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Prva tovrstna publikacija v Sloveniji, ki 

prikazuje analizo stanja na področju 

duševnega zdravja otrok in mladostnikov in je 

lahko podlaga odločevalcem za ukrepanje ter 

strokovnjakom za nadaljnje raziskovanje.



Namen
glavne značilnosti pozitivnega in negativnega
duševnega zdravja otrok in mladostnikov

podati predloge za ukrepanje
Podlaga za identifikacijo 

glavnih potreb in prioritet 

Predstaviti 

pregled obstoječih in dostopnih podatkov 

vsebinsko usklajene z Resolucijo 
Nacionalnega plana za duševno zdravje



Metodologija
› Otroci in mladostniki od 0 do 19 let

› Opazovano obdobje: od leta 2008 do leta 2015

› Razpoložljivi viri podatkov

› Analize so temeljile na dostopnosti podatkov

› Poseben izziv - analiza podatkov o zdravstveni mreži služb –

problem kakovosti in verodostojnosti podatkov, ne obsega vseh  

služb in storitev



Viri podatkov
HBSCPodatkovne zbirke

Raziskave

Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju
2002, 2006, 2010, 2014

WHO CAHD
Baza o zdravju otrok in mladostnikov v Evropi

SILC
Raziskava o življenjskih pogojih
2012, 2013, 2014 Mladina

2013

EHIS
Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu
2014 ESPAD

Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko 
mladino

2007, 2011

SEYLE
Raziskava Reševanje in opolnomočenje mladih življenj v Evropi

2010ZubStat
Evidenca osnovnega zdravstvenega varstva in evidenca o boleznih in stanjih, 
ugotovljenih v specialistični ambulantni dejavnosti 

Bolob
Evidenca bolezni, poškodb in zastrupitev, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici

Zdravila
Evidenca porabe zdravil, izdanih na recept 

Umrli
Podatkovna zbirka vzrokov smrti na podlagi zdravniških poročil o umrli osebi

BPI
Baza podatkov izvajalcev zdravstvene dejavnosti

Drugi viri
ZZZS
Splošni dogovor in poročila o realizaciji programa zdravstvenih 
storitev



Struktura publikacijeUvod

Pozitivno duševno zdravje

Opredelitev duševnega zdravja

Varovalni dejavniki in dejavniki tveganja

Zadovoljstvo z življenjem

Drugi podatki 

Obravnave v zdravstvenem sistemu in poraba zdravil
Zunajbolnišnične obravnave

Bolnišnične obravnave

Poraba zdravil

Javna zdravstvena mreža služb
Pregled dejavnosti javne zdravstvene mreže 

Stanje in razporejenost služb/izvajalcev 

Doživljanje stresa, psihosomatskih simptomov ter 

čustvene in vedenjske težave

Depresija in anksioznost

Hiperkinetična motnja

Motnje hranjenja

Različne oblike samomorilnosti

Predlogi ukrepov

Za promocijo duševnega zdravja otrok in mladostnikov

Za zbiranje podatkov 

Za mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev

Za preprečevanje, spremljanje in obvladovanje duševnih težav in motenj

Za destigmatizacijo duševnih težav in iskanja pomoči



Kaj je duševno zdravje?

....ni le odsotnost (duševne) bolezni...

„Duševno zdrav“ posameznik:

• se dobro počuti, 

• se uspešno sooča z različnimi izzivi in zahtevami  v vsakdanjem 

življenju, 

• uresničuje svoje potenciale in 

• prispeva k okolju, v katerem živi in dela 



Duševno zdravje...

...v otroštvu in adolescenci je pomemben napovedni dejavnik  

duševnega zdravja v odrasli dobi

...je povezano z doseganjem razvojnih nalog in s šolsko uspešnostjo, z 

odnosi s starši in vrstniki...

„Za obdobje otroštva in mladostništva je značilno, da velika večina 

(80%) nima duševnih motenj, so pa v tem obdobju zato toliko 

pomembnejšo pozitivni vidiki duševnega zdravja – sposobnosti 

zaznavanja, razumevanja in interpretacije okolja, prilagajanje okolju, 

sposobnosti medsebojnega komuniciranja, dobre samopodobe, 

optimizma...“



Glavne ugotovitve 1/3

• Večina otrok in mladostnikov je duševno zdravih.

• Opazen je vpliv neenakosti v pozitivnem duševnem zdravju.

• O pozitivnem duševnem zdravju ni na voljo zadosti podatkov.



• Obstoječa javnozdravstvena mreža ni skladna z dejanskimi potrebami otrok in mladostnikov. 

• Poraba zdravil za zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj se je povečala za 48 %. Od tega je poraba 
antidepresivov narasla za 43 %, psihostimulansov pa za 87 %.

• Število obravnav na primarnem nivoju zdravstvenega varstva se je od leta 2008 do leta 2015 povečalo za 
25%, na sekundarnem nivoju pa za 71%.

• Število bolnišničnih obravnav se je v istem obdobju znižalo za 5 %.

• 2/3 hospitalizacij je zabeleženih v ustanovah, kjer ne izvajajo dejavnosti psihiatrije ali otroške in 
mladostniške psihiatrije.

Glavne ugotovitve 2/3



Glavne ugotovitve 3/3

• Slovenija je bila v zadnjem desetletju glede na umrljivost zaradi samomora med mladostniki nad evropskim povprečjem, 

vendar beležimo upad in se približujemo povprečju.

• Upad bolnišničnih obravnav zaradi namernih samopoškodb v starostnih skupinah 6 do 14 let in 15 do 19 let ter upad 

števila samomorov v starosti 12 do 19 let. 

• Izrazit porast obravnav zaradi hiperkinetične motnje, zlasti pri fantih med 6 in 15 let ter 0 do 5 let. 

• Porast hospitalizacij zaradi anoreksije nervoze pri dekletih od 15 do 19 let. 

• V raziskavi EHIS 2014 ter HBSC 2010, 2014 je o depresiji in tesnobi poročalo več mladostnikov (15 do 19 let), kot bi 
pričakovali glede na število oziroma stopnjo obravnav v zunajbolnišnični in bolnišnični statistiki. 

• Porast obravnav zaradi stresnih in prilagoditvenih motenj ter anksioznih motenj v starostni skupini od 15 do 19 let. 

• Stopnja obiskov zaradi anksioznosti je v povprečju višja kot zaradi depresije. 

• Zaradi simptomov stresa, depresije in anksioznih motenj pomoč pogosteje poiščejo dekleta. 

• Stopnja hospitalizacij zaradi depresije in anksioznih motenj je relativno nizka – višja je pri dekletih ter pri mladostnikih od 

15 do 19 let. 



Predlogi ukrepov

› Ukrepi, povezani s promocijo duševnega zdravja

› Ukrepi, povezani z zbiranjem podatkov o duševnem zdravju (pozitivno duševno zdravje)

› Ukrepi, povezani z mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev

› Ukrepi za preprečevanje, spremljanje in obvladovanje duševnih težav in motenj

› Ukrepi za destigmatizacijo duševnih težav in iskanja pomoči



http://www.nijz.si/sl/publikacije/dusevno-zdravje-otrok-in-mladostnikov-v-sloveniji



Viri pomoči za otroke in mladostnike 

na področju duševnega zdravja
(programi NIJZ)



Preventivni program

Program za duševno zdravje mladih

Šolska

preventivna 

praksa

Spletno 

svetovanje 

in 

informiranje

Povzeto po: Ksenija Lekić, NIJZ OE Celje



Usmerjenost

• duševno zdravje mladine – ideja univerzalne preventive

• pozitivna in realna samopodoba kot vodilna opora

• življenjske veščine (socialne, čustvene …)

• podpora pri reševanju problemov

navdih pri razvoju zdrave osebnosti

Oblikovati 

psihično trdnost



Mladinska spletna 

svetovalnica

www.tosemjaz.net

Celje, april 2001



Mladinska spletna svetovalnica:

anonimen, preprost dostop do strokovnega nasveta



Mreža aktivnih spletnih svetovalcev

52 strokovnjakov:

24 psihologov 

13 zdravnikov specialistov

15 strokovnjakov drugih specialnosti

PROSTOVOLJCI



Starost in spol uporabnikov



Vsebina vprašanj 2012-2017 (n = 13.610)



Najtežja vprašanja 2012-2017 (n = 862)

 % 

Motnje hranjenja 27 

Samopoškodbeno vedenje 23 

Samomorilnost 21 

Depresija 19 

Nasilje v družini 10 

Spolne zlorabe 9 

Večje bolezni 9 

Najstniška nosečnost 4 

Psihiatrične težave 2 
 



Šolska preventivna praksa

Koncept 10 korakov do boljše 
samopodobe –
avtorica koncepta Alenka Tacol

Pristop trenutno v evalvaciji 
učinkovitosti v sodelovanju s Centrom 
za psihodiagnostična sredstva



Izvajanje preventivnih delavnic

Spodbujanje socialno-emocionalnih 
veščin, ki pomagajo: 

• reševati probleme 

• postavljati cilje

• spoprijemati se s stresom

• vzpostavljati dobre medosebne 

odnose

• razvijati empatijo

• prevzemati odgovornosti

• postaviti se zase (asertivno 
vedenje)

• izražati čustva

Preventivne delavnice To sem jaz 
– okvir socialnega in 
emocionalnega učenja 
(ang. SEL – social and emotional 
learning): spoprijemanje z izzivi 
odraščanja, opremljenost za 
kakovostnejše odnose in večjo 
osebnostno čvrstost; 
zmanjševanje dejavnikov 
tveganja (Benson, 2006)



Opravljeno delo 2011-2017

• Več kot 6.000 

preventivnih delavnic

• Na leto vključenih 

približno 10.000 otrok 

in mladostnikov



• Vsebine duševnega zdravja so že več let zapored del rdeče niti za delo na 

Zdravih šolah v naši regiji:

- Izboljševanje duševnega zdravja v šoli

- 10 korakov do boljše samopodobe

- Ko učenca strese stres

• Tudi program „Zdravje v vrtcu“ podpira aktivnosti, ki spodbujajo in krepijo 

duševno zdravje otrok in zaposlenih

Slovenska mreža Zdravih šol in program Zdravje v 

vrtcu



PROGRAMI KREPITVE ZDRAVJA ZA ODRASLE V ZVC/CKZ

- Individualne pogovorne ure pri psihologu

- Delavnice: Tehnike sproščanja, Spoprijemanje s stresom, Podpora pri 

spoprijemanju s tesnobo, Podpora pri spoprijemanju z depresijo

POPORODNA DEPRESIJA

- Šola za bodoče starše

- Promocijsko gradivo

- EPDS vprašalnik pri obisku otročnice 

med 4. in 6. tednu po porodu in ukrepi PMS 

(ZD Trebnje, ZD Črnomelj, ZD Metlika)

OTROCI in MLADOSTNIKI

- ZV v 7.r. OŠ: Pozitivna samopodoba in 

stres

- ZV v 8. r. OŠ: Medosebni odnosi

- ZV za dijake

Preventivni programi s področja duševnega zdravja

v sklopu zdravstvenega varstva



„Obnašanje otrok je odvisno od njihovega 

počutja. Zato bi več pozornosti morali 

nameniti njihovim občutkom, kot pa jo 
namenjamo njihovemu obnašanju.“ 

(Bridget Miler)


