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▪ psíhosociálen -lna -o prid. (ȋ-ȃ)

duševen in družben v medsebojnem odnosu

▪ družba 

1. skupnost ljudi in celotnost njihovih odnosov

2. skupina ljudi, ki jih družijo skupni interesi



ZASEBNO

ŽIVLJENJE

POSAMEZNIK

DELOVNO 
MESTO



▪ TEŽAVE / MOTNJE

Tiste, ki še ne izpolnjujejo meril za diagnozo duševne motnje 
vendar vplivajo na funkcioniranje posameznika (npr. razdraženost, 
nespečnost, zaskrbljenost) 

▪ DIAGNOZE 

Duševne motnje katere zaradi svoje narave, resnosti in trajanja 
izpolnjujejo merila za diagnozo (npr. depresija, anksioznost oz. 
njihova kombinacija)



▪ Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi

▪ Razpoloženjske (afektivne) motnje:

▪ Nevrotske,  stresne in somatoformne motnje 

▪ Organske, vključno simptomatske duševne motnje 

▪ Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje 

▪ Motnje osebnosti in vedenja  v odrasli dobi

▪ Duševna manjrazvitost

▪ Motnje duševnega (psihološkega razvoja)

▪ Vedenjske in čustvene motnje, ki se navadno začnejo v otroštvu in adolescenci

▪ Neopredeljena duševna motnja



▪ Organske, vključno simptomatske duševne motnje 

▪ Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi

▪ Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje 

▪ Razpoloženjske (afektivne) motnje: depresivna motnja, manična epizoda, bipolarna motnja

▪ Nevrotske,  stresne in somatoformne motnje (fobije, anksioznost, panična motnja, 

obsesivno kompulzivna motnja, akutna stresna reakcija, prilagoditvena motnja..) 

▪ Vedenjski sindromi (motnje hranjenja, spanja)

▪ Motnje osebnosti in vedenja  v odrasli dobi

▪ Duševna manjrazvitost

▪ Motnje duševnega (psihološkega razvoja)

▪ Vedenjske in čustvene motnje, ki se navadno začnejo v otroštvu in adolescenci

▪ Neopredeljena duševna motnja



NIJZ





















▪ skupno število dni na bolniški zaradi duševnih in 
vedenjskih motenj: 995 596 koledarskih dni. 

▪ 21 484 primerov.

▪ IF 2,39 primera / 100 zaposlenih 

▪ Resnost/trajanje ene bolniške odsotnosti 47 dni. 



















„Vse je v glavi“



„Vse je v glavi“

Ali je lahko tudi RAK psihosocialna diagnoza? 

HVALA ZA POZORNOST



DG Z BS

DIAGNOZE 

BREZ

BS

TEŽAVE V DUŠEVNEM 
ZDRAVJU





▪ posameznik je fizično in čustveno izčrpan, ima občutek 
pomanjkanja energije za opravljanje dela, občutek, da ne 
zmore več. 

▪ •depersonalizacija tudi umik ali cinizem: posameznik se na 
neki način oddalji od dela, postavi distanco. Je ciničen do 
svojega dela, brezbrižen, ima odpor do dela, vseeno mu je za 
delo, za sodelavce, za stranke, vseeno mu je, ali je uspešen...;

▪ •zmanjšana osebna učinkovitost: posameznik dvomi o svoji 
učinkovitosti za delo, meni, da dela ni sposoben opravljati, tako 
kot ga je lahko včasih



▪ 1. stopnja:  visoke delovne zahteve, visoka stopnja stresa na 
delovnem mestu, visoka pričakovanja, zahteve dela so višje od 
resursov, delo ne izpolnjuje posameznikovih pričakovanj;

▪ 2. stopnja: kronična utrujenost –fizična/psihična izčrpanost, 
pojavijo se lahko motnje spanja in druge zdravstvene težave 
(glavobol, bolečine);

▪ 3. stopnja: depersonalizacija/cinizem/ravnodušnost –pojavijose
apatija, depresivnost, dolgočasje, negativen odnos do dela, 
sodelavcev/klientov/strank;

▪ 4. stopnja: obup/nemoč –pojavi se občutek odpora do samega 
sebe, do drugih, do vseh stvari, lahko se pojavijo občutki 
krivde, nezadostnost


