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Duševno dogajanje ob doživljanju 
TDM

• Tesnoba, strah, zaskrbljenost
• Ogor�enje
• Jeza
• Nemo�
• Potreba po samoobrambi
• Padec koncentracije in pozornosti !
• Nespe�nost, nemir 
• Pove�ana miši�na napetost – bole�ine v križu, mišicah in sklepih, 

glavoboli
• Zatekanje k psihoaktivnim snovem !
• Indirektno samouni�evalno vedenje
• Psihiatri�ne motnje (PTSD, depresija – celo samomorilnost !, 

anksioznost)
•





Ocena stresnih situacij po težini
1. Smrt partnerja               100      
2. Lo�itev                            73 
3. Lo�eno življenje              65
4. Zapor                              63
5. Smrt v družini                 63
6. Bolezen, 

12. Nose�nost                     40
13. Spolne motnje               39
14. Otrok                              39
15. Poslovne

spremembe  !                 39
16. Fizi�ne spremembe       386. Bolezen, 

poškodba                         63
7. Poroka                            50
8. Izguba zaposlitve !         47
9. Sprava po sporu             45
10. Upokojitev      !                44
11. Zdravje v družini             44

16. Fizi�ne spremembe       38
17. Smrt prijatelja                 37
18. Sprememba dela !         36
19. Konflikt v zakonu +- 35
20. Ve�ji  kredit                    31
21. Kredit pla�an                  30
22. Sprememba  odgovornosti 

pri delu   !                         29



23. Prazno gnezdo                    29
24. Spor s prijatelji                     29
25. Izreden os.uspeh                 28
26. Partner – služba  !                26
27. Za�etek ali konec šolanja     26         
28. Sprememba življ.  pogojev   25
29. Sprememba življ. navad       24              

35. Sprememba družbenih
aktivnosti                             18

36. Manjši kredit                        17
37. Sprememba spanja             16
38. Sprememba družinskih 

stikov                                   15
39. Sprememba prehrambenih29. Sprememba življ. navad       24              

30. Spor s šefom                  !     23
31. Sprememba del.
�asa ali del. pogojev    !         20

32. Selitev                                  20
33. Sprememba šole                 20
34. Sprememba rekreativnih 

navad                                   19

39. Sprememba prehrambenih
navad                                   15

40. Dopust                                 13
41. Boži�, Novo leto                   12
43. Prekrški  (promet…)             11

1  LETO: 150 to�k – 50%
300 to�k – 100%



Ali trpin�enje na delovnem mestu 
lahko povzro�i telesno bolezen?

• Zaznava TDM - �ustvena reakcija 
• Obvestilo o dogodku iz skorje v hipotalamus
• Avtonomno živ�evje, hormonalna dejavnost
• Vpliv na kardiovaskularni sistem• Vpliv na kardiovaskularni sistem

(kap – sr�na ali možganska, povišan RR)
• Pove�anje presnove (diabetes, š�itnica) 
• Spremenjen imunski odziv (infekti, avtoimune 

bolezni, rak)







Možne psihosocialne posledice 
TDM za posameznika

• Nezmožnost za delo
• Znižanje ekonomskega statusa  
• Razbitje socialne mreže, družine
• Drsenje proti družbenemu obrobju• Drsenje proti družbenemu obrobju
• Razne oblike socialne patologije
• Samomor 



Posledice TDM za podjetje

-slabi ob�utek pripadnosti podjetju
-slabi motivacija ter medsebojno 

sodelovanje
-pojavljajo se vedenjski izpadi, napake pri -pojavljajo se vedenjski izpadi, napake pri 

delu, sabotaže
-naraš�a bolniški stalež 
-moten je delovni proces
-sledi zmanjšana produktivnost in 

konkuren�nost podjetja 



Posledice TDM za družbo 

• ekonomsko breme zaradi obolevanja ter 
odsotnosti z dela, stroškov zdravljenja 
zdravstvenih posledic, invalidnosti, eventuelne 
odvisnosti od PAS

• degradacija družbenega življenja zaradi izgube • degradacija družbenega življenja zaradi izgube 
življenjske samostojnosti dela populacije ter 
posledi�ne marginalizacije, širjenja odvisnosti, 
ve�anja socialne patologije, razpada družin, 
samomorov…

• razpad vrednot in kontrolnih mehanizmov 
družbe




