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Novinarsko konferenco so organizirali: 



„Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju 
do obvladovanja motenj razpoloženja“ 



Ciljne skupine programa OMRA 
 Od tistih, ki o duševnih motnjah ne vedo prav dosti do strokovnih 

delavcev, ki imajo veliko stikov z ljudmi s tovrstnimi težavami. 
 Ranljivejše skupine, ki so v primeru duševnih stisk morda še slabše 

obveščene in motivirane za ukrepanje: otroci, mladostniki, starejši, 
kmečko prebivalstvo, osebe s težavami v duševnem zdravju in njihovi 
svojci.  

Orodja OMRA za dvig pismenosti o motnjah razpoloženja 
 Spletna opismenjevalna platforma OMRA (stres, depresija, anksioznost, 

bipolarna motnja razpoloženja, stigma); 
 Publikacije: priročniki, vodič, zgibanka; 
 Delavnice, javna predavanja, elektronske novice. 

Glavni cilj programa OMRA je dvigniti raven 
pismenosti o duševnem zdravju 



 
Pri vzpostavitvi 
programa OMRA in 
v njegovo izvajanje 
je vključenih 27 
sodelavcev. 
 

Družbenomedicinski 
inštitut ZRC SAZU (11) 
Inštitut Karakter (4) 
Prostovoljci (3) 
Spletni administratorji (3) 
Zunanji sodelavci (6) 
+ 
Pridruženi partnerji       
(37 lokalnih deležnikov) 
  





Publikacije OMRA 
Dostopne v tiskani in 

pdf obliki na spletni strani www.omra.si  

http://www.omra.si/


Spletna izobraževalna 
platforma OMRA 

www.omra.si  

Prisotni tudi na:  
@ProgramOmra  

https://www.omra.si/
https://www.omra.si/


Iskalnik pomoči 
na spletni strani 

www.omra.si.  
Iskanje strokovne 
pomoči po kraju in 
obliki pomoči. 

https://www.omra.si/
https://www.omra.si/
https://www.omra.si/
https://www.omra.si/


Novičniki OMRA 
www.omra.si  

764 naročnikov na novičnik 

https://www.omra.si/
https://www.omra.si/


Zanimivosti o motnjah razpoloženja 
www.omra.si  

https://www.omra.si/
https://www.omra.si/


Spletna učilnica 
www.omra.si  

https://www.omra.si/
https://www.omra.si/


Brezplačne delavnice OMRA o prepoznavanju in 
rešitvah težav, povezanih s stresom, depresijo, 
anksioznimi in drugimi duševnimi motnjami 

Lokacije izvajanja: 
- Koroška, 
- Podravje, 
- Pomurje. 

Smoter delavnic: dvig ravni pismenosti o 
motnjah razpoloženja in opolnomočenje 
udeležencev o ustreznih oblikah 
(samo)pomoči. 







• 19 izvedenih delavnic OMRA 
• 781 udeležencev in udeleženk delavnic OMRA 

v regijah SV Slovenije 

16% 

84% 

SPOL 

Moški

Ženske

6% 
2% 

9% 

22% 

13% 

43% 

5% 
IZOBRAZBA Osnovna šola ali manj

Krajše izobraževanje – USO 
programi za usposabljanje 
 Poklicna šola

Srednja šola

Višja šola (I. bolonjska)

Fakulteta, visoka šola (II.
bolonjska)
Magisterij ali doktorat
znanosti

Povprečna starost: 47,5 let  (od 18 do 76)  





Ocena zadovoljstva z delavnicami OMRA (N=700) 
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Kako ste bili na splošno zadovoljni z izobraževanjem glede na njegovo organizacijo, 
predstavljene vsebine in njihovo aktualnost, z izborom časa in kraja dogodka? 





• 7 delavnic OMRA 
• 332 udeležencev in udeleženk delavnic OMRA 

v Pomurju 

18% 

82% 

SPOL 

Moški

Ženske

2% 

61% 

22% 

15% 

STATUS Študent oz.
dijak

Zaposlen

Nezaposlen

Upokojen

Povprečna starost: 47,6 let  (od 22 do 75)  





Ocena uporabnosti spletne platforme OMRA 
v Pomurju (N=320) 
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Ali bi obisk spletne izobraževalne platforme OMRA priporočili nekomu, ki išče 
pomoč oz. informacije o motnjah razpoloženja? 





Prepoznavanje značilnosti motenj razpoloženja 
udeležencev delavnic v Pomurju (N=320) 
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BIPOLARNA MOTNJA RAZPOLOŽENJA

Povprečni delež oseb, ki je pravilno odgovorilo (%) 

Vprašalniki pismenosti 

Po delavnici

Pred delavnico

Anksioznost: 18,7% 
Depresija: 13,2% 
Bipolarna motnja: 19,8% 





Vedenjska namera udeležencev delavnic v Pomurju (N=320) 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Verjamem, da bi se lahko o svojih težavah v duševnem zdravju
odkrito pogovoril s splošnim zdravnikom.

Prepričan sem, da bi moral vsak sam brez strokovne pomoči, rešiti
svoje težave v duševnem zdravju.

Večina ljudi, katerih mnenja cenim, ne bi odobravala, da poiščem
strokovno pomoč, če bi imel težave v duševnem zdravju.

Ljudje, ki so mi blizu, bi me podprli, če bi poiskal strokovno pomoč v
primeru težav v duševnem zdravju.

V naši občini je dovolj strokovnih služb (npr. psihiater, psiholog,
psihoterapevt) za primerno strokovno obravnavo težav v…

Če bi opazil eno od danes obravnavanih težav v svojem duševnem
zdravju, bi takoj poiskal strokovno pomoč

Povprečna raven strinjanja 

Vedenjska namera  

se popolnoma 

strinjam 

se strinjam enako se 

strinjam / ne 

strinjam 

se ne strinjam sploh se ne 

strinjam  



Bolniške odsotnosti zaradi duševnih in vedenjskih motenj 
so bile v obdobju 2014 – 2017 na tretjem mestu po pogostosti 

(za boleznimi mišično- skeletnega sistema in vezivnega tkiva ter 
poškodbami in zastrupitvami).          

Vodilni vzroki začasne odsotnosti z dela, odstotek 
koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega 
(%BS); Primerjava med leti 2014-2017 (NIJZ, 2018). 

12% povečanje 
bolniških 

odsotnosti na 
račun duševnih in 

vedenjskih 
motenj. 

 Povprečno trajanje 
bolniškega staleža 
zaradi duševnih motenj 
znaša okrog 45 dni. 
 Največ v starostni 
skupini od 45 do 64 let. 
 



Prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj, 2017 (NIJZ, Zdravje v občinah) 



Na stopnjo 
zadovoljstva z 
življenjem 
pomembno 
vpliva tudi 
zdravstveno 
stanje oseb 
 



Partnerja programa: Sofinancer programa: 

… se po strokovnih ocenah vsako leto eden od štirih Evropejcev sooča s težavami v 
duševnem zdravju, kar stane vsako evropsko gospodinjstvo v povprečju več kot 2.200 evrov 
na leto? 

… vlaganje v programe preventive in promocije duševnega zdravja samo na področju 
depresije in anksioznosti prinaša državam štirikratni prihranek? 

… je bilo v letu 2015 v Sloveniji zaradi duševnih in vedenjskih motenj 18.215 primerov 
odsotnosti z delovnega mesta, največ v starostni skupini od 45 do 64 let?  

… da je poznavanje značilnosti motnje razpoloženja lahko že del rešitve? 

... je depresijo Svetovna zdravstvena organizacija prepoznala kot drugi najpogostejši vzrok 
bolezni v razvitem svetu do leta 2020 in da se danes v najresnejši obliki pojavlja pri 13 
odstotkih odrasle populacije v Evropi? 


