
Svetový deň duševného zdravia
10. október 2020

DUŠEVNÉ ZDRAVIE PRE VŠETKÝCH – VYŠŠIA INVESTÍCIA – LEPŠIA DOSTUPNOSŤ
Svetová federácia pre duševné zdravie (WFMH)

Ľubomíra Izáková – Mária Králová – Lívia Vavrušová
Slovenská psychiatrická spoločnosť



Pár dôležitých 
faktov o duševných 
poruchách

odhaduje sa, že na 
svete jedna 

miliarda ľudí trpí 
duševnou 

poruchou (každý 7. 
človek)

kvalita života 
týchto ľudí je nízka

mnohí 
nedostávajú 

pomoc

každých 40 sekúnd 
niekto spácha 

samovraždu, ročne je to 
cca 800 000 ľudí na svete 

(viac ako zomiera vo 
vojnách)

cca 90% samovrážd sa 
vyskytuje v kontexte 
psychických porúch

ekomomická záťaž 
spoločnosti 
duševnými 

poruchami je 
vysoká



Ako si môžem 
pomôcť ja sám?

dôležitá je prevencia – psychohygiena –
„udržiavať sa vo vnútornej pohode“, 
„byť pripravený aj na obdobia 
nepohody“ – „mať nabité baterky“

ak cítim nepohodu a prestávam 
fungovať, včas vyhľadám odborníka



Ako môžem pomôcť
iným?

myslieť na iných a byť k nim všímavý, 
zachraňuje životy



Môžem pomôcť ako novinár?



Úloha médií v prevencii samovrážd

Wertherov efekt – vzostup samovražedného konania po mediálnom informovaní 
o dokonanej samovražde iného človeka 
- odkaz na Goetheho postavu Werthera, ktorý pre nešťastnú lásku ukončí svoj život - po vydaní knihy 

Utrpenie mladého Wethera v r. 1774 bol zaznamenaný vzostup samovražedného konania medzi 
mladými mužmi

Papagenov efekt – protektívny dopad media reportingu, kedy sú odprezentované
alternatívne riešenia kríz
- Papageno - postava z Mozartovej opery Čarovná flauta; premýšľal nad samovraždou, ale ostatné 

postavy mu ukázali iné spôsoby východiska z ťaživej situácie

versus



Média majú dôležitú úlohu v prevencii samovrážd

• zodpovedný prístup k informovaní o samovraždách vedie k znižovaniu počtu 
napodobňujúcich samovražedných pokusov – publikovanie informácií o 
samovražde môže byť spúšťačom samovražedného konania

• zavedenie media guidelines v Rakúsku ohľadom informovania o samovražednom 
konaní viedlo k poklesu počtu samovrážd vo Viedenskom metre o 75% a celkovo 
k 20% poklesu samovrážd vo Viedni

Etzersdorfer E, Sonneck G. 1998



Preventívne opatrenie na železniciach

Inšpirácia zo zahraničia: Suicide prevention Austria - SUPRA 
- identifikácia rizikových miest z hľadiska výskytu samovrážd a ich 

zabezpečenie (napr. ploty pri mostoch, rizikových častiach železníc)



Úspešnejší pokus z dielne IPčka

3000 km / 300 nálepiek / 5 životov



Každý život je dôležitý!
Nie si sám, kontaktuj Linku dôvery Nezábudka

0800 800 566 alebo h?ps://ipcko.sk/
a poraď sa s odborníkom.

Tvorba kritérií Novinárskej Nezábudky vychádza z odporúčaní 
Svetovej zdravotníckej organizácie (Preventing suicide: a resource

for media professionals, WHO, 2017). 

Novinárska cena SPsS:
Hodnotí sa dodržanie 5 základných pravidiel.

za najférovejšie informovanie o samovražednom konaní
(monitorovanie médií odborníkmi + podnety zvonka)

vyhlásená bola v roku 2019, ale nominácia neprišla... L

Môžem pomôcť ako novinár

https://ipcko.sk/


Čo dodať na záver?

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ.

...a ako bonus pripájame: pozvanie na pokec s psychiatrami J

veľa dobra máte vo svojich rukách


