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Duševne težave so v 
resnici dokaj pogoste, 

saj doletijo vsakega četrtega 
Slovenca vsaj enkrat v 
življenju. Svetovna zdravstvena 
organizacija (WHO) poroča, 
da duševne motnje sodijo med 
najpogostejše zdravstvene 
težave, še zlasti depresija.

Na razvoj duševnih težav lahko vplivata tako okolje (npr. 
stresni življenjski dogodki, medosebni odnosi) kot tudi naše 

biološke značilnosti (npr. dednost, telesne bolezni, možganske 
poškodbe). Nanje ni nihče imun.

Duševne težave lahko doživimo kadarkoli v življenju, ne glede 
na spol, starost, izobrazbo, prihodek, kulturo, raso ali spolno 
usmerjenost. S preventivnimi aktivnostmi, kot so skrb zase, reden 
počitek, telesna vadba, tehnike sproščanja itd., lahko razvijemo 
učinkovitejše načine soočanja z duševnimi težavami. 

Vzroki za pojav duševnih 
težav so različni. Vzrok 

je lahko zunanji dejavnik 
(npr. telesna bolezen ali smrt 
bližnjega) ali biološki (kjer npr. 
depresijo sproži biokemično 
neravnovesje v naših možganih). 
Ne glede na vzrok pa duševne 
težave vplivajo tudi na naše 
fizično zdravje in odnose z 
bližnjimi, zato ne moremo reči, 
da »obstajajo samo v glavi«.

»Duševne težave  
so samo v glavi.«  

»Duševne težave  
so redke.«  

»Pred duševnimi težavami 
smo popolnoma varni.«

»NE MITIZIRAJ«, RAJE SE INFORMIRAJ!»NE MITIZIRAJ«, RAJE SE INFORMIRAJ!

Začni razbijati mite, ki obkrožajo področje duševnega zdravja.

Poglej si najpogostejše mite na naši spletni strani in preveri,  
če je med njimi kakšen, s katerim si se srečal(a) tudi ti.

Več vsebin najdeš na  
www.nisiokejpovejnaprej.si 

Spremljaj nas tudi na  
Instagram profilu

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19. Nisi okej? Povej naprej.

KAM PO POMOČ?KAM PO POMOČ?

Če se znajdeš v stiski  
se lahko obrneš na



Psihoterapija je 
namenjena vsem, 

tudi tistim, ki si želimo 
samo višje kakovosti 
življenja. Osredotočena je 
na naslavljanje vzrokov za 
nastanek duševnih stisk, kar 
vpliva na dolgoročnejši pozitivni 
učinek na naše duševno 
zdravje. Obstaja tudi psihološko 
svetovanje, ki je običajno krajše 
in osredotočeno na trenutno 
reševanje vsakodnevnih 
težav (npr. obvladovanje 

študijskega stresa, razhod 
s partnerjem ali 
partnerko). 

Za blaženje duševne stiske si lahko do neke mere pomagamo 
z iskanjem informacij iz preverjenih strokovnih virov in drugimi 

zgoraj opisanimi preventivnimi aktivnostmi.
Vendar ko duševne težave začnejo negativno vplivati na naše 
vsakodnevno življenje, je za njihovo učinkovito dolgoročno 
zdravljenje potrebna strokovna pomoč. Take spremembe so 
npr. slabša delovna sposobnost, oddaljevanje od bližnjih oseb, 
sprememba v apetitu in sprememba v količini ter kakovosti spanja. 
Ustrezna strokovna pomoč skrajša proces zdravljenja ter zagotovi 
boljše dolgoročne učinke.

Če se soočamo z duševnimi 
težavami, smo na 

delovnem mestu lahko enako 
produktivni in motivirani. Glede 
na njihovo pogostost pojavljanja 
obstaja velika verjetnost, da v 
delovnem okolju nismo sami pri 
soočanju z njimi. 
Še več! Delo v podpornem 
okolju predstavlja pomemben 
del našega okrevanja, saj 
nam daje občutek koristnosti 
in produktivnosti. Z duševnimi 
težavami so se soočali nekateri 
zelo uspešni posamezniki, npr. 
J. K. Rowling, Jim Carrey, 
Lady Gaga, Stephen King.

»Če se soočamo z 
duševnimi težavami, 
ne moremo delati.«

»Psihoterapija je 
namenjena samo 
ljudem s hujšimi 
duševnimi težavami.«

»Z duševnimi težavami se  
lahko soočimo sami.«

Z iskrenim vprašanjem 
o samomoru izražamo 

skrb do drugega in mu dajemo 
prostor za izpoved njegove 
stiske. Razbremenitev po 
zaupnem pogovoru lahko 
zmanjša verjetnost, da si 
oseba kaj naredi. Pomembno 
je, da z osebo ostanemo v 
stiku, jo večkrat vprašamo 
po počutju in jo poskušamo 
spodbuditi k iskanju strokovne 
pomoči.

Z nekaterimi ljudmi smo lahko v tesnih vsakodnevnih odnosih, 
vendar ne opazimo, da se soočajo z duševnimi težavami. To ne 

pomeni, da njihova stiska ni velika ali pomembna, temveč le da zaradi 
strahu pred stigmo ali našim odzivom ne upajo o težavah spregovoriti 
naglas. To so lahko tudi ljudje, ki navzven delujejo zelo energično in 
pozitivno, saj so se na ta način naučili živeti v družbi.

Zaradi stigme in 
nepoznavanja znakov 

duševnih težav nas mnogo ni 
deležnih ustrezne strokovne 
pomoči. Družina in prijatelji 
predstavljajo pomemben oporni 
sistem, saj nam lahko pomagajo 
pri iskanju pomoči, deljenju 
informacij o duševnih težavah, 
nudijo razbremenilne pogovore 
in spodbujajo naše vztrajanje 
v procesu zdravljenja. Na tak 
način se zmanjšuje tudi  občutek 
osamljenosti, nerazumljenosti in 
samo-stigme.

»Za osebo z duševnimi 
težavami ne moremo 
storiti ničesar.«

»Če osebo z duševnimi 
težavami vprašamo o 
samomoru, bomo s tem 
sprožili, da si kaj naredi.«

»Če ne zaznamo stiske drugega,  
ta nima težav z duševnim zdravjem.«


