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15. 09. 2017 Delo Stran/Termin: 12 SLOVENIJA

Naslov: Ustavi se in zadihaj
Vsebina: Dvainsedemdeset odstotkov ljudi se spopada s simptomi stresa; vse več je izgorelosti, kroničnih bolezni in 

bolečin, psihosomatskih bolezni…; poraba antidepresivov se je po letu 2000 skoraj podvojila; med letoma 
1990 in 2013 je število ljudi, ki trpijo zaradi depresije in anksioznosti, naraslo za polovico

Avtor:
Gesla: AKCIJA USTAVI.SE, USTAVI.SE, MED.OVER.NET

OVERNET D.O.O.
Pregled objav
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15. 09. 2017 Stran/Termin: 12

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: KARIERA IN DELO Žanr:

Površina/Trajanje: 70,37

Naklada: 35.475,00

Gesla: AKCIJA USTAVI.SE, USTAVI.SE, MED.OVER.NET

USTavi Se in Zadihaj
Dvainsedemdeset odstotkov ljudi

se spopada s simptomi stresa ;
vse več je izgorelosti , kroničnih
bolezni in bolečin , psihosomatskih

bolezni… ; poraba antidepresivov

se je po letu 2000 skoraj

podvojila ; med letoma 1990
in 2013 je število ljudi , ki trpijo
zaradi depresije in anksioznosti ,
naraslo za polovico; predlani je
bilo zaradi bolniških odsotnosti
izgubljenih skoraj 27.000 let;
lani je bilo vsak delovni dan 4 ,2

odstotka zaposlenih na bolniški
; ker je vsako leto deset tisoč

manj delavcev vseh profilov ,
se bo slovenski trg delovne sile
v petih letih ubadal z velikim
pomanjkanjem, naštevajo v
Zavodu med.over.net, ki te dni
končuje štirimesečno akcijo
Ustavi se! , s katero želi ozaveščati

o prehitrem tempu življenja
in doseči , da se slovenci v

času trajanja akcije ustavimo za
minuto ter razmislimo o priložnostih

za izboljšanje kakovosti
svojih življenj.
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Ustavi se in zadihaj

VEST

Delo

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=35e541fd-6231-47a5-93f2-9e7d54bff1ad1801104086
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