Vloga Nacionalnega inštituta za javno zdravje
na področju krepitve duševnega zdravja in
obvladovanja depresije
Svetovni dan zdravja, 7. april
Narodni dom Celje
Nuša Konec Juričič

I/1 Redne zdravstvene podatkovne zbirke
Najpogosteje ugotovljene duševne motnje ob prvem obisku
na primarni ravni, stari 15 let in več, 2008-2015

Št. prvih
obiskov/1000

1 Druge anksiozne motnje

9,8

2 Depresivna epizoda

8,4

3 Reakcija na hud stres in prilagoditvene motnje

8,3

4 Neopredeljena demenca

2,5

5 Neorganske motnje spanja

2,5

6 Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola

2,4

VIR: Zunajbolnišnična zdravstvena statistika, Nacionalni inštitut za javno zdravje

15-19 let

20-49 let

1 Reakcija na hud stres, prilag. motnje Druge anksiozne motnje
2 Druge anksiozne motnje
Reakcija na hud stres, prilag. motnje
3 Depresivna epizoda
Depresivna epizoda
4 Duševne in vedenjske motnje zaradi
uživanja alkohola
5 Motnje prehranjevanja

Duševne in vedenjske motnje zaradi
uživanja alkohola

6 Somatoformne motnje

Shizofrenija

VIR: Zunajbolnišnična zdravstvena statistika, NIJZ

Ponavljajoča se depresivna motnja

50-49 let
1 Druge anksiozne motnje
2 Depresivna epizoda

65 let in več
Neopredeljena demenca
Depresivna epizoda

3 Reakcija na hud stres, prilag. motnje Druge anksiozne motnje
4 Duševne in vedenjske motnje zaradi Neorganske motnje spanja
uživanja alkohola
5 Ponavljajoča se depresivna motnja Reakcija na hud stres, prilag. motnje
6 Druge anksiozne motnje

Vaskularna demenca

VIR: Zunajbolnišnična zdravstvena statistika, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Število prvih obiskov zaradi depresivne epizode/1000 na
primarni ravni, po star. skupinah, povprečje 2008-2015
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Število vseh duševnih in vedenjskih motenj/1000,
ob prvem obisku v osnovnem zdravstvu, 2008-2015
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Med l. 2008 in 2015
• porast zabeleženih duševnih motenj v skupini od 0 do 19 let (24 %)
• upad v skupini 20 let in več (25 %)

Št. hospitalizacij/1000, starih 20
let in več
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Št. izdanih receptov za
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ponavljajoča se depresivna motnja
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Odrasli, stari 20 let in več (med 2008 in 2015):
• upad hospitalizacij za depresivno epizodo
• porast hospitalizacij za ponavljajčo depresivno motnjo
• porast izdanih receptov za antidepresive

Stopnja samomora 2000-2015
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• 2000-2008: upad samomora za 32%;
• 2008-2015: upad v skup. 15-19 let (55 %) in 20-49 let (20 %)
: porast v skup. 50-64 let (11 %) in 65 let in več+ (11 %)

I/2 Raziskave
Vedenjski slog odraslih prebivalcev (25-64 let)
Delež odraslih oseb, ki:
pogosto/vsak dan občutijo stres, napetost
so doživljali depresivno razpoloženje (žalost, potrtost)
Vzroki stresa
obremenitve v službi
slabi materialni pogoji
problemi v družini
hrupno okolje
osamljenost
odnosi s sodelavci

%
47,6
30,6
27,9
12,9
10,8
9,8

2001 2004 2008

2012

24,2 30,0 26,9 25,6
10 16,5 22,3

HBSC – raziskava med 11-, 13- in 15-letniki
2010 2014
% potrtih, žalostnih >2 tedna v zadnjem letu
29
22,8
% 15 letnikov, ki so v zadnjem letu razmišljali, da bi naredili samomor
/
15,5
Vir: Raziskave HBSC, Nacionalni inštitut za javno zdravje

ESPAD – raziskava med dijaki 1. letnikov

2007 2011

% tistih, ki so razmišljali o tem, da bi se poškodovali
% tistih, ki so že poskusili storiti samomor

31
16,2

Vir: Raziskave ESPAD, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana

30,2
16,1

II

Aktivnosti NIJZ za krepitev duševnega zdravja
in obvladovanje depresije

II/1 Promocija duševnega zdravja
•
informiranje, osveščanje, izobraževanje, kampanje






svetovni dan zdravja
svetovni dan duševnega zdravja
svetovni dan preprečevanja samomora
mesec preprečevanja zasvojenosti
teden boja proti raku
… in drugi dnevi

II/2 Programi
ZDRAVJE V VRTCU
• podpora vrtcem v prizadevanjih za oblikovanje okolij in pogojev za
dobro počutje, zdravje ter krepitev sposobnosti posameznika za
ohranjanje in izboljševanje zdravja v celotnem življenju
Vsebine za vzgojitelje:
• zdrava prehrana
• telesna dejavnost
• duševno in čustveno zdravje
• medosebni odnosi
• razvijanje pozitivne samopodobe
• nasilje v družbi in družini
• odnos do škodljivih razvad
• poškodbe in zastrupitve
• nalezljive bolezni

V šolskem letu 2015/16 vključenih:
• 115 vrtcev
• 2165 strokovnih delavcev
• 1087 skupin otrok

ZDRAVE ŠOLE
• podpora šolam (izobraževanja učiteljev, širitev
mreže …)
• vsebine za pedagoške delavce (rdeča nit)
duševno zdravje v šoli (2001/02);
kakovostna izraba prostega časa (2005/06);
duševno zdravje, prehrana in gibanje (2006/07);
odnosi.si (2009/10; 2010/11, 2011/12)
vrednote (2012/13);
medgeneracijsko sodelovanje (2013/14);

duševno zdravje (2014/15, 2015/16):
Izboljševanje duševnega zdravja v šoli
To sem jaz
Ko učenca strese stres

šolsko leto 2015/16:
• vključenih 385 šol
• 2440 dodatnih nalog

VZGOJA ZA ZDRAVJE
• za otroke v vseh osnovnih šolah (od l. 2015), vrtcih
ter srednjih šolah
• podpora izvajalkam dipl. medicinske sestre
Vsebine po razredih:
1. Zdrave navade
2. Osebna higiena
3. Zdrav način življenja
4. Preprečevanje poškodb
5. Zasvojenost
6. Odraščanje – dve plati medalj
Šolsko leto 2015/16:
7. Duševno zdravje, pozitivna samopodoba, stres s
• 8189 oddelkov
8. Medsebojni odnosi
(90%pokritost)
9. Vzgoja za zdravo spolnost

TO SEM JAZ - program za duševno zdravje mladih (od l. 2001)
Šolska
preventiva –
delavnice 10
korakov do boljše
samopodobe

• 2011 – 2016: več kot 5000
delavnic
• vključenih > 10.000 učencev
in dijakov/leto

Spletno
svetovanje in
informiranje

• 70 spletnih svetovalcev
• letno odgovorjenih več kot
3.000 vprašanj

Vsebina spletnih vprašanj (n = 10.290)
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PSIHOEDUKATIVNE
DELAVNICE (od l. 2014)

●
●
●
●

PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S STRESOM
TEHNIKE SPROŠČANJA

• del programa Svetovanje za zdravje v
Zdravstveno vzgojnih centrih/Centrih za
krepitev zdravja v vseh zdravstvenih
domovih
• namenjene odraslim osebam, ki se
soočajo z depresijo, stresom ali tesnobo
• izvajajo jih psihologi in dipl. medicinske
sestre
• koordinira NIJZ (izobraževanje izvajalcev,
mentorstvo, gradiva, nadgradnja)

DEPRESIJA (2014-16)
TESNOBA (2016)
STRES (2016)
Skupaj

delavnic

oseb

269
46
107
422

1997
297
903
3200

Duševno zdravje v nosečnosti in po rojstvu otroka: depresija, tesnoba
Gradiva – spletna stran www.zdaj.net
• priročnika Duševno zdravje v nosečnosti in po porodu - za bodoče
starše in izvajalke programa Priprava na porod in starševstvo (Šola za
bodoče starše).

Gradivo – spletna stran www.nijz.si
• priročnik o obporodnih duševnih stiskah Zima v srcu. Ko se
materinstvu pridruži depresija in tesnoba, radost pa odide

Novosti:
• http://www.zdaj.net/sl/program-pregledov/bodoci-starsi/dusevnozdravje/ - dostop do anonimnega vprašalnika o tveganju za depresijo
(EPDS) s povratnimi informacijami, po potrebi z usmeritvijo na
strokovno pomoč.
• objavljen seznam virov strokovne pomoči v zdravstvu

II/3 Projekti
POMOČ LJUDEM - ZNANJE STROKOVNJAKOM, 2015-2016
Izobraževanja iz vsebin duševnega
zdravja in preprečevanja
samomora za strokovnjake

vključenih:
• 600 zdravstvenih delavcev iz ZD ter
strokovnih delavcev iz CSD in policije

Ozaveščanje splošnih javnosti

• anketa med prebivalci
• medijska kampanja - TV spot, plakati
• zgibanke

Postavitev novih svetovalnic za
osebe v čustveni stiski po vzoru
svetovalnic Posvet Ljubljana in
Kranj ter Tu smo zate Celje

• 10 svetovalnic - Posvet Tu smo zate

Mreža svetovalnic za osebe v čustveni stiski Posvet - Tu smo zate

M. SOBOTA
SL. GRADEC
KRANJ
LJUBLJANA

CELJE
LAŠKO

N. GORICA
SEVNICA

nujno potrebne
predlog nove širitve
obstoječe

POSTOJNA
KOPER

• 1504 klienti v letu 2016
• za 40 % klientov prvi vir pomoči
• vodilne partnerske težave

• Skupnostni pristop k duševnemu
zdravju v lokalnem okolju
ZD

NVO

OE
NIJZ

Občina

OE
ZRSZ
Vrtci,
šole

skupina,
posameznik,
JZ problem

CSD

RK

Društva

Podjetja

III

Zaključek s predlogi

• Implementacija preverjenih preventivnih programov, usmerjenih v krepitev
duševne čvrstosti otrok, mladostnikov in odraslih.
• Enakomernejša porazdelitev oz. dostop do obstoječih služb za obravnavo oseb
s težavami v duševnem zdravju, nadgradnja, razvoj novih služb.
• Prilagoditev programov, obravnav današnjim razmeram (hiter dostop do
pomoči brez napotnic, uporaba novih tehnologij, interdisciplinarna obravnava,
podpora ranljivim skupinam, zmanjševanje neenakosti …).
• (Re)definiranje in okrepitev sodelovanja med sektorji (na ministrskem nivoju)
ter različnimi strokami (na operativnem nivoju) ter uvajanje skupnostnega
pristopa.
• Sprejetje Nacionalnega programa za duševno zdravje z akcijskim programom –
prioritete, odgovornosti.

