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Lýðheilsustöð þýðir Geðorðin tíu á tungumál innflytjenda:

Einföld ráð á erlendum tungum
Nú á haustdögum verða Geðorðin 10 sem fyrir margt
löngu eru orðin þjóðinni ómissandi einnig aðgengileg
á albönsku, tælensku, serbnesku, rússnesku, pólsku
og víetnömsku. Til þessa hafa geðorðin góðu, sem eru
fest með segli á ísskápa á velflestum heimilum landsins, aðeins verið til á íslensku og ensku, en nú er þar
gerð bragarbót þar á.
Að sögn Guðrúnar Guðmundsdóttur verkefnisstjóra
geðheilbrigðismála hjá Lýðheilsustöð hefur lengi verið í
undirbúningi að þýða geðorðin á fleiri tungumál. Alþjóða
geðheilbrigðisdagurinn í ár – sem ber yfirskriftina Geðheilbrigði í breyttri veröld: Áhrif menningar og margbreytileika – hafi gefið fólki tilefni til að hrinda þessum fyrirætlunum í framkvæmd.
Í fyrstunni verða geðorðin á þeim tungumálum sem nú
bætast við, birt á heimasíðu Lýðheilsustöðvar. Það verður
hægt að nálgast þýðingar og prenta út. Vakin verður athygli á efninu í tengslum við Alþjóða geðheilbrigðisdaginn
10. október.

Árangurinn er óvíræður
Geðorðin 10 eru afurð Geðræktarverkefnisins svonefnda.
„Við þróun geðorðanna var leitað í rannsóknir sem tengdust hamingju, vellíðan og velgengni en ekki einkennum
eða sjúkdómsgreiningum. Þetta eru einföld ráð, en um leið
mikilvægur leiðarvísir í daglegu lífi. Þau minna á ábyrgð
hvers og eins á eigin lífi en einnig samfélagslega ábyrgð
okkar gagnvart öðrum.
Fyrsta geðorðið Hugsaðu jákvætt, það er léttara er undirstaða vellíðunar því án jákvæðra hugsana er engin vellíðan. Því má halda fram að tilfinningalegt heilbrigði sé lykillinn að hamingjuríku lífi og velgengni. Mörgum getur
reynst erfitt að finna áhrifaríkar leiðir til að takast á við erfiðleika og vonbrigði,“ segir Guðrún Guðmundsdóttir.
Lýðheilsustöð hefur síðustu misseri haldið úti markvissri kynningu á geðorðunum og inntaki þeirra.
„Markmiðið hefur fyrst og fremst verið að efla geðheil-

Lýðheilsustöð með
námsefnið Vinir Zippýs:

Geðrækt fyrir
sex ára
Lýðheilsustöð stendur fyrir því um þessar mundir að
innleiða lífsleikninámsefnið
Vinir Zippýs í grunnskóla
landsins. Um er að ræða forvarnarverkefni á sviði geðræktar fyrir 6 til 7 ára börn sem
kennt hefur verið með góðum
árangri víða um heim og í
mismunandi menningarumhverfi.
Mikil áhersla er lögð á aðkomu foreldra að þessu verkefni. Liður í því er að öllum foreldrum er afhentur kynningarbæklingur um námsefnið áður en börnin hefja námið. Í tengslum við Alþjóða geðheilbrigðisdaginn verður
bæklingurinn þýddur á sömu tungumál og Geðorðin 10.
Bæklinginn verður að finna á íslensku, ensku, pólsku, albönsku, tælensku, serbnesku, rússnesku og víetnömsku á
heimasíðu Lýðheilsustöðvar undir Geðrækt.

„Ég sjálf les Geðorðin á hverjum degi og stundum oft á dag og reyni að tileinka mér boðskap þeirra. Það getur skipt sköpum í annasömu starfi að hafa boðskapinn í huga,“ segir Guðrúnar Guðmundsdóttir, verkefnisstjóri geðheilbrigðismála hjá
Lýðheilsustöð.

brigðisvitund landsmanna með því að þekking á geðorðunum verði almenn og að fólk nýti sér efnið sér til geðheilsueflingar. Stefnt er að því að með aukinni þekkingu á
geðheilbrigði og þeirri staðreynd að geðheilsa er hluti af almennu heilsufari muni draga úr neikvæðu viðhorfi til
þeirra sem eiga við andlega vanlíðan eða geðraskanir að
stríða og að það dragi úr fordómum,“ segir Guðrún og
bætir við að rannsóknir Gallup sýni að meginþorri Íslendinga hafi lesið Geðorðin og margir hugleitt boðskapinn.
Árangurinn sé því ótvírætt mjög góður.

Geðorðin á hverjum morgni
„Mér er minnisstætt samtal sem ég átti við mann fyrir
nokkru síðan. Sá hefur átt við depurð og kvíða að stríða,
auk þess sem hann hefur verið að berjast við offituvanda.
Hann sagði mér að segullinn með Geðorðunum tíu á ísskápnum skipti sköpum um hvernig hann byrjar daginn.
Segist lesa geðorðin öll yfir á hverjum morgni, áður en
hann hefst handa við störf dagsins. Hann notar þannig
boðskap Geðorðanna til að ná markmiðum sínum bæði
andlegum og líkamlegum. Ég sjálf les Geðorðin á hverjum
degi og stundum oft á dag og reyni að tileinka mér boðskap þeirra. Það getur skipt sköpum í annasömu starfi að
hafa boðskapinn í huga.“
Áhrif menningar og margbreytileika, sem er yfirskrift
Alþjóða geðheilbrigðisdagsins að þessu sinni. Fréttir um
slæman aðbúnaður og óviðunandi kjör erlends verkafólk
hér á landi hafa verið áberandi og sömuleiðis fregnir um
að konur frá austurlöndum sem hingað koma eigi ekki sjö
dagana sæla hjá eiginmönnum sínum. Hvað er vitað um
andlega heilsu þessa fólks? „Fréttir um slæman aðbúnað
útlendinga hér eru oft mjög dapurlegar. Ég get ekki ætlað
neinum svo illt að markvisst sé unnið að því að traðka á
rétti þessa fólks. Þá væri ég ekki að tileinka mér boðskap
Geðorðanna. Ég tel hinsvegar að við getum gert margt betur en við gerum og eitt af því er að upplýsa fólkið um rétt
þess og skyldur í íslensku samfélagi. Stór hluti af því er ís-

lenskukennsla sem ekki hefur verið nógu markviss þó svo
að á síðustu misserum séu fyrirtæki að gera átak í þeim
efnum og er það vel,“ segir Guðrún.

Andleg vanlíðan oft í líkamlegum einkennum
Varðandi andlega heilsu innflytjenda og málefni þeirra
yfirleitt bendir hún á lokaritgerð Valgerðar Katrínar Jónsdóttur til meistaraprófs við HÍ í uppeldis- og menntunarfræði sem bar yfirskriftina Asískar innflytjendakonur og íslensk heilbrigðisþjónusta. Í verkefni þessu sem er aðgengilegt á vefsetri Rauða kross íslands kemur fram, að niðurstöður bendi til þess að innflytjendakonur frá Asíu búi
margar við erfiðar félagslegar aðstæður og að þær þurfi að
berjast fyrir réttindum sínum svo sem rétti til heilbrigðisþjónustunnar.
„Konurnar eru aldar upp við ólíkar hugmyndir um
heilbrigði og heilbrigðiskerfi þar sem fólki er mismunað
eftir efnahag. Margar þeirra líða kvalir af álagsverkjum sem
læknar kunni ekki skýringu á. Einnig er þekkt er að andleg
vanlíðan birtist oft í líkamlegum einkennum og segir fólk
frekar frá þeim til dæmis en kvíða og svefnleysi,“ segir
Guðrún. „Í rannsókninni eru rök leidd að því, að til þess
að unnið sé í anda heilbrigðisáætlunar þurfi meiri fræðslu
fyrir konurnar sjálfar sem og heilbrigðisstarfsfólk, aukna
túlkaþjónustu og að heilbrigðisstarfsfólk þurfi að fá meiri
tíma til að sinna þessum hópi. Í mörgum löndum eru
miklir fordómar í garð geðsjúkdóma og fólki er útskúfað
úr samfélaginu ef það veikist andlega. Ekki er nóg að auka
túlkaþjónustu, einnig þarf átak í að fræða þá sem veita þá
þjónustu. Túlkar til dæmis austurlenskra kvenna hér á
landi eru oft aldir upp í svipuðu umhverfi og skjólstæðingar þeirra og geta því verið í erfiðri aðstöðu þegar kemur að
því að greina frá andlegu veikindum. Því tel ég að gera
þurfi stórátak í því að miðla upplýsingum um geðheilbrigði og geðsjúkdóma til innflytjenda sem og þá þjónustu
sem stendur þeim til boða.“
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10 KËSHILLA
SHPIRTËRORE

10 ZASAD GŁÓWNYCH
1. Myśl pozytywnie, będzie ci lżej
2. Dbaj o to, co jest ci drogie
3. Ucz się jak najdłużej, nawet do końca swojego
życia
4. Ucz się na własnych błędach
5. Ruszaj się jak najwięcej, to podnosi na duchu
6. Nie zaprzątaj sobie głowy niepotrzebnymi
sprawami
7. Staraj się rozumieć i wspierać innych
8. Nie poddawaj się, droga do sukcesu jest długa
9. Znajdź i rozwijaj swoje zdolności
10. Stawiaj sobie zadania i pozwól swoim marzeniom
się spełnić

1. Mendo pozitiv, është më e lehtë të mendosh pozitiv
për gjithcka.
2. Ruaje atë që është më e shtrejtë për ju.
3. Vazhdo të mësosh për sa kohë që jeton.
4. Mëso nga gabimet e tua.
5. Lëvizja e përditshme, lehtëson gjendjen shpirtërore.
6. Mos e vështirso jetën tënde pa arsye.
7. Mundohu t´i kuptosh dhe t´i nxisësh të tjerët
përreth teje.
8. Mos u dorëzo,mirëqenia në jetë është maraton.
9. Kërkoi dhe kultivoi aftësit e tua.
10. Vendos një kufi dhe lëre ëndrrën tënde të
realizohet.

10 SAVETA ZA DOBRO
DUŠEVNO ZDRAVLJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10 COMMANDMENTS
OF MENTAL HEALTH

Razmišljajmo pozitivno, lakše je
Vodimo računa o onome što nam je drago
Učimo dok god živimo
Učimo na vlastitim greškama
Krećimo se svakodnevno, to popravlja
raspoloženje
Ne komplikujmo život bez razloga
Trudimo se da razumemo i podržavamo ljude
oko nas
Ne odustajmo, uspeh u životu je trka na duge
daljine
Pronađimo i negujmo vlastite talente
Postavimo si cilj i ispunimo svoje snove

1. Think positively; it's easier
2. Cherish the ones you love
3. Continue learning as long as you live
4. Learn from your mistakes
5. Exercise daily; it enhances your well-being
6. Do not complicate your life unnecessarily
7. Try to understand and encourage those around you
8. Do not give up; success in life is a marathon
9. Discover and nurture your talents
10. Set goals for yourself and pursue your dreams
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9.
10.
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Mười điều tâm niệm

ДЕСЯТЬ ПОЛЕЗНЫХ
ЖИЗНЕННЫХ СОВЕТОВ

1.
2.
3.
4.
5.

1. Настраивайся всегда на положительные эмоции – это
облегчает жизнь
2. Береги то, что тебе дорого
3. Век живи – век учись
4. Извлекай уроки из своих ошибок
5. Ежедневно занимайся физическими упражнениями:
это повышает настроение
6. Не усложняй свою жизнь без надобности
7. Старайся понять и поддержать тех, кто тебя окружает
8. Не сдавайся: успех в жизни – это бег на длинную
дистанцию
9. Раскрой и развивай свои способности
10. Поставь себе цель и добивайся ее осуществления

6.
7.
8.
9.
10.

Hãy lạc quan, sẽ yêu đời hơn
Hãy góp phần vào việc bạn thích
Hãy tiếp tục học mãi
Hãy rút kinh nghiệm qua lỗi lầm của mình
Hãy vận động thường xuyên hằng ngày sẽ làm tinh
thần thoải mái.
Đừng tham gia vào những việc vô ích
Hãy cố gắng hiểu và khuyến khích ngưòi khác
Đừng đầu hàng, chịu thua vì thành công trong cuộc
đời là sự đúc kết của một chuỗi dài phấn đấu
Hãy nhận biết và trau dồi khả năng của mình
Hãy đặt cho mình mục đích và cố gắng thực hiện
giấc mơ của mình

ข้อคิด 10 ประการ

GEÐORÐIN 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คิดในแง่ดี จะทำการอันใดก็จะง่ายขึ้น
ถนอมน้ำใจแก่บุคคลที่ท่านรัก
ไม่แก่เกินไปที่จะใฝ่หาเรียนรู้
ผิดเป็นครู
เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ ทำให้ชีวิตสดชื่น
ไม่ควรทำชีวิตของท่านให้ยุ่งยากโดยไม่จำเป็น
พยายามเข้าใจและให้การสนับสนุน
แก่บุคคลรอบข้าง
8. ไม่คิดย่อท้อ,วิ่งเข้าสู่ความสำเร็จของชีวิต
9. ฝึกฝนและค้นหาทักษะให้กับตนเอง
10. ตั้งจุดมุ่งหมาย และสร้างฝันให้เป็นจริง

1. Hugsaðu jákvætt, það er léttara
2. Hlúðu að því sem þér þykir vænt um
3. Haltu áfram að læra svo lengi sem þú lifir
4. Lærðu af mistökum þínum
5. Hreyfðu þig daglega, það léttir lundina
6. Flæktu ekki líf þitt að óþörfu
7. Reyndu að skilja og hvetja aðra í kringum þig
8. Gefstu ekki upp, velgengni í lífinu er langhlaup
9. Finndu og ræktaðu hæfileika þína
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10. Settu þér markmið og láttu drauma þína rætast

