
Mentor 

Red. prof. dr. Diego De Leo, znanstveni svetnik 

Raziskovalno področje mentorja 

Psihiatrija, Psihologija 

Članica Univerze na Primorskem 

Inštitut Andrej Marušič 

Več informacij  

info@iam.upr.si  

Kratek opis raziskovalnega dela kandidata za mladega raziskovalca 

Okvirni program raziskovalnega usposabljanja mladega raziskovalca: V slovenskem prostoru predstavlja 

samomor enega največjih javno zdravstvenih problemov. Vsaka trideseta smrt je namreč samomor, kar je dva 

do trikrat pogostejše kot v podobno razvitih državah v Evropi. Kljub večvzročni etiologiji je samomor z 

ustreznimi pristopi preprečljiv. V zadnjih letih se v suicidologiji poudarja pomen uporabe več kot enega načina 

preprečevanja samomorilnega vedenja: multimodalni pristop tako združuje skupino specifičnih programov, ki 

so namenjeni preprečevanju samomora v posameznih skupinah. Različni avtorji namreč navajajo, da so 

programi, narejeni za specifične ciljne skupine, veliko bolj efektivni od neciljanih programov. Nujno pa je tudi 

ocenjevanje primernosti ter predvsem učinkovitosti zastavljenih intervencij. Med najbolj učinkovite metode 

preprečevanja samomorov med drugim sodijo izobraževanje zdravnikov, omejevanje dostopa do samomorilnih 

metod, izobraževanje vratarjev sistema (t.i. gatekeeperjev), ciljano opolnomočenje ogroženih skupin 

prebivalstva in odgovorno poročanje množičnih medijev o samomoru. Poleg učinkovitih pristopov za 

preprečevanje samomora, ki se osredotočajo na vratarje sistema, pa obstaja tudi precej klinično terapevtskih 

intervencij, ki so osredotočene na posameznika. Področje samomora v Sloveniji, predvsem preventive in 

intervencij, je še vedno premalo vzpostavljeno in raziskano. V sklopu usposabljanja bo mladi raziskovalec dobil 

mentorsko pomoč pri sestavi raziskovalnega načrta znotraj suicidološke stroke. Usposabljanja bodo usmerjena 

v klinično-raziskovalno delo. 

Mladi raziskovalec bo vključen v naslednje projekte:  

 Zadnji stik z zdravstvenim delavcem pred samomorom: Kaj je spregledano? (temeljni projekt ARRS) 

 Živ? Živ. (raziskovalni program ARRS) 
Mladi raziskovalec bo sodeloval tudi v evropskih in drugih projektih v okviru Slovenskega centra za raziskovanje 

samomora, ki deluje na UP IAM.  

Zaželeno študijsko področje kandidata za mladega raziskovalca: psihologija, psihiatrija. 
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