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Vozni red

• Alkoholna problematika in učinkoviti ukrepi za zamejevanje

• Ukrepi SOPA 

• Načini ozaveščanja in promocije projekta/pristopa SOPA

• Ukrepa SOPA v sistemu – izvajanje v ZVC/CKZ

• Kako prispevati kamenčke v mozaiku zamejevanja alkoholne problematike



Alkoholna problematika in učinkoviti ukrepi za zamejevanje



Raba alkohola

• Evropa – najbolj obremenjena regija na svetu1

• Slovenija – nad mednarodnim povprečjem po
porabi alkohola2,3:

• 45 % prebivalcev, 25-64 let pije čez z vidika zdravja
še sprejemljive meje ali pa se je v zadnjem letu
visoko tvegano opilo4

• Ocena stroškov, povezanih s pitjem alkohola, v letih
2012-16 v povprečju 147 mio €/leto + prometne
nezgode, nasilje v družini in druga kriminalna
dejanja  228 mio €/leto5

(vs 103 mio €/leto trošarine)

Viri: 1 WHO regional office for Europe. Status report on alcohol consumption, harm and policy responses in 30 European countries 2019. WHO: Copenhagen, 2019.

2 Lovrečič, B., & Lovrečič, M. (2018). Poraba alkohola in zdravstveni kazalniki tvegane in škodljive rabe alkohola: Slovenija, 2016. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

3 World Health Organization. (2018). European Health For All database [database]. Geneva: World Health Organization. https://gateway.euro.who.int/en/datasets/european-health-for-all-database/

4 Hovnik Keršmanc, M., Roškar, M., Lavtar, D., Rehberger, M., Korošec, A. ATADD, Ljubljana: NIJZ, 2018;

5 Sedlak, S., Kasesnik, K., Zorko, M. (2015). Ekonomske posledice tveganega oin škodljivega pitja alkohola v Sloveniji. Ljubljana: NIJZ. Https://www.nijz.si/sites/www.nijz/files/publikacije-datoteke/breme_alkohola_obl_02-2016.pdf.

https://www.nijz.si/sites/www.nijz/files/publikacije-datoteke/breme_alkohola_obl_02-2016.pdf


Breme alkohola 

Viri: Podatkovni portal NIJZ, 2018. Pridobljeno 14.9.2018 na spletni strani: https://podatki.nijz.si/.

Jeriček Klanšček, H. et al, HBSC, Ljubljana: NIJZ, 2018.

Hovnik Keršmanc, M. et al. Zdravstveni statistični letopis Slovenije 2019. Ljubljana: NIJZ, 2021.

https://podatki.nijz.si/


Breme alkohola – telo in okolica

Ni varne meje pitja alkohola  čim manj ali nič (rizične skupine dosledno nič)
 pitje alkohola v celoti odsvetujemo (še posebej rizičnim skupinam)



Vpliv alkohola na srce in ožilje

• Dejavniki tveganja, ki vplivajo na nastanek ateroskleroze, so kajenje, sladkorna bolezen, arterijska
hipertenzija, povišane vrednosti holesterola, debelost, družinska obremenjenost s srčno-žilnimi
boleznimi, pomanjkanje fizične aktivnosti in čezmerno pitje alkohola.

• Smrt zaradi ishemične bolezni srca je kar 65 % višja pri moških in več kot dvakrat višja pri ženskah, ki
alkohol pijejo čezmerno.

• Čezmerno pitje je povezano s povečanim tveganjem za pojav koronarne bolezni, možganske kapi,
srčnega popuščanja, aritmij in ostalih manj pogostih kardiovaskularnih bolezni.

• Verižno opijanje (»binge drinking«) je povezano z višjim tveganjem za nenadno srčno smrt ali
možgansko kap.

 Zaradi nepopolnosti študij, ki so želele dokazati pozitivne učinke alkohola na srčno-žilni sistem, lahko z
gotovostjo trdimo, da nobena meja pitja alkohola ni varna za človekovo zdravje.

Vsi viri iz: Lipar, Vitez v Priročnik SOPA, 2022



Prag tveganja pri pitju alkohola 

Wood et al, 2018, Lancet: Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2930134-X



Prag tveganja pri pitju alkohola 

Wood et al, 2018, Lancet: Risk thresholds for alcohol consumption: combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2930134-X



Učinkovitost celovite alkoholne politike
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Vir: Chisholm idr. 2004

Vir: WHO: https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-
use/news/news/2020/10/new-report-showcases-eastern-european-and-central-asian-
countries-as-pioneers-in-cost-effective-alcohol-policies

Dokazano najučinkovitejši ukrepi
(best-buy policies):

- Omejevanje fizične dostopnosti
(čas in ura)

- Omejevanje finančne dostopnosti
(dvig trošarin)

- Omejevanje oglaševanja

 Individualni kratki ukrep



Pristop SOPA



ABSTINENCA <
MANJ 

TVEGANO 
PITJE

< TVEGANO 
PITJE < ŠKODLJIVO 

PITJE <
SINDROM 

ODVISNOSTI 
OD ALKOHOLA 

KONTINUUM ODNOSA DO PITJA ALKOHOLA

PIJANOST (F 10.0) -

akutna zastrupitev z 

alkoholom

Vsako pitje alkohola je tvegano, zato: čim manj, tem bolje, najbolje pa je nič.
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).





Vprašalniki o pitju alkohola

• Audit – C – diskriminira abstinenca&manj tvegano pitje vs čezmerno pitje

• Audit – 10 – diskriminira med različicami čezmernega pitja 

(tvegano, škodljivo, SOA)

• CAGE – SOA

.

.

.



Vprašalnik Audit-C: vaja

https://www.sopa.si/kakovost-zivljenja/ali-pijem-prevec/



Ukrepi SOPA

za podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola

– v pilotu projekta SOPA



Kratki ukrep 1 za podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola (KU1)

 Vključevanje KU1 v svoje siceršnje delo

Vir: Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



Kratki ukrep (KU1) pristopa SOPA – večkratni kratek pogovor

5 x 15 min
- na 1 teden

2 x 15 min
- na 3 mesce

Ni varne meje pitja alkohola  čim manj ali nič
 posebej rizičnim skupinam pitje alkohola v celoti odsvetujemo
 opuščanje je lahko izziv, ki pa ga zmorete. Pri tem vam lahko pomagamo.

Vir: Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



Kratki ukrep (KU1) pristopa SOPA – usposabljanja izvajalcev
(35 urni teoretično-praktični modul)

 Zmanjšati ali opustiti pitje je lahko izziv, ki pa ga zmorete. Pri tem vam lahko nudimo podporo.



SOPA pilot:  2018-2020

Vir: Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



SOPA pilot:  2018-2020

Skupaj 
obravnavani

v ZVC/CKZ
obravnavani

Vir: Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



Kratki ukrep 2 za podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola (KU2)

Vir: Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



KU2 - enkratni nasvet: (samo) usposabljanja izvajalcev 

Vir: Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



KU2 – enodnevna usposabljanja izvajalcev

Področje
Datum 

izvedbe

Število 

udeležencev

Ginekologija in porodništvo 4.10.2019 19

Urgentna medicina 4.10.2019 16

Dentalna medicina 11.10.2019 15

Transfuzijska medicina 8.11.2019 32

Otorinolaringologija 29.11.2019 20

Gastroenterologija 16.01.2020 11

Onkologija 8.10.2020 18

Kardiologija 8.10.2020 7

138Skupaj

Vir: Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



Kratki ukrep 3(KU3) – usposabljanja izvajalcev,
- informiranje in usmerjanje članov skupnosti

Vir: Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



- LGBT+ prispevek (Hočevar et al, 2022, Javno zdravje: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/hocevar_t_et_al_jz_2022_2.pdf) 

Kratki ukrep 3(KU3) - informiranje in usmerjanje članov skupnosti

Vir: Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/hocevar_t_et_al_jz_2022_2.pdf


ZVC/CKZ Delavnica za krepitev dobrega počutja

1 Razvoj

2 Usposabljanje izvajalcev

3 Pilotiranje

4 Sistemska implementacija od 2022

 Zdravi odnosi kot varovalni dejavnik pri alkoholu in

Alkohol kot dejavnik tveganja za slabe medosebne odnose

Vir: Hočevar T, Henigsman K, Hvalec Š. Izbrane veščine za krepitev medosebnih odnosov : priročnik. Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020
Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



ZVC/CKZ Delavnica za krepitev dobrega počutja

 Moja mreža odnosov

 Moje blagostanje

 Kako sporočam svoje potrebe na jasen in učinkovit način

 Kako se lahko učinkovito spoprimem s problemom

Vir: Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



Priporočila za poročanje o alkoholu v medijih

 Razvoj priporočil - priročnik

 Usposabljanje - seminar za novinarje in urednike

 Analiza tiska prej-potem

Vir: Hočevar T, Založnik P, Henigsman K, Roškar M. Poročanje o alkoholu v medijih: priporočila za javnozdravstveno ustrezno poročanje o alkoholnih pijačah v množičnih medijih. Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020.
Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



Priporočila za poročanje o alkoholu v medijih

Vir: Hočevar T, Založnik P, Henigsman K, Roškar M. Poročanje o alkoholu v medijih: priporočila za javnozdravstveno ustrezno poročanje o alkoholnih pijačah v množičnih medijih. Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020.
Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



Interdisciplinarno povezovanje

Vir: Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



Interdisciplinarno povezovanje

Strokovni tim NIJZ in zunanjih strokovnjakov

Strokovni odbor (predstavniki profilov)

Usmerjevalni odbor (MZ, medsektorsko)

Mreže izvajalcev (lok., reg., nac. mreže)

Vir: Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



Načini ozaveščanja in promocije projekta&pristopa SOPA



Sodelovanje z mediji: 

- izjave za medije

- TV oglasi, 

- radijski kvizi, 

- ozaveščevalni dogodki (npr. obeležitev Dneva brez alkohola)

- lokalne in regijske aktivnosti

Promocijska in ozaveščevalna gradiva, prilagoditve gradiv

Spletna stran SOPA

Jumbo plakati, ozaveščanje na zadkih avtobusov

Priporočila za pisanje o alkoholu v medijih

Zagovorništvo 

Načini ozaveščanja in promocije projekta&pristopa SOPA

Vir: Hočevar, T., Štruc, A.: Komunikacijska strategija pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola (interno gradivo NIJZ). Ljubljana, 2018.
Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022.
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



Gradiva za izvajalce in paciente/uporabnike



Gradiva – prilagoditve: Lahko branje

 Namenjeno dvema glavnima ciljnima skupinama:

• 1. Ljudem, ki zaradi različnih oviranosti trajno
potrebujejo lahko berljive informacije in publikacije.

• 2. Ljudem, ki imajo slabše razvito veščino branja ali slabo
poznajo jezik in sčasoma mogoče ne bodo imeli več
potrebe po lažje berljivih tekstih.



Gradiva – prilagoditve: 
Slovenski znakovni jezik za gluhe in naglušne ter zvočni zapis za slepe in slabovidne



Prevodi: manjšine in angleški jezik



2 SOPA ukrepa sta v sistemu – izvajanje delavnic v ZVC/CKZ



Sistem: 1) ZVC/CKZ obravnava pitja alkohola

a) vsak strokovnjak v ZVC/CKZ: ‚mimogrede‘ kratki ukrep – kratek nasvet

b) posebej za to usposobljena DMS ali psiholog v ZVC/CKZ: bolj poglobljeno kratki ukrep – kratko svetovanje:

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – individualno svetovanje (temeljni del): 5 x 15 min
Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – individualno svetovanje (vzdrževalni del): 2 x 15 m

a) Vsi izvajalci v ZVC/CKZ ‚mimogrede‘ b) Posebni delavnici 

Vir: Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022
Hočevar T., Henigsman K., Štruc A. in Založnik P. Utemeljitev pristopa SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola Izbrani ukrepi zamejevanja pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije. Ljubljana: NIJZ, 2022 (v pripravi).



b) Delavnici TŠpA v ZVC/CKZ

• Vključevanje 

• temeljni del: usmeritev ali samoiniciativno

• vzdrževalni del: po zaključenem temeljnem delu

• Izvajanje: posebej usposobljena diplomirana medicinska sestra ali psiholog

• Način izvajanja:
- individualno v osebnem stiku ali preko videokonference 



• Zdravniki družinske medicine.?

• Diplomirane medicinske sestre v ambulanti družinske medicine?

• Diplomirane medicinske sestre  v patronažnem varstvu?

• Zdravniki medicine dela, prometa, športa?

• Centri za socialno delo …?

 usmerjajte v ZVC/CKZ! 

SOPA obravnava alkohola v sistemu



• Vključevanje: usmeritev ali samoiniciativno

• Izvajanje: posebej usposobljena psiholog ali diplomirana medicinska sestra 

• Način izvajanja:
- skupinsko v osebnem stiku ali preko videokonference 

Sistem: 2) ZVC/CKZ delavnica Zdravi odnosi



Kamenčki v mozaiku zamejevanja alkoholne problematike 



Priročnik SOPA

- ključnimi podatki o rabi alkohola in informacije o škodljivih posledicah pitja alkohola
- pomen reševanja alkoholne problematike in možnosti učinkovite alkoholne politike

- učinkovit pogovor o pitju alkohola z uporabo t.i. motivacijskega intervjuja 

- pristop SOPA – od rezultatov do sistema

- možni poteki izvajanja dokazano učinkovitega t.i. kratkega ukrepa 
za podporo pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola (za 24 področij dela)

- ustaljeni pristopi podpore v primeru škodljivega pitja alkohola in sindroma odvisnosti od 
alkohola



Priročnik za izvajanje pristopa SOPA je na voljo prek:

• ZVEZEK I - https://www.sopa.si/wp-content/uploads/2022/09/E-Prirocnik-ZVEZEK-1.pdf

• ZVEZEK II - https://www.sopa.si/wp-content/uploads/2022/09/E-Prirocnik-ZVEZEK-2.pdf

• ZVEZEK III - https://www.sopa.si/wp-content/uploads/2022/09/E-Prirocnik-ZVEZEK-3.pdf 

Priročnik SOPA

Hočevar, T., Kolšek, M., Henigsman, K., Roškar, M., Boben Bardutzky, D. 

Priročnik za izvajanje pristopa SOPA Priročnik za izvajanje aktivnosti in obravnavo pitja alkohola (učno gradivo). Ljubljana: NIJZ, 2022

https://www.sopa.si/wp-content/uploads/2022/09/E-Prirocnik-ZVEZEK-1.pdf
https://www.sopa.si/wp-content/uploads/2022/09/E-Prirocnik-ZVEZEK-2.pdf
https://www.sopa.si/wp-content/uploads/2022/09/E-Prirocnik-ZVEZEK-3.pdf


I) Usmerjanje na vire pomoči

SOPA sopa.si 

MOSA infomosa.si 

NIJZ   nijz.si 

Program MIRA

Izbrani osebni zdravnik

ZVC/CKZ (individualno svetovanje za opuščanje TŠpA, delavnica Zdravi odnosi)

Terapevtske skupine

Skupine samopomoči



II) Spletni svetovalec SOPA – www.sopa.si

http://www.sopa.si/


Alkohol v času pandemije

Duševno zdravje(!)
Zatekanje k alkoholu
Dodatno poslabšanje

Telesno zdravje
Zmanjšuje odpornost
Težji potek bolezni

Reševanje
Omejevanje dostopnosti alkohola
Zagotavljanje dostopa do JZ storitev



Ključna sporočila stroke in narava sporočil

 Točni in relevantni podatki (o posledicah in virih pomoči)

 Neobsojanje

 Opogumljanje (jasnost, konkretnost, spodbudnost)

Ni varne meje pitja alkohola  čim manj ali nič
 rizičnim skupinam pitje alkohola v celoti odsvetujemo 
 opuščanje je lahko izziv, ki pa ga zmorete. Pri tem vam lahko pomagamo/jo.

 Izberite zdravo alternativo.

 Čim manj, tem bolje, najbolje pa nič.



Hvala za pozornost.                    Tadeja.Hocevar@nijz.si

mailto:Tadeja.Hočevar@nijz.si

