
Svetový deň zdravia 

7. apríl 
 

 Je uznávaný ako deň vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) a v tento deň sa 

oslavuje Svetový deň zdravia. 

 SZO každoročne vyhlasuje tému, ktorej je Svetový deň zdravia venovaný, touto témou chce 

upozorniť na aspekty zdravia, ktorým treba venovať pozornosť. 

 Tohtoročnou témou je: 

Depresia: Hovorme o nej. 

 

 
  

 Depresia je ochorenie, ktoré sa v spoločnosti vyskytuje pomerne často ešte častejšie sa stane, 

že ľudia s týmto ochorením nevyhľadajú odbornú pomoc. Globálny odhad výskytu depresie vo 

svete je približne 350 miliónov obyvateľov. Týmto sa depresia zaraďuje medzi ochorenia, ktoré 

majú veľmi vysoké sociálne, ale aj ekonomické dopady. Mnoho prípadov neliečenej depresie môže 

vyústiť až do samovraždy.   

Depresia je častou psychickou poruchou s významnými zdravotnými a ekonomickými dôsledkami. 

Napriek rozdielom v organizácii zdravotnej starostlivosti u nás aj vo svete sú nerozpoznanie, resp. 

neskorá diagnostika a liečba depresie veľmi časté. 



 Touto duševnou poruchou 

trpia dva krát častejšie ženy ako 

muži, pričom v priemere sa prvá 

depresia objavuje v 40-tom roku 

života,  u polovice žien sa depresia 

objaví medzi 20. – 50. rokom života. 

Avšak môže začať aj v nižšom, ale aj 

vyššom veku.  

 

 

 Príznaky depresie sa za určitých okolností môžu vyvinúť u každého človeka bez rozdielu 

pohlaví, v každom veku, spoločenskej vrstve, kultúre a rase.   

 Duševné poruchy v spoločnosti často rezonujú, 

v minulosti sa jednalo o veľmi tabuizovanú tému. 

V súčasnosti spoločnosť často nedisponuje  dostatočnými 

informáciami resp. má skreslené  informácie alebo trpia 

predsudkami. Preto sú ľudia s duševnými poruchami často  

stigmatizovaný. 

 Stigmatizovaní jedinci sú vystavení rôznej miere 

odmietania v bežných každodenných situáciách, v 

partnerských vzťahoch aj na pracovisku. Stigma môže viesť 

k zosilneniu príznakov duševného ochorenia.   

Ľuďom s duševným ochorením sa znižuje sebadôvera.   

 

 

 Z týchto dôvodov sa často stáva, že ľudia sa boja resp. odmietajú návštevu lekára čo vedia 

k dlhodobým neliečeným stavom, ktoré výrazne znižujú kvalitu života. 

 

V snahe o zvýšenie povedomia o duševnom zdraví a o ochorení akým je depresia je 

potrebné hovoriť o depresií, čo je aj ústrednou témou Svetového dňa zdravia pre rok 2017. 

 

 

Vypracovalo oddelenie: Výchova k zdraviu 
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