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1 DUŠEVNO ZDRAVJE V SLOVENIJI 

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je duševno zdravje opredelila kot »stanje dobrega počutja, v 

katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, 

učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost« (Jeriček Klanšček, et al., 2009). Duševno zdravje 

omogoča posamezniku udejanjanje njegovih umskih in čustvenih zmožnosti ter mu omogoča, da najde in 

izpolni svojo vlogo v poklicnem, družbenem in zasebnem življenju (Resolucija o nacionalnem programu 

duševnega zdravja, 2014).  Dobro duševno zdravje je pomembno za kakovost življenja posameznikov, za 

splošno dobro počutje, razumevanje in zaznavanje okolice v povezavi s sporazumevanjem z drugimi. 

Duševno zdravje vpliva tudi na življenjski slog, fizično zdravje, zaposlovanje in medsebojne odnose 

(Petrovčič, 2010). Slabo duševno zdravje prinaša skupnosti številne posledice, saj motnje vplivajo na 

kakovost življenja bolnikov, njihovih družin in širše družbe (Šprah, et al., 2011).  

Kot pravijo Šprah, et al. (2011, p. 6) je »trenutno mogoče predvideti na dva milijona prebivalcev 

gospodarsko relativno dobro razvite družbe, kamor spada tudi Slovenija, okrog 10.000 psihotičnih 

obolenj in približno 100.000 depresivnih motenj ter motenj anksioznosti. Enega od osrednjih problemov 

na področju duševnega zdravja  Sloveniji zagotovo predstavljata visoka stopnja samomorov in posledice 

zlorabe alkohola. Ker je incidenca duševnih motenj med vsemi  boleznimi v najbolj strmem vzponu, se 

bo ekonomsko breme (izguba produktivnosti, stroški  zdravstvenega in socialnega varstva) zaradi 

duševnih bolezni iz sedanjih 10% do leta 2020 dvignilo na 15%.« 

V Sloveniji je bilo področje duševnega zdravja dolgo zanemarjeno in na primarnem nivoju zdravstva ni 

bilo pravega akterja, ki bi se posvetil duševnemu zdravju v preventivnem smislu. Sedanja prizadevanja 

na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja so usmerjena v krepitev, ohranjanje ter 

izboljševanje duševnega zdravja, zato so pomembne vse dejavnosti: promocija, preventiva, zdravljenje, 

rehabilitacija ter dolgotrajna oskrba (Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja (Resolucija), 

2014). 

Na področju duševnega zdravja so bile v  letu  2008 daleč najbolj razširjena oblika dejavnosti 

ambulantne dejavnosti in dejavnosti v skupnosti, skupine za samopomoč in nestrokovne skupine ter 

svetovalni telefon, izdajanja strokovnih in znanstvenih gradiv brez neposrednega stika z uporabniki 

(Šprah, et al., 2011). Osnovno zdravstveno varstvo (OZV) v Sloveniji med drugim izvaja svetovanje, 

promocijo zdravega življenjskega sloga in preventivo kroničnih nenalezljivih bolezni, kamor spadajo 

duševne motnje. Specializirane službe so organizirane v večjih psihiatričnih bolnišnicah (npr. 

pedopsihiatrija, mladostniška psihiatrija, motnje hranjenja, dvojne diagnoze, gerontonevropsihiatrija, 

forenzična psihiatrija), nekaterih splošnih bolnišnicah (npr. gerontonevropsihiatrija, pedopsihiatrija), 

nekaterih porodnišnicah (psihološka podpora za ženske v obporodnem obdobju) in v nekaterih 
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dispanzerjih. Ob ustrezni regionalni organizaciji mreže (na primer nevropsihogeriatričnih ambulant), ti 

centri prevzemajo le obravnavo posebej zapletenih in zahtevnih primerov. Specializirane službe so lahko 

organizirane kot ambulante ali pa kot dnevni oziroma celodnevni bolnišnični oddelki. Aktivnosti, ki jih 

izvajajo dnevni centri in svetovalno informativne pisarne so: informiranje, telefonsko in internetno 

svetovanje, informativne zloženke in podobno (Resolucija, 2014). 

Šprah, et al. (2011, p. 6) menijo, da je preventivna dejavnost bistvenega pomena pri zmanjševanju 

bremena duševnih motenj. »Oblikovanje učinkovitih preventivnih dejavnosti je zato nujno povezano z 

analizo stanja na področju duševnega zdravja,  identifikacijo dejavnikov tveganja (bioloških, 

psiholoških, socialnih, ekonomskih), ki vplivajo na duševno zdravje ljudi v določenem okolju, 

prepoznavanjem kulturnih značilnosti populacije in skupin, za katere se pripravlja program, in 

navsezadnje tudi z evalvacijo že obstoječih služb, ki nudijo pomoč osebam s težavami v duševnem 

zdravju.« 

V Resoluciji o nacionalnem programu duševnega zdravja (2014) ocenjujejo, da obstajajo na področju 

promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj v Sloveniji naslednje potrebe:  

a. Obstoječi programi promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj pri odrasli 

populaciji so maloštevilni in neenakomerno dostopni. Promociji duševnega zdravja se 

posveča zelo malo pozornosti, preventivi morda za malenkost bolj.  

b. Vse regije niso enakomerno in zadostno pokrite. Izboljšati je treba dostopnost do storitev 

varovanja duševnega zdravja odraslih ter povečati osveščenost javnosti glede promocije 

duševnega zdravja odraslih.  

c. Pomembni so programi promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj v 

skupnosti, družini, na delovnem mestu in posebej pri bolj ogroženih skupinah odraslih.  

d. Nujno je poenotenje nekaterih vsebin in pokritost vseh perečih vsebin, ki so na primer 

duševno zdravje na delovnem mestu, duševno zdravje nosečnic in porodnic, preprečevanje 

nasilja v družini.  

e. Izboljšati je potrebno dostopnost do storitev varovanja in krepitve duševnega zdravja 

odraslih, saj gre za populacijo v produktivnih letih življenja.  

Prednostne naloge so:  

a. vzpostavitev registra obstoječih programov promocije duševnega zdravja in preventive 

duševnih motenj pri odrasli populaciji. 

b. vzpostavitev kriterijev za izvajanje, standarde in evalvacijo promocijskih in preventivnih 

programov za odraslo populacijo. 

c. zagotovitev široke mrežo izvajalcev ustreznih, evalviranih programov promocije zdravja in 

preventive z upoštevanjem medsektorskega sodelovanja in dopolnitvami sedanje mreže služb ter 

zagotovitvijo kakovostnih, varnih, dostopnih in učinkovitih storitev in programov promocije 

duševnega zdravja in preventive duševnih motenj za vsa obdobja odraslosti in v različnih okoljih.  

d. vzpostavitev programov za zmanjševanje stigme in socialne izključenost na vseh ravneh. 
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»Izkušnje v Sloveniji in v tujini kažejo, da je za krepitev, ohranitev in povrnitev duševnega zdravja na eni 

strani in na drugi strani za uspešno obvladovanje duševnih motenj mogoče še marsikaj storiti. V 

vsakodnevnih situacijah bi morali narediti prostor za človeško in čustveno toplino, za razvoj dobre 

samopodobe, za pristne stike z bližnjimi, širšim okoljem, pa do delodajalcev, načrtovalcev izobraževanja 

in politik za zagotavljanje takšnih delovnih, učnih in bivalnih okolij, ki bodo spodbujala optimalen razvoj 

posameznika. Pri tem imajo pomembno vlogo strokovnjaki različnih področij pri osveščanju javnosti, 

odkrivanju problemov ter zagotavljanju pravočasne in optimalne oblike pomoči človeku v duševni in 

drugih stiskah« (Šprah, et al., 2011, p. 6). 

 

2 RANLJIVE SKUPINE 

Bajt (2009, p. 17) poudarja, da »čeprav so duševne bolezni pomemben problem celotne populacije,  je 

treba opozoriti na ranljive skupine, pri katerih so težave v duševnem zdravju posebej pogoste in 

zaznamujoče – pri mladih, delovni populaciji in starejših.« 

Razmere v EU kažejo, da približno »polovica duševnih bolezni s kroničnim ali ponavljajočim potekom 

nastane pred 14. letom starosti. Zrazvojnimi, čustvenimi ali vedenjskimi težavami se sooča petina otrok 

in mladostnikov v EU, eden od osmih pa ima diagnosticirano eno duševno bolezen. Velik 

javnozdravstveni problem je tudi samomor, ki je tretji najpogostejši vzrok smrti pri mladih v EU« (Bajt, 

2011, p. 17). 

»Pri delovni populaciji je poseben problem stres na delovnem mestu, ki je povezan s številnimi dejavniki 

tveganja (delovno preobremenjenostjo, nezanesljivostjo delovnega mesta, monotonostjo delovnega 

procesa …). Slabo duševno zdravje na delovnem mestu močno poveča število bolniških odsotnosti in 

prezgodnjih upokojitev« (Bajt, 2011, p. 17). Duševno zdravje je tesno povezano tudi s stalnostjo in 

zanesljivostjo zaposlitve, tako da je tveganje za duševne motnje večje pri osebah, ki delajo za določen 

čas in ki so brezposelni. Negativen dejavnik je tudi mobing na delovnem mestu. 

»Pri starostnikih so posebej pogoste so bolezni, povezane s telesnimi in psihološkimi spremembami v 

starosti ter s spremenjenim načinom življenja starostnikov (življenje v domu za ostarele, življenje brez 

partnerja, osamljenost in socialna izolacija, življenje z eno ali več kroničnimi boleznimi ipd.), na primer 

različne oblike demenc, depresija in samomorilnost (Bajt, 2011, p. 17).« Med starostniki je večja 

nevarnost za razvoj duševnih motenj upokojitev (še bolj izrazit pri moških), opravljanje vloge družinskih 

oskrbovalcev bolnih, onemoglih oseb; prisotnost več kroničnih bolezni, hkratne izgube (bližnjih, zdravja 

ipd.). 
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V Resoluciji (2014, p. 51-52) so opredelili več skupin, pri katerih je tveganje za duševne motnje najbolj 

izrazito. Tabelo 1 smo povzeli in dopolnili. 

 

Tabela 1. Skupine, ki so zaradi svojih značilnosti izpostavljeni večjemu tveganju za razvoj duševne 
motnje ali samomorilnega vedenja. 

 RANLJIVE SKUPINE 

1. OTROCI IN MLADOSTNIKI 

 
 otroci z odstopanji na področju razvoja, čustvovanja, vedenja in medosebnih odnosov;  

 otroci s hiperkinetično motnjo; 

 otroci in mladostniki z učnimi težavami in težavami pri študiju;  

 otroci in mladostniki iz psihosocialno ogroženih družin;  

 otroci staršev, ki imajo duševne motnje,  

 otroci in mladostniki, ki so se predčasno ali začasno nehali šolati;  

 otroci in mladostniki v rejništvu; 

 mladostniki pred izbiro poklica;  

 mladostniki po zdravljenju duševne motnje,  

 mladostniki s tveganimi vedenji (npr. škodljive oblike pitja alkohola, raba drugih psihoaktivnih 
snovi) 

2. AKTIVNA POPULACIJA 

 
 določene poklicne skupine (zaposleni v vojski zaposleni v zdravstvu, zaposleni v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah);  

 zaposleni v realnem sektorju v velikih podjetjih;  

 zaposleni pri malih in srednjih delodajalcih;  

 zaposleni pri tujih delodajalcih;  

 zaposleni v javnem sektorju;  

 delavci v starosti od 55 do 65 let;  

 prijavljeni na zavodu za zaposlovanje;  

 brezposelni;  

 vključeni v javna dela;  

 prejemniki socialne pomoči, 

 osebe s škodljivim pitjem alkohola;  

 na delovnem mestu trpinčene osebe 

 zaposleni za določen čas 

3 STAROSTNIKI 

 
 starejši, ki živijo sami;  

 starejši, ki so socialno izključeni in osamljeni;  

 starejši s kroničnimi nenalezljivimi telesnimi boleznimi;  

 družinski oskrbovalci starejših; 

 starejši pod pragom revščine,  

 osebe s tveganim pitjem alkohola 

 starejši z več hkratnimi izgubami (zdravja, bližnjih) 

 osebe, ki so se šele upokojile  

4. DRUŽINE 

 
 družine v nastajanju;  

 enostarševske družine;  

 družine z osebo, ki ima duševno motnjo; 

 družine z brezposelno osebo;  
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 družine na meji revščine;  

 družine, v katerih je prisotno nasilje; 

 družine z izkušnjo samomorilnega vedenja; 
 družine, kjer je prisotno tvegano in/ali škodljivo pitje alkohola oziroma uporaba prepovedanih drog  

 

5. DRUGE RANLJIVE SKUPINE 

 
 enočlanska gospodinjstva;  

 priseljenci;  

 priporniki in zaporniki;  

 manjšine in etnične skupine; 

 moški v srednjih letih;  

 ženske v poporodnem obdobju;  

 razvezane osebe;  

 osebe brez zdravstvenega zavarovanja;  

 svojci oseb z duševno motnjo;  

 osebe s kroničnimi telesnimi 

 obolenji in invalidnostmi;  

 žalujoči po samomoru;  

 osebe po poskusu samomora;  

 osebe s tvegano in škodljivo uporabo alkohola in drugih psihoaktivnih snovi 

6. OSEBE Z DUŠEVNIMI MOTNJAMI 

 
 osebe z depresijo, shizofrenijo, bipolarno motnjo razpoloženja; 

 osebe, odvisne od alkohola in/ali drugih psihoaktivnih snovi; 

 osebe z motnjami hranjenja; 

 osebe z osebnostnimi motnjami; 

 osebe z dvema duševnima motnjama (shizofrenija in bolezen odvisnosti); 

 osebe s telesno boleznijo in pridruženo duševno motnjo 

Vir: Resolucija (2014, pp. 51-52) 
 
 
 

V nadaljevanju smo se usmerili na tri največje ranjive skupine prebivalstva. Pri vsaki od skupin smo zbrali 

ključne varovalne dejavnike in dejavnike tveganja. Pri tem smo se opirali na delitev dejavnikov po  Levy, 

et. al. (1995) in sicer v tri kategorije kategorije: individualno, medosebno in družbeno.  
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2.1 DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV 

Približno polovica duševnih motenj nastane že v otroštvu in adolescenci, zato morajo biti organizacije, ki 

se ukvarjajo z mladostniki, usposobljene za prepoznavanje znakov in odzivanje nanje.  Med 10 % in 20  % 

evropskih mladostnikov ima duševne motnje. Ta delež je še višji pri mladostnikih iz ogroženih družin  

(Evropean commission, 2008). 

Dejavnikov tveganja za razvoj duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih je veliko, od bioloških 

(genetskih), psiholoških in psihosocialnih (med nje spada tudi skrb za lastno zdravje, zadovoljstvo z 

lastnim življenjem, trpinčenje, uporaba psihoaktivnih substanc). Podatkov populacijske raziskave ocene 

duševnega zdravja otrok in mladostnikov za Slovenijo nimamo (Resolucija, 2014). 

Duševne motnje pri otrocih in mladostnikih se razlikujejo po posameznih starostnih obdobjih (Tabela 2). 

  

Tabela 2. Najpogostejše duševne motnje pri otrocih in mladostnikih 

OBDOBJE NAJPOGOSTEJŠE MOTNJE 

PREŠOLSKO  motnje izločanja 

 motnje spanja 

 otroške motnje hranjenja 

 strah in tesnoba 

 samotolažilne navade 

 pervazivne razvojne motnje 

ŠOLSKO  motnje pozornosti in koncentracije 

 strah in tesnoba 

 glavoboli in druge somatizacijske m. 

 depresivne razpoloženjske motnje 

 tiki 

 obsesivno kompulzivne motnje 

 vedenjske motnje 

 začetki motenj hranjenja 

 izolirane motnje v razvoju 

ADOLESCENCA  razpoloženjske motnje, največ 

 depresije 

 anksiozne motnje 

 samodestruktivno vedenje 

 obsesivno kompulzivne motnje 

 somatizacijske motnje 

 zlorabe drog in alkohola 

 motnje hranjenja 

 psihoze shizofrenija in bipolarna 

 motnja razpoloženja 

Vir: Resolucija (2014) 
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V Angliji je v 25 letih, med l. 1974 in 1999 prišlo do 64 % povečanja duševnih motenj pri otrocih in 

mladostnikih in to predvsem na račun povečanja vedenjskih in čustvenih motenj (Gregorič, 2006). 

Klinična praksa v Sloveniji daje podoben vtis, saj se otroški in mladostniški psihiatri srečujejo z vedno 

večjim številom vedenjsko in čustveno motenih otrok in mladostnikov, mnogi izmed njih kažejo 

simptome, kasneje v odraslem obdobju pa izpolnjujejo kriterije osebnostne motnje.  Opažajo tudi, da se 

spodnja starostna meja nekaterih duševnih motnjah niža in premika v mladostniško obdobje (npr. prve 

epizode depresije in shizofrenije). Shizofrenija, ki se začne v mladostniškem obdobju, je pogostejša pri 

fantih, nato pa se v odraslem obdobju razmerje med moškimi in ženskami izenači (Resolucija, 2014) . 

Ravens-Siebere, et al. (2008) so na mednarodnem vzorcu ugotovili, da ima v nekaterih državah 

statistično značilno več deklet kot fantov težave z duševnim zdravjem. Holling, et al. (2008) so ugotovili 

ravno nasprotno, torej da ima več fantov kot deklet težave z duševnim zdravjem. V slednji raziskavi so se 

dekleta pokazala kot bolj prizadeta le na področju čustvenih težav, medtem ko so na področju odnosov z 

vrstniki dosegala boljše rezultate od fantov. Do podobnih ugotovitev so prišli Lundh, et al. (2008). 

Poleg razlik med spoloma so nekateri avtorji raziskovali tudi vpliv starosti na duševne težave in pri tem 

prišli do različnih ugotovitev. Nekatere ugotovitve na mednarodnem vzorcu nakazujejo na to, da imajo 

otroci in mladostniki iz višjih starostnih skupin več težav kot mlajši vrstniki (Ravens-Siebere, et al., 2008), 

medtem ko so v nekaterih raziskavah ugotovili ravno nasprotno (Holling, et al., 2008).  

Dejstvo, da dekleta v primerjavi s fanti kažejo višjo stopnjo težav z duševnim zdravjem, bi lahko razložili s 

tem, da so dekleta na splošno bolj občutljive in zato bolj dovzetne za duševne težave (Patton in Viner, 

2007).  

Havas, et al. (2009) so ugotovili, da imajo mladostniki iz manj zahtevnih šolskih programov (iz tega lahko 

sklepamo na nižjo doseženo izobrazbo po zaključku šolanja) več težav na področju duševnega zdravja 

kot njihovi vrstniki, ki obiskujejo zahtevnejše šolske programe.  

Roškar (2011) v raziskavi med slovenskimi učenci ugotavlja, da obstajajo razlike v stopnji težav z 

duševnim zdravjem. Te se nanašajo predvsem na razlike med spoloma (več težav imajo dekleta), glede 

na tip družine, šolski program, število prijateljev, predvsem pa glede na subjektivno ocenjeno finančno 

blagostanje družine. Zato predlaga razvoj preventivnih programov za mladostnike iz ogroženih skupin, ki 

bi jih lahko izvajali šolski svetovalni delavci. 

Pri prepovedanih drogah podatki o uporabi katere koli prepovedane droge kažejo po obdobju 

pospešenega naraščanja njihove uporabe v letih 1995 do 2003 značilen upad v letih 2003 do 2007. Upad 

uporabe prepovedanih drog se kaže pri vseh drogah, razen pri kokainu, pri katerem raziskave kažejo 

porast v letu 2007. Večina uporabe prepovedane droge se nanaša na uporabo marihuane (Resolucija, 

2014). Marihuana je najpogosteje uporabljena prepovedana droga. Pogosteje jo začnejo kaditi fantje, 
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osebe z duševnimi motnjami ter najstniki, ki tudi pijejo alkohol, kadijo tobak ali uporabljajo druge droge 

(Agrawal in Lynskey, 2007). 

2.1.1 VAROVALNI DEJAVNIKI 

Skrb za zdravje mladih mora imeti v družbi velik pomen in veliko odgovornost. Za dejavnike življenjskega 

sloga, kot so kajenje,  raba (pitje) alkohola, nezdrava in neuravnotežena prehrana, telesna neaktivnost, 

obstajajo trdni znanstveni dokazi, ki dokazujejo, da gre za neposredne dejavnike tveganja za razvoj 

kroničnih bolezni in duševnih motenj (Kebe, et al., 2003). Tuje raziskave kažejo, da se približno ena 

tretjina mladih sreča z blagimi težavami odraščanja, ki jih reši sama ali ob podpori vrstnikov, staršev ali 

drugih odraslih oseb. Od 20 – 30% mladih pa zabrede v hude in trajne težave in potrebuje strokovno 

pomoč (Brcar, 2005). Horneffer (2006) ugotavlja, da mladi, ki imajo razvit pozitiven odnos do lastnega 

zdravja in pozitivno mnenje o sebi, ne posegajo po alkoholnih pijačah, ki je eden izmed pomembnih 

razlogov za porast duševne in vedenjske motnje. 

Številna obolenja moderne dobe, ki se pri mladih pojavljajo povzroča tudi nezdrav način 

prehranjevanja. Raziskava kaže, da je le tretjina deklet in dobra polovica fantov zadovoljnih s svojo 

telesno težo. Zadovoljstvo s svojo telesno težo pa je povezano z večjim samospoštovanjem in nižjo 

stopnjo depresivnosti (Tomori, 2005). 

Evropski dogovor za duševno zdravje in blaginjo (European commission, 2008) prepoznava izzive v zvezi 

z duševnim zdravjem na več ključnih področjih. Med drugim spodbuja oblikovalce politik in deležnike k 

ukrepanju na področju II: Duševnega zdravja mladih in v izobraževanju:  

 Vzpostaviti sistem za zgodnje ukrepanje v celotnem izobraževalnem sistemu ; 

 Zagotoviti programe za spodbujanje starševskih veščin; 

 Spodbujanje usposabljanja strokovnjakov s področja zdravstva, izobraževanja, mladine 

in drugih ključnih sektorjev, o duševnem zdravju in dobrem počutju; 

 Spodbujanje vključevanja čustvenega učenja v obvezne šolske in obšolske dejavnosti ter v 

kulturo delovanja vrtcev in šol; 

 Oblikovati programe za preprečevanje zlorabe, vrstniškega nasilja, nasilja nad mladimi in 

izpostavljenosti socialni izključenosti; 

 Spodbujati udeležbo mladih v izobraževanju, kulturi, športu in zaposlovanju. 

 

V Resoluciji (2014, pp. 42-45) so izpostavili pet ključnih ciljev, med njimi kot prvega Promocijo duševnega 

zdravja in preventivna duševnih motenj. Prva od strategij znotraj prvega cilja je Promocija in preventiva 

duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih. Prednostne naloge promocije duševnega zdravja in 

preventive duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih so (Resolucija, 2014, p. 38):  
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a) vzpostavitev registra obstoječih programov promocije in preventive,  

b) opredelitev kriterijev za izvajanje, standarde in evalvacijo promocijskih in preventivnih 

programov, 

c) zagotavljanje široke mreže izvajalcev ustreznih, evalviranih programov promocije zdravja in 

preventive z upoštevanjem medsektorskega sodelovanja in dopolnitvami sedanje mreže služb ter 

zagotovitvijo kakovostnih, varnih, dostopnih in učinkovitih storitev in programov promocije, 

preventive, zdravljenja in rehabilitacije, 

d) zagotavljanje programov za odkrivanje in podporo otrok in mladostnikov z večjim tveganjem 

za razvoj duševnih motenj (shizofrenija, bipolarna motnja razpoloženja),  

e) zagotavljanje programov promocije in preventive od rojstva dalje. 

 

Potrebni ukrepi znotraj Strategije 1 (S1):  Promocija in preventiva duševnega zdravja pri otrocih in 

mladostnikih so (Resolucija, 2014, pp. 42-43): 

A. Spodbujanje in grajenje socialnih mrež, zdravih skupnosti (lokalnih, šolskih). 

B. Oblikovanje programov za odrasle o tem, kako krepiti pozitivno duševno zdravje otrok in 

mladostnikov (programi za bodoče starše - materinske šole, šole za starše, programi za starše, 

stare starše, učitelje itd.). 

C. Vpeljevanje učinkovitih promocijskih programov v učne načrte vrtcev, osnovnih in srednjih šol 

ter fakultet s poudarkom na krepitvi varovalnih dejavnikov (kot so dobra samopodoba, odločanje 

in veščine učinkovitega reševanja problemov, asertivnost, strategije spoprijemanja s stresom, 

komunikacija, aktivno preživljanje prostega časa, oblikovanje zdravih navad, krepitev socialnega 

omrežja). 

D. Razvoj novih programov razširitve in dopolnitve obstoječih programov, ter evalvacija 

promocijskih programov, ki so namenjeni otrokom in mladostnikom s poudarkom na varovalnih 

dejavnikih. Priprava enotnih standardov za takšne programe. 

E. Razširitev obstoječih spletnih strani za osnovnošolske otroke, oblikovanje spletnih strani o 

zdravju za dijake in študente. 

F. Ozaveščanje politikov vseh sektorjev o pomenu duševnega zdravja in sodelovanje pri pripravi 

programov. 

G. Vključevanje mladih v pripravo ustreznih strategij in ukrepov (razvoj akcijske kompetence 

mladih). 

H. Korenite spremembe zakonodaje tako na šolskem, kot zdravstvenem, pravosodnem in 

socialnem področju. 

I. Ocena vpliva politik na duševno zdravje. 

J. Učinkoviti programi promocije duševnega zdravja za ranljive skupine (osipnike, otroke iz družin 

z nižjim socialno ekonomskim statusom, brezposelne) 

K. Vpeljevanje učinkovitih preventivnih programov v vrtce, osnovne in srednje šole ter na 

fakultete. 

L. Razvoj novih, razširitve in dopolnitve novih programov, ter evalvacija preventivnih programov, 

ki so namenjeni otrokom in mladostnikom. 
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M. Razširitev obstoječih spletnih strani za osnovnošolske otroke, oblikovanje spletnih strani o 

zdravju za dijake in študente. 

N. Ozaveščanje politikov vseh sektorjev o pomenu preventive duševnih motenj in sodelovanje pri 

pripravi programov. 

O. Spodbujanje reševanja vseh dejavnikov, ki predstavljajo tveganje za razvoj duševne motnje pri 

otrocih in mladostnikih (šolska neuspešnost, nasilje v družini, zlorabe psihoaktivnih snovi, 

revščina). Zmanjševanje tveganja za razvoj duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih, tudi s 

preventivnim delom na družini 

P. Identifikacija skupin z večjim tveganjem za razvoj duševne motnje pri otrocih in mladostnikih 

ter pomoč svojcem in programi za skupine z večjim tveganjem. 

Q. Vzpostavitev ustreznih srednješolskih programov, ki jih bodo mladi v zavodih lahko uspešno 

zaključili; krepiti delovne navade, skupnostno skrb ter samopodobo v okviru individualnega dela z 

mladostniki. 

R. Oblikovanje programov za odrasle o tem kako preprečevati razvoj duševnih motenj otrok in 

mladostnikov. 

S. Vključevanje mladih pri pripravi ustreznih strategij in ukrepov (razvoj akcijske kompetence 

mladih). 

T. Korenite spremembe zakonodaje tako na šolskem, kot zdravstvenem, pravosodnem in 

socialnem področju. 

2.1.2 DEJAVNIKI TVEGANJA 

Mladost je razvojno obdobje človeka od spočetja do samostojnosti. V tem obdobju telesno dozori za 

razmnoževanje, v osnovi pa se vključijo v delovanje tudi različne sposobnosti v vseh drugih razsežnostih. 

Glavna naloga mladostnega obdobja je zdrava rast in temeljno učenje za življenje. Oboje se zraste v 

zmožnost za lastno samostojno družino in delo. Mladostniško obdobje je obdobje zorenja in oblikovanja 

osebnosti (Ramovš in Ramovš, 2007). 

Duševna motnja, ki se začne v otroškem ali mladostniškem obdobju, predstavlja visoko tveganje za 

nadaljnji psihosocialni razvoj in duševno zdravje. Veliko duševnih motenj, ki se začnejo v razvojnem 

obdobju, ima slabši potek, kot če bi se motnja začela kasneje (npr. shizofrenija, ki se začne v obdobju 

mladostništva, se 50 % razvije v kronično obliko, v primerjavi z 25 %, če se začne v odrasli dobi). 

Preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje duševnih motenj v razvojnem obdobju so tako 

bistvenega pomena za otrokov optimalen psihosocialni in duševni razvoj. Analiza prvih obiskov otrok in 

mladostnikov na primarni in sekundarni ravni zdravstvenega varstva kaže, da otroci in mladostniki zaradi 

duševnih motenj obiščejo zdravnika ali strokovnjake s področja duševnega zdravja (psihologa, specialista 

klinične psihologije, pedopsihiatra, specialnega pedagoga, logopeda) najpogosteje zaradi motenj v 

duševnem razvoju, reakcij na hud stres in prilagoditvenih motenj, motenj prehranjevanja, 

hiperkinetičnih motenj ali drugih vedenjskih in čustvenih motenj, ki se začnejo navadno v otroštvu. V 

starostni skupini nad 15 leti vzroki postanejo primerljivi s starejšim prebivalstvom; obiski najpogosteje 
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zaradi duševnih in vedenjskih motenj, depresivnih epizod, anksioznih motenj, reakcij na hud stres in 

prilagoditvenih motenj, motenj prehranjevanja. V tem starostnem obdobju so tudi v porastu duševne 

in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola, kanabinoidov, hlapljivih topil in uživanja več drog hkrati 

(Resolucija, 2014). 

Med vrstniki pogosto veljajo drugačna pravila, vrednote, oblike vedenja in komuniciranja kot v svetu 

odraslih. Tu se pojavi selektivna komunikacija, ko se mladostnik pogovarja s starši le o šoli, vrednotah, 

idejah in družinskih problemih, širših družbenih problemov, kot so alkoholizem, droge, spolnost, pa 

skoraj ni med pogovornimi temami. Te prihranijo za pogovor s sovrstniki. Med mladostniki je zelo 

pomembno dejstvo, kako ga vidijo sovrstniki. Tvegana dejanja so tako mnogokrat izraz želje biti sprejet, 

imeti ugled in veljavo med sovrstniki. Nekatere oblike tveganega vedenja vodijo celo v razvoj duševnih 

bolezni, kot sta depresija in anksioznost, v skrajnem primeru tudi do samopoškodb ter samomorilnega 

vedenja (Roškar, 2009; Zupančič, 2004).  

Podatki SZO kažejo, da je samomor v adolescenci med prvimi tremi vzroki umrljivosti v večini držav po 

svetu (Tomori, 2003). Kar pri 90 % tistih mladostnikov, ki so samomor tudi izvršili, naj bi bila v ozadju 

prisotnost duševnih bolezni. Najpogostejše so motnje razpoloženja, sledi sindrom odvisnosti in 

alkoholizma, sorazmerno pogosto pa so ugotovljene tudi osebnostne motnje (Tomori, 2003). 

Med duševne bolezni, ki prizadenejo mladostnike in so hkrati dejavniki tveganja za samomor, spadajo 

tudi motnje hranjenja, predvsem anoreksija. Motnje hranjenja se najpogosteje razvijejo pri 

mladostnicah in včasih tudi ogrožajo njihovo življenje (Tančič, 2009).  

Izsledki raziskav o slovenskih otrocih in mladostnikih niso spodbudni, saj se pri mnogih kažejo slaba skrb 

za lastno zdravje in nizka stopnja zadovoljstva z lastnim življenjem ter trpinčenje in doživljanje različnih 

bolezenskih znakov. Problem je pitje alkoholnih pijač. Po podatkih raziskave Evropska raziskava o 

alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino (ESPAD) 2011 ima v Sloveniji izkušnje s pitjem 

alkoholnih pijač kar 93,0 % respondentov; razlik med spoloma pri iniciacijah ni, so pa v pogostosti pitja 

alkoholnih pijač: fantje so pili statistično značilno bolj pogosto kot dekleta. 88,0 % anketiranih je 

odgovorilo, da so jim alkoholne pijače (zlahka) dostopne (Stergar, 2011). Podatki kažejo, da se med 

slovenskimi mladostniki v starosti 16 let povečuje delež uživalcev alkohola, ki je višji od mednarodnega 

povprečja (Hibell, et al., 2009). 
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Tabela 3. Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja za duševne motnje pri mladih. 

 

  MLADI 

DEJAVNIKI TVEGANJA VAROVALNI DEJAVNIKI 

INDIVIDUALNI 

 prisotnost duševnih motenj (motnje razpoloženja, sindrom 
odvisnosti, osebnostne motnje) 

 tvegano vedenje - alkoholizem in raba drugih psihoaktivnih 
snovi 

 osebnostne značilnosti (impulzivnost, agresija)  

 nizka samopodoba in samospoštovanje 

 slabe navade in življenjski slog (npr. nezdrav način 
prehranjevanja) 

 nižji socialno-ekonomski status 

 antisocialno vedenje 

 različne oblike zlorab posameznika (fizična, spolna, 
psihična) 

INDIVIDUALNI 

 ustrezni mehanizmi in veščine spoprijemanja s 
težavami in uravnavanja 

 čustev,zmožnost prilagajanja na spremembe,  

 dobra samopodoba in samospoštovanje, 

 obvladovanje stresa, 

 sposobnost učinkovitega reševanja težav 

 razvit pozitiven odnos do lastnega zdravja  

 zdrav življenjski slog 

 dobro splošno telesno in duševno zdravje 

 razumevanje pomena duševnega zdravja 

 podpora bližnjih 

 
 

MEDOSEBNI 

 pomanjkanje socialne opore v družini (spori, konflikti, nasilje 
v družini) 

 slabša socializacija 

 učne težave in težave pri študiju 

 duševne motnje staršev 

 izguba bližnjega 

 nesposobnost vzpostavljanja medosebnih odnosov 

 nesposobnost vzdrževanja odnosov 

  socialna izolacija  

 vključitev v manj zahtevne šolske programe  

 starši so odvisniki 

 otroci iz psihosocialno ogroženih družin 

 otroci in mladostniki, ki so se predčasno ali začasno nehali 
šolati;  

 otroci in mladostniki v rejništvu 

 mladostniki pred izbiro poklica  

MEDOSEBNI 

 dobri socialni odnosi 

 komunikativnost,  

 dobro socialno omrežje, mreže socialne opore 

 zmožnost vzpostavljanja zadovoljivih 
medosebnih odnosov 

 udeležba v programu pomoči ob učnih težavah 

 udeležba v preventivnih programih 

 vseživljenjsko učenje / izobraževanje 

 svetovanje mladostnikom pred izbiro poklica 

 socialna opora ob izgubi bližnjega 

 

DRUŽBENI 

 neugodno družbeno okolje  

 vpliv vrstnikov 

 brezposelnost mladih 

 ekonomska kriza v družbi 

 mediji kot dejavnik tveganja 

 slabe finančne razmere 

 dostopnost alkohola in drugih psihoaktivnih snovi 

 

 

DRUŽBENI 

 materialna preskrbljenost 

 povečana skrb za otroke in mladostnike na 
področju duševnega zdravja 

 svetovanje učence, dijakom in ostalim mladim 

 oblikovanje programov promocije, ki bodo 
vključevali zavedanje vpliva dobrega duševnega 
zdravja na kakovost življenja in produktivnost. 

 vpeljevanje učinkovitih promocijskih programov v 
vseh okoljih s poudarkom na krepitvi varovalnih 
dejavnikov 

 spodbujanje prostovoljnih aktivnosti 
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 informiranje o dejavnikih tveganja  

 slabša dostopnost alkohola in druih psihoaktivnih 
snovi 

 ustvarjanje razmer in okolij, ki spodbujajo in 
omogočajo celovit razvoj in življenje 
posameznika, ob upoštevanju njegovih 
zmožnosti in omejitev 

  široko dostopne službe in dejavnosti za čim 
zgodnejšo zaznavo težav posameznika in 
družbe, za pravočasno in primerno ukrepanje ter 
ponudbo programov pomoč in podpore. 

 

2.1.3 SKLEP 

Promocija zdravja, preventivne dejavnosti vključno z zmanjševanjem neenakosti, so pomembni načini 

delovanja na področju zdravja otrok (Pucelj, et al., 2012) in mladostnikov. Skrb za duševno zdravje otrok 

in mladostnikov je posebnega pomena, saj se 14 % vseh duševnih motenj, ki jih opažamo v odrasli dobi, 

prične že v otroštvu (Resolucija, 2014).  

V interesu vsake družbe je, da posamezniki optimalno izkoristijo svoje potenciale v vseh obdobjih 

njihovega življenja, zato se izkazuje potreba po večji družbeni skrbi in vlaganju v ohranjanje in krepitev 

zdravega načina življenja, v osveščanje in v razvijanje vzorcev delovanja, ki omogočajo produktivno in 

polno življenje mladih, njihovo socialno vključevanje ter navsezadnje vključevanje na trg delovne sile 

(Zalta, et al., 2008). 

Zdravje študentske populacije je pomembno, ker imajo nezdrave življenjske navade lahko resne 

posledice za zdravje v poznejšem življenju ter tudi v profesionalnem razvoju (Watson, et al., 2006).   

Krepitev duševnega zdravja otrok in mladostnikov je ena temeljnih nalog sodobne družbe, saj s 

pravočasnim odkrivanjem, preventivnim delovanjem v razvojnem obdobju lahko preprečimo ali 

zmanjšujemo razvoj le teh v kasnejšem življenjskem obdobju.   

Iz pregleda literature smo ugotovili, da so duševne in vedenjske motnje povezane z uživanjem dovoljenih 

in nedovoljenih drog, ki so med mladimi razširjene in lahko povzročajo posledice v poznejšem 

življenjskem obdobju. Popivanje mladih vpliva na prisotnost anksioznosti in depresije, ki sodijo med 

najpogostejše duševne motnje pri mladih. McNamara, et al. (2010) so ugotovili, da je popivanje višje pri 

mladostnikih moškega spola, kjer je bila prisotna tudi višja stopnja depresije in anksioznosti.  

Menimo, da je za krepitev, ohranjanje duševnega zdravja pomemben sistematičen pristop z 

oblikovanjem preventivnih aktivnosti, s katerimi moramo začeti zgodaj in  je eden izmed pomembnih 

varovalnih dejavnikov pri krepitvi lasnega zdravja. 
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2.2 DUŠEVNO ZDRAVJE AKTIVNE POPULACIJE 

K obravnavi duševnega zdravja zaposlenih kličejo močni ekonomski razlogi: absentizem, zmanjšana 

učinkvitost, zgodnejši umik iz dela v upokojitev vplivajo na evropsko produktivnost in konkurenčnost. 

Tudi z vidika zaposlenih se kažejo potrebe po čim hitrejšem ukrepanju, saj delo povečuje samozavest in 

kakovost življenja. Zagotavljanje zdravega in pozitivnega delovnega okolja lahko prepreči zdravstvene 

težave in omogoča vsem tistim, ki so se začasno umaknili iz delovnega okolja zaradi duševnih motenj, da 

se vanj vrnejo (McDaid, 2008). 

Vzdrževanje dobrega duševnega zdravja v delovnem okolju pomembno pripomore tako k posameznikovi 

delovni učinkovitosti kot tudi k ekonomski rasti in globalni konkurenčnosti. Prav tako dobro duševno 

zdravje na delovnem mestu pomembno prispeva k zdravju celotne populacije in nudi priložnost za 

socialno vključenost posameznikov z duševnimi motnjami (McDaid, 2008, p. 10).   

Slovenija se v več dimenzijah Indeksa boljšega življenja se Slovenija uvršča blizu povprečja OECD ali celo 

višje2: Skoraj 66 % ljudi, starih od 15 do 64 let, je bilo v letu 2010 zaposlenih. Po podatkih iz leta 2009 so 

ljudje v povprečju delali 1.687 ur na leto, kar je manj od povprečja OECD. Potem ko so se otroci pričeli 

šolati, se je v letu 2008 zaposlilo 74 % mater, kar nakazuje na to, da matere dobro usklajujejo družino in 

kariero. V letu 2008 je 82 % odraslih oseb (starih od 25 do 64 let) doseglo visoko izobrazbo, kar je več od 

povprečja OECD (73 %). Kakovost izobraževalnega sistema pa se veliko bolj kot v številu let, preživetih v 

šoli, kaže v bralnih sposobnostih. V Sloveniji je močno prisoten občutek pripadnosti skupnosti oz. 

vključenosti v družbo. Po zadnjih dostopnih podatkih 91 % ljudi verjame, da se lahko zanese na koga 

(sorodnike, prijatelje, sosede), kadar potrebuje pomoč (Šprah, et. al., 2011). 

V Resoluciji (2014, p. 33) opozarjajo, da je »za zagotavljanje promocije in varovanja duševnega zdravja v 

delovnem okolju treba posvetiti zadostno pozornost izdelavi ocene tveganj. Ta je prepogosto povezana 

le s preprečevanjem fizičnih poškodb in pojavljanjem nezgod. Vse preredko se povezuje s 

preprečevanjem pojavljanja stresa, zato je treba začeti sistematično razvijati varnostno kulturo, ki 

omogoča človeka vredno delovno okolje ter podpira, varuje in tudi pripomore k promociji njegovega 

duševnega zdravja.« 

V Sloveniji se posebna pozornost namenja promociji in varovanju duševnega zdravja aktivne populacije 

(osebe med 18. in 65. letom) v povezavi z delom, za kar skrbijo specialisti medicine dela, prometa in 

športa, psihologi oz. specialisti klinične psihologije ter svetovalci za promocijo zdravja pri delu. 

Dejavnosti promocije in varovanja duševnega zdravja aktivne populacije potekajo na primarni, 

sekundarni in terciarni ravni (Resolucija, 2014). 

                                                           
2
 http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/slovenia/ 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/slovenia/
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2.1 VAROVALNI DEJAVNIKI 

Med varovalne dejavnike pred duševnimi motnjami uvrščamo: pozitiven odnos do sebe in drugih; 

optimizem in uspešno premagovanje težav; soočanje z izzivi, občutek moči, pozitivno samopodobo in 

visoko spoštovanje (Petrovčič, 2010).  

Boljše stanovanjske in zaposlitvene razmere, večji občutek osebne varnosti, večje zadovoljstvo z 

življenjem, večji vpliv na družbene razmere in boljše zdravstveno stanje se povezujejo z manjšo 

incidenco motenj zasvojenosti. Gorenjsko regijo v največji meri odlikujeta ugoden sociodemografski 

profil in visoka stopnja usklajenosti poklicnega in zasebnega življenja (Šprah, et. al., 2011). 

 »Podatki raziskave Evrobarometer – Duševno zdravje iz leta 2010 prikazujejo podatke o duševnem 

zdravju v primerjavi z EU povprečjem. Gledano v celoti so slovenski anketiranci čustveno bolj pozitivno 

naravnani kot Evropejci na splošno. Pri odnosu do dela so Slovenci bolj nezadovoljni s tem, koliko 

priznanja so deležni na delu kot velja za evropsko povprečje (26 % se »ne strinja« v primerjavi z 

evropskim povprečjem 19 %). Slovence enako kot druge Evropejce skrbi, da je varnost njihove službe 

ogrožena (24 % v primerjavi z evropskim povprečjem 25 %) in so bolj zadovoljni kot v povprečju, da 

njihova služba ustrezno odraža njihove veščine« (Resolucija, 2014, p. 48). »Izsledki četrte evropske 

raziskave o delovnih razmerah kažejo, da je 75 % slovenskih anketirancev s svojim delom sicer 

zadovoljnih, vendar pa jih veliko manj meni, da jim njihovo delo obeta poklicno napredovanje, da so 

primerno plačani za opravljeno delo, tretjino pa je strah, da bi izgubili zaposlitev« (European Foundation 

for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007 cited in Resolucija, 2014, p. 50). 

Evropski dogovor za duševno zdravje in blaginjo (European commission, 2008) prepoznava pomen 

duševnega zdravja za blaginjo EU, držav članic EU, deležnikov in državljanov.  Prepoznavajo izzive v zvezi 

z duševnim zdravjem na ključnih področjih, med drugim III: Duševno  zdravje v delovnem okolju:  

 izboljšati organizacijo dela, organizacijsko kulturo in postopke vodenja v smislu 

spodbujanja dobrega počutja na delovnem mestu, vključno z usklajevanjem dela z 

družinskim življenjem posameznika;  

 vpeljati programe duševnega zdravja in dobrega počutja, preventivne programe za 

preprečevanje stresa, nasilnega vedenja in uporabe psihoaktivnih snovi ter programe 

zgodnje intervencije;  

 pripraviti ukrepe za spodbujanje zadrževanja na delovnem mestu in ponovnega 

vključevanja (rehabilitacije) ljudi s težavami v duševnem zdravju;  

Pomemben je tudi boj proti stigmatizaciji duševnih motenj in socialni izključenosti  na delovnem mestu 

in drugih področjih življenja (McDaid, 2008).  

 podpirati kampanje proti stigmatiziranju in spodbujati vključevanje ljudi z duševnimi 

motnjami v šole in delovne organizacije;  

 na področju duševnega zdravja razvijati storitve, ki so dobro vključene v skupnost;  
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 spodbujati vključevanje posameznikov z duševnimi težavami v skupnost (izboljšati 

zaposlovanje, dostop do ustreznega usposabljanja in izobraževanja);  

 vključiti posameznike z duševnimi težavami in njihove skrbnike v proces ustvarjanja 

politik in ukrepov na področju duševnega zdravja  

 

V Resoluciji (2014, p. 10) kot drugo strategijo znotraj Promocije duševnega zdravja in preventive 

duševnih motenj   navajajo  Promocijo duševnega zdravja in preventivna duševnih motnje pri odrasli 

populaciji.  Ugotavljajo, da so obstoječi programi promocije duševnega zdravja in preventive duševnih 

motenj pri odrasli populaciji maloštevilni in neenakomerno dostopni. Promociji duševnega zdravja se 

posveča zelo malo pozornosti, preventivi morda za malenkost bolj. Vse regije niso enakomerno in 

zadostno pokrite. Menijo, da je potrebno izboljšati dostopnost do storitev varovanja duševnega 

odraslih ter povečati osveščenost javnosti glede promocije duševnega zdravja odraslih (Resolucija, 

2014, p. 78). 

2.2.2 DEJAVNIKI TVEGANJA  

Poročilo Evropske agencije za varnost in zdravje na delovnem mestu (European Agency for Safety and 

Health at Work) opozarja na pojavljanje stresa zaradi psihosocialnih dejavnikov tveganja, ki pomembno 

vplivajo na duševno zdravje na delovnem mestu: zmanjšana zanesljivost delovnih mest, pogodbe o 

delu za določen čas, nezadovoljstvo z delom zaradi povečane obremenjenosti, visoke zahteve na 

delovnem mestu, trpinčenje in mobing na delovnem mestu ter nesorazmerje med delom in drugimi 

področji posameznikovega življenja. Drugi dejavniki tveganja, ki se jim pogosto posveča premalo 

pozornosti so: pomanjkanje nadzora nad delom, premalo sodelovanja pri odločanju, slaba socialna 

opora na delovnem mestu in nejasni sistemi vodenja (McDaid, 2008, p. 10). 

Izguba zaposlitve ali/in znižanje plače lahko vplivata na izgubo dohodkov in statusa. Izguba dohodkov 

ima v glavnem negativne posledice tako na vedenje kot tudi na duševno zdravje. Izguba zaposlitve se 

lahko kaže v slabi prehrani in bolj tveganem vedenju ter nasilju. Lahko tudi pripelje do izgube socialnih 

stikov, do umika iz družbe ali ločitve. Izguba zaposlitve lahko neposredno vpliva na telesno zdravje, npr. 

visok krvni pritisk, kap, srčno-žilne bolezni  (Marmot in Wilkinson, 2006; Wilkinson in Marmot, 2003 

cited in Baumann, et al., 2010, p. 9). Negativni dejavniki izgube zaposlitve ali zmanjšanja dohodkov so 

neposredno povezani tudi s s stresom in depresijo.  Slednja se lahko pojavi tudi, ko oseba zaradi nastale 

finančne situacije ne zmore več odplačevati dolgov. Pri otrocih brezposelnih oseb je večje tveganje za 

prekinitev šolanja in vedenjske težave, pri partnerjih pa za pojav depresije (Baumann, et al., 2010). 

Organizacijski pogoji dela povezani z izrabo znanja in spretnosti, vodstvom, psihološkimi in fizičnimi 

napori, mreža socialne opore in nagrajevanje pri delu pozitivno ali negativno vplivajo na duševno 
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počutje (Marchand, et al., 2005c; Stansfeld, 2002 cited in Merchand, et al., 2006).  Raziskave kažejo, da 

na duševno počutje vplivajo tudi dejavniki izven delovnega mesta ter osebnostne značilnosti (Ballard et 

al., 2006; Marchand et al., 2005a, 2005c; Stansfeld, 2002; cited in Merchand, et al., 2006). Merchand, et 

al. (2006) v longitudinalni raziskavi med 6.611 delavci v 471 poklicih ugotavljajo, da nezadostna socialna 

opora in nezanesljivost zaposlitve prispevajo k psihološkim stiskam, medtem ko jo sodelovanje pri 

odločanju zmanjšuje. Struktura družine, socialna omrežja izven delovnega mesta in osebnost 

zaposlenega ne ublažijo vpliva razmer na delovnem mestu. Edina izjema so napeti odnosi v zakonu, ki 

imajo negativen vpliv. Rospenda, et al. (2009) ugotavljajo povezanost med nadlegovanjem in 

diskriminacijo na delovnem mestu z duševnimi motnjami in prekomernim uživanjem alkohola. 

Narava dela v EU se prilagaja spremembam na področju ekonomije (ki je usmerjena predvsem na 

povečevanje konkurenčnosti na globalnem trgu), kar povečuje nezanesljivost delovnih mest, vpeljuje 

številne tehnološke in strukturne spremembe ter spreminja demografsko strukturo delovne sile 

(zaposlovanje žensk, starejši delavci, migranti ...). Po podatkih Evropske raziskave o delovnih pogojih iz 

leta 2007 kar dve tretjini delavcev ne opravlja dela, ki bi izboljšalo njihove zaposlitvene možnosti; 

skoraj dve tretjini jih mora opravljati delo v tesnih časovnih rokih, 40 % pa pri svojem delu prejme 

premalo pomoči s strani svojih nadrejenih oz. je vključenih v monotone delovne postopke. Kljub temu, 

da so omenjeni dejavniki tveganja prisotni v vseh državah EU, se med posameznimi državami članicami 

pojavljajo razlike: strah pred izgubo delovnega mesta je prisoten pri kar 25 % delavcev v novih državah 

članicah EU in pri 11 % delavcev v starih državah članicah. Tveganje za težave v duševnem zdravju na 

delovnem mestu je povezano predvsem z visoko zahtevnostjo ter slabim ravnovesjem med vloženim 

naporom in nagrado za opravljeno delo in je v takšnem primeru kar za 80 % večje kot pri celotni 

populaciji delavcev. Prav tako kombinacija dveh dejavnikov tveganja - prisotnosti velikih naporov 

vloženih v delovni proces, in visoka nezanesljivost delovnega mesta - za kar 14- krat poveča tveganje za 

razvoj depresije, prav tako lahko k nastanku depresije prispeva veliko število delovnih ur (delovna 

preobremenitev). Stres, ki je povezan z dejavniki tveganja na delovnem mestu, močno vpliva na število 

bolniških odsotnosti in prezgodnje upokojitve (McDaid, 2008, p. 10-11). 

Rezultati raziskave CINDI Slovenija - Z zdravjem povezan življenjski slog (Djomba, et al., 2010, Hlastan 

Ribič, 2010 cited in Resolucija, 2014, p. 46) - kažejo, da kot bolj ranljive v doživljanju stresa izstopajo 

naslednje skupine: ženske, stari od 40 do 45 let, nižje izobraženi in predstavniki najnižjega socialnega 

sloja, prebivalci mestnih okolji ter prebivalci vzhodne in osrednje regije. V obdobju od leta 2001 do 2008 

so se v Sloveniji povečali deleži tistih, ki doživljajo stres vsak dan ali pogosto (2001: 24,9 odstotkov, 

2004: 30,7 odstotkov, 2008: 27,7 odstotkov) in tistih, ki se tvegano stresno vedejo, torej pogosto 

doživljajo stres in imajo težave z njegovim obvladovanjem. Med letoma 2004 in 2008 se je povečalo tudi 

doživljanje stresa zaradi obremenitev na delovnem mestu. 
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Podatki o bolniškem staležu kažejo, da so duševne in vedenjske motnje že vsa leta vzrok za I. kategorijo 

invalidnosti, da je pa ta skupina kot vzrok za bolniški stalež običajno na 4. ali 5. mestu (Patkovič Colarič in 

Kravos (2014). »Analiza bolniškega staleža zaradi duševnih in vedenjskih motenj po diagnozah za zadnjih 

pet let kaže, da odstotek bolniškega staleža raste zaradi odziva na hud stres in prilagoditvenih motenj« 

(Resolucija, 2014).  

Leta 2006 je bilo v Sloveniji 20.102 primerov bolniškega staleža in 891.960 bolniških dni zaradi duševnih 

motenj, kar je 2,9 % vseh primerov in 6,8 % bolniških dni zaradi vseh bolezni, poškodb in zastrupitev. 

Povprečno trajanje bolniškega staleža zaradi duševnih motenj je bilo 44,37 dni (pri moških 48,41 in pri 

ženskah 41,98), medtem ko je povprečno trajanje bolniškega staleža zaradi vseh bolezni, poškodb in 

zastrupitev skupaj znašalo 18,74 dni (pri moških 20,66 in pri ženskah 17,22). Od regij je po povprečnem 

trajanju na prvem mestu Zasavska, sledita ji Obalno-kraška in Osrednjeslovenska regija. Odstotek 

bolniškega staleža zaradi duševnih motenj je bil najvišji v Obalno-kraški regiji, sledijo ji Zasavska in 

Notranjsko-kraška regija ter Jugovzhodna Slovenija (Slika 1) (Tomšič, et al., 2009, pp. 49-53). Tomšič et 

al. (2009, p. 53) še ugotavljajo, da so »pri analizi primerov bolniškega staleža zaradi duševnih motenj v 

celotni populaciji pri obeh spolih med petimi najpogostejšimi vzroki za bolniški stalež pojavljajo 

depresija, reakcija na hud stres in prilagoditvene motnje, anksiozne motnje ter shizofrenija, 

shizotipske in blodnjave motnje, pri moških in skupno tudi duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja 

alkohola, pri ženskah pa druge nevrotske motnje.« 

 



 
 

23 

Slika 1. Odstotek bolniškega staleža zaradi duševnih motenj po statističnih regijah in spolu v letu 2006 
(Tomšič, et al., 2009, p. 53) 

 
Leta 2006 je bilo v Sloveniji 1.182 primerov in 52.725 dni bolniškega staleža za skrajšani delovni čas 

zaradi duševnih motenj, kar je 10 % vseh primerov in 17,2 % dni bolniškega staleža za skrajšani delovni 

čas zaradi vseh bolezni, poškodb in zastrupitev.  

V bazi o odsotnostih z dela so zabeleženi tudi primeri brezposelnih oseb, ki so upravičene do 

nadomestila, in njihova odsotnost z dela. V letu 2006 je bilo 346 primerov bolniške odsotnosti in 41.468 

bolniških dni zaradi duševnih motenj, kar je 8,5 % vseh primerov oz. 13,2 % vseh bolniških dni pri 

brezposelnih osebah, upravičenih do nadomestila (Tomšič, et al., 2009, p. 63). Dolgotrajna 

brezposelnost se odraža v slabšem počutju, nizki samopodobi in usihanju veščin in kompetenc, kar 

iskalcem zaposlitve z enim ali več let brezposelnosti zmanjšuje možnosti, da se ponovno zaposlijo. Nizko 

samospoštovanje, slabše počutje in izguba kompetenc pa so lahko prisotni tudi še dolgo časa po tem, ko 

se ponovno zaposlijo (Šprah, et al., 2011). 

Delež primerov bolniškega staleža med brezposelnimi, upravičenimi do nadomestila je bil v letu 2006 

večji kot delež pri zaposlenih za polni delovni čas in manjši kot pri zaposlenih za skrajšani delovni čas 

(Tomšič, et al., 2009, p. 65) (Tabela 4).  

 
Tabela 4. Delež primerov bolniškega staleža zaradi duševnih bolezni pri osebah, zaposlenih za polni in 
skrajšani delovni čas, ter pri brezposelnih osebah, upravičenih do nadomestila v letu 2006. 

 

 Brezposelni Poln delovni čas Skrajšani delovni čas 

Delež primerov zaradi 
duševnih motenj 

8,5% 2,9% 10% 

 
Vir: Tomšič et al., 2009, p. 65 
 
Dahlgren (1978) v starejši raziskavi ugotavlja, da je odstotek doživljanja stresa višji med ženskami, da 

narašča s starostjo do vključno starostne skupine 40 do 49 let (nato upada) ter da je bolj prisoten pri 

anketirancih z visoko ali podiplomsko izobrazbo in pri anketirancih z nedokončano ali končano osnovno 

šolo ter pri zaposlenih. Stres je pomembno povezan tudi z družbenim slojem (najvišjo raven doseže pri 

spodnjem sloju in zgornjem, najvišjem sloju), pogostejši je pri tistih, ki živijo v mestnem okolju.  

Tesnobnost in znaki depresije se pogosto pridružujejo škodljivemu pitju alkohola (IVZ, 2007; Rehm, et 

al., 2003; Schuckit, 2006)  za katerega raziskave ugotavljajo, da je v Sloveniji velik javnozdravstveni 

problem. V okviru slovenske javnomnenjske raziskave (Hovnik Keršmanc, et al., 2000; Zaletel Kragelj, et 

al., 2004), ki je bila narejena na reprezentativnem vzorcu 1.007 polnoletnih prebivalcev Slovenije, so 

ugotovili, da naj bi med 60 % in 70 % slovenskega prebivalstva pilo v mejah manj tveganega pitja, med 



 
 

24 

13 %  in 20 % pa naj bi jih presegalo te meje. Glede na zaposlitveni status je bilo med prvič 

evidentiranimi uporabniki drog 26 % oseb redno zaposlenih. Nezaposlenih oziroma le občasno 

zaposlenih je bilo nekaj več kot polovica (52 %), 13 % obravnavanih pa je bilo še vedno v procesu šolanja 

– učenci, dijaki ali študentje (IVZ, 2008).  

 

Tabela 5. Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja za duševne motnje pri aktivni populaciji. 

AKTIVNA POPULACIJA 

DEJAVNIKI TVEGANJA VAROVALNI DEJAVNIKI 

INDIVIDUALNI 

 duševne motnje (motnje razpoloženja, sindrom odvisnosti, 
osebnostne motnje) 

 nizka samopodoba in samospoštovanje 

 slabe navade in življenjski slog - telesna nedejavnost, 
nepravilna prehrana, prekomerno uživanje alkohola in/ali 
drog 

 spol 

 družbeni sloj - nižji socio-ekonomski status 

 duševne motnje staršev 

 nizka stopnja izobrazbe 

 osebnostne značilnosti (impulzivnost, agresija)  

 občutek nemoči 

 revščina 

 brezdomstvo 

 kronična bolezen, invalidnost 

 migracija 

 huda bolezen 

 smrt 

 materialna nepreskrbljenost 

 spol 

 starost 
 

INDIVIDUALNI 

 ustrezni mehanizmi in veščine spoprijemanja s 
težavami in uravnavanja čustev 

 zmožnost prilagajanja na spremembe, 

 sposobnost učinkovitega reševanja težav 

 soočanje z izzivi 

 obvladovanje stresa, 

 dobra samopodoba in samospoštovanje, 

 pozitiven odnos do drugih 

 optimizem in uspešno premagovanje težav 

 splošno telesno in duševno zdravje 

 razumevanje pomena duševnega zdravja 

 družbeni sloj - višji socio-ekonomski status 

 fizično zdravje 

 podpora bližnjih 

 splošno dobro počutje 

 občutek moči 

 občutek osebne varnosti  

 materialna preskrbljenost 

 pozitiven odnos do zdravja 

 življenjski slog 
 

MEDOSEBNI 

 strah pred izgubo delovnega mesta 

 nezanesljivost delovnega mesta 

 delo za določen čas 

 pomanjkanje socialne opore v družini (spori, konflikti, 
nasilje v družini) 

 slabi odnosi med sodelavci 

 težave pri vzpostavljanju stikov z drugimi 

 slaba socialna opora na delovnem mestu 

 socialna izolacija 

 slaba horizontalna in vertikalna komunikacija v delovnem 
okolju 

 močni hierarhični delovni odnosi 

 diskriminacija 

 visoke zahteve na delovnem mestu 

MEDOSEBNI 

 zdrava organizacija in delovno okolje – spodbujanje 
k dobri organizacijski kulturi, ki promovira pozitiven 
in stimulativen pristop menedžmenta 

 prilagoditev delovnega okolja, z namenom 
zmanjšanja stresa (fleksibilnost, sodelovanje med 
vodstvom in zaposlenimi, spodbujanje timskega 
dela) 

 večja zanesljivost zaposlitve 

 zaposlitev za nedoločen čas 

 dobri odnosi med sodelavci 

 kakovost delovnega okolja 

 zagotavljanje varnosti pri delu 

 vrednote in politike odločevalcev v podjetjih v zvezi 
z zdravjem, socialnim varstvom in politiko 
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 delo v tesnih časovnih rokih 

 prisotnosti velikih naporov vloženih v delovni proces 

 vključenost v monotone delovne postopke 

 premalo sodelovanja pri odločanju, premalo pomoči s 
strani svojih nadrejenih 

 trpinčenje in mobing na delovnem mestu 

 pomanjkanje nadzora nad delom 

 premalo sodelovanja pri odločanju 

 slaba socialna opora na delovnem mestu 

 nejasni sistemi vodenja 

 nezadovoljstvo z delom zaradi povečane obremenjenosti 

 nesorazmerje med delom in drugimi področji 
posameznikovega življenja 

 slabo ravnovesje med vloženim naporom in nagrado za 
opravljeno delo 

 neplačevanje zaposlenih 

 slaba plača 

 stres na delovnem mestu  

 izgube (smrt, razveza, izguba statusa) 

 dobra horizontalna in vertikalna komunikacija v 
delovnem okolju  

 dobro socialno omrežje, mreže socialne opore 

 zmožnost vzpostavljanja zadovoljivih medosebnih 
odnosov 

 udeležba v preventivnih programih 

 uravnoteženost med delom in zasebnim življenjem 

 spodbujanje dobrega počutja na delovnem mestu 

 spodbujanje rehabilitacije ljudi s težavami v 
duševnem zdravju 

 sodelovanje pri odločanju 

 usposabljanje menedžerjev in drugega 
vodstvenega kadra za pepoznavanje tveganj za 
stres povezan z delom, za problematiko duševnega 
zdravja 

 omogočanje podpore (svetvanje) zaposlenim, ki 
doživljajo stres oz. imajo duševne težave 
 

DRUŽBENI 
 

 visoka stopnja brezposelnosti in revščine 

 dohodek na prebivalca 

 slabe možnosti za novo zaposlitev 

 neugodno družbeno okolje  

 ekonomska kriza - slabi materialni pogoji za življenje 

 stigmatizacija duševnih bolezni 

 slabe možnosti za ponovno vključenost oseb z duševnimi 
motnjami v delovni proces 

 nezadostna skrb za osebe z duševno motnjo 

 dostopnost alkohola in drugih psihoaktivnih snovi 

DRUŽBENI 
 

 boljše zaposlitvene možnosti 

 programi skrbi za duševno zdravje in dobro počutje 

 preventivni programi za obvladovanje stresa, 
nasilnega vedenja, uporabe psihoaktivnih snovi 

 boj proti stigmatizaciji in socialni izključenosti 

 blaginja v državi – dobri materialni pogoji za 
življenje  

 omejen dostop do alkohola in psihoaktivnih snovi 

 ustvarjanje razmer in okolij, ki spodbujajo in 
omogočajo celovit razvoj in življenje posameznika, 
ob upoštevanju njegovih zmožnosti in omejitev 

  široko dostopne službe in dejavnosti za čim 
zgodnejšo zaznavo težav posameznika in družbe, 
za pravočasno in primerno ukrepanje ter ponudbo 
programov pomoč in podpore. 

 vrednote in politike odločevalcev zunaj podjetij v 
zvezi z zdravjem, socialnim varstvom in politiko 

 raziskave s področja duševnega zdravja zaposlenih 
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2.3 DUŠEVNO ZDRAVJE STAROSTNIKOV 

S starostjo se povečuje tveganje za razvoj nekaterih duševnih bolezni in motenj, najpogostejši bolezni sta 

demenca in depresija. Zaradi trenda staranja prebivalstva, bo naraslo število ljudi s tovrstnimi boleznimi, 

zato je na ravni Evropske unije eno od prednostnih področij tudi varovanje in krepitev duševnega zdravja 

starejših ljudi (Hvalič Touzery in Pihlar, 2009). 

2.3.1 DUŠEVNE MOTNJE in DUŠEVNO ZDRAVJE V STAROSTI   

Depresija je najpogostejša duševna motnja v starosti. V Evropski uniji je med starimi 65 let in več od 10 

do 15% obolelih za depresijo (Beekman, et al., 1999 cited in Wait in Harding, 2006). Podobni so podatki 

za Slovenijo (Petek Šter in Kersnik, 2004 cited in Resolucija, 2014, p. 87). Ta bolezen povečuje tudi 

tveganje za zlorabe, saj so depresivni stari ljudje po britanskih podatkih trikrat bolj verjetno žrtev zlorabe 

kot stari ljudje, ki nimajo depresije. Poleg tega depresija upočasni proces zdravljenja, povečata se 

nevarnost za ponovni odhod v bolnišnico, nevarnost prezgodnje smrti (Lee, 2007 cited in Hvalič Touzery 

in Pihlar, 2009, p. 6) in večje je tveganje za zgodnejšo namestitev v domove za starejše (Wait in Harding, 

2006). Depresija negativno vpliva na izid zdravstvenih težav (Blazer, 2003; Kivela in Pahkala, 2001) ter na 

zadovoljstvo z življenjem (Berg et al., 2009). Pojav depresije je pogosto povezan tudi z osamljenostjo, 

dolgčasom, strahom pred umiranjem in smrtjo. Je glavni razlog za samomorilnost med starimi ljudmi v 

Evropi (Wait in Harding, 2006). Ostali dejavniki tveganja za samomorilnost pri starostnikih so: višja 

starost, moški spol, živeti sam, ovdovelost, predhodni poskus samomora, osebnostna ranljivost (Cattell, 

2000; Conwell, et al., 2000 cited in Resolucija, 2014, p. 91). Resolucija (2014) opozarja, da so starostniki z 

duševno motnjo dvakrat stigmatizirani in sicer kot bolniki z duševno motnjo ali boleznijo ter kot 

starostniki. 

Kronične bolezni predstavljajo nevarnost za razvoj depresivnih motenj, saj se pri kroničnih bolnikih znaki 

in simptomi depresije pojavljajo v 10,8 do 13% (CINDI, 2008).  Dokument Evropske skupnosti (European 

Communities, 2008) pa navaja, da imata kar dve tretjini starostnikov diagnosticirano vsaj eno kronično 

bolezen. Mednarodna SHARE raziskava (Hvalič Touzery, 2014) je za reprezentativni vzorec slovenskih 

starostnikov pokazala, da ima 56,7% starih 65 let in več kronične bolezni. Te so najbolj prisotne pri 

osebah starih od 75 do 84 let, ki imajo v povprečju več kot dve (2,16) kronični bolezni. Tudi pri drugih 

dveh starostnih skupinah (65-74 let, 85 let in več) se povprečje kroničnih bolezni nagiba k številu dve 

(1,7). Omenjena raziskava je še pokazala, da je bil v zadnjem  mesecu pred anketiranjem visok odstotek 

starostnikov pogosto pesimističen (42,2%), imeli so težave s spanjem (44,2%) in se počutili razdražljive 

(28,5%).  
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V Sloveniji nimamo registra bolnikov z demenco, niti ni bilo izvedene ustrezne epidemiološke raziskave, 

s katero bi prišli do zanesljivih podatkov o številu bolnikov (Resolucija, 2014). Ocena na podlagi 

mednarodne raziskave EuroCoDe (Resolucija, 2014) kaže, da je bilo v letu 2012 v Sloveniji že 30.000 

bolnikov z demenco. Glede na trende (Kukull, et al., 2002 cited in Resolucija, 2014, p. 88) naj bi se v 

naslednjih desetih letih njihovo število povečalo za 40%. 

Kogoj (2008 cited in Resolucija, 2014, p. 88) je opozoril tudi na trend hitrega naraščanja bolnikov z 

delirijem. Ocene so, da od 10 do 30% starejših bolnikov v splošnih in intenzivnih enotah bolnišnic 

prestane bolj ali manj izrazite oblike delirija.  

Zadovoljstvo z življenjem je močno povezano s samooceno zdravja, ne le z dejanskim zdravstvenim 

stanjem. Samoocena zdravja upada z višanjem starosti (Hvalič Touzery, 2014). Na zadovoljstvo z 

življenjem poleg omenjenih dejavnikov vplivajo še kakovost socialnega omrežja (Berg, et al., 2009) 

občutek nadzora nad življenjem, simptomi depresije in ovdovelost (Berg, et al., 2009; Brett, et al., 2012). 

Omenjena SHARE raziskava je pokazala, da je na splošno odnos starostnikov do življenja pozitiven, 

čeprav pozitiven pogled na življenje z višjo starostjo nekoliko upade. Mlajši starostniki (65-74 let) bolj kot 

ostali dve skupini starostnikov čutijo, da imajo več nadzora nad življenjem in nad svojimi dejanji, se v 

vsakdanjem življenju ne čutijo izločene, so bolj polni energije in doživljajo, da je življenje polno 

priložnosti (Hvalič Touzery, 2014).  

2.3.2 VAROVALNI DEJAVNIKI  

Zelena knjiga Izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva – Pot k strategiji na področju duševnega zdravja 

za Evropsko unijo, ki jo je Evropska komisija objavila leta 2005 med najpomembnejšimi ukrepi za 

krepitev duševnega zdravja starejših ljudi navaja mreže socialne opore, spodbujanje telesne dejavnosti 

in udeležbo pri programih skupnosti ter prostovoljskem delu (Komisija Evropskih skupnosti, 2005, p. 3 

cited in Hvalič Touzery in Pihlar, 2009, p. 4). Evropski dogovor za duševno zdravje in blaginjo (European 

Commission, 2008) podobno med ukrepi za krepitev duševnega zdravja starih ljudi omenja spodbujanje 

udeležbe starih ljudi v življenju skupnosti, spodbujanje telesne dejavnosti in vseživljenjskega učenja 

ter razvoj fleksibilnih programov za postopno upokojitev. Bela knjiga Skupaj za zdravje: strateški 

pristop EU za obdobje 2008-2013 iz leta 2007 kot prvega od strateških ciljev omenja krepitev dobrega 

zdravja v starajoči se Evropi, kar je pogoj za aktivno staranje doma (Komisija Evropskih skupnosti, 2007, 

p. 7). Evropski dokument Duševno zdravje starih ljudi (Jané-Llopis in Gabilondo, 2008) obravnava 

demografske spremembe v Evropi, slabo telesno in duševno zdravje v starosti, zlorabe, 

socioalnoekonomske dejavnike, ki vplivajo na slabo duševno zdravje in ranljive skupine starih ljudi. 

Posebna pozornost je namenjena podlagam za ukrepanje, ki zadevajo aktivno staranje in sodelovanje v 
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družbi, preprečevanju duševnih motenj in pomoči duševnim bolnikom, ukrepom za neformalne 

oskrbovalce, izboljšanju baz podatkov in znanju o duševnem zdravju starih ljudi. Resolucija Evropskega 

parlamenta o duševnem zdravju (Resolucija, 2009, p. 15) med drugim poudarja, da je treba spodbujati 

raziskave o preprečevanju in zdravljenju nevrodegenerativnih motenj in drugih duševnih boleznih, 

povezanih s starostjo, oceniti bolezni, ki so posledica starosti, in organizirati usposabljanje zdravstvenega 

osebja za boljše poznavanje potreb starejših, ki imajo težave z duševnim zdravjem.  

V Sloveniji imamo Zakon o duševnem zdravju, ki ga je potrdil Državni zbor julija 2008. Slednji starejših 

ljudi posebej ne omenja. Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja (Resolucija, 2014), ki je 

v tretji obravnavi, starostnikom posveča več pozornosti. Med drugim navaja ugotovitve Hendrie, et al. 

(2006 cited in Resolucija, 2014, p. 86), da so ključni varovalni dejavniki ustrezni podporni viri (dobro 

telesno zdravje in kognitivne funkcije, višji socialno-ekonomski status, socialna podpora), učinkovite 

strategije pri spoprijemanju s stresorji (zmožnost prilagajanja na spremembe, pozitivna samopodoba, 

občutek nadzora nad lastnim življenjem) ter vključenost v osmišljene aktivnosti (religija, vključenost v 

aktivnosti kot so hobiji, prostovoljno delo, ziobraževanje, varovanje vnukov). 

Resolucija (2014, p. 95-105) kot eno od prednostnih nalog navaja medsektorsko sodelovanje pri razvoju 

implementaciji in evalvaciji služb in programov. Ugotavljajo, da so obstoječi programi promocije 

duševnega zdravja in preventive duševnih motenj pri starostnikih maloštevilni, neenakomerno dostopni 

ter večinoma usmerjeni v varovanje telesnega zdravja. Omenjajo, da je potrebno vzpostaviti kriterije za 

izvajanje, standarde in evalvacijo promocijskih in preventivnih programov za starostnike. 

Hkati je treba zagotoviti široke mreže izvajalcev ustreznih, evalviranih programov promocije zdravja in 

preventive z upoštevanjem medsektorskega sodelovanja in dopolnitvami sedanje mreže služb ter 

zagotovitvijo kakovostnih, varnih, dostopnih in učinkovitih storitev in programov promocije duševnega 

zdravja in preventive duševnih motenj za starostnike v različnih okoljih. Predlagajo, da se »namesto 

sedaj prevladujočega bolnišničnega zdravljenja razvija več izven bolnišničnih oblik pomoči, kot so dnevni 

oddelki, ambulantne obravnave, pomoč na domu (kjer je to glede na naravo bolezni mogoče).« 

Resolucija (2014, p. 96).  Ugotavljajo tudi potrebo po več strokovnih kadrih na število sprejemov in boljši 

opremljenosti bolnišnic. Ocenjujejo, da je v obravnavo starostnikov z demenco pomembno vključiti 

primarno zdravstveno varstvo. 

Evropski dogovor za duševno zdravje in blaginjo (European commission, 2008) prepoznava izzive v zvezi z 

duševnim zdravjem tudi na področju starostnikov (IV. Duševno zdravje starostnikov).  Oblikovalce politik 

in deležnike spodbujajo k ukrepom: 

 Spodbuditi aktivno udeležbo starostnikov v skupnosti, vključno s promocijo telesne 

dejavnosti in možnosti vseživljenjskega učenja; 
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 Oblikovati prilagodljive pokojninske sheme, ki omogočajo starostnikom, da ostanejo 

zaposleni dlje časa, ali za polni delovni čas ali polovični delovni čas; 

 Zagotoviti ukrepe za spodbujanje duševnega zdravja in dobrega počutja starejših oseb, 

ki so deležni oskrbe (zdravniške in/ali socialne) v skupnosti ali v instituciji; 

 Sprejeti ukrepe za podporo oskrbovalcev onemoglih, bolnih oseb. 

 

 V Resoluciji (2014, pp. 98-99) so kot prvi cilj postavili Promocijo duševnega zdravja in preventivo 

duševnih motenj.  Znotraj prvega cilja je tretja strategija: Promocija duševnega zdravja in preventivna 

duševnih motenj starejših.  Potrebni ukrepi, ki jih navajajo so: 

A. Povečanje zavedanja pomena duševnega zdravja starostnikov na individualni ravni in v 

različnih okoljih. Povečanje razumevanja duševnega zdravja in povečanje zavedanja pomena 

pozitivnega duševnega zdravja in varovanja duševnega zdravja. Oblikovanje programov 

promocije, ki bodo vključevali zavedanje vpliva dobrega duševnega zdravja na kvaliteto življenja 

in produktivnost. 

B. Vpeljevanje učinkovitih promocijskih programov v vseh okoljih s poudarkom na krepitvi 

varovalnih dejavnikov (kot so dobra samopodoba, odločanje in veščine učinkovitega reševanja 

problemov, asertivnost, strategije spoprijemanja s stresom, komunikacija, aktivno preživljanje 

prostega časa, oblikovanje zdravih navad, krepitev socialnega omrežja).  

C. Razvoj novih, razširitve in dopolnitve obstoječih programov, ter evalvacija promocijskih 

programov, ki so namenjeni starejšim. 

D. Razširitev obstoječih spletnih strani in oblikovanje novih spletnih strani o zdravju za 

starostnike. 

E. Povečanje zavedanja pomena duševnega zdravja na strukturni ravni in ravni politik.  

F. Ozaveščanje odločevalcev na vseh področjih o pomenu duševnega zdravja.  

G. Spodbujanje in grajenje zdravih skupnosti. 

H. Korenite spremembe zakonodaje tako na zdravstvenem, pravosodnem in socialnem področju. 

I. Povečanje razumevanja pomena preprečevanja duševnih motenj v vseh okoljih. Oblikovanje 

programov preventive, ki bodo vključevali vse dostopne dejavnike tveganja in varovalne 

dejavnike. 

J. Vpeljevanje učinkovitih preventivnih programov v vsa okolja. Spodbujanje programov za 

reševanje in obvladovanje dejavnikov, ki predstavljajo tveganje za razvoj duševne motnje pri 

starejših (osamljenost, nasilje v družini, zlorabe psihoaktivnih snovi, revščina) Identifikacija 

skupin z večjim tveganjem za razvoj duševne motnje pri starejših ter pomoč svojcem in 

programi za skupine z večjim tveganjem. Vpeljevanje dejavnosti za zmanjševanje tveganja za 

razvoj demence: aktivnosti za ohranjanje spoznavnih sposobnosti, informiranje o zmanjševanju 

vpliva dejavnikov tveganja za razvoj demence. Vpeljevanje dejavnosti za zmanjševanje tveganja 

za razvoj depresije: ozaveščanje o procesu žalovanja, skupine za samopomoč pri žalovanju, 

službe za pomoč ob žalovanju. Vpeljevanje dejavnosti za prepoznavanje tveganega pitja in 

nevarnosti pri samozdravljenju ter uživanju psihotropnih substanc. 
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K. Razvoj novih, razširitve in dopolnitve obstoječih programov, ter evalvacija preventivnih 

programov, ki so namenjeni starejšim. Identifikacija skupin z večjim tveganjem za razvoj duševne 

motnje vedenja v starosti ter pomoč svojcem. 

L. Ozaveščanje politikov vseh sektorjev o pomenu preventive duševnih motenj.  

M. Korenite spremembe zakonodaje na zdravstvenem, pravosodnem in socialnem področju. 

2.3.3  DEJAVNIKI TVEGANJA 

V Resoluciji (2014) navajajo vrsto dejavnikov tveganja za nastanek depresije v starosti: žalovanje, 

motnje spanja, odvisnost od pomoči, predhodne depresije, kognitivne motnje, nova bolezen, bolezni, 

živeti sam, nižja izobrazba, ženski spol, nižji socialni status, starost, samski stan.  Drugi dejavniki 

tveganja so omejenost pri vsakdanjih življenjskih opravilih, slabše zdravje in slabo socialno omrežje 

(Forsell, 2000;  Bergdahl, 2007 cited in Hvalič Touzery, 2014, p. 275). Depresija, ki je najpogostejša pri 

starostnikih starih 85 let in več, je pogost vzrok za njihovo čustveno trpljenje (Blazer, 2003) slabšo 

moralo in zmanjšane socialne sposobnosti (Michalak, et al., 2002, cited in Hvalič Touzery, 2014, p. 275). 

Večja pojavnost depresije pri najstarejših starostnikih se v literaturi pogosto pojasnjuje z večjim deležem 

žensk med najstarejšimi starimi ter z upadom kognitivnih in funkcionalnih zmožnosti (Blazer, 2003).   

Najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek demence je višja starost. Ostali pogosteje navedeni 

dejavniki so: visok pritisk, sladkorna boleten, holesterol, možganske kapi, TSH-znižan (Petterson, et al., 

cited in Resolucija, 2014, p. 87). 

Poslabšanje sluha prizadane veliko starostnikov in narašča z višjo starostjo (Lin, et al., 2011;  Hvalič 

Touzery, 2014). Lahko povzroči manjšo socialno vključenost ali celo socialno izključenost  in  zmanjša 

kakovost življenja (Solheim, et al., 2011)  ter vključenost v telesne dejavnosti, pospeši izgubo telesnih 

zmožnosti (Vestergaard in Andersen-Ranberg, 2013) in lahko predstavlja večjo nevarnost za 

posameznika, saj se pozneje odzove na neposredno nevarnost (Solheim, et al., 2011). Ljudje s slabšim 

sluhom se tudi težje odzivajo na zahteve vsakdanjega življenja (Jennings, et al., 2010). Raziskave 

(Helzner, et al., 2011; Lin, et al., 2013) so pokazale povezanost med slabšim sluhom in depresijo, slabšo 

oceno zdravja in upadom kognitivnih spretnosti.  

Hvalič Touzery (2014) ugotavlja obstoj razlik v zdravju, počutju in doživljanju med različnimi starostnimi 

skupinami starostnikov. Nybo et al. (2013 cited in Hvalič Touzery, 2014, p. 276) menijo, da mora biti 

poudarek na zmanjševanju dejavnikov tveganja, ki povzročajo visoko stopnjo nezmožnosti, funkcionalne 

omejitve in upad kognitivnih sposobnosti in ne le običajnih dejavnikih, kot so prenehanje kajenja, 

zmanjšanje vnosa alkohola ali zmanjšanje telesne teže. 
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Tabela 6. Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja za duševne motnje pri starostnikih 

STAROSTNIKI 

DEJAVNIKI TVEGANJA VAROVALNI DEJAVNIKI 

INDIVIDUALNI 

 nekatere osebnostne značilnosti (socialno nepropustni, 
socialna patologija)  

 začasna duševna stanja (nizka samopodoba, bolezni, 
nepokretnost, izguba zaradi bolezni ali izguba bližnjih)  

 slabe navade in življenjski slog 

 motnje spanja  

 predhodne depresije,  

 kognitivne motnje,  

 nova bolezen,  

 bolezni (komorbidnost),  

 živeti sam,  

 nižja izobrazba,  

 ženski spol,  

 starost (večja pojavnost bolezni pri višji starosti),  

 zakonski stan 

 omejenost pri vsakdanjih življenjskih opravilih,  

 slabše zdravje in slabo socialno omrežje 

 prisotnost kroničnih telesnih bolezni in/ali kronične telesne 
bolečine: visok pritisk, sladkorna boleten, holesterol, 
možganska kap, TSH-znižan, slab sluh 

 starost 

 zloraba alkohola in drugih psihoaktivnih snovi 

INDIVIDUALNI 

 zmožnost prilagajanja na spremembe, 

 ustrezni mehanizmi in veščine spoprijemanja s 
težavami in uravnavanja čustev, 

 dobra samopodoba in samospoštovanje 

 občutek nadzora nad lastnim življenjem 

 sposobnost učinkovitega reševanja težav 

 podpora bližnjih 

 dobre strategije spoprijemanja s stresom,  

 oblikovanje zdravih navad,   

 religioznost 

 občutek kompetentnosti 

 spodbujanje telesne dejavnosti 

 krepitev dobrega zdravja 

 splošno telesno in duševno zdravje 

 razumevanje pomena duševnega zdravja 
 

MEDOSEBNI 

 izgube (smrt, razveza, izguba statusa) 

 nesposobnost vzpostavljanja medosebnih odnosov in 

 nesposobnost vzdrževanja odnosov 

  rušenje vzpostavljenih odnosov 

  pomanjkanje socialne opore 

  pomanjkanje pomoči s strani drugih 

  socialna izolacija 

 odvisnost od pomoči drugih  
 

 

MEDOSEBNI 

 dobre socialne spretnosti 

 komunikativnost, odprtost navzven 

 dobro socialno omrežje, mreže socialne opore 

 dobre socialne veščine 

 zmožnost vzpostavljanja zadovoljivih medosebnih 
odnosov 

 udeležba v programih skupnosti 

 vključenost v aktivnosti kot so hobiji, varovanje 
vnukov 

 prostovoljsko delo 

 vseživljenjsko učenje / izobraževanje 

DRUŽBENI 

 neugodno družbeno okolje  

 slaba  in neenaka dostopnost do storitev 

 visoka stopnja revščine 

DRUŽBENI 

 materialna preskrbljenost 

 višji socialno-ekonomski status 

 povečanje zavedanja pomena duševnega zdravja 



 
 

33 

 slabe stanovanjske / bivanjske razmere 

 kultura, vrednote 

 vpliv industrije, vpliv medijev 

 prisotnost starizma 

 neugodni stresni dogodki (na primer dolgotrajna recesija) 

 nezadostna skrb za osebe z duševno motnjo, 

 dostopnost alkohola in drugih psihoaktivnih snovi. 
 

starostnikov na individualni ravni in v različnih 
okoljih 

 razvoj fleksibilnih programov za postopno 
upokojitev 

 medsektorsko sodelovanje pri razvoju, 
implementaciji in evalvaciji programov 

 oblikovanje programov promocije, ki bodo 
vključevali zavedanje vpliva dobrega duševnega 
zdravja na kakovost življenja in produktivnost. 

 vpeljevanje učinkovitih promocijskih programov v 
vseh okoljih s poudarkom na krepitvi varovalnih 
dejavnikov 

 ozaveščanje odločevalcev na vseh področjih o 
pomenu duševnega zdravja.  

 spodbujanje in grajenje zdravih skupnosti. 

 identifikacija skupin z večjim tveganjem za razvoj 
duševne motnje pri starejših ter pomoč svojcem in 
programi za skupine z večjim tveganjem  

 spodbujanje aktivnosti za ohranjanje spoznavnih 
sposobnosti, informiranje o zmanjševanju vpliva 
dejavnikov tveganja za razvoj demence 

 ozaveščanje o procesu žalovanja, skupine za 
samopomoč pri žalovanju, službe za pomoč ob 
žalovanju. vpeljevanje dejavnosti za prepoznavanje 
tveganega pitja in nevarnosti pri samozdravljenju 
ter uživanju psihotropnih substanc. 

 oblikovanje programov prilagojenim različnim 
skupinam starostnikov (glede na starost, telesne in 
kognitivne zmožnosti) in njihovim različnim 
potrebam  

 ustvarjanje razmer in okolij, ki spodbujajo in 
omogočajo celovit razvoj in življenje posameznika, 
ob upoštevanju njegovih zmožnosti in omejitev 

  široko dostopne službe in dejavnosti za čim 
zgodnejšo zaznavo težav posameznika in družbe, 
za pravočasno in primerno ukrepanje ter ponudbo 
programov pomoč in podpore 

 

Literatura 

European Commision 2008. European pact for mental health and well-being. EU High-level Conference »Together for Mental 
Health and Wellbeing«. Brussels, 12.-13. Junij 2009 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf (21.7.2015). 

European Communities, 2008. Policy briefs – Improving Mental Health in the Population. Available at:  http://www.ec-mental-
health-process.net/pdf/policyčbriefsčall.pdf [Accessed 1 June 2015]. 

Berg, A., Hoffman, L., Hassing, L.B., McClearn G.E. & Johansson B., 2009. What matters, and what matters most, for change in 
life satisfaction in the oldest-old? A study over 6 years among individuals 80+. Aging & mental health, 13(2), pp. 191–201.  

Blazer, D.G., 2003. Depression in late life: Review and commentary. Journals of Gerontology Series A Biological and Medical 
Science, 58, pp. 249–65. 

Brett, C.E., Gow, A.J., Corley, J., Pattie, A., Starr, J.M. & Deary, I.J., 2012. Psychosocial factors and health as determinants of 
quality of life in community-dwelling older adults. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of 
treatment, care and rehabilitation. 21(3), pp. 505–16.  

CINDI, 2008. Zaključno poročilo projekta Presejanje, sistematično odkrivanje in celostna obravnava depresij v Sloveniji. 
Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja RS.  

Helzner, E., Patel, A., Pratt, S., Sutton-Tyrrell, K., Cauley, J., Talbott, E., Kenyon, E., Harris, T., Satterfield, S., Ding, J. & 
Newman, A., 2011. Hearing sensitivity in older adults: associations with cardiovascular risk factors in the Health, Aging and 
Body Composition Study. Journal of the American Geriatrics Society, 59, pp. 972–9. 

Hvalič Touzery, S. & Pihlar, T., 2009. Varovanje in krepitev duševnega zdravja starih ljudi. Kakovostna starost, 12(4), pp. 3-18. 

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf
http://www.ec-mental-health-process.net/pdf/policy_briefs_all.pdf
http://www.ec-mental-health-process.net/pdf/policy_briefs_all.pdf


 
 

34 

Hvalič Touzery, S., 2014. Zdravje, počutje in zadovoljstvo z življenjem najstarejših starih v Sloveniji. Teorija in praksa, 51(2/3), 
pp. 458-474, 513-4. 

Jané-Llopis, E. & Gabilondo, A., eds. 2008. Mental Health in Older People. Consensus paper. Luxembourg: European 
Communities. Available at:  http://www.ec-mental-health-process.net [Accessed 1 June 2015]. 

Jennings, M.B., Shaw, L., Hodgins, H., Kuchar, D. & Bataghva, L., 2010. Evaluating auditory perception and communication 
demands required to carry out work tasks and complimentary hearing resources and skills for older workers with hearing 
loss. Work, 35, p. 101–13. 

Jeriček Klanšček, H., Zorko, M., Bajt, M., Roškar, S., 2009. Duševno zdravje v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja. 
Kamin, T., Jericek Klanšcek, H., Zorko, M., Bajt, M., Roškar, S., Dernovšek, M.Z., 2009. Duševno zdravje prebivalcev Slovenije. 

Ljubljana: IVZ. 
Kivela, S.L., & Pahkala, K., 2001. Depressive disorder as a predictor of physical disability in old age. Journal of the American 

Geriatrics Society, 49, pp. 290–6. 
Komisija Evropskih skupnosti (2005). Zelena knjiga: Izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva: pot k strategiji na področju 

duševnega zdravja za Evropsko unijo. Bruselj, 14.10. 2005. Available at:  
http://ec.europa.eu/health/phčdeterminants/lifečstyle/mental/greenčpaper/mentalčgpčsl.pdf [Accessed 1 June 2015]. 

Komisija Evropskih skupnosti, 2007. Bela knjiga: Skupaj za zdravje: strateški pristop EU za obdobje 2008–2013. Bruselj, 
23.10.2007. Available at:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/com/2007/com2007č0630sl01.pdf. [Accessed 1 June 
2015]. 

Lee, M., 2007. Improving services and support for older people with mental health problems. Age Concern England. Avgust 
2007. Available at:  http://www.mhilli.org/documents/Inquiryfinalreport-FULLREPORT.pdf (15.4. 2015) 

Lin, F., Yaffe, K., Xia, J., Xue, Q.L., Harris, T., Purchase-Helzner, E., Satterfield, S., Ayonayon, H., Ferrucci, L. & Simonsick, E., 
for the Health, A. B. C. Study Group, 2013. Hearing loss and cognitive decline in older adults. JAMA Internal Medicine, 173, 
pp. 293–9. 

Lin, F., Niparko, J. & Ferrucci, L., 2011. Hearing loss prevalence in the United States. Archives of Internal Medicine ,171, pp. 
1851–2. 

Resolucija, 2009. Resolucija Evropskega parlamenta o duševnem zdravju, 19. 02 2009 (2008/2209(INI)). 
Resolucija, 2014. Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2014 – 2018. Available at: 

http://www.sent.si/fckčfiles/file/NOVICE/NPDZč3čJ.pdf [Accessed 1 June 2015]. 
Solheim, J., Kværner, K. & Falkenberg, E.S., 2011. Daily life consequences of hearing loss in the elderly. Disability and 

Rehabilitation, 33, pp. 2179–85. 
Tomšič, S., Kovše, K., Roškar, S., Kofol Bric, T.,  Bajt, M.,  Zorko, M., Štokelj, R. Duševno zdravje v Sloveniji. In: H. Jeriček 

Klanšček, M. Zorko, M., M. Bajt, S. Roškar, 2009. Duševno zdravje v Sloveniji. Ljubljana: IVZ, pp. 20-80. 
Vestergaard S., Andersen-Ranberg K., 2013. Hearing impairment and adverse outcomes among Europeans. In: A. Börsch-

Supan, M. Brandt,  H. Litwin & G. Weber, eds. Active ageing and solidarity between generations in Europe. First results from 
SHARE after the economic crisis. Berlin: De Gruyter, pp. 225–32. 

Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr), 2008. Uradni list Republike Slovenije št. 77. 
Wait, S. & Harding, E., 2006. The State of Ageing and Health in Europe. International Longevity Centre-UK and The Merck 

Company Foundation. Available at:  http://www.ilcuk.org.uk/files/pdfčpdfč4.pdf [Accessed 1 June 2015]. 

 

  

http://www.ec-mental-health-process.net/
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_sl.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/com/2007/com2007_0630sl01.pdf
http://www.mhilli.org/documents/Inquiryfinalreport-FULLREPORT.pdf
http://www.ilcuk.org.uk/files/pdf_pdf_4.pdf


 
 

35 

3 OCENA TVEGANJ ZA RAZVOJ DUŠEVNIH MOTENJ V GORENJSKI REGIJI 

 

 

 

 

 

Ocena ogroženosti gorenjske regije za razvoj motenj na področju duševnega zdravja je povzeta po 

elaboratu, ki so ga pripravile Šprah, Novak in Dernovšek (2011). 

Avtorice med drugim ugotavljajo, da se visoke oz. nizke stopnje tveganj za razvoj motenj na področju 

duševnega zdravja v Sloveniji koncentrirajo v geografskem smislu in so povezane z nekaterimi 

sociodemografskimi in zdravstvenimi dejavniki. V najmanjšem obsegu so ti dejavniki prisotni v 

gorenjski, goriški in osrednjeslovenski statistični regiji.  

Šprah, et. al. (2011, pp. 18, 54) so še ugotovile, da ima osrednjeslovenska regija daleč najbolj razvita 

področja Indeksa boljšega življenja3, po razvitosti ji je blizu tudi gorenjska regija, kar jo uvršča med 

regije z manjšim tveganjem za razvoj težav na področju duševnega zdravja v primerjavi z ostalimi 

regijami. Pomanjkljivo razvito področje v gorenjski regiji je le zaposlenost4. Nekoliko nižja je tudi 

dimenzija dostopnosti zdravstvenosocialnih storitev5, kjer je gorenjska regija med spodnjimi petimi 

regijami ter dimenzija odsotnost tveganih vedenj6, kjer je prav tako med regijami z nižjimi vrednostmi. 

Gorenjsko regijo sicer v največji meri odlikujeta ugoden sociodemografski profil7 in visoka stopnja 

usklajenosti poklicnega in zasebnega življenja8« (Slika 2).  

                                                           
3
 Dimenzije slovenskega Indeksa boljšega življenja so v veliki meri primerljive z dimenzijami OECD Indeksa: izobrazba, 

stanovanje, dohodek, zaposlenost, okolje, zdravje, varnost,usklajenost poklicnega z zasebnim življenjem. Zadnjih 7 dimenzij 
slovenskega Indeksa je dodanih na novo oz. jih OECD indeks eksplicitno ne pokriva: dostopnost zdravstvenosocialnih storitev, 
odsotnost tveganih vedenj, poklicno zdravje, perinatalno zdravje, stabilnost partnerskega odnosa, sociodemografski profil, 
razvojna ogroženost (Šprah, et al., 2011, p. 36) 
4
 V to dimenzijo se uvrščajo delež delovno aktivnega prebivalstva, stopnja delovne aktivnosti, stopnja registrirane 

brezposelnosti, delež brezposelnih z osnovnošolsko in z višje- oz. visokošolsko izobrazbo, število prostih delovnih mest glede na 
delovno aktivno prebivalstvo, delež delovno aktivnega prebivalstva, starega 55-64 let, in število aktivnih podjetij glede na 
delovno aktivno prebivalstvo v posamezni regiji (Šprah, et al. 2011, p. 38). 
5
 V to dimenzijo sodijo: število zdravnikov, število medicinskih sester, število bolnišničnih postelj in število ležišč v domovih za 

ostarele glede na število prebivalcev v posamezni regiji (Šprah, et al., 2011, p. 42). 
6
 V to dimenzijo se uvrščajo: število hudo poškodovanih in umrlih v cestnoprometnih nesrečah, stopnja hospitalizacije zaradi 

samomora, število samomorov, število obravnav zaradi uživanja alkohola in zaradi zlorabe drog v primarnem zdravstvu glede na 
število prebivalcev v posamezni regiji (Šprah, et al., 2011, p. 42). 
7
 Sociodemografski profil posamezne regije vključuje gostoto naseljenosti, delež živorojenih, umrlih, skupni prirast, koeficient 

starostne odvisnosti, indeks staranja in delež kmečkega prebivalstva glede na delovno aktivno prebivalstvo v regiji (Šprah, et al., 
2011, p. 44) 
8
 Dimenzija vsebuje: delež otrok v vrtcih med vsemi otroki, starimi 1-5 let, število upravičencev do dela s krajšanim delovnim 

časom zaradi starševstva v delovno aktivnem prebivalstvu, število upravičencev do očetovskega nadomestila zaradi starševstva 
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Slika 2. Primerjave dimenzij Indeksa boljšega življenja v gorenjski statistični regiji (Šprah, et al., 2011, 
p. 54) 
 
Avtorice tudi presenetljivo ugotavljajo, da je tam kjer je ogroženost za razvoj težav na področju 

duševnega zdravja velika, razpoložljivost služb slaba, prav tako promocijsko preventivnih aktivnosti (Slika 

3). Gorenjska regija ima dokaj dobro razpoložljivost služb na področju duševnega zdravja glede na 

ocenjen obseg dejavnikov tveganja za nastanek težav v duševnem zdravju, ki so prisotni v teh regijah.  

 
Slika 3. Dostopnost služb in njihovih dejavnosti na področju duševnega zdravja v različnih statističnih 
regijah Slovenije (Šprah, et al., 2011, p.18) 

 

                                                                                                                                                                                           
v delovno aktivnem prebivalstvu, število sklenjenih zakonskih zvez glede na število prebivalcev posamezne regije (Šprah, et al., 
2011, p. 41) 
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»Primerjava razpoložljivih dejavnosti služb s sedežem delovanja v analizirani regiji na 100.000 

prebivalcev te regije je pokazala, da je na 100 000 prebivalcev najmanj dejavnosti na voljo prebivalcem 

zasavske, jugovzhodne, spodnjeposavske in pomurske regije, sledijo podravska, notranjsko-kraška, 

gorenjska in savinjska regija in največ razpoložljivih dejavnosti najdemo v goriški, koroški, 

osrednjeslovenski in obalno-kraški regiji (Slika 4)9.   

 

Slika  4. Primerjava stopenj tveganj za razvoj duševnih motenj, stopenj preventivno promocijskih 
dejavnosti in razpoložljivosti služb v posameznih statističnih regijah (Šprah, et al., 2011, p.23) 

 

Večina preventivnih aktivnosti služb je usmerjenih k preprečevanju nastanka duševnih bolezni in motenj 

oz. zmanjšanju njihove pojavnosti, t.j. v primarno preventivo. Sledijo aktivnosti, usmerjene v 

preprečevanje posledic prebolele duševne motnje oziroma preprečevanje invalidnosti – terciarna 

preventiva in, najmanj, aktivnosti poteka v okviru sekundarne preventive, ki zajema odkrivanje in 

pravočasno ter ustrezno zdravljenje duševnih motenj z namenom zmanjšanja razširjenosti motnje oz. 

skrajšanja trajanja bolezni« (Šprah, et al., 2011, p. 19). Najmanj primarno preventivnih dejavnosti je 

prisotnih v gorenjski, zasavski, notranjsko-kraški in savinjski regiji. V osrednjeslovenski, gorenjski in 

                                                           
9
 Stopnja 1 predstavlja nizko stopnjo tveganj za razvoj motenj oz. najmanj preventivno promocijskih dejavnosti oz. najmanj 

razpoložljivih služb v primerjavi z ostalimi regijami. Stopnja 12 pa odslikava visoko stopnjo tveganj za razvoj motenj oz. največ 
preventivno promocijskih dejavnosti oz. največ razpoložljivih služb vprimerjavi z ostalimi regijami (Šprah, et al., 2011, p.22). 
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notranjsko-kraški regiji velik delež ciljnih skupin pokrivajo tudi dejavnosti, namenjene uporabnikom z 

bipolarno motnjo in osebnostnimi motnjami ter z motnjami hranjenja (Šprah, et al., 2011) (Slika 5).   

 
 
Slika 5. Primerjava števila služb (na 100.000 prebivalce regije), ki izvajajo primarno, sekundarno in 
terciarno preventivo  (Šprah, et al., 2011, p. 18) 
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SLOVAR IZRAZOV 

DUŠEVNO ZDRAVJE: Označuje stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, 

se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost. 

DUŠEVNA MOTNJA: Z izrazom duševna motnja (psihična motnja) opisujemo bolezni, za katere so 

značilne različne kombinacije bolezensko spremenjenega mišljenja, čustvovanja, zaznavanja in vedenja. 

Zaradi teh simptomov človek deluje slabše in posledično manj učinkovito rešuje vsakdanje težave. 

Duševne motnje so manifestacije bolezensko spremenjenih vedenjskih, psiholoških ali bioloških funkcij 

posameznika. Drugi izrazi za duševne motnje so: duševne bolezni, psihiatrične motnje, mentalne motnje 

itd. 

VAROVALNI DEJAVNIKI:  So dejavniki, ki varujejo zdravje ter hkrati preprečujejo in zmanjšujejo tveganje 

za določeno bolezen. 

DEJAVNIKI TVEGANJA: So dejavniki, ki povečujejo verjetnost oz. tveganje za pojav zdravstvenih težav in 

bolezni, ki jih lahko preprečimo. 

DETERMINANTE/DEJAVNIKI ZDRAVJA: So posamezni dejavniki ali kombinacija le-teh, ki pozitivno ali 

negativno vplivajo na zdravje. 

INDEKS BOLJŠEGA ŽIVLJENJA:  Razvila ga je OECD. Namenjen je ocenjevanju širših vidikov človekovega 

blagostanja in kakovosti življenja, ki so pomembno povezani tudi z razvojem težav na področju 

duševnega zdravja..Indeks korelira tudi z incidenco motenj zasvojenosti, anksioznosti, psihotičnih 

motenj in motenj razpoloženja.  

 


