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Dni duševného zdravia sú každoročne  jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. 

10.október bol vyhlásený Svetovou federáciou duševného zdravia a WHO za „Deň 
duševného zdravia“ . Cieľom tohto dňa je zvýšenie informovanosti verejnosti  o problémoch 
súvisiacich  so psychickými ochoreniami a aktívnejšie zapojenie  duševne postihnutých ľudí 
do spoločenského a pracovného života. Heslom svetového dňa duševného zdravia pre rok 
2015 je : „Dôstojnosť pre duševné zdravie“. 

Duševné zdravie sa týka každého z nás . Málo pozornosti venujeme duševnej zložke nášho 
zdravia, pritom vieme, že telo a duša sú spojené nádoby. Pri chronických telesných 
ochoreniach nesmieme zabúdať na starostlivosť o duševné zdravie. 

 Z analýzy WHO cca 27% (83 miliónov) populácie EÚ 18-65 ročných zažilo alebo  zažíva 
aspoň jednu z radu diagnostikovateľných duševných porúch (vrátane užívania návykových 
látok, psychózy, depresie). Podľa štatistických údajov  v  roku 2013 bolo na Slovensku  
vyšetrených v psychiatrických ambulanciách 373 220 pacientov, z toho 57 % žien. 
Najčastejšie sa  ambulantne liečia afektívne poruchy (32%) a stresom podmienené 
somatoformné poruchy (26%). Duševné ochorenia sú na 3. mieste invalidizácie. Hlavnou 
príčinou samovrážd  sú  depresie. 

Upozorňuje sa  na fakt, že u pacientov s chronickými srdcovocievnymi, onkologickými, 
respiračnými, metabolickými ochoreniami, alebo u tých, ktorí majú z rôznych dôvodov 
dlhodobo zníženú pohyblivosť, sa často súbežne vyvíjajú aj duševné poruchy. Súdržné 
rodinné, partnerské, priateľské vzťahy medzi ľuďmi v blízkom okolí sú významným podporným 
činiteľom pri zvládaní chronických ochorení. Manažment dlhodobo (chronicky) chorých je 
náročný nielen z hľadiska zabezpečenia adekvátnej liečby základného ochorenia, ale aj z 
hľadiska zabezpečenia nevyhnutných ošetrovateľských a opatrovateľských služieb. Ich 
dostupnosť a fungovanie vytvára predpoklady  na psychickú pohodu pacienta a jeho rodiny aj 
v prípade závažných ochorení.  

Duševnú poruchu môže zažiť ktokoľvek. Najvážnejší problém ľudí s duševnou chorobou je 
sociálne vylúčenie, nepochopenie, diskriminácia.  Je dôležité predchádzať stresu napríklad aj 
vhodným striedaním práce a odpočinku. Dôležité je zmysluplné trávenie voľného času, 
vhodná výživa, zdravý životný štýl. Oddych a športovanie v prírode nám tiež môžu pomôcť pri 
prekonávaní stresu a nepohody. 


