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1.  ŠOKUJÚCE 
  ČÍSLA



 
v roku 2018 spáchalo na Slovensku samovraždu 533 ľudí

(pre porovnanie: na cestách zomrelo 229 ľudí)

533



 
tých, čo majú príznaky depresívnych porúch, 

sa neliečia

67 %



 
tých, čo majú príznaky úzkostných porúch, 

sa neliečia

84 %



 
ľudí na Slovensku má diagnostikovanú duševnú poruchu, množstvo ju diagnostikovanú nemá, 

pretože 80 % ľudí sa hanbí vyhľadať pomoc a pretože pomoc nie je dostupná

350 000



 
odhady WHO hovoria o tom, že každý piaty človek má duševnú poruchu. To znamená, 

že v každej rodine je človek s duševnou poruchou - je takmer isté, že aj vo vašej
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2. EKONOMICKÉ 
  DÔSLEDKY



 
celkové náklady na duševné zdravie 

v 28 krajinách EÚ  (= viac ako 600 mil. EUR)

4 % HDP



190 
ml. EUR

priame ročné náklady
 spojené na liečbu 
duševných porúch

170 
mld. EUR

programy sociálneho 
zabezpečenia vrátane PN, 

invalidných dôchodkov 
a dávok v nezamestnanosti 

za jeden rok

240 
mld. EUR

nepriame ročné náklady 
v dôsledku nižšej 

zamestnanosti 
a produktivity práce



 
depresia môže spôsobovať až 25 % pokles 

v produktivite zamestnanca

-25 % 



 
rastie počet ľudí, ktorí napriek dlhodobým mentálnym zdravotným problémom 

chodí do práce, kde sú však „duchom neprítomní“ a ich produktivita práce 
je výrazne nižšia. Zamestnávatelia v dôsledku toho strácajú až 60 pracovných dní 

(t.j. takmer 3 mesiace) na každého jedného takéhoto zamestnanca.

* presenteeism – byť duchom neprítomný na pracovisku, „duševná neprítomnosť“

3  mesiace



 
celkový odhad dopadu duševných porúch

na zamestnávateľov na Slovensku spolu

667 mil. EUR



3. SÚČASNÝ STAV
  STAROSTLIVOSTI
  O DUŠEVNÉ ZDRAVIE
  NA SLOVENSKU



 
na celom Slovensku je 43 detských psychiatrov

43



 
priemerne sa na Slovensku čaká na psychiatrické vyšetrenie 3 mesiace

 
psychiater venuje pacientovi priemerne 7 minút rozhovoru

3
7



 
vyštudovanému psychológovi trvá najmenej 8, reálne 12 rokov, 

pokiaľ dostane certifikát oprávňujúci ho na legálne poskytovanie psychoterapie. 
Atestácia lekára na psychiatra trvá 6 rokov.

12



 
Slovensko zo zdravotníckeho rozpočtu míňa na duševné zdravie 2%, UK 12%, ČR 7 %

2 % 



 
toľko rokov trvalo, kým sa nám podarilo obnoviť bezplatnú anonymnú non-stop linku dôvery 

Nezábudka - štát nevyhradil systémové peniaze na našu Linku, 
na linku pre deti ani pre teenagerov

13



 
v roku 2000 vznikol Národný program duševného zdravia,

ktorý popisuje moderný systém duševného zdravia, má 20 rokov

A presne 0 konkrétnych cieľov z Národného programu duševného zdravia bolo dosiahnutých

2000 : 0



4.ZMEŇME TO



Koalícia Ligy za duševné zdravie

 firmy
 médiá

 organizácie
 samosprávy

 štátne organizácie

spoločne vytvoríme verejný tlak na štát, aby posunul tému starostlivosti o duševné zdravie 
z doby kamennej do 21. storočia

Liga je platforma všetkých kľúčových odborníkov v oblasti duševného zdravia

Liga vie komunikovať s verejnosťou 
(20 000 organických návštev stránok, 80 000 zdieľaní na FB, 

dosah kampaní na 700 000 ľudí)



Celá pravda

Liga obnovila po 13 rokoch Linku Nezábudka preto, lebo vytvorila verejný tlak 
na premiéra, ktorý venoval zo svojej rezervy prostriedky na jej obnovenie

Bez verejného tlaku a dobrej cielenej komunikácie by doteraz neexistovala

lebo bez verejného tlaku sa na Slovensku 
nič nevyrieši

Ak systém nezmeníme, ostane nedostatočný, nedôstojný, nemoderný, sústredený 
do psychiatrických nemocníc a nedostupný, Linka Nezábudka aj iné linky nebudú 

mať peniaze na svoju prevádzku, znova zaniknú a pred pandémiou duševných 
porúch naše deti neochránime



Vyhlásenie členov koalície
Ako členovia koalície Ligy za duševné zdravie vyhlasujeme, že:

A. duševné zdravie považujeme za rovnako dôležité ako zdravie fyzické

B. téma duševného zdravia je stále tabuizovaná a zaslúži si výrazne vyššiu mieru pozornosti 
štátu, firiem aj spoločnosti

C. neexistencia systémových zdrojov na prevádzku liniek dôvery, akýchkoľvek zdrojov 
na emočnú výchovu na školách a žiadne zdroje na osvetu a detabuizáciu vytvára urgentný 

krízový stav, ktorý je nevyhnutné okamžite riešiť

D. stav systému starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku je absolútne nevyhovujúci 
a potreba jeho systémového riešenia je urgentná

E. podporujeme iniciatívu Ligy za duševné zdravie, aby téma duševného zdravia bola zastrešená 
nadrezortným orgánom priamo podrianeným vláde SR s reálnymi kompetenciami a reálnym 

rozpočtom

F. podporujeme odborníkov združených na platforme Ligy za duševné zdravie a vyjadrujeme im 
vďaku za to, že 20 rokov bojujú s veternými mlynmi. Teraz im ideme pomôcť aj my.



staňte sa členom koalície Ligy za duševné zdravie, podporte zmenu systému symbolickou 
sumou 1 000 - 5 000 EUR ročne a pomôžte nám zmeniť starostlivosť o duševné zdravie 

na prioritu vlády a spoločnosti

1 000


