
 

Duševné zdravie 
 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom 
jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie 
produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti. Najnovšie štatistiky poukazujú na smutný 
fakt, že až 15% populácie do veku 18 rokov trpí psychickými poruchami, ktoré majú negatívny dopad 
na ich osobnostný, sociálny a profesionálny vývin. Zdravie sa kúpiť nedá, treba si ho preto vážiť a žiť 
takým spôsobom života, aby sme neohrozovali samých seba. Nesprávne návyky, stres, zlý životný štýl, 
nedostatok pohybu a spánku, fajčenie, požívanie alkoholu, prepracovanosť, zlé medziľudské vzťahy a 
sociálne prostredie, to všetko na nás negatívne vplýva a je hrozbou pre kvalitu nášho života, ktorý máme 
len jeden. Vplyvom stresu sa znižuje aj funkcia imunitného systému, je oslabený a teda sme náchylnejší 
k rôznym ochoreniam.  
Problematikou duševného zdravia sa zaoberá vedný odbor PSYCHOHYGIENA, ktorý skúma možnosti a 
spôsoby boja proti duševným chorobám a celkovú prevenciu psychických porúch a zachovania si 
duševného zdravia. Psychohygiena sa preto netýka len duševne chorých ľudí, ale aj zdravých ľudí, 
respektíve tých, ktorí sa momentálne necítia byť „fit“. Duševne zdravý, vyrovnaný človek je odolnejší 
voči telesným chorobám, je optimistickejší a teší sa zo života. Psychohygiena nie je proces jednorazový, 
je to proces dlhodobý a hlavne cieľavedomý, bez ohľadu na vek, či pohlavie. „Hygiena duše“ poskytuje 
teda akési návody pre zlepšenie života a udržanie si dobrého psychického stavu. Dodáva energiu, 
zvyšuje sebavedomie, motiváciu, výkonnosť a celkový pocit spokojnosti človeka so sebou samým.  
 

  

 



 

 

 

 



Depresia 
 

Depresia je ochorenie celého organizmu. Nie je to teda slabosť, nedostatok 
vôle alebo sebadisciplíny. V 
Depresia je choroba. Človek je bez síl, energie, má smutnú náladu a vyčíta si 
to. Nemôže fungovať v každodenných záležitostiach. Nesústredí sa. Nedokáže 
sa radovať z vecí, ktoré ho predtým tešili. Cíti prázdno v duši. Depresia je 
jedným z najčastejších problémov, ktoré ľudia v živote zažijú. U každého 
piateho človeka sa aspoň 1-krát za život objaví klinicky významná depresia. 
Každoročne ochorie na depresiu 5% obyvateľstva nezávisle na veku. Depresia 
je liečiteľné ochorenie. Bez liečby môžu príznaky trvať aj roky. Neliečená 
vedie k strate výkonnosti, k izolácii, k strate radosti zo života a výrazne 
zhoršuje celkový zdravotný stav, znižuje obranyschopnosť organizmu. 
 

Príznaky depresie 

• Pretrvávajúca smutná, úzkostlivá alebo „prázdna“ nálada 
• Negatívny pohľad na seba a sebapodceňovanie, sebaobviňovanie a strata zmyslu života 
• Pocity beznádeje, pesimizmu alebo bezmocnosti, strata záujmu a radosti 
• Nespavosť, predčasné ranné prebúdzanie sa, alebo naopak nadmerná ospalosť a spavosť aj 

v priebehu dňa 
• Strata chuti do jedla, výrazné zníženie váhy, alebo naopak prejedanie sa a priberanie hmotnosti 
• Pokles energie, únava, malátnosť (jednoduché činnosti si vyžadujú nadmernú námahu) 
• Nezáujem o sexuálny život 
• Nadmerné polihovanie alebo posedávanie, neschopnosť prinútiť sa k činnosti, odkladanie 

činnosti 
• Myšlienky na smrť alebo samovraždu, pokus o samovraždu 
• Nespokojnosť, nervozita, nadmerná podráždenosť 
• Obtiaže so sústredením sa, zapamätaním si, s pamäťou vôbec, problémy s rozhodovaním 
• Pretrvávajúce telesné príznaky ako bolesť hlavy, poruchy trávenia, zápcha, dlhodobé bolesti 
• Ťažoba na hrudi, stuhnutosť alebo ochabnutosť svalstva, rýchla únava 
• Nadmerné obavy a starosti, časté pocity napätia, robenie si starostí z maličkostí 
• Strata záujmu o okolitý svet, o rodinu, priateľov, prácu, koníčky 
• Bezdôvodné zúfalstvo, beznádej, strata sebadôvery, pocity zbytočnosti, smútku, bezmocnosť, 

plačlivosť, pocity viny 
• Nechuť vykonávať tie najjednoduchšie činnosti, nezáujem o vlastný zovňajšok 
• Vyčerpanosť až chorobná únava 
• Bolesti hlavy, chrbta, zažívacie ťažkosti, závrate, búšenie srdca 

Vďaka objaveniu antidepresív sa dajú depresie veľmi úspešne liečiť. Ak sa užívajú podľa predpisu, 
môže dôjsť k prvému zlepšeniu príznakov už za 2 – 3 týždne od začiatku podávania. K úplnému 
vymiznutiu príznakov dôjde zvyčajne za 6 – 12 týždňov od začiatku liečby. Na zabránenie návratu 
depresie je ale potrebné antidepresíva užívať ešte ďalších 4-9 mesiacov, hoci sa pacient už cíti byť 
zdravý.  



Čo prispieva k duševnému zdraviu? 
 

� Mať niekoho rád skutočnou, nepredstieranou láskou.  

� Napomáhať dobrej atmosfére v rodine - pozornosť, porozumenie, ocenenie, vzájomný rešpekt. 

� Vedieť si získať a udržať aspoň niekoľkých priateľov.  

� Pestovať intenzívne osobné záujmy.  

� Viesť zdravý životný štýl, striedať bdenie a spánok, činnosť a odpočinok, spoločnosť a samotu. 

� Dodržiavať denne primeraný pohyb.  

� Zbytočne nepreceňovať úspechy ani prehry.  

� Primiešať všade trochu humoru.  

� Nájsť v každom dni, človeku a v udalosti niečo pekné.  

� Nebrániť sa smútku, ktorý patrí k životu. Keď nás však premáha, je dobré sa zdôveriť niekomu, 
vyhľadať pomoc.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Podľa dostupných materiálov spracovala: PhDr. Iveta Erlichová 


