti 

Za raziskovanje teme poklicnega stresa pri gasilcih, reševalcih in policistih sem se odločila 
zato, ker je gasilstvo v mojih poznih najstniških letih postalo tudi del mojega življenja. Kot 
operativna gasilka, ki se skupaj s fanti povsem enakovredno udeležujem intervencij, ob 
pozivu in vožnji na intervencijo tudi sama pri sebi zaznavam simptome stresa. Ko sem se 
začela poglobljeno ukvarjati s to temo in s prepoznavanjem simptomov stresa pri sebi in 
sodelavcih, sem opazila, da se podobno zgodi tudi s kolegi. V času izobraževanja za 
opravljanje tega dela ter preko intervencij sem spoznala še veliko poklicnih gasilcev, zato se 
mi je zdela odlična priložnost, da v raziskavi primerjam, ali se prostovoljci, ki imamo manjše 
število intervencij, razlikujemo od njih, ki vsak dan posredujejo v prometnih nesrečah, 
požarih ipd. Odločila sem se, da bom v raziskavo vključila še reševalce in policiste, ker gre 
pri vseh treh poklicnih skupinah za reševanje ljudi in premoženja. Zanimalo me je, ali različne 
naloge zaposlenih v teh poklicih vplivajo na različno zaznavanje količine in vpliva stresa. 
Predvsem me je pri raziskovanju gnalo dejstvo, da kljub stalni izpostavljenosti intervencijam 
ter dobrim in dolgotrajnim izobraževanjem ti ljudje potrebujejo način za sproščanje napetosti, 
žalosti, jeze ter odpravljanje morebitnega občutka krivde. Ker tudi sama izhajam iz 
operativnih vrst in so mi delovne naloge (predvsem gasilcev) in intervencije zelo poznane, me 
je bolj zanimalo, na kakšen način ti posredovalci poskrbijo zase, za svoje psihične potrebe po 
intervencijah ter kako jim pri tem pride naproti tudi država s svojim sistemom psihosocialne 
pomoči. Opazila pa sem, da se med njimi pojavljajo velike razlike, saj je policija represiven 
organ, reševalci in gasilci pa so predstavljeni kot tisti, ki rešujejo življenja, zato se razlikuje že 
odnos javnosti do njih in policistov ter njihovo dojemanje stresa na delovnem mestu. 

Za metodo fokusne skupine sem se odločila zato, ker sem želela na bolj oseben način (v 
primerjavi z anketnimi vprašalniki) ter v bolj sproščenem vzdušju pridobiti kar čim več 
informacij o tej temi. Bila sem presenečena, ker so se vsi sodelujoči za sodelovanje odločili 
brez oklevanja. Bili so izredno pripravljeni sodelovati. V času fokusne skupine sem dobila 
veliko informacij, ki so za preučevanje teme izrednega pomena. S fokusno skupino pa nisem 
pridobila samo jaz, ampak tudi sodelujoči. Po izvedbi vseh treh skupin so čisto vsi izrazili, da 
tega pogovora niso jemali kot raziskovalno delo, ampak kot neke vrste psihološki pogovor, saj 
so začeli razmišljati o nekaterih vidikih, o katerih prej še niso.Hkrati jim je ta pogovor tudi 
koristil kot ventil, preko katerega so izrazili svoje občutke, mnenja in doživetja. Gasilci (ki jih 
prej nisem poznala) so celo izrazili, da bi take neformalne in nenapovedane pogovore 
potrebovali večkrat, saj jim to zelo pomaga pri lajšanju težkih občutkov po intervencijah. S 
fokusno skupino sem sodelujočim dala priložnost, da se med seboj slišijo, si zaupajo svoje 
občutke ter hkrati spoznajo, da niso edini, ki občutijo strah, nemoč, žalost, bes ter veselje, ki 
jih prevzame, ko vedo, da so občanu s pravilnim in pravočasnim pristopom rešili življenje ali 
premoženje. Hotela sem jim dati vedeti, da je pravilno, če si pustijo doživljati različna čustva, 
jih znajo na sebi primeren način predelovati ter v primeru, ko jih situacija preveč bremeni, 
tudi poiskati pomoč. Za vse sodelujoče pa velja dejstvo, da so stresni odzivi in simptomi nekaj 
običajnega glede na zahteve, situacije ter nevarnosti, v katerih sodelujejo. Potrebno jih je znati 
predelovati na način, ki posamezniku ustreza.  

Raziskovanje stresa gasilcev, reševalcev in policistov je tudi pri meni odprlo še eno področje, 
ki bi bilo v nadaljevanju gotovo vredno raziskovanja. To je področje stresa, ki ga ob pozivu in 
posredovanju doživljajo družinski člani posredovalca. Sama to opažam že pri svojih starših, 
saj imata kdaj na intervenciji nevarnosti izpostavljena kar dva svoja otroka. Smiselno bi se 
bilo osredotočiti tudi na njihove stresne odzive ter še bolj podrobno na posledice poklicnega 
stresa v družinskem in partnerskem življenju posredovalcev.  
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7 Sklep  

V magistrskem delu sem prišla do spoznanj, da se poklicnemu stresu gasilcev, reševalcev in 
policistov ni mogoče izogniti. Včasih niti izkušnje, zaupno vzdušje, odlična oprema ter 
izvrstno izurjena ekipa niso varovalni dejavnik pred stresnimi ali travmatskimi odzivi. Za 
premagovanje stresa lahko veliko naredijo že posamezniki sami, njihove delovne organizacije 
ter njihovi prijatelji in družina.  

Reševalci, policisti in gasilci so ljudje, ki so občanom na voljo podnevi in ponoči, ob vsakem 
vremenu ter v vsaki situaciji. Kot sami zase pravijo, so 'deklice za vse' – ljudje jih kličejo na 
pomoč ob različnih stiskah in težavah, kar od njih zahteva veliko prilagodljivosti, hitrega 
reagiranja, kontrole ter kriznega odločanja. Ker je vsaka situacija specifična, svojega dela ne 
morejo opravljati avtomatizirano. Zaradi vseh dejavnikov stresa na delovnem mestu 
potrebujejo načine in čas za obnovo 'osebnih baterij'. Pri tem si lahko pomagajo sami, njihove 
družine ali pa jim pripomorejo delodajalci.  

Potrebno pa jim je dati vedeti, da ni nič narobe, če morajo včasih po težjih intervencijah 
pomoč in podporo poiskati pri strokovnjakih, čeprav so odlično strokovno usposobljeni. 
Poklic psihologa ter vseh ostalih 'ponudnikov' psihosocialne pomoči (zaupniki, vodje izmen, 
psihoterapevti ipd.) je nujno potrebno detabuizirati, da se bodo posamezniki za to lažje 
odločili. Predvsem je potrebno ozaveščati tudi javnost o pomenu in vlogi poklicnega stresa 
gasilcev, reševalcev in policistov, saj so ti velikokrat skrite žrtve prometnih, naravnih in 
drugih nesreč, bolezni, nasilja in podobnih situacij, v katerih posredujejo.  

Ključnega pomena je tudi ozaveščanje vodij izmen in poklicnih enot o pomenu dobrih 
odnosov in zaupnega vzdušja v organizaciji pri odpravljanju posledic stresa in travm. 
Ozaveščati bi bilo potrebno tudi javnost, da se začne zavedati pomena skritih žrtev nesreč, saj 
velikokrat govorimo samo o dejanskih žrtvah, na gasilce, reševalce in policiste pa 
pozabljamo.  

Kot sem že v refleksiji raziskave zapisala, bi bilo smiselno v morebitnem nadaljevanju 
raziskave pozornost posvetiti družinam in bližnjim članom teh posredovalcev, saj so 
velikokrat oni tisti, ki tudi posredno izkušajo posledice stresa in travm na delovnem mestu 
njihovih ljubljenih. Tudi sami se ob vsakem pozivu na intervencijo spopadajo s strahom za 
življenje in varnost svojih mož, fantov, otrok, partnerjev. Tako kot se s tem spopadam sama in 
tudi moji starši.  
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9 Priloge 

9.1 Primer pogovora fokusne skupine št. 1 

Na začetku bi vas prosila, če bi mi zaupali, kako izgleda vaše delo, mogoče zakaj ste se 
odločili za ta poklic … 

G1: Zato ker sem bil gasilec že od svojega šestega leta … sem prišel prostovoljno in je to eno 
tako … v redu.  

G2: Jaz sem malo kasneje prišel, v času pubertete. Prej nisem imel toliko časa, sem bil skozi 
trener smučanja, potem sem nehal delat in sem imel preveč časa … Ne, iz istega razloga, zato 
ker to kasneje postane del tvojega življenja, pa … čutiš neko pripadnost nekomu pomagat, to.  

G3: Ker sem srčen pa trčen …  

G4: Ja, jaz sem tudi se pri šestih letih vpisal k prostovoljcem, pa … odločil sem se za 
poklicnega gasilca leta 2006, ko je bil pri Komnu ravno tisti požar, sem tudi dežural in sem že 
začutil, da bi to delal tudi poklicno … službo … 

G5: Jaz sem bil pa prej poštar. In sem enkrat šel s kolesom mimo gasilcev in sem rekel, da bi 
bil gasilec. Ne, sem pa res tam v sedmem razredu, bil sem že prej prostovoljec, potem sem 
malo nehal in sem šel nazaj. Takrat me je bratranec potegnil noter in zanimivo rata. Pa ta 
adrenalin pa to … Pa še pomagaš drugim, pa … nevarna služba je, kar je pa v redu, no … 
Potem sem se pa 2008 odločil, da bi rad bil poklicni gasilec.  

G6: Jaz sem tudi s prostovoljci začel. Potem te pa noter potegne. Pa je tako naneslo … 

G5: V bistvu je tako, da je on še ni bil niti rojen, pa je že bil deležen reševanja takrat…  

G6: Ja, v bistvu prav te izmene, ki danes dela. 

G4: Ja, to smo v bistvu naknadno ugotovili, ker je ravno en sodelavec razlagal drugemu o eni 
prometni nesreči, ki se je zgodila, si je prav zapomnil, kako je prvič v življenju videl, kako je 
nekemu človeku oko ven padlo, tako da smo prišli do zaključka, da sta bila to moja mama in 
oče. Takrat sem bil jaz že v trebuhu moje mame.  

Mislite, da je vaše delo malo bolj stresno od dela npr. učiteljev, ravnateljev, policistov, 
reševalcev, direktor … V  kakšnem smislu? V čem se razlikuje? 

G2: Dejstvo je, da mi v življenju več mrtvih vidimo kot kdorkoli, no, normalen človek. Tako 
da tukaj že s tem, če nekomu rečeš, da si enega mrtvega videl tam, ne … V življenju vidiš 
svoje starše, recimo, ponavadi, mrtve, bognedaj kakšne svoje otroke, ne. Drugega pa ne. Mi 
pa v bistvu vsakodnevno … se srečujemo z mrtvimi, ne… tako da lahko rečemo, pa močno 
poškodovani so tudi … otroci, ki so poškodovani, pa … kar se zelo odraža … da je to stresno, 
nikoli nismo pripravljeni na te situacije. Tako da bi lahko rekel, da smo skozi malo v vojnem 
stanju, ne … skozi kakšni poškodovani. Rešujemo pa s tem, da se zavedamo, da vsakič, ko 
gremo noter, neki ali pa neki rešujemo, ne vem, je tolikšna nevarnost, da ne veš, ali boš ven 
prišel ali ne. Lahko se ti kaj zgodi. Čeprav pazimo, da imamo vso potrebno opremo za 
reševanje. Podvrženi smo zelo velikim pritiskom. Predvsem pa tistim pritiskom, ko javnost 
pričakuje od nas, da bomo vse rešili. V vsakem trenutku. Nekateri poklici nikoli ne bojo šli 
nekam v ogenj. Vsi ven bežijo, mi gremo noter. Vsi stran bežijo, ker cisterna gori.  
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G4: Policijo npr. težko z nami primerjaš. Zaradi tega … policija je zelo širok pojem, se pravi, 
imaš zelo veliko različnih služb in ne moreš enačit. Ti bi samo določen segment policije 
enačil z nami. Ne pa kot celote. Vemo, da eni delajo samo varovanje, eni samo na cestah, 
potem imamo še specialno enoto, pa tudi enoto za izredne razmere, potem imaš navadnega 
policija … v bistvu oni imajo določen segment mogoče eno stvar ponavadi. Ni tako kot pri 
nas. Niso samo požari pri nas, so tudi nevarne snovi, pa drugi vplivi, prometne nesreče, vse 
to. razni samomori, reševanje iz vode. Tega, da res dosti vidimo. Ker policiaji so mogoče, 
določen segment so bolj ogroženi, življenjsko, ne, ampak večji odstotek pa ne. Ne moreš 
primerjat. Pri nas smo v bistvu ekipa, se pravi tista izmena, za vse. Dobesedno.  

G2: Nič ni ločeno. Od gasilca se tudi pričakuje, da vse zna.  

G4: Je velika razlika med nami in policaji. Ne moreš posplošit. Niti z reševalci. Reševalci … 
oni imajo itak prioriteto, da dela v okolju, kjer je varno zanj. Tam, kjer je nevarno, gre gasilec 
notri, ne. Pa ni važno to, ali je nevarnost, ali so ruševine, voda, ali je to led, ni važno. Oni 
vedno delujejo tam, kjer je varno območje za njih. In je spet razlika.  

G2: In tam tudi določene stvari mi odigramo. Tudi pri reševalcih. Kjerkoli, prometna nesreča 
v tunelu, smo spet mi, ki hodimo tja. Pa spet mi smo prvi na kraju. pa spet mi smo zraven 
tistih, ki so najbolj poškodovani ali mrtvi, karkoli. Preden, ko mi to ve iznosimo, onišele 
začnejo elat, se pravi ne vidijo tistega, kar … tiste direktnega stika nimajo. Velikokrat ja, 
marsikdaj pan e. nevarne snovi, ne. V požarih notri. Kjerkoli, kjer je res nevarno, tam 
posegamo gasilci. Čakajo, da bomo mi vse do njih prinesli. Tukaj se srečujemo s stresom, ne. 
Ampak vemo, da moramo iti naprej, ker od nas to se pričakuje. Kot od poklicnih gasilcev, da 
se bo to rešilo in ne moremo … Ni vojske, ni nobenih … če smo, smo mi, pa nobenega 
drugega.  

G3: S tem da imamo mi tudi nasilne vstope, ne. Prostor za policijo delamo.  

G5: Kjer lahko pride do streljanja … 

G2: Pa smo mi taprvi tam, ne. Oni so ponavadi vedno zadaj.  

G4: Mi smo dolžni vsako informacijo preverit, ne. Mi smo pred vrati tistikrat … pa naboji.  

G1: Do tega da imamo tudi puščanja plina po stanovanjih, ne. Pa gremo notri pa zaznavamo, 
kje ta …  

G5: Tukaj je bolj problem, ker ljudje ne znajo stvari ločit. Pa reččejo sem pod stresom. In jih 
vprašam a ploh veš, kaj je ta taprav stres? Pač vsak po svoje doživlja nek stres. Ker zmerej 
pravim, ker nas primerjajo z drugimi službami, saj imajo oni tudi po svoje stresne doživljanja, 
ali so to papirji, kjer ima tam sto stvari, pa se mu zmeša, ne.  

G4: pa ima rok, pa to, ne … 

G5: Ja, vsak svoje zagovarja. Npr. meni so v Ameriki, v gasilski šoli smo bili na obiski, 
povedali, da največ dosežejo, da župana povabijo na obisk v šolo, pa vse tiste njihove veljake, 
pa jih napravijo in jih dajo v kontejnerje notri. Pa še dodatno, še malo bolj zakurijo. Da vidijo 
sploh, kaj to pomeni, ne. Ker mi to govorimo … to ni ena zajebancija, pa izmišljotina.  

G3: Sej tudi tukaj bi morali Cerarja dati tako noter.  
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G5: V bistvu, stres gor dol, včasih se je o tem veliko govorilo, potem pa je kar naenkrat 
potihnilo … Mislim, da je tukaj ena velika zmeda …    

Kaj bi rekli, glede na vaš sistem pozivanja, kakšni so vaši občutki, impulzi, v trenutku, 
ko pride poziv? 

G2: Ja, to bi lahko primerjali z alarmom … Ja, seveda vsakemu se dvigne pulz, ne … 

G1: Ja, samo zanimivo je to, ne, da ravno pri alarmih, ki je, rečmo, jaz osebno, ta stvar stara, 
ki smo jo imeli, je isti, kot tam na slovenskih železnicah ali pa v Leclercu … Mene ful 
naspidira. Rečmo, ta alarm, ki je sedaj, pa je tak mehek. Ampak še zmeraj, ne pa toliko. Isto 
pri pozivnikih. Neka melodija te kar naspidira, ne vem, kakšna druga , novejši pozivniki, 
rečeš, aja, intervencija, pa greš, ne.  

Mislite, da za vas stresno že to, da ste 12 ur v kosu v službi, … ko čakate na poziv … 

G4: Ne, to niti ne. So bili tudi že predlogi za podaljšanje delovnika. Ne vem, 24 ur, 48 in celo 
72. Potem imaš pa drugačne strese, ne. Sodelavce, ne.  

G2: Ne, zaradi samega delovnika, ne.  

G5: Ne, to, ko se navadiš, 12-urno je v redu. Tudi 24 bi šlo.  

G4: Ja, delamo čez praznike, sobote, nedelje. Včasih tudi to ni slabo, ne. 1. November recimo. 
Nimaš skrbi, kam bi šel, pa greš na šiht.  

Kakšne so vaše prve misli ob prihodu na intervencijo? Bi lahko prve misli označili kot 
stresne? Npr. prometna nesreča s poškodovanimi … 

G4: Ja, moje mnenje je, da je največji stres že prej kot prideš sploh na prometno nesrečo. 
Zato, ker ti takrat razglabljaš, imaš čas da razmišljaš, kaj boš tam videl, sploh če je kakšna 
taka objava. Ne vem, ti si že delaš neke svoje filmčke in takrat imaš ti po mojem največji 
stres. Dejansko ko ti prideš na kraj dogodka, začneš delat in se nekako razberemeniš, ker ne 
razmišljaš več o teh dogodkih, ampak enostavno delaš. Ne ukvarjaš se z osebo, kako izgleda, 
ampak delaš, iščeš rešitve. Aha, tam imam pa to, zdaj moram to narediti, nekako ti daš … se 
ne ukvarjaš z osebo, če govorimo o prometni nesreči.  

G5: Ko pa greš tja, ti v bistvu marsikatere ideje ali pa preračunavaš že, kaj boš vse tam 
doživel, kaj bom tam mogel, a tam ful gori, pa je ful dim, a je tam nevarno. Petkrat več je 
ponavadi teh črnih misli, jih imamo ponavadi čez glavo. Ko pridemo tja na kraj dogodka, pa 
začneš delat.  

G6: V bistvu je večji stres pot do tja … 

G5: To hočem povedat … 

G6: … kot pa tam, ne.  

G5: Ja, ker tam enostavno delaš in nimaš časa, da bi razmišlja, kaj te bo vse čakalo. Mislim, 
tudi, ko greš notri, ti imaš tam, se ukvarjaš, da nič ne vidiš, da vlečeš cev, pa tisto te zajebava, 
polno nekih obveznosti, imaš dovolj že dela sam s sabo. In nimaš časa razmišljat, kaj je tam 
še vse nevarno. Pot do tja je najbolj. 
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Ko smo že ravno pri poti na intervencijo … Kako pa izgleda vaša vožnja na 
intervencijo?  

G2: Lučke pa sirene.  

Hitrost je verjetno malo višja, ne? Vsi ste verjeno prostovoljci. Kako greste do 
gasilskega doma? 

G2: Ja, tudi je hitrejša kot ponavadi. Sigurno.  

G5: Vsi dokaj blizu društev živimo. jaz imam tistih 200 metrov, panimam niti časa divjat. 
Nimamo takih razdalj, da bi nevem kaj divjali. Peš gremo.  

Katera intervencija je za vas najbolj stresna? 

G5: Intervencija najbolj stresna? Hm … tisto, kar smo se prej pogovarjali. Recimo, da je 
javljeno, da je samo prometna nesreča, pa prideš na kraj, pa je dejansko tam masaker ali pa 
več oseb. Pripravljen si pa kot da bo nek odklop akumulatorja, nič takega. Ali pa obratno. Ko 
ti javijo, da je neka vkleščena oseba, hudo poškodovana, pa po poti tja razmišljaš, pa ni na 
koncu nič.   

G6: To, pa otroci, ne. Sploh ko imaš svoje. Prej še nekako …  

G7: Pa tudi takrat ti ni vseeno, za nobenga, kaj šele za otroka.  

G5: Ali pa isti letnik, ne. Jaz sem bil že na začetku, en mesec sem delal, pa sem imel hudo 
poškodovanega isto starega kot jaz, pa mi ni bilo vseeno.  

G6: Ali pa če koga poznaš, kakšen znanec.  

Se vam je to že kdaj zgodilo?  

G2: Ja, v bistvu se mi je ene pol leta nazaj, se je v bistvu naš sodelavec … mislim, iz tukaj 
smo štartali in potem tekom vožnje smo izvedeli, da je poškodovan eden od naših sodelavcev. 
Javljeno je bilo tudi, da je nekaj zelo vkleščen, pa to. eden od naših gasilcev, ki je imel pri 
traktorju neko nezgodo, javljeno je bilo tako, da ima prvi kardan vkleščen v roko, potem je 
bilo še nogo. Vsi vemo, da ti kardani, če je to, so to lahko raztrganine, ne. Zdaj ti je kar malo 
neprijetno, ker že naprej veš, za katero osebo gre, ne. Poleg tega je bil še naš sodelavec. To je 
bil zelo neprijeten občutek, ampak na srečo potem gor ni bilo tako hudo, kolikor je bilo 
javljeno. Ali pa iz tiste začetne prijave, ko sklepaš, do gor smo premlevali vse žive scenarije, 
ta pa ne vem, če bo še hodil, ta pa ne vem, če bo še delal, vse živo.  

G6: Stvari predebatiraš, še preden tja prideš. Potem če prideš na tako situacijo, in vidiš, da 
zadeva ni tako kritična, potem si tam kar malo oddahneš, pa … 

G4: Lahko je pa obratna. Lahko je na začetku javljena, da ni nič takega, prideš tja, pa vidiš, da 
je situacija veliko hujša.  

G1: Ena situacija je bila taka, da smo tukaj kolega reševali, ki mu je priletel en kos v nogo in 
mu je raztrgal veno in aorto in nam je tam na hodniku pred nami skoraj izkrvavel. Smo imeli 
približno eno minuto časa, da ga rešimo. Druga situacija je bila pa ta, da smo šli gor reševati 
fanta, ki se je zataknil z nogo v mlin. Prišli smo tja, živega smo ven rešili. Mislim, živega, 
ampak od pasu dol ga ni bilo več. Tako da, to imaš take situacije, da v bistvu … ena je po eni 
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strani sodelavec, s katerim vsak dan delaš, na drugi strani pa hudo poškodovani … pa tudi 
informacije odvisno kakšne so.  

G3: Ali pa delovna nesreča, ne. Leta 2014, ko je bil tisti žled, smo imeli veliko delovnih 
nesreč. V gozdu. Prvič je bil to stres – v gozdu. Kje boš pa to najdu – v gozdu? Največkrat sta 
bila to eden ali pa dva, ki sta šla v gozd, eden se je poškodoval, drugi je pa klical, pa ni vedel, 
kje je, ker je bil v šoku. In zdej to stres do tja – koliko časa bomo rabili? Ker če se na nekoga 
nekaj zvali, je tukaj samo vprašanje minut. Potem nekoga dobiti tam, kje informacije iskat, 
kako do tja priti. Pot do tja. Potem tretji stres – ali smo mi sploh prav izvozili? A bomo mi tja 
s kamjonom sploh prišli? A bi mogli mi tja z avtom? Bomo enega našli tam s traktorjem, da 
bo šel notri? To so dileme … odvisno, kakšne so informacije.  

G1: Te informacije včasih pridejo zelo skope, včasih pa prenapihnjene.  

G2: Včasih te, ki so bolj skope, so še boljše. Gre bolj za resno zadevo ponavadi. Kolega je  
imel en primer, pa še ne toliko nazaj, ko je tisti iz bloka vrgel punčko z balkona, pred njim. 
Naši gasilci, ki so šli na kraj, so v bistvu to videli, kako je punčka dol priletela. Potem je pa še 
sam sebe vrgel dol. Recimo, to je en tak močan stresen dogodek, sploh ta. Že za nas, ko to 
slišiš. 

G4: Mislim, tista punčka je začetka preživela. Preživela je, ko je dol padla na avto. Ni 
preživela na koncu, ampak takrat sta jo dva dvignila in nesla v rešilca.  

G3: Ja, to so tisti zadnji zdihljaji, ko vidiš človeka, ki je še živ, pa nič ne moreš.  

G5: Pa tudi te prometne nesreče, pa delovne nesreče. Če je človek mrtev – bom grd, to jaz 
vidim, pa verjetno še kdo tukaj – če je mrtev, je mrtev. Če je pa tisto ravno na pol, pa kasneje 
umre, tisto je hujše. Pa premlevaš, ali si res vse naredil, bi lahko speljal drugače, recimo.  

Pa vas je kdaj strah, ko izvažate?  

G5: Seveda nas je.  

G4: Strah je pozitivna stvar.  

G5: Če imaš objavo: gori vrtna lopa, te ni strah. Če bi imeli javljeno Beričeva, Jožef Štefan, 
tam kjer je reaktor, sevanje, ne, in ko veš, da boš tam mogoče lahko samo en moment 
izpostavljen in boš lahko tudi ti zaključil, ali da boš zaradi tega zbolel, je to velika razlika. Ko 
je takrat bil tisti reaktor, je bila čista tišina v avtu. Se spomnil, smo stopali v avto, ko smo se 
peljali po cesti, je bila zaprta, ko nikoli ni. Policija je zaprla cesto v radiju dveh kilometrov. 
Nič, nobenega prometa, potem smo šli mimo vratarnice, vratar je samo mahal. Potem smo pa 
tja prišli, vodja izmene je ven stopil. Je rekel: tukaj notri. In smo šli notri. Čista tišina. Smo 
samo gledali, kje bo kaj, kakšen zaseval. Pa vsi smo te osebne dozimetre gledali, če dela. Jaz 
sem ga pomoje stokrat pogledal, če dela.  

G3: Ne, je, tak primer, ali pa recimo primer, da gori blok in da ljudje kričijo, da na oknih 
visijo, da dol visijo. Taki primeri so mi bolj stresni sigurno … ker ne veš, ali bomo 
pravočasno … utegnili … tako da odvisno od primera dogodka in od najave.  

G5: Mislim, da je največji strah ta, da … ne, da bi naredili narobe, ampak da, če bi prišli tja, 
pa v tistem času, ko smo mi tam, da se zadeva človeku poslabša. Samo to. to nas je strah. 
Velikokrat, ko prihajamo tja, se zadeva vedno umirja. Pa največji strah, tudi ko greš nekam 
notri, je, kaj pa če bo ravno takrat nekaj razneslo? Tako kot je bilo na Reki, gor na Hrvaškem, 
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ko so šli fantje notri gasit in v določenem trenutku je plin razneslo. In je enega gasilca vrglo v 
sosednje stanovanje. On je umrl takrat. Tista dva, ki sta bila še notri, jih je zajel ogenj, ampak 
ni bilo nič hujšega z njima. On je v bistvu umrl zaradi posledic udara. Nič. Navadna 
intervencija, ki se je na koncu končala drugače.  

G1: Tako kot je bilo zadnjič v Ljubljani. Dobro, da ni bil takojšen dostop do tiste brunarice, 
pa smo enih 100 metrov cev vlekli dol in je v tistem jeklenko razneslo.  

Vaša enota je kot eno množičnih nesreč imela balonarsko nesrečo. 

G1: Ja, smo imeli, pa ne naša izmena.  

G2: Naša izmena je imela edino tisto gor, na Višnjegorskem klancu.  

Kaj pa množične nesreče? Na podlagi česa se odločate za reševanje? Kakšni so potem 
tudi vaši odzivi na to? če bi se recimo s človekom stanje poslabšalo, ker niste bili 
pravočasno pri njem? 

G3: Ja, ne vem, začneš prvo nekako … prva vozila k pride, začneš delat tam, kjer so hudo 
poškodovani, po postopkih. Tam so bili itak na začetku tisti prvi tako hudo poškodovani, da 
začneš z njimi, potem greš pa naprej pa gledaš. Aha, temu lahko še pomagaš, ta … Takrat so 
bili zraven tudi zdravniki pa so določili prioritete, koga naj poskušamo dobiti čim prej ven. 
Triažo. Tako da … ni nič tako bilo zame kaj posebnega, zaradi tega, ker … res da je bilo več 
ljudi, ampak itak … ti delaš, pa greš potem na drugega, ne. So bili kakšni hujši primeri, ko je 
bilo več dela. Najhuje je tisto, ko je oseba hudo poškodovana, pa da nekaj ne moreš takoj 
rešit. To je hujša zadeva.  

G5: V bistvu je odvisno od naše tehnike, da človeka čim prej ven dobiš. Recimo … 

G2: Ja, ampak tudi včasih je stvar taka, ne, da smo že mislili, da ga bomo ven spravili, pa ne, 
ma ni šans.  

G3: Pri teh množičnih, takrat spustiš mnogo teh enih preventivnih … teh … postopkov. V 
bistvu se lotiš samo … res samo izvlačenja. Ni časa, da bi za eno osebo dobili tako oskrbo, 
kot je ponavadi pri eni klasični prometni nesreči, ker enostavno se ne moreš toliko časa 
posvečati, ker jih okrog tebe dosti še rabi isto pomoč. In prioriteta je samo ven, se pravi tisti, 
ki so na meji z življenjem, se jih pač prej … ne glede na postopke … čim prej ven dobi, da 
dobi čim prej oskrbo ali pa čim prej v bolnico. S tistimi, ki so pač malo lažje ali pa niso toliko 
težki, pa lahko potem počasneje delaš te postopke, ampak s tistimi najbolj kritičnimi, kadar jih 
imaš toliko na kupu, je samo čim prej 'load and go', bi se temu reklo.  

G2: To je tako, ko greš v blok, pa je tam … eno nadstropje gori, srečaš pa ljudi v tretjem 
nadstropju. Kaj boš z njimi naredil? Ali jih boš dol peljal ali greš v peto nadstropje? Moraš 
pretehtat, ne …To je isto, če bi šli v tunel nekaj gasit. Taprvega, ki ga boš srečal, ali ga boš 
ven peljal ali mu boš tam rekel …  

G3: Začneš od začetka vedno in taprvega, tistega, ki je, ki ga vidiš, da rabi najhitreje pomoč, 
da ga rešiš. Ne moreš ti zdajle tam … čas zgubljat s tem, pa se preveč dolgo odločevat, ampak 
če vidiš, da že eden visi na nitki, začneš od začetka in … glej, tisti, ki tazadnji pride, pač žal 
… Gledaš na to, da taprvo tega rešiš, ne da začneš od zadej, potem pa za tabo vsi umirajo. 
Potem nisi nič naredil. Pol ti vsi grejo … 

G4: Na žalost je tako 
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G3: Isto, ko rešuješ … Taprvega, ki ga boš dobil na stopnišču, gor v dimu, ga boš tistega dol 
peljal. Ne boš ti … aha, pet ti jih še gor vpije, ti ga boš pa tam pustil. Taprvega boš zagrabil 
pa dol. Aha, enega sem rešil, sedaj pa poskusim še tiste … če bodo zdržali. Da ne boš na 
koncu vseh izgubil.  

G2: Stvar je taka, da moraš gledat, koliko si jih rešil, ne koliko jih boš še rešil.  

G3: Začeti moraš pa s taprvim, da taprvega vsaj rešiš. Potem pa ti naprej stopnjuješ. Pa ne 
nekaj preračunavat, to se nikoli ne bo izšlo.  

Mislite, da je ena določena količina stresa dobra? Kdaj je stres lahko koristen? Kdaj pa 
škodljiv?  

G1: Za koncentracijo. Takrat smo vsi skoncentrirani. Pa adrenalin. Adrenalina imamo takrat 
kar dosti.  

G2: Samo tisto je dobro. Tisto kompenzira vse. Adrenalin itak bazira vse.  

G4: Takrat gasilci zelo dobro poslušajo. Neverjetno.  

G5: Stvar je taka. Saj smo vsi isto naučeni. Če tako, kot imamo pri postopkih, en stanovanjski 
požar, točno imamo že določeno. Če pa je nekaj izrednega, recimo stanovanjski požar pa 
zraven še kakšna plinska inštalacija, ali pa karkoli, smo pa vsi malo … aha, pazljivi … aha, 
sedaj smo pod stresom, pa poslušajmo, kaj boš šef rekel … 

G3: Nekaj požarov stanovanjskih smo pa že pogasili. In potem si že navajen, aha, tako … 
Včasih se fajn, da šef kaj reče, da smo malo bolj usklajeni, drugače je pa adrenalin pa tako, 
kot je že rekel. Včasih … en dan prej še malo youtube gledaš, pa si še malo zmešan.  

G5: Tega se spomnim, ko smo šli eno … javljeno je bilo kaj že … baraka … na koncu je bila 
ena velika baraka. Ven so poskakali … tan, tan, tan, tan, tan, so naredili, pa je bilo, samo 
potem smo imeli problem, drug … da jim je zmanjkalo vode.  

G2: Ja, glej, saj je prišla cisterna. Bilo je javljeno, da gori barakica gor. Pa pridemo gor samo 
z dvojkico. Dvajset krat štirideset metrov. Veš, kakšna baraka, stari … Je prišel (ime) s 
cisterno zraven hidranta, je samo priklopil na hidrant, pa takoj tri napade. Vsak svojo cev.  

G5: Sem rekel (ime): Ti, še malo pojdi naprej. Čez dva metra pa direkt hidrant. Prej ga sploh 
nisem videl. Včasih moraš imeti tudi malo sreče. Veliko sreče. 

Kateri so še tisti dejavniki v službi, ki še pripomorejo k stresnosti? Poleg intervencij.  

G2 in G4: Šefi.  

V kakšnem smislu? 

G1: Pozitivnem, ne.  

G2: Mi se sedaj hecamo tukaj, pa se malo pošalimo na njegov račun.  

G1: Zajebancije je dosti pri nas. Zajebancija je prisotna.  

Se vam zdijo stresni odzivi nekaj normalnega po intervencijah ali bi morali svoja čustva 
in občutke potlačiti? 
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G4: Saj v bistvu po vsaki intervenciji, ko zaključimo, se kar pogovarjamo. Mislim, zmeraj se 
o teh stvareh. Kdaj se nismo toliko posvečali temu, sedaj pa tudi jaz dam več notri v to, 
mislim. Poslušam vse druge, kako mi pripovedujejo vse svoje občutke, kaj je videl, kako je 
šel notri, kako je tam delal … Verjetno sem tudi jaz včasih to govoril in razlagal. Sedaj pa pet 
zgodbic slišim. Vsak, ki pride, pa mi … 

G5: Vsak drugače … 

G4: Ja, vsak drugače. Vsak pove svoje občutke. On je to zadevo tako občutil, ko je še šokiran. 
Ampak je zanimivo poslušat. To je že eden od načinov, ko se ljudje sproščajo. Ko govorijo o 
teh stvareh.  

G5: Kaj pa takrat, ko je onega razneslo. Koliko zgodb se je slišalo! Šest jih je bilo, vsak je 
nekaj drugače povedal. Kar bo človek občutil, bo povedal, no.  

G2: Mi to rešujemo tudi s črnim humorjem, no.  

G3: Je prav, da vsak svoje pove, ne. Kar občuti. En to drugače vidi, eden je mogoče z drugega 
kota prišel, pa je drugače videl. Po teh zgodbah se potem slika počasi sestavlja.  

G2: Zadnjič mi je (ime) pravil, da so iskali enega pogrešanega. Pa pridejo na podstreho, pa 
zgleda, da je bilo tako dobro prezračeno, da ni smrdelo, pa tip je rekel: kaj ima to zeleno 
srajco? Pa se s prstom dotakne, pa je pol prsta notri ostalo. Ohhhh … 

G1: Mrtev je mrtev, ampak če je še … da smrdi, je pa to nekaj najbolj nagravžnega.  

Se vpije v obleko, da vonj ne gre več ven? 

G1: Vonj je tak, da ... 

G2: Ponavadi se to zgodi okrog enajstih dopoldne, potem pa prideš nazaj pa imaš ob pol enih 
kosilo tukaj.  

G4: Zjutraj vstaneš za na šiht, pa si vsa naspidiran, prideš sem … pa odpiranje, ne. In mi 
gremo tja pa policaji … uh, uh. Ven s hodnika. Pa na hodniku okno. Mi pa vdiramo. Pa je tip 
še cunje na tla nametal, da nisi mogel vrat odpreti. Potem je pa šel slikat reševalec. Je rekel, 
da je bilo truplo čisto črno. Čisto črno. Potem pa pridem jaz sem nazaj, lačen, pa imam rad 
jajca malo manj zapečena, da še tista sluz dol teče, … oh, bog pomagej … Sej ko greš na enih 
par takih intervencij, pa vidiš no …  

Kaj po vaše vpliva na to, da nekdo neko situacijo občuti kot stresno? V čem se 
razlikujete? 

G6: Po osebnosti, pa odvisno ne. Recimo … eden, če ima družino, ga bo smrt otroka malo 
bolj prizadela, ker bo to povezal s svojimi otroki ali pa … tako da to je čisto odvisno.  

G3: Mislim, da je to čisto odvisno od dneva, no.  

G6: Kako si ti razpoložen.  

G4: Odvisno tudi od lokacije, kam se pelješ na intervencijo. Če je to tvoj domači kraj ali pa 
kakšen tvoj prijatelj, ki ti je zelo blizu, pa to. Pa gledaš, če v tisto ulico slučajno zaviješ, uh 
ne, potem si pa kar oddahneš.  
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G3: Pa tudi kako se ti počutiš. En dan si bolj razdražen, en dan si spočit, en dan si zmatran … 
težko.  

Ste že kdaj kakšno travmo, kakšno intervencijo, premlevali še dolgo časa potem, ko je 
bila že zdavnaj mimo? 

G1: Jaz sem jo. 

G3: A veš, kako bom rekel. Največkrat opaziš tako razliko, ko greš po cesti, pa vidiš svečke, 
v tistem trenutku točno veš, zakaj so svečke tam. Slika se ti sigurno prikaže, ne. To je taka 
stvar, ne. Saj če te svečke ne bi gorele, mogoče še ne bi tako opazil. Če ne, pa vsaj takrat 
opaziš. Pa se spomniš enega tistega dogodka.  

G1: Mene je recimo včeraj, ko sem potem izvedel, da je bila tista prometna nesreča, na 
primorki, tam pri vas, pa smo šli v Italijo … to cisterno smo z avtobusom prehiteli. Jaz sem iz 
avtobusa tega šoferja še videl, ko je kadil. Pa sem še rekel: evo, zagrebčan. In potem smo šli 
nazaj, pa smo videli po novicah, da to cisterno … je umrl ta možakar. Pa potem premlevaš to 
sliko, ko si ga videl, ko si ga prehitel, ne … Sem pa razmišljaš cel dan potem.  

Mislite, da ste zaradi izkušenj, ki jih imate kot poklicni gasilci, v prednosti pred 
prostovoljnimi? Ali vam tiste izkušnje, ki jih imate, pripomorejo k temu, da je vaše delo 
manj stresno, kot je za prostovoljce? 

G1: Ja. To je absolutno.  

G3: Pa ne toliko zaradi tega, ker bi se tega navadili. Ampak zaradi tega, ker ti … recimo … 
meni osebno je bila najhujša na začetku … tista prva prometna nesreča. Res sem gledal, 
gledal, gledal. Itak sem bil še začetnik, niso me toliko pustili zraven, sem bil bolj opazovalec, 
ne. Pristopil sem zraven, malo sem gledal, nisem imel niti še šolanja narejenega … nisem še 
za to bil. In ti je bilo to težje. Sedaj pa tukaj padeš v neko rutino, imaš delo … nekako … 
začneš … sam sebe kontroliraš … ne gledaš več onega v faco, ne obremenjuješ se s tem. 
Delaš … se pa ne moreš navadit tega. Da boš rekel: oh, zdaj sem pa videl že deset mrtvih in 
bo isto. Ni. Vsakič ni isto, samo znaš delat z enim ščitom.  

G4: Dejansko sam sebe kontroliraš in programiraš.  

G2: Da se ne ubadaš s tisto stvarjo, tisto, kar te odbija, ampak se posvečaš več svojemu delu, 
ki ga delaš … Navadiš se, kako se sebe zaposlit. Pod stresom delat, da ne razmišljaš o tisti 
osebi. Tega se navadiš.  

G1: Po mojem so izkušnje pomembne … Enkrat je en reševalec dobro rekel: mi začnemo 
vedno s čustvi delat, ne z razumom. In tebe potem izkušnje pripeljejo do tega, da ti začneš po 
tolikih letih dela z razumom razmišljati. Ker vidiš kakšne prostovoljce, ki imajo malo manj 
intervencij … In ti postopoma potem začneš z razumom gledat na to … 

G4: Ne moreš se tega navadit. Je skozi isto. Panika, pa to.  

G1: Zmeraj te kakšna stvar preseneti.  

G5: V štartu si itak šel vedno rad pogledat … pač, vsaj jaz sem … smo šli odpirat stanovanje, 
pa če je bilo truplo, si šel pač pogledat. Zdaj odpreš stanovanje, policija, izvolitei in greš. Me 
ne zanima.  



Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov Nina Mezinec 
 
 
 

107 
 

G4: Ali pa pogledaš tako … od strani … 

G5: Čim manj.  

G4: Včasih se mogoče za dve, tri sekunde zazreš, sedaj pa samo tiste pol sekunde, pa greš ven 
… 

G6: Tudi če je prometna, ne rabim iti gledat. Je že v redu. Pokrit pa adijo. Ne rabim.  

G6: S tem razumom se potem oviješ. Da nimaš tega nalaganja, ne. Kot da bi formatiral 
računalnik.  

G4: Trušnovec, ta psiholog iz Tolmina, no, on je enkrat prišel sem, v bistvu se je šlo za eno 
oddajo. So snemal. In so hoteli, kako … stres … gasilci. In smo se vsedli za mizo in prvih 
deset minut smo se samo smejali. Ko je začel govoriti. Kamere so bile. In smo se smejali. Čez 
deset minut je bilo tako, kot je zdajle. Pa vsak je začel razlagat.  

G3: Kar se tiče teh prostovoljcev, vidimo na terenu, takrat ko z nami delajo … tiste enote, ki 
sedaj začenjajo, pa bodo počasi začele pokrivat svoj teritorij, se bomo mi malo umikali. Če je 
res huda situacija, kot je bila v Logatcu, ko so fantje prišli naši tja, so tisti stali in gledali tisti 
avto. Niso vedeli, kaj bi naredili. Tisti Romuni. Tisto je bilo zmečkano, res, ne. In so fantje 
naši, pač, oni so gledali, naši so prišli, so prijeli, so naredil in to je to. In se je videlo tukaj … 
to so pa izkušnje. Oziroma … ta leta, ko vsakemu govorimo, da to ni iz danes na jutri … ne 
morete … mislim, lahko rešujete, kakšno pa bo reševanje … je pa velik vprašaj. Ne bo isti 
nivo reševanja, kot … 

G5: Največji problem je recimo, pri nas, če pride začetnik, se bo on nekako priklopil tej ekipi, 
ki je že navajena … da izkušeni fantje zraven delajo. Tukaj pa v bistvu vsi naenkrat to prvič 
delajo. Tukaj je pa pet bolj izkušenih, pa se potem dva notri nekako vklopita.  

G6: Pri nas tudi na novo pridejo fantje. Pa se nekako potem … hitro se morajo vklopiti v 
ekipo. Itak vidi, kako mora delati in se potem vklopi in se njemu tudi mogoče toliko ne pozna. 
Tamle, kjer recimo eden ali pet, vsi to prvič doživijo, je pa šok za celo ekipo.  

G3: Seveda, saj to smo imeli, ko smo se vozili s kamijonom štirideset minut daleč, pa še niso 
imeli ponesrečenega zunaj. V štiridesetih minutah mora biti on v bolnišnici ali pa na Žalah.  

Imate kdaj občutek slabe vesti, ko se vrnete z intervencije? Če kdaj komu niste mogli 
pomagati? 

G1: Ne, zato, ker mi smo tam, da pomagamo. Mi … zakaj bi krivdo čutili … Ti narediš, kar 
se da.  

G2: Krivdo, da bi temu občutku tako rekel, nisem še občutil. Nabereš si nekih izkušenj. 
Ampak včasih premlevaš naprej, kako bi drugič mogoče kakšno stvar hitreje in boljše speljali. 
V bistvu vsakič, ko se mi nekaj takega zgodi, ali pa ko delamo kakšne analize, se bolj 
pogovarjamo, kako bi mi to izboljšali, ne pa da bi, kaj smo ga usrali.  

G5: V bistvu je bila v tistem trenutku taka izbira, taka izkušnja, tako sem se odločil. Včasih 
kakšnega malo pozafrkavaš, ampak … 

G6: Jaz osebno nikoli še takega občutka.  
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G7: Recimo, prijavljena je prometna nesreča, izvoz Rudnik v smeri Dolenjske. Fantje so leteli 
okoli, pa hvala bogu, da je bil darsovec tam, da so ga ponoči opazili. Ker je bilo kar enih 
500m prej. Ženska je bila pod ograjo. Čisto izmaličena. In je že ugasnila in so jo nazaj 
spravili, da je živela, ampak izid ni bil v redu in je potem kasneje v bolnici umrla. Pa smo se 
pogovarjali: kaj če bi oni mimo leteli? Obrnit, obrnit, obrnit, enih 10 minut bi gotovo kasneje 
prišli. In v primeru istega izida bi tudi lahko imeli slabo vest. Zakaj se nisem tam ustavil? 
Zakaj? Zakaj je nisem prej opazil? 

G1: Ravno zaradi takih nesreč tudi spodbujamo, da čimvečkrat občani kličejo, tudi če že vejo. 
Kličite, kličite, kličite. Da se ne bomo mi slučajno mimo odpeljali.  

G5: Spraševali smo se: Kaj če bi se mi mimo peljali, pa bi ženska umrla? Če bi bila na 
začetku ženska še živa, pa bi mi peljali mimo in bi ta čas umrla, potem bi se sigurno 
spraševali, če bi bila mogoče še živa, če bi jo mi pravočasno opazili in bili pravočasno tam.  

G6: Ker je bil avto enih trideset metrov dol s ceste, ni šans, da bi ga videli. Zato mi tako 
navijamo za to številko 112. Tudi če mislite, da smo že na poti. Da še bolj detajlne 
informacije dobimo.  

G1: Saj zato se tudi ne odločamo tako, na primeru enega klica, pa da je tako zelo negotov, se 
potem kliče še ostale službe. Policijo in reševalno in če so te informacije enake, potem je to 
potrditev te informacije, ki smo jo dobili. Pa čeprav je skopa. Če pa ni … to, kar zamerim 
Dars-u, ker imajo milijon kamer tam, pa pokličeš tja, pa … ja, nekaj je.  

G6: Pri njih je bolj problem, ker se bojijo, da bi mi avtocesto zaprli. Ne moreš imeti ti en pas 
odprt pa ti na tistem pasu delat pa ti mimo en kamjon vozi. Ker se boš ti nehote obrnil …  

G1: On bo pa tudi tam gledal tisto prometno nesrečo. In te nagazi.  

Kaj vam najbolj pomaga po kakšnih nesrečah s smrtnim izidom ali hudimi 
poškodbami? 

G1: Predvsem to, da se zberemo tam ob kavici pa da malo poklepetamo pa vsak malo pove. 
To … veliko lažje mi je. To je predvsem za dolgi rok. Nekateri naši stari gasilci, ki si mislijo, 
da če v sebi držijo, da je to veliko boljše, je pa danes … večkrat sem že opazil, da kakšen kaj 
zraven pride pa reče: jaz ne rabim tega gledat. Jaz bom tukaj pri avtu. Šofer bom. Jaz sem že 
tega dosti videl, tako da ne rabim jaz tega hodit gledat.  

G5: Pa potem o tem nočejo razglabljat. Je pa fino, da vsakega malo … sploh tiste vodje, da 
vsakega malo probajo potegnit pa se kaj pogovorit.  

Pa mislite, da imate vzpostavljeno dovolj zaupno vzdušje, da se lahko o teh stvareh 
pogovarjate? 

G4: Jaz mislim, da kar.  

G5: Saj vidiš, da ko se debata začne, se kar ne more nehat.  

G3: To je odvisno od vsake izmene. Če so dobri odnosi, pa da se ljudje med sabo razumejo, 
potem je lahko malo več te zajebancije in prek tega se sprostiš. Če pa so že znotraj izmene vsi 
nekaj skregani, potem takih pogovorov mogoče ni.  
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G5: V takih pogovorih gotovo sprostiš svoja čustva. Dobiš solzne oči, karkoli. Tako da nismo 
železni. Vsaj jaz ne.  

G6: Tudi za moške, absolutno, velja, da jočemo. To je pri nas prisotno. Meni osebno nek 
razgovor z nekom, da ne zadržujem v sebi, pozitivno vpliva. Da ni sedaj to razgovor, da bi 
pred celo družbo govoril, ampak da je res nekdo, ki razume. To potem pripomore k boljšemu 
delu. Pa včasih tudi privat življenje, če se ti kaj zalomi … Da ne nosiš doma v službo. Potem 
to premagaš. 

G7: Dejstvo je, da smo vsi ljudje.  

G1: Mi smo drugačni kot vse druge službe. Ker mi delujemo kot ekipa. Ker nas vedno gre pet, 
deset, dvajset. In tukaj je že zaupanje, da ti zaupaš šoferju, ki nas tja pelje, in šefu, da bo tako 
rekel in tistemu, ki gre notri. Da ko greš z njim noter, da karkoli bo narobe, da veš, da bo on 
svoje naredil in ti boš svoje. Ti ga boš ven povlekel, on te bo ven povlekel. Karkoli bo. To je 
drugače. To ni kot dva policaja ali dva reševalca, ki sta tam pa se jima nekej naredi. Nas je pa 
vedno več, smo ekipa. Pa še tisto se mešamo, cela izmena se meša. Bi bilo pa enkrat 
zanimivo, če bomo imeli kdaj, upam, da ne, enkrat smo imeli, situacija, da je bilo več izmen 
na kupu. Takrat se spomnim, Mercator, smo … nas je bilo več izmen tam, ampak smo se 
vedno tako pogrupirali, da je bila tista izmena, ki je delala, vedno skupaj. Ker poznaš.  

G6: Jaz osebno si ne želim tega.  

G7: Ja, nisi navajen. Nimaš prakse.  

G1: Čeprav je ista služba, vsaka izmena dela čisto za sebe.  

G3: To je tako, ko imamo menjavo izmene. Če je ravno v tistem času alarm, pa če gre mešana 
ekipa, je kar čudno vse skupaj. Mislim, mi imamo en dogovor, oni pa spet malo drugače. Pa 
se poznamo, da slučajno ne pravega človeka kam drugam pošlješ.  

Kakšne posledice stresa opažate pri sebi? 

G5: Mene trese ponoči dostikrat. Nespečnost.  

G4: Ena stvar je nestrpnost potem.  

G3: To, pa kakšen dan si kar na lepem malo depresiven. Za brezveze. 

G4: Vse te zmoti.  

G6: Jaz bolj opažam to, da sem bolj nestrpen pa bolj neprespan. In potem se ti to nalaga. Jaz, 
da je bila kakšna intervencija, pa po možnosti še malo bolj težka, pa da si neprespan in 
zmatran, sigurno si tisti dan bolj razdražljiv. To pa sto procentno. Ne vem, ali je to posledica 
same intervencije ali je to posledica tega, ker si utrujen. Fizično in psihično in si zaradi tega 
bolj razdražljiv. Definitivno pa je to tudi zaradi intervencije. 

Se vam je že kdaj zgodilo, da bi vzkipeli na ženo ali otroke? 

G1: Z mojo sva se že dostikrat skregala za to, ker me ona ni hotela poslušat.  

G2: Jaz grem kdaj, ko sem živčen, malo v hribe ali pa s kolesom, pa je takoj boljše.  

Ste se že kdaj srečali s pojmom post-travmatska stresna motnja? 



Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov Nina Mezinec 
 
 
 

110 
 

G1: Hja. Huh, srečal sem se, poznan mi je, da si enkrat nekaj doživel, pa si potem dobil isto 
kasneje. Meni se to še ni zgodilo, pa čeprav sem videl že veliko mrtvih.  

Ste se tekom izobraževanja srečali z njim? 

G1 + G3: Ja, ja.  

G4: Ne morem reči. Kakšnega si zapomniš za zmeraj.  

G2: Ja, jaz sem si, samo … jaz recimo … prvega, ne. Prvega si vedno najbolj zapomniš.  

G1: Pa zadnjega mogoče. Ko pride naslednji, ti onega nekako izbriše.  

G2: Jaz sem si tako, kot smo že v štartu rekli, kot začetni gasilec, ko sem še krožil po 
izmenah, sem bil vedno bolj v ozadju. Se pravi, nisem imel neke naloge. Na koncu … itak 
sem bil oblečen isto kot oni, ki so že deset let to delali, jaz sem pa to prvič videl. Me je 
reševalec poklical in sem moral biti zraven. On ni vedel, da sem jaz začetnik. Potem sem bil 
direktno zraven, sem mu moral pomagati, ko je zadnje muke, zadnje moči … bil … pač … v 
agoniji. Človek, ki je na poti, ali gre v življenje ali ne. … biti ali ne biti. Pa postane agresiven. 
In sem mu pač pomagal takrat in sem se tudi pogovarjal z njim. Saj bo, gospod, saj bo. 
Ampak na koncu, ko sem se že iz službe peljal domov, sem pri poročilih slišal, da je na poti v 
bolnico umrl. Šlo je pa tudi za enega … lokacija … nad višnjegorcem, Višnjegorski klanec 
proti Grosupljem. In je prebil ograjo, enega je vrglo ven, ga je potlačilo, otrok je ven prilezel 
in je pri očetu počakal. Mama je bila spodaj vkleščena. On je … desetleten otrok je to gledal, 
ne. Ampak sedaj vsakič, ko grem mimo, se spomnim na to, pa je to sedaj že 12 let. Skoraj 
vsakič, no. Ne doživljam ravno tistih občutkov, kot neko travmo, ampak nek del tebe pa je 
tako … 

G4: To so itak potem spomini na vsako intervencijo.  

G5: Včasih vidiš kakšen dogodek nesrečo, pa se nato spomniš in si misliš: to se lahko tudi 
sedaj zgodi. To sem jaz enkrat doživel, ko sem enega videl,  pa te mogoče zategne malo bolj 
in si na kakšno zadevo bolj pozoren v življenju. Na splošno. Aha, tole je pa nevarno.  

Pa bi znali to prepoznavati pri sodelavcih, če bi videli, da ima težave s tem? 

G1: Težko, ker nismo usposobljeni. Nekaj sicer smo usposobljeni, ne.  

G2: Pač imamo izmenske zaupnike.  

G1: Ampak je težko, ne. Da ti zaradi tega, ne … marsikdo ima lahko kdaj težave. Pa zdaj ne 
veš, ali je to zaradi tega ali zaradi doma ali je to … 

Pa vam je pomembno, da imate pri vašem delu podporo tudi v domačem okolju? 

G4: Ja, sigurno.  

G5: Doma se niti veliko ne pogovarjamo o tem, kako pa kaj. Ampak …  

G1: Mislim, doma službenih stvari ne razlagam.  

G4: Da jih ne obremenjuješ s takimi … 

G5: S tem bi ti lahko še dodatno obremenil ženo, partnerko … 
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G1: Pa bi jo postalo strah in bi študirala: kaj če bi se tebi kaj naredilo.  

G4: Kakšne stvari niso za govoriti doma. Situacije, pa vse kar delaš in vidiš.  

G6: Čeprav vem za dva iz naše izmene, ki pa povesta doma.  

G4: Ne, saj jaz povem o intervencijah, ne grem pa v detajle. Ne grem govoriti: glej, onemu pa 
tamle je glava dol visela … 

G3: Ja, potem se pa zgodi, da kot zadnjič, ko sem šel na zadnjo intervencijo, pa ji nisem čisto 
nič povedal, pa smo imeli to skupinsko žurko, pa je ena druga zraven stala in je rekla: ej, a veš 
kaj sta pa naša dva imela? Pa to, pa ono, pa tretje. Pa moja pride h meni, pa mi reče: ti, pa 
zakaj ti meni nič ne poveš? Ja, ne bom ti govoril, kaj te to briga.  

G5: Ne greš v detajle.  

G4: Ne moreš obremenjevat domačih s tem. Večaš skrb potem. Da se ti bo kaj zgodilo.  

Imate tukaj mogoče v enoti kakšne načine sproščanja (recimo fitnes, ročni nogomet …)? 

G1: Nič od tega.  

G2: No ja, imamo šport. Igrišče. Košarko špilamo zunaj na soncu.  

G3: Filme. Komedije gledamo. Pa kartamo.  

G6: Youtube.  

Kakšne sprostitvene tehnike uporabljate v zasebnem življenju? 

G1: Seks.  

G3: Tipičen odgovor od moškega, ne. 

G1: Seveda je sprostitev, zakaj da ne.  

G4: Hoja v hribe. Druženje. Šport.  

G5: Nekaj, kar te prisili, da vsaj malo pozabiš na službo.  

G6: Tudi alkohol je prisoten, ampak … spijemo kakšen deci za zdravje.  

Bi si želeli kakšnih izobraževanj na temo sproščanja? 

G1: Bolj ključno bi bilo, če bi imeli kakšne … da bi se lahko šel nekam sprostit, tako … 
masaže, razvajanja.  

G5: Ja, to bi bilo zelo dobro, ja.  

G1: Samo poslušat celo življenje ne pomaga, če bi pa tako … Dva dni toplic, recimo. Masaža, 
savna. Lahko bi ti pripadal en vikend na leto, ne.  

G7: Ker določene službe imajo kaj takega. Ali pa da bi nam več dopusta pripadalo ali pa kaj 
takega.  

So vam poznani načini sproščanja, kot je npr. joga, meditacija, čuječnost? 
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G5: Tega mi nismo nekaj … 

G3: Pa, slišali smo, vsaj jaz sem, da bi pa …  

G4: Jaz nisem. Prakticiral pa nisem, ne.  

G2: Enkrat sem poskusil jogo na surfanju, smo šli. Pa je bilo sicer tako, zanimivo, no. Ampak, 
mislim, da ne. Da je to še vedno ... Imaš še vedno preveč časa za razmišljat, če imaš kakšno 
travmo ali pa stresno situacijo. Preveč je mirna.  

G6: K našemu poklicu spada bolj šport. Da se nekaj bolj dogaja, ne.  

Kakšne pa so vaše psihosocialne potrebe na oz. po intervenciji? 

G5: Kot sem že rekel, ne. Debata.  

G1: Pogovor.  

G6: Mogoče po službi gremo tudi na kakšno pivo, no.  

Se družite tudi izven delovnega časa? 

G1: Ja. Pač.  

G4: Dostikrat, bom rekel, po kakšnih takih, težjih intervencijah, gremo na kakšno pivo, kavo, 
karkoli.  

G5: Ali pa ko je intervencija dolga. Pa smo psihični in fizično utrujeni in zmatrani.  

G1: Itak je šlo že vse, ker dostikrat smo tisto … ura je sedem, večer je, tisto, kar je bilo 
planirano, je šlo že vse.  

G4: Greš, da ne greš direkt domov.  

G5: Se greš še malo sprostit, napetost, bom rekel.  

Ste že kdaj po kakšni intervenciji, poiskali pomoč zaupnika ali psihologa? 

G1: Jaz ne.  

G3: Pri nas sta recimo dva zaupnika. Sploh ti ta mladi, ki niso še toliko … navajeni. 
Poskušamo pa po vsaki taki travmatični intervenciji en pogovor z njim, ne, opravit. In 
zaenkrat je to to, kar se tega tiče, no.  

G4: Jaz sem, že vzel izmenskega zaupnika, ampak iz strani privat življenja, ker sem to 
prinašal v službo. Pač nisem bil … eno obdobje je bilo, ko … sem pač nucal en pogovor. 
Ampak nisem zaradi intervencije. Je pa bil problem, ker sem v privat življenju imel eno 
zadevo, ki sem jo prinašal … Nisem bil skoncentriran. Hodil sem gor pa dol, nisem mogel 
spat, pa neki razmišljaš … in pač sem rabil neko … 

Pa si doma povedal, da si poiskal pomoč? 

G4: Ne. Nisem. Takrat … Sem imel partnerski problem.  

G5: Smo pa imeli že lansko leto en primer, z enim novim gasilcem, pa je tri dni zapored imel 
skozi nekaj. Skozi neke smrtne prometne. Pa smo ga pač dali strani iz tistega vozila na manj 
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stresnega … z manj možnostmi za stres. Lahko se ti par ponavljajo, kakšne prometne. Pa se 
vsaj za kakšen mesec umakneš s tistega vozila. 

G1: Enkrat smo imeli v enem dnevu štiri hude prometne. Pa nam je gasilec v garaži dol padel. 
Izkušen gasilec, ki je že videl to ne vem kolikokrat. Ampak pač takrat ga je psiha toliko 
obremenila, da je enostavno skupaj zlezel.  

G4: Ne vem, enega prežvečiš, dva tudi še nekako, tretji je pa mogoče že preveč. Preveč 
zaporedoma.  

G1: Sicer je samo skupaj zlezel, pač, se je hitro zbudil, po eni minuti, bil je po tem v redu, 
ampak … zdržiš, zdržiš, ampak slej ko prej se pa to pretrga in … enostavno ne moreš več 
funkcionirat.  

G4: Bilo je eno obdobje, 2015 mislim da, ko sem v enem mesecu, ravno november je bil, da 
sem imel na odpiranju, ta avto, ki je za odpiranje, osem smrtnih. Pač … so bili že kar … 
vsakič, ko sem šel ven: kaj je? Doktor smrt. Vsakič, ko sem šel ven, v enem dnevu so bili 
trije. Pač je ravno naneslo. Itak je to tako … ne gledaš. Včasih smo res šli gledat, vsaj jaz sem 
šel gledat, zdaj pa samo zapreš, zapišeš smrt in to je to. Mi smo zaključili svoje delo.  

Tukaj imate zaupnike v okviru vaše enote, imate pa tudi psihologe? Kdaj bi se odločili 
za zaupnika, kdaj pa za psihologa? Mislite, da so zaupniki za vse stvari? 

G6: Ah, kje pa. Z zaupnikom bi se po mojem pogovoril glede intervencije. Kaj več bi pa 
mogoče zaupal psihologu.  

G3: To je itak … tako …  

Imate 4 zunanje psihologe, ki jih pokličete po potrebi.  

G3: Ja, če bi bilo, ja.  

G1: Mogoče je pri nas to še en tabu, ne.  

G4: Pa malo mačizma.  

G5: Mi se itak nekako s pogovorom prebijemo, ampak delček vedno ostaja. V nas po vsaki 
intervenciji nekaj ostaja. Mogoče bo pa kdaj … 

G2: Je pa tudi odvisno od privat življenja, kakšno imaš, ne. Mogoče kakšen tega sploh ne 
povezuje, pa mogoče misli, da ima doma problem, v resnici je pa zaradi službe mogoče prišlo 
do tega problema. Potem mora to zaupat nekomu, ki ima v teh stvar že nekaj kilometrine. 
Mogoče ima pa kdo problem, za katerega sploh ne razmišja, da je posledica službe.  

Ali v vaši enoti velja, da če greš h psihologu, je pa s teboj nekaj narobe? 

G1: Ne zdaj v slabem smislu, ampak nekaj je narobe, da rabiš ti psihologa. Pač nekaj v glavi.  

G5: Ja ravno kakšnega sočustvovanja tukaj ne boš dobil, ne. Prej kakšno zajebancijo. Ampak 
ne, ker bi ti kdo hotel škodovati, ampak ker … 
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Bi vam bilo v redu, če bi (ravno zaradi tega prepričanja) psihosocialno pomoč nudil 
strokovnjak kakšnega drugega profila? 

G3: Če se človek spozna, zakaj pa ne. Mogoče te kdo zna tako zmotivirati, da se sprostiš. Kaj 
pa vem.  

Bi bilo mogoče bolje, če bi imel ponudnih psihosocialne pomoči tudi operativne 
izkušnje? Bi se lažje z njim pogovarjali?  

G3: Seveda. Bolje bi te razumel.  

G6: Bi te znal tudi na ta pravi način ven potegnit, recimo … razumet.  

G4: Mogoče on že izkušenj ve: aha, to je to. On bi že videl: aha, te je mogoče to zmotilo?  

G3: Znal bi ti tudi vprašanja zastavljati. Ker bi poznal to situacijo.  

G1: Mogoče bi že iz lastnih izkušenj potem delil nasvete: aha, tukaj te je najbrž …  

G4: Največ, kar je narobe, je to, da so to splošni psihologi. Se mi zdi, da za določene poklice 
bi moral biti prav iz te stroke plus še izobrazba taka, da bi se nekako znal približat. Ti dobiš 
tam enega splošnega psihologa, ki je tako …  

G5: Začel bo spraševat: kaj pa vi sploh delate? 

G1: Ena primerjava je čisto lepa taka. Recimo, imaš ti splošnega zdravnika in lahko greš k 
njemu, ampak on te potem naroči h specialistu, da ti bo znal bolj detajlno svetovat pa bolj 
pregled narediti.  

G6: Hm. Psiholog. On ima eno splošno znanje in vse. Ampak za določeno stroko samo. Tukaj 
je pa potem razlika. Jaz tako razmišljam, no. Da en sam psiholog ne more celo področje … 

G3: To je tako kot tukaj, v štartu, ko smo začeli danes. Pripravit mora on pogovor. Sam. Tisti 
pacient ne bo kar začel govoriti. Vsak je zadržan. Tisti, ki bi bil, bi mogel on začet vlečt. Ne 
boš ti kar začel govoriti.  

Bi bilo smiselno, da bi bili ti pogovori večkrat letno, obvezni, ali bi bilo bolj smiselno, če 
bi psihologa imeli vedno pri roki, da bi se ob svojem vzgibu lahko z njim pogovorili? 

G4: Ne vem, meni se zdi takole, kot si zdajle ti prišla, kar iz … pa nas je poklical gor, daj, 
zdaj gremo pa mi tole gor naredit … debata … to je super. Ker če bi mi pa on rekel, glej, 
pojutrišnjem bo pa pršla ena, moraš priti, bi pa že podzavestno začel: fak. Kaj bom pa zdaj 
govoril? Tako jaz razmišljam.  

G1: Psihologov pa jaz itak ne maram. Ker naredijo potem nek …  

G3: Pa te izolirajo.  

G1: Pa te v desetih stavkih naredijo da si ti malo … meni to ni všeč, ne.   

G3: Pokupčkajo te. Točno sem noter, v ta kup padeš. Tega jaz ne maram. En človek je malo 
bolj vesel, eden je včasih malo bolj jezen, en dan otožen, en dan tak, en dan tak … In ne 
moreš ti dati mene točno sem, ne.  
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Po kakšnih intervencijah bi bilo dobro, če bi ob vašem prihodu nazaj v enoto, bil 
psiholog tukaj? 

G3: Vsak od nas je malo psihologa. In eden drugega malo … si pomagamo.  

G4: Hm, primer, kdaj bi bilo. Pa do sedaj še ni bilo, hvala bogu. Da bi prišlo do kakšne 
intervencije, kjer bi bil poškodovan sodelavec. Ali je to huje, smrt. Pa da sem bil jaz zraven. 
Recimo. V takih primerih bi pa jaz verjetno zahteval, da bi … 

G6: Ali pa da bi bili v nesreči tvoji bližnji. Jaz mislim, da takrat rabiš psihologa, absolutno.  

Imate kakšno skupino za samopomoč? 

G6: Ne, tega nimamo.  

Se vam zdi potrebno, da bi jo imeli? 

G1: Če bi bilo toliko hudo, če bi sam sebe videl, da je tako hudo, da ne morem pač več tega 
zdržat, bi dal odpoved in bi šel na drugo delovno mesto.  

Pa bi bila to rešitev? 

G1: To je samo skrivanje. Ampak pač če ne bi mogel to delat …  

Da bi imeli te skupine organizirane recimo enkrat mesečno, pa da bi se vsedli in se 
pogovorili? 

G5: Ne vem, koliko bi se to pri nas kaj prijelo.  

G6: Jaz mislim, da bi to lahko bilo samo po potrebi, no.  

G1: Da bi to enkrat mesečno … Ne. Potem bi bila to že prisila.  

G6: Naša izmena mogoče v enem mesecu … mogoče noben tak hujši dogodek. To odpiranje 
… pač je smrtna … ni to nič kaj takega. Odpremo pa adijo. Včasih ne vemo, ali je moški ali 
ženska, karkoli. Ja glej, tako je. Se ne obremenjujem. Ampak … 

G2: Po potrebi pa mogoče bi, ne. Včasih bi mogoče koristilo na en mesec, včasih na pet let.  

G5: Ali pa mogoče takšen pogovor, kot je danes. Tudi skozi takšen pogovor nekaj daš ven. To 
je tudi ena taka vrsta razbremenitve, ne. Da ni to pod prisilo. Aha, zdaj je tam eden prišel, pa 
se moraš z njim pogovarjat.  

G1: Če bi prišel moški, bi bilo to težje. Tako pa, ko pride ženska, pa še malo zajebancije, 
ampak to je še toliko boljše.  

G3: Pa da je tako skupina petih, šestih, ne pa cele izmene.  

G6: V neki državi, ne vem čisto točno, imajo tako narejeno, da imajo tisto psihološko pomoč 
enega psihologa, ki pride na vsake toliko časa, ampak ko se je treba z njim pogovoriti, dobi 
gasilec nekaj več plačanega. Nekaj takega. Nek dodatek dobi h plači. Ker na koncu nismo v 
službi samo za 'hvala lepa', ampak smo tudi zaradi plače. To bi bil en velik motivator. To bi 
po moje šel vsak.  

Kako bi ocenili psihološko dejavnost v vaši organizaciji? 
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G4: Če rečem … enajst let sem sedaj že tukaj, lahko rečem, da v teh letih, se je začelo nekaj 
odvijat, da se nekaj izvaja. Aja, pa izmenske zaupnike imamo, se je začelo tudi nekaj na tem 
področju … Potem pa take, kot si ti.  

G7: Stvar je, kako to vpeljat. Kako to stvar predstavit, da bo tisti, ki bi to prevzel, na kakšen 
način bi on to speljal, da bi bilo to sprejeto, ne. Če bi on štart imel slab, ni šans, ne bo se 
prijelo, ne bo sprejeto. Če bi pa skozi določene prijeme, ki bi jih obvladal, ali pa to … to bi se 
moral oni, ki bi to delal, znal pritegnit pozornost. Pa da bi na tak način mogoče tudi začel, 
potem bi ljudje to lažje sprejeli.  

G4: Moral bi eden xy priti. Za določeno stroko. Iz naše stroke, recimo.  

G6: Na začetku manjša skupina, pa prostovoljno … 

G3: Sigurno se mora spoznati na gasilerijo. Ne more biti kar en splošen. Mora imeti malo 
občutka. Včasih se mi zdi, da sem še jaz večji psiholog za kakšnega … Čisto tako, realno.  

G2: Lahko psihologu nekaj narobe rečeš … pa da je oni iz medicinskega vidika, te lahko on 
pripravi tudi do tega, da je s tabo nekaj narobe, da ti pa nisi več sposoben, da si za v 
Ljubljana-Polje. On bo dal to naprej vodstvu, te bodo potem lahko toliko zjebali … 

G1: Bom dal en primer kot izkušnjo. Jaz sem šel v enem letu … ta prvo sem šel nekaj, za izpit 
sem imel, potem sem imel še en pregled pri psihologu za nekaj drugega, potem sem šel pa še 
h psihologu za gasilce. In sem v enem letu delal trikrat tiste psihološke teste. In jaz sem ta 
tretjič začel kar nekaj gledat tiste … neki, kaj je bilo, strah pa to … sem si mislil, pa saj je 
vseeno, kaj bom obkrožil. In potem, tretjič sem bil, me je takoj začel: ja, vi ste pa nestrpen, vi 
pa to kar … Jaz sem se malo zajebaval, sem šel tako, pa te takoj obsodijo, ne. Mogoče zaradi 
tega ne bi službe dobil, ne. Prehitro te nekaj ocenijo. Zaradi petih stavkov, me je on dal v 
predalček, da sem nestrpen. Halo? 

Policisti imajo 24-urno psihološko pomoč. Anonimno. Po telefonu. Kadarkoli je psiholog 
na voljo.  

G5: Po telefonu? Jaz mislim, da to ni to. Da bi bil pol ure na telefonu? 

G1: Jaz si sploh ne predstavljam, da bi enega klical ob osmih zvečer, pa mu svoje probleme 
razlagal. Grem rajši s kolegom na pir, pa se bom petkrat bolj sprostil.  

G2: Točno to.  

Torej menite, da bi bili za nudenje psihosocialne pomoči primerni tudi kakšni drugi 
profili, ravno zaradi tega, kar ste prej omenjali, ker niso tako omejeni s predalčkanjem 
in testi? 

G1: Ja, ali pa city teater pa špas teater, da se greš za dve uri smejat. To bi bilo top.  

G2: Po enem takem razgovoru.  

G4: Ali pa da bi se šel najprej malo sprostit, da nisi zategnjen, potem pa se mogoče tudi iz 
njega kaj več potegne.  

Menite, da so vaši vodje odgovorni samo za vašo operativno sposobnost ali tudi za klimo 
v vaši izmeni? 



Psihosocialna pomoč pri poklicnem stresu gasilcev, reševalcev in policistov Nina Mezinec 
 
 
 

117 
 

Vsi skupaj: Sigurno.  

G1: To je vse povezano.  

G4: Vodja ne sme biti samo operativno usmerjen, ampak mora skrbeti tudi za dobre odnose. 
Pohvale, recimo, zelo dobro delujejo. Pohvala je za mene več vredna kot 100 evrov. Da pove: 
aha, tisto zadnjič smo pa fajn rešili. Vse skupaj vas, fantje, lahko samo pohvalim. Včasih pa 
pridejo pohvale tudi s strani poškodovancev, sosedov, karkoli. Potem dobimo zagon za 
naprej. Pa ti to nekaj pomeni, recimo.  

G6: Če pa šef ni sproščen, potem pa tudi mi nismo sproščeni.  

Kakšne sistemske spremembe bi po vašem mnenju doprinesle k zmanjšanju stresnosti 
vašega delovnega mesta? 

G1: Najbolj bi morali imeti mi enega svojega, res, tako kot si sedaj prišla. Ali pa tudi 
zunanjega, pa da se vsaj malo spozna na to branžo.  

G3: Da ni to neka obveza, zdaj pa mi moramo dati to čez. To pri nas ne funkcionira. Če je 
odpor že v štartu, je to brez veze.  

Bi vam mogoče koristili kakšni seminarji? 

G1: Kaj pa vem. Mogoče bi 5% teh ljudi nekaj absorbiralo, ostalim bi pa to šlo mimo. Bi bilo 
boljše, če bi bile večkrat take male grupe, pa kakšni taki pogovori. Je večja učinkovitost. Na 
splošno, tista dvorana, dvajset, trideset ljudi notri na seminarju … Ne.  

Pa mislite, da je pri obvladovanju vašega stresa možna preventivna dejavnost?  

G4: Ja, absolutno.  

G5: To je tako … Če nekaj fizično ne bi mogel narediti, pa da bi bile zaradi tega posledice, pa 
da nekaj ne bi bilo narejeno, je to velik problem. Pomembna je skrb za psihofizično 
pripravljenost.  

G6: Pomembna je vsaka sprostitev.  

Bi rekli, da ste za vse delovne naloge dovolj strokovno usposobljeni? Se vam včasih zdi, 
da pogrešate še kaj več? 

G6: Mislim, da imamo mi kar veliko, včasih še preveč izobraževanj. Tudi za opremo nimamo 
kaj reči. Imamo najboljšo opremo. Izobraževanja … vsako leto se več zahteva.  

G3: Že samo da greš proces obnavljanja znanja čez, ti toliko časa vzame … Kaj šele z vsemi 
novostmi … Veliko se spreminja. In od opreme in do zakonov … težko je vsemu sledit. 
Nemogoče.  

Katere sistemske spremembe pa bi doprinesle k zmanjševanju stresa?  

G1: Višja plača.  

G5: Več druženja. Vsako leto smo imeli sistem druženja. Piknik in tako naprej.  

G6: Sicer je pa tudi ena vrsta stresa, da se družiš.  
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G4: Na vse situacije te itak ne morejo pripravit, tako da …  

 


