
 
Stres – pandemia  

 
 

prowadząca: Izabela Derewicz-Czupryniak 
psycholog , psychoterapeuta, doradca zawodowy,  w PPP nr 2 w Gdyni   

 



Cel:  
 

• Zrozumienie skutków  długotrwałego przebywania 
w stresie w wyniku pandemii/przedłużającej się 
izolacji  



Pandemia-izolacja- stres 

• Aktualna sytuacja na świecie wywołana pandemią wywołuje w nas 

strach. Ogarnia nas uogólniony lęk, czasami wpadamy w panikę, 

doświadczamy poczucia beznadziejności. 

•  Naruszona jest jedna z najważniejszych potrzeb człowieka - 

poczucie bezpieczeństwa.  

     Naruszenie poczucia bezpieczeństwa może rodzi niepokój, lęk, ale 

także irytację i złość, trochę na siebie, ale i na otaczający świat. 
Boimy się najbliższej przyszłości, nie wiemy, co nas czeka 

  

• Psycholodzy w takiej sytuacji mówią o deprywacji potrzeb, stresie 

•  To wszystko rodzi frustrację, a stąd tylko o krok do agresji (na 

przedmioty lub inne osoby) czy autoagresji skierowanej na siebie. 



Co to jest stres? 
 „Normalna, biologiczna reakcja każdego organizmu zakodowana 

genetycznie” 

 

  ,,Dynamiczna reakcja adaptacyjna wynikająca z różnicy pomiędzy 

możliwościami, a wymogami sytuacji, skłaniająca do podjęcia 

zachowań zaradczych, które mają przywrócić stan równowagi, czyli 

homeostazę”. 

 

    „Stan, który objawia się silnymi negatywnymi emocjami oraz 

towarzyszącymi im zmianami fizjologicznymi i biochemicznymi, 
które przekraczają podstawowy stopień pobudzenia.” 



CZY STRES ZAWSZE OZNACZA  

COŚ NEGATYWNEGO ?  

 

Stres pozytywny = eustres 

Konieczny czynnik naszej aktywności 

 

 

Stres negatywny = dystres 

   Zakłóca równowagę fizyczną i psychiczną 



Nie ma życia bez stresu 

 

Pamiętaj! 

 

Brak reakcji stresowej oznacza śmierć 

organizmu 



STRES MOBILIZUJE  



OGÓLNY SYNDROM ADAPTACYJNY (GAS – GENERAL 

ADAPTATION  SYNDROME)  

     Koncepcja (Hans Selye) uzmysławia, kiedy stres staje się dla nas 

problemem ? 

 

• Ogólny syndrom adaptacyjny – to po prostu zespół mechanizmów    

o charakterze fizjologicznym, które uaktywniane są w przypadku 

zetknięcia się jednostki z poważnymi stresorami.  

• Celem GAS jest mobilizacja organizmu i zwiększenie jego szans na 

utrzymanie lub odzyskanie własnej integralności i dobrostanu. 

Słowem zachowanie organizmu w równowadze. 

• Selye w ramach GAS wyróżnił 3 zasadnicze, następujące po sobie 

fazy: reakcję alarmową, stadium odporności i stadium wyczerpania 

 



FAZY ROZWOJU REAKCJI STRESOWYCH 

 
   Reakcja alarmowa to początek działania całego mechanizmu 

określanego jako ogólny syndrom adaptacyjny 

 

•  Zaczyna się w chwili zadziałania negatywnego  bodźca 

• Dochodzi do błyskawicznego wzrostu gotowości bojowej (wzrasta 

stężenie hormonów np. adrenaliny, aktywowane są zróżnicowane 

procesy biochemiczne, mające pozwolić nam na poradzenie sobie       

z ponadprzeciętnymi wymaganiami środowiska (pobudzenie, 

zwiększenie naszych możliwości, większa wydajność) 

• Takie symptomy występują zarówno przy sytuacjach przykrych, jak       

i miłych, a nawet upragnionych ( np. przed własnym ślubem) 

 

• W tej fazie jesteśmy w pełnej mobilizacji, działamy nawet powyżej 

100% swojej normy 

 





FAZY ROZWOJU REAKCJI STRESOWYCH 

      Stadium odporności ( faza  przystosowania)- obejmuje 

przystosowanie się organizmu do nowej sytuacji i wzbudzonej 

reakcji obronnej. Stadium to jest spokojniejsze i mniej 

nieprzyjemne dla jednostki niż poprzednia faza 

 

• Nadmiernie przedłużające się pozostawanie w tym stanie może 

powodować negatywne zmiany zdrowotne- organizm musi 

wykonać  ogrom pracy na wielu polach, aby „opanować sytuację” 
np.. ktoś sypia od 3 miesięcy tylko po 4 godziny na dobę i przestaje czuć 

zmęczenie- złudzenie, że: „nie potrzebuje wypoczynku”, „świetnie mi się pracuje 

po 7 kawie”) 

 

• Jeśli nie jesteśmy wystawieni na długotrwałą konfrontację ze 

źródłem zagrożenia, wtedy nasz organizm powinien poradzić 

sobie z emocjonalnym napięciem i jego dobrostan pozostaje 

nienaruszony.  



Stres –izolacja-obowiązki 



FAZY ROZWOJU REAKCJI STRESOWYCH 

       Stadium odporności ( faza  przystosowania) 

     Objawy: 

– poirytowanie z błahej przyczyny, 

– ciągłe myślenie o swoim problemie, 

– niecierpliwość, 

– płytki bądź przerywany sen, 

– ciągły pospiech, 

– wzrost napięcia, 

– spłycenie się relacji z najbliższymi osobami, 

– zaburzenia trawienia i apetytu 

 

• Jeśli ekspozycja na silny stresor przedłuża się - może dojść do 

przełamania odporności 

• Przechodzimy do trzeciej fazy GAS, którą jest wyczerpanie. 

 



FAZY ROZWOJU REAKCJI STRESOWYCH 

      Stadium wyczerpania -moment, gdy stres stał się problemem  

• Nagle, bez powodu zapadamy na jakąś chorobę, a zależy to od 

tzw. punktu mniejszej odporności w naszym organizmie (np. 

układ krążenia, oddechowy, trawienny, moczowo-płciowy lub 

reakcje skórne, alergie) Hipoteza - przeżycie silnego, 

niespodziewanego stresu, przy nieco powiększonym obciążeniu 

stresowym prowadzi po upływie około pół roku do wystąpienia jakiejś 

poważnej choroby 

• Ten ostatni etap GAS charakteryzuje załamaniem 

mechanizmów obronnych, wyczerpaniem organizmu 

(odczuwane jest to na poziomie psychicznym i fizycznym) oraz 

osłabieniem, a nawet zatrzymaniem procesów fizjologicznych 

• Do wyczerpania organizmu może dojść gdy:  

  zbyt długo znajdujemy się w stanie stresu 

  gdy siła działającego na nas stresora (lub zespołu stresorów) 

przekracza naszą odporność. 

 

 

 



Odpowiedz sobie na pytanie ??? 

   W którym ze stadiów stresu się znajdujemy (bądź 

znajdują się nasi najbliżsi, uczniowie, współpracownicy, 

rodzice) ? 

• Taka szybka diagnoza pozwala na podjęcie 

odpowiednich działań mających na celu ochronę 

zdrowia przed obciążeniem przekraczającym 

nasze możliwości. 

 

 



prof. Bartosz Łoza, psychiatra, szef Polskiego 

Towarzystwa Neuropsychiatrii 

• Przechodzimy obecnie z fazy alarmowej stresu do fazy adaptacji   

• Pierwsza faza - była zaskakująca: śmiertelnie groźna wiadomość, której 

gwałtownie się przeciwstawialiśmy, np. wykupując makaron i wypłacając 

pieniądze z bankomatów 

•  W obecnej fazie – adaptacji – wysyłamy śmieszne memy o epidemii 

lub śpiewamy jak Włosi na balkonach (to odreagowanie, forma 

zarządzania niebezpieczeństwem. Faza adaptacji będzie trwać 

dopóty, dopóki przyczyna stresu nie zniknie lub dopóki wystarczy 

nam zasobów wewnętrznych 

•  Im dłużej faza adaptacji będzie trwać, tym nasze zasoby będą 

mniejsze, aż rozpocznie się faza wyczerpania.  

 



 CO NAS CZEKA, GDY PANDEMIA- IZOLACJA BĘDZIE 

SIĘ PRZEDŁUŻAĆ? 

• Podobnie jak w fazie pierwszej -alarmowej, wszystkie 

typy reakcji będą znowu możliwe:  te prospołeczne, i te 

antyspołeczne ( mogą narastać wszystkie typy zaburzeń 

lękowych (30 %populacji) 

•  Możliwe są wówczas także stany psychotyczne, walki, 

zaprzeczenia, ucieczki, np. ukrycia się dosłownie lub w 

przenośni przed epidemią.  

• Po fazie adaptacyjnej – kilku tygodniach raczej medialnej 

zarazy i poczucia wspólnotowej omnipotencji – coraz 

powszechniejsze staną się objawy zniechęcenia, 

rezygnacji, braku energii, wypalenia, stany depresyjne, 

ale też ponownie buntu, dezorganizacji, walki, ucieczki. 

 



MAPA  STRESORÓW 

     Co nas stresuje w pracy 

zawodowej/prywatnie? 
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WYMIANA NAJLEPSZYCH PRAKTYK 

Jak sobie radzisz ze stresem w sytuacji izolacji? 

20 



CO POMAGA NAM REDUKOWAĆ STRES? 

 

SKUTECZNE OKAZUJĄ SIĘ 
 

 relaksacja wyobrażeniowa  

 racjonalne, pozytywne myślenie  

 przypominanie sobie pomyślnych wydarzeń i osiągnięć  

 autosugestia (autohipnoza)  

 relaksacja mięśniowa  

 Medytacja 

 mindfulness 

 joga 

 kontrolowanie oddechu  

 



 

KWADRANS RELAKSU 

 

 

 

 

 

1. Zmniejsza zużycie tlenu o około 10-20 %                            

(organizm pracuje oszczędnie) 

2. Powoduje wzrost częstości i intensywności fal alfa  w 

mózgu                                                                       

(poprawa sprawności biologicznej                                              

i psychicznej) 

3. Obniża poziom kwasu mlekowego                                       

(rozluźnienie napięcia fizycznego) 

4. Zmniejsza liczbę uderzeń serca na minutę 

5. Zwalnia rytm oddychania 

 

 

 



 
ZWIĘKSZANIE SAMOKONTROLI  

 • Werbalizowanie emocji. 

• Zmiana kontekstu (wyjście, zmiana tematu). 

• Poszukiwanie wyjaśnienia sytuacji - zamiast pytać siebie 

„jak on mógł to zrobić?” poszukuj nieszkodliwego 

wyjaśnienia jego zachowania. 

• Metoda stop - wytrącanie się z błędnego koła 

narastających emocji. Można to robić poprzez monolog 

wewnętrzny. 

• Zaprzeczanie spiskowym teoriom dziejów. 

• Koncentrowanie uwagi na tym, co można zrobić w 

przyszłości  zamiast na samym negatywnym zdarzeniu, 

którego już się nie cofnie. 

• Zapewnienie sobie łatwego zwycięstwa.  

• Samonagradzanie. 
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„Skoro nie możesz zmienić świata, możesz zmienić 

swoją reakcję na świat” 

 

Hadley, Staudacher 

  

 



SIATKA WPŁYWU  

• Jaki jest mój wpływ na doświadczany przeze 

mnie stres w pracy zawodowej/prywatnie?  

• Za co jestem/biorę  odpowiedzialność, a co 

jest  poza zasięgiem mojego wpływu? 

• Co z tym mogę/chcę zrobić? 
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•  Gdzie TY siebie widzisz? 

 

•  Jak ty reagujesz na stres? 

 

• Co jest Twoją siłą w radzeniu sobie ze 

stresem, a co słabością? 
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ACTION PLAN 

 
• Co zaczniesz robić?  

• Co przestaniesz robić? 

• Co będziesz robił częściej? 

• Co będziesz robił rzadziej? 

• Co będziesz robił inaczej? 
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Dziękuję za uwagę 

Adres do kontaktu:                                                        

iczupryniak @ppp2.edu.gdynia.pl 

 

Dyżur psychoterapeutyczny:                           

Tel : 58 626 26 26 

 

Telefon/dyżur w poradni” 

 

PPP nr 2 Gdynia tel: 58 623 31 39 

 

 

……………. 

 


