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IZVJEŠĆE O RADU ODJELA ZA MENTALNO ZDRAVLJE, ZAVODA ZA JAVNO 

ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU  

 

 

Odjel za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije svoj rad 

u 2020. g. obavljao je u Dubrovniku, te u 4 savjetovališta raspoređena u Županiji, kako bi se omogućila 

bolja dostupnost korisnicima (Metković, Orebić, Korčula i Vela Luka). U punom radnom odnosu je pet 

osoba i to u Dubrovniku: liječnica specijalist psihijatrije, zdravstveni tehničar/medicinska sestra, prof. 

pedagogije i mag. psihologije te na otoku Korčula mag. psihologije. U ugovornom odnosu na određen 

broj sati, a prema potrebama pojedinog savjetovališta i odobrenim sredstvima za ovu djelatnost, 

zaposlene su još 4 osobe (Dubrovnik - školska liječnica, Metković – školska liječnica i pedagoginja i 

otok Korčula – psihijatrica).  

 

 

1. Izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštita mentalnog zdravlja (redovna djelatnost) 

 

U ovom Odjelu obavlja se prevencija ovisnosti, izvanbolničko liječenje ovisnosti i zaštita mentalnog 

zdravlja kao redovna djelatnosti (provođenje i nadzor nad programom supstitucije, testiranje na 

prisutnost opojnih droga u urinu, psihoterapijski i savjetodavni rad s konzumentima droga i ostalih 

sredstava ovisnosti i njihovim obiteljima te savjetodavni i psihoterapijski rad s osobama, u svrhu 

očuvanja njihovog mentalnog zdravlja). Osim toga, provode se i zdravstveno socijalne intervencije, tj. 

pomoć ovisnicima oko rješavanja različitih socijalnih problema (reguliranje zdravstvene zaštite, pomoć 

pri pronalaženju liječnika obiteljske medicine, kontakti s Općinskim državnim odvjetništvom, Centrom 

za socijalnu skrb Dubrovnik, Ploče, Metković i Korčula) te sigurnosne mjere liječenja ovisnosti u 

suradnji s Probacijskim uredom Dubrovnik.  

 

Tijekom 2020. g. obavljene su 7354 usluge pregleda, testiranja, savjetovanja, psihoterapija itd. 

(tablica 1).  

 

Tablica 1. Vrste i broj usluga obavljene u izvršavanju osnovne djelatnosti izvanbolničkog liječenja 

ovisnosti Odjela za mentalno zdravlje u 2020. godini  

 

Vrsta usluge  Broj 

Pregledi (prvi, kontrolni...) 1279 

Intervju kod prvog dolaska 104 

Ispunjavanje Pompidou upitnika 142 

Individualno savjetovanje 120 

Obiteljsko-savjetovališni tretman članova obitelji  469 

Obiteljska psihoterapija 55 

Psihoterapija ponašanja / individualna psihoterapija 1115 

Rad na modifikaciji ponašanja 1534 

Savjet korisniku ili članu obitelji (do 5 minuta) 19 

Telefonsko savjetovanje 354 

Zdravstveno-socijalne intervencije 90 

Pomaganje u rješavanju zdravstvenih potreba  187 

Prikupljanje podataka dijagnostičkim postupcima i metodama A ... D 68 

Testiranje urina na prisutnost opojnih droga 1101 

Testiranje iz kapilarne krvi na HIV, hepatitis C, hepatitis B i sifilis 23 

Uzimanje urina 345 



U Odjelu za mentalno zdravlje ukupno je liječeno 805 osoba (u Odjelu Dubrovnik 651 osoba, 

na Korčuli 96 te u Metkoviću 58) i ukupno 229 članova njihovih obitelji. Zabilježeno je  4399 dolazaka 

pacijenata i njihovih članova obitelji.  

Zbog zlouporabe sredstava ovisnosti liječene su ukupno 164 osobe odnosno 159 opijatskih 

ovisnika i 5 neopijatskih ovisnika i konzumenta te 12 članova njihovih obitelji. U odjelu Dubrovnik 

liječilo se 105 osoba, na Korčuli 30 i Metkoviću 29. Ukupno je bilo 348 dolaska pacijenata i roditelja. 

Opijatski ovisnici liječeni su supstitucijskim terapijama metadonom ili buprenorfinom. U 2020. g. na 

liječenje su se javila ukupno tri nova ovisnika i konuzmenta, od čega je jedan novi opijatski ovisnik, a 

dva ostala neopijatska ovisnika i/ili konzumenata. U Odjelu Dubrovnik po prvi put liječen je jedan 

opijatski ovisnik, a na Korčuli dva neopijatska ovisnika. U Metkoviću nije bilo novoregistriranih 

ovisnika ni konzumenata.  

Nastavljena je suradnja s Centrom za socijalnu skrb Dubrovnik. U sklopu te suradnje djelatnici 

Odjela pružali su tijekom cijele godine usluge savjetovanja korisnicima CZSS-a kojima je bila potrebna 

stručna pomoć i podrška zbog poremećaja u obiteljskim odnosima ili tijekom procesa razvoda braka.  

Tijekom 2020. g. 641 osoba (497 u Dubrovniku, 58 u Metkoviću i 86 na Korčuli) zatražilo je 

pomoć zbog problema u vezi s mentalnim zdravljem (poremećeni obiteljski odnosi, poremećeni bračni 

odnosi, poremećaji u ponašanju - nedostatak komunikacije s roditeljima, poremećaji raspoloženja) te 

177 članova njihovih obitelji. Ukupno je bilo 3732 dolazaka.  

Pomoć u vezi duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja uzrokovanih upotrebom i ovisnošću o 

alkoholu zatražilo je ukupno 20 osoba (11 u Dubrovniku, 7 na Korčuli i 2 u Metkoviću) te 13 članova 

njihovih obitelji. Ukupno je bilo 319 dolaska.  

Šestomjesečna i godišnja izvješća dostavljena su Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i 

Ministarstvu zdravstva, a godišnje izvješće Upravnom odjelu za društvene djelatnosti DNŽ. O 

korisnicima u tretmanu upućenima od strane Centra za socijalnu skrb i Državnog odvjetništva 

dostavljena su različita izvješća. Ukupno su obrađena i napisana 32 različita izvješća.  

 

2. Programske aktivnosti 

 

 Studentsko savjetovalište 

 

         Tijekom 2020. godine nastavljen je i rad studentskog savjetovališta koje vodi djelatnica Odjela i u 

koje su se javila tri studenta. 

 

 

2.2. Aktivnosti zaštite mentalnog zdravlja odrasle  populacije 

 

        U sklopu provedbe aktivnosti zaštite mentalnog zdravlja odrasle populacije u Domu za 

odrasle osobe Blato održane su dvije radionice na temu „Važnost očuvanja kognitivnih 

funkcija“. Sudjelovalo je 30 korisnika. Zbog COVID-19 pandemije planirane radionice u Domu 

za starije i nemoćne osobe Konavle te u Domu za starije i nemoćne osobe Domus Christi nisu 

održane.  

         Liječnica školske medicine iz Metkovića sudjelovala je na tribini „Tko upravlja našom 

bračnom srećom?“ koje je organiziralo Savjetovalište za obitelj Splitske nadbiskupije. Na 

Tribini je sudjelovalo 80 osoba. 

           Voditeljica Odjela za mentalno zdravlje održala je predavanje u Crkvi Svetog Ignacija 

na temu „Bračni problemi“. Na predavanju je sudjelovalo 200 osoba. Cjelovita i stabilna obitelj 

značajan je čimbenik prevencije bilo kojeg oblika rizičnog ponašanja kod djece. Adekvatno 

rješavanje problema unutar obitelji preduvjet je za stabilnost i sreću svih njenih članova. 

            



2.3. Aktivnosti zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih  

 

 

Djelatnica Odjela za mentalno zdravlje na Korčuli održala je 5 radionica s učenicima prvog 

razreda OŠ Vela Luka i OŠ Blato na temu „Mirno rješavanje sukoba“. Cilj radionica bio je osvijestiti 

djecu o međusobnim različitostima i sličnostima, podučiti ih da preispitaju vlastitu ulogu u sukobu te 

im pomoći pri razvijanju tolerancije i međusobnog razumijevanja. Na radionicama je sudjelovalo 

ukupno 75 djece.  

 

Djelatnice Odjela za mentalno zdravlje nastavile su s programom Emocionalnog 

opismenjavanja djece za učenike 5. i 6. razreda OŠ Antuna Masle, OŠ Vela Luka i OŠ Blato. Održano 

je 10 radionica na kojima je sudjelovao ukupno 91 učenik. Cilj radionica je naučiti opažati promjene u 

intenzitetima vlastitog raspoloženja i emocija, razumjeti da svatko ima pravo na svoje osjećaje, dijeliti 

i komunicirati svoje misli i osjećaje s vršnjacima, roditeljima, na koji način izabrati primjerene 

emocionalno/ponašajne odgovore u razrješavanju socijalnih teškoća i konflikata te kako graditi odnose 

s drugima. Obrađene su slijedeće emocije: empatija, bijes, slutnja, arogancija, nesigurnost, izoliranost, 

altruizam, samopoštovanje, ponos i anksioznost.  

 

 

 

2.4. Aktivnosti prevencije rizičnih ponašanja u djece i mladih 

 

 

Liječnica školske medicine održala je radionice za profesore Srednje škole Metković na temu 

„Kul upravljanje bijesom“. Ciljevi radionica su ponuditi smjernice učiteljima kako pomoći mladim 

ljudima da upravljaju svojim bijesom i doprinijeti suradničkom okruženju u kojem svi mogu do svojih 

punih potencijala. Sudjelovao je 41 profesor. 

 

Na području prevencije pijenja alkohola među mladima na Korčuli je djelatnica održala 

radionice učenicima 7. razreda osnovnih škola u Korčuli pod nazivom „Alkohol, ne hvala!“ Sudjelovalo 

je 40 učenika, a cilj radionice je upoznavanje učenika sa štetnim utjecajem alkohola na mozak u razvoju.  

 

Na temu prevencije konzumacije sredstava ovisnosti održane su 4 radionice pod naslovom 

„Mitovi i zablude o sredstvima ovisnosti“ u OŠ Lapad. Radionica je bila namijenjena učenicima 8. 

razreda s ciljem informiranja mladih o zabludama vezanim za sredstva ovisnosti i pružanju točnih 

informacija o toj problematici. Na radionicama je sudjelovalo 106 učenika.  

 

U Pomorskoj i tehničkoj školi u Dubrovniku održana je jedna radionica s učenicima drugog 

razreda na temu :“Marihuana i nove sintetičke droge.“ Na radionici je sudjelovalo 20 učenika. Ostale 

radionice nisu održane zbog COVID-19 pandemije. 

 

Također su održani roditeljski sastanci s roditeljima učenika 1. razreda Turističko-ugostiteljske 

škole Dubrovnik na temu „Kako prepoznati znakove konzumiranja sredstava ovisnosti“. Na sastancima 

su sudjelovala 143 roditelja. Održana su i dva roditeljska sastanka zajedno s djelatnicima PP Gruda s 

istom temom u Osnovnoj školi Župa Dubrovačka i Osnovnoj školi Cavtat s roditeljima učenika osmih 

razreda. Na sastancima su sudjelovala 152 roditelja.  

Roditeljski sastanci u drugim školama nisu održani zbog COVID-19 pandemije. 

 

             U sklopu obilježavanja Tjedna psihologije, na Sveučilištu u Dubrovniku voditeljica Odjela 

održala je predavanje o patološkom kockanju na kojem je bilo prisutno 20 osoba. 

 

Obzirom na sve češće korištenje elektroničkih medija u ranoj dobi, liječnica školske medicine 

održala je predavanja na temu „Utjecaj elektroničkih medija na razvoj i zdravlje djece“. Na 

predavanjima su sudjelovala 94 roditelja i učenika od prvoga do četvrtoga razreda Osnovne škole Lapad, 

104 roditelja djece predškolske dobi iz dječjih vrtića u Slanome, Vela Luke, Orebića i Metkovića. U 



Dubrovačkoj knjižnici psihologinje Dječjih vrtića Dubrovnik, u suradnji sa školskom liječnicom, 

održale su tri predavanja na kojim je sudjelovalo 146 osoba, što roditelja, što odgajateljica iz vrtića. Na 

predavanju koje je organizirano za članove Županijskog vijeća voditelja ŠPP-a sudjelovalo je 12 

stručnih suradnika. U sklopu ovog programa tiskano je 20 000 letaka i 120 plakata. 

 

 

 

 2.5.      Projekt „Prevencija virtualnog nasilja među učenicima“ 

 

 

   Provedba projekta „Prevencija virtualnog nasilja među učenicima i djecom“  nastavljena je u 2020. 

g. i ove godine provodio se na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije ali u nešto otežanim 

uvjetima obzirom na COVID-19 pandemiju. Svrha projekta bila je edukacija učenika 5. razreda, njihovih 

roditelja i nastavnika osnovnih škola o važnosti prepoznavanja ove vrste nasilja, pravodobnog i 

odgovarajućeg reagiranja u slučaju pojave virtualnog nasilja, ali i o važnosti prevencije istog. Djelatnice 

Odjela za školsku medicinu ove godine provodile su dio aktivnosti ovog projekta koje su uključivale 

edukaciju nastavnika osnovnih škola, roditelja učenika uključenih u program, dok su dio projektnih 

aktivnosti namijenjenih učenicima u 2020. g. (u dogovoru s Dubrovačko-neretvanskom županijom) 

provodile stručne službe i nastavnici pojedinih škola. U programu su sudjelovala 162 učenika 5. razreda. 

 

 

 

3. Javnozdravstvene aktivnosti Odjela za mentalno zdravlje 

 

 

3.1 Mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti – 15.11.-15.12. 

 

 

         U Mjesecu borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti voditeljica Odjela održala je webinar za 

liječnike obiteljske medicine na temu “Kako doći do rješenja?“ Cilj webinara bio je informirati liječnike 

kako pronaći rješenja za poteškoće vezane uz supstitucijsku terapiju opijatskih ovisnika. Na webinaru 

je sudjelovalo 25 liječnika obiteljske medicine. 

U sklopu webinara za voditelje odjela za mentalno zdravlje za područje Dalmacije, voditeljica Odjela 

imala je izlaganje „Izazovi liječenja opijatskih pacijenata tijekom COVID-19 pandemije”. 

           U sklopu Mjeseca borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti tiskan je propagandni materijal 

namijenjen za distribuciju po školama, ambulantama liječnika obiteljske medicine i ostalim 

institucijama. Tiskano je 3 770 letaka za Školu roditeljstva, 6 000 za ovisnost o internetu, 6 000 za 

ovisnost o kocki te 5 000 o novim sintetičkim drogama. 

 

 
 
 
 
Izvješće izradio: 

 

Odjel za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko – neretvanske županije 

 

 

Točku pripremio: 

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti Dubrovačko – neretvanske županije 
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