
Duševné zdravie   
 
Duševné zdravie podľa WHO: je „stav telesnej a duševnej pohody, v 

ktorom si jednotlivec uvedomuje svoje schopnosti, dokáže zvládnuť 
obvyklý životný stres, môže pracovať produktívne a úspešne a dokáže byť 
prínosom pre svoju spoločnosť“.  

 

 
 
 
 

10.OKTÓBER SVETOVÝ DEŇ DUŠEVNÉHO ZDRAVIA  
 
 
 

Duševné zdravie predstavuje základnú hodnotu života. Stále však stúpa 
počet ľudí s duševnými poruchami, ktoré prinášajú nesmierne utrpenie nielen 
im, ale aj ich najbližšiemu okoliu. Na Slovensku navštívi psychiatra ročne 250 
000 ľudí. Duševné poruchy sú podľa odborníkov u nás na treťom mieste medzi 
chorobami spôsobujúcimi invalidizáciu. To je situácia, ktorá robí nešťastných aj 
ľudí, ktorí sa nedobrovoľne stávajú celoživotnými psychiatrickými pacientmi. 
Duševné zdravie má veľký význam aj pri vzniku mnohých závažných telesných 
ochorení ako sú napr. srdcovo- cievne alebo nádorové choroby a podieľa sa tak 
na predčasnej úmrtnosti. Veľká väčšina verejnosti nemá o duševných poruchách 
dostatočné vedomosti, má o nich skreslené predstavy a predsudky, čo vedie k 
strachu vyhľadať pomoc psychiatra. Hoci posledné roky priniesli mnohé nové 
vedomosti o duševných poruchách a ich liečbe. Snaha upozorniť na význam 
duševného zdravia viedli Svetovú zdravotnícku organizáciu k vyhláseniu 10.10. 
za Svetový deň duševného zdravia.  
 
Najčastejšie duševné poruchy v SR:  
depresia,  
samovražda,  
Schizofrénia,  
Alzheimerova choroba,  
úzkostné a fóbické poruchy,  
poruchy príjimu potravy,  



Desatoro duševného zdraviaDesatoro duševného zdraviaDesatoro duševného zdraviaDesatoro duševného zdravia    

 
Vezmi svoje duševné zdravie do vlastných rúk 

DESATORO DUŠEVNÉHO ZDRAVIA V 12 KROKOCHDESATORO DUŠEVNÉHO ZDRAVIA V 12 KROKOCHDESATORO DUŠEVNÉHO ZDRAVIA V 12 KROKOCHDESATORO DUŠEVNÉHO ZDRAVIA V 12 KROKOCH    

1. Prijímaj sám seba 

Spoznávaj seba, svoje prednosti i slabosti. Vybuduj si k sebe úctu, ale neber sa veľmi vážne. 

2. Hovor o tom! 

Hovor o tom, čo ťa trápi a z čoho máš obavy. Ale podeľ sa aj o svoju radosť. 

3. Buď aktívny! 

Život sa stále mení. Vždy je za čím ísť. Stanovuj si nové ciele (hoci aj malé) a choď za nimi. 

4. Uč sa nové veci! 

Vždy je niečo, čo sa dá učiť. A aj keď sa ti niečo nepodarí, vždy si môžeš povedať “aspoň 
som to skúsil”. 

5. Stretávaj sa s priateľmi 

Buď otvorený vzťahom. Sympatie a priateľstvo sú zdrojom radosti v živote. 

6. Rob niečo tvorivé! 



Každý z nás môže byť tvorca. Neboj sa žiadnej kritiky, dôležité je to, čo pri tvorbe zažiješ a 
ako sa pri tom cítiš. 

7. Zapoj sa a pomáhaj 

Zaujímaj sa o to, čo sa deje okolo teba. Snaž sa pomáhať tam, kde je to potrebné a kde sa to 
dá. 

8. Neváhaj požiadať o pomoc 

Ak cítiš, že tvoje bremeno je priťažké, požiadaj o pomoc. 

9. Oddychuj a uvoľni sa 

Uč sa oddychovať a hľadaj veci a činnosti, ktoré prinášajú radosť a relax. 

10. Zdolávaj prekážky! 

Každá životná prekážka je novou príležitosťou na rast a zmenu. 

11. Neboj sa snívať! 

Vytváraj si sny, pomôžu ti definovať to, k čomu sa chceš priblížiť. 

12. Ži tu a teraz! 

Minulosť je mŕtva a budúcnosť ešte len vytváraš. Jediná realita je práve teraz. 

    

KontaktKontaktKontaktKontakt::::    

Liga za duševné zdravieLiga za duševné zdravieLiga za duševné zdravieLiga za duševné zdravie    

(League for Mental Health SR) 
Ševčenkova 21 
85101 Bratislava 
e-mail: dusevnez@dusevnez.sk 
číslo účtu:  4040 154 002 / 3100 
IČO: 307 865 25  
 
 
 
Zdroj: 
www.dusevnezdravie.sk/  
http://www.zdravie.sk/sz/content/674-41770/sprava-o-zdravotnom-stave-obyvatelstva-sr-za-roky-2006-2008.html#2.2.6.  


