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Az egészséges jövőért –  
mert nem mindegy nekünk.



A MIRA program
 

A 2018–2028. évi Nemzeti lelki egészség program 
célja Szlovénia valamennyi lakosa számára lehe-
tővé tenni a minőségi segítség minél könnyebb 
hozzáférhetőségét, és biztosítani a lehető legjobb 
lelki és testi jóléthez való jog gyakorlásának a felté-
teleit a munka, a társadalmi, a magán- és a családi 
élet területén jelentkező valamennyi potenciál ki-
fejlesztése és megvalósítása, valamint a segítség-
nyújtás minőségi forrásainak a minél könnyebb 
hozzáférhetősége érdekében. 

A szlovén Országgyűlés által 2018-ban elfoga-
dott MIRA program a lelki jólét promóciójára, 
a mentális zavarok megelőzésére, az emberi 
jogok védelmére és a mentális egészségügyi 
problémákkal küzdők átfogó ellátására irányul.
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• A lelki egészség fejlesztésére irányuló közösségi meg-
közelítésen és a mentális egészségügyi problémákkal 
küzdők közösségben történő kezelésén alapul.

• A lelki egészség promóciójával, a megelőzéssel és 
a mentális zavarok destigmatizációjával foglalkozik.

• Mind a gyermekek és a fiatalok, mind a felnőttek 
lelki egészségét célzó szolgálati hálózatot alakít ki.

• Az alkoholfogyasztás lelki egészségügyi következ-
ményeinek a csökkentésére törekszik.

• Az öngyilkos magatartás megakadályozására törekszik.

• Oktatással, kutatással, nyomon követéssel és értéke-
léssel foglalkozik.



Jesenice 
CDZOM

Tolmin 
CDZO

Nova Gorica 
CDZOM + CDZO

Piran
CDZOM 

Koper
CDZO 

Logatec
CDZO 

Postojna
CDZOM

Brezovica
CDZOM

Domžale
CDZOM

Kočevje
CDZO 

Škofja Loka 
CDZO + CDZOM CDZOM + CDZO

6x Ljubljana CDZOM

Idrija 
CDZOM

A lelki egészségről való 
gondoskodás rendszere 
valamennyi ember számára 

Mindnyájan szeretnénk boldogok és egész-
ségesek lenni, de a való világban ez a kívánság 
sohasem valósul meg teljes egészében. A jó lelki 
közérzet segít abban, hogy könnyebben szembe 
tudjunk nézni a bajokkal és a problémákkal, hogy 
ezek átmeneti jellegűek legyenek, és hogy idővel 
sikeresen meg tudjuk oldani őket. Mi, emberek az 
érzések széles palettáját tapasztaljuk, például szo-
morúságot, félelmet, szégyent és bizonytalansá-
got, amelyek ugyanolyan velejárói a mindennapi 
életünknek, mint a boldogság, az öröm és az elé-
gedettség. A lelki jólét nem csak a mentális zava-
rok jelenlétét vagy hiányát jelenti.
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Posavje 
CDZOM + CDZO

Trbovlje 
CDZOM + CDZO

Celje 
CDZOM + CDZO

Velenje 
CDZOM + CDZO

Ravne na Koroškem 
CDZOM + CDZO

Maribor 
CDZOM + CDZO

Ptuj 
CDZOM + CDZO

Ormož 
CDZOM + CDZO

Murska Sobota
CDZOM + CDZO

Kočevje
CDZO 

Slovenska Bistrica 
CDZOM

Novo Mesto 
CDZO + CDZOM

CDZOM + CDZO

CDZOM Šentjur 
CDZO
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Mikor veszélyeztetnek bennünket a mentális zavarok?   

Senki sem immunis rájuk. Mentális zavarokról akkor beszélhetünk, 
ha gondolkodásunk, magatartásunk és a másokkal való kapcsola-
taink oly mértékben megváltoznak, hogy az élet egy vagy több 
területét jelentősen befolyásolják, akadályoznak bennünket a min-
dennapi életünkben és feladataink ellátásában. Bizonyos életszaka-
szában minden harmadik európai ember megtapasztal valamilyen 
mentális egészségügyi zavart. A mentális zavarok fele 14 éves ko-
rig, háromnegyede pedig 24 éves korig jelentkezik. Még mindig a 
szorongásos és a depressziós zavarok a leggyakoribbak. A depresz-
szió életminőségre gyakorolt hatását a súlyos testi betegségek, 
például az agyvérzés hatásaihoz hasonlítják. 

Működő lelki egészség központok

Tervezett lelki egészség központok

2021 novembere

Az egészséges egyének a társadalom egészé-
nek legnagyobb értékei. 

Gyermek és ifjúsági lelki egészség 
központok (CDZOM), illetve felnőtt lelki 
egészség központok (CDZO) hálózata



A mentális zavarok nagy teher 
mind az egyének, mind a 
közösség számára

A mentális zavarok a modern társadalomban nagy 
közegészségügyi problémát képeznek, nagy terhet 
rónak az egyénekre és a hozzátartozóikra, egyúttal 
pedig nagy veszteséget és terhet jelentenek a társa-
dalom és annak valamennyi alrendszere számára is. 

• A mentális zavarok és az öngyilkosságok 
pénzügyi terhe Szlovéniában a bruttó hazai 
termék 4,1%-át teszi ki.

• A kórházon kívüli felvételek számának növe-
kedését, elfogadhatatlanul hosszú várakozá-
si időt és a gyermekek és serdülők számára 
kiadott pszichotróp gyógyszerek számának 
a növekedését tapasztaljuk. 2008 és 2015 
között a 19 év alattiak körében a gyógyszer-
fogyasztás csaknem 50%-kal nőtt. 

• A megfelelő szolgálatok rossz hozzáférhe-
tősége, a mentális zavarok stigmatizálása 
és a lelki egészséggel kapcsolatos alacsony 
tudatosság miatt Európában és a világban 
a segítség csak a rászorulók egyharmada 
számára érhető el. Ez az arány Szlovéniában 
is hasonló. 

• A mentális zavarok a leggyakoribb 
oka az első kategóriájú rokkantsági 

nyugdíjazásnak, és a harmadik legy-
gyakoribb oka a munkaképtelen-
ségnek és a betegszabadságoknak, 
amelyek Szlovéniában a leghosz-
szabbak közé tartoznak az Európai 
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Unióban. 2019-ben 1 183 210 munkanap 
esett ki mentális és magatartászavarok mi-
att, ami 58%-os növekedést jelent 2015-höz 
képest. Szlovéniában 25 000 embernek van 
szüksége a támogatott foglalkoztatás hosszú távú 
formáira, amelyek között a mentális problémákkal küz-
dők munkafeltételeinek a módosítása dominál.

• Szlovénia öngyilkossági rátája – a 100 000 lakosra jutó ön-
gyilkossági halálesetek száma – az egyik legmagasabb Eu-
rópában: 18,9 (az uniós átlag: 11). Az országon belül a keleti 
régió emelkedik ki, ahol az öngyilkossági ráta 23,7, és az idő-
sebb lakosság körében a legmagasabb. 

• Szlovénia az alkohollal összefüggő mentális zavarok miatti 
halálozási arány tekintetében is az európai élmezőnyben 
van, ez a férfiak esetében ötször, a nők esetében pedig há-
romszor magasabb, mint az uniós átlag.

• A kezelések nagy része a túlterhelt és költséges szakkórhá-
zakban és szociális ellátó intézményekben történik, amelye-
ket az egészségügyi alapellátás szintjén nyújtott szolgálta-
tások létrehozásával lehetne tehermentesíteni.

• Miközben világszerte hárommillió ember halt meg a Covid-
19-ben, a Földön minden hetedik ember szenved mentális 
problémáktól. A járvány következtében az emberek men-
tális egészségügyi problémái mind terjedelmükben, mind 
súlyosságukban növekedtek.
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Nyolc stratégiai célkitűzés 
megvalósításával a lelki 
egészség felé:

1. A lelki egészséget támogató politikák és 
az intézkedések hosszú távú és hatékony 
implementációjával a teljes populáció, kü-
lönösen pedig a sebezhető csoportok kö-
rében, valamint a mentális egészségügyi 
problémákkal küzdők jogainak védelmére 
irányuló intézkedések tartós és hatékony 
implementációjával.

2. Bizonyítékokkal alátámasztott szektorközi 
és interdiszciplináris promóciós és meg-
előző programok kidolgozásával és imple-
mentálásával a lelki egészség területén.

3. Az öngyilkosságok és az alkohollal össze-
függő mentális zavarok előfordulásának a 
csökkentésével.

4. Az átfogó és minőségi mentális egészség-
ügyi ellátáshoz való hozzáférés biztosításá-
val a közösségben (az elsődleges egészség-
ügyi ellátás szintjén működő lelki egészség 
központok hálózatán, 28 gyermek- és ifjúsá-
gi lelki egészség központ és 25 felnőtt lelki 
egészség központon keresztül). 

A tudás, a kompetenciák és a bizonyí-
tékokkal alátámasztott intervenciók fej-

lesztésével, valamint a bevált gyakor-
latok megosztásával a lelki egészség 
területén. 

H
og

ya
n?

 

1.

2.

3.

4.

5.



• Az egészségügyi ellátó programokkal 
összekapcsolódó szociális ellátási és csa-
ládtámogató programok továbbfejlesztésé-
vel, amelyek a társult mentális egészségügyi 
problémákkal küzdőknek szóló szolgálatokkal és 
programokkal egészülnek ki. Az ország az egészség-
ügyi segítségforrások mellett a szociális segély hálózatait 
is fejleszteni fogja, a sérülékeny csoportoknak nyújtandó 
támogatások révén jobb rendezett lakhatási lehetőségeket 
tesz lehetővé, és a tisztességes megélhetés érdekében fize-
tett támogatott munkát biztosít az emberek számára. 

5. A horizontális és vertikális ágazati és ágazatközi együttmű-
ködés ösztönzésével és fejlesztésével a lelki egészség fejlő-
dése érdekében.

6. A munkaerőhiány csökkentésével azon szakmák területén, 
amelyekre a lakosság jobb lelki egészségét célzó szolgála-
tok támaszkodnak.

A MIRA program víziója egy minőségi és ellenálló mentális egész-
ségügyi ellátórendszer kiépítése Szlovéniában. E jövőkép megva-
lósítása jobb egészséget jelent az egyének és a közösségek számá-
ra, ami következésképpen hozzájárul Szlovénia emberi, társadalmi 
és gazdasági potenciáljának a növeléséhez.
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A mentálisan és fizikailag egészséges em-
berek minden társadalmi közösség stabi-
litásának és jólétének alapját képezik. 
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A MIRA program kiemelt feladatai 
a 2021–2023-as időszakban

 
A MIRA program 2021–2023-as időszakra vonatkozó 
cselekvési terve alkalmazkodik korunk igényeihez a 
mentális egészségügyi ellátás területén, valamint 
követi a 2018–2028. évi Nemzeti lelki egészség 
programról szóló állásfoglalásban és az első cselek-
vési tervben felvázolt irányvonalakat. Ennek alapján 
a következő kiemelt intézkedésekre összpontosít:

• A Nemzeti lelki egészség programról szóló 
állásfoglalás, a MIRA program implementá-
ciójának koordinálására, nyomon követésé-
re és értékelésére szolgáló irányítási struk-
túrák létrehozása vagy kiegészítése. 

• Új lelki egészségfejlesztési és megelőzési 
programok és támogató környezetek létreho-
zása, amelyek az egészséges életmóddal kap-
csolatos készségek elsajátítására, az érzelmi és 
szociális kompetenciák erősítésére, a minden-
napi problémákkal és a válsághelyzetekben 
jelentkező nehézségekkel való megbirkózás-
ra, valamint a lelki egészség fontosságának 
megértésére és előmozdítására összponto-
sítanak, külön hangsúlyt fektetve a mentális 
egészséget és a gyermekek és fiatalok átfogó 
jólétét támogató környezet megteremtésére 

az oktatási-nevelési rendszerben. 

A gyermek és ifjúsági lelki egészség 
központok hálózatának kiegészítése, 
valamint a gyermek és ifjúsági mentá-
lis egészségügyi szolgáltatások bőví-
tése az egészségügyi ellátás másod-
lagos és harmadlagos szintjein.
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• A felnőttkori lelki egészségügyi szolgáltatásokhoz való hoz-
záférés javítása és a közösségi alapú megközelítések kiter-
jesztése, beleértve a mobil csapatokat, valamint a másod-
lagos és harmadlagos szintű szubspecialista szolgáltatások 
létrehozását, illetve bővítését.

• Az ágazatközi együttműködés és az összes olyan érdekelt 
fél együttműködésének kialakítása vagy fejlesztése nem-
zeti és helyi szinten, akik hatással lehetnek a lelki egészség 
promóciójára, a lelki egészségügyi problémák kezelésére és 
Szlovénia lakossága lelki egészségének javítására. 

• A mentális egészségügyi ellátórendszerekben tapasztalha-
tó munkaerőhiány csökkentése valamennyi ágazatban, va-
lamint további oktatás és képzés a mentális egészségügyi 
ellátás reformjának sikeres végrehajtása érdekében. 

• A COVID-19 járványnak az emberek mentális egészségére 
gyakorolt hatásaiból való felépülés és ezen hatások követ-
kezményeinek a felszámolása, ami a társadalmi-gazdasági 
és az egészségügyi válság súlyosságát tekintve gyors, cél-
zott, és egyúttal átfogó fellépést igényel. 
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Az ország lakosságának lelki egészsége a nem-
zeti lelki egészségügyi terv időben történő és 
átfogó, ágazatokon átívelő végrehajtásától 
függ. Erre szolgálnak a 2021–2023-as cselekvé-
si terv hangsúlyos területei és prioritási listája. 



www.zadusevnozdravje.si


