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ZAKAJ JE DEPRESIJA PRI STAREJŠIH 

IZZIV?

Depresija ni prava bolezen.

Depresija je naravni del staranja.

 … ker o njej kroži veliko mitov in predsodkov.

Depresija je znak šibkosti posameznika.

Zdravljenje depresije pri starejših ni učinkovito.



ZAKAJ JE DEPRESIJA PRI STAREJŠIH 

IZZIV?

 Prevalenca depresije 4,6 % - 9,3 %*.

 Prevalenca podpražne depresije: 4,5 % - 37,4 %*.

 Višja prevalenca med stanovalci institucionaliziranega varstva (do 30  %).

>

 … ker je med najpogostejšimi duševnimi motnjami 

v starosti.

* Rodda, Walker in Carter, 2011

** WHO poročilo 2018



ZAKAJ JE DEPRESIJA PRI STAREJŠIH 

IZZIV?

 … ker je pomembno povezana s telesnimi boleznimi.



DEPRESIJA

• osebe s KOPB, Parkinsonovo boleznijo (40 %) 
(Baldwin, 2010, Allain, 2000)

• osebe s srčno boleznijo (20-25 %)
(Carney, Freedland, 2003)

• osebe s sladkorno boleznijo/diabetesom (15 – 30 %) 
(Fiske in dr., 2009, Goldney in dr., 2004)

TELESNE BOLEZNI



ZAKAJ JE DEPRESIJA PRI STAREJŠIH 

IZZIV?

 … ker ni posledica enega samega vzroka/dejavnika.



KAJ VPLIVA NA RAZVOJ DEPRESIJE V STAROSTI?

Telesne bolezni 
Kronična 

bolečina, 
oviranost

Socialna 
izolacija

Stresni dogodki 
(izgube)

Motnje spanja

Nizek socialno-

ekonomski 
status

Depresija v 
preteklosti

Zdravila 



ZAKAJ JE DEPRESIJA PRI STAREJŠIH 

IZZIV?

 … ker depresija pri mnogih ostane neprepoznana.



KAKO LAHKO PREPOZNAMO DEPRESIJO?



1. Depresivno razpoloženje 

2. Upad zanimanja ali veselja 
do aktivnosti, brezvoljnost

3. Pomembna izguba ali 
pridobivanje teže

4. Motnje spanja (nespečnost ali 
hipersomnija)

5. Utrujenost ali upad energije

6. Nemir ali upočasnjenost

7. Občutki ničvrednosti, krivde

8. Težave s koncentracijo ali 
razmišljanjem

9. Razmišljanje o smrti ali o 
samomoru

trajanje vsaj 

2 tedna
ovirano vsakodnevno 

življenje

Najpogostejši simptomi (DSM-V) Značilnosti simptomatike pri starejših

1. Depresivno razpoloženje 

2. Upad zanimanja ali veselja 
do aktivnosti, brezvoljnost

3. Pomembna izguba ali 
pridobivanje teže

4. Motnje spanja (nespečnost ali 
hipersomnija)

5. Utrujenost ali upad energije

6. Nemir ali upočasnjenost

7. Občutki ničvrednosti, krivde

8. Težave s koncentracijo ali 
razmišljanjem, spominom

9. Razmišljanje o smrti ali o 
samomoru

• Pritožbe glede telesnih težav, 

nepojasnjene bolečine

• Pogostejša prisotnost strahov, 

tesnobe



Geriatrična lestvica depresivnosti

KAKO LAHKO PREPOZNAMO DEPRESIJO?



ZAKAJ JE DEPRESIJA PRI STAREJŠIH 

IZZIV?

 … ker pomembno poslabša kvaliteto življenja in 

je najpomembnejši dejavnik tveganja za 

samomor v starosti.



Na kaj moramo biti pozorni 
– dejavniki tveganja

Moški spol

Socialna izolacija

Depresija

Kronične bolečine/bolezen

Pretekli poskusi

Žalovanje 

Zloraba substanc

Motnje spanja

PREPREČEVANJE SAMOMORA

* Manthorpe, 2010
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Količniki samomora po petletnih starostnih skupinah 2018 (skupno za oba spola; 

Vir: Baza umrlih NIJZ)



Ukrepanje

Vprašati o samomoru!

Biti v podporo.

Pomagati poiskati strokovno pomoč 
takoj (spremstvo!).

Napotiti naprej, posredovati kontaktne 
številke.

!

PREPREČEVANJE SAMOMORA



ZAKAJ JE DEPRESIJA PRI STAREJŠIH 

IZZIV 

(in ne nerešljiv problem)?

 … ker se jo da uspešno zdraviti in preprečevati.



KAKO SE LAHKO SPOPRIMEMO Z DEPRESIJO?

Zdravljenje z antidepresivi

Dobro je vedeti: 

• antidepresivi NE povzročajo odvisnosti

• učinek se začne kazati z zakasnitvijo

• neželeni učinki se s trajanjem zdravljenja 

običajno zmanjšujejo

• potrebno je vzdrževalno zdravljenje



KAKO SE LAHKO SPOPRIMEMO Z DEPRESIJO?

Zdravljenje s psihoterapijo

Dobro je vedeti: 

• psihoterapija je lahko pri starejših enako učinkovita kot pri mlajših

• pri zdravljenju depresije so lahko uspešne različne vrste psihoterapij 

(najbolj raziskana kognitivno-vedenjska)

• pri hudi depresiji je potrebno psihoterapijo kombinirati z antidepresivi

• veliko svetovanj je samoplačniških – nekatera pa so tudi bolj dostopna, 

npr. Mreža psiholoških svetovalnic (nastala v okviru projekta MOČ) …



Mreža psiholoških svetovalnic

Svetovalnice na 13 lokacijah po Sloveniji 

(v Ljubljani, Kranju, Postojni, Slovenj Gradcu, Novi Gorici, Murski 

Soboti, Sevnici, Kopru, Idriji, Mariboru, Zagorju ob Savi ter v 

Celju in Laškem).



Komu je svetovanje namenjeno: 

• Svetovanje je namenjeno odraslim, starejšim od 18 let (posameznikom, 

parom, družinam). 

• Za vse udeležence je na voljo brezplačno. 

VKLJUČITEV: 

• brez napotnice

• posameznik se naroči po telefonu ali osebno:

031 704 707

031 778 772 (Celje in Laško)

• več informacij na: www.posvet.org

Mreža psiholoških svetovalnic



Psihoedukativna delavnica Podpora pri spoprijemanju z 

depresijo

Komu je delavnica namenjena: 

• posameznikom z diagnosticirano depresijo in njihovim svojcem

• osebam, pri katerih so prisotni simptomi depresije, ki  pa (še) ne 
dosegajo kriterija za diagnozo, 

• v delavnico je vključenih najmanj 6 pacientov (+ svojci) 

V vseh zdravstvenih domovih v Sloveniji.



Psihoedukativna delavnica Podpora pri spoprijemanju z 

depresijo

Kako delavnica poteka: 

• delavnica traja 4 tedne, vsak teden 1 srečanje po 1,5h

• namenjena: psihoedukaciji, podpori, izmenjavi izkušenj

Napotovanje: 

osebni zdravnik, psihiater (tudi osebe z depresivno simptomatiko)

DMS v referenčni ambulanti (samo osebe z diagnozo)

• posameznik lahko tudi sam zaprosi za napotitev



KAKO SE LAHKO SPOPRIMEMO Z DEPRESIJO?

Vloga posameznika pri preventivi in zdravljenju

Skrb za telesno zdravje: 

• skrb za zdravo prehrano

• skrb za telesno aktivnost in dovolj počitka

• skrb za kakovostno spanje

• izogibanje alkoholu, pomirjevalom

Skrb za socialne stike in aktivnosti: 

• obračanje po podporo k svojcem in prijateljem, 

vzdrževanje socialne mreže

• strukturiran dan

• izvajanje prijetnih aktivnosti (hobiji, sprehodi, čas v 

naravi, glasba …) 

• skrb za domače živali



KAKO SE LAHKO SPOPRIMEMO Z DEPRESIJO?

Vloga posameznika pri preventivi in zdravljenju

Skrb za duševno dobro počutje, osmišljevanje življenja: 

• učinkovito spoprijemanje s stresom

• preusmeritev razmišljanja 

• sproščanje

• pomoč drugim (prostovoljstvo)

Uporaba strokovne pomoči: 

• informiranje o depresiji 

• iskanje strokovne pomoči (osebni zdravnik, 

psihoedukativna delavnica, psihoterapija …)

• sodelovanje pri zdravljenju



Telefoni za pomoč v stiski

01 520 99 00 Klic v duševni stiski med 19. in 7. uro zjutraj

116 123 Zaupna telefona Samarijan 

in Sopotnik

24h/dan

klici so brezplačni

PODPORA

Društva, nevladne organizacije 

Društvo DAM: www.nebojse.si

Centri aktivnosti za starejše 

Dnevno varstvo za starejše

Pomoč družini na domu

Centri za socialno delo 



www.nijz.si (Publikacije, e-gradiva)

DODATNE INFORMACIJE



HVALA ZA POZORNOST!

VPRAŠANJA?

alenka.tancic-grum@nijz.si


