
Razjasnil je termine, s katerimi se 
vsakodnevno srečujemo v življenju 
tudi sami, kaj je motnja, kaj bolezen, 
s katerimi težavami se psihiatri v 
svojem poklicu srečujejo najpogo-
steje, kateri so nenavadnejši, kako 
si lahko pomagamo.

Psihiatrična bolnišnica Ormož, 
kjer je Nedog zaposlen, je že dolga 
desetletja del mesta Ormož. O njej, 
pacientih, boleznih, s katerimi se 
soočajo ljudje, in o zdravljenju se 
govori za zaprtimi vrati, med štirimi 
zidovi, šepetaje. Nekateri s posme-
hom, drugi z neprikrito radovedno-
stjo, tretji z razumevanjem, saj so 
tudi sami tam našli potrebno po-
moč, spet drugi iščejo informacije, 
kam se v svoji stiski obrniti, a o tem 
ne upajo odkrito vprašati. V časih, ko 
je stres neizogibni del naših življenj, 
ko so duševna bremena vsakega po-
sameznika in družbe vedno večja že 
od otroštva, vedno bolj nevzdržna, 
je treba o nekaterih stvareh odkrito 
spregovoriti. Dati kakšen nasvet. Se 
tudi sprijazniti, da vseh rešitev vse-
eno nimamo. Obstajajo pa ljudje in 
ustanove, ki so pripravljene in zmo-
rejo pomagati.

Živimo v časih, ko je v naših 
življenjih na prvem mestu – jaz. Po-
membne so naše želje, naše težave, 
naša hotenja, naš stres, naše življe-
nje. So časi, ko solidarnost do drugih 
počasi izginja. A človek je socialno 
bitje in kot takšen živi v določenem 
okolju – družinskem, družbenem, 
službenem. Smo proizvod tako svo-
jih genov kot okolja. Ko se pojavijo 
težave, jih je nekako rešiti potreb-
no. Pojavijo se bolezni (v današnjih 

časih jih z olepšano imenujemo 
motnje), ki jih je treba zdraviti, kot 
bi zdravili tudi vsako drugo fi zično 
bolezen. Možnosti in metod je veli-
ko; ambulantni pogovor, zdravila, ki 
kemijsko uravnovesijo delovanje na-
ših možganov, nekoliko presenetila 
je informacija, da so odlična in zelo 
učinkovita terapija elektrošoki, a se v 
Sloveniji ne izvajajo. Hospitalizacija? 
Če druge poti ni in je v pacientovem 
interesu. A naše duševno zdravje je 
občutljiva, zaupna in intimna tema. 
Stigme žal ostajajo. Že to, da se z 
njo obdrži delovno mesto ali iskanje 

zaposlitve, je v današnji družbi velik 
izziv in problem.

Strokovnjaki kot dr. Nedog se 
vsak dan srečujejo z zgodbami ljudi. 
Nemogoče je, da se jih –vsaj nekate-
re izmed njih – ne bi osebno dotak-
nile.

In kakšen je torej njegov nasvet 
za ohranjanje našega duševnega 
zdravja? V preteklosti so spomini, 
v prihodnosti sanje – živeti je treba 
za sedanjost. Predvsem pa: ko smo 
mnenja, da pomoč potrebujemo, jo 
tudi poiščimo.

Ormož � Pogovor z dr. Nedogom

Psihiatrična bolnišnica – večna stigma 
za mesto in bolnike?
Kristjan Nedog, dr. med., specialist psihiater, se je sredi marca v ormoški knjižnici z zbranimi 
poslušalci spraševal, kam pluje sodobna družba na področju duševnega zdravja ter kam, kako 
in kdaj po pomoč.

Foto: Arhiv knjižnice

Kristjan Nedog, dr. med., specialist psihiater: »V preteklosti so spomini, 
v prihodnosti sanje – živeti je treba za sedanjost. Predvsem pa: ko smo 
mnenja, da pomoč potrebujemo, jo tudi poiščimo.«
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