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Εάν αισθάνεστε έτσι τις περισσότερες 
φορές, μπορεί να έχετε Burnout.
Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσετε το 
πρόβλημα αμέσως, επειδή το Burnout 
μπορεί να επηρεάσει κάθε μέρος της 
ύπαρξης σας, συμπεριλαμβανομένης 
της εργασίας, της οικογένειας της 
κοινωνικής σας ζωής.

Τελικά, μπορεί να αισθανθείτε ότι δεν 
έχετε τίποτα άλλο να προσφέρετε.

Το Burnout μπορεί να σας κάνει να 
αισθάνεστε καταρρακωμένοι και 
ανίκανοι να αντιμετωπίσετε τις συνεχείς 
απαιτήσεις της καθημερινής ζωής. Το 
κίνητρο που είχατε, μειώνεται και αρχίζει 
να ξεθωριάζει. Εάν υποφέρετε από 
Burnout, ίσως αισθανθείτε όλο και πιο 
αβοήθητοι, κενοί, καθώς εξαντλείται η 
ενέργεια και η παραγωγικότητα σας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται 
απογοητευμένοι, άγχος, βαριούνται, 
δυσαρεστημένοι ή κατά περιόδους 
υπερκερασμένοι. Πολλοί βιώνουν ως 
πρόκληση, την απόφαση να σηκωθούν 
απο το κρεβάτι.

Νιώθετε απελπισμένοι απο την 
εργασία ή την οικογενειακή σας 
ζωή;

Aισθάνεστε συνεχώς 
κουρασμένοι;

     

Νοιώθετε εξάντληση και γενικά 
μια καταθλιπτική διάθεση;

Φαίνεται ότι η δουλειά σας δεν 
χαίρει εκτίμησης και πως οτι και 
να προσφέρετε δεν έχει καμία 
σημασία;

Έχετε ένα αίσθημα βαθιάς 
κενότητας; 
Αναποφασιστικότητας;

Πιάνεται τον εαυτό σας να 
ξοδεύει τον περισσότερο χρόνο  
σε εργασίες που φαίνονται 
άσκοπες και ανούσιες;

Νιώθετε έλλειψη αυτοεκτίμησης;
Θέλετε να "τρέξετε μακριά";

BURNOUT THERAPY

Έχετε μειωμένη επαφή με 
άλλα άτομα;

Δεν έχετε πλέον κίνητρα;

Έχετε το συναίσθημα ότι τα 
πράγματα είναι εκτός 
ελέγχου;

Έχετε μειωμένο ενδιαφέρον 
για πράγματα που 
απολαμβάνετε, όπως 
ψυχαγωγία, φαγητό ή σεξ;

Διαπιστώνετε αυξημένη 
ευαισθησία και μειωμένη 
αντίσταση σε 
κρυολογήματα, γρίπη και 
άλλες ασθένειες;

Νιώθετε συμπτώματα όπως 
πόνους στο σώμα ή 
ταχυκαρδία;

Τι πρέπει να γινει;

Τα σημάδια που μπορεί να 
εμφανίζουν άνθρωποι με  Σύνδρομο 
Χρόνιας Κόπωσης περιλαμβάνουν:

Δυσφορία μετά από δραστηριότητα, 
διαταραχές ύπνου, ατονία, εξάντληση, μυαλγίες, 
Μυική Αδυναμία, πόνους στις αρθρώσεις, 
Πονοκεφάλους, πόνος στους λεμφαδένες, 
χωρίς να είναι διογκωμένοι, μειωμένη Πνευματική 
Διαύγεια, Δυσκολία στη συγκέντρωση, 
Ψυχολογική Κούραση, αίσθημα κόπωσης όμοια 
με αυτην πριν απο μια γρίπη, Ζαλάδα,  Ναυτία, 
Ταχυκαρδίες, Αλλεργίες ή Ευαισθησία σε Τροφές 
και Οσμές, Φάρμακα, Χημικά, Ευαισθησία στο 
Θόρυβο, Καταθλιπτικά συναισθήματα, 
εναλλαγές Διάθεσης, χαμηλή Αυτοεκτίμηση, 
Ανησυχία και Νευρικότητα, Κρίσεις Πανικού. 
Επιδείνωση όλων των συμπτωμάτων μετά από 
φυσική ή πνευματική άσκηση.

Μαζί, θα αντιμετωπίσουμε τα 
προβλήματά σας με φροντίδα, 
επαγγελματικό τρόπο και θα σας 
βοηθήσουμε να βρείτε το δρόμο 
προς μια ικανοποιητική νέα, γεμάτη 
ποιότητα, ζωή.

Θα γινει έλεγχος στο μηχάνημα E.I.S Teck για μια 
πρώτη εκτίμηση.

Ο ιατρός θα πάρει ενα αναλυτικό ιστορικό.

Θα κάνετε τις απαραίτητες εξιδικευμένες 
εξετάσεις.
Ακολουθεί θεραπευτικό πρωτόκολλο απο τον 
ιατρο το οποίο περιλαμβάνει ενα συνδυασμό 
βιταμινών, ενδοφλέβιων θεραπειών και 
υπερθερμίας.


