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 I mam prijateljice, ki imajo zelo majhne otroke. Doži-
vljajski užitek teh otrok v koroški deželi škratov, ka-
mor smo se tistega lepega oktobrskega dne napotili, je 

neprecenljiv. Kakor tudi droben zapis, ki smo ga zasledili 
na tabli ob prehodu v gozd škratov. A o tem malo kasneje.

V preteklem mesecu se je odvijal naš glavni filmski do-
godek leta – Liffe, ki mi je ponovno, tako kot vsako leto, 
odprl nove poti v razmišljanju. Želela sem si komedij, 
da bi lahkotnega srca zapuščala kinematografe in vsaj 
za trenutek ne bi imela občutka, da se služba nadaljuje 
tudi po četrti uri. Še najbolj lahkotna od vsega je najbrž 
bila – a če sem natančna, to sploh ni bila – Kiarosta-
mijeva Overjena kopija, film o originalih in kopijah in 
o tem, da je včasih meja zamegljena. Film me je tako 
prevzel, da sem se znašla na točki, ko ni bilo več jasno, 
kaj je res, kaj prepričanje, kaj je original in kaj kopija. 
Kaj je igra in kaj življenje. Vsi ostali filmi, ki sem si jih 
ogledala v svojem iskanju veselja, pa so me zgolj opo-
mnili, da iščem izgubljeno. Še najbolj pretresljivo je bilo 
srečanje z Ounie Lecomte, režiserko Novega življenja, 
šokantne in večinoma avtobiografske zgodbe o naveza-
nosti in razvezanosti. O bolečini in trpljenju kot posle-
dici zapuščanja. Ker so azijski starši rekli otrokom, da 
jim dajejo nove priložnosti v drugih družinah, preden 
so jih v zgodnjem otroštvu meni nič, tebi nič pustili v 
sirotišnicah. Morda bi bilo manj pretresljivo pogledati 

identifikacijska poimenovalna razglabljanja v Več nas 
bo, prej bomo na cilju. Ampak ne, s politiko se pa res 
nisem želela ukvarjati.

A kot klinični psihologi počnemo tudi to. Ne pomagamo 
zgolj tistim, ki ne vedo, kaj je res in kaj prepričanje, ali 
tistim, nenavezanim. Počnemo tudi to, da iščemo poti, 
kako ne biti kot neki škratje, ampak imeti lastno pozici-
jo, prepoznano na delovnem mestu in v družbi. Morda 
je čas, da izstopimo iz škratove dežele. Zato pozdra-
vljam, podpiram in spoštujem vse naše dejavne člane, 
ki sestankujete, se pogovarjate, načrtujete, si dopisujete 
z ministrstvom, organizirate izobraževanja in navseza-
dnje – pišete za našo revijo.

Ob takem prazničnem trenutku si ne morem kaj, da se 
ne bi spomnila na čisto prve poskuse – narediti prvo 
številko. Ja, pa kdo bo sploh hotel pisati? Kdo bo sploh 
bral? Pa mi, smo res tako vztrajni in delavni? Ne, ne … 
Zdaj pa stvari tako lepo tečejo kot ravnokar servisirana 
ura. Kakšno olajšanje in kakšna hvaležnost.

Aja, zapis na tabli se je glasil: Škrati so majhni, nevidni so-
delavci ljudi v njihovem prizadevanju za boljše življenje.

Prizadevajmo si še za svoje.
Katja Belšak
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[ženske z rakom] teori ja  in  praksa

Psihološki vidiki raka dojke

teori ja  in  praksa [ženske z rakom]

Zvonka Sevšek

Zdravstveni dom Velenje
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 V Sloveniji vsako leto zboli skoraj 1200 žensk, 
umre pa jih približno 400. Ozdravljivost je viso-
ka, petletno preživetje žensk se pomembno viša 

in znaša že 83 %. Bolezen prizadene žensko tako telesno 
kot tudi psihično, saj globoko poseže v njeno življenje, 
čustvovanje, odnose, vrednote, počutje in razmišljanje.
Najpogostejši problemi bolnic so strah pred smrtjo in 
obupno prizadevanje, da na smrt ne bi mislile, spreme-
njen zunanji videz, drugačnost, izguba simbola ženskosti, 
spolnost, komunikacija s svojci, prijatelji in zdravstvenim 
osebjem, izguba samozavesti, strah pred ponovitvijo bo-
lezni, osamljenost, utrujenost, znaki menopavze, strah 
pred zdravljenjem, stranski učinki zdravljenja, medčlo-
veški odnosi ...
 Bolnica se pogosto sprašuje: kako naj preneham jokati, 
se bom sploh še kdaj počutila kot privlačna ženska, me 
bodo zavrgli moj partner in moji prijatelji, kako naj se 
spopadem s strahom pred smrtjo, bom med zdravljenjem 
izgubila svoje lase … Prisotna je žalost, tesnoba, ranlji-
vost, bolnice doživljajo občutke krivde, sovraštva do sebe 
in drugih, nemoči, osamljenosti, sramu, zavisti, jeze. 

Reakcije bolnic (obrambna vedenja)
1. Šok – saj ne more biti res!  →
2. Regres (infantilni vzorci vedenja, nemoč), depresija  →
(zmanjšan občutek uspešnosti, občutek, da je bolezen 
kazen, pasivnost), projekcija (drugi so krivi za 
bolezen), zanikanje bolezni. 
3. Iskanje vzrokov: zakaj se je to zgodilo ravno meni,  →
kaj sem naredila narobe, zakaj sem skrivala svoja 
čustva?
4. Soočenje z realnostjo, pogajanje, konstruktivno  →
iskanje rešitev.

Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah v Evropi in tudi v Sloveniji, vsaka 
deseta ženska v Evropi je ogrožena, da bo do 75. leta zbolela za to boleznijo.

Celostna rehabilitacija bolnice zajema medicinsko, psi-
hosocialno in poklicno področje. Znano je, da je ču-
stveno okrevanje največkrat počasnejše od telesnega. Da 
dosežemo čustveno ravnovesje, je potrebno sprejemanje 
svojih čustev, pozitivno razmišljanje (bolezen je ozdra-
vljiva, zaupanje v medicinske postopke, načrti za priho-
dnost …), aktivnost (učinkovito zadovoljevanje osnov-
nih psihičnih potreb, pridobivanje informacij o bolezni 
in načinu zdravljenja, ponovno prevzemanje želenih in 
pričakovanih socialnih vlog). 
 Kot je bolezen na eni strani grožnja našemu počutju, 
razmišljanju, vrednotam, slogu življenja, samostojnosti, 
obstoju, je na drugi strani priložnost, da se zavemo svojih 
resničnih potreb, preverimo želje in cilje, sprejmemo po-
zornost in ljubezen najbližjih, se osvobodimo nepotrebnih 
razvad, obveznosti in najdemo srečo v majhnih stvareh.
 Raziskave kažejo, da so bolnice z rakom dojke bolj 
potrpežljive, prilagodljive, ustrežljive, teže izražajo svoja 
negativna čustva, potlačujejo agresivnost. Ozdravljene 
ženske poročajo o velikih spremembah, ki so jih doživele 
v procesu zdravljenja, in o bolj zadovoljnem in polnem 
življenju po bolezni.
 Pri vzpostavljanju čustvenega ravnovesja pri bolni-
cah imajo pomembno vlogo zdravstveni delavci. Bol-
nico morajo sprejeti takšno, kot je, z vsemi čustvi in jo 
pomirjati, nujen je empatičen odnos do nje. Pomemben 
je nedirektivni način komunikacije, upoštevati je treba 
osebnost bolnice. Bolnica potrebuje informacije o bole-
zni, saj le tako lahko aktivno sodeluje v procesu zdravlje-
nja. Pri bolnici naj bi spodbujali pozitivno razmišljanje, 
aktivnost in sproščanje, krepili njeno samozaupanje in 
samospoštovanje. Prav tako je treba o bolezni informirati 
svojce bolnice, saj pogosto prihaja do težav tudi v komu-
nikaciji med bolnico in svojci ter prijatelji. Vemo, da je 
pomanjkanje čustvene komunikacije za človeka izjemno 
hud stresor, zato naj bi zdravstveni delavci komunikacijo 

spodbujali. Bolezen namreč močno prizadene tudi svoj-
ce, ki pogosto ne vedo, kako naj se vedejo do bolnice. Če 
bolnica prizna, da potrebuje pomoč najbližjih, to izboljša 
njihove odnose.

Danski filozof Soren Kierkegaard je takole razmišljal: 
"Če želim komu v resnici pomagati, moram razumeti več 
kot on. Najvažnejše pa je, da moram razumeti, kaj on ra-
zume, sicer mu moje bogato znanje nič ne pomaga."

In kakšno pomoč lahko dobijo bolnice pri nas?
V Sloveniji že več kot dvajset let obstaja organizirana sa-

mopomoč žensk z rakom dojke v okviru Društva onko-
loških bolnikov Slovenije – Pot k okrevanju. Skupine za 
samopomoč delujejo v 19 krajih po Sloveniji, vsako sku-
pino vodi prostovoljski tim, prostovoljka koordinatorka 
in strokovni vodja skupine. Vključujejo se ženske na raz-
ličnih stopnjah psihosocialne rehabilitacije in se srečuje-
jo enkrat na mesec. Skupina za samopomoč daje bolnici 
čustveno oporo, občutek, da je razumljena, da lahko deli 
izkušnje, zagotavlja ji upanje, ima možnost prejemanja in 
dajanja, skupina pa ima tudi informacijsko in praktično 
korist. Lahko se obravnavajo teme, povezane z rakom in 
smrtjo, pomembno je tudi obveščanje javnosti.
 Individualno pomoč bolnicam po operaciji dojke iz-
vajajo prostovoljke v bolnišnicah. Prostovoljke so ženske 
z lastno izkušnjo bolezni, ki so posebej usposobljene za 
izvajanje pomoči. Individualna samopomoč je pomemb-
na, saj daje prostovoljka bolnici s svojim videzom zgled, 
da je bolezen mogoče premagati in kljub izgubi dojke 
polno živeti naprej. Za sabo ima izkušnjo bolezni in bol-
nici lahko da praktične informacije (koliko in kaj bo še 
lahko delala, kako bo premagovala težave). Pripravljena 
jo je poslušati, vzame si čas ravno za bolnico, kar lahko 

okrepi njeno samozavest. Pogled na urejeno prostovoljko 
bolnico pomiri in ji da upanje, da bo kljub izgubi dojke 
še lahko ohranila svojo ženskost in privlačnost.
 Za ženske z rakom dojke je v Sloveniji organizira-
na vrsta aktivnosti. Na začetku pomladi se srečajo na 
prireditvi Nova pomlad življenja v Cankarjevem domu 
v Ljubljani (kulturni, strokovni program, druženje in 
skupna maša). Najpogumnejše se v septembru povzpejo 
na Triglav, kar ima zanje simboličen pomen – kot lah-
ko premagaš goro, lahko premagaš tudi bolezen. Skupaj 
praznujejo obletnice delovanja skupin, se družijo na iz-
letih in družabnih srečanjih.

Obstajajo tudi knjige in revije, 
v katerih je mogoče poiskati odgovore na vprašanja:

revija  → okno,
Dober dan, življenje: Ronnie Kaye, Ljubljana:   →
Forma 7 1994,
Rak dojke, Ljubljana: AstraZeneca, Podružnica 2004, →
Hormonsko zdravljenje raka dojke,   →
Ljubljana: dob 2001,
Mamografija, Ljubljana:  → dob 2001,
Rak rodil, Ljubljana:  → dob 2004.

V osemnajstih letih, kolikor sem strokovna vodja skupine 
v Velenju, sem doživela veliko zgodb s srečnim koncem, 
žal pa se je precej članic skupine tudi za vedno poslovilo. 
Mislim, da je tem bolnicam prav skupina pomagala, da 
so bolj umirjeno sprejele dejstvo, da ne bodo ozdrave-
le, in da so se pred smrtjo poskušale veseliti vsakega dne 
med svojimi najbližjimi. Danes rak ni več tabu, kar goto-
vo pripomore k zgodnejšemu odkrivanju in tudi k večji 
obvladljivosti te hude belezni. 

Predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije Marija Vegelj Pirc podeljuje priznanji strokovni 
vodji in prostovoljki koordinatorki skupine Velenje ob praznovanju 20-letnice delovanja 2008
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teori ja  in  praksa [družinsko nasilje]  [družinsko nasilje] teori ja  in  praksa

doc. dr. Janez Mlakar

Psihiatrična klinika Ljubljana, 

Center za klinično psihiatrijo

 V sedanjih družbenih okoliščinah je obravnavanje 
nasilja v družinah usmerjeno predvsem na so-
časne determinante in okoliščine problema. Iz-

postavljena so najbolj vidna in neposredna dejstva: sámo 
dejanje nasilja in institucija, znotraj katere se to dogaja, 
torej družina oziroma partnerska skupnost. Glavni pro-
blem se zdijo tradicionalni kulturni vzorci, ki se v druži-
ni ohranjajo in vzdržujejo. Družina kot takšna je posta-
vljena pod vprašaj. »V naši družbi še vedno velja, da je 
za žensko najnevarnejša institucija zakon, najnevarnejši 
prostor dom in najnevarnejša oseba partner« (Sedmak in 
Kralj, 2006; Božac Deležan, 1999). 
 Družbeni ukrepi so zato naravnani na kriminalizacijo 
družinskega nasilja, represivne ukrepe zoper storilce in 
zaščito žrtev.
 Podobno je bila do sedaj tudi psihološka obravnava 
odraslih izvajalcev in žrtev nasilja v glavnem usmerjena 
na neposredne probleme. Pri tem so bile najbolj pogo-
sto uporabljane vedenjske tehnike in treningi specifičnih 
veščin. Težišče obravnav je bilo na obvladovanju jeze in 
strategijah kontrole. Alternativa vedenjskim tehnikam se 
je ukvarjala predvsem z moško patriarhalno usmerjeno-
stjo in seksističnimi stališči ter skušala modificirati stali-
šča in predsodke. 
 David A. Wolfe poziva k večjemu upoštevanju vzro-
kov nasilja, razvoja medosebnih odnosov in dolgoroč-
nih posledic nasilja. Ne govori o »družinskem nasilju«, 
ampak dosledno uporablja termin »nasilje v odnosih«. 
Znanje o vzrokih in posledicah nasilja v odnosih lahko 
vodi do obetavnih vzgojnih in preventivnih iniciativ, 
omogoča pa tudi bolj pravičen in vsestranski pogled na 
problem. Kako se spremeni razumevanje problema, ko 
ne gledamo samo na nasilno dejanje, ampak razumemo 
tudi dinamiko nastajanja, ponazarja z ekstremnim pri-
merom iz svoje prakse. Sodišče je obravnavalo 15-letnega 
fanta, ki je poskušal umoriti svojega krušnega očeta. To-
žilstvo je zahtevalo premestitev postopka z mladoletne-
ga sodišča na sodišče za odrasle, ker je šlo za načrtovan 
umor iz zasede z uporabo strelnega orožja. Zaradi tega je 
bilo naročeno izvedensko mnenje psihologa. Psihološka 

kliničnopsihološka obravnava oseb, 
vpletenih v družinsko nasilje

preiskava je pokazala, da je to, kar je bilo na prvi pogled 
videti kot načrtovan poskus umora, v resnici le vrhunec 
petnajstletnega nasilja in zlorabe otroka s strani krušnega 
očeta (Wolfe, 2006).
 Akcije za preprečevanje nasilja v medosebnih odnosih 
ne bi smele biti usmerjene predvsem na pravne in repre-
sivne ukrepe proti storilcem. Osebne in psihološke vezi 
med izvajalci nasilja in njihovimi žrtvami so močne in 
globoke in pogosto nasilno poseganje od zunaj le krat-
koročno reši problem, pušča pa nerazrešene konflikte in 
porušene odnose, pogosto jih še poglobi in se na dolgi 
rok psihično stanje žrtev in storilcev ne izboljša. Druži-
nam in partnerskim zvezam, v katerih je prišlo do nasil-
nega obračunavanja, bi morali pomagati, da same – ob 
pomoči strokovnih služb – začnejo proces osebnega in 
etičnega razreševanja težav, ki se pojavljajo v njihovih 
odnosih.
 Terapevtska obravnava bi se morala v prihodnje bolj 
usmeriti v zgodnjo socializacijo in bolj upoštevati razvoj 
in prizadetost oseb, ki so sedaj obravnavane samo kot sto-
rilci. Razširitev programov obravnave odraslih moških in 
žensk z večjim poudarkom na zgodnji izpostavljenosti bi 
bila koristna v več pogledih:

ozaveščanje klientov o njihovi vlogi žrtve v otroštvu, →
zavedanje in razumevanje klientov, kateri so vzorci,  →
predpostavke in atribucije, ki so jih razvili v otroštvu,
zvišanje klientove empatije do njegovih žrtev, →
usmerjanje pozornosti na prizadeto samospoštovanje,  →
nizko učinkovitost in nizko socialno oporo,
razumevanje simptomov in motenj, ki so vezani na  →
travmo,
razumevanje medgeneracijske narave zlorab in  →
nasilja.

Tovrstne obravnave odpirajo več možnosti zbližanja med 
storilci in žrtvami. Raziskave so pokazale, da je treba vr-
sto in trajanje obravnave prilagoditi klientom, tako da se 
upošteva tip njihovega nasilnega vedenja.
 Relativno kratke obravnave s svetovalnim poudarkom 
so primerne za kliente z manjšo izpostavljenostjo nasilju 
v otroštvu, relativno nižjo stopnjo nasilnosti in omejitvijo 

na družinsko okolje ob hkratni višji stopnji obžalovanja 
in želji po spremembi.
 Terapevtske tehnike v tem primeru zajemajo: izobra-
ževanje o družinskem nasilju, vedenjske tehnike, kot je 
»time-out«, trening receptivnih in ekspresivnih komuni-
kacijskih veščin, treningi sproščanja in utrjevanje stališč 
o enakopravnosti med spoloma.
 Daljša in bolj usmerjena obravnava je potrebna za 
kliente s srednje ali močno izraženo medpartnersko 
nasilnostjo, težjo anamnezo zlorabljenosti, prisotnostjo 
hude ljubosumnosti in/ali odvisnosti, s potravmatskimi 
simptomi ali drugimi osebnostnimi težavami, povezani-
mi z zgodnjo travmo. Poudarek bo verjetno moral biti ne 
samo na obravnavi telesne, ampak tudi psihološke zlo-

rabe, spreminjanju kroničnih destruktivnih medosebnih 
vzorcev vedenja, povezanih z osebnostno problematiko, 
zlorabo substanc in obravnavo otroških travm.
 Tretja oblika intervencije je namenjena posamezni-
kom z nasilnim vedenjem doma in zunaj njega, s težko 
otroško travmo, nizko sposobnostjo empatije in obža-
lovanja, antisocialnimi osebnostnimi potezami. Za lju-
di iz te skupine, za katere je razvidno, da so odporni na 
psihološko terapijo, je potrebna dolgotrajna obravnava s 
poudarkom na legalnih zakonskih sankcijah, ki se jim jih 
zaradi obravnave ne sme odlagati.
 Na splošno velja, da je treba pri obravnavi oseb, ki so 
bile v otroštvu zlorabljene ali so bile priče zlorabe, po-
sebno pozornost posvečati oceni potravmatske stresne 
simptomatike in značilnostim čustveno neuravnovešene 
osebnostne motnje (patologiji borderline). Pozoren je 

treba biti na komorbidnost, ki se pogosto veže na ptsm: 
zloraba substanc, anksiozne motnje, depresija, borderli-
ne in antisocialne osebnostne motnje.
 Empiričnih podatkov o uspešnosti navedenih pristo-
pov je zelo malo, pa tudi zdajšnji imajo pomanjkljivosti v 
metodologiji (npr. pomanjkanje kontrolnih skupin, neja-
sni kriteriji uspešnosti obravnave).

Preventivno delovanje
Samo represivni ukrepi ne morejo ustaviti nasilja in pre-
našanja vzorcev nasilnega vedenja v naslednje generacije.
 Poleg pomoči, ki so jo deležne žrtve nasilja, bi bilo tre-
ba več pozornosti posvečati otrokom, ki so priče nasilja 
med starši. Ti otroci bodo verjetno v odraslosti postali 

storilci. Pogosto postane družba na njih pozorna šele, ko 
kot mladoletniki zaidejo v prestopništvo in se znajdejo v 
policijskih zapisnikih.
 Wolfe je med dijaki višjih razredov srednjih šol od-
kril presenetljivo visok odstotek najstnikov (okrog 30 %), 
ki so bili zlorabljeni, a jih ni odkril in obravnaval noben 
sistem družbenih služb (3). Prisotne so bile vse vrste zlo-
rab, fizično trpinčenje, zanemarjanje, spolne zlorabe, iz-
postavljenost partnerskemu nasilju med starši. Tudi pri 
teh mladostnikih so se kazali razpoznavni znaki stresnih 
simptomov in zlorabljajočega vedenja. Dekleta z izku-
stvom nasilja so devetkrat bolj pogosto kazala simptome 
čustvenih motenj kot dekleta brez takega izkustva. Pri 
fantih je bilo to razmerje 1 : 3. V tem obdobju se pri neka-
terih že kaže značilno zlorabljajoče vedenje pri sestajanju 
in druženju med dekleti in fanti.
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 Razvili in preizkusili so projekt za preprečevanje na-
silja med mladostnimi pari. V projekt so vključili mla-
dino z izkušnjo domačega nasilja. Program je vseboval 
18 dvournih srečanj z izobraževanjem o zdravih in zlo-
rabljajočih odnosih, z vajami za pridobivanje spretnosti 
in socialne aktivnosti. Dvoletno sledenje tem mladostni-
kom in primerjava z neobravnavano kontrolno skupino 
je pokazala, da je bila intervencija učinkovita v smislu 
zmanjšanja primerov telesne in psihične zlorabe in ču-
stvene prizadetosti (Wolfe idr., 2003). 
 Zaradi pogostosti tega pojava med adolescenti (pogo-
stost je enaka pogostosti med odraslimi) Wolfe predlaga 
preventivno delo na celotni populaciji adolescentov. To 
je tisto obdobje, ko se posledice otroških zlorab začno in-
tenzivneje kazati zunaj družinskega okolja, obenem pa je 
to obdobje, ko vedenjski vzorci še niso kronificirani in so 
laže dostopni modifikaciji. 

Odgovornost zdravstva
Zdravstvena služba je pomemben člen v verigi dejavni-
kov, ki si jih družba prizadeva vzpostaviti, da bi prepre-
čevala nasilje v osebnih in intimnih okoljih, ki so javnosti 
prikrita, in s tem tudi to, kar se v njih dogaja. Gre za okolja 
družine, zunajzakonskih skupnosti, enostarševskih dru-
žin, istospolnih skupnosti, nepopolnih družin, mlado-
stnikov v času zmenkovanj in tudi drugih oblik intimne 
povezanosti, znotraj katerih se lahko dogajajo zlorabe.
Družbene organizacije in posamezniki, ki sodelujejo pri 
aktivnostih za preprečevanje nasilja, se stalno gibljejo 
na meji med tem, kar je nujna in koristna pomoč pri-
zadetim posameznikom, in tem, kar je nedopustno in 
škodljivo poseganje v intimnost osebnih odnosov. Vsi, 
ki sodelujejo pri preprečevanju zlorab, so odgovorni, da 
se ti ukrepi ne spremenijo v kršitve človekovih pravic in 
zlorabo družbene moči za poseganje v osebno življenje 
posameznikov.
 Zdravstveni delavec, ki lahko prvi zazna znake nasilja 
ali zlorabe pri neki osebi, je vedno postavljen pred etično 
dilemo, ali bo s prijavo in konkretnim ukrepanjem zares 
pomagal prizadeti osebi ali pa bo naredil še večjo škodo 
in dodatno prizadel vpletene. Etična odločitev je odvisna 
od več dejavnikov: težavnosti in pogostnosti nasilja, ak-
tualnosti oziroma zastarelosti dejanj, možnosti alterna-
tivnih ukrepov.

1.  Težavnost in pogostnost nasilja oziroma zlorabe
 Fizično nasilje ali spolna zloraba sta gotovo najbolj 
dramatični dejanji, vendar sta redkokdaj izolirani in ve-

činoma predstavljata samo kulminacijo dalj časa trajajo-
čega zlorabljajočega vedenja in porušenih odnosov med 
partnerji. Kdaj se bomo posvetili samo enkratnemu na-
silnemu dejanju, kdaj pa tudi ali predvsem medsebojnim 
odnosom? Kadar gre za hudo nasilje z znaki telesnih po-
škodb ali celo z ogrožanjem življenja, ni velikih etičnih di-
lem: v teh primerih gre za kazniva dejanja, ki sodijo v po-
licijsko in sodno obravnavo. Toliko bolj je treba odločno 
ukrepati, kadar gre za večkratna dejanja hude poškodbe 
in možnost ponovitve v prihodnosti. Pri dejanjih z manj 
hudimi posledicami (udarci brez vidnih posledic, suva-
nje, vpitje, grožnje), ki jih nacionalne smernice za prepre-
čevanje nasilja prav tako štejejo med nasilna dejanja in jih 
posebej ne razlikujejo od težjih nasilnih dejanj, se z večjo 
ostrino zastavlja vprašanje, ali niso v ozadju teh dejanj 
neka zlorabljajoča vedenja, pri katerih sta lahko udeleženi 
obe strani, in ali ne bi obravnavanje zgolj posameznega 
manj hudega dejanja prezrlo druge, morda hujše oblike 
zlorabljajočega vedenja. Dilema je akutna zlasti zato, ker 
jo je treba razrešiti, preden sprožimo postopke krimina-
lizacije samo enega izstopajočega dejanja. Če presodimo, 
da so v ozadju specifični konflikti ali obremenjujoče si-
tuacije, da pa pri tem medosebni odnosi še niso povsem 
porušeni, potem je etično upravičeno, da takšne osebe 
napotimo na obravnavo družinskih konfliktov, preden bi 
z osredinjenjem na nasilno dejanje razmere v medoseb-
nih odnosih še poslabšali. Te obravnave lahko potekajo 
znotraj zdravstva, v centrih za duševno zdravje, v klinič-
nopsiholoških ali psihiatričnih ambulantah in drugih 
ustanovah za družinsko in partnersko svetovanje, ne da bi 
prej dobile stigmo kriminalnega dejanja. Pri tem je zdra-
vstvenemu osebju v pomoč tudi zakonodaja, saj za prija-
vitev nasilnega dejanja nad odraslo osebo zahteva njeno 
privolitev. Žrtvi je treba omogočiti, da pride do premišlje-
ne in odgovorne odločitve, kar pa brez neke predhodne 
zdravstvene obravnave večinoma ni mogoče doseči.

2.  Aktualnost in zastarelost nasilnih dejanj
 Hitre odločitve, takojšnje ukrepanje in etične dileme v 
zvezi s tem se pojavljajo pri aktualnem nasilju. Drugače je, 
če zasledimo psihične ali somatizacijske znake nasilja iz-
pred več let ali celo iz otroštva. Znano je, da nasilje tudi po 
več letih sproža simptome potravmatske stresne motnje, 
depresivnost, osebnostne spremembe, somatizacijske te-
žave. Če se je nasilje dogajalo znotraj intimnih zvez, je 
vprašanje, ali je etično neko zvezo, ki se je ohranila in sa-
nirala, obremenjevati z obtožbami zaradi nekega dogodka 
izpred več let. Iz kliničnih izkušenj je znano, da so neka-

tere osebe, ki so, včasih tudi na prigovarjanje strokovnih 
služb, sprožile sodne postopke proti staršem ali bližnjim 
sorodnikom, utrpele več psihičnih bolečin in škode, kot 
bi jih, če tega ne bi storile. Po drugi strani pa bi bilo ne-
odgovorno tako prizadeto osebo pustiti brez pomoči in 
ji ne ponuditi strokovne pomoči. Zdravstvo ima dovolj 
možnosti, da te osebe napoti na ustrezne psihiatrične in 
psihološke obravnave, kjer se jim omogoči, da preživele 
travme konstruktivno predelajo in se usposobijo za po-
novno vzpostavitev takšnih odnosov s svojim okoljem, da 
jim bodo prinašali osebno blagostanje in zadovoljstvo.

3.  Možnosti zdravstvene obravnave  
 posledic nasilja med partnerji
 Nacionalna strategija za preprečevanje nasilja v druži-
nah opozarja na »znake« nasilja, ki kažejo, da je v nekem 
intimnem okolju zloraba prisotna. Pri tem lahko nastane 
vtis, da je poglavitna težava nasilje samo, posledice na-
silja pa naj bi bili znaki, opozorila na pravi problem. V 
resnici so posledice nasilja bistveno večji problem kot 
samo trpljenje ob nasilnem dejanju, ker so dolgotrajne, 
prizadevajo razvoj osebnosti in se prek mehanizmov 
medgeneracijskega prenosa vzorcev vedenja nadaljujejo 
tudi v naslednjih generacijah.
 Represivni in socialni ukrepi, kot so odstranitev pov-
zročitelja nasilja ali umaknitev njegovih žrtev, ne rešijo 
travmatske zaznamovanosti žrtev. Ti ukrepi lahko trav-
mo včasih še povečajo.
 Zdravstvo lahko travmatiziranim osebam ponudi 
pomoč na ravni simptomatske obravnave. Dolgotrajne 
posledice nasilja se na simptomatski ravni kažejo kot 
depresije, anksiozne motnje, somatizacijski simptomi, 
potravmatske stresne motnje, disociativne motnje, oseb-
nostne motnje. Obravnava tovrstne simptomatike je že 
ustaljena, ponuja jo v glavnem psihiatrična in kliničnop-
sihološka stroka.
 Nacionalna strategija za preprečevanje nasilja v dru-
žinah izrecno ne predlaga načinov celostne obravnave 
oseb s travmatično izkušnjo nasilja, nakazuje pa potrebo, 
da pri žrtvah nasilja ne obravnavamo samo posameznih 
simptomov, ampak da so vključene v celovit program, v 
katerem bo razvidna povezanost simptomatike s celotno 
dinamiko razvoja travmatskih izkušenj iz preteklosti. 
 Vloga zdravstva v nacionalni strategiji ne more biti 
samo odkrivanje znakov nasilja in prijavljanje oseb, ki 
so žrtve oziroma povzročitelji, temveč predvsem izvaja-
nje celostnih programov psihološke in po potrebi tudi 
medikamentozne pomoči travmatiziranim osebam. V 

procesu uresničevanja nacionalne strategije se bodo in-
stitucionalni okviri te pomoči, ki sedaj obstojijo v obliki 
psihohigienskih dispanzerjev, centrov za duševno zdrav-
je, psihiatričnih in kliničnopsiholoških ambulant, še 
razvijali, verjetno tudi kadrovsko okrepili in optimizirali 
svoje terapevtske programe. Pričakovati je, da bo uspe-
šno delo na tem področju razbremenilo probleme na 
drugih področjih splošnega zdravstvenega varstva in da 
bo končna analiza stroškov in koristi ob večjih učinkih 
pokazala tudi prihranke zdravstvene blagajne.
 Razširjeni strokovni kolegij za klinično psihologijo pri 
Ministrstvu za zdravstvo in Zbornica kliničnih psiholo-
gov Slovenije sta že dala pobudo, da bi ob snovanju nove-
ga zakona o zdravstvenem varstvu dobilo delo kliničnih 
psihologov večjo vlogo in več poudarka. Na področju pre-
prečevanja nasilja v družinah kot tudi na drugih podro-
čjih varovanja duševnega zdravja bi bil prispevek klinične 
psihologije lahko odločilen, na žalost pa klinična psiholo-
gija v slovenskem zdravstvu ni tako umeščena, da bi svo-
je poslanstvo lahko učinkovito opravljala. Ozaveščenost 
o pomenu klinične psihologije za varovanje duševnega 
zdravja je v slovenskem zdravstvu nizka in več dejavni-
kov neupravičeno zavira razvoj te stroke. V takšnih raz-
merah je pomembna naloga naše strokovne organizacije 
in vseh posameznikov specialistov klinične psihologije, 
da se ukvarjajo tudi z ozaveščanjem vplivnih družbenih 
skupin, zdravstvenega menedžmenta in političnih zdru-
ženj in – ne nazadnje ampak predvsem – civilne družbe, 
da prepoznajo pomen in vlogo klinične psihologije za iz-
boljševanje duševnega varstva v državi. 
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mag. Bernarda Dobnik Renko

Zdravstveni dom Ljubljana

Uporabnost tehnik vedenjsko-
kognitivne psihoterapije v pediatriji

Vedenjsko–kognitivna psihoterapija (vkt) je ena od 
oblik psihoterapevtskega zdravljenja. Velja za eno najbolj 
raziskanih in uspešnih metod psihoterapije.

Vedenjska psihoterapija nam pomaga razumeti poveza-
vo med različnimi situacijami, ki sprožajo v nas neprije-
tne občutke, in našimi naučenimi reakcijami v teh situa-
cijah. Med te reakcije sodijo različna čustva, kot so strah, 
depresivnost, jeza, ter različne oblike obrambno narav-
nanega in neustreznega vedenja. Uči nas, kako umirjati 
svoje telo, da bi lahko jasneje mislili in se laže odločali. 

Kognitivna psihoterapija nam pomaga razumeti pove-
zanost med našimi mislimi (Katere misli so v tem trenut-
ku v moji glavi?), čustvi (Kako se počutim?), vedenjem in 
odzivi našega telesa (Kakšni so telesni znaki?). 

Osnovna predpostavka kognitivne psihoterapije je, da 
miselni procesi igrajo najpomembnejšo vlogo pri nastan-
ku in vzdrževanju psihičnih motenj. V kognitivni terapiji 
skušamo z različnimi terapevtskimi tehnikami vplivati 
na naše misli (pričakovanja, prepričanja, atribucije, sa-
moinštrukcije), da bi dosegli spremembo v čustvenem 
doživljanju in vedenju. Najprej se učimo misli prepozna-
ti, nato pa jih spreminjati in nadomeščati z realnejšimi 
in bolj funkcionalnimi. Prepoznavanje poteka tako, da si 
misli zapisujemo in v njih iščemo tipične napake. Najpo-
gostejše so mišljenje vse ali nič, negativno napovedovanje 
prihodnosti, izključevanje pozitivnega in poveličevanje 
negativnega, branje misli, posploševanje, tunelsko gle-
danje, formulacija z »moral bi«. V ozadju enostavnejših 
misli, ki jim rečemo negativne avtomatske misli, ležijo 
bolj trdna in na osnovi preteklih izkušenj grajena pravila 
in prepričanja o nas samih in o ljudeh, ki nas obkrožajo. 
Tudi ta celovito obravnavamo med psihoterapijo. 

Teoretična izhodišča vedenjsko-kognitivne psihoterapije

 Vedenjsko-kognitivna psihoterapija je uporabna tako 
pri odraslih kot pri otrocih. Uporabljajo se različni, k 
ciljem usmerjeni postopki, kognitivne, emocionalne in 
socialne intervencije, s ciljem doseči spremembe v mi-
šljenju, čustvovanju in vedenju. Intervencije so usmer-
jene k učenju novih veščin in kognitivnih strategij ter k 
zmanjševanju razvojnih primanjkljajev (Kendall, 2006). 
Zelo pomemben del terapije predstavljajo analiza in iz-
boljšanje otrokovih socialnih spretnosti in prilagoditve-
nih sposobnosti.

Specifičnost psihoterapije pri otrocih
Otroci in mladostniki k terapevtu večinoma ne pridejo 
zaradi lastne motivacije, ampak dajo pobudo zanjo od-
rasli (večinoma starši). Zato je potrebno več napora za 
doseganje njihove notranje motiviranosti za sodelovanje 
in za ustvarjanje prijetne klime za sodelovanje. Terapevt 
mora otroka ves čas motivirati za njegov trud (»Vidim, 
da se zelo trudiš!«).
 Zahtevnost in hitrost terapije moramo prilagajati 
otrokovim sposobnostim za sodelovanje. Pri predšolskih 
ali intelektualno manj sposobnih otrocih obstajajo ome-
jitve v sposobnostih metakognicije, prepoznavanja in 
verbalizacije čustev ipd. Pri mlajših otrocih je potrebna 
večja angažiranost terapevta, prevladujejo pa vedenjske 
(in ne kognitivne) tehnike. Pogosteje je treba preverjati 
razumevanje pojmov, ki se uporabljajo v terapiji. 
 Seanse so pri otrocih krajše in z vmesnimi odmori za 
sprostitev in igro.
 V proces terapije so vključene tudi pomembne odrasle 
osebe iz otrokovega življenja: starši, včasih pa tudi učitelji, 
vzgojitelji, trenerji ipd. Vedenjsko-kognitivni terapiji so 
sicer kritiki pogosto očitali prav zanemarjanje razvojnega 
in dinamskega vidika, češ da se osredinja le na klientovo 
interpersonalno doživljanje in izkušnje. Dejstvo je, da je 
terapija ob vključevanju staršev bistveno uspešnejša.

Razlogi za vključevanje staršev so predvsem:
starši imajo pomembno vlogo pri opredeljevanju  →
otrokovega problema in pripisovanju vzročnosti le-
tega;
družina lahko vzdržuje, usmerja ali celo povzroča  →
problem, zaradi katerega je otrok v terapiji (na 
primer otroci, ki so bili deležni varne zgodnje 
navezanosti v družini, so pozneje med vrstniki bolj 
socialno spretni; otroci z vedenjskimi motnjami so 
v družinah pogosteje priča neustreznim vzorcem 
reševanja problemov ipd.);
starši pomembno vplivajo na prenos, uporabo in  →
trajanje v terapiji doseženih sprememb.

Način vključevanja staršev je odvisen od vrste otrokove-
ga problema in starosti. Kontinuirana udeležba staršev 
ves čas terapevtskih seans je prej izjema kot pravilo. Star-
ši so v terapijo vključeni tako, da na primer posredujejo 

podatke, ki pomagajo razumeti otrokovo vedenje v raz-
ličnih situacijah (funkcionalna analiza vedenja). Pri so-
delovanju s starši terapevt lahko oceni zmožnost družine 
za spremembe. Staršem skuša pojasniti svoje razumeva-
nje otrokovega počutja in vedenja. Starši sodelujejo pri 
načrtovanju terapije, pomagajo otroku pri izpolnjevanju 
terapevtskih nalog, ga nagrajujejo za dosežke, omogočajo 
uporabo naučenih veščin, spodbujajo za sodelovanje v te-
rapiji, spremenijo organizacijo družinskega življenja ipd. 
Terapevt mora dobro poznati družinsko situacijo (nji-
hove navade, prepričanja, aktivnosti …), saj se bo nanje 
oprl ali jih skušal modificirati v terapiji. Prav tako je treba 
poznati otrokovo šolsko okolje, kjer lahko v primeru do-
brega sodelovanja otrok uporablja naučene veščine. 

 Če se pri odraslih pacientih bolj posvečamo modifi-
kaciji kognitivnih distorzij in neadaptivnih vedenj, je pri 
delu z otroki večji poudarek na učenju socialnih veščin, 
tehniki reševanja problemov, učenju asertivnega odziva-
nja. Otroci in mlajši mladostniki praviloma pred začet-
kom terapije potrebujejo več učenja o čustvih ter o razli-
kovanju le-teh od misli in vedenj.
 Zelo pomembno je sodelovanje pediatra in psihotera-
pevta: pediatru morajo biti jasno predstavljene indikaci-
je, ki jih psihoterapevt lahko obravnava, poročati mu je 
treba o napredku otroka v terapiji. Starši morajo vedeti, 
kdo usmerja in vodi zdravljenje otroka in na koga naj se 
v zvezi s tem obračajo.

Uporabnost vedenjsko–kognitivne 
psihoterapije v pediatriji
V otroštvu sta telesno počutje in duševno doživljanje 
med seboj tesno prepletena in odvisna drug od drugega. 

Vemo, da čustveno zanemarjen, nesrečen in preobreme-
njen otrok tudi telesno slabše uspeva, pogosteje oboleva, 
lahko ima psihosomatske težave. Podobno se v dušev-
nem počutju odraža otrokovo telesno zdravje (na primer 
kronično bolan otrok). 
 Povezanost telesnega in duševnega je pri otrocih še 
bolj neposredno vidna kot pri odraslih. Pediatri se po-
gosto srečujejo z zdravstvenimi težavami, nezaželenimi 
navadami in boleznimi, ki jih ni mogoče zdraviti le s so-
matskimi intervencijami (zdravila, operacije ipd.). Starši 
se vse pogosteje obračajo na pediatre s težavami, ki niso 
organsko pogojene, in pričakujejo, da jih bo pediater 
usmeril na zdravljenje, ki je za motnjo najprimernejše.
 Biopsihosocialni model razumevanja bolezni predsta-
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vlja teoretični okvir, iz katerega izhajajo tudi terapevtske 
intervencije. 
 vkt kot psihoterapevtsko zdravljenje uporabljamo pri 
otrocih od približno 7. leta naprej. Otrok mora biti ko-
gnitivno dovolj zrel, da razume koncepte, kot so misli, 
čustva, vedenje, prepričanja, mnenja, samoinštrukcije 
ipd. Otrok mora biti tudi motiviran – pripravljen učiti se 
novih veščin in preizkušanja le-teh v svojem vsakodnev-
nem življenju. Prav tako morajo biti starši motivirani za 
sodelovanje: za spodbujanje otroka za izvajanje nalog in 
pomoč pri tem, za nagrajevanje otroka in za to, da redno 
prihaja na terapijo ipd. Pri mlajših otrocih ali otrocih z 
nižjimi intelektualnimi sposobnostmi uporabljamo samo 
določene tehnike.
 Psihološke intervencije so pogosto usmerjene na edu-
kacijo staršev o motnji, o načinih za modifikacijo otro-
kovega vedenja z vpeljevanjem sprememb v okolju, z 
uporabo ustreznih posledic, z načrtovanjem vedenja ipd. 
Pri nekaterih motnjah, kot so na primer anksioznost, de-
presivnost, kronične bolezni, manjše spretnosti reševanja 
problemov, to ni dovolj. V teh primerih je treba poleg 
sprememb v okolju modificirati tudi otrokove percepci-
je in prepričanja o svetu ter posledično vedenje. Aaron 
Beck, začetnik vkt, je zapisal, da ta terapija uči ljudi, 
kako bi lahko alternativno pogledali na svoj način razmi-
šljanja, kadar je sedanji način disfunkcionalen.
 Pogosto gre za primarno telesni vzrok bolezni (na pri-
mer primarna nočna enureza), obstajajo pa psihološki 
mehanizmi, zaradi katerih se vzdržuje. Velja tudi obra-
tno. Zato samo somatsko zdravljenje pogosto ni dovolj 
učinkovito. Analiza vedenja lahko pomaga v diferencial-
no-diagnostičnem postopku.
 Vedenjske in kognitivne psihoterapevtske tehnike 
so uporabne za zdravljenje motenj s pretežno psihoge-
no etiologijo (na primer vedenjske motnje, kljuboval-
no vedenje, anksioznost, učne težave v šoli), motenj z 
multikavzalnimi vzroki (na primer motnje spanja, de-
presivnost, hiperkinetična motnja, debelost), pri učenju 
učinkovitega spoprijemanja s somatskimi boleznimi (di-
abetes, revmatske bolezni otrok, kronične bolečine ipd.) 
ali pri pripravi na medicinske posege. Omenjene tehni-
ke s pridom uporabljamo tudi pri svetovanju staršem in 
pedagoškim delavcem za vzgojno ravnanje (načrtovanje 
aktivnosti, razvijanje novih oblik zaželenega vedenja, na-
grajevanje oziroma kaznovanje, odpravljanje nezaželenih 
navad ipd.).

Terapevt lahko deluje pretežno kot:
svetovalec (opora klientu pri nadgrajevanju njegovih  →
obstoječih strategij obvladovanja k bolj zrelemu 
reševanju problemov),
diagnostik (ocena problema s pomočjo integracije  →
njegovih znanj o psihopatologiji, normalnem razvoju 
in podatkov o klientu),

učitelj, trener (uči klienta razumeti njegovo počutje  →
ter novih strategij mišljenja in vedenja).

Intervencije so lahko naravnane preventivno ali kurativ-
no (ob obstoječih motnjah).

Indikacije
Motnje na področju vedenja (agresivnost, 
hiperkinetična motnja, težave z nadzorom jeze)
Na področju vedenja se pediatri pogosto srečujejo z mo-
tnjami, kot so agresivnost, hiperaktivnost, pomanjkljiv 
nadzor vedenja in pozornosti, kljubovalno vedenje ipd. 
(Robinson, Smith, Miller & Brownell, 1999). Ker somat-
ski medicinski pristop praviloma ni (dovolj) učinkovit, 
otroke s temi motnjami pogosto pošljejo h kliničnemu 
psihologu ali pedopsihiatru.
 Cilj vedenjskih in kognitivnih intervencij je zmanjša-
ti moteče vedenje s pomočjo učenja socialnih spretnosti, 
preden agresivnost postane prevladujoče reševanje pro-
blemov. Samoregulacijo dosežemo z načrtnim pridobiva-
njem izkušenj, ki otroku pomagajo razvijati bolj adaptiv-
ne načine reševanja problemov (Kendall, Reber, McLeer, 
Epps & Ronan, 1990; Meichenbaum & Burland, 1979).
 Otroci s hiperkinetično motnjo so praviloma obrav-
navani (tudi) pri pedopsihiatru. Nekateri prejemajo me-
dikamentozno terapijo. Vedenjsko-kognitivna terapija 
je lahko pri blažjih težavah edina oblika zdravljenja, pri 
hujših pa se uporablja kot kombinacija s psihiatričnim 
zdravljenjem. 
 V terapiji se otroke in starše pouči, kaj vse vpliva na 
otrokovo vedenje in koliko lahko sami vplivajo nanj. Poi-
šče se situacijske dejavnike, ki vplivajo na otrokovo vede-
nje. Za modifikacijo vedenja se najpogosteje uporabljajo: 

tehnike nagrajevanja (za delovanje na želeni način),  →
tehnike za nadzor vedenja (tehnika stop, premisli –  →
deluj!),
samoinštrukcije in kartice samopomoči (»Ta problem  →
lahko rešim!«, »Ljudje so prijazni do mene«, »Lahko 
obvladam jezo«, »Katere so možnosti za rešitev tega 
problema?«),
spreminjanje interpretacije lastnega vedenja  →
(sprememba pripisovanja odgovornosti),
preusmerjanje pozornosti iz »provokativnih«  →
sprožilcev na druge dele sporočil oziroma vedenja 
drugih,
tehnike relaksacije (tehnika dihanja, progresivna  →
mišična relaksacija),
starši in učitelji sodelujejo s pozitivnimi ali  →
negativnimi povratnimi informacijami za zaželeno 
vedenje,
učenje socialnih veščin (na primer kako počakati,  →
da prideš na vrsto, kako prositi za pomoč, kako 
zaustaviti prehitro reakcijo, kako prepoznavati čustva 
drugih, iskanje asertivnih besednih odzivov, kako se 
ustrezno odzvati (tehnike reševanja problemov). 

Anksioznost
Anksioznost je najpogostejša motnja s področja čustvo-
vanja, ki jo obravnavamo pri otrocih in mladostnikih. 
Največkrat prihajajo v ambulanto otroci z za razvojno 
dobo značilnimi strahovi, pa tudi s šolsko fobijo, separa-
cijsko anksioznostjo, generalizirano anksioznostjo, speci-
fičnimi fobijami, socialno fobijo, posttravmatsko stresno 
motnjo ter obsesivno-kompulzivno motnjo.
 Za anksioznost so značilne šibke strategije obvlado-
vanja problemov, izraziti fiziološki korelati distresa ter 
napačna prepričanja (katastrofiziranje, precenjevanje 
nevarnosti ipd.). V terapevtskih intervencijah staršem in 
otroku razložimo kognitivni model anksioznosti, otroci 
se učijo veščin obvladovanja problemov, postopnega iz-
postavljanja stresnim situacijam, delamo na kognitivnih 
distorzijah.
 Uporabljamo kombinacijo vedenjskih in kognitivnih 
tehnik, kot so:

prepoznavanje napačnih prepričanj (»Ne morem iti  →
sam v šolo«, »Vsi se mi bodo smejali!«, »Zgodilo se 
bo nekaj slabega!«) in restrukturiranje le-teh,
pozitivne samoinštrukcije, kartice samopomoči (»To  →
zmorem«, »Že večkrat sem videla, da so moji strahovi 
pretirani«, »Napetost počasi upade«),
tehnike relaksacije, →
edukacija o čustvih in telesnih odzivih, →
modeliranje, igra vlog, →
nagrajevanje zaželenega vedenja, →
sistematska desenzitizacija: postopno izpostavljanje  →
ogrožajočim situacijam,
tehnika reševanja problemov. →

Depresivnost
 Pri postavljanju diagnoze je poleg temeljnih simptomov, 
ki so značilni za odrasle (motnje razpoloženja, upad in-
teresov in energije, težave na področju spanja, hranjenja, 
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kognitivne težave, misli na smrt, brezup in občutki kriv-
de), treba prepoznati še nekatere simptome, značilne 
za depresivne otroke in mladostnike:

nespecifične zdravstvene težave (glavoboli in druge  →
bolečine, utrujenost),
pogosti izostanki v šoli, uspeh pod ravnjo  →
sposobnosti,
uhajanje iz šole ali od doma, →
nenadni in situacijsko nepogojeni izbruhi joka,  →
razdražljivosti, pritožb,
dolgočasenje, →
pomanjkanje interesa za druženje s prijatelji, →
socialna izolacija, umikanje, težave v komunikaciji, →
strah pred smrtjo ali misli na smrt, →
ekstremna občutljivost na zavrnitve, →
pretirana razdražljivost, jeza ali sovraštvo, →
tvegano vedenje, →
nižja prevalenca pri otrocih kot pri mladostnikih, →
ni razlik med spoloma, →
večji vpliv sprožilnih situacij iz okolja. →

Razumevanje depresije po vedenjsko-kognitivni metodi 
izhaja iz modela depresivne triade, ki pojasnjuje, da ima-
jo depresivne osebe negativno mnenje o sebi, o drugih 
ljudeh in o prihodnosti. Delo na teh prepričanjih je osre-
dnji del terapije. 
 Vedenjsko-kognitivna terapija pri depresivnih otrocih 
in mladostnikih vključuje naslednja glavna področja dela:

prepoznavanje in regulacija čustev (na primer 1. 
edukacija o čustvih, vpliv dogodkov na čustva in 
vedenje, beleženje čustev, tehnike samonadzora, 
opisovanje čustev);
povečanje aktivnosti (vedenje) – na primer 2. 
načrtovanje prijetnih dejavnosti; cilj je povečati 
količino vedenj, ki prinašajo zadovoljstvo in 
pozitivne povratne informacije o sebi;
kognitivno restrukturiranje (prepoznavanje  3. 
napačnih prepričanj, učenje pozitivnih 
samoinštrukcij (self-talk); 
učenje reševanja problemov in drugih socialnih 4. 
spretnosti (na primer prositi za pomoč, postaviti 
se zase, reševati objektivni problem). To zmanjšuje 
pasivnost in izogibanje ter prinaša več zadovoljstva  
v stikih z ljudmi.

Pri blažji depresivnosti je lahko vedenjsko-kognitivna 
terapija zelo uspešna metoda, saj usposobi otroka ali 
mladostnika za samopomoč tudi v poznejših življenjskih 
obdobjih. V primeru težje depresivnosti je potrebna kom-
binacija z zdravili, saj je sicer pacient preveč nemočen, da 
bi lahko sodeloval v tako aktivni obliki psihoterapije.

Učne težave
Manjšo šolsko uspešnost tradicionalno povezujemo s 
specifičnimi strukturnimi ali kognitivnimi primanjkljaji 
(na primer motnje slušne ali vidne percepcije, primanj-
kljaji selektivne pozornosti, psiholingvistične razlike 
ipd.). Novejše študije otrok in mladostnikov z učnimi 
težavami opisujejo tudi motnje v samoregulaciji, vedenj-
skih strategijah, notranjem govoru ipd. 
 Pri otrocih in mladostnikih z učnimi težavami se po-
gosto pojavljajo še pridružene motnje – na primer an-
ksioznost, nizka samopodoba, vedenjske motnje, motnja 
pozornosti ipd. Zato je treba problem reševati komple-
ksno in vedenjsko-kognitivne intervencije so le del celo-
stne strategije pomoči otroku. Med vedenjsko-kognitivne 
tehnike, ki so se izkazale kot koristne, sodijo:

učenje specifičnih strategij (samoinštrukcij)   →
reševanja problemov,
načrtovanje strategije reševanja problemov   →
(na primer pri pisanju, odgovarjanju na vprašanja, 
preverjanje rešitev),
postopki samoregulacije (samoinštrukcije),   →
na primer pri branju,
spreminjanje atribucij, →
nagrajevanje in samonagrajevanje, →
tehnike samonadzora vedenja, →
tehnika reševanja problemov, →
trening asertivnosti, →
tehnike za zmanjševanje testne anksioznosti. →

Enureza
Nočna enureza je nekoč veljala za čustven problem, ki 
so ga interpretirali kot posledico otrokove stiske. Danes 
vemo, da gre pri primarni enurezi za fiziološko nezrelost 
organov, živčevja in hormonov, ki sodelujejo pri nadzoru 
izločanja urina. Včasih se zgodi, da neodvisno od fizio-
loškega dozorevanja na otrokov nadzor izločanja nehote 
vplivajo starši s svojimi vzgojnimi ravnanji – na primer 
prezgodnje opuščanje plenic (ki vodi v izogibalno ve-
denje), zamujen pravi čas za opuščanje plenic (otrok ne 
razvije odgovornosti in želi doseči tisto, kar mu je bolj 
udobno), kaznovanje za neuspehe, neustrezno nagraje-
vanje. V teh primerih je možno dokaj dobro pristopiti z 
vedenjskimi tehnikami. 
 Monitoring močenja (koledarček z oznakami suhih in 
mokrih dni) uporabljajo tudi pediatri. Pogosto opažamo, 
da tudi starši uporabljajo to tehniko, a včasih na neustre-
zen način (na primer če otrok ni suh še nobeno noč, po-
tem tega vedenja ne moremo nagrajevati, ker bonus za 
nagrado ne bo nikoli izpolnjen). Nezaželenega vedenja 
(močenja) nikoli ne kaznujemo, ampak ignoriramo.
Otroka je treba glede močenja ustrezno poučiti: da to ni 
bolezen, da ni kriv ali poreden in da bo sčasoma dozorel. 
S tem preprečujemo sekundarno škodo (anksioznost, de-
presivnost, nizko samopodobo, izogibalno vedenje).
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Enkopreza
Zdravljenje enkopreze je odvisno od vzroka. Če je za-
prtost organskega vzroka, je treba zdraviti osnovno bo-
lezen, ki je povzročila zaprtost. Včasih so potrebna od-
vajala, vedno pa dieta z veliko tekočine in vlaknin ter 
z izogibanjem hrani, ki zapira. Otrok mora vzpostaviti 
urnik odvajanja. 
 S psihoterapijo zdravimo psihološke vzroke zaprtosti, 
z določenimi vedenjskimi tehnikami pa lahko vplivamo 
na enkoprezo tudi, kadar je primarna. Tak primer je vpe-
ljevanje vedenjskih sprememb glede urnika odvajanja: 
spodbuja se, da bi otrok sedel na školjki od nekaj do 10 
minut po obrokih (2- do 3-krat na dan). To se lahko be-
leži in nagrajuje (na primer nalepke). S tem se otrok uči 
zaželenih navad odvajanja.
 Monitoring blatenja (koledarček z oznakami uspešnih 
in neuspešnih dni) nam pokaže frekvenco in vpliv situa-
cijskih dejavnikov na motnjo. Nezaželenega vedenja (bla-
tenja) nikoli ne kaznujemo, ampak ignoriramo. Otroka 
pohvalimo za trud in napredek. Otrok lahko vodi kole-
darček za zapisovanje popite tekočine in zaužitih porcij 
dietnih živil. Treba mu je dajati povratne informacije o 
njegovem napredku.
 Otroka je treba glede enkopreze ustrezno poučiti. S 
tem preprečujemo sekundarno škodo (anksioznost, de-
presivnost, nizko samopodobo, izogibalno vedenje). Tre-
ba ga je pripraviti na to, kako se bo odzval ob morebitnih 
pripombah drugih otrok.
 Manj znano je zdravljenje enkoprez, ki niso poveza-
ne z zaprtostjo (otrok vso potrebo opravi v hlače). Ker 
je vzrok lahko psihološki (čustvene, vedenjske motnje ali 
motnje v razvoju), sta potrebna natančna psihološka oce-
na in zdravljenje, kjer se kombinirajo vedenjska terapija 
in navodila za starše.

Telesne bolečine in kronične bolezni 
Otroci z različnimi boleznimi ali zdravstvenimi težavami 
so rizična skupina za razvoj čustvenih, vedenjskih ali pri-
lagoditvenih motenj.
 V ambulantah kliničnih psihologov se najpogosteje 
srečujemo z bolečinami, kot so glavoboli, z bolečinami 
v trebuhu, poškodbami, bolečinami in strahom ob me-
dicinskih posegih (punkcije, injekcije, zobozdravniški 
posegi) ali z bolečinami, ki spremljajo kronične bolezni 
(na primer artritis, cistična fibroza, hemofilija, rak ipd.). 
Človek se drugače odziva na akutno, kronično in pona-
vljajočo se bolečino. 
 Pri psihoterapevtski obravnavi otrok in mladostnikov 
izhajamo iz predpostavke, da so to otroci brez primarnih 
duševnih ali vedenjskih motenj, ki so se znašli v težavni 
situaciji, le-ta pa terja učenje novih načinov adaptacije ter 
soočanja s problemi. 

Najpogosteje uporabljamo tehnike:
informiranje staršev in otrok o bolečini, →
pozitivne samoinštrukcije (»To lahko vzdržim!«), →
tehnike relaksacije (dihanje, distrakcije, imaginacija), →
nagrajevanje in samonagrajevanje zaželenega vedenja  →
(materialne ali socialne nagrade),
reševanje problemov: tehnika za reševanje objektivnih  →
problemov,
postavljanje realnih ciljev (po področjih: z vrstniki, v  →
šoli, na področju sproščanja, v družini), 6–8 tednov, 
vpisovanje v tabelo,
učenje po modelu (vzornik; učenje nove veščine), →
samoopazovanje (beleženje vedenja), →
izpostavljanje (preprečevanje izogibanja), →
načrtovanje prijetnih aktivnosti, →
učenje socialnih spretnosti (tehnika vzpostavljanja  →
interakcij, tehnika obvladovanja konfliktov; naučiti se 
povedati ljudem, kako lahko pomagajo),
krepitev oziroma ohranjanje socialne mreže.  →
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Transplantacijska medicina
Transplantacija organov sodi med radikalnejše načine 
zdravljenja in je uveljavljena metoda pri končni odpove-
di delovanja organov. V Sloveniji se je transplantacijska 
medicina začela leta 1970 z uspešno presaditvijo ledvice 
živega darovalca. Do leta 2009 je bilo presajenih 922 or-
ganov (vir: spletna stran SloTp). V Univerzitetnem kli-
ničnem centru Ljubljana danes presajamo ledvice, jetra, 
srce in trebušno slinavko skupaj z ledvico. V sodelovanju 
s centrom v Avstriji bolnikom zagotavljamo zdravljenje s 
presaditvijo pljuč. Krovne vidike dejavnosti izvaja Javni 
zavod Republike Slovenije za presaditev organov in tkiv 
Slovenia Transplant, ki je polnopravni član mednarodne 
fundacije Eurotransplant.
 O zdravljenju s presaditvijo začnemo razmišljati, kadar 
ima bolnik določen organ toliko okvarjen, da ni več mogo-
če pričakovati izboljšanega delovanja organa. V pripravah 
na poseg bolnik opravi niz medicinskih preiskav za ugota-
vljanje morebitnih absolutnih ali relativnih kontraindika-
cij. Med relativnimi kontraindikacijami za transplantacijo 
je tudi psihološka nestabilnost bolnika. Ta je nato uvrščen 
na čakalno listo, kjer čaka na ustrezen organ. 

Psihološki vidiki  
zdravljenja s transplantacijo
V zadnjem desetletju je psihološka obravnava transplan-
tiranih bolnikov dobila prepoznavno mesto tudi v okvi-
ru Kirurške klinike UKC Ljubljana. Raziskave namreč 
dokazujejo, da se nekateri dejavniki mentalnega zdravja 
pomembno povezujejo z bolnikovim sodelovanjem pri 
zdravljenju in z možnostjo zapletov.
 Za uspešnost zdravljenja je nujno aktivno in dobro 
sodelovanje bolnika in njegove družine (Logar, 2007). 
Bolniki se v fazi priprav na transplantacijo, kot tudi po 
njej, srečujejo z vrsto stresnih dejavnikov in potrebami 

Andreja Mlinarič

Univerzitetni klinični center Ljubljana , 

Kirurška klinika

Psihološki vidiki 
zdravljenja s transplantacijo

izbranega načina zdravljenja, ki zahtevajo psihično sta-
bilnega bolnika. 
 Vloga psihologa je v posameznih fazah zdravljenja 
specifična, predvsem vezana na podporo bolniku in nje-
govim svojcem (Logar, 2005). Med individualno orien-
tiranimi terapijami so se kot najbolj učinkovite izkazale 
suportivna in kognitivno-vedenjska terapija z obvlado-
vanjem in postopnim zmanjševanjem neprilagojenih 
emocionalnih odzivov ter korigiranjem konkretnih pro-
blemov, s katerimi se pacient srečuje pri zdravljenju ali v 
življenju. 

Pred uvrstitvijo na čakalno listo
Najpogosteje je dolgotrajna kronična bolezen tista, ki pov-
zroči odpoved delovanja organa. Potek bolezni je navadno 
slabo napovedljiv, zaradi česar je kakovost bolnikovega ži-
vljenja slabša in ogrožena. Bolniki se tako pred transplan-
tacijo še vedno spoprijemajo s kronično boleznijo samo. 
 Pred uvrstitvijo na čakalno listo za presaditev psiho-
log opravi usmerjen razgovor z bolnikom in po potrebi z 
njegovimi svojci, kjer glavno pozornost nameni bolniko-
vemu doživljanju bolezni, informiranosti o zdravljenju s 
transplantacijo in izraženi motivaciji za tako zdravljenje. 
Ker je eden od ciljev pregleda tudi ocena bolnikovega 
psihičnega funkcioniranja, psiholog opravi nekatere di-
agnostične preizkušnje. Mnenja strokovnjakov o kontra-
indikacijah psihične narave za zdravljenje s transplanta-
cijo se sicer nekoliko razlikujejo, vendar depresivna in 
anksiozna simptomatika, osebnostne motnje, neupošte-
vanje navodil zdravljenja ali jemanja zdravil in debelost 
dokazano pomembno vplivajo na bolnikovo sodelovanje 
po posegu in na zaplete pri zdravljenju (Dew, Kormos, 
Roth in sod., 1999). V pogovoru povzamemo tudi ostale 
psiho-socialne težave, ki vplivajo na kakovost življenja 
bolnika ter so zadržek za presaditev katerega koli organa. 

To so: zloraba alkohola ali drog, kajenje, nevrokognitiv-
ne težave, pomanjkanje socialne podpore, neupoštevanje 
dietnih priporočil, neupoštevanje nadzora vitalnih para-
metrov in infekcij (Dobbels in dr., 2006).  
 Če kaj od navedenega pri bolniku zasledimo, razmi-
slimo o možnih načinih pomoči za stabilizacijo psiho-
socialnega stanja (Logar, 2005). Pri nekaterih je nujno 
psihološko vodenje bolnika (upoštevanje navodil, depre-
sivno-anksiozna simptomatika), včasih vključimo psihi-
atra (odvisnost, osebnostne motnje), spet drugič skuša-
mo pomagati pri urejanju socialne mreže in podpore.

Čakanje na ustrezen organ
Z uvrstitvijo na čakalno listo se začne za bolnika nego-
tovo obdobje čakanja na primeren organ. Zaradi bolezni 
in možnosti njenega napredovanja je ta čas za bolnike in 
njihove svojce težek. Raziskave so pokazale, da obstaja 
vrsta stresnih dejavnikov, ki bolnikom v času čakanja 
povzročajo pomembno stisko (Vermeulen, 2005). To po-
meni, da jim je treba aktivno slediti tudi v fazi čakanja na 
organ in jim omogočiti primerno obliko pomoči.

Življenje po posegu
Večina študij enoznačno potrjuje, da se kakovost življe-
nja bolnikov po presaditvi izboljša: fizično in psihično se 
bolje počutijo, vključujejo se v vsakodnevne aktivnosti, 
poročajo o upadu depresivne in anksiozne simptomatike 
in dvigu zadovoljstva z življenjem (Goetzmann, Klagho-
fer, Wagner-Huber in sod., 2006). 
 Vendar je transplantacija sama po sebi stresna, okre-
vanje po njej pa prinese potrebo po spoprijemanju z 
drugačnimi zahtevami, kot so odvisnost od imunosu-
presivnih zdravil in spoprijemanje z njihovimi stranski-
mi učinki ter sledenje zahtevnim navodilom zdravljenja 
(komplianca).
 Psihološke težave bolnikov se lahko pojavijo v zgodnji 
in pozni fazi okrevanja. Ko bolnik še okreva na oddelku, 
največkrat opažamo simptome postravmatskega stresne-
ga sindroma in depresivnosti (Mintzer, Stuber, Seacord, 
2005; Gotzman, Schnyder, 2002). Po odpustu iz bolnišni-
ce gre večina bolnikov ne glede na njihove individualne 
psihološke lastnosti in uspešnost transplantacije skozi ni-
hanja razpoloženja, ki se pojavijo kot reakcija na zaplete v 
zdravljenju. Poleg tega pri bolnikih pogosto prepoznamo 
tudi strah pred zavrnitvijo organa, ki je različno ozave-
ščen in intenziven. Pri kakršni koli psihološki proble-
matiki je treba z bolnikom dobro raziskati, kje so vzroki 
njegovih težav, in ga ustrezno obravnavati. 
 Uspešno zdravljenje s presaditvijo pomeni preživetje 
bolnika in boljšo kakovost življenja po posegu. Zdra-
vljenje s presaditvijo je kompleksen proces, zahteven z 
medicinskega, organizacijskega, zakonskega in tudi psi-
hološkega vidika, ki za svojo uspešnost zahteva multidi-
sciplinaren pristop. 
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Psiholog v Službi za varnost 
in zdravje pri delu MNZ RS

Predstavitev službe 
Služba za varnost in zdravje pri delu (SVZD) je eno-
ta Urada za upravljanje s človeškimi viri Ministrstva za 
notranje zadeve (MNZ). Kolektiv šteje sedemnajst za-
poslenih: specialistki medicine dela, prometa in športa, 
diplomirane medicinske sestre, psiholog in specialistka 
klinične psihologije ter varnostni inženirji. Psihologa 
delava v ambulanti medicine dela MNZ, kjer opravljava 
redne predhodne in obdobne preventivne zdravstvene 
preglede v zvezi z ugotavljanjem in spremljanjem zdra-
vstvenega stanja in delovne zmožnosti zaposlenih. Poleg 
rednih opravljava tudi izredne preglede – ekspertize. Po-
gosto so zaposleni, ki so napoteni na izredne preglede, 
predstavljeni na Zdravstveni komisiji Policije, ki ima tudi 
zunanje člane. Poleg preventivne zajema psihološka de-
javnost še vrsto drugih področij, pri čemer je v ospredju 
klinično usmerjena psihološka obravnava zaposlenih s 
težavami v duševnem zdravju. Populacija, s katero dela-
ta psihologa v SVZD, so javni uslužbenci, zaposleni na 
MNZ, od tega večina v Policiji (skupaj približno 10000).

Predstavitev dela psihologov
Delo psihologov v SVZD obsega predvsem področje psi-
hologije dela in klinične psihologije. S področja psiholo-
gije dela opravljava naslednje vrste pregledov:

obdobne preventivne psihološke preglede, →
predhodne psihološke preglede pred zaposlitvijo  →
kandidatov za zaposlitev na MNZ, v Policiji ali pri 
prerazporeditvi že zaposlenih na druga delovna 
mesta, ki imajo večje obremenitve, 
specialne preglede pred napotitvijo zaposlenih v  →
mednarodne misije in po vrnitvi iz njih,
ekspertize s področja delazmožnosti. →

Poleg tega se vključujeva v sistemske naloge. Sodelujeva 
pri izdelavi Izjave o varnosti z oceno tveganja in drugih 
internih aktov, pri analizi in zdravstveni oceni delovnih 
mest, pripravljava usmeritve v zvezi z varovanjem dušev-
nega zdravja, spremljava stanje samomorilne ogroženo-

sti, sodelujeva pri izdelavi poročil o zdravstvenih pregle-
dih posameznih skupin zaposlenih.
 Zraven tega psiholog opravlja psihološke preizkuse v 
okviru selekcijskih postopkov: npr. za kandidate za enote 
z večjim tveganjem ali za kandidate za opravljanje naj-
zahtevnejšega dela. Ob izvajanju psiholoških pregledov 
pri izbirnih postopkih psiholog sodeluje tudi v skupinah, 
ki opravljajo izbirne razgovore oziroma selekcijske inter-
vjuje. S tega vidika je vloga psihologa težavna, saj se lah-
ko pojavi v različnih vlogah – kot selektor ali ponudnik 
pomoči. To skušamo reševati tako, da ima uporabnik, ki 
išče pomoč, možnost izbrati med obema psihologoma, 
npr. tistega, s katerim se še ni srečal.

S področja klinične psihologije se psihologa vključujeta 
v naslednje naloge:

obravnava zaposlenih s spremenjeno delazmožnostjo,  →
ki je posledica bolezni ali poškodbe. Po 
opravljenem celostnem pregledu (pregled 
zdravstvene dokumentacije, zdravniški pregled, 
kliničnopsihološki pregled, po potrebi psihiatrični 
pregled) se ugotavlja preostala delazmožnost javnega 
uslužbenca in išče zanj ustrezno delovno mesto. 
Predlogi se posredujejo kadrovski službi. Po presoji 
zdravnika, psihologa ali po predlogu nadrejenih se 
primer predstavi tudi Zdravstveni komisiji Policije, 
kjer psiholog sodeluje kot strokovni sodelavec;
obravnava oseb, ki so bili izpostavljeni večjim  →
stresnim situacijam, grožnjam;
obravnava oseb, pri katerih je izražen sum morebitne  →
odvisnosti od čezmernega uživanja alkohola 
ali drugih psihoaktivnih snovi. Gre za pripravo 
zaposlenih na ustrezno obliko zdravljenja. Če 
zaposleni odklanja strokovno pomoč v zunanjih 
ustanovah in če njegovo zdravstveno stanje to 
dopušča, se dogovorimo za svetovanje v naši 
ambulanti, z rednimi obravnavami;
obravnava zaposlenih, ki so samomorilno ogroženi  →
ali pa so samomor že poskušali narediti, svetovanje 

le-tem ter njihovim svojcem;
obravnava zaposlenih, ki se iz različnih vzrokov  →
znajdejo v duševni oziroma čustveni stiski. Spekter 
problematike je zelo raznolik: družinske oziroma 
partnerske težave, soočanje s težko boleznijo, 
mobing, težave s prilagoditvijo zahtevam službe, 
sodni postopki zaradi opravljanja svojega dela idr. 
Po potrebi obravnavane uslužbence usmerimo v 
obravnavo v zunanje ustanove ali jim ponudimo 
pomoč v naši ambulanti; 
javne uslužbence učimo ali jih seznanimo s  →
sprostitvenimi tehnikami, po presoji jih napotimo 
v delavnice za obvladovanje stresa in obvladovanje 
konfliktov.

V primeru suma duševne bolezni vključimo tudi konzili-
arnega psihiatra. V obravnavo so javni uslužbenci napo-
teni s strani neposredno nadrejenih, specialistk medicine 
dela ali pa pridejo na lastno pobudo.
 Psiholog iz svzd je vključen v skupino psihologov, ki 
zagotavlja psihološko pomoč v kriznih dogodkih. Gre 
za še štiri psihologe, ki so zaposleni v Policiji, in sicer v 
Specialni enoti, v Upravi kriminalistične policije in v Po-
licijski akademiji. Posamezen psiholog je praviloma se-
dem dni v mesecu v stalni pripravljenosti zunaj rednega 
delovnega časa. To pomeni, da je dosegljiv na interventni 
številki in v pripravljenosti za nudenje psihološke po-
moči za javne uslužbence MNZ in Policije na celotnem 
področju Slovenije. Namen pomoči sta takojšnja psiho-
loška podpora in lajšanje čustvene stiske policistom ob 
doživljanju travmatskega dogodka. Gre za dogodke: 

v katerih je ogroženo lastno življenje ali življenje  →
sodelavca (obravnava kršiteljev, grožnje občanov);
ko je zaposleni priča smrti ali hujši telesni  →
poškodbi – obravnava prometne nesreče, uporaba 
prisilnih sredstev, obravnava poskusa samomora ali 

samomora, samomorilna ogroženost;
ko policist potrebuje svetovanje glede  →
najprimernejših postopkov oziroma komunikacije z 
ljudmi, ki imajo psihične težave (npr. z osumljenci, 
žrtvami kaznivih dejanj, osebami s psihozo ali 
osebnostno motnjo);
v katerih se pojavijo osebne težave in stiske, ki jih  →
čutijo policisti, četudi to ni ozko omejeno na delo ali 
je posledica kritičnega dogodka. Pogosto se namreč 
po pomoč obrnejo delavci tudi v situacijah, ki sicer 
niso interventne narave, a je interventna številka 
najmanj zapletena pot neposredno do psihologa. 
Pomoč najpogosteje poiščejo zaradi družinskih težav, 
težje bolezni, težav na delovnem mestu idr.

Če psiholog presodi, da klic ne zahteva takojšnje inter-
vencije na terenu, klicalca naroči v pisarno v Ljubljani. 
Interventna številka je dostopna vsem zaposlenim na 
straneh intraneta. Nanjo se lahko obrnejo javni usluž-
benci neposredno, lahko pa tudi nadrejeni ali sodelavci 
ogrožene osebe. Interventna številka je zaupna. Psiho-
log interventno delo opravlja neodvisno, kar omogoča 
popolno stopnjo zaupanja in diskretnosti za klicalca. Z 
vzpostavitvijo interventne psihološke pomoči se je za vse 
psihologe organizirala tudi redna supervizija, kjer obrav-
navamo težje primere.
 Pri nudenju psihološke pomoči za primere travmatič-
nih dogodkov med drugim uporabljamo metodo emdr 
(Eye movement desensitization and reprocessing) in so-
delujemo z znanim emdr-terapevtom in psihologom iz 
ZDA, dr. Rogerjem Solomonom, ki se ukvarja z zdravlje-
njem travme pri policistih. Enoletne izkušnje kažejo, da 
se uporaba interventne pomoči veča in da je potreba po 
njej relativno velika. 
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Uporaba psihodiagnostičnih sredstev
Pri obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledih izva-
jamo obdobni psihološki pregled, v okviru katerega apli-
ciramo različna psihodiagnostična sredstva in psihološki 
intervju. Glede na vrsto pregleda ocenjujemo sposobno-
sti, osebnost, morebitno prisotnost psihopatologije in 
psihomotoriko.
 Za ocenjevanje sposobnosti, osebnosti in odkrivanje 
psihopatologije uporabljamo večino psihodiagnostičnih 
sredstev za posamezna področja, ki so na voljo v sloven-
skem prostoru. Psihomotorične sposobnosti, najpogoste-
je preizkus orientacije v prostoru in vizualno-motorično 
koordinacijo, ocenjujemo s serijo psihodiagnostičnih te-
stov CRD (Complex Reactionmeter Drenovac). S preiz-
kusom CRD pregledamo delavce, ki delajo na višini, vo-
znike kategorij C, D in E in zaposlene, ki morajo zaradi 
narave dela imeti še posebej dobro razvite te spretnosti. 

Sklep
Delo psihologa oziroma specialista klinične psihologije 
v Službi za varnost in zdravje pri delu MNZ je izredno 
večplastno. Kot je razvidno iz predstavitve dela, zahteva 
od psihologa poznavanje klinične psihologije (psihodia-
gnostike, psihopatologije), psihologije dela z vidika oce-
njevanja delazmožnosti, kadrovske psihologije (izbirni 
postopki), nudenja pomoči v kriznih situacijah in psiho-
loškega svetovanja ter psihoterapije. Ker v okviru službe 
ni mogoče realizirati zadostnega obsega izobraževanja, je 
za to najbolj odgovoren psiholog sam. Kot že rečeno, je 
šele z letošnjim letom v okviru službe za vse psihologe, 
zaposlene na MNZ oziroma Policiji, organizirana redna 
mesečna supervizija.
 Poleg vsebinske raznovrstnosti s področij aplikativne 
psihologije mora psiholog v SVZD opraviti zelo obsežno 
delo tudi s kvantitativnega vidika. Tako sva psihologa v 
letu 2009 na primer opravila 1136 predhodnih pregledov 
kandidatov za operativno delo v Policiji, 279 prehodnih 
pregledov za civilno delo v MNZ oziroma Policiji, 179 
obdobnih psiholoških pregledov ter okrog 400 individu-
alnih obravnav. 
 Delovna obremenjenost se izraža predvsem v pomanj-
kanju časa za raziskovalno in edukativno delo. Materiala 
za slednjega pa je, glede na pestrost psiholoških postop-
kov, dosegljivost populacije in obseg pregledanih, toliko, 
kot bi si ga želeli v kakšni raziskovalni ustanovi. Prav 
tako obstajajo še velike rezerve na področju preventivnih 
dejavnosti.
 Na koncu je treba izpostaviti dosedanje odlično so-
delovanje z zdravniki, specialisti medicine dela: skupne 
konzultacije in končni sklepi bi bili lahko vzorčni primer 
sodelovanja med zdravnikom in psihologom. 

dr. Vita Štukovnik

Univerzitetni klinični center Ljubljana, 

Nevrološka klinika, 

Inštitut za klinično nevrofiziologijo

Spremembe 
v kognitivnem 
funkcioniranju 
pri bolnikih 
z amiotrofično 
lateralno 
sklerozo

teori ja  in  praksa [psiholog v policiji]  [amiotrofična lateralna skleroza] teori ja  in  praksa

 Gre za hudo nevrodegenerativno bolezen, kate-
re glavna značilnost je propadanje motoričnih 
živčnih celic. Posledica je oslabelost mišic, ki se 

najprej pojavi na enem udu, pozneje pa se razširi tudi na 
druge telesne segmente. Bolezen se lahko začne v bul-
barnih mišicah z oteženim požiranjem in govorjenjem. Z 
napredovanjem bolezni postaja bolnik vse slabše gibljiv, 
končno pa paraliziran. Bolezen se konča s smrtjo, v veči-
ni primerov žal že nekaj let po postavljeni diagnozi. Naj-
pogosteje za als obolevajo posamezniki v šestdesetem ali 
sedemdesetem letu starosti, zbolijo pa lahko tudi mlajši 
ljudje (McDermott in Shaw, 2008). 
 Tradicionalno velja, da je als izključno bolezen mo-
toričnega sistema možganov. Novejše študije pa kažejo, 
da strukturne in patološke spremembe pri als zajemajo 
tudi nemotorične predele ter da so nekatere od teh spre-
memb povezane s kognitivno oškodovanostjo bolnikov. 
Sprva so kognitivno oškodovanost pri tej bolezni našli le 
pri tistih redkih bolnikih s frontotemporalno demenco 
(Brownell, Oppenheimer in Hughes, 1970; Eisen in Krie-
ger, 1993; Hudson, 1981; Mitsuyama, 1984; Strong, Grace, 
Orange in Leeper, 1996). Novejše študije pa ugotavljajo 
specifične kognitivne spremembe tudi pri pomembnem 
deležu nedementnih bolnikov z ALS, pri katerih so naj-

Amiotrofična lateralna skleroza 
(als) je najpogostejša oblika bolezni 
motoričnega nevrona. 

pogosteje prizadete izvršilne funkcije (Abrahams, Leigh 
in Goldstein, 2005; Abrahams, Leigh, Harvey, Vythelin-
gum, Grise in Goldstein, 2000; Lomen-Hoerth, Murphy, 
Langmore, Kramer, Olney in Miller, 2003; Strong, Grace, 
Orange, Leeper, Menon in Aere, 1999), v manjšem obse-
gu pa tudi spomin (Mantovan in dr., 2003) in jezik (Bak 
in Hodges, 2004; Cobble, 1998; Strong in dr., 1999). 
 Narava in obseg kognitivnih sprememb pri ALS kljub 
nedavno obširnejšemu raziskovalnemu delu na tem po-
dročju še vedno nista natančno opredeljena. Zdajšnje 
študije se razlikujejo v svojih ugotovitvah tako glede pri-
zadetih kognitivnih domen, kakor tudi pogostosti ter ob-
sega kognitivnih sprememb (Raaphorst, De Visser, Lins-
sen, De Haan in Schmand, 2009). Eden izmed možnih 
razlogov za te razlike so težave pri ocenjevanju kognitiv-
nih funkcij zaradi motorične oškodovanosti bolnikov z 
als. Standardni nevropsihološki testi, ki se uporabljajo 
za ocenjevanje kognicije, namreč pogosto zahtevajo 
neokrnjene motorične sposobnosti pisanja ali govora, 
prav te pa so pri bolnikih z als pomembno prizadete. 
V večini dosedanjih nevropsiholoških študij motorične 
oškodovanosti pri ocenjevanju kognicije niso ustrezno 
nadzorovali. Poleg tega tudi ni podatkov o tem, koliko 
uporabljeni inštrumenti odražajo prizadetost bolnikov 
z ALS pri vsakodnevnih opravilih in nalogah. Oškodo-
vana kognicija ima lahko namreč pomembne praktične 
posledice za življenje bolnikov, od odločanja o življenj-
skih odločitvah, povezanih z zdravljenjem (npr. uvajanje 
invazivne ali neinvazivne podpore pri dihanju), do ustre-
znega spoprijemanja z vsakodnevnimi situacijami, kot je 
na primer jemanje zdravil. 
 Namen raziskave, ki smo jo izvedli na Inštitutu za 
klinično nevrofiziologijo na Univerzitetnem kliničnem 
centru v Ljubljani, je bil natančneje proučiti naravo in 
obseg kognitivnih sprememb pri nedementnih bolnikih 
z als. Kognitivne funkcije smo želeli opredeliti ob ustre-
znem nadzoru motorične oškodovanosti bolnikov. Prav 
tako pa nas je zanimalo, ali imajo bolniki zaradi možne 
kognitivne oškodovanosti težave pri vsakdanjih aktivno-
stih. Na vprašanja smo skušali odgovoriti v dveh ločenih 
študijah, nevropsihološki in elektrofiziološki. 

Nevropsihološka študija 
 Udeleženci in metode. V nevropsihološki študiji je 
sodelovalo 22 nedementnih bolnikov z zgodnjo ali zmer-
no napredovalo als in skupina 21 po starosti, spolu in 
izobrazbi z bolniki izenačenih zdravih udeležencev. Vsi 
udeleženci so rešili obširen nabor nevropsiholoških te-
stov (za ocenjevanje pozornosti, spominskih, jezikovnih, 
vidno-prostorskih in izvršilnih funkcij). Poseben pouda-
rek smo namenili izvršilnim funkcijam, saj so bile le-te 
glede na dosedanje študije najpogosteje opredeljene kot 
oškodovana kognitivna domena pri bolnikih z als, imajo 
pomemben vpliv na sposobnost posameznikovega samo-

stojnega življenja, njihovo merjenje s standardnimi ne-
vropsihološkimi testi pa je pogosto obremenjeno z moto-
rično oškodovanostjo preiskovancev. V naši študiji smo 
vse standardne nevropsihološke teste izvršilnih funkcij 
prilagodili za nadzor motorične hitrosti, udeleženci pa 
so rešili tudi ekološko veljavno in od motorike neodvi-
sno preizkušnjo izvršilnih funkcij (Preizkus razvrščanja 
zdravil – MST, Repovš in dr., 2010). 
 Rezultati. Rezultati nevropsihološke študije kažejo, 
da bolniki z als na testih izvršilnih, spominskih in jezi-
kovnih funkcij dosegajo pomembno slabše rezultate kot 
zdrave kontrole. Na področju izvršilnih funkcij, ki so nas 
v študiji podrobneje zanimale, je uporaba za motorično 
hitrost neprilagojenih nevropsiholoških testov izvršilnih 
funkcij dala rezultate, skladne s predhodnimi študijami. 
Ob ustreznem nadzoru motorične hitrosti pa so števil-
ne medskupinske razlike postale manj izražene, ali pa so 
celo izginile (slika 3). Kljub temu so nekatere mere ko-
gnitivne oškodovanosti tudi po ustrezni prilagoditvi po-
kazale pomembno oškodovanost izvršilnih sposobnosti 
pri bolnikih z als (slika 3). Največje razlike ob uporabi 
motorično-prilagojenih različic standardnih nevropsi-
holoških testov ugotavljamo na preizkusih besedne flu-
entnosti (leksikalne in semantične). 
 Rezultati ekološko veljavnega in od motorike neodvi-
snega testa izvršilnih funkcij MST (slika 4) so pokaza-
li, da je učinkovitost bolnikov vsesplošno slabša kot pri 
zdravih kontrolnih preiskovancih. Bolniki so pri sesta-
vljanju urnika pravilno postavili manj tablet, naredili so 
več napak ter pogosteje kršili pravila reševanja naloge. 
Učinki velikosti razlik med skupinama so presegli tiste 
na standardnih nevropsiholoških testih, prav tako pa je 
MST odkril več kognitivno oškodovanih posameznikov 
kot prvi. 

Elektrofiziološka študija 
 Udeleženci in metode. V elektrofiziološki študi-
ji je sodelovalo 12 nedementnih bolnikov z zgodnjo ali 
zmerno napredovalo als in skupina 11 z bolniki izena-
čenih zdravih udeležencev. V študiji smo se osredinili na 
proučevanje od motorike neodvisnih elektrofizioloških 
označevalcev kognicije, t. i. z dogodkom povezanih po-
tencialov (ang. »event related potentials«, erp). Posebno 
pozornost smo namenili valu P3, ki je doslej najbolje pro-
učevan s kognicijo povezan erp. Odražal naj bi osveževa-
nje konteksta v delovnem spominu (Donchin, 1981). Val 
P3 smo ocenjevali s pomočjo klasične naloge prepozna-
ve redkega dražljaja (ang. paradigma »oddball«, slika 5). 
Udeležence smo med izvajanjem naloge posneli z eeg-
sistemom z veliko ločljivostjo (128 kanalov). 
 Amplitudo in latenco P3 smo opredelili na povprečni 
referenci in tudi na oceni kortikalnih potencialov, izra-
čunanih s pomočjo Laplaceovega operatorja na sferičnih 
zlepkih. Potek in topografijo P3 pri posameznih udeležen-
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cih smo dodatno ovrednotili s časovnimi in topografski-
mi korelacijami s skupnim povprečjem zdravih kontrol. 
 Rezultati. Elektrofiziološki rezultati kažejo na robu-
stne spremembe amplitude in topografije s kognicijo po-
vezanega vala P3 pri bolnikih z als. Pri tem ugotavljamo 
pomembno manjšo velikost in poznejši nastanek vala P3 
pri bolnikih z ALS (slika 6). Topografija in časovni potek 
P3 pri bolnikih z ALS bistveno odstopata od povprečja 
zdravih kontrol, poleg rezultatov na skupinski ravni pa 
to velja tudi za posamezne udeležence. 

Sklepi
V raziskavi smo želeli podrobneje opredeliti obstoj in 
naravo kognitivnih sprememb pri als, s poudarkom na 
upoštevanju pomembnega vpliva motoričnih motenj pri 
bolnikih. Glede na obstoječo literaturo gre za prvo raz-
iskavo, ki je sistematično pregledala širok nabor kogni-
tivnih funkcij s testi, ki so bili kontrolirani za motorično 
oškodovanost. Prav tako gre za prvo raziskavo, ki je za 
ocenjevanje izvršilnih funkcij uporabila ekološko veljav-
ni test. Tudi topografskih značilnosti eeg-podatkov v 
proučevanju bolezni als doslej ni izkoristila še nobena 
predhodna študija. Na podlagi dobljenih rezultatov ugo-
tavljamo, da je pri ocenjevanju kognitivnih funkcij v als 
zaradi možnega motečega vpliva nujno nadzorovati mo-
torično oškodovanost preiskovancev. Kljub nadzoru mo-
torične oškodovanosti pa pri bolnikih z als ugotavljamo 
specifične deficite v kognitivnih funkcijah, o katerih smo 
lahko na podlagi te študije bolj prepričani. Rezultati upo-
rabe ekološko veljavnega preizkusa izvršilnih sposobno-
sti, Preizkusa razvrščanja zdravil, odkrivajo tudi, da bol-
niki z als kažejo motnje, ki so prisotne v vsakodnevnem 
življenju in ne le laboratorijskem okolju standardnega 
nevropsihološkega testiranja. V elektrofiziološki študiji 
nam je z uporabo eeg uspelo pokazati ne le pomembne 
spremembe v amplitudi in latenci s kognicijo povezane-
ga vala P3, ampak smo z uporabo ustreznih naprednejših 
metod analize pokazali, da so erp tudi diagnostično upo-
rabni, v smislu, da omogočajo dobro ločevanje skupine 
bolnikov z als in zdravih preiskovancev. 
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Slika 6. Skupinska povprečja ERP na topografskih prikazih za časovno obdobje 350–750 ms po 
prikazu tarčnega dražljaja. Val P3 se v skupini bolnikov začne generirati pozneje kot pri zdravih 
udeležencih, prav tako pa ima tudi manjšo amplitudo. 

Slika 1. ALS zaradi propadanja motoričnih živčnih celic vodi v oslabelost in atrofijo mišic. 
(Vir: osebni arhiv avtorice.)

Slika 2. Stephen Hawking, eden najbolj 
znanih bolnikov z ALS. Ali so vsi bolniki z ALS 
kognitivno ohranjeni? 
(Spletni vir: http://www.rpmministries.
org/2010/06/stephen-hawking-brilliant-but-
foolish/.) 

Slika 3. Medskupinske razlike na testih izvršilnih funkcij pred korekcijo in po njej za motorično 
oškodovanost. Po nadzoru motorične hitrosti številne medskupinske razlike postanejo manj 
izražene ali celo izginejo. Primer so rezultati mere interference na Stroopovem barvno-be-
sednem testu (levo). Nekatere mere kognitivnih sposobnosti so tudi po ustrezni prilagoditvi 
izkazale pomembno oškodovanost izvršilnih funkcij. Največje razlike med bolniki in zdravimi so 
bile na testih leksikalne besedne fluentnosti (desno). 

Slika 4. Ekološko 
veljavna in od 
motorike neod-
visna preizkušnja 
izvršilnih funkcij – 
Preizkus razvrščanja 
zdravil MST. 
(Vir: Anja Čuš.)

Slika 5. Preiskovanec med snemanjem z EEG-sistemom z veliko ločljivostjo. Udeleženci so v 
nalogi zaznave redkega dražljaja morali v mislih tiho šteti tarčne dražljaje (X). 
(Vir: osebni arhiv avtorice.) 
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teori ja  in  praksa [pozdrav iz Calgaryja]  [pozdrav iz Calgaryja] teori ja  in  praksa

 Čeprav sem na skoraj štirimesečno kroženje v 
okviru specializacije iz klinične psihologije v 
Calgary prispela v začetku septembra letos je-

seni, so se moje prve vezi s Calgaryjem stkale že pred 
štirimi leti v Benetkah, na svetovnem kongresu psihoon-
kologije. Po naključju sem se znašla na avtobusu skupaj s 
psihologom Bejoyem Thomasom, s katerim sva se zaple-
tla v pogovor. Povedal mi je, da prihaja iz Indije in da je 
zaposlen v Calgaryju v Kanadi, kjer dela kot raziskovalec 
na področju bolnikov z rakom. Že med kongresom, na 
katerem »sem se takoj našla«, še bolj pa kasneje z brska-
njem po internetu in z branjem člankov, sem spoznala, 
da je Bejoy del odmevne in izjemno uspešne ekipe na po-
dročju psihoonkologije. Četudi je Oddelek za psihoon-
kologijo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani začel ura-
dno delovati že v začetku osemdesetih let, kar pomeni, 
da ima za seboj bogato zgodovino, ki jo dandanes s svo-
jim delom nadaljuje naša kolegica, klinična psihologinja 
mag. Andreja Škufca Smrdel, pa je na področju psiho-
loške ali psihosocialne oskrbe bolnikov z rakom pri nas 
še vedno zaposleno le malo kliničnih psihologov. Vsi, ki 
se kakor koli ukvarjajo s pomočjo bolnikom z rakom, so 
navadno tako zasuti s kliničnim delom, da zmanjka časa 
in energije za bolj formalno medsebojno povezanost in 
izvedbo prepotrebnih študij, kar bi vsem omogočilo bolj 
poglobljeno izmenjavo izkušenj, znanja in vizije za razvoj 
tega pomembnega dela na slovenskih tleh.
 Četudi se sama v Univerzitetni kliniki Golnik za zdra-
vljenje alergijskih in pljučnih bolezni srečujem tudi z 
bolniki z drugimi obolenji, kot so rakasta, pa sem se kot 

V trenutku, ko tole pišem, so pred menoj samo še trije tedni v 
Calgaryju, in kar naenkrat se mi zdi, da se bom le stežka poslovila, 
četudi se veselim vrnitve domov. Toliko vsega sem doživela, da bo 
trajalo še mesece, da se bodo moja čustva in misli uredile in bom svoje 
doživetje lahko ustrezno umestila v svoje dosedanje življenjske izkušnje. 

mlada raziskovalka in psihologinja na Golniku od vsega 
začetka še posebej veliko posvečala bolnikom s pljučnim 
rakom in bolnikom v paliativni oskrbi. Večino časa pre-
puščena sama sebi kot psihologinja na začetku svoje de-
lovne poti velikokrat nisem bila prepričana o uspehu svo-
jega dela z bolniki, njihovimi bližnjimi in na drugi strani 
s sodelavci zdravniki in medicinskimi sestrami. Čeprav 
sem bila pri nekaterih starejših in bolj izkušenih kolegi-
cah in kolegih vedno prijazno sprejeta in sem dobila tudi 
marsikateri uporaben nasvet, sem prve izkušnje v smislu 
psihoonkologije pridobila v okviru pripravništva, ko sem 
kratek čas lahko opazovala delo Andreje Škufca Smrdel 
na Onkološkem inštitutu in se učila od nje. Ker so me na 
Golniku vedno spodbujali k izobraževanju v tujini, sem 
zaslutila, da je čas specializacije iz klinične psihologije 
morda zadnja priložnost zame, da se, vsaj za določen čas 
podam na učenje tudi zunaj slovenskih meja. Upala sem, 

da bodo moje besede morda imele drugačno veljavo ob 
vpeljevanju novih oblik dela na slovenskih tleh, če bom 
za seboj imela lastno izkušnjo in ne le izkušnjo iz knji-
ge. Tako sem pred več kot dvema letoma pisala Bejoyu 
v Kanado, ali morda pozna kak oddelek v Kanadi, kjer 
se ukvarjajo s psihološko pomočjo bolnikom z rakom in 
bolnikom v paliativni oskrbi, kjer bi si lahko nabrala ne-
kaj izkušenj za delo doma. Niti pomislila nisem, da bi bil 
oddelek v Calgaryju voljan sprejeti neznano psihologinjo 
na začetku svoje delovne poti. Pa me je Bejoy vprašal, za-
kaj ne pridem k njim. Tako je rekel dobro besedo zame, 
spletli smo prve vezi, naredili osnovni načrt in letos jeseni 
sem odpotovala v Calgary. Skoraj štirimesečno kroženje 
na Oddelku za psihosocialno oskrbo (The Department of 
Psychosocial Resources) njihove onkološke klinike Tom 
Baker Cancer Center sem v okviru programa kroženja 
iz klinične psihologije pri nas »zapakirala« v dva meseca 
kroženja po izbiri in v dva meseca dela v okviru družin-
ske medicine, saj se mi je to zdelo še najbolj primerno. 
Ker tudi sicer delam v t. i. »somatski« bolnišnici, mi je 
bilo jasno, da ne bom toliko izgubila, če »družinske me-
dicine« ne odkrožim v Sloveniji.
 Calgary je dandanes milijonsko mesto, polno ljudi z 
vsega sveta. Njihova onkološka klinika je organizirana 
povsem ambulantno – nimajo niti ene postelje za spre-
jem v bolnišnično obravnavo. Res pa je, da se fizično drži 
največje terciarne bolnišnice v mestu Foothills General 
Hospital, ki je podobna našemu ljubljanskemu velikanu 
– Univerzitetnemu kliničnemu centru. Medtem ko Tom 
Baker Cancer Center stoji pravzaprav blizu velikanske 

olimpijske skakalnice iz leta 1988, je večina pisarn Oddel-
ka za psihosocialno oskrbo bolnikov z rakom na drugem 
koncu mesta, ob stavbi Holly Cross, kamor bolniki priha-
jajo na ambulantne preglede po koncu zdravljenja. 
 Razen zapleta ob prihodu na letališče v Calgary, ko so 
mi dali jasno vedeti, da bi potrebovala uradno potrdilo 
oddelka, da prihajam, in so me vso ponižno, a obenem 
tudi zelo ponižano skoraj poslali nazaj v Evropo, sem bila 
v Kanadi sprejeta izjemno toplo in prijazno. Za spreje-
mljivo plačilo mi je prenočišče ponudila klinična socialna 
delavka Lisa Lamont, s katero sva spletli tesne prijateljske 
vezi. Lisa mi je pomagala izviti se iz strogih birokratskih 
rok, obenem pa me po prvem skupaj preživetem vikendu 
s svojo toplino in sproščenostjo opogumila za nadaljeva-
nje mojega obiska v Calgaryju.
 Na oddelku so me sprejeli res prijazno, tako da sem 
se takoj počutila dobrodošlo, predvsem pa zelo organi-
zirano. Nasmejana in nalezljivo živahna Patti, njihova 
asistentka za vse mogoče, mi je prinesla dokumentacijo, 
oblikovano posebej za študente, z najrazličnejšimi infor-
macijami o delu na njihovem oddelku, s celo kopico nji-
hovih člankov ter etičnih načel, ki jih je treba spoštovati 
v njihovem okolju ipd. Dobila sem tudi načrtovan urnik 
za prvi teden, svoj elektronski naslov, pisarno, polno me-
ditativnih tibetanskih in zenovskih simbolov ter odličnih 
»psiholoških« knjig in tako se je začelo. Potrebovala sem 
dva do tri tedne, da sem si ustvarila približno sliko celo-
tnega dogajanja in si vsaj za silo uredila obveznosti, ki pa 
so vendarle ves čas mojega bivanja tukaj ostale deloma 
nepredvidljive. Že prvi dan sem imela rezervirano uro 
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časa za sestanek z vodjem oddelka, kliničnim psihologom 
dr. Barryjem Bultzem. Barry je v naslednjih nekaj tednih 
skoraj vsak teden potrkal na vrata moje pisarne, izmenjal 
z mano besedo ali dve, me povprašal, kako sem, preveril, 
ali imam vse, kar potrebujem ipd. Ker je bila zame pov-
sem nova izkušnja, da bi se oseba njegovega kova in po-
zicije tako ukvarjala z mano, sem potrebovala nekaj časa, 
da sem se sprostila ob njem in njegovi iskreni pripravlje-
nosti izvedeti več o meni ter o položaju psihosocialne 
onkologije v Sloveniji. Sčasoma sva se celo dogovorila 
za občasne sestanke, na katerih sem mu pripovedovala 
vse mogoče o svojem delu v Sloveniji, pa tudi o položaju 
psihosocialne onkologije in kliničnih psihologov pri nas, 
predvsem pa se učila od njega in njihove izkušnje oddel-
ka v Calgaryju. Sam se je kot prvi psiholog na njihovi 
onkološki kliniki zaposlil leta 1981 in ustanovil enega od 
prvih oddelkov psihosocialne onkologije na svetu. V na-
slednjih letih se mu je pridružila Jan Koopman, klinična 
socialna delavka, in kot uspešen delovni tandem sta kar 
nekaj let skupaj orala ledino, ko je njuno delo postopno 
začelo rojevati sadove ter se je oddelek začel širiti in rasti 
v veliko in uspešno ekipo. Barry me je povsem presene-
til s svojo pripravljenostjo pomagati mi načrtovati moje 
nadaljnje delo v Sloveniji. Niti približno se ni zadovoljil 
zgolj z mojimi predlogi, kako organizirati klinično delo 
s pacienti, temveč je želel, da razpravljava tudi o drugih 
ravneh dela – kako se povezati z drugimi psihologi na 
tem področju dela ter razvijati to področje dela pri nas, 
kako načrtovati raziskave na področju psihosocialne 
onkologije, kako razmišljati strateško ipd. Tako sem se 
naučila, da je resnično nekaj drugega pomahati pred no-
som pomembnim osebam v našem zdravstvu z lastnimi 
slovenskimi podatki o duševni stiski bolnikov z rakom 
kot pa zgolj s podatki iz tujine, četudi so morda zelo po-
dobni. Tako bom s seboj domov odnesla veliko odgovor-

nost, da to, kar sem se naučila, poskusim prenesti k nam. 
V tolažbo, obenem pa kot spodbudo mi je Barry zaupal, 
kako so na samem začetku njegovega dela tukaj – pred 
29 leti – njegovi nadrejeni od njega najprej želeli, da o 
svojem delu poroča psihiatru v bolnišnici (takrat je bila 
onkološka klinika namreč tudi organizacijsko še del splo-
šne bolnišnice). Barry je to odločno zavrnil in verjetno s 
tem začrtal zelo jasno pot viziji oddelka. Po drugi strani 
sem izvedela, kako se je ves čas svoje delovne poti trudil, 
da na oddelku ne bi bili zaposleni samo psihologi, tem-
več tudi kliniki z drugačnim strokovnim ozadjem. Tako 
je dandanes na njihovem oddelku zaposlenih sedem kli-
ničnih psihologov, ki – poleg tega da delajo raziskovalno 
ter poučujejo in predavajo – vsi delajo tudi klinično z 
bolniki. Dr. John Robinson je vodja njihovega kliničnega 
tima in procesa izobraževanja študentov, zato je prevzel 
tudi vlogo mojega uradnega mentorja tukaj. Kot izjemno 
povezovalen ter spreten pri svojem delu se največ sreču-
je z bolniki z rakom prostate in z bolnicami z rakom na 
ginekološkem področju. Prav občudovala sem njegovo 
naravnost, ko se o tako občutljivih in intimnih stvareh, 
kot so težave v spolnosti in v zvezi s tem, tudi v lastni sa-
mopodobi pogovarja s svojimi bolniki in njihovimi par-
tnerji. Dr. Michael Speca dela z bolnicami z rakom dojke 
in je začetnik vodenja skupinskih oblik dela za bolnike z 
rakom v Calgaryju, sicer pa je predan voditelj programa 
»Mindfulness – Based Stress Reduction and Cancer Re-
covery« za bolnike z rakom. V svoje delo z bolniki skoraj 
neopazno, a zelo učinkovito vnaša znanja, črpana iz mo-
drosti, ki so starejše kot sodobna znanstvena psihologija. 
Dr. Guy Pelletier dela z bolniki z rakom vratu in glave ter 
z bolniki z možganskimi tumorji, uči študente na dodi-
plomskem študiju psihologije in med drugim koordinira 
skupino za otroke bolnikov z rakom. Dr. Linda Carlson se 
z bolniki srečuje predvsem v okviru tečajev na področju 

»mindfulnessa« in opuščanja kajenja, sicer je pa vodil-
na raziskovalka oddelka. Dr. Barry Bultz klinično dela z 
bolniki z rakom testisov in je ustanovitelj Kanadske zveze 
za psihosocialno onkologijo (CAPO – Canadian Asso-
ciation for Psychosocial Oncology), trenutni podpred-
sednik Mednarodne zveze za onkologijo (IPOS – Inter-
national Psycho-Oncology Association) in pobudnik vse 
širše sprejete in podprte ideje, da bi bila čustvena stiska 
v onkologiji sprejeta kot 6. vitalni znak – takoj za tempe-
raturo, dihanjem, srčnim utripom, krvnim pritiskom in 
bolečino. S še dvema kliničnima psihologoma, ki delata 
z bolniki po transplantaciji kostnega mozga, sem imela 
manj stika, saj sta njuni pisarni neposredno na onkološki 
kliniki, kjer sem bila le občasno. Tam so locirane tudi šti-
ri socialne delavke, ki pa vse, razen ene, delajo predvsem 
na področju svetovanja bolnikom z rakom glede urejanja 
finančnih in drugih praktičnih vsakodnevnih skrbi. Na 
oddelku so zaposlene tri t. i. klinične socialne delavke, 
katerih delo je s terapevtskega vidika z bolniki lahko pov-
sem primerljivo z delom kliničnega psihologa v psihoso-
cialni onkologiji. Medtem ko Lisa Lamont dela z bolniki s 
pljučnim rakom in bolnicami z rakom dojke ter vodi šte-
vilne oblike skupinskega dela za ti dve skupini bolnikov, 
je Martina Quinn zaposlena samo za področje bolnic z 
rakom dojke. Martinina posebnost je, da je v njeni pisar-
ni pod mizo vedno skrita njena psička, posebej trenira-
na za takšno delovno okolje, po imenu Tallulah. Ravno 
sedaj začenjajo raziskavo, v kateri bodo spremljali vpliv 
psičkine prisotnosti na dogajanje v terapiji ter odnos med 
klienti in Martino kot terapevtko. Celestina Mortopullo 
dela po načelu kognitivno-vedenjske terapije, in sicer z 
bolniki z rakom črevesja ter skupaj z Guyem Pelletier-
jem vodi skupino za moške bolnike z rakom črevesja. 
Oddelek je vpet v celo kopico metodološko rigoroznih 
kontrolnih študij, v katerih med seboj primerjajo učinke 
najrazličnejših intervencij (npr. suportivne ekspresivne 
skupinske terapije, psiho-edukativnih seminarjev VKT-
tehnik za bolnike, tečajev mindfulness, skupin za bolnice 
s težavami z utrujenostjo po VKT-modelu ipd.) v kon-
tekstu njihovega vpliva na razpoloženje bolnikov, kako-
vost življenja, preživetje, učinkovitost spoprijemanja s 
stresnimi situacijami ipd. Na oddelku je zaposlenih tudi 
več raziskovalcev, večinoma postdoktorskih študentov, ki 
se ukvarjajo s številnimi zanimivimi projekti na podro-
čju psihosocialne onkologije, za opis katerih pa tukaj žal 
ni dovolj prostora. Prav tako so za krajši delovni čas (od 
enega do dveh dni na teden) zaposleni trije psihiatri. 
 Odločila sem se, da malo popišem aktivnosti, ki sem se 
jih imela priložnosti udeležiti med svojim obiskom tukaj.
 1. Opazovanje individualnega kliničnega dela tera-
pevtov z bolniki in njihovimi bližnjimi
Ker sama s svojim obiskom nisem del njihovega sistema 
za kroženje specializantov v okviru doktorata iz klinične 
psihologije in ker sem prišla zgolj za krajši čas, smo se 

dogovorili, da bolnikov ne bom videvala in vodila samo-
stojno. Moram reči, da sem si ob tem kar malo oddahni-
la, saj je voditi psihološko obravnavo v angleščini nekaj 
povsem drugega kot kar tako malo klepetati v angleščini. 
Kompromis je bil ta, da sem se s posameznimi terapevti 
sproti dogovarjala o priložnostih za opazovanje njiho-
vega vsakodnevnega dela z bolniki oziroma njihovimi 
bližnjimi. Pri tem sem bila večino časa res samo opazo-
valka, redkeje sem se spontano vključila v pogovor med 
terapevtom in bolnikom, pri nekaterih terapevtih pa sem 
bila povabljena, da ob koncu seanse pred bolnikom po-
dam svoj komentar – kakršen koli – celotnega dogajanja. 
Vedno se je po končani obravnavi našel čas za refleksijo 
o opazovani zgodbi bolnika in njegovih bližnjih, kar je 
bilo zame še posebej dragoceno. Dobila sem dostop do 
njihovih baz podatkov in se naučila, kako zelo drugačna 
so njihova poročila od poročil, ki jih klinični psiholo-
gi pišejo pri nas. Ker gre za specifično vejo zdravstvene 

psihologije, tukaj namreč ne pišejo poročil v klasičnem 
kliničnopsihološkem smislu, temveč prej t. i. »psychoso-
cial notes«, torej popise, ki so dostopni tudi drugim zdra-
vstvenim sodelavcem v timu, v katerih lahko terapevti 
zelo detajlno opišejo bolnikovo situacijo, svoje vtise, na-
črt dela z bolnikom ipd., medtem ko se kakršnemu koli 
iskanju ali poudarjanju psihopatologije ali bog ne daj po-
stavljanju diagnoz jasno izogibajo. Seveda to ne pomeni, 
da niso izjemno pozorni na to, ali npr. depresivno razpo-
loženje že prerašča okvire še pričakovanega, normalnega, 
obvladljivega, oziroma da zato ne bi svojih klientov na-
potili npr. v bolj poglobljeno psihološko ali psihiatrično 
obravnavo, če le-to potrebujejo. Na silo prilagajati »jezik« 
psihosocialne onkologije »jeziku« klinične psihologije ali 
še huje psihiatrije je lahko v dani situaciji neprimerno 
ter pogosto tudi manj uporabno. Večina terapevtov tukaj 
ima znanja različnih psihoterapevtskih tehnik, a rekla bi, 

Oddelek, tabla s članki
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da so v ospredju družinski pristopi ter eksistencialistične 
usmeritve. 
 Nekatere terapevte sem ob dneh (običajno je to en dan 
na teden), ko so bili na onkološki kliniki, lahko spremljala 
neposredno v bolniških sobah, ko so se npr. prvikrat sre-
čevali z bolniki, večinoma na začetku svoje poti spopri-
jemanja z rakom. Gre za to, da psiholog poskuša srečati 
čim več bolnikov, četudi ti sami od sebe (še) ne izražajo 
posebne potrebe po takšni obliki pomoči. Namen je, da 
se psiholog predstavi kot enakovreden član tima, ponudi 
možnost psihološke obravnave, če bi jo bolnik ali njegovi 
bližnji kadar koli potrebovali, ter obenem v grobem pre-

veri morebitne prisotne skrbi in po drugi strani vire, ki jih 
ima bolnik in njegova družina za spoprijemanje z nastalo 
situacijo. Običajno kratko, 10- do 20-minutno srečanje v 
resnici »odpre vrata« in destigmatizira pomen psihološke 
obravnave v smislu, da je nekaj povsem normalnega, da 
je bolnik, prav tako pa tudi njegovi bližnji ob soočanju z 
rakasto boleznijo v čustveni stiski in da nikakor ne po-
meni, da je z njimi ter njihovim načinom spoprijemanja 
avtomatsko nekaj narobe, če ob tem želijo ali potrebujejo 
strokovno pomoč. Glede na to, da sama delam v bolnišni-
ci, je bila zame ta izkušnja dogajanja znotraj bolnišnice – 
pogosto med posteljami, zakritimi samo z zavesami, kjer 
ni vedno prave zasebnosti – še posebej dragocena.
 2. Reflektivni tim (Reflecting team)
T. i. reflektivni tim je obravnava, ki se dogaja vsak pone-
deljek od 8.40 do 12. ure. Vsak ponedeljek mora eden od 
terapevtov »priskrbeti« enega ali več klientov. Klient je 
lahko pacient sam ali skupaj s svojimi bližnjimi, lahko pa 
so to samo bolnikovi bližnji. Terapevt izbere npr. klien-
ta, s katerim dela že nekaj časa, pa ni pravega napredka 
oziroma potrebuje pomoč kolegov, kako nadaljevati delo 
z njim, lahko izbere bolnika, s katerimi se je srečal, reci-
mo, le enkrat ali dvakrat doslej in so njegove težave tako 

kompleksne, da bi bila pomoč tima dragocena, ali pa iz-
bere bolnika, za katerega preprosto presodi, da bi bilo to 
za bolnika samega, ne glede na kompleksnost njegovih 
težav ter njegovo učinkovitost spoprijemanja z njimi, ko-
ristno. Terapevt, ki »priskrbi« bolnika, svojim kolegom 
najprej na kratko predstavi bolnikovo zgodbo in svojo 
dosedanjo izkušnjo z njim. Gre za sproščen pogovor, v 
katerem drugi sodelujoči kolegi lahko vprašajo terapevta 
o različnih podrobnostih bolnika, če jih seveda pozna, 
oziroma izrazijo, kaj vse bi jih še zanimalo o bolniku in 
njegovi situaciji. Ob 9. uri se kolegi terapevti umaknejo 
za »okno«, od koder kolikor se da tiho opazujejo enourni 
začetni intervju med bolnikom in njegovim terapevtom. 
Terapevt bolniku najprej ponovno pojasni logiko in po-
tek reflektivnega tima, ga prosi za soglasje, da se, zaradi 
učnih namenov, celoten postopek posname, ter ga spod-
budi, da izrazi vprašanje, na katerega bi si želel odgovor 
tima. Če se pacient ne bi strinjal s snemanjem pogovora, 
bi se ta preprosto opustil. Bolnik lahko člane tima spozna 
že na začetku, če bi to želel. Namen uvodnega intervjuja 
je, da tim izve čim več o pacientu, ozadju in percepci-
ji njegovih težav, kar pomeni, da terapija ni v ospredju 
pogovora. Ob tem imajo člani tima za oknom možnost 
kadar koli po telefonu poklicati terapevta in bolniku za-
staviti vprašanje. Včasih vprašanja po telefonu izjemno 
dragoceno usmerijo terapevta v pogovoru s klientom, saj 
člani tima spremljajo pogovor z drugimi očmi kot tera-
pevt, ki neposredno govori s pacientom. Približno v eni 
uri se uvodni intervju konča. Sledi kratek petminutni 
odmor, v katerem člani tima ter terapevt in njegov bol-
nik zamenjajo položaje. Tokrat so člani tima tisti, ki jih 
bolnik in njegov terapevt opazujeta. Člani tima se naj-
prej predstavijo, nato pa se začnejo preprosto pogovarjati 
med seboj o svojih refleksijah ob bolniku in njegovi situ-
aciji. Pomembno je npr. da so člani tima v svojih idejah, 
komentarjih, predlogih spodbudni ter pozitivno narav-
nani do bolnika, da naslovijo tisto, kar je zanje izstopalo, 
da odprejo vsebine, ki doslej niso bile dovolj naslovljene, 
ali pa predlagajo, da se jih naslovi drugače, da povežejo 
bolnikovo zgodbo z lastnim izkustvom ipd. Člane tima 
pri njihovi refleksiji usmerja bolnikovo vprašanje s sa-
mega začetka procesa. Navadno traja refleksija tima od 
10 do 15 minut. Zatem člani tima ter bolnik in terapevt 
ponovno zamenjajo prostor. Terapevt bolnika vpraša po 
povratni informaciji – po tem, kar si je zapomnil ali kar je 
zanj izstopalo. Potem se pacient poslovi, terapevt in člani 
tima pa se spustijo v 20- do 30-minutno nestrukturirano 
diskusijo, v kateri dodatno reflektirajo o celotnem doga-
janju. Če komu od klinikov ne uspe pridobiti bolnika za 
sodelovanje v timu, se čas nameni npr. gledanju posnetka 
refleksije tima prejšnjega srečanja ter evalvaciji dogaja-
nja. Nimam podatkov, kako je z vodenjem reflektivnih 
timov drugod, a v Kanadi so ena redkih ustanov, če ne 
celo edina, kjer tovrsten način obravnave redno vodijo že 

celih 20 let. Lahko si mislite, kakšno motiviranost in za-
vezanost terapevtov to zahteva, saj za takšno obliko dela 
porabijo veliko časa, denarja, vedno so tudi odgovorni 
za pridobivanje klientov, poleg tega pa so tako ali dru-
gače izpostavljeni pred svojimi kolegi, kaj šele pacienti. 
Po drugi strani so seveda pridobitve za bolnika/njegove 
bližnje ter terapevte in morebitne študente v procesu izo-
braževanja toliko večje. Terapevti se učijo hitro odzivati, 
povezovati, komunicirati z drugimi terapevti itn. Podob-
no kot pri Rorschachu gre za vrsto obravnave »high cost, 
high benefit«. 
 Pred mojo vrnitvijo v Slovenijo sta pred mano verjetno 
še dva reflektivna tima, in ko samo pomislim nanju, posta-
nem rahlo nervozna. Tako kot sta izpostavljena terapevt 
in njegov bolnik, so seveda izpostavljeni člani tima. Ob-
staja tveganje, da »blekneš« kakšno neumno ali »brezzve-
zno«. Pred kolegi to nekako še gre, a če se ti to zgodi pred 
bolnikom in kolegi, je to drugače in ima tudi drugačno 
težo ter posledice. Poleg tega vse skupaj oteži dejstvo, da 
je govoriti s pacienti jezik, ki ni tvoj materni jezik, povsem 
druga pesem kot siceršnji pogovori v angleščini. Pred bol-
niki namreč nekoliko težje igraš na karto tujca. Za oknom 
se kdaj kakšna beseda tudi izgubi, poleg tega imajo ljudje 
najrazličnejše naglase, eni požirajo besede, drugi govorijo 
tiho, tretji v slengu, četrti spet uporabljajo besede, ki jih – 
glede na to, da angleščina vendarle ni moj prvi tuji jezik 
– še nisem usvojila. Tisto, kar se je zame izkazalo najtežje, 
je to, da po končanem uvodnem intervjuju skoraj nimaš 
časa urediti svojih misli, svojih refleksij v smiseln koncept 
ali koncepte, ki bi jih rad delil v pogovoru z drugimi člani 
tima. Sama bi preprosto potrebovala več časa. Če v po-
govoru s člani tima razmišljaš, kako boš oblikoval svojo 
refleksijo, je seveda toliko manj možnosti, da res pozor-
no poslušaš njihovo refleksijo, kar ti spet oteži spontano 
vključitev v pogovor. Če povzamem, gre za izjemno učno 
izkušnjo, s katero nedvomno lahko veliko pridobijo tako 
klienti kot terapevti oziroma študenti. Meni osebno se zdi 
tovrstna obravnava dragocena zlasti za bolnike s komple-
ksnimi težavami, ki niso zelo fleksibilni in učinkoviti v 
spoprijemanju z njimi.
 3. »Otroci / Mladostniki se zmorejo spoprijeti z ra-
kom« (»Kids/Teens Can Cope«)
Gre za skupinsko obravnavo otrok (starih od 8 do 12 let) 
in mladostnikov (starih od 13 do 18 let), katerih eden od 
staršev je obolel za rakom. Skupina je zaprtega tipa in se 
sreča vsega skupaj petkrat. Medtem ko je prvo srečanje 
namenjeno predvsem medsebojnemu spoznavanju ude-
ležencev, je drugo namenjeno t. i. izletu po enotah radi-
oterapevtskega in kemoterapevtskega zdravljenja, tretje 
prepoznavanju sprememb, ki jih je bolezen prinesla v 
življenje otrok in njihove družine, četrto pa prepoznava-
nju in izražanju njihovih čustev v dani situaciji. Zadnje 
srečanje je zabava s pico, na katero se povabi tudi njihove 
starše. Namen skupine je izkušnjo, ki jo imajo otroci star-

šev z rakom, normalizirati, obenem pa ponuditi otrokom 
priložnost, da se učijo od drugih otrok, kaj jim pomaga 
v tej situaciji. Ena od mojih nalog tukaj je bila deloma 
administrativne narave, ko sem morala pred začetkom 
po telefonu poklicati vse starše in z njimi opraviti uvodni 
intervju, v katerem so mi zaupali, kako se njihovi otroci 
odzivajo na dejstvo, da so sami zboleli, in katere so nji-
hove skrbi v zvezi s tem. Ugotavljala sem, kako mi je v 
angleščini mnogo stvari težje početi kot v slovenskem je-
ziku, četudi na prvi pogled niso zelo zahtevne. Zame, ki 
se ob svojem delu le malo srečujem z otroki, so bila sre-
čanja z njimi in kasneje tudi z njihovimi starši vsekakor 

zelo navdihujoča in poučna izkušnja. S svojo prisotnostjo 
pa nas je vse sprostila psička Tullula, ki je, kot da bi ve-
dela, kdaj je kdo napet ali v stiski, prišla do njega, malo 
postala, se podrgnila s smrčkom ob njegovo nogo in po-
mirila. Seveda ni manjkalo smeha in igrivosti, kar je spet 
pomembno sporočilo v času bolezni, da se s tem življenje 
bolne osebe in njene družine ne konča in prevesi v večno 
borbo ter pesimizem, temveč ponudi posebno pozornost 
zavedanju vsega lepega in tudi veselega.
 4. Na čuječnosti temelječa metoda za zmanjševanje 
stresa in okrevanje po raku (»Mindfulness – Based 
Stress Reduction and Cancer Recovery«)
Tečaj tehnik čuječnosti za zmanjševanje stresa na poti 
soočanja z rakom je bil moj prvi neposreden stik s teh-
nikami mindfulness v praksi. Od začetka sem še skuša-
la slediti obema terapevtoma in njunemu načinu dela v 
strokovnem smislu, a sem kmalu obupala, saj sem ugo-
tovila, da predvsem potrebujem osnove tehnik mindful-
ness za umiritev lastnih misli in drugih notranjih doga-
janj. Tako je bil ta tečaj zame pravo darilo med mojim 
obiskom tukaj, ko sem se poskušala zavestno osredotočiti 
in biti pozorna na dogajanje tukaj in zdaj. Seveda mi je to 
včasih uspevalo bolj, drugič manj, enako sem bila včasih 
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bolj, drugič manj uspešna pri izvajanju domačih nalog, 
npr. s polno čuječnostjo jesti kosilo ali iti na sprehod s 
psom. Bolj pozorno kot prej sem zmogla opaziti, kaj me 
je v nekem trenutku vznemirilo in kako se to kaže v mo-
jem telesu, a tudi, kako kdaj sploh nisem zmogla določiti 
vzroka svoje vznemirjenosti. Učila sem se biti bolj potr-
pežljiva sama s sabo in tako v sebi postala popustljivej-
ša tudi do pacientov, ki npr. po VKT-načelu ne opravijo 
svoje domače naloge. Čeprav je črno-belo gledanje eden 
od načinov distorzije naših misli, imam občutek, da je 
veliko takšnih pogledov tudi v našem delu s klienti. Tako 
kot pri vsem drugem je verjetno tudi tukaj umetnost uje-

ti pravo ravnovesje – ne zahtevati preveč in ne zahtevati 
premalo od pacientov. Uporaba tehnik mindfulness se 
mi zdi izjemno pomembna predvsem za delo z bolniki 
z rakom, ki svoje situacije ne morejo spremeniti, temveč 
jo lahko samo sprejmejo, seveda pa tudi za naše osebno 
vsakodnevno življenje. Zame vsekakor res navdihujoča 
izkušnja, ki terja tudi delo na sebi, preden se odločiš ta-
kšna znanja in veščine deliti z bolniki.
  5. Skupinska suportivno-ekspresivna terapija za 
bolnice z rakom dojke v začetnih stadijih (12 srečanj 
enkrat na teden)
Priložnost 12 tednov zapored spremljati skupino pribli-
žno 10 bolnic z rakom dojke v začetnih stadijih bolezni 
ob dveh izjemno izkušenih terapevtih, Michaelu Speci in 
Lisi Lamont, je izjemno dragocena iz več razlogov. Skupi-
na zaprtega tipa v tem času namreč že razvije svojevrstno 
dinamiko, ki začenja razkrivati več tudi o vsaki posame-
zni bolnici, zgodijo se prve tišine, a se prepoznajo tudi že 
bolnice, ki skoraj mimogrede, z lahkoto podelijo svojo 
izkušnjo, medtem ko druge rabijo več spodbude terapev-
ta ali skupine. Prav tako je neprecenljivo opazovati in-
tervencije terapevtov in način, kako bolnice druga drugi 
nudijo podporo. V vlogi opazovalca je več prostora tudi 

za spremljanje lastnega notranjega doživljanja – sama 
sem ob njihovih zgodbah doživljala sočasno dvoje: na 
eni strani, kako sem sama na strani t. i. »zdravih, skoraj 
neranljivih«, medtem ko so one na strani »bolnih, zave-
dajoč se svoje ranljivosti«, po drugi strani pa, kako sem 
jim pravzaprav enaka, kako lahko njihove zgodbe nekoč 
ali pa že kmalu postanejo tudi moje, saj smo vsi tako zelo 
ranljivi za bolezen in s tem za resnejše soočenje z našo la-
stno umrljivostjo. Tako sem se naučila, kako konfronta-
cija z lastno umrljivostjo ponuja potencial bolnicam, da 
živijo svoje življenje, kakršno koli je, z vsemi izzivi vred, 
bolj avtentično in bogato. Spoznala sem, kako pomemb-
no vlogo ima podpora skupine pri zmanjševanju izolacije 
in odtujenosti pacientk ter prepoznavanju svoje izkušnje 
v ogledalu izkušnje nekoga drugega. Načela skupinske 
psihoterapije dajejo priložnost za odprtost do čustev teh 
bolnic, saj skupina in skupinski proces omogočata var-
no okolje, ki podpira njihovo izražanje čustev. Vsekakor 
je tovrstno skupinsko delo eno najbolj prepoznavnih in 
pogosto uporabljanih v svetu bolnikov z rakom, še prav 
posebej tistih, pri katerih je bolezen že napredovala in 
je zato pogosto neozdravljiva. Nikakor pa tovrstno delo 
ni nekaj, česar se da naučiti kar tako mimogrede, z levo 
roko, saj gre vendar samo za pogovore, ki se pač dogajajo 
v skupini. Ko se vrnem, me najprej čaka poglobljen študij 
opisane oblike terapije, nato pa razmislek, kaj, koliko, s 
kom in kako jo uveljaviti v vsakodnevni praksi. 
  6. Suportivna skupina za bolnike s pljučnim rakom 
(odprta skupina, ki se srečuje enkrat na mesec)
Spremljanje dinamike v suportivni skupini za bolnike s 
pljučnim rakom je bil zame prav poseben izziv, saj je to 
populacija bolnikov z rakom, s katerimi se pri svojem 
delu srečujem tudi sama. Skupino so oblikovali šele pred 
dobrim letom, vodita pa jo klinična socialna delavka Lisa 
Lamont in medicinska sestra Helen Jung. Udeležencev je 
običajno 8 do 12. Skupina je odprtega tipa in je odprta 
tako za bolnike kot njihove bližnje. Najpogosteje bolnike 
ali bolnice spremljajo njihovi partnerji, občasno pa se jim 
pridruži tudi kateri od njihovih odraslih otrok ali bližnji 
prijatelj. Helen se trudi, da bi čim manj intervenirala, ko 
pacienti odpirajo najrazličnejše teme, povezane z zdra-
vljenjem, saj gre za skupino, ki je namenjena predvsem 
naslavljanju njihovih psihosocialnih skrbi. Le-te so sicer 
lahko neposredno povezane z njihovo izkušnjo bolezni, 
telesnih simptomov, preiskav in zdravljenja, vendar ne 
tako, da bi začeli prevladovati pogovori o tem, katero 
zdravljenje je boljše, katero je primerno v določenem tre-
nutku ali npr. kateri zdravnik je dober, kateri slab ipd. 
Sama sem, odkar sem tukaj, imela priložnost spremlja-
ti tri skupine. V tem času sta umrli dve članici skupine, 
ki jih, tako kot nekateri novi člani, tudi jaz nisem imela 
priložnosti spoznati. Njuna smrt je bila zelo neposredno 
naslovljena s strani terapevtke, ki je odprla tudi vpraša-
nje o ritualu – npr. o svečki, ki bi jo v tem primeru lahko 

prižgali v njun spomin. O tem, da navadna svečka ni reši-
tev, ker sta v prostoru vsaj dva bolnika s koncentratorjem 
kisika, se je tudi govorilo, tako da so se odločili za svečko 
na baterijo. Nekako me je presenetilo, kako odprti so bili 
člani skupine do pogovora o težkih temah, kot sta po-
slavljanje in umiranje, zlasti npr. začenjanje pogovorov z 
bližnjimi o tem. Po drugi strani so člani skupine izražali 
veliko optimizma, borbenosti ter v tem kontekstu veli-
ko govorili tudi o spremembah, ki so jih ob svoji bole-
zni vnesli v vsakodnevno življenje ipd. Čutila sem, da je 
skupina izjemno pomembno mesto za bolnike in njihove 
bližnje, da izrazijo svoje izkušnje, doživetja, tako v smi-
slu svojih skrbi kot v smislu pomoči in nasvetov drugim. 
Lisa je bila po drugi strani ves čas pozorna na to, da ne 
vodi skupine po načelu ekspresivno-suportivne skupine 
za bolnice z rakom dojke, zato je bolnike manj spodbuja-
la specifično k izražanju čustev, temveč prej preprosto k 
ubesedenju njihove izkušnje. Zame vsekakor več kot dra-
gocena izkušnja, ob čemer razmišljam, kako jo uresničiti 
tudi pri nas.
 7. Laboratorij za kodiranje čustev
Laboratorij za kodiranje čustev je zame vstop v drug svet, 
tukaj pa ga spoznavajo že mladi študentje, ki končajo svoj 
dodiplomski študij ali so v procesu iskanja najrazličnej-
ših izkušenj, ki bi jim pomagale pri vstopu na naslednjo 
stopnico v njihovem študiju. Vodja t. i. »Emotion Coding 
Lab« je klinična psihologija dr. Janine Giese-Davis, sa-
mozavestna, a obenem tudi skromna, prijetna, topla in 
običajno široko nasmejana. Janine je ena od velikih raz-
iskovalnih imen oddelka in je v Calgary prišla šele pred 
slabima dvema letoma iz Standfordske univerze v Kali-
forniji, kjer je bila zaposlena dobršen del razvoja svoje 
profesionalne kariere. V poznih petdesetih letih preseliti 
vse svoje delo ter osebno življenje v drugo državo ni maj-
hen zalogaj. Janine je bila na Standfordu tesna sodelavka 
psihiatra Davida Spiegla, ki je eden od avtorjev verjetno 
ene najbolj znamenitih študij na področju psihosocialne 
onkologije. V osemdesetih letih je skupaj s prijateljem 
Irvinom Yalomom in drugimi sodelavci prispeval k obli-
kovanju t. i. suportivne ekspresivne skupinske terapije 
za bolnike z rakom. David Spiegel in sodelavci so v kon-
trolni študiji dokazali, da so bolnice z rakom dojke, ki so 
sodelovale v eksperimentalni skupini, živele pomembno 
dlje časa. Čeprav jim rezultatov svoje študije iz različnih 
razlogov ni uspelo docela ponoviti, so s tem sprožili val 
raziskav učinka različnih psihosocialnih intervencij v 
onkologiji povsod po svetu. Janine se je ukvarjala s pre-
poznavanjem neverbalnih izrazov čustev teh bolnic, torej 
z njihovo čustveno ekspresivnostjo v terapevtski skupini. 
Skupaj s sodelavci je na podlagi različnih raziskav razvila 
poseben sistem za kodiranje neverbalnih izrazov čustev 
ter za kodiranje izgovorjenih vsebin pri bolnicah z ra-
kom dojke. V njenem laboratoriju se je torej izobrazilo 
več generacij t. i. »emotion coders« in »topic coders«. Jaz 

sem se lahko izobraževala za kodiranje čustev. Ko vsaj 
približno usvojiš abecedo in se naučiš značilnosti čustev 
žalosti ali frustriranosti ali napetosti, začneš kodirati, 
tako da dobiš videokaseto s terapevtsko skupino bolnic. 
Naenkrat kodiraš samo eno bolnico in potem opazuješ 
ton glasu, vsebino izgovorjenega, neverbalne izraze obra-
za in drugo gibanje telesa ter poskušaš razbirati čustva. 
Ker pravila niso vedno povsem dorečena, je kodiranje 
naloga ljudi, ne pa računalnika. Pri tem kaseto kar naprej 
ustavljaš, vrtiš nazaj in poskušaš zadeti pravi čas, ko je 
treba vstaviti kodo za določeno čustvo. Vsak koder mora 
preseči koeficient Kappa vsaj 0,60, da je njegovo kodira-

nje sprejeto. V nasprotnem primeru gre njegova kaseta v 
t. i. »emotion consensus coding«, kjer koderji enkrat na 
teden po eno uro skupaj kodirajo tista mesta na videoka-
seti, kjer sta bila dva koderja med seboj neusklajena. Mo-
ram reči, da je treba ogromno prakse, da usvojiš sistem, 
za kar tukaj nisem imela dovolj časa. Koderji imajo sicer 
nalogo, da so v laboratoriju vsaj 10 ur na teden. Posnetki, 
ki so namenjeni treningu, so stari okrog 20 let, in nekako 
ti je hudo, ko veš, da pravzaprav v živo spremljaš zgod-
be bolnic, ki so vmes že umrle. Podobno kot pri učenju 
Rorschacha, ko začenjamo razmišljati v njegovi termino-
logiji, te presune, ko imaš pri opazovanju terapije kar na-
enkrat v glavi jezik, sistem za razumevanje neverbalnih 
izrazov čustev bolnikov in v mislih prepoznavaš – »glej, 
prezir« ali »glej, napet humor« ali »glej, sram«. Upam, da 
mi bo z njihovim laboratorijem uspelo ohraniti stik na 
daljavo, saj je njihovo delo res fascinantno in po mojem 
mnenju izjemno uporabno za psihološko delo z ljudmi, 
ki mu med našim izobraževanjem namenimo absolutno 
premalo časa.
 8. Sodelovanje pri študiji o čustvenem vplivu bole-
zni na bolnike s pljučnim rakom ter na njihov odnos in 
komunikacijo s partnerjem

Z zdravnikom paliativne medicine ob obisku njihove  
Enote za intenzivno paliativno oskrbo v Foothils General Hospital S kolegico Amy in Jakobom ter Keiro iz slovenske družine.
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Z Davidom Westbrookom sem dan po končani delavnici, 
kjer nas je navdušil s svojim načinom posredovanja znanja 
in didaktičnega prepletanja predavanja s kliničnimi pri-
meri, med izletom na Bled naredil krajši intervju za Klip. 

Gospod Westbrook, mi lahko poveste, kakšna je bila 
pravzaprav vaša pot v psihologijo in psihoterapijo?
To je kar dolga zgodba. Dodiplomski študij sem opravljal 
na univerzi v Oxfordu, vendar sem bil sprva vpisan na fizi-
ko. Po nekaj mesecih sem ugotovil, da to nekako ni zame, 
zato sem se odločil za psihologijo. Ker v tistem času na 
Oxfordu ni bilo možnosti za samostojni študij psihologi-
je, sem moral poleg te izbirati med fiziologijo in filozofijo 
in odločil sem se za kombinacijo s slednjo. Psihologija je 
bila takrat pretežno orientirana v teorije učenja, kar me je 
zelo potegnilo, in že takrat sem se odločil, da želim svo-
jo kariero razvijati na področju klinične psihologije. Ker 
pa so bila sedemdeseta leta polna pravega študentskega 
življenja, smo se s prijatelji odločili, da bomo ustanovili 
rokersko skupino. Ravno v tem času so prišli na dan sin-
tetizatorji in podobne tehnične novosti, ki so omogočale, 
da se z glasbo ukvarja tudi nekdo, kot sem jaz, saj v re-
snici sploh nisem znal igrati nobenega instrumenta. Tako 
je moja aspiracija, da bi se podal v klinično psihologijo, 
morala malo počakati in po diplomi sem začel delati kot 
pomočnik v negi (nursing assistant) v ustanovi za osebe z 
motnjo v duševnem razvoju. Čez dan sem delal, večeri pa 
so bili posvečeni glasbi. Seveda nikoli nismo postali neka 
slavna rokerska skupina, vsekakor pa je bilo zabavno.  
Končno sem se le odločil in oddal vlogo za usposabljanje 
iz klinične psihologije. Ker je bilo kandidatov za klinično 

Ob načrtovanju mojega obiska smo se pogovarjali o tem, 
da bi za čas svojega bivanja tukaj načrtovala in izvedla 
raziskavo, kar se ob mojih obveznostih v preteklem letu 
ni zgodilo. Nazadnje smo se dogovorili, da sodelujem pri 
majhni pilotski študiji z bolniki s pljučnim rakom in nji-
hovimi partnerji – z dodiplomsko študentko psihologije 
Dale Dirkse, ki je že pred mojim prihodom pod mentor-
stvom Janine Giese-Davis pripravila raziskovalni načrt, 
ki je tudi že dobil podporo etične komisije. Tako sem 
dobila vpogled v to, kako je videti tovrsten raziskovalni 
protokol, kaj zahteva njihova etična komisija ipd. Z Dale 
sva v tem času med drugim skupaj pripravili poster za 
konferenco v uro in pol oddaljenem mestecu Banff, ki 
ga obkroža slavno Skalno gorovje, kar je bil svojevrsten 
izziv, saj sem ravno na dan predstavitve posterja zbole-
la, Dale pa se je konference lahko udeležila šele naslednji 
dan. Tako sem komaj ostala pokonci do desete ure zvečer 
in v angleščini po svojih najboljših močeh sama posku-
šala tistim, ki jih je to zanimalo, kolikor toliko smiselno 
razložiti študijo. Dale sem pomagala pri pridobivanju 
udeležencev v študiji, kar sem izkoristila za poznanstva 
z nekaj zdravniki, ki se specifično ukvarjajo z bolniki s 
pljučnim rakom, in jih poprosila za spremljanje njihovih 
pogovorov z bolniki. Opazila sem, da so pri pogovorih z 
zdravnikom skoraj vedno prisotni tudi bolnikovi bližnji. 
Zdravniki so zelo prijazni in odkrito spregovorijo o ciljih 
oskrbe in tudi o dolgoročni prognozi, če bolnik povpraša 
po tem. Vendar tudi oni večinoma ne naslovijo samoi-
niciativno duševne stiske pri bolnikih. Od 10 potrebnih 
parov za študijo nama je z Dale doslej uspelo pridobiti 
šest parov, intervjuje pa začnemo še pred mojim odho-
dom domov. Ujela bom verjetno sicer le majhen košček 
izvajanja raziskave tukaj, a z Dale ostajava v stiku tudi 
naprej in bova skupaj delali na njeni študiji. Bolniki in 
njihovi partnerji bodo sodelovali v intervjujih, v katerih 
bodo posneti, medtem ko bodo govorili o svojih izku-
šnjah med boleznijo, ko so občutili čustva krivde, sramu, 
zadrege in ponosa, kar bodo prvi tovrstni podatki pri 
bolnikih s pljučnim rakom. 
 9. Tečaj psihosocialne onkologije

Omenjeni tečaj je eden redkih tovrstnih tečajev po svetu 
in je tudi ključni razlog, da sem se v Calgary odpravi-
la ravno v tem jesenskem času, saj tečaj traja od sredine 
septembra do sredine decembra. Na tečaju nas sodeluje 
8 študentov – poleg štirih Kanadčank tudi postdoktorski 
študentki psihologije Rie iz Japonske in Amy iz Avstrali-
je ter Admasu iz Etiopije. Skupaj vsako sredo preživimo 
dve uri in pol. Čeprav je tečaj izključno akademskega 
značaja, imajo vsi predavatelji izkušnje iz prakse, njihova 
predavanja pa so vsa po vrsti naravnost izjemna. V na-
slednjih dveh tednih bomo spoznavali psihoterapevtske 
vidike spoprijemanja z rakom v vseh fazah bolezni, se 
učili o težavah s spanjem ter kognitivnih posledicah raka 
pri bolnikih, doslej pa smo po uvodu v psihosocialno 
onkologijo spoznali že, kako pomembno je spoštovanje 
različnosti v onkologiji, se učili o razvojnih in družinskih 
dejavnikih pri spoprijemanju z rakom, spoznali pedia-
trično onkologijo, umeščenost screeninga čustvene stiske 
v onkologijo, vlogo psihofarmakologije in psihiatrične 
obravnave v onkologiji, psihosocialne aspekte paliativne 
oskrbe, se učili o duhovnih vidikih v obravnavi bolnikov 
z rakom, o psihosocialnih vidikih komplementarnih in 
alternativnih terapij pri raku, o vlogi telesne aktivnosti 
pri bolnikih z rakom, o psihobioloških vidikih raka ter o 
seksualnosti pri bolnikih z rakom in njihovih partnerjih. 
 Preden končam, pa le še tole – veliko koščkov moje iz-
kušnje tukaj v Calgaryju ni našlo prostora za ubeseditev v 
temle prispevku, a so enako ali še bolj dragoceni za moje 
učenje, pa naj gre za potrditev mojega dosedanjega dela 
na Golniku v smislu, da sem na pravi poti, za razkrivanje 
mojih slabosti pri delu z bolniki z rakom ali iskanje poti, 
kako jih ublažiti, kot za mojo osebnostno rast ob vsem 
tem, ki je tako zelo pomembna tudi za mnoge bolnike z 
rakom. Zame, ki ne delam na področju klinične psiholo-
gije v psihiatriji ali npr. v primarnem zdravstvu, je obisk v 
Calgaryju v velik navdih in spodbudo, predvsem pa bom 
iz njega, tako vsaj upam, lahko še dolgo črpala energijo, 
ki je ob kopici vsakodnevnega kliničnega dela z bolniki 
in njihovimi bližnjimi ter drugimi obveznostmi včasih 
preprosto zmanjka. 

teori ja  in  praksa [pozdrav in Calgaryja]

Calgary, 13.12.2010

intervju

Intervju z Davidom Westbrookom

 David Westbrook, klinični psiholog konzultant 
in kognitivno-vedenjski terapevt, je eden od 
ustanoviteljev Oxford Cognitive Therapy Cen-

tra in njegov sedanji direktor. V prvih dneh decembra, 
ko je Slovenijo dodobra pokrila pošiljka snega, je, kot 
pravi sam, prvič zares obiskal Slovenijo. V Ljubljani je 
bil prvikrat pred več kot štiridesetimi leti, ko je na poti 
v Grčijo kot štirinajstletnik v mestu le prespal. Tokrat je 
k nam prišel kot predavatelj, izvedel je dvodnevno de-
lavnico z naslovom Kognitivno-vedenjska terapija obse-
sivno-kompulzivne motnje. Interesno področje Davida 
Westbrooka je predvsem obsesivno-kompulzivna motnja 
in usposabljanje iz kognitivno-vedenjske terapije, z obe-
ma področjema pa se ukvarja tudi raziskovalno. Je avtor 
oziroma soavtor zelo priznanih knjižic za paciente o ob-
vladovanju depresije in obsesivno-kompulzivne motnje. 
S soavtorji je napisal knjigo An introduction to cbt: skills 
& applications, je tudi sourednik in soavtor knjig Oxford 
Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Thera-
py ter Oxford Guide to Surviving as a cbt Therapist. Ob 
vodstvenem, predavateljskem in raziskovalnem delu v 
Oxford Cognitive Therapy Centru je polovično zaposlen 
tudi v klinični praksi v javnem zdravstvenem sistemu v 
Oxfordu, kjer se ukvarja predvsem s kognitivno-vedenj-
sko terapijo pacientov z obsesivno-kompulzivno motnjo 
in ponavljajočo se depresijo.

Kognitivno-vedenjska terapija obsesivno-kompulzivne motnje

p.s.
O občutku, ko 
je zunaj – 41°c, 
zmedi na cestah 
ob prvem sne-
gu, o prijaznih 
Kanadčanih, 
plastičnih poso-
dicah s hrano v 
službi, o tem, da 
je tekmovalcem 
na hokejskih 
tekmah dovolje-
no pretepati se,  
o objemih paci-
entov in števil-
nih jezikovnih  
nerodnostih  
pa v živo … :)

Peter Janjušević

Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, 
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psihologijo, tako kot danes, veliko več kot prostih mest, 
mi žal ni uspelo. Moja želja, da bi delal na področju men-
talnega zdravja, pa me je leta 1976 pripeljala do triletnega 
usposabljanja za psihiatričnega zdravstvenika (psychia-
tric nurse) na univerzi v Birminghamu. Po naključju so 
mi po vrnitvi v London po enem od intervjujev za službo 
ponudili delovno mesto in zaposlil sem se v psihiatrični 
bolnišnici na oddelku za vedenjsko terapijo, ki ga je vodil 
znani psiholog Victor Meyer. To je bilo pravzaprav moje 
prvo srečanje z vedenjsko terapijo in lahko rečem, da je 
moje prvo psihoterapevtsko usposabljanje iz vedenjske 
terapije na tem oddelku sprožilo dolgoletno zanimanje 
za obsesivno-kompulzivno motnjo. Odgovoren sem bil 
za celoten oddelek, vendar s svojo takratno izobrazbo 
več kot to pravzaprav nisem mogel početi. Sicer bi lahko 
napredoval in se ukvarjal le še z administrativnimi posli, 
vendar me ta del nikoli ni posebno privlačil. Zato sem 
ponovno poskusil z vlogo za specializacijo iz klinične 
psihologije in uspelo mi je dobiti mesto na Oxfordu, če-
prav sem si takrat v resnici želel ostati v Londonu. Tako 
sem še danes v Oxfordu, s svojo družino si pravzaprav ne 
želimo nikamor drugam, tam nam je lepo.

Kako ste postali strokovnjak za obsesivno-kompulziv-
no motnjo?
Predvsem so pomembne klinične izkušnje. Ta skupina 
motenj me je fascinirala že od mojih prvih izkušenj in 
stikov s pacienti na oddelku Victorja Meyerja. Enostavno 
se mi je zdelo neskončno zanimivo dejstvo, da imajo lju-
dje, ki sicer niso »nori«, lahko takšne nenavadne načine 
razmišljanja in vedenja.

Kje v vseh teh letih, odkar se ukvarjate s pacienti z ob-
sesivno-kompulzivno motnjo, vi sami vidite največje 
spremembe v pojmovanju motnje? Na delavnici ste po-
vedali, da je ta dolga leta veljala za povsem nedostopno 
psihoterapiji.
Nedvomno je največji premik na tem področju dosegel 
Paul Salkovskis s svojim kognitivnim modelom obsesiv-
no-kompulzivne motnje iz leta 1985. Zanimivo je, da je 
že Victor Meyer vedno govoril, da je erp (Exposure and 
Response Prevention) v resnici kognitivna tehnika, da ne 
gre le za proces habituacije, temveč da s temi intervenci-
jami pri ljudeh spreminjamo njihova pričakovanja, torej 
njihove kognicije.

Ali lahko, prosim, na kratko obrazložite bistvo kogni-
tivno-vedenjske terapije obsesivno-kompulzivne mo-
tnje?
Osrednja ideja, ki jo je pred petindvajsetimi leti uvedel 
Paul Salkovskis, je, da osnovni problem niso intruzivne 
misli same po sebi, saj se pojavljajo vsem nam, a večini ne 
povzročajo nobenih težav. Problematično je, da nekateri 
ljudje zaradi osnovne ranljivosti in bazičnih prepričanj te 

intruzije interpretirajo na način, ki ima negativno noto in 
visok osebni pomen: da te intruzije govorijo nekaj o meni 
ali o tem, kaj moram narediti, kar potem te paciente žene 
v reševanje problema s kompulzijami. V resnici pa to te-
žave le še poslabšuje. Terapija se zato osredinja na te inter-
pretacije, na kognitivne procese, ki so v osnovi motnje.

Kakšna je vloga vedenjskih eksperimentov?
V kognitivno-vedenjski terapiji imajo poleg erp – izpo-
stavljanja in preprečevanja odziva – pomembno vlogo 
tudi vedenjski eksperimenti. Če bi opazovali, kaj terapevt 
počne, bi morda težko razločili, ali gre za vedenjski eks-
periment ali izpostavljanje s preprečevanjem odziva. V 
obeh primerih bi, če bi npr. delali z nekom, ki stalno pre-
verja, ali je ključavnica zaklenjena, videli, da ga terapevt 
spodbuja, naj odide ven iz hiše, ne da bi zaklenil ključav-
nico. Razlika med vedenjskim eksperimentom in ERP je 
v teoretskem okviru, na katerem metoda temelji, pa tudi 
v sami izvedbi. V tradicionalnem vedenjskem modelu, 
kamor spada erp, gre za to, da nekaj počnemo dovolj 
pogosto in dovolj dolgo, dokler anksioznost ne upade. 
Če pa izhajamo iz kognitivnega okvira, gre za testiranje 
predvidevanj, na primer: „Kaj mislite, da se bo zgodilo, 
če hišo zapustite, ne da bi jo zaklenili?“ in „Dajmo to pre-
izkusiti in bomo videli, kaj se v resnici zgodi.“ Kognitiv-
nega terapevta zato vodi moto: »Kako lahko ugotovimo 
ali preverimo, kaj se zgodi; ali je nekaj, kar predvidevam, 
resnično ali ne?« Vedenjski eksperimenti so zelo učinko-
viti tudi v kognitivno-vedenjski terapiji pri drugih mo-
tnjah, imamo eksperimente, na primer pri shizofreniji, pa 
tudi nizki samopodobi, somatskih zdravstvenih težavah, 
depresivnosti, če naštejem le nekaj področij. Ta model je 
mogoče uporabiti pri skoraj vseh motnjah kot zelo upo-
rabno intervencijo. Pri večini problemov z mentalnim 
zdravjem se pri pacientih namreč srečamo z negativnimi 
predikcijami.

Kognitivno-vedenjska terapija temelji na množici raz-
iskav. Kaj nam kažejo študije na področju vedenjskih 
eksperimentov?
Kratek odgovor bi bil, da enostavno še nimamo veliko 
raziskav, predvsem če presojamo z vidika, koliko raziskav 
imamo sicer na področju kognitivno-vedenjske terapije. 
Nedavno je bila objavljena metaštudija o raziskavah ve-
denjskih eksperimentov in rezultati kažejo, da je njihova 
učinkovitost višja v primerjavi s postopki samega izposta-
vljanja. Kot rečeno, potrebnih je še veliko več raziskoval-
nih naporov, da bomo lahko trdili kaj specifičnega. Same 
klinične izkušnje pa kažejo, da zadeva deluje, in to zelo 
dobro. V kognitivno-vedenjski terapiji je »V« zelo po-
memben, meni morda še toliko bolj, ker sem začel kot ve-
denjski terapevt. Problem, s katerim se srečamo pri mnogo 
pacientih v kognitivni terapiji, je, da rečejo: »Saj razumem 
in se strinjam s tem, vendar se enostavno ne čuti tako.« To 

je točka, kjer imajo vedenjski eksperimenti pomembno 
vlogo, saj pomagajo, da pacienti zadeve izkusijo na sebi. 
Na delavnicah, ki jih izvajamo, pogosto uporabljamo citat 
ameriškega avtorja Marka Twaina, ki je napisa: »You can 
learn something swinging a cat by the tail you can learn 
no other way.« Gre za osebno izkušnjo. 

Kognitivno-vedenjska terapija je terapija izbora za 
obsesivno-kompulzivno motnjo, priporočena je tudi v 
standardih NICE … Kje pa so še vedno področja dela s 
temi pacienti, o katerih ne vemo dovolj?
Učinkovitost kognitivno-vedenjske terapije je seveda od-
visna od več dejavnikov, različna je od pacienta do paci-
enta, odvisna je tudi od tega, o kakšni motnji govorimo. 
Če govorimo o panični motnji, lahko zagotovo trdimo, 
da jo s kognitivno-vedenjsko terapijo večinoma povsem 
odpravimo, kar nedvoumno kažejo tudi raziskave. Na 
področju obsesivno-kompulzivne in nekaterih drugih 
motenj je sicer treba težiti k popolni odpravi težav, a tega 
v mnogo primerih ne bomo dosegli. Lahko pa dosežemo 
velike in pomembne spremembe v kakovosti pacientove-
ga življenja, in to je za njih pogosto prav odrešujoče.

Katera smer bo po vašem mnenju zanimala razisko-
valce na področju obsesivno-kompulzivne motnje v 
prihodnosti? Katera so tista področja, o katerih še ne 
vemo dovolj?
Hoarding je zagotovo eno takšnih. Zanimivo, da je na 
zadnjem svetovnem kongresu kognitivnih in vedenjskih 
terapij v Bostonu prav ta fenomen pritegnil ogromno po-
zornosti na mnogo znanstvenih simpozijih. Problem ho-
ardinga je nekaj, kar smo morda spregledali, številke, do 
katerih sem sam nekoliko skeptičen, pa nam govorijo, da 
pri 10–30 odstotkih pacientov z obsesivno-kompulzivno 
motnjo najdemo tudi hoarding, seveda pa tudi pri drugih 
vrstah psihopatologije. Argument, da pacientov, pri kate-
rih gre za hoarding, ne vidimo posebno veliko, ker ne išče-
jo pomoči, se mi zdi iz izkušenj povsem verjeten. Drugo 
zanimivo področje je fenomen, ki sem ga omenjal že na 
delavnici – skrupuloznost, ki vključuje pogosto predvsem 
religiozna prepričanja. Naslednje področje, ki bo verjetno 
v bližnji prihodnosti pritegnilo veliko raziskovalnega za-
nimanja, je tudi t. i. tretji val kognitivnih in vedenjskih 
terapij, pri tem mislim predvsem na mindfullness. Teore-
tično lahko ti pristopi veliko ponudijo prav področju dela 
z obsesivno-kompulzivno motnjo. Pravzaprav mi ni čisto 
jasno, zakaj se nihče še temu ni podrobneje posvečal, saj 
se zdi, da je pristop, predvsem s svojim poudarjanjem ne-
kakšnega distanciranja od lastnih misli in obravnavanje 
le-teh kot le misli, zares pisan na kožo obravnavi obsesiv-
no-kompulzivne motnje. Res je, da je potrebnih še veliko 
raziskav, da bomo pravo vrednost, predvsem pa mehaniz-
me delovanja dobro razumeli in jih uspešno aplicirali v z 
dokazi podprto klinično prakso.

Na delavnici ste večkrat omenjali, da se je v zadnjih 
letih védenje in odnos do obsesivno-kompulzivne mo-
tnje v Veliki Britaniji precej spremenil, da je motnja 
vse manj stigmatizirana in vse bolje razumljena. Od 
kod ta premik?
Predvsem gre tu velika zasluga medijem. Izpred petnaj-
stih let se spomnim časopisa, kamor so ljudje s težavami 
pisali za nasvete. Nekdo je poslal pismo, v katerem je ja-
sno opisoval težave z obsesijami, in novinar mu je odgo-
voril, da je pravi pristop v tem primeru averzivna terapija 
z električnimi šoki. To je bila pač takratna raven javnega 
razumevanja te motnje. Odtlej pa se v Veliki Britaniji o 
tem veliko več in bolj korektno piše. Tudi televizija ima 
svojo vlogo, če na primer spet omenim Paula Salkovskisa, 
ki je imel kar nekaj odmevnih oddaj o obsesivno-kom-
pulzivni motnji. Verjetno so k obveščanju pripomogli 
tudi nekateri filmi, na primer As good as it gets, v katerem 
so igrali Jack Nicholson in drugi. Tako je vse več zave-
danja, da motnja obstaja in za kaj pri njej resnično gre. 
Seveda pa gre to z roko v roki tudi z dejstvom, da imamo 
učinkovite terapevtske pristope, s katerimi ljudem lahko 
ponudimo pomoč. 

Trenutno poleg svojega kliničnega dela vodite Oxford 
Cognitive Therapy Centre (octc). Kakšni so njegovi 
začetki in kaj počnete?
To je pravzaprav malo smešna zgodba, saj se je vse skupaj 
začelo iz katastrofe, če se tako izrazim. Moja predstojnica, 
ki je bila potem tudi prva vodja octc, je v tistem času vo-
dila psihološko službo za odrasle v zdravstveni ustanovi, 
kjer sem bil zaposlen. Torej, Joan Kirk, moja dobra pri-
jateljica, s katero sva skupaj napisala knjigo Introduction 
to Cognitive Behaviour Therapy: Skills and Applications je 
bila prva, ki je dala idejo o ustanovitvi centra. Nacionalni 
zdravstveni sistem je pri nas občasno v finančni krizi in 
ravno v tistem obdobju so se začela varčevanja. Zanimivo 
je, da se nihče od nas ne spomni zares točno, kdaj smo 
začeli uporabljati ime Oxford Cognitive Therapy Centre, 
vendar je pred nekako desetimi, petnajstimi leti Joan do-
bila nalogo, da zaradi varčevanja odpusti nekaj strokov-
njakov. Ravno ona je idejo uspešno prodala upravi: da bi 
raje namesto odpuščanja ustvarili dobiček z ustanovitvijo 
nove dejavnosti, izobraževanja. To je bil začetek octc. 
Na začetku smo v njem delali le trije ali štirje nekaj ur na 
teden, z naraščajočo potrebo po različnih usposabljanjih 
iz kognitivno-vedenjskih terapij pa nas je bilo vse več. 
Izobraževanje in supervizija še vedno predstavljata naj-
večji delež naše dejavnosti. Še vedno delujemo izključno 
z lastnimi finančnimi sredstvi, kar nam omogoča, da se 
ukvarjamo z raziskovalnim delom. Vseh dvanajst, koli-
kor nas je sedaj vključenih v octc, pa tam dela le en del 
delovnega časa, saj smo vsi aktivni tudi v klinični praksi. 

Še vedno 
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Večkrat ste med predavanjem omenili program iapt 
(Improving Access to Psychological Therapies). Lahko 
kaj poveste o njem?
Po mojem mnenju gre za čudovit program. Zanimivo 
je, da je bil pobudnik profesor ekonomije, lord Richard 
Layard, ki je član lordske zbornice angleškega parlamen-
ta in profesor na London School of Economics. Pred ne-
kaj leti se je začel zanimati za idejo, da naj bi se ekono-
mija ukvarjala še s čim drugim, ne le z denarjem. Menil 
je, da ljudem pravzaprav ni pomemben le denar, temveč 
predvsem njihova sreča. O tem je napisal knjigo z naslo-
vom Happiness in udomačilo se je celo ime Happiness 
Economics. Eden od najpomembnejših sklepov njegovih 
raziskav je, da je sreča ljudi najbolj določena s tem, ali so 
zaposleni, drugi dejavnik pa je mentalno zdravje. Od tega 
je bil le še korak v raziskovanje povezave med mentalnim 
zdravjem in zaposlenostjo. Ugotovil je, da je kognitivno-
vedenjska terapija učinkovit pristop zdravljenja motenj 
ne področju mentalnega zdravja, vendar v okviru naci-
onalnega zdravstvenega ni dovolj pristopna, saj so bile 
čakalne dobe za terapijo povsod zelo dolge. Zato se je po-
vezal z profesorjem Davidom Clarkom z Inštituta za psi-
hiatrijo v Londonu. Skupaj sta začela lobirati pri takratni 
laburistični vladi in uradnike prepričevala, da bi z večjim 
dostopom do učinkovitih in z dokazi podprtih psiholo-
ških metod zdravljenja sprva kognitivno-vedenjske tera-
pije, kasneje pa na primer tudi interpersonalne terapije 
in svetovanja lahko dosegli pomembne cilje. Predvsem 
jima je uspelo prikazati, da se takšna širitev enostavno 
izplača, saj se vloženi denar povrne s tem, ko so ljudje 
manj odsotni z dela zaradi težav na področju mentalnega 
zdravja, manjša pa je tudi nezaposlenost. Sprva smo bili 
do njunih idej vsi precej cinični, saj si niti predstavljati 
nismo mogli, da bi jima lahko uspelo vlado prepričati o 
čem tako velikem. Na naše začudenje pa jima je uspelo in 
vlada se je zavezala, da bo poskrbela za razširitev in večjo 
dostopnost do učinkovitih psiholoških terapij. Trenutno 
smo v tretjem letu programa in na leto se za to name-
ni več kot 170 milijonov funtov. Usposobili smo več kot 
3500 novih kognitivno-vedenjskih terapevtov, številke so 
torej neverjetno velike. Mislim, da gre za enkraten pro-
jekt v svetovnem merilu, osebno ne vem, ali so se še kje 
lotili česa takšnega. Obstajajo tudi težave, seveda, vendar 
gre nedvomno za edinstven dosežek, evalvacije pa tudi 
kažejo, da zadeva deluje. Kako bo s financiranjem v na-
slednjih letih, bomo videli, posebno zaradi krize.

Omenili ste tudi, da ima humor sam po sebi pomemb-
no vlogo v terapiji. V kakšnem smislu?
Gre za več stvari. V kognitivno-vedenjski terapiji, poseb-
no ko izvajamo vedenjske eksperimente in izpostavljanje, 
pogosto delamo precej nenavadne, celo smešne zadeve. 
Veliko je situacij, ko se enostavno moraš smejati. Pri hu-
morju gre tudi za razpršitev anksioznosti, saj se je zelo 

težko nečesa bati in se obenem temu smejati. Pri uporabi 
humorja v terapiji pa moramo biti pazljivi. Pomembno je, 
da imamo s pacientom že zgrajen trden odnos, le tako ne 
bo mislil, da se smejimo zato, ker ga morda ne razume-
mo. Če humor uporabimo pravilno, je lahko zelo dober 
pripomoček. Podobno je z uporabo analogij in zgodb. 
Pripovedovanje zgodb je ena od stvari, ki nas dela ljudi, 
nekaj, kar je blizu veliki večini nas vseh, s tem smo od-
rasli, ves čas pripovedujemo zgodbe svojega življenja. Če 
lahko najdemo načine, da kdaj pa kdaj zelo kompleksne 
ideje drugemu sporočimo v obliki zgodbe, te lažje razu-
memo, predvsem pa si zgodbe lažje in bolje zapomnimo 
kot neke gole abstraktne ideje.

Lahko poveste še nekaj besed o knjižici Obvladovanje 
obsesivno-kompulzivne motnje, ki sta jo napisala z 
Normo Morrison in ki smo jo pred kratkim izdali tudi 
pri nas? 
Knjižica je namenjena kot pomoč ob profesionalni ko-
gnitivno-vedenjski terapiji, ne gre za nadomestek terapije 
ali za samopomoč, za slednjo je na voljo precej drugih 
knjig. Knjižica ozavešča, za kaj pri obsesivno-kompul-
zivni motnji sploh gre, kako bo potekala terapija in po-
dobno. Uporabna je za edukacijo svojcev pacientov z 
obsesivno-kompulzivno motnjo. Jaz jo v terapiji vedno 
uporabljam, čeprav se največ ukvarjam s težjimi pacienti, 
ki se niso odzvali v prejšnjih terapijah, kjer gre za kom-
pleksno problematiko. Navadno so knjižico dobili že v 
prejšnjih obravnavah in jo proučili. Vsekakor je priročna 
in uporabna. 

Katja Belšak

Psihiatrična bolnišnica Ormož

Navezanost
Poročilo z 12. Bregantovih dnevov

Eden od najpomembnejših sklepov 
njegovih raziskav je, da je sreča ljudi 
najbolj določena s tem, ali so zaposleni, 
drugi dejavnik pa je mentalno zdravje. 
Od tega je bil le še korak v raziskovanje 
povezave med mentalnim zdravjem 
in zaposlenostjo. Ugotovil je, da je 
kognitivno-vedenjska terapija učinkovit 
pristop zdravljenja motenj ne področju 
mentalnega zdravja, vendar v okviru 
nacionalnega zdravstvenega sistema 
ni dovolj pristopna, saj so bile čakalne 
dobe za terapijo povsod zelo dolge.

intervju  [Bregantovi dnevi] srečanja

 Kot že zadnjih nekaj srečanj so se tudi 12. Bre-
gantovi dnevi odvijali v Rogaški Slatini. Gre za 
tradicionalni bienalni psihoterapevtski kongres, 

organiziran v spomin na Leopolda Breganta, pionirja 
psihoterapevtskega dogajanja na naših tleh. Na srečanju 
se vsako drugo leto zbere velika večina članov Združenja 
psihoterapevtov Slovenije pa tudi drugi, ki se posvečajo 
psihoterapevtskemu delu.
 Tokratno srečanje je bilo namenjeno navezanosti. Pro-
gram srečanja je tekel, kot je to že uveljavljena praksa, ki 
tako vzdržuje enega izmed osnovnih konceptov dobrega 
psihoterapevtskega dela – konstantnost. Ob gostji prvega 
večera in okrogli mizi zadnjega dne so dopoldansko delo 
na kongresu zaznamovala plenarna predavanja, vmes pa 
so tekle male in diskusijske skupine s predstavitvami pri-
merov psihoterapevtskega dela, delavnica na temo avtiz-
ma in trikratna velika skupina.

Predavanja
Plenarna predavanja so bila štiri, predavali so dr. Zlat-
ka Cugmas o razvojnopsihološkem pristopu k merjenju 
navezanosti, dr. Peter Praper o navezanosti, mentalizaciji 
in psihoterapiji, dr. Polona Matjan Štuhec o navezano-
sti, razvezanosti in terapevtskih možnostih, Dubravka 
Trampuž in prim. Mojca Brecelj Kobe pa sta govorili o 
usodni navezanosti in družinskem sistemu. Predstavila 
bom nekaj zanimivejših predavanj.

Dr. Zlatka Cugmas je predstavila razvojnopsihološki 
pristop k merjenju navezanosti. V začetku je poudarila 
definicijo Bowlbyja, ki navezanost pojmuje kot močno 
čustveno vez med otrokom in objektom navezanosti v pr-
vem letu otrokovega življenja. Omenjala je pojem notra-
njega delovnega modela, ki ga dojenček razvije na osnovi 
interakcij z osebo, ki zanj skrbi. Gre za mentalne sheme 
odnosov, od katerih so kasneje odvisni človekovo doje-
manje sebe in njegova pričakovanja, kako naj bi se do nje-
ga vedli drugi. Predavateljica je predstavila postopek mer-
jenja navezanosti prek dobro znane neznane situacije, ki 
jo je razvila M. Ainsworth s sodelavci. Gre za situacijo, v 
kateri se otroka ločuje in ponovno združuje z mamo, da se 
tako preveri vzorec otrokove navezanosti nanjo – varen, 

izogibajoč, ambivalenten in neorganiziran oziroma neo-
rientiran. Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na vzorec 
otrokove navezanosti, je občutljivost objekta navezanosti, 
je Z. Cugmas povzela raziskave mnogo avtorjev.
 Neznana situacija je najbolj primerna za merjenje na-
vezanosti v starosti 12–18 mesecev, za starejše otroke, ki 
imajo že več izkušenj z neznanimi osebami in ločitvami 
od objektov navezanosti, pa ne toliko. Metoda neznane 
situacije naj ne bi upoštevala materinega vedenja, navaja-
jo kritiki, zato so se v zadnjih letih razvile tudi druge me-
tode merjenja navezanosti. Ena izmed teh je zanimiva, a 
strašljiva paradigma, ki ne meri zgolj značilnosti otrokove 
navezanosti, ampak tudi diadni odnos. Gre za situacijo, v 
kateri je malček za deset minut ločen od mame, potem 
se pet minut mama in otrok prosto igrata z igračami, sle-
di še triminutna prisotnost igrače pajka. Mama lahko v 
tej situaciji otroku daje razne signale, npr. o nevarnosti 
pajka. Otrok namreč izraža drugačen tip navezanosti, ko 
zaznava, da mu grozi nevarnost, pri vsem skupaj pa je 
seveda pomembno, kaj v takem primeru izražajo starši – 
njihova dolžnost je, da nudijo otroku udobje, mu zmanj-
šajo tesnobo, hkrati pa mu s tem lahko dajo občutek, da 
je zaščita nujna. 
 Z. Cugmas je predstavila tudi lestvice, ki jih je sama 
razvila za merjenje navezanosti pri otroku – in sicer Oce-
njevalno lestvico otrokove navezanosti na vzgojiteljico in 
Ocenjevalno lestvico otrokove navezanosti na učiteljico 
v prvem in drugem razredu osnovne šole. Lestvici meri-
ta navezanost pri otrocih v zgodnjem in srednjem otro-
štvu v vsakodnevnih stresnih in nestresnih situacijah na 
mamo in na druge, za otroka pomembne osebe.
 Predavateljica je spregovorila tudi o proučevanju na-
vezanosti otrok na očeta, pri čemer je navajala Paquetta 
in Bigrasa, ki sta razlikovala občutljivost pri materah in 
občutljivost pri očetih. Prvo sta povezovala z varnostjo, 
drugo pa z odzivi na otrokovo potrebo po stimulaciji 
in raziskovanju. Paquette poudarja odnose aktivacije, tj. 
opogumljanja s strani staršev k raziskovanju, kar zraven 
pomirjanja v distresu prav tako tvori otrokov občutek 
zaupanja v lastne sposobnosti spoprijemanja z ogroža-
jočimi in neznanimi dejavniki v fizičnem in socialnem 
okolju. Navezanost med otrokom in očetom se meri npr. 
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prek tvegane situacije (vsiljive neznane osebe ali fizične 
nevarnosti ter prepovedi starša), v kateri otrok išče rav-
notežje med raziskovanjem okolja in sprejemanjem ome-
jitev, ki mu jih postavlja objekt navezanosti. Na osnovi te 
situacije je mogoče razločiti manj aktivirane, aktivirane 
in bolj aktivirane otroke glede na pasivnost in stopnjo 
raziskovanja ter zaupljivost.
 Predavateljica je omenila tudi raziskovanje navezano-
sti v obdobju mladostništva in odraslosti, pri čemer je 
navedla še svoje raziskave, v katerih je ugotovila, da je 
slog navezanosti povezan z uživanjem zdravju škodljivih 
snovi in zasvojenostjo. Večja komunikacija in zaupljivost 

mladostnika do staršev se je pokazala povezana z manjši-
mi občutki zasvojenosti. Raziskave kažejo, da tudi v času 
obiskovanja visokih šol mama ostaja primarni objekt na-
vezanosti, vendar postane proti koncu šole romantični 
partner pomembnejši objekt navezanosti kot mama.
 Za merjenje navezanosti pri odraslih je predavateljica 
navedla Intervju navezanosti za odrasle, ki meri repre-
zentacije navezanosti, temelječih na izkušnjah z odnosi 
navezanosti v otroštvu. Intervju na osnovi dobljenih po-
datkov opredeljuje tri vzorce navezanosti: avtonomnost, 
zavračanje in pretirano vključenost. 
 Z. Cugmas je sklenila svoje predavanje z ugotovitvijo, 
da morajo biti psihološki pripomočki, ki so namenjeni 
merjenju navezanosti, prilagojeni stopnjam posamezni-
kovega kognitivnega, govornega, čustvenega in socialne-
ga razvoja, in da so vzorci navezanosti primerljivi v raz-
ličnih razvojnih obdobjih.

Dr. Peter Praper je v svojem predavanju, kot je to že v 
njegovi dobri navadi, naredil obsežen teoretični pregled 
od Freuda do relacijskih teorij, vključno z mentalizacijsko 
teorijo in teorijo navezanosti. Poudaril je, da raziskave na 
področju psihoanalitičnih psihoterapevtskih pristopov 
podpirajo relacijske modele, ki nudijo spoznanje, da se 
človek lahko razvija le v območju pomembnih odnosov, 
skozi dimenzije selfa, objekta in interakcije. Praper navaja, 
da so egopsihološki koncepti, teorija objektnih odnosov, 
psihoanalitična selfpsihologija le nove veje tradicionalnih 
psihoanalitičnih teorij, ki psihoseksualnemu in psihoso-
cialnemu razvoju dodajajo uvid v številne druge razvojne 
linije, po katerih se posameznik organizira kot oseba.
 Praper navaja, da je Bowlby verjel, da se osebnost 
otrok oblikuje v odnosih, v izmenjavi s pomembnimi 
drugimi osebami in da je za ugoden razvoj nujna pozitiv-
na čustvena navezanost z občutki varnosti in zaupanja. 

Pozoren je bil na uglašenost med otrokom in primarnim 
objektom v simbiozi, ugotavljal je, da se temeljni slog na-
vezanosti vzpostavlja v tem obdobju in je odvisen od zr-
caljenja, ki odseva materino uglašenost in odzivnost. Šele 
kasneje so v tem procesu začeli odkrivati tudi otrokovo 
aktivno vlogo, za otrokov razvoj pa ni toliko pomemb-
no zadovoljevanje fizičnih potreb in teženj gonov, ampak 
zadovoljevanje kontaktnih teženj, s katerimi otrok pono-
tranja in gradi svoj notranji svet.
 Predavatelj je podrobneje opredelil razvoj navezano-
sti. Pravi, da ima otrok genetske predispozicije za razvoj 
navezanosti, vendar jih lahko popolnoma aktivira šele ob 

prehodu v celostni objektni odnos, v starosti 7–8 mese-
cev. Med 7. in 18. mesecem otrok razvije že stabilen slog 
navezanosti s predvidljivimi vedenjskimi vzorci, vendar 
le varen slog navezanosti ustrezno podpira proces sepa-
racije in individualizacije in s tem razvoj avtonomije, tr-
dnega in koherentnega selfa, realističnih predstav druge-
ga, zmožnosti uravnavanja in »kontejniranja« emocij … 
Vsi drugi slogi – navezanost z negotovostjo, opozicional-
nostjo, ambivalenco in izogibanjem – oškodujejo, modi-
ficirajo in popačijo notranje modele tako selfa in objekta 
kakor tudi odnosa. Negotov, izogibajoč slog navezanosti 
se kaže v izogibanju namesto v iskanju ugodja v kontaktu 
z objektom. Navezanost z ambivalenco in opozicional-
nostjo se kaže v otrokovi preokupiranosti z objektom in 
hkrati kot nezmožnost razreševati konfliktne situacije. 
Dezorganizirana in dezorientirana navezanost pa otroka 
potisne v dezorganizirano vedenje in konfuzne odnose.
 Praper navaja tudi lastna raziskovalna spoznanja, da 
je navezanost tipično diadna čustvena vez, saj nastaja v 
razvojni fazi simbioze in omogoča povezanost tudi v pro-
cesu separacije in individualizacije. Procesi ponotranja-
nja in asimilacije navezanost na objekt spreminjajo v no-
tranje modele in organizirane predstave o sebi, drugem, 
skupinskih odnosih in svetu. Navezanost je konstantna 
čustvena orientacija, vendar se s širitvijo objektov nave-
zanosti razvijajo tudi določene avtonomne značilnosti.
 V adolescenci se razvojni proces nekako ponovi – ado-
lescenti, ki so v otroštvu razvili slog varne navezanosti, 
vzpostavljajo boljše odnose z vrstniki, manj odreagirajo 
z vedenjem ali telesom, imajo manj konfliktov s starši in 
institucijami. Tisti s preokupiranim slogom pogosto ne-
prilagojeno odreagirajo, razvijejo motnje. Tudi opozicio-
nalni, odklanjajoči slog je v adolescenci pogosto dejavnik 
razvoja zlorabe substanc, dezorganiziran slog navezano-
sti pa sproža hude oblike motenosti na področju regula-

cije čustev, odnosov in je pogosto v ozadju disociativnih 
motenj in destruktivno agresivnega vedenja.
 Odrasli z varnim slogom navezanosti so bolj avtono-
mni, ustvarjajo dobre odnose s fleksibilnimi mejami med 
seboj in drugimi, odrasli s preokupiranim slogom nave-
zanosti pa ustvarjajo odnose, polne negotovosti in tesno-
be, negativnih čustev, so ranljivi in odvisni. Odklanjajo-
či, opozicionalni slog je značilen za tiste, ki se čustveno 
distancirajo od drugih in kažejo samozadostno vedenje. 
Dezorganizirani slog navezanosti je tudi pri odraslih v 
ozadju hudih oblik motenosti.
 Praper je povezal navezanost z mentalizacijo, ki po 

Fonagyju pomeni zmožnost uporabljati reprezentacije la-
stnih emocionalnih stanj v kontekstu emocionalnih stanj 
drugih ljudi. Ponovno je omenjal Bowlbyja, ki je ponudil 
model, po katerem je mogoče sklepati o povezanosti med 
organizacijo mentalnih reprezentacij in medosebnim ve-
denjem, pri čemer prevladujoči slogi zgodnje navezanosti 
predstavljajo ponotranjene »delovne modele« kasnejših 
odnosov, ki človeka usmerjajo v prevzemanje določenih 
vlog in pozicij. Zgodnje izkušnje delujejo prek procedu-
ralnega (implicitnega) spomina in pomenijo »načine biti 
z drugimi«, ki so utirjeni v značilnostih živčnega siste-
ma, obenem pa so vraščeni v kognitivno strukturo kot 
funkcijo medosebne interakcije, v kasnejših interakcijah 
se potem aktivirajo prek specifične mentalizacije. Men-
talizacija je torej proces, s katerim si razlagamo pomen 
drugega in sebe v odnosu. Podvržena je dozorevanju ko-
gnitivnih funkcij in razvojnemu procesu, nastaja preple-
teno tudi z razvojem navezanosti in procesa separacije in 
individualizacije.
 Praper je navezanost pojmoval tudi kot razvojno lini-
jo s svojimi, za razvojno fazo specifičnimi značilnostmi. 
Pravi, da je razvojno razumevanje psihopatologije posta-
lo ključno in dopolnjuje psihodinamično, psihoanalitič-
no razumevanje. Svoje predavanje je potem nadaljeval še 
z natančnimi opisi nevrobioloških podlag relacij, z ra-
zvojnimi koraki vse od spočetja do odraslih slogov nave-
zanosti, pri čemer je podrobno pojasnil pogoje za razvoj 
motenosti in psihoterapevtske zmožnosti v okviru tega.
 Predavatelj je na koncu svojega predavanja poudaril, 
da enovitega modela človekovega uma nimamo in da je 
tudi malo verjetno, da bi da bi ga kdaj našli. Pri psihote-
rapevtskem delu je ključna integracija temeljnih modelov 
– tako klasičnega kot relacijskega – medosebne, egopsi-
hološke, objektnorelacijske, selfpsihološke in mentaliza-
cijske teorije. Še posebej delo na mentalizaciji, za katero 

se zdi, da se je le v zadnjem obdobju o njej več govorilo, 
pa je skupno večini psihoterapevtskih pristopov.

Dr. Polona Matjan Štuhec je svoje predavanje o nave-
zanosti, razvezanosti in terapevtskih možnostih začela 
z informacijo o tem, da se je z navezanostjo prvi začel 
ukvarjati etolog Konrad Lorenz. Leta 1935 je objavil svoja 
dela o vtisnjenih vzorcih vedenja pri račkah, ki so sledile 
tistemu bitju, ki so ga prvega zagledale, potem ko so se iz-
legle iz jajčka. Nadalje je prav tako omenjala Bowlbyja in 
njegov navezovalni vedenjski sistem, ki obsega iskanje in 
ostajanje v bližini zaščitniške navezovalne osebe, iskanje 

le-te za varno osnovo, iz katere se otrok poda v razisko-
vanje in tekanje k tej osebi v nevarnih situacijah. Navezo-
valno vedenje je osnova za izgradnjo psihične strukture 
(self-objekt reprezentacije), v osnovnih procesih psihič-
ne organizacije pa ima ključno vlogo oseba, na katero 
je otrok navezan. Navadno je to mati, zveza med njo in 
dojenčkom je najzgodnješa oblika objektnega odnosa, ki 
jo omogoča proces navezovanja. Mati deluje kot posre-
dnik pri ustvarjanju kohezivnosti, odnosa do realnosti 
in objektnega odnosa – težave v teh procesih pa imajo 
svoj vpliv na odraslo psihopatologijo in na terapevtske 
zmožnosti. Kakor je materina vsakodnevna interakcija in 
njena odzivnost na njegove potrebe pomembna za vzpo-
stavitev navezanosti, tako je pacientov navezujoči odnos 
do terapevta tisti, ki omogoča spremembo, le-ta pa se 
dogaja z vzajemnostjo v odnosu. Jedro psihoterapije na 
področju motenj navezanosti postane relacijski, čustveni 
in reflektivni proces, ki pomaga pacientu pri razvoju bolj 
varnega občutka selfa.
 Bowlby je ugotavljal, da na otroka ne deluje patološko 
zgolj materina fizična odsotnost, ampak tudi njena ču-
stvena nedostopnost. Če malčka zapusti mati, ta najprej 
protestira (kriči, joka), potem je obupan, kasneje pa se 
pojavi razvezanost – takrat otrok daje videz, kot da se je 
na novo situacijo prilagodil. Pogoste ločitve ali dolgotraj-
na ločitev otroka od matere v prvih treh letih njegovega 
življenja povzročijo trajno razvezanost.
 Predavateljica je nadalje pojasnila, kaj se kasneje v 
življenju zgodi z osebami z neuspešnim navezovalnim 
procesom. Psihopatologija je močno odvisna od vrste, 
stopnje in pogojev, v katerih so se dogajale prekinitve, 
neodzivnosti in nedostopnosti navezovalne osebe, pri 
tem pa je pomembna tudi otrokova odzivnost, aktivnost 
ali pasivnost, vztrajnost ... Po Hornerjevi vidimo patolo-
gijo navezanosti v neuspehu ustvariti navezovalni odnos 

srečanja [Bregantovi dnevi]  [Bregantovi dnevi] srečanja
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in dr. Tamara Ditrich
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od začetka, v prekinitvi zgodnje navezanosti, neintegrira-
ni, multipli navezanosti, navezanosti prek lažnega selfa in 
obrambni razvezanosti, ki služi temu, da se oseba ponov-
no ne naveže in se s tem travma ne ponovi. Taka oseba 
ima manj zaupanja v svoje bližnje, do njih je sovražna ali 
besna, kar jo ščiti pred novim navezovanjem. Odnos z 
navezovalno osebo je še posebej ranljiv od šestega mese-
ca do otrokovega četrtega leta starosti. Če se pojavlja več 
navezovalnih oseb hkrati, to ne olajša varnosti in procesa 
navezovanja, ampak ga oteži in povzroči motnjo v selfu, 
ki je fragmentiran. Pri motenem procesu navezovanja se 
lahko pojavi tudi lažni self, ki ščiti pristni self in osebo 
pred doživljanjem psihične bolečine in prizadetosti. 
 Tako kot prejšnji predavatelji je tudi P. Matjan v svojem 
prispevku opisala raziskave M. Ainsworth in navedla, da 
navezovalno vedenje pri malčkih predstavlja predvidljiv 
kontinuum v otroštvu, adolescenci in odraslosti, kjer je 
neorganizirana navezanost pogosto v ozadju mejne oseb-
nostne strukture, izogibajoča navezanost vodi v obsesiv-
ne, narcisistične in shizoidne probleme, ambivalentna 
navezanost pa v histrionične težave.
 M. Main, ki je izdelala Navezovalni intervju za odrasle, 
ki smo ga že omenjali, se je zavedala pomembnosti načina 
pripovedovanja o lastni preteklosti (kot naša usmerjena 
anamneza), zato je razvila tudi pojem metakognicije, ki 
pomeni držo selfa do doživljanja, tudi do mentalne izku-
šnje. Ločila je reprezentacije (sem pozabljiva oseba) od 
metareprezentacij ali metakognicij (sem oseba, ki pogo-
sto čuti, da pozablja). Kapaciteta za kognicijo je nujna tudi 
za psihoterapevta, saj daje možnost za prožnost in spre-
membo – s procesom metakognicije se spreminja pred-
stavnost in omogoča predstavna različnost (v življenju ni 
pravilno samo eno, drugi ljudje lahko mislijo drugače). 
Na tej točki M. Main trči ob teorijo uma in mišljenja, s 
čimer se ukvarja tudi že omenjeni Fonagy s svojo teorijo 
mentalizacije. Fonagy je sicer ugotovil, da imajo starši z 
dobro razvito kapaciteto za mentalizacijo tri- do štirikrat 
več varno navezanih otrok kot tisti s šibko kapaciteto.
 Posamezniki, ki imajo razvito sposobnost mentaliza-
cije, je Fonagyja po Wallinu povzemala predavateljica, iz-
kazujejo zavedanje narave mentalnih stanj (npr. menjajo 
zaznavo, da bi zmanjšali bolečino), se trudijo prepozna-
ti mentalna stanja, ki usmerjajo zunanje vedenje (vedo, 
da so čustva, ki jih imamo ob določeni situaciji, lahko 
nekonsistentna s situacijo), prepoznavajo razvojni vidik 
mentalnih stanj (tisto, kar smo čutili včeraj, se lahko raz-
likuje od tega, kar čutimo danes), zavedanje mentalnega 
stanja v odnosu z drugim (npr. terapevt ne more prepo-
znati, kaj pacient čuti, če mu tega ne pove). Navezanost je 
povezana z reflektivno držo, saj smo z večjo mentalizaci-
jo manj ujeti v najzgodnejše izkušnje.
 Najboljši medij, ki omogoča mentalizacijo, je jezik 
– pacient v kontekstu terapevtskega odnosa dobi prilo-
žnost, da misli, čuti, si predstavlja. Govorjenje o čustvih 

pa ima svoj smisel le, ko gre za čustva tukaj in sedaj. Spo-
znanja o navezanosti in delovanju našega uma so vodila 
k novemu pristopu v teoriji in tehniki psihoterapije, ki 
pomeni priložnost za nov navezovalni odnos, za nove 
navezovalne vzorce, pri čemer nova, varna navezanost 
pomeni osnovo za razvoj kapacitete za mentalizacijo in 
uravnavanje čustev. 
 V navezovalnem odnosu se razvija tudi self. Navezo-
valno orientirana psihoterapija je tako usmerjena na te-
lesni self, ki pomeni prve novorojenčkove izkušnje telesne 
narave. V osrčju te psihoterapije je čustveni self oziroma 
uravnavanje čustev, kar ustvarja osnovni občutek varno-
sti, ki ga dojenček dobi z izmenjavo občutkov med seboj 
in negujočo osebo – uravnavanje čustvovanja poteka v 
kontekstu navezovalnega odnosa. V čustveni izkušnji se 
nahaja tudi predstavni self (predstave interakcij). Ome-
njene tri selfe imamo vsi ljudje, reflektivni in zavedajoči 
self pa sta posameznikom le potencialno dostopna, oba 
spodbujata uvid in empatijo, uravnavanje čustvovanja, 
občutek osebnih zmožnosti, notranjo svobodo ... 
 Predavateljica se je pomudila še ob nevrobioloških in 
nevropsiholoških raziskavah, ki opredeljujejo z navezo-
valnim vedenjem povezano dogajanje v možganih, pri 
čemer je poudarila, da je za psihoterapijo posebej po-
memben prefrontalni korteks. Še posebej se je ustavila 
ob podrobnostih navezovalno orientirane psihoterapije, 
pri kateri je cilj ustvarjanje medsebojnih povezav in in-
tegracije med različnimi vidiki selfa. Gre za modaliteto 
psihoterapije, pri kateri je pomemben neverbalni svet 
doživljanja, ki predstavlja osnovo, iz katere kasneje pri-
dejo besede. Psihoterapevt tako spremlja pacientovo ne-
verbalno odzivanje, hkrati pa opazuje lastne reakcije in 
jih prepoznava – tako se odkriva tisto, kar je pomembno 
za situacijo tukaj in zdaj, na katero je psihoterapija osre-
dinjena (čustva, medosebni vzorec ...).
 Navsezadnje je predavateljica navedla še zahteve za 
terapevta, ki so potrebne za navezovalno orientirano 
psihoterapijo (po Wallinu): terapevt naj bo sprejemajoč 
do vseh možnih izkušenj in doživljanja; kadar je odnos 
med pacientom in terapevtom načet, ga terapevt poskuša 
reparirati; terapevt uporablja jezik in besede za nebese-
dne senzacije, občutke in čustva; terapevt mora biti pri-
pravljen, da se aktivno angažira, kadar se self pacienta 
izgubi, odcepi ali izgubi kontakt. Wallin pravi tudi, da 
tako kot prvi navezovalni odnos omogoči otrokov razvoj, 
tako tudi nov odnos s psihoterapevtom omogoči pacien-
tu spremembo – občutek varnosti, predelavo preteklih in 
vzpostavljanje novih navezovalnih vzorcev.

Okrogla miza
Okroglo mizo je v okviru programskega odbora organi-
zirala in prav tako povezovala dr. Polona Matjan Štuhec. 
Namen okrogle mize je bil po njenih besedah povezati 
osrednjo temo srečanja s sorodnimi vedami in strokami 

ter evolucijsko z živalmi. Zato je bil naslov okrogle mize 
Navezanost od račke do Slovenca. Račke je proučeval 
Lorenz, ki smo ga že omenili, s Slovenci in njihovim na-
vezovalnim vedenjem pa se ukvarjamo vsi v psihotera-
pevtskih krogih. Tokrat pa smo dobili še drug pogled na 
navezanost skozi oči gostov.
 Dr. Simona Kralj Fišer je govorila o navezanosti pri se-
salcih, njeno raziskovalno področje je proučevanje oseb-
nosti in navezovalnega vedenja pri živalih. Pri njih se 
navezanost kaže v otroškem vedenju (navezanost potom-
cev na starše) in v odraslosti (starševstvu, prijateljstvu, 
partnerstvu). Navezanost pomeni prilagoditev, ki poveča 
možnost preživetja, povečuje ohranitev in širjenje genov. 
Zanimivo je bilo slišati, da nekatere živalske vrste prepu-
stijo potomstvo samim sebi, te imajo tudi več potomcev 
in njihovo višjo smrtnost. Druge vrste imajo manj po-
tomcev, a jim pomagajo preživeti do spolne zrelosti ali 
dlje – pri njih tudi pride do navezanosti. Navezanost je 
znana pri krokodilih, nekaterih pticah in sesalcih. Med 
živalmi obstajajo vrste, kot so bobri in sloni, kjer potomci 
ostanejo pri starših in pomagajo pri naslednjih rodovih. 
Med živalmi obstajajo monogamne vrste, kot so labodi, 
gosi, nekatere voluharice in giboni, ki tvorijo dolgoletne 
pare in ob ločitvi od partnerja doživljajo stres. Naveza-
nost je vidna v skupni skrbi za potomce, spodbujanju, 
socialni opori, ekskluzivnem parjenju, ki pa, kot smo ob 
valu smeha v dvorani tudi slišali, ni vedno tako eksklu-
zivno. Ja, živali skačejo čez plot, ne samo dobesedno.
 Dr. Tamara Ditrich je na okrogli mizi govorila o na-
vezanosti v budizmu. Povedala je, da je navezanost po-
stavljena v središče budistične filozofije in psihologije. Je 
tista, ki predstavlja karmo in s tem glavni vzrok za člo-
vekovo eksistenco in njegovo mesto v svetu. Navezanost 
se enači z nezadovoljivostjo bivanja in problemi, ki jih 
človek ima. Cilj budističnih praks je osvoboditev od na-
vezanosti, od trpljenja – svoboden človek je v budizmu 
tisti, ki je presegel svoj jaz, s tem pa je presegel naveza-
nost. Osvoboditev od navezanosti zajema etično-moral-
ne vidike, meditacijo ter razumevanje in modrost. Varna 
navezanost pripelje do notranje svobode, če nam jo uspe 
ponotranjiti, da jo potem iščemo in najdemo v sebi, je 
v napovedi tega dela okrogle mize zapisala organizator-
ka okrogle mize. V diskusiji, ki se je kasneje razvila, je 
bil izpostavljen primer visokoizobražene gospe iz Indije, 
ki je svoji hčerki izbrala moža, prepričana, da je izbira 
dobra. Nehote se je pojavilo vprašanje, ali so naše izbire 
na osnovi naših notranjih modelov navezanosti tiste bolj 
prave. In ali smo v izbirah partnerja sploh svobodni, kot 
se nam kdaj zdi, da morda smo?
 Tretji gost, zgodovinar in literarni zgodovinar ddr. Igor 
Grdina, je imel namen, kot ga je napovedala povezoval-
ka okrogle mize, spregovoriti o narodnih značilnostih in 
posebnostih slovenskega naroda skozi čas in sublimacijo 
gonske nezavedne energije v obliki umetnosti, literatu-

re, glasbe in pesmi. Namen pravim zato, ker se natančne 
vsebine njegovega dela s samega srečanja bolj slabo spo-
mnim. V doživljanju pa mi je ostala njegova evidentna 
rahla norčavost iz nacionalnih stereotipov, ki jo je z zgo-
dovinskega vidika predstavil tako, da je psihoterapevtsko 
publiko zelo nasmejal.

Predstavitve primerov  
psihoterapevtskega dela
Na srečanju so bili predstavljeni primeri psihoterapev-
tskega dela Aleksandre Jeličić in dr. Boruta Škodlarja, dr. 
Marinke Pahole in Simone Prosen, Anite Prezelj, mag. 
Anice Prosnik, Tine Sentočnik in Maše Žvelc. Sama sem 
se udeležila prestavitve Brede Jelen Sobočan, ki je odprla 
vprašanje, »ali lahko negotovo navezana preideta v va-
ren ljubezenski par«. Predstavila je par, ki jo je, kot je na 
predstavitvi povedala, že na prvem srečanju vznemiril, 
da je najprej razmišljala o tem, kako naj sebe pomiri, da 
bo lahko pomirila še njiju. Potek terapije je opisovala z 
izrazitim poudarjanjem nevtralne pozicije, pri čemer je 
bila nujno potrebna konstantna refleksija terapije in la-
stne pozicije, tj. pozicije terapevtke v njej. Poudarila je, 
da je značilnost ljubezenskega odnosa v odraslosti ta, da 
vanj vstopata dva posameznika v dvosmeren vzajemen 
odnos, pri čemer je varen odnos, ko se oba zavedata po-
membnosti navezovalne in negovalne vloge, ki jo imata 
drug za drugega. Par, ki ga je predstavila, je kazal (vsak 
posameznik zase) visoko stopnjo tesnobe in izogibanja v 
navezovalnem sistemu, vzajemno sta se dinamično do-
polnjevala s separacijsko tesnobo in strahom pred bliži-
no. V težavnih srečanjih z medsebojnim napadanjem je 
bil (in je še) cilj terapije ustvariti varno navezanost – da 
vzpostavita bližino s prepletanjem navezave in nege –, da 
se lahko potolažita, da se lahko skupaj zabavata, čustveno 
nahranita in da sta lahko telesno varno blizu ter da imata 
skupne cilje. Za nas, ki smo se predstavitve primera psi-
hoterapevtskega dela udeležili, je bila to še ena priložnost 
za spoznavanje tople in empatične družinske in partner-
ske psihoterapevtke.

Med in ob
O zanimivem in vsebinsko bogatem srečanju s prof. Ka-
tjo Dougan v okviru večerne gostje tokrat nisem pisala 
(kmalu jo bomo v našem Klipu povabili k intervjuju).
Zaradi raznih organizacijskih obveznosti, pri katerih so-
delujem že od svojega prvega obiska Bregantovih dnevov 
pred osmimi leti, mi včasih zmanjka energije za, recimo, 
kulturno predstavo. Tokrat je bila to monodrama Ella, ki 
jo je odigral Primož Ekart in pokomentiral prim. Matjaž 
Lunaček.

Ob obiskanem in kljub izpuščenemu, Bregantovi dnevi z 
leti in v mojem doživljanju postajajo vedno bolj topli in 
prijateljski. Morda pa sem se samo navezala. 
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 Psihiatrična klinika Ljubljana, Slovenska akademi-
ja znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni 
center sazu in Slovensko združenje za prepreče-

vanje samomora smo tokrat že četrtič organizirali stro-
kovno srečanje, namenjeno združevanju vseh tistih, ki v 
Sloveniji delujemo na področju raziskovanja in prepreče-
vanja samomora. 
 Pobudo, da tudi v Sloveniji organiziramo strokovni 
dogodek, ki bi ponujal pregled najnovejših dosežkov na 
področju raziskovanja in preprečevanja samomora in sa-
momorilnega vedenja, je že leta 2002 začela uresničevati 
prof. dr. Onja Tekavčič Grad, prva predsednica Sloven-
skega združenja za preprečevanje samomora (sasp – Slo-
venian association for suicide prevention).  
 Poimenovali smo ga po našemu učitelju in mentorju, 
priznanem slovenskem psihiatru, akademiku prof. dr. 
Levu Milčinskemu, ki je že v prejšnjem stoletju v Sloveniji 
začel raziskovanje samomora in samomorilnega vedenja 
in uvedel še danes veljavno doktrino pomoči suicidalno 
ogroženim osebam. 
 Naša strokovna srečanja že ves čas potekajo v prosto-
rih Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Še pose-
bej smo ponosni na prvi memorial, ki je deloma potekal v 
prostorih slovenskega parlamenta in skušal opozoriti po-
litike ter pomembne in vplivne posameznike v naši druž-
bi na potrebo po sprejetju Nacionalnega programa pre-
prečevanja samomora v Sloveniji. Drugo srečanje je bilo 
posvečeno vplivu spola na suicidalno vedenje, tretje pa se 
je navezovalo na problem starejših oseb, ki v večini držav 
predstavljajo rizično populacijo za samomorilno vedenje.
 Tokrat smo k sodelovanju povabili novinarje in ko-
munikologe. Kljub temu da raziskave kažejo, da imajo 
mediji pomemben vpliv na posnemanje samomorilne-
ga vedenja in na oblikovanje stališč do samomora, se še 
vedno dogaja, da so nekateri prispevki senzacionalistič-
ni. V preteklosti smo že nekajkrat poskušali vzpostavi-
ti dialog z novinarji, ki pa ni bil dovolj odmeven, da bi 
omogočil spremembe v načinu poročanja. Tokrat nam je 
dodaten izziv predstavljal izid priročnika Spregovorimo 
o samomoru in medijih, ki so ga po smernicah Svetovne 
zdravstvene organizacije priredile Saška Roškar, Alenka 
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Tančič Grum in Vita Poštuvan, prevedel pa Žiga Valetič. 
V dopoldanskem času potekajo plenarna predavanja va-
bljenih predavateljev, ki vsak s svojega zornega kota osve-
tlijo izbrano temo. Popoldanski termini so namenjeni de-
lavnicam, kjer vsak avtor lahko izbere ožjo temo svojega 
prispevka. Delo v manjših skupinah povečuje možnost 
diskusije in aktivnega sodelovanja vseh udeležencev. 
Okrogla miza je namenjena izmenjavi bolj osebnih sta-
lišč in izkušenj, povezanih s temo memoriala. 
 Kot plenarne predavatelje vedno povabimo tudi stro-
kovnjake iz tujine, saj menimo, da takšno sodelovanje širi 
naše znanje ter spodbuja nove načrte in načine delova-
nja. Tokrat smo povabili dva predavatelja iz Belgije. Karla 
Andriessna, ki je vodja delovne skupine za postvencijo 
pri Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora in ko-
ordinator programa za preprečevanje samomora v Cen-
tru za mentalno zdravje v Gentu, in Karolino Krysinsko, 
ki je zadnjih pet let kot raziskovalka in predavateljica de-
lovala na dveh različnih univerzah v Brisbanu v Avstraliji 
(Univesity of Queensland, Griffith University).
 Ob otvoritvi sta udeležence pozdravila predsednik 
sazu, akademik prof. dr. Jože Trontelj, ki je rahločutno 
opisal svoje spomine na akademika Leva Milčinskega, in 
predstojnik Centra za mentalno zdravje, prim. Gorazd V. 
Mrevlje, ki je v imenu Psihiatrične klinike Ljubljana poz-
dravil udeležence.
 Uvodno plenarno predavanje z naslovom Kako odgo-
vorno poročati o samomoru so pripravile psihologinje 
Saška Roškar, Alenka Tančič Grum in Vita Poštuvan, 
avtorice že zgoraj omenjenega priročnika. Podale so po-
datke o tem, kako lahko poročanje o dokončanem samo-
moru ali samomorilnih poskusih vpliva na posnemanje 
vedenja ter kako s poročanjem o konstruktivnih načinih 
razreševanja osebnih stisk takšno vedenje preprečujemo. 
Novinarka Dnevnika in predsednica častnega razsodišča 
Društva novinarjev Slovenije Ranka Ivelja je govorila o 
novinarskem kodeksu v povezavi s poročanjem o samo-
morih. Izrazila je lastno presenečenje nad tem, koliko 
kršitev kodeksa je ugotovila pri pregledu člankov s temo 
samomora v slovenskem tisku v zadnjih petih letih. 
Kolega iz Belgije, Karl Andriessen, je predstavil zanimiv 

način, kako v Belgiji spodbujajo novinarje h konstruktiv-
nemu poročanju o samomoru. Posebna komisija vsako 
leto podeli nagrado za najbolj odgovorno poročanje o 
samomoru. V komisiji je poleg medijskega strokovnjaka 
in suicidologa vedno tudi član z lastno izkušnjo smrti bli-
žnjega zaradi samomora.
 Komunikologinja Sandra Bašič Hrvatin je s plenarnim 
predavanjem drugi dan srečanja spodbudila diskusijo 
udeležencev, saj je v svojem prispevku navajala razisko-
valne izsledke, ki kažejo, da mediji, še posebej tiskani, 
nimajo tako pomembnega vpliva na ljudi, kot jim pripi-
sujemo. Poudarila je tudi dejstvo, da novinarji pogosto 
ne morejo poročati na odgovoren način, če se s tem ne 
strinjajo uredniki in lastniki medijev. 
 Druga gostja iz tujine, psihologinja Karolina Krysin-
ska, je izpostavila problem svetovnega spleta: njegov 
vpliv, škodljive posledice in tudi pozitivne možnosti pre-
ventive, ki jih nova tehnologija ponuja. 
 Tretje predavanje je pripravil predstojnik Centra za 
mentalno zdravje, Gorazd V. Mrevlje. V predavanju z 
naslovom Psihiatrov pogled na poročanje o samomoru 
je predstavil negativne posledice neodgovornega poroča-
nja, ki vplivajo tudi na osebnostni razvoj mladih.
 Okrogla miza je vedno spremljana z velikim zanima-
njem. Tokrat so se na temo Izkušnja samomora in odziv 
medijev pogovarjali novinarka Ranka Ivelja, Žiga Mejač, 
ki je prispeval lastno izkušnjo čustvene stiske in samomo-
rilne ogroženosti, psiholog in publicist Vlado Miheljak, 
urednica Špela Šipek ter psihiatra Borut Škodlar in Slav-
ko Ziherl. Moderatorka Onja Grad je pogovor usmerjala 
od bolj splošnih tem k izrazito intimnim pripovedim o 
soočanju z lastnimi samomorilnimi impulzi ter o občut-
kih ob žalovanju po samomoru sina. Morda bodo prav 
taki pogovori postopoma pomagali zmanjševati tabuje o 
samomoru pri Slovencih?
 V petih različnih delavnicah so se nadaljevale teme 
plenarnih predavanj. Predstavljene so bile stiske in dile-
me novinarjev (Sonja Merljak Zdovc, Karolina Vrtačnik) 
o tem, kako poročati, kako prepoznavati tanko linijo med 
dejstvi, miti in potvarjanjem ter kako se odzivati na zahte-
ve nadrejenih, kadar niso v skladu z etičnim kodeksom. 

 Predstavniki različnih ustanov (Darko Delakorda in 
Srečko F. Krope z Generalne policijske uprave, Simon 
Korez z Ministrstva za obrambo, Aleksander Kotnik iz 
Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, Urban Groleger 
s Psihiatrične klinike Ljubljana ter Zoran Pavlovič, Dani-
jela Janša in Nada Hribar s Svetovalnega centra za otroke 
mladostnike in starše) so spregovorili o različnih načinih 
poročanja ob tragičnih dogodkih, s katerimi se z dokon-
čanim samomorom ali poskusom samomora srečujejo ob 
rednih delovnih obveznostih ali pa samomorilno vedenje 
ogroža njihove sodelavce oziroma varovance (zaprte ali 
priprte osebe, bolnike v psihiatrični bolnici, kliente). 
Jann E. Schlimme (psihoterapevt iz Nemčije) in Borut 
Škodlar sta pripravila delavnico v angleškem jeziku z na-
slovom The mimetic power of suicide, Žiga Valetič pa je 
predstavil, kako je tema samomora prikazana v sporoči-
lih sodobnih medijev in v kulturi. 
 Piko na i je srečanju postavil pronicljivi psihoanalitik 
Matjaž Lunaček, ki je pripravil povzetek dogajanja na 
simpoziju.
 Kaj je srečanje pomenilo za udeležence? Plenarna pre-
davanja so bila zanimiva in dobro pripravljena. Predava-
telji so se dopolnjevali, tako da smo si udeleženci ustvarili 
dokaj realno sliko o različnih scenarijih, ki se po nenava-
dnem dogodku (samomoru ali poskusu samomora) zač-
nejo razvijati tako pri poročevalcih v medijih, kot tudi pri 
bralcih, poslušalcih in uporabnikih drugih medijev.  
 V delavnicah smo spoznali številne primere »dobre 
prakse«, s katerimi se približujemo odgovornemu po-
ročanju. Prikazani so bili načini, kako zaščititi vse tiste 
(družinske člane, prijatelje, sodelavce, nadrejene, zdrav-
nike, terapevte, osebje v zaporih, učitelje), ki jih tragični 
dogodek prizadene.
 Ob varnem in prijetnem ozračju v »ravno prav veliki 
skupini« je večina udeležencev lahko izmenjevala misli, 
izkušnje, dileme in dvome o izbrani temi. 
 Kaj smo pogrešali? Morda malo več udeležencev, 
predvsem kliničnih psihologov, pa vse tiste, ki so še ve-
dno prepričani, da je samomor pravica vsakega posame-
znika, da smo Slovenci »samomorilen narod«, da je treba 
napisati vse podrobnosti o dejanju in »poiskati krivca«. 

18.-19. november 2010informacije 

Prijave in informacije:
Mojca Purnat, 
Psihiatrièna klinika Ljubljana
Center za mentalno zdravje, 
Zaloška 29, 1000  Ljubljana, 
T: 01 / 587 49 10,         

Ker je število udeležencev na delavnicah 
omejeno, udeležence simpozija prosimo, da ob 
prijavi navedejo delavnici (vsak dan eno), v 
katerih želijo sodelovati. 
V primeru prevelikega števila udeležencev, 
bomo upoštevali vrstni red prijav. 

Kotizacija: 
Kotizacija znaša 100 EUR. Za èlane 
Slovenskega združenja za prepreèevanje 
samomora (s poravnano èlanarino za leto 
2010) je 50 EUR. 
Kotizacijo nakažite na:
Slovensko združenje za prepreèevanje 
samomora, Novi trg 2, 1000 Ljubljana
TRR: 02010-0091807362 (NLB), s pripisom 
»za 4. Memorial«.
 
Zdravniška zbornica Slovenije prizna udeležbo 
na sreèanju kot strokovno izobraževanje za 
podaljšanje licence zdravnikom.

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje 
do 12.11.2010

E: mojca.purnat@psih-klinika.si

Psihiatrièna klinika Ljubljana
Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Mediji in 
samomor

Dvorana Slovenske 
akademije znanosti in 
umetnosti

ro ram i dbp g sk  o or

Programski odbor:
Onja Grad
Aleš Kogoj
Matjaž Lunaèek
Gorazd V. Mrevlje
Saška Roškar
Borut Škodlar
Anka Zavasnik
Slavko Ziherl

Tajništvo:
Mojca Purnat
Sara Leban
Mojca Papler

prijavnica
  

Ime

Priimek

Naslov

Faks                                 Telefon

Elektronska pošta

Plaènik

Naslov plaènika

Davèna št. plaènika (èe je davèni zavezanec)

Želim sodelovati v sledeèih delavnicah:

Èetrtek, 18. november 2010
Delavnica 1 (Schlimme, Škodlar) 
Delavnica 2 (Merljak Zdovc)
Delavnica 3 (Valetiè, Vrhovnik)

Petek 19. november 2010
Delavnica 4 (Vrtaènik, Grad)
Delavnica 5 (predstavniki institucij) 

Prijave za udeležbo na Memorialu pošljite do 
12.11.2010  na naslov:

Psihiatrièna klinika Ljubljana

Center za mentalno zdravje
Mojca Purnat
Zaloška 29, 1000 Ljubljana
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Organizatorji:

Psihiatrièna klinika Ljubljana

Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti

Slovensko združenje za 
prepreè vanje samomora
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srečanja [obletnica zd Kranj]  [obletnica zd Kranj] srečanja

dr. Janez Rojšek

Zdravstveni dom Kranj

Dobro je vedeti od kod in kam
ali 40 let dispanzerja za mentalno zdravje in nevrologijo zd Kranj

 Prvi začetki skrbi za duševno zdravje v zd Kranj 
in za vso problematiko, ki se je kazala na tem po-
dročju duševnih motenj in poškodb centralnega 

živčnega sistema, segajo v leto 1960/61. Sprva je bilo delo 
vezano na honorarne sodelavce, predvsem z odraslimi 
pacienti. Težave duševne narave, bolezni in poškodbe 
centralnega živčnega sistema se kažejo na zelo različne 
načine, in to v vseh starostnih obdobjih, kar zahteva raz-
ličen diagnostičen, prognostičen in terapevtski pristop, 
tako da so se morali v dispanzersko delo vključiti številni 
strokovnjaki, ki so s svojimi specifičnimi diagnostičnimi 
in terapevtskimi metodami obogatili večplastno podro-
čje človekovih težav. Predvsem je to zahtevalo sistematič-
no delo nekoga, ki si želi narediti nekaj več, da organizi-
ra službo v kontekstu preventive in kurative, upoštevaje 
prepletenost telesnih, duševnih, socialnih in družbenih 
dejavnikov, ki vplivajo na človekovo doživljanje, razmi-
šljanje, vedenje in socialno delovanje. 
 S specializacijo nevropsihiatra dr. Milivoja P. Veličkov-
iča, dr. med., in prof. Mire Šluge, klinične psihologinje, 
so se ustvarile osnovne možnosti za organizacijo službe v 
celovitem kontekstu tako, kot stoji še danes. V letih 1968, 
1969 in 1970, ko se je dokončno oblikoval Dispanzer za 
mentalno zdravje in nevrologijo, je služba dobila svoje 
okvire in vsebino. Zdaj je za nami 40 let plodnega dela. 
 Od vsega začetka je veljalo temeljno načelo timskega 
dela. V dispanzerju so delovali strokovnjaki s področja 
psihiatrije, pedopsihiatrije, klinične psihologije, nevrolo-
gije, logopedije, specialne pedagogike in občasno pedia-
trije. Dejavnost je bila namenjena potrebam prebivalstva 
kranjske, škofjeloške in tržiške občine, ki jih je takrat po-
krival Zdravstveni dom Kranj, zlasti del službe, ki je bil 
namenjen tudi pomoči otrokom, pa je pokrival tudi ostale 
gorenjske občine, kar je takrat pomenilo približno 155.000 
prebivalcev. Timsko sodelovanje na področju duševnega 
zdravja je smiselno ne glede na organizacijsko obliko, v 
kateri nastopajo posamezniki, strokovnjaki, torej v zaseb-

ništvu ali javnem zdravstvu. Pestra problematika, s katero 
se srečujemo, zahteva najprej vzročno-diagnostično opre-
delitev med telesnim in duševnim ali nacepljenim nosil-
cem težav. Diagnostično opredeljene značilnosti opre-
deljujejo tudi terapevtski načrt s cilji in oblikami dela. 
Prednostne naloge oziroma cilji dela seveda določajo tudi 
nosilca procesa pomoči, ki je lahko usmerjena k posame-
zniku, družini ali okolju, v katerem naš klient deluje. Tako 
je tudi optimalno poskrbljeno za naše varovance.
 Če vzamemo za primer otroke s hiperkinetičnim sin-
dromom – te pri našem delu zelo pogosto srečamo –, lah-
ko vidimo, kako je njihova problematika pestra. Namreč 
na organsko podstat, ki določa posebno funkcioniranje 
možganov, se pogosto nacepijo govorne motnje, specifič-
ne učne, vedenjske, psihosomatske težave itd. 
 Podobno velja tudi za težave, ki so posledica obolenj 
ali poškodb centralnega živčnega sistema, pri psiho-
somatskih težavah itd., kjer je potrebno sodelovanje z 
zdravniki drugih strok v zdravstvu. 
 Zato je tim sestavljen iz strokovnjakov, ki imajo sku-
pen cilj in katerih sposobnosti in znanje se dopolnjujejo, 
tako da vsak član lahko izrazi svoje najboljše sposobnosti 
in minimalizira svoje pomanjkljivosti.
 Vse poteka v vodenem, koordiniranem procesu. Tim 
je treba nenehno negovati, saj se ne ustvari sam od sebe. 
V ta okvir sodijo stalne spodbude in možnosti za stro-
kovno izpopolnjevanje, napredovanje, nagrajevanje de-
lovne uspešnosti in predvsem tudi družabno življenje. 
Pomen tima za osebni in strokovni razvoj je velik:

1. timsko delo je posamezniku v večje poklicno  →
zadovoljstvo, prispeva k boljši samopodobi in 
osebnem počutju, k prihranku časa in delitvi dela z 
dvigom učinkovitosti itd.,
2. pomeni večjo delovno motiviranost, zmanjšano  →
moč posameznika, večje zaupanje med člani tima, 
omogoča pristnejšo in sproščeno komunikacijo itd.,
3. koristno je tudi za službo samo, saj poveča  →

povezanost delavcev v ustanovi, pomaga oblikovati 
ozračje sodelovanja, pomoči in podpore itd.

Seveda se tudi timsko delo ne more vedno povsem iz-
ogniti pastem, ki se kažejo v obliki pretirane tekmoval-
nosti, teženj k vodenju in distribuiranju nalog, skrivanju 
znanja in prenosa le-tega itd. Kljub temu pomeni timsko 
delo korak naprej od skupinskega dela, saj predvideva:

1. večjo organiziranost, sodelovanje in medosebno  →
odvisnost članov timov kot pri skupinskem delu;
2. komunikacijo, ki mora biti uspešna in iskrena, saj  →
določa produktivno sodelovanje;
3. postavljanje ciljev v obliki sooblikovanja in  →
odločanja s prevzemanjem odgovornosti;
4. zaupanje, ki je ključna vrednota za sodelovanje; →
5. prenos znanja, s katerim ustvarimo sinergičen  →
učinek, ki plemeniti in nadgrajuje osnovno znanje in 
veščine članov tima;
6. reševanje konfliktov, saj so konflikti konstruktivne  →
narave dobrodošli, ker prinesejo nov razvojni naboj, 
če so ustrezno obvladani in reševani;
7. sprejemanje odločitev je skupno in pričakovati  →
je, da jim bodo člani tima čim bolj sledili in jih 
uresničevali. 

Delo delavcev dispanzerja je temeljilo na nacionalnem 
programu zdravstvenega varstva, ki pravi, da »zdravje ni 
zgolj odsotnost bolezni, temveč je čim večje telesno, du-
ševno in socialno blagostanje posameznika oziroma čim 
večjega števila ljudi, uravnoteženo z okoljem, v katerem 
živijo in delajo«. 
 Duševno zdravje smo pri tem vedno razumeli kot 
čustveno in duhovno prožnost, ki nam omogoča uživati 
življenje in premagovati bolečino trpljenja in razočara-
nja. Je pozitivni čut za blaginjo, katere temelj je vera v 
lastno dostojanstvo in ugled ter vera v dostojanstvo in 
ugled drugih. Na duševno zdravje vplivajo naše genetsko 
nasledstvo in naše izkušnje na treh ključnih področjih:
 1. Zdravstvene strukture
Ob najožje opredeljeni organizaciji in kakovosti zdra-
vstvenega varstva zagotavljajo osnovni okvir za razvoj 
in ohranjanje pozitivnega duševnega zdravja, predvsem 
zdrave družbene, ekonomske in kulturne strukture.
  2. Državljanska zavest – svet družbenega
Družbena podpora, trdna socialna mreža, čut za inte-
gracijo in vključevanje v družbo so ključne predpostavke 
duševnega zdravja. Osamljenost in izolacija povečujeta 
tveganje samomorilnosti in depresivnosti ter zmanjšujeta 
sposobnost ljudi, da bi se soočali s stresnimi situacijami. 
Pozitivni občutek pripadnosti in sodelovanje v družbi ter 
priznavanje različnosti in vzajemne odgovornosti prispe-
vajo k duševni blaginji.
 3. Emocionalna prožnost – notranji svet
Emocionalna prožnost se nanaša na to, kako ljudje ob-
čutijo same sebe glede na interpretacijo dogodkov in na 

zmožnost ljudi, da se soočijo s stresnimi ali z drugače 
neugodnimi okoliščinami. Samozavest, sposobnost za 
soočanje s problemi in druge življenjske veščine, mo-
žnost odločanja in nadzora nad lastnim življenjem – vse 
to povečuje emocionalno prožnost in zmanjšuje duševne 
stiske. Čustveno in psihično zanemarjanje, prikrajšanost, 
razvajanje in zlorabe v otroštvu zavirata razvoj emocio-
nalne prožnosti in veliko prispevata k povečanju ranlji-
vosti in dovzetnosti za težave z duševnim zdravjem. 
 Pri tem je bilo spoštovano tudi načelo čim zgodnej-
šega odkrivanja motnje, bolezni ali poškodbe, njihova 
vsestranska osvetlitev in izdelava dolgoročnega načrta za 
njihovo korekcijo. Ta cilj je mogoče doseči le z aktivnim 
delom dispanzerja ter s sodelovanjem s sorodnimi služ-
bami, tako v ustanovi sami kot z ustanovami zunaj regije 
ter s sodelovanjem z drugimi zdravstvenimi in vzgojno-
varstvenimi službami, ki so zainteresirane za reševanje 
problema duševnih težav posameznika ali družbenega 
pojava kot takega. 
 Tako so ob naštetih ambulantah s posameznega po-
dročja delovale še ambulanta za zdravljenje alkoholizma, 
ambulanta za ljudi z epilepsijo (otroci in odrasli), ambu-
lanta za funkcionalne motnje mehurja itd.
 Sodobni pogled na duševne težave in bolezni central-
nega živčnega sistema je pri svojem pristopu zahteval 
tako imenovan integracijski model. Izhodišče je medi-
cinski, torej biološki model, nato psihološki individualni 
model ter integracijski in sociološki model. Integracijski 
model vključuje pristop v procesu diagnostike in obrav-
nave, torej terapije. Poleg, lahko bi rekli, kurativnega dela 
opredeljuje tudi preventivno dejavnost, ki je bila v prete-
klih letih v našem dispanzerju zelo bogata. Poleg preven-
tivnih psiholoških pregledov triletnikov je bila preventiva 
usmerjena na raznovrstne oblike dela. Predvsem gre za 
skupinske oblike dela z otroki in mladostniki ter njihovi-
mi starši v okviru šol, krajevne skupnosti, Rdečega križa, 
delovnih organizacij, vzgojno-varstvenih organizacij itd. 
V obliki edukacijske skupine so bile obdelane različne 
strokovne teme, recimo razvojne značilnosti otrok, šolske 
težave, motnje branja in pisanja, motnje govora, motnje, 
ki so posledica nesreč v doživljanju, ravnanju, govoru, 
motorični dejavnosti otrok, mladostnikov in odraslih. 
Teme so bile vezane na alkoholizem in narkomanijo ter 
druge težave, ki se pojavljajo v vsakdanjem življenju in 
imajo lahko organsko ali psihosocialno podstat itd.
 Strokovno izhodišče je bilo od vsega začetka povsem 
jasno: čim prej odkriti težave oziroma motnje in pravo-
časno pravilno ukrepati, tako na osebni kot sistemski 
ravni (shema po-1). 
 To vodilo je odločilno vplivalo, da se je težišče dela 
v dispanzerju usmerilo na otroško in šolsko populacijo. 
Počasi se je dograjevalo tudi organizacijsko in vsebinsko 
delo z odraslimi, kar pa se z novimi družbenoekonomski-
mi sistemskimi spremembami v zadnjih letih spreminja. 
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Dispanzer je imel leta 1972 
naslednjo organizacijsko shemo:

I. Specialistične ambulante:  → psihiatrična 
ambulanta, nevrološka ambulanta, ambulanta za 
cerebrovaskularne motnje, ambulanta za zdravljenje 
alkoholikov, ambulanta in posvetovalnica za 
epileptiko, pedopsihiatrična ambulanta, ambulanta 
za otroško nevrologijo, ambulanta za funkcionalne 
motnje mehurja.
II. Psihološko-pedagoški oddelek:  → psihološka 
služba za odrasle, psihološka služba za otroke in 
mladostnike, ortopedagoška-defektološka služba, 
logopedska služba, socialna (in patronažna) služba.
III. Nevrofiziološki laboratorij. →
IV. Konziliarna in izvedeniška služba:  → konziliarna 
psihiatrična služba, konziliarna nevrološka služba, 
komisije in izvedeniška služba, skrb za ostarele.
V. Fizioterapija in rehabilitacija:  → cerebralno 
motorična invalidnost, postinsultna stanja, ostala 
rutinska nevrofizioterapija.
VI. Okupacijska terapija:  → dnevna zaposlitev za 
psihotike, dnevna zaposlitev za alkoholike, varstvena 
ustanova za spastike.
VII. Delo zunaj ustanove. →

Hkrati smo vsako leto pregledovali rezultate svojega dela, 
tako v statističnem- epidemiološkem kot tudi vsebinskem 
pomenu, da smo videli, s čim smo se ukvarjali, kaj vse smo 
s svojim strokovnim praktičnim delom dosegli, in iz tega 
lahko potegnili tudi nekatera izhodišča in načrte za delo v 
prihodnje. Posebej so bili zanimivi desetletni prerezi. 

Področja dela
Kurativa: →  diagnostika, svetovanje in terapija.
Izvedeništvo:  → socialno skrbstvo, zk, ik, v 
okviru sodne prakse (civilnopravna in kazenska 
problematika) itd.
Preventiva:  → strokovni prispevki in članki v 
medijih, vzgojno-svetovalno delo v šolah, delovnih 
organizacijah, vzgojno-varstvenih ustanovah itd., 
timski sestanki in skupinsko edukacijsko delo z 
otroki, mladostniki, strokovnimi delavci v okviru 
šol, ks, rk, edukacija mladostnikov v okviru pomoči 
ostarelim, edukacija vodij skupin šole za življenje itd.
Edukacija:  → pripravniki in stažisti, specializanti itd. 

V letu 1972 je bilo v psihološki obravnavi 761 otrok, od 
tega 250 deklic in 511 dečkov. 
 Čas med letoma 1970 in 1990 je bil bogat tako po pre-
ventivnem, kurativnem kot tudi izobraževalnem in raz-
iskovalnem delu, ki je prinašalo nova spoznanja in dia-
gnostične ter terapevtske postopke. 
 Leto 1986 je pomenilo prelomno leto zaradi novih 
adaptiranih prostorov, kjer so posamezni strokovni de-
lavci dobili stalno delovno mesto, ustrezno opremljeno 
za njihovo diagnostično in terapevtsko delo. Večji prostor 
nam je omogočil skupinsko in timsko delo, na voljo smo 
dobili manjši prostor za računalniški center za obravnavo 
cerebralno-motorično prizadetih otrok in otrok s speci-
fičnimi učnimi motnjami. Računalniški programi, ki jih 
je razvila skupina pod vodstvom specialnega pedagoga 
Vladimirja Bitenca, so doživeli že ustrezno afirmacijo v 
strokovnih krogih in širši javnosti, saj so bili nagrajeni z 
zlato plaketo za kakovostni izdelek na sejmu Vse za otroka 
v Celju. Tako je lahko stekla tudi edukacija strokovnjakov, 
ki bodo delali s programi v drugih sorodnih ustanovah. 
 Redno je potekalo tako diagnostično kot terapev-
tsko ter preventivno delo, razmerje med obiski šolskih 
in predšolskih otrok se je počasi nagibalo še bolj v stro-
kovno zaželeno smer v prid predšolskih otrok. Zgodnej-
še odkrivanje težav in motenj je omogočalo ustreznejšo 
terapevtsko pomoč. Trend psihosomatskih motenj se je 
nadaljeval in kot vzrok obiskov pri nas zasedal že drugo 
mesto. To je pozicija, ki jo ohranjajo tudi zadnjih 20 let. 
 Leto 1987 je našim sodelavcem prineslo zunanje pri-
znanje za njihovo delo. Tako je specialni pedagog Vla-
dimir Bitenc dobil priznanje inovatorja leta v Občini 
Kranj, logopedinja Darinka Milenk je prva končala in-
tenzivno mednarodno izobraževanje na področju Bo-

bathove metode dela s cerebralno motorično prizadetimi 
otroki ter dobila licenco za posredovanje tega znanja v 
obliki seminarjev. Psihoterapevtska sekcija Slovenskega 
zdravniškega društva pa je zaradi večletnega praktične-
ga dela in mentorskih izkušenj na področju psihotera-
pije po končanem podiplomskem študiju podelila naziv 
psihoterapevtka Miri Šlugi in Gabrijeli Kregar Debeljak 
ter psihoterapevt supervizor Janezu Rojšku, ki je nasle-
dnje leto dobil tudi mednarodno priznanje z uvrstitvijo 
med vodilne znanstvene raziskovalce v svetu na podro-
čju psihosomatike, psihoterapije in športne psihologije 
(International Biographical Center, Cambridge cb2 3qp, 
England 1988, Men of Achievement).
 Med letoma 1970 in 2000 
 je bilo sprejetih 20.447 pacientov
Pogostnost pojavljanja motenj v prerezu zadnjih 10 let 
(1990–2000): govorne motnje (24 %), psihosomatske 
motnje (22 %), učne težave in šolski neuspeh (12 %), mo-
tnje mentalnega razvoja z duševno prizadetostjo (7 %), 
mcd in cd (7 %), emocionalne motnje (6 %), levičnost (6 
%), nevroze (4 %), motnje intelektualne storilnosti (4 %) 
in glavobol (4 %).
 V populaciji od 7. do 18. leta je zaslediti do 8 % otrok 
s psihotičnimi obolenji, široko paleto težav z različnimi 
diagnostičnimi klasifikacijami pa predstavljajo vedenjske 
motnje in motnje osebnosti, ki bi jih bilo lažje opredeliti 
z novo triaksalno klasifikacijo.
 V psihiatrični ambulanti so v istem času najpogosteje 
iskali pomoč pacienti z naslednjimi težavami: nevrotske, 
osebnostne motnje (61 %), shizofrene psihoze (5 %), alko-
holizem (5 %), organske psihoze (4 %), duševna zaosta-
lost (4 %), paranoidna stanja (3 %).
 Velik odstotek zajema pestra problematika, ki je ni mo-
goče zajeti v jasno diagnostično skupino in obsega 21 % 
ljudi, ki so iskali pomoč. Med te sodi najbrž tudi opazno 
povečana problematika s področja gerontopsihiatrije.
 Široko je bilo zastavljeno preventivno delo v obliki 
sistematičnih psiholoških pregledov triletnih otrok v so-
delovanju s pediatrično zdravstveno službo, skupinsko 
delo z otroki, mladostniki ter njihovimi starši, svojci, šo-
lami, krajevnimi skupnostmi, delovnimi organizacijami, 
vzgojno-varstvenimi organizacijami, vezano na aktualne 
teme s področja duševnega zdravja itd. V obliki eduka-
cijske skupine so bile obdelane različne strokovne teme, 
recimo: razvojne značilnosti otrok, šolske težave, motnje 
branja in pisanja, motnje govora, teme so bile vezane na 
alkoholizem in narkomanijo ter druge težave, ki se poja-
vljajo v vsakdanjem življenju in imajo lahko organsko ali 
psihogeno podstat itd. 
 Dispanzer je bil ves čas tudi izobraževalni center za 
pripravnike in specializante, zdravnike, klinične psiholo-
ge, logopede, defektologe in druge zdravstvene delavce.
 Privatizacija je povzročila spremembe v javnem zdra-
vstvu in tudi v dispanzerju, ki se sedaj na kratko imenuje 

Dispanzer za mentalno zdravje. Zapustili so ga psihiater, 
nevrologinja in pedopsihiatrinja, ki so s seboj vzeli tudi 
skrb za področje svojega strokovnega dela. 

Tako danes v dispanzerju deluje:
pedopsihiatrinja za otroško in mladostniško  →
psihiatrijo,
logopedinji, ki delata z otroki in mladostniki, ki  →
imajo težave oziroma motnje v govorno-jezikovni 
komunikaciji,
specialna pedagoginja, ki se ukvarja z otroki in  →
mladostniki s posebnimi potrebami, razvojnim 
zaostankom, specifičnimi učnimi težavami,
ter trije klinični psihologi, ki se ukvarjajo s  →
predšolskimi in šolskimi otroki, mladostniki, 
odraslimi ter ostarelimi z duševnimi težavami, ki imajo 
lahko psihogene ali organske vzroke, po obolenjih ali 
poškodbah centralnega živčnega sistema itd. 

V zadnjem desetletju opažamo porast težjih oblik dušev-
nih motenj, vse več je psihosomatskih obolenj in težav 
po obolenjih in poškodbah centralnega živčnega sistema 
tako pri otrocih kot tudi pri mladostnikih in odraslih. 
Raste potreba po kriznih intervencijah ob stiskah pred 
razvezami staršev in po njih ter ob težavah v obdobju no-
sečnosti in ob rojstvu novega otroka, ob smrti, izgubah 
otrok, svojcev pri nesrečah, pri ljudeh s hudimi kronični-
mi obolenji in pripravami na težje operativne posege itd. 
Posebej pa je opazen porast težav, vezanih na družinsko 
problematiko, kar zahteva nove terapevtske pristope. Vse 
pogosteje iščejo pomoč starostniki (demenca) in njihovi 
svojci, tako v diagnostičnem smislu kot tudi svetovanju. 
 V dispanzerju je do sedaj poiskalo pomoč 26.416 pa-
cientov, predvsem otrok in mladostnikov, z različnimi 
duševnimi motnjami, sistematično pa je bilo psihološko 
pregledanih 21.800 triletnih otrok. 
 Vsi člani dispanzerja še naprej sodelujejo s svojimi 
prispevki v preventivnih programih, v ustanovi ali zunaj 
nje, sodelujejo s svojimi prispevki na strokovnih sreča-
njih in kongresih, so aktivni v raziskovalnih projektih, 
razvijajo nove diagnostične in terapevtske pristope in so 
mentorji ter supervizorji mlajšim kolegom.

Kliničnopsihološka dejavnost
V kliničnopsiholoških ambulantah delajo specialisti 
klinične psihologije Metka Oštrek (predšolski in šolski 
otroci), Staša Kušar, psihoterapevtka in družinska psi-
hoterapevtka, stalna sodna izvedenka (šolski otroci in 
mladostniki), in dr. Janez Rojšek, psihoterapevt, super-
vizor, terapevt za osebno izkušnjo in stalni sodni izvede-
nec (za mladostnike in odrasle). 
Njihovo področje dela je:

kliničnopsihološka in nevropsihološka diagnostika  →
otrok, mladostnikov, odraslih in ostarelih, z 

shema po-1
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razvojnimi, duševnimi in telesnimi težavami ter 
vedenjskimi motnjami in obolenji ter poškodbami 
centralnega živčnega sistema, 
psihoterapevtska obravnava otrok, mladostnikov in  →
odraslih v individualni skupinski ali družinski terapiji 
ter terapiji parov,
svetovanje svojcem bolnika z možganskimi okvarami  →
in intervencija ter priprava ljudi za razne medicinske 
posege, prilagajanje hudim kroničnim obolenjem itd.,
kliničnopsihološka izvedenska mnenja za zdravstvene  →
komisije, ik itd., 
timsko sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci v  →
zdravstvu in zunaj njega,
mentorstvo in konzultacije pripravnikom in  →
specializantom ter supervizija psihodiagnostičnih in 
psihoterapevtskih procesov,
preventivno psihološko delo v obliki sistematičnih  →
psiholoških pregledov predšolskih in šolskih otrok, 
v sodelovanju s pediatrično zdravstveno službo 
ter spremljanje ogroženih skupin prebivalstva s 
preventivnim programom,
aplikativno raziskovalno delo na področju  →
epidemiologije, raziskovanje in razvijanje novih 
psihodiagnostičnih sredstev in psihoterapevtskih 
pristopov ter publicistična dejavnost itd. 

Kliničnopsihološko dejavnost na področju predšolskih 
in šolskih otrok ter preventivnih psiholoških pregle-
dov triletnikov pokriva Metka Oštrek, spec. klin. psih., 
družinska terapevtka in članica Komisije za usmerjanje 
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki ima 30 
let delovnih izkušenj, od tega 21 let kot specialistka. 
 Sistematični psihološki pregledi triletnih otrok 
(spp-3)
Del njenega dela so sistematični psihološki pregledi tri-
letnih otrok, z namenom odkrivanja otrok, ogroženih v 
duševnem ali osebnostnem razvoju. Z njimi dela v smeri 
preventive in kurative, ko gre že za evidentne težave v 
otrokovem razvoju.
 Dva delovna dneva v tednu uporablja za preventivne 
psihološke preglede triletnikov, kjer dnevno obravnava 12 
malčkov, z opredelitvijo duševnega zdravja in/ali rizičnih 
otrok z napotitvijo v nadaljnjo obravnavo in svetovanje. 
S sistematičnimi pregledi triletnikov smo v Kranju začeli 
leta 1983 in do leta 2009 je bilo pregledanih 21.800 otrok.
 Na pregled vabimo otroke z našega območja, ki do-
polnijo (plus 1–2 meseca) 3 leta starosti. Opažamo, da je 
odziv staršev velik, ne upada, saj je osip zelo majhen.
V začetku smo vabili po natančnem seznamu, ki smo ga 
dobivali z upravne enote, kasneje pa zaradi Zakona o va-
rovanju osebnih podatkov to ni bilo več mogoče. Slabost 
tega je, da sedaj dostopni seznami niso popolni, saj so 
naši otroci pediatrično vodeni tudi v drugih regijah. Zato 
se starši večkrat samoiniciativno naročijo, saj so zaintere-

sirani za pregled – kar je razlika v motivaciji za obisk pri 
psihologu od začetnega obdobja pregledov, ko so starši 
spraševali, zakaj so z otrokom vabljeni k psihologu (kljub 
pisni obrazložitvi ob vabilu).
 Pogrešamo včasih veljavni centralni register ob rojstvu 
rizičnih otrok, saj smo bili tako na te otroke lahko bolj 
pozorni, v smislu sekundarne preventive in kurative.
Rizičnih otrok je približno 10 %. 
 V zadnjih letih opažamo, da se število pregledanih 
otrok nekoliko povečuje, ni pa še na ravni iz začetnih let 
sistematičnih psiholoških pregledov. 
 Zadnje raziskave – rezultati in klinične izkušnje kaže-
jo, da ima spp-3 vse večjo prognostično vrednost oziroma 
napovedovanje razvoja tudi v smeri osebnostnih motenj, 
zlasti tistih z narcistično konotacijo (vzgojni slog, socialna 
podporna mreža …), kar spet povečuje možnosti preven-
tivnega in kurativnega dela ter preprečevanja kronifikaci-
je težav kot tudi razvoja v psihosomatske motnje s sveto-
valnimi spodbudami za večjo osebnostno diferenciacijo.
 Na spp-3 opažamo zelo veliko frekvenco govornih 
motenj, tudi v smislu komunikacije. Izkazujejo se težave 
v motoriki in grafomotoriki. SPP-3 nam daje indikacije 
za razširjen oziroma poglobljen psihološki pregled (pri-
čakujemo nov psihološki inštrumentarij za predšolske 
otroke) in na osnovi tega smer fokusiranja tretmaja – 
psihološka, medikamentozna, logopedska, specialnope-
dagoška oziroma timska obravnava in po potrebi tudi 
sodelovanje z drugimi ustanovami. Namen sistematičnih 
psiholoških pregledov triletnih otrok je tako dosežen.
 Pri diagnostičnem in terapevtskem delu pa klinična 
psihologinja srečuje predvsem razvojne motnje, govorne 
motnje, hiperkinetični sindrom in cerebralno-motorične 
motnje, čustvene in vedenjske motnje. 
 V okviru psihološkega pregleda uporablja usmerjeno 
anamnezo in heteroanamnezo, razvojne lestvice in govor-
ne lestvice, teste sposobnosti in projekcijske tehnike itd. 
 V terapevtskem delu najpogosteje uporablja dinamič-
no usmerjeno psihoterapijo, vedenjsko-kognitivno ter 
družinsko terapijo.
 Pri svojem mentorskem delu se ob konzultacijah 
usposabljajočega nadzoruje 80 % njegovega časa. Sode-
luje s sodelavci v naši ustanovi, csd-jem, Svetovalnim 
centrom za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, s 
svetovalnimi službami v vrtcih, šolah itd. 
 Področje kliničnopsihološkega dela s šolskimi otro-
ki in mladostniki pokriva Staša Kušar, spec. klin. psih., 
psihoterapevtka, družinska terapevtka ter stalna sodna 
izvedenka in članica Komisije za usmerjanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami ter zunanja kon-
zultantka za področje duševnega zdravja na csd Gorenj-
ske, ki ima 32 let delovnih izkušenj, od tega 26 let kot 
specialistka klinične psihologije.
 V svoji ambulanti dnevno nudi diagnostično in psi-
hoterapevtsko pomoč od 5 do 7 pacientom, pri tem pa se 

najpogosteje srečuje z naslednjimi diagnozami: hiperki-
netične motnje s specifičnimi učnimi težavami, vedenj-
ske in čustvene motnje, ki se začnejo v otroštvu in ado-
lescenci, reakcije na hud stres in prilagoditvene motnje, 
vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in 
telesnimi dejavniki, duševna manjrazvitost.
 V diagnostičnih postopkih uporablja usmerjeno in 
heteroanamnezo, psihodiagnostične preizkuse osebno-
sti, teste sposobnosti in senzomotorike itd. 
 Pri psihoterapevtskem delu najpogosteje uporablja 
psihoterapevtski ukrep, vedenjsko-kognitivno terapijo, 
analitsko psihoterapijo in družinsko terapijo ter terapi-
jo parov. 
 Pri delu sodeluje s sodelavci, s Svetovalnim centrom 
za otroke in mladostnike, z otroško kliniko, csd, šolskimi 
svetovalnimi službami, vvz itd. Nadzor nad delom uspo-
sabljajočih je približno 80 % njegovega časa.
 Kliničnopsihološko dejavnost na področju mlado-
stnikov, odraslih in ostarelih pokriva dr. Janez Rojšek, 
spec. klin. psih., psihoterapevt supervizor in stalni sodni 
izvedenec na področju klinične psihologije, vodja dis-
panzerja, ki ima 39 let delovnih izkušenj, od tega 35 let 
kot specialist.
 Večji del svojega delovnega časa posveča psihotera-
pevtski obravnavi duševnih in psihosomatskih motenj 
ter hudo telesno obolelih in ima dnevno v obravnavi 6–7 
pacientov, kjer predvsem uporablja naslednje psihotera-
pevtske metode: analitično individualno psihoterapijo, 
vedenjsko-kognitivno terapijo, psihoterapijo parov, rela-
ksacijske metode v individualni ali skupinski terapiji. 
 Psihodiagnostično delo je usmerjeno v celostno psi-
hodiagnostiko osebnosti in diferencialno diagnostiko 

duševnih motenj, obolenj in poškodb centralnega živč-
nega sistema za splošne zdravnike, psihiatre, nevrologe, 
interniste itd. ter pri tem uporablja: usmerjeno in hete-
roanamnestično anamnezo, psihološke preizkuse senzo-
motornega prostora, projektivne preizkuse, teste sposob-
nosti, nevropsihološke teste, preizkuse osebnosti itd., ter 
oblikuje tudi izvedenska mnenja za ik in zk. 
 V svoji klinični praksi se najpogosteje srečuje z nasle-
dnjimi diagnozami: motnje osebnosti in vedenja v odrasli 
dobi, nevrotske, stresne in somatoformne motnje, organ-
ske, vključno simptomatske, duševne motnje, vedenjski 
sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi 
dejavniki, vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo 
navadno v otroštvu in adolescenci. 
 Pri delu ob konzultacijah in superviziji nadzoruje 
usposabljajoče se v okviru 80 % njihovega časa. Sodelu-
je z drugimi strokovnimi sodelavci v domači ustanovi in 
zunaj nje, z bolnišnicami, Svetovalnim centrom za otro-
ke, mladostnike in starše v Ljubljani, csd itd. 
 Celotni delovni program dispanzerja odkupi in finan-
cira zzz Slovenije. 

Prihodnost je določena
Spremenjene družbene razmere, spremembe v zdravstvu 
in pogostejše duševne motnje v zadnjem času določajo 
nadaljnjo dejavnost dispanzerja, tako na primarni kot na 
sekundarni ravni. Narava duševnih težav in njihova mno-
gotera determiniranost še naprej zahtevata timsko obrav-
navo ter delitev dela, ne glede na organizacijsko obliko 
delovanja strokovnjakov (javno ali zasebno zdravstveno 
varstvo), ki delajo na področju duševnega zdravja. Še na-
prej bo treba krepiti in razvijati povezovanje med pedia-

Nekateri so vse mlajši in mlajši
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trom, šolskim, splošnim ali družinskim zdravnikom ter 
drugimi strokovnimi službami v vrtcih, šolah itd., kjer 
bodo za določenega pacienta oblikovali načrt zdravljenja 
oziroma obravnave, ki se glede na vsebino in cilj izvaja v 
dispanzerju, ambulanti ali strokovnih službah zunaj zdra-
vstvenih ustanov ob rednih ali občasnih konzultacijah. 
Tovrstno sodelovanje seveda skriva v sebi tudi edukacijske 
elemente, katerih namen sta senzibilizacija in seznanjenje 
drugih sodelavcev s klinično psihologijo in psihopatolo-
gijo; to naj bi pripomoglo k boljšemu prepoznavanju du-
ševnih motenj in stisk, ki vplivajo na razvoj in zdravlje-
nje telesne simptomatike in obolenj ali se pojavljajo kot 
reakcija v povezavi s telesnimi obolenji ter poškodbami 
centralnega živčnega sistema. Posebej bodo pomembne 
povezave s patronažno službo v zdravstvu in s centri za 
socialno delo ter civilnimi združenji, kot sta Šent, ki skrbi 
za pacientke s kroničnimi duševnimi motnjami, in Korak, 
ki skrbi za ljudi po obolenjih in poškodbah centralnega 
živčnega sistema vseh starostnih kategorij.
 V preteklosti veljavno načelo dispanzerskega dela z 
neposrednim možnim pristopom se je z uvedbo napo-
tnic v zadnjem desetletju zožilo. Razen pri hudih akutnih 
stanjih duševnih motenj za vse druge primere pacienti 
potrebujejo napotnice izbranega zdravnika, kar ljudje 
pogosto doživljajo kot odvečno pot, kot pretirano ad-
ministriranje. Vse bolj je v zadnjem času opazen strah 
pred stigmatizacijo, posebno pri srednjem in višjem soci-
alnem sloju. Pogosto želijo biti pacienti obravnavani kot 
anonimni, kar pa v javnem zdravstvu ni možno.
 Normativni del storitev tako za timsko delo kot za 
konziliarno ter anonimno obravnavo ni ustrezno vre-
dnoten, ne moremo pa se mu več izogniti.
 Že vrsto let povpraševanje presega možnosti za pomoč 
ljudem v duševni stiski v obliki kriznih intervencij pa tudi 
dolgotrajnejših obravnav za hujše duševne motnje, ki so 
v zadnjem času bolj in bolj pogoste. Treba bo ponovno 
prevetriti kadrovske normative, predvsem za področje 
otrok in mladine, pa tudi odraslih. Pojavljajo se tudi nove 
organizacijsko-strokovne dileme, ko gre za obravnavanje 
izstopajočih oblik psihopatologije, ki zahtevajo povezan 
prehod iz razvojne v odraslo psihiatrijo. Pri tem misli-
mo na že kar številčno močno populacijo mladostnikov, 
ki po svojih razvojnih potrebah sodijo v naše mladinske 
ambulante, po starosti in po ne vsem usklajenih admi-
nistrativnih normativnih naj bi bili že v obravnavi pri 
kolegih za odrasle. Tu administrativni ukrep, ki določa 
mejo glede na pravno polnoletnost obravnavanih mlado-
stnikov, to je dopolnjeno 19. leto starosti, ni več ustrezen. 
V podobni zagati so tudi zdravniki šolske medicine, saj 
se je pokazalo, da je strokovno ustreznejša, uporabnejša 
in realno sprejemljivejša rešitev, ki jo v praksi že dalj časa 
uporabljamo, namreč, da ločimo mladostnike glede na 
status (dijak, študent). Za šolajoče se je smiselno upora-
bljati storitve s področja razvojne psihiatrije in klinične 

psihologije. Ta ključ za obravnavo v ambulanti za mlade 
ali odrasle je po do sedaj pridobljenih izkušnjah v Slove-
niji ustreznejši. Smiselno bi bilo administrativna merila 
posodobiti tako, da bodo zajela zdravstvene storitve in 
zdravstveno mrežo skladno z aktualnimi potrebami in 
možnostmi, ne glede na organizacijsko obliko zdravstve-
nega varstva, v kateri izvajalci delujejo, in se s tem ne bi 
rušilo vzpostavljeno ravnotežje v sami zdravstveni mre-
ži. Razmisliti bi morali o čim lažjem prehodu pri oskrbi 
pacientov iz psihiatričnih razvojnih ambulant v psihia-
trične ambulante za odrasle. Nedopustno je, da bi iska-
nje možnosti za nadaljnjo obravnavo v celoti prepustili 
iznajdljivosti in vztrajnosti pacientov. 
 Lep primer so motnje hranjenja, katerih porast po epi-
demioloških študijah zasledimo ravno v starostnem ob-
dobju, ko njihova obravnava počasi prehaja iz razvojne 
psihiatrične ambulante v oskrbo psihiatrične ambulante 
odraslih. Tako ob največji pojavnosti v starostnem ob-
dobju od 15. do 19. leta zasledimo statistično pomemben 
trend rasti prvih obiskov v starostnem obdobju od 20. 
do 29. leta, v primeru hospitalizacije pa je ob rasti od 15. 
do 19. leta tovrstna problematika pomemben dejavnik 
rasti trenda hospitalizacije v skupini od 25. do 29. leta itd. 
(Hafner A. 2007, Spremljanje motenj hranjenja v an in 
BN v Sloveniji od 1989 do 2004 [2005], zzv Kranj, neo-
bjavljeni podatki.)
 Podobne premike težav srečamo tudi pri razvojnih in 
čustvenih motnjah, pri bolezni odvisnosti, psihosoma-
tiki itd.
 V zadnjem času so opazne zlasti pervazivne razvojne 
motnje ter stanja po obolenjih in poškodbah centralnega 
živčnega sistema, na katere se pogosto navezuje motnja 
na področju govora (afazije itd.), težave na področju 
spominskih funkcij, grafomotorike, vizualne percepcije 
in koordinacije, koncentracije itd., kar vse zahteva boljšo 
nevropsihološko diagnostiko in rehabilitacijo ter logo-
pedsko obravnavo. Pri nas je povsem nepokrito to po-
dročje pri odraslih. 
 Posebej je treba omeniti motnje govorno-jezikovne 
komunikacije, ki zajemajo predvsem področje jezika in 
področje glasu. 
 V ta okvir obravnave obolenj in poškodb centralnega 
živčnega sistema sodijo po svoji pogostnosti in usodnosti 
za človekovo doživljanje, mišljenje in delovanje ter njegovo 
poklicno in eksistenčno kakovost življenja predvsem: vne-
tne bolezni cžs, cerebralna paraliza, esencialna arterijska 
hipertenzija, druge hipertenzije, akutni miokardni infarkt, 
intrakranialna krvavitev, možganski infarkt, ateroskleroza, 
poškodbe glave, kasne posledice po poškodbi glave itd.
 Tovrstna obolenja in/ali poškodbe trajno ali pa vsaj 
začasno pomembno prizadenejo pacientove eksekutiv-
ne sposobnosti, spominske funkcije, vizualnospacialne 
funkcije, avditivne sposobnosti, taktilne funkcije, psi-
holingvistične sposobnosti (govor), motorične funkcije, 

procese pozornosti itd. ter zahtevajo na podlagi nevrop-
sihološkega pregleda, z oceno nevropsihološkega statusa, 
tudi oblikovanje izhodišč za nevropsihološko rehabilita-
cijo, izdelavo tovrstnega načrta in realizacijo nevropsi-
hološke rehabilitacije izoliranih sposobnostnih odklonov 
ali kompleksnih nevropsiholoških deficitov. 
 Klinične izkušnje in raziskave kažejo, da je pri ljudeh 
z zmerno do hudo možgansko poškodovanostjo priporo-
čljiva celovita kognitivna rehabilitacija. Gre za sistemati-
čen niz terapevtskih nalog in treningov, ki so usmerjeni 
v reorganizacijo, kompenzacijo, učenje in obnavljanje 
oškodovanih funkcij oziroma sistemov (pozornost, spo-
min, jezikovno-govorne in vidno-prostorske sposobno-
sti, izvršitvene sposobnosti). 
 Natančnejši epidemiološki razrez po navedenih dia-
gnozah, starosti in spolu za določeno časovno obdobje 
na področju Gorenjske je bil potreben za opredelitev 
nujnosti tovrstne službe v gorenjskem prostoru (Rojšek J. 
2007, Razvoj nevropsihološke dejavnosti na Gorenjskem, 
zd Kranj). Ustrezno delovanje cžs je predvsem za eksi-
stenco, kakovost življenja in pridobitno dejavnost člove-
ka izrednega pomena. Obolenja in poškodbe centralnega 
živčnega sistema namreč v končni fazi pogosto pripelje-
jo do invalidske upokojitve ali poklicne prekvalifikacije, 
delno pa do poklicne rehabilitacije, če s tem opredelimo 
le del človekove eksistence. 
 Epidemiološko stanje za gorenjsko področje v času 
petih let od 2001 do 2005 je narejeno na podlagi podat-
kov Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj. 
 Prikaz obiskov v obdobju petih let kaže, da je z opisa-
nimi težavami iskalo pomoč v primarnem zdravstvenem 
varstvu letno povprečno 35.092 pacientov, pri čemer je 
okoli 5 % več žensk kot moških. V ambulante specialistič-
ne dejavnosti je bilo s tovrstno problematiko napotenih 
povprečno 6.828 pacientov letno oziroma 20 % pacientov, 
ki so iskali pomoč v primarni zdravstveni dejavnosti. Gre 
tako za diagnostično obdelavo kot terapevtsko obravna-
vo obsežnega števila pacientov. V istem obdobju je letno 
iskalo pomoč v osnovni zdravstveni dejavnosti povpreč-
no 3.400 otrok in mladostnikov v starosti od 0–19 let. 
 Z dodatno primerno nevropsihološko diagnostiko in 
nevropsihološko rehabilitacijo je tovrstnim pacientom 
omogočeno hitrejše in ustreznejše vračanje v učni, študij-
ski in delovni proces, to pa pomeni znižanje neposrednih 
stroškov zdravljenja oziroma preprečevanje prezgodnje 
invalidske upokojitve. 
 Rezultati preventivnih psiholoških pregledov triletni-
kov potrjujejo vse večjo napovedno veljavnost v smeri 
specifičnih učnih težav in motenj vedenja, ki imajo or-
gansko cerebralno osnovo (hiperkinetični sindrom). To 
je področje težav, kjer lahko še veliko pomagajo s svojimi 
pristopi specialni pedagogi – defektologi.
 Predvsem pri delu z otroki in z zgodnjim odkriva-
njem motenj je nove omejitve postavilo opuščanje regi-

stracije rizičnih skupin in razvojnih ambulant. Zgodnje 
odkrivanje omogoča lažjo in hitrejšo korekcijo težav in 
preprečevanje kronifikacije in prekvalifikacije simpto-
matike, ki postane s starostjo tudi bolj kompleksna in 
jedrna. Pri spektroavtističnih razvojnih motnjah pa je 
sicer potrebno kontinuirano delo od otroštva do odra-
slosti, od razvojnega vrtca do zaposlitvenih delavnic, 
šolanja in tako dalje. 
 Svojevrstno razvojno problematiko pomenijo tudi od-
pori staršev, ki ne želijo svojih otrok, katerih sposobnosti 
so pomanjkljive in nezadostne, uvesti v razvojne oddel-
ke vrtca oziroma v prilagojene programe; tako jih izpo-
stavijo pritiskom zahtev običajnega izobraževanja, kjer 
niso deležni intenzivne obravnave. Zaradi tega pride do 
stopnjevanja težav in seveda večjih pritiskov po obrav-
navi pri nas. Že sicer, posebej pa še tu, je pomembno so-
delovanje tima in sozvočje strokovnih stališč, saj starši 
pogosto iščejo dodatna mnenja in izberejo tisto, ki jim 
tisti hip najbolj ustreza. Torej je nujen strokovni konsenz 
ter svetovanje staršem, ki potrebujejo jasno opredeljeno 
stanje in možnosti terapevtskega ukrepanja. Ločena, raz-
hajajoča se mnenja pogosto povzročijo konfuzijo in zme-
denost staršev, zato je ustrezna strokovna komunikacija 
med strokovnjaki v dmz-službah in zunaj njih izjemno 
pomembna. Ta razcepljenost v strokovnih mnenjih se je 
že nekajkrat pojavila ob privatizaciji, čeprav organizira-
nost dejavnosti ne bi smela biti ovira za strokovno pove-
zovanje in timsko delo v dobro pacientov.
 Vse pogostejše so tudi potrebe po kriznih intervenci-
jah ob stiskah pred razvezami staršev in po njih ter ob te-
žavah v obdobju nosečnosti ter rojstvu novega otroka, ob 
smrti, izgubah otrok, svojcev pri nesrečah in tako dalje. 
 Spremenjen odnos do nekaterih temeljnih človekovih 
navad, možnosti učenja toaletnega treninga v zgodnjem 
otroštvu, vzgojni slogi s kulturo razvajanja in takojšnjega 
zadovoljevanja potreb povzročajo hujše duševne motnje, 
ki se kasneje kažejo v povečanju psihosomatskih obolenj, 
zasvojenosti z drogami in alkoholom itd. Družine živijo 
in oblikujejo svoj standard prek svojih zmožnosti in po-
gosto mimo pravil socialnega sožitja. Vse je posvečeno 
delu in kultu denarja ter tako ni možnosti treninga na-
črtovanja, odpovedovanja in konstruktivnega udejstvo-
vanja in dela, sprejemanja napora ter odgovornosti, kar 
pelje v življenjski slog »pasivnega sedenja doma in zahtev 
do drugih, predvsem države«. Pogosto gre za zavestno 
izbiro, ne pa za zahteve, ki izvirajo iz notranjih nezmo-
žnosti ter jih zelo pogosto srečamo v raznih komisijah, ik 
in podobnem. Gre za razvajenost in nepripravljenost na 
napore ter slabšo opremljenost za reševanje že vsakda-
njih življenjskih pritiskov in zagat. 
 To vsekakor krepi pomen preventivnega dela za du-
ševno zdravje v vrtcih, šolah, materinskih šolah itd., ki 
pa nimajo pravega vrednotenja dela v okviru storitev v 
zdravstvu. S skupinskimi oblikami dela je treba pomagati 
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zdravstvenim delavcem pri dvigu senzitivnosti za dušev-
ne težave in želje, ki pogosto, navzven nevidno, stojijo 
za somatskimi težavami. Tako se pogosto izgublja čas 
za terapevtsko delo, ko pacienti hodijo od zdravnika do 
zdravnika, tudi do alternativcev, s čimer dosežejo lahko 
le začasno pomiritev, ne pa rešitve svojih težav, ki zah-
tevajo daljše kontinuirano terapevtsko delo. Pri tem se 
še nekritično pogosto zatekajo v farmakoterapijo, ki sicer 
krepi pasivnost in lagodnost. 
 To seveda zahteva najprej dobro diferencialno diagno-
stiko, nato šele indicirano usmerjanje v specialne ambu-
lante, da ne spodbujamo razvoja patologije. Na primer 
pri mladostnikih, ki eksperimentirajo z drogo; naj bodo 
deležni najprej svetovalne pomoči razvojnega psihiatra, 
zato da takoj ne pridejo v roke zasvojencem, ki so obrav-
navani v centrih. Torej gre za težnjo od splošnega k spe-
cialnemu na podlagi dobre diferencialne diagnostike. 
 Korak naprej pomeni razvoj psihoterapevtskih postop-
kov in edukacije psihoterapevtov, da bodo zmogli težko 
delo s tovrstno problematiko (družinska in skupinska psi-
hoterapija, prilagojeni vedenjsko-kognitivni in analitični 
pristopi itd.). V tej smeri edukacija v našem prostoru že 
poteka. Zaradi transfernega vstopa in iracionalnih vsebin, 
ki se vnašajo v terapevtski odnos, je treba spodbujati stal-
no supervizijo in osebno analitično izkušnjo. 
 Depresije so že vrsto let predmet mentalno-higienske 
dejavnosti z zgodnjim odkrivanjem in preprečevanjem 
suicidalnosti. Podobno bo moralo veljati tudi za čedalje 
večjo starostno problematiko in demenco, ki s staranjem 
populacije postajata še bolj pereči. Počasi delo že pote-
ka pri zgodnejšem odkrivanju z oblikovanjem ustreznih 
psihodiagnostičnih sredstev, omejeni pa smo pri ukrepih 
in pomoči, ki je pogosto omejena na psihofarmake, sve-
tovanje svojcem ter namestitev v zavod. 
 To je le del posebej pereče problematike, ki jasno za-
črtuje dejavnost v prihodnje ter nujno zavzemanje in boj 
za širjenje kadra z ustrezno izobrazbo, ki bo kos vsem 
nalogam. 

Za konec
Svoje izkušnje smo zbrali v Zborniku in upamo, da bodo 
mladi kolegi, zanamci našli smisel in smerokaz v 40-le-
tnih izkušnjah starejših in spodbude ter vsebine za svo-
je delo vnaprej, ki je v svojem bistvu globoko humano 
in etično ter pogosto pravo nasprotje smislu današnjega 
vsakdanjega življenja. 
 To je pravi čas, da naredimo inventuro, da vidimo, kje 
so naše korenine, od kod prihajamo in kam gremo. Priho-
dnost namreč lahko gradimo le, če dobro poznamo pre-
teklost, ker le tako zagotovimo trdne temelje prihodnjim 
dejavnostim. Zbornik s pregledom dejavnosti je skromen 
poizkus, da stvari pogledamo z razdalje, saj je sprva lah-
ko marsikaj videti kot stvar trenutka, a je rezultat dolgo-
trajnega razvoja, polnega nihanj, uspehov in padcev, ter 

spoznanja, da se z nami prav nič ne začne in prav nič ne 
konča. Le bolj ali manj osebno noto in spodbudo dajemo 
stvarem, da dobijo svojo obliko in zaživijo v določenem 
času, prostoru in socialno-ekonomski realnosti. 
 Vsak od sodelavcev je dodal kamenček v ta mozaik, ki 
je živopisan in lep: v obliki preventivnega, diagnostične-
ga in terapevtskega dela, z edukacijo pripravnikov in spe-
cializantov – zdravstvenih delavcev, svoje strokovno zna-
nje so širili na strokovnih srečanjih in v družbeno okolje, 
raziskovali itd. Pomagali so razgrinjati tančico skrivnosti 
in nerazumljivega, ki zbuja spoštovanje, strah in pogosto 
tudi nemoč, ko pogledamo v globine človeške duševnosti 
z vsemi telesnimi, duševnimi in socialnimi korelati ter 
njihovo prepletenostjo. Timsko delo je bilo nujno, zato 
smo tudi ta Zbornik pisali skupaj. Ni naključno, da je 
tema slavnostnega strokovnega srečanja Komunikacija.
 Komunikacija je namreč ena od človekovih najo-
snovnejših potreb in nujna za človekovo preživetje. 
Pomeni vzpostavljanje stikov med ljudmi, prenos in-
formacij, vplivanje na sočloveka, je srž našega diagno-
stičnega, kurativnega in preventivnega dela. Učinkovita 
komunikacija v timskem delu pomeni nenehno vztraja-
nje in oživljanje medčloveških vrednot, kot so sodelo-
vanje, doživljanje osebne varnosti, samospoštovanje in 
spoštovanje drugih, dajanje in sprejemanje pomoči ter 
reševanje nasprotij. 
 V uvodnem delu logopedinji Zala Doria in Nataša Zu-
pan ugotavljata, da je komunikacija med ljudmi inten-
zivna, razvita in kompleksna. Kajti vse manj je res, da je 
molk zlato, in vse bolj, da je to govor. Govor oziroma go-
vorjeni jezik je tisti, ki ostaja temeljnega pomena za člo-
vekov razvoj. V svojem prispevku sta opredelili govor kot 
besedno simbolno komunikacijo in motnjo govora kot 
motnjo v komunikaciji. Z vidika logopedije sta opredelili 
diagnostične in terapevtske možnosti. 
 Klinična psihologinja Metka Oštrek se je osredinila na 
komunikacijo v družini, saj pravi, da bi živeli in preživeli, 
potrebujemo stik, stik s samim seboj in z drugimi. Osno-
va za kakovost življenja otroka je kakovost družinskih sti-
kov oziroma njihova komunikacija. Celo vrsto dogajanj v 
družini nam je razgrnila z načeli družinske psihoterapije. 
 Komunikacija v paru vedno pobudi veliko zanima-
nje, tako s teoretičnega kot praktičnega vidika. Klinična 
psihologinja Staša Kušar nam jo je prikazala s primerom 
praktične edukacije za voditelja delavnic Komunikacija 
med staršema. Z nosečnostjo in rojstvom otroka se prete-
kli odnosi v paru hitro spreminjajo in zahtevajo prilaga-
janje v partnerstvu, med starši in starimi starši, v odnosu 
do že rojenih otrok in med otroki. Dvourne delavnice so-
dijo v program za razvijanje kakovostnega odnosa med 
partnerjema, bodočima staršema. Čas nosečnosti pred-
stavlja priložnost, da se partnerja še tesneje in bolj oseb-
no povežeta, za kar je pogoj ustrezna partnerska komuni-
kacija. Delavnica namreč omogoča izkušnjo pozitivne, to 

je konstruktivne komunikacije, kar predstavlja osnovno 
sporočilo, ki ga posredujejo udeležencem delavnic. Po-
sebej je pri tem opozorila na pasti pri izvajanju tovrstnih 
delavnic Komunikacija med staršema. 
 Defektologinja Katarina Koprivnikar Grošelj je izha-
jala iz spoznanja, da je komunikacija vsebina, s pomočjo 
katere ljudje prihajamo v medsebojno interakcijo, in je 
vitalnega pomena za oblikovanje našega individualne-
ga pogleda na svet in naše osebne identitete. Specialni 
pedagogi v zdravstvu se pogosto srečujejo z vzgojitelji, 
učitelji in drugimi strokovnjaki iz vrtcev in šol na razšir-
jenih timskih sestankih, skupaj s starši otrok s posebnimi 
potrebami. Pri tem je skušala odgovoriti na vprašanje, o 
čem, predvsem pa kako naj komuniciramo med seboj, da 
bo naša komunikacija učinkovita, tako v odnosu do star-
šev kot tudi vzgojiteljev, učiteljev itd. 
 Prvi stiki in komunikacija z bolniki in svojci je se-
stavni del poklicnega delovanja medicinske sestre. Naša 
višja medicinska sestra Irena Uranič se je posvetila tej 
komunikaciji. Ugotavlja, da pacient od medicinske sestre 
pričakuje, da bo obravnavan kot posameznik spoštljivo 
in da bo slišal prijazno, razumljivo, pozorno, predvsem 
pa spodbudno besedo. Za medicinsko sestro je komu-
nikacija proces, s katerim snuje odnos do sočloveka in 
postane pomočnica posamezniku ali družini v preventi-
vi, zdravljenju, doživljanju bolezni ali trpljenju. Nazorno 
nam je pokazala različne kanale komunikacije, ki lahko 
pacientova pričakovanja izpolnijo ali pa tudi ne. Ustavila 
se je pri motnjah in ovirah v komunikaciji, ki so lahko pri 
pošiljatelju, prejemniku ali pri prenosu sporočila. Ugota-
vlja, da je komunikacija uspešna samo takrat, kadar ose-
ba, s katero komuniciramo, sprejme naše sporočilo, ga 
razume, si ga zapomni in se nanj primerno odzove. To je 
možno, če med svojim odnosom in odzivanjem obudimo 
temeljni občutek varnosti in sprejetosti. 
 Nismo se mogli izogniti niti nam, strokovnjakom, in 
komunikaciji med nami. Srečujemo se pri svojem delu, 
srečujemo se v vlogah različnih strokovnjakov, hkrati 
pa vstopamo v odnose predvsem kot posamezniki, kot 
ljudje. Tako pedopsihiatrinja Metka Kališnik - Šavli po-
udarja, da smo pri svojem delu s človekom vpeti v nuj-
no medsebojno sodelovanje, povezovanje, usklajevanje 
in iskanje skupnih rešitev. Pri tem pa je pomembna še 
pripravljenost za sodelovanje in čim boljše poznavanje 
lastnega načina sporazumevanja. 
 Navadno ni priložnosti, da bi se med delom, ki je na-
menjeno našim pacientom ali klientom, posvetili še la-
stnim vzorcem, navadam in prepričanjem, ki pa so tudi 
na delu, ko skušamo čim bolj konstruktivno sodelovati. 
Pripravila in vodila je delavnico na koncu našega sreča-
nja, ki smo jo lahko izkoristili v ta namen. Posvetili smo 
se aktivnemu raziskovanju dobrih načinov sodelovanja s 
kolegi različnih strok, kar naj bi pri našem skupnem delu 
v prihodnje še izboljšalo komunikacijo med nami. 
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Saša Ucman

Psihiatrična klinika Ljubljana,

 Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Jesen na Ohridu 
ali Kaj je novega 
na področju 
zdravljenja 
odvisnosti  
od drog
Poročilo s 5. jadranske konference  
o zdravljenju odvisnosti od drog ter  
7. seea net – simpozija o odvisnos

 Organizatorji jadranske konference o zdravljenju 
odvisnosti, ki se je odvijala konec septembra, so 
si za letošnje snidenje in razprave o odvisnosti 

ponovno izbrali ohridsko podnebje. Kljub jesenskemu 
vetru in odmaknjenem hotelu Metropol nam je poleg 
strokovnih tem uspelo ujeti tudi nekaj vrveža in biserov 
na ohridskem "Stradunu".
 Tako kot na vseh konferencah odvisnosti doslej je 
bilo tudi na tej vsebin, ki bi se dotikale kliničnopsiho-
loške teorije in prakse, izjemno malo, kar seveda lahko 
pomeni poziv in priložnost za sodelovanje kolegov na 
psihološko dokaj neraziskanem polju. Tako je za zdaj še 
vedno najbolj odmeval medicinski model razumevanja 
odvisnosti, čemur so se posledično prilegali tudi pred-
stavljeni načini zdravljenja.

Odprtje in vabljena predavanja
Pozdravnim nagovorom organizatorjev konference in ma-
kedonskih ministrov za zdravstvo in pravosodje so sledila 
vabljena predavanja, med katerimi smo imeli priložnost 
spoznati dve evropski organizaciji, ki se ukvarjata s proble-
matiko prepovedanih drog. Predstavnik Evropskega nad-
zornega centra za droge in odvisnost od drog (emcdda)  
je predstavil razpoložljivost in dostopnost programov 
zdravljenja odvisnosti v Evropi, še posebej zdravljenja 
odvisnosti od opiatov. Predstavljene so bile tudi nekatere 
inovativne oblike zdravljenja, kot je na primer zdravljenje 
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s kokainskimi cepivi. Druga pomembna organizacija na 
področju problematike drog je Skupina Pompidou (The 
Pompidou Group), ki deluje pod okriljem Evropskega 
koncila. Glavna naloga skupine, ki je nastala na pobudo 
nekdanjega francoskega predsednika, je borba proti zlo-
rabi in trgovanju prepovedanih drog. Trenutno vključuje 
35 evropskih držav, v zadnjem obdobju pa k sodelovanju 
vabijo tudi Kanado in Združene države Amerike.

Substitucijska terapija, stereotipi in ženske
Osrednji tematski sklop predavanj se je kot vselej nana-
šal na večno temo substitucijske terapije. Med številnimi 
raziskavami in mnenji o prednostih in omejitvah substi-
tucijskega zdravljenja pri različnih starostnih populacijah 
sta izstopali dve predstavitvi makedonskih avtorjev, ki sta 
predstavila tematiko seksualne disfunkcije pri moških, ki 
se zaradi odvisnosti od drog zdravijo s pomočjo substitu-
cije. V obeh raziskavah je bilo ugotovljeno, da med posa-
mezniki, ki uživajo opiate, ki so znan zaviralec spolne sle, 
in tistimi, ki so prejemali substitucijsko terapijo, ni bilo 
večjih razlik v zaznavanju spolne disfunkcije. Hipoteze, 
da imajo posamezniki na substitucijski terapiji manj te-
žav s spolnimi funkcijami, jim ni uspelo potrditi. 
 Eden izmed petkovih dopoldanskih sklopov je bil na-
menjen predavateljem zdravstvene nege, ki so opozorili 
na še vedno pereč problem pri zdravljenju odvisnih od 
prepovedanih drog, in sicer na stigmatizacijo uživalcev 
drog s strani zdravstvenega osebja. Na predstavitvi ma-
kedonske izkušnje o zdravljenju odvisnih od drog na 
psihiatrični kliniki smo bili navzoči apelu po nujnem iz-
obraževanju delavcev v zdravstvu, saj so avtorji prispevka 
pri raziskovanju stališč zdravstvenih delavcev o uživalcih 
drog ugotovili, da so med mnogimi še vedno zakoreni-
njena močna antipsihiatrična stališča, in to celo na dokaj 
primitivni, srednjeveški ravni, kot so se izrazili sami. 
 Vsebinska stalnica konferenc o odvisnosti v zadnjih 
letih je problematika žensk, odvisnih od drog. Posebna 
pozornost je bila namenjena zdravljenju nosečnic. V 
evalvacijski študiji so sarajevski kolegi osem let spremlja-
li potek nosečnosti ter porod žensk, odvisnih od drog. 

Vse so v obdobju nosečnosti prejemale substitucijsko 
terapijo, ki naj bi v vseh pogledih izboljšala njihovo zdra-
vstveno stanje. Zmanjšala se je verjetnost abstinenčne 
krize matere in fetusa, manj je bilo resnih medicinskih 
zapletov ter nobenega smrtnega primera novorojenčka. 
Poleg boljših medicinskih izidov so ugotovili tudi, da je 
več posameznic spremenilo tako odvisniški način vede-
nja kot tudi pozitivna stališča do drog. Podobne sklepe 
o varnejši nosečnosti na substitucijski terapiji namesto 
rednega jemanja prepovedanih drog so podali tudi pred-
stavniki Centra za zdravljenje odvisnosti iz Vojvodine. 

Zdravljenje komorbidnosti – 
nov paradni konj
Pojem komorbidnosti na področju mentalnega zdravja 
pomeni, da je pri istem posamezniku sočasno prisotna 
več kot ena duševna bolezen. Strokovnjaki, ki se ukvar-
jamo s področjem zdravljenja odvisnosti, komorbidnost 
pojmujemo kot sočasno prisotnost vsaj ene izmed bole-
zni odvisnosti ter vsaj še ene od ostalih duševnih bolezni 
pri istem bolniku (npr. psihoza, razpoloženjske motnje, 
osebnostne motnje ...). Namesto izraza komorbidnost ne-
kateri strokovnjaki raje uporabljajo izraz bolniki z dvoj-
no diagnozo oziroma bolniki s kompleksnimi potrebami. 
Po epidemioloških raziskavah Ameriškega nacionalnega 
inštituta za mentalno zdravje naj bi bila odvisnost od 
substanc prisotna kar pri dobri polovici posameznikov 
z razpoloženjskimi motnjami (prednjači bipolarna mo-
tnja), pri skoraj polovici oseb s shizofrenijo, sledijo pa jim 
posamezniki s panično motnjo, obsesivno-kompulzivno 
motnjo, različnimi vrstami fobij in osebnostnih motenj. 
 Zadnja leta na področju zdravljenja odvisnosti vse 
bolj narašča trend oblikovanja novih smernic zdravljenja 
komorbidnosti. Omenjena tematika je bila še nedavno 
na številnih srečanjih in konferencah na temo odvisnosti 
prej redkost kot stalnica. Na letošnji konferenci pa smo 
imeli priložnost slišati kar nekaj predavanj na temo ko-
morbidnosti, in sicer tako teoretično, kot tudi razisko-
valno in praktično usmerjenih. Še vedno so žive dileme 
o vzrokih in posledicah komorbidnosti; ali gre za dve ali 

več neodvisnih duševnih bolezni pri istem posamezni-
ku, ali obstaja primarna duševna motnja, ki nato sproži 
sekundarno? Odgovora o vzročnosti navzoči poslušalci 
in predavatelji sicer nismo našli, smo pa skušali najti naj-
primernejše zdravljenje oseb s komorbidno motnjo. V 

osnovi obstajajo trije pristopi zdravljenja komorbidnosti; 
zaporedni, paralelni in integrativni. Pri zaporednem se 
strokovnjaki odločijo, katera bolezen je primarna in jo 
nameravajo zdraviti prednostno, pri paralelnem se ena-
kovredno in sočasno zdravi obe duševni motnji, vendar 
v različnih strokovnih timih, pri integrativnem pa je za 
zdravljenje vseh bolnikovih duševnih težav poskrbljeno 
na enem mestu. S kolegico psihiatrinjo sva predstavili 
integrativni model skupinskega zdravljenja bolnikov z 
dvojno diagnozo, ki ga vodiva na Centru za zdravljenje 
odvisnosti od prepovedanih drog. Predstavitev je zbu-
dila kar nekaj zanimanja in vprašanj, saj bo integrativni 
model zdravljenja bolnikov s komorbidnostjo šele postal, 
vsaj upam, bolj utečena praksa. 

Nad, med in pod … 
Če evalvacijo konference začnem z oceno prispevkov, ki 
zaslužijo pohvale, je bil moj vtis, da so bili med najbolj 
kakovostnimi in tudi strokovno nespornimi prispevki 
slovenskih predavateljev, in sicer v večini tistih iz mlajše 
generacije. Predavanja so bila tako tematsko zanimiva in 
osvežujoča, kot tudi kakovostno predstavljena. Priznam 
sicer določeno verjetnost pristranskega ocenjevanja, saj 

je kar nekaj predavanj potekalo v makedonskem ali srb-
skem jeziku, kar mogoče še ne bi pretirano omejevalo na-
šega razumevanja, če njihove predstavitve ne bi bile napi-
sane v cirilici in če bi bili simultani prevodi v angleščino 
bolj razumljivi. Podoben problem se je pojavil tudi pri 
razumevanju nemajhnega števila razstavljenih poster-
jev, saj je del udeležencev konference verjetno spregledal 
spremljajoči pridevnik mednarodna konferenca. 
 Poleg jezikovnih ovir je bila še vedno kar precej debela 
tudi statistična, saj se vse prevečkrat v raziskovalnih pri-
spevkih kot vrhunec raziskovalnega načrta pojavljajo zgolj 
izračuni aritmetičnih sredin in odstotkov (pa pustimo ve-
likost vzorca ob strani). Raziskovalni larpurlartizem?
 Vsekakor mojo kritiko zasluži dejstvo, da sem na neka-
tere prispevke (predavanje ali poster), ki so me po naslovu 
sodeč pritegnili v dvorano, čakala zaman, saj predavatelja 
ali posterja na dogovorjenem mestu preprosto ni bilo. 

Zmagovalci, Vladko Stefanovski in sv. Naum
Letošnji spremljevalni program se je vrtel okrog treh 
bistvenih dogodkov. Na osrednji uradni zabavi sta pred-
sednika konference podelila nagrade za najboljše tri 
posterje, med katerimi so prvo nagrado prejeli kolegi iz 
Novega Sada, ki so predstavili svojo raziskavo o latentni 
suicidalnosti med uživalci heroina. Menim, da je denar-
na nagrada priromala do pravih naslovnikov, saj je zma-
govalni poster vidno odstopal od ostalih, povečini pov-
prečnih izdelkov. 
 Vrhunec večera je za večino udeležencev konference 
gotovo predstavljal koncert ene izmed glasbenih legend, 
svetovno znanega Makedonca, Vladka Stefanovskega. In 
kdo si je drznil najbolj migati na Vladkovo džeziranje? 
Makedonci, seveda!
 Sklepni del konference pa bi najverjetneje kar nekako 
obvisel v zraku, če ne bi bil povezan z Ohridskim jeze-
rom, kamor so nam ves čas konference po malem uhajali 
pogledi. Popoldanski izlet z ladjico po jezeru do samosta-
na svetega Nauma, ki več kot tisoč let blizu albanske meje 
sameva na pečinah Ohridskega jezera, je bil kar zgledno 
in pomirjujoče slovo od poletja. 
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Andreja Mikuž

Psihiatrična klinika Ljubljana, 

Center za mentalno zdravje,

Enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola

Prva nacionalna konferenca 
o alkoholni politiki
Brdo pri Kranju, 2.–3. 11. 2010

 Ministrstvo za zdravje je v začetku novembra 
na Brdu pri Kranju organiziralo 1. nacional-
no konferenco o alkoholni politiki. Dogaja-

nje je bilo po pozdravnih nagovorih ministra za zdravje 
Dorijana Marušiča, varuhinje človekovih pravic Zdenke 
Čebašek Travnik in Franca Hočevarja, svetovalca predse-
dnika za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna 
vprašanja, razdeljeno na štiri vsebinske sklope – Alkohol-
na politika v Sloveniji v luči globalnih trendov, Spremljanje 
alkoholne politike in tvegane ter škodljive rabe alkohola, 
Mobilizacija skupnosti ter Vloga zdravstva v alkoholni po-
litiki – kje se vidimo in kje nas vidijo? Organizirani sta bili 
dve okrogli mizi, Kako do podatkov in informacij, ki bodo 
podpirali učinkovito alkoholno politiko? in Zdravstveni iz-
vajalci kot izvajalci in zagovorniki alkoholne politike.

Udeleženci konference so bili predstavniki javnega sek-
torja, nevladnih organizacij in gospodarstva. 
 Celoten program konference s prispevki je na voljo 
na spletni strani Ministrstva za zdravje (mz). Prispevke 
s konference in druge informacije s področja alkoholne 
problematike najdete tudi na spletni strani http://www.
infomosa.si. Kot pravijo na svoji spletni strani, je projekt 
Mobilizacija skupnosti za odgovornejši odnos do alkoho-
la (Mosa) nadorganizacijska entiteta, namenjena informi-
ranju o alkoholni problematiki ter spodbujanju različnih 
akterjev na tem področju k povezovanju in sodelovanju. 
Prav slednje se je konec drugega dneva izkazalo kot rdeča 
nit konference.
 Kot je v svojem prispevku Kaj vemo o alkoholu kot 
dejavniku tveganja za zdravje v Republiki Sloveniji? pov-
zel Tit Albreht z Inštituta za varovanje zdravja (ivz), je 
alkohol pomemben vzrok slabega zdravja pri Slovencih 
in eden ključnih vzročnih dejavnikov prezgodnje umrlji-
vosti, breme alkohola je v primerjavi z drugimi državami 
nadpovprečno in je zaviralec razvoja. 

 Raba čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 15 
let, je v Sloveniji med 11 in 12 litri registriranega in po 
ocenah med 7 in 8 litri neregistriranega alkohola, kar 
nas med evropskimi državami uvršča zelo visoko. Nad 
evropsko povprečje nas uvršča tudi podatek, da je pri 
nas v zadnjem letu po raziskavah ESPAD1 2007 in HBSC2 
2006 (prav tam) 87 % mladostnikov pilo alkohol, 43 % pa 
jih je bilo pijanih. Navajajo tudi, da v Sloveniji redno pije 
alkoholne pijače 28 % 15-letnikov in 3 % 11-letnikov. 
 Ob teh podatkih je na prvi pogled kar težko razume-
ti, zakaj je bila dvorana na Brdu napol prazna. Ob pred-
stavitvah dogajanja na področju preprečevanja uživanja 
alkohola se je ponujal vtis, da v Sloveniji nimamo jasno 
zastavljene alkoholne politike, ki bi sledila logiki znan-
stvenega pristopa:

na podlagi raziskovalne dejavnosti ocena stanja,  →
identifikacija ranljivih ciljnih skupin ter dejavnikov 
tveganja in zaščitnih dejavnikov; 
oblikovanje akcijskega načrta;  →
priprava programov primarne, sekundarne in  →
terciarne preventive; 
izvajanje in vrednotenje programov ter na podlagi  →
prepoznane učinkovitosti prilagajanje programov 
potrebam posameznih ciljnih skupin. 

Dogajanje na konferenci, namenjeno prikazu veljavnih 
programov, kaže namreč precej drugačno sliko. 
 Podatki o porabi alkohola se zbirajo na več ravneh, 
tako znotraj državnih ustanov kot prek nevladnih orga-
nizacij. Ni skupne baze podatkov in udeleženci okrogle 
mize Kako do podatkov in informacij, ki bodo podpirali 
učinkovito alkoholno politiko? so dajali vtis, da večinoma 
ne vedo, kaj vedo o porabi alkohola drugi, in da si podat-

1 European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs.
2 Health Behaviour in School-aged Children, WHO Collaborative 

Cross-national Study.

kov ne izmenjujejo. Prav tako se iz vsebine okrogle mize 
ni dalo razbrati, kakšne so skupne strategije zbiranja po-
datkov in kaj z njimi potem početi. 
 Iz prikaza aktualnih programov preprečevanja uživa-
nja alkohola, ki ga je pripravila Mosa, se da razbrati: 

vsebinska zasnova programov povečini teče v  →
nevladnem sektorju;
nevladne organizacije pridobivajo sredstva za  →
izvajanje projektov na razpisih, vendar ni videti, da bi 
sledili skupnim vsebinskim smernicam; 
izvajalci programov niso povezni med seboj; →
v izvajanju programov pogosto ni kontinuitete in  →
preverjanja učinkovitosti; 
ravni preventive pri oblikovanju programov niso  →
jasne, nekateri vsebujejo tudi zdravljenje odvisnosti. 

Čuti se torej potreba po jasnejši strukturi dogajanja na 
tem področju. Zanimivo je, da v nevladnih organizacijah 

izvajajo tako raziskovalno dejavnost kot preventivne pro-
grame in programe zdravljenja, ki jih finančno podpira 
država, ta pa hkrati nima jasno oblikovane strategije al-
koholne politike, na podlagi katere bi lahko presejala vse-
bino in način izvajanja tovrstnih programov ter smisel-
nost prepuščanja večine aktivnosti s tega področja med 
seboj nepovezanim nevladnim organizacijam. Udeležen-
ci konference so se strinjali, da je organizacija tovrstnega 
dogodka nujen prvi korak k boljši organizaciji dejavnosti 
na področju preprečevanja slovenske nacionalne patolo-
gije – škodljive rabe in odvisnosti od alkohola. 
 Na konferenci je bila med aktivnimi udeleženci samo 
ena psihologinja, Maja Zorko z ivz, ki se raziskovalno 
ukvarja s problematiko alkoholizma; sodelovala je pri 
pripravi prispevka Mobilizacija skupnosti za odgovornejši 
odnos do alkohola. Tudi pregled objav psiholoških član-
kov s tega področja je skromen, povečini gre za posame-
zne izolirane prispevke ali diplomska in magistrska dela. 

Kaže, da se s to problematiko med kliničnimi psihologi 
v slovenskem prostoru sistematično ni še nihče ukvarjal. 
Pri tem pa je vrzeli, kjer bi bilo koristno uporabiti psiho-
loška znanja, veliko. 
 Pobudnik, da se na to področje vsaj v enem delu pova-
bi več psihologov, je Bojan Žlender z Agencije za varnost 
prometa (AVP). Povedal je, da v Sloveniji 20 % voznikov 
vozi, tudi če pijejo alkohol, tretjina jih presega dovolje-
no koncentracijo alkohola v krvi. Po podatkih policije 
je pod vplivom alkohola vsak deseti povzročitelj prome-
tne nesreče, pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom 
pa vsak tretji. V svojem prispevku Preprečevanje vožnje 
pod vplivom alkohola je predstavil predloge za obravna-
vo voznikov, ki jih policisti identificirajo, da vozijo pod 
vplivom alkohola. V pripravi je nova zakonodaja, kjer 
se zanje predvideva možnost rehabilitacijskih progra-
mov; te bi izvajali za to posebej usposobljeni psihologi. 
V načrtu je priprava dvostopenjskega programa, krajšega 

in bolj edukativno naravnanega za voznike z manjšo iz-
merjeno količino alkohola v krvi ter psihosocialne de-
lavnice za voznike z večjo izmerjeno količino alkohola 
v krvi. Programi v tujini so zasnovani kot kombinacija 
individualnega svetovalnega razgovora in skupinskega 
dela. Po izkušnjah iz tujine tovrstna posredovanja za 45,5 
% zmanjšajo specialno povratništvo (evropska raziskava 
druid3). 
 K razumevanju razsežnosti problematike škodljive 
rabe in odvisnosti od alkohola zagotovo prispeva delo 
v klinični praksi in povezovanje znanj s področja zako-
nitosti razvoja, dejavnikov ranljivosti za razvoj duševnih 
bolezni, komorbidnosti bolezni odvisnosti z drugimi 
duševnimi motnjami ter tako psiholoških in socialnih 
posledic uživanja alkohola kot življenja v družini z odvi-
snim članom. 

3  Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines.
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 V slovenskem zdravstvenem sistemu je, kot je na okro-
gli mizi Zdravstveni delavci kot izvajalci in zagovorniki 
alkoholne politike poudarila Maja Rus Makovec iz Enote 
za zdravljenje odvisnosti od alkohola Psihiatrične klinike 
Ljubljana, zdravljenje odvisnosti od alkohola na visoki 
ravni. Zdravljenje je dostopno znotraj javne zdravstve-
ne mreže, stroške krije zdravstvena blagajna, programe 
zdravljenja ponujajo vse slovenske psihiatrične ustano-
ve. Na oddelkih za zdravljenje odvisnosti od alkohola so 
praviloma zaposleni tudi psihologi. 
 Evropska komisija je v letu 2006 definirala pet pred-
nostnih področij, ki so povezana s preprečevanjem ško-
dljive rabe alkohola in pomembna za vse države članice, 
na prvem mestu je bila zaščita mladostnikov, otrok in 
nerojenih otrok. Razmere na tem področju so v sloven-
skem zdravstvenem sistemu, še posebej, če se navežemo 
na podatke o zgodnji iniciaciji slovenskih mladostnikov 
v uživanje alkohola, mnogo manj spodbudne. Otroci, ki 
živijo v družini z enim odvisnim članom ali več, so tako 
zaradi genetskih dejavnikov kot zaradi obremenitev dru-
žinskega okolja bolj ranljivi za razvoj težav na področju 
osebnostnega razvoja, motenj vedenja in osebnosti, mo-
tenj razpoloženja ter v odraslosti bolezni odvisnosti in 
drugih duševnih motenj. Programov zmanjševanja škode 
za te otroke nimamo, kar je ob številki, da je po podatkih 
MZ v Sloveniji več kot tretjina odraslih moških in pribli-
žno 10 % odraslih žensk rizičnih pivcev, približno 10 do 
15 % odraslih pa je odvisnih od alkohola, težko razumljiv 
podatek. V družinah z odvisnim članom so otroci pogo-
sto žrtve različnih oblik nasilja, zanemarjanja in različ-
nih oblik prikrajšanosti. Prav tako so zgodaj izpostavljeni 
alkoholu, pri čemer tako izpostavljenost alkoholu med 
nosečnostjo kot zgodnje uživanje alkohola spremenita 
tok otrokovega osebnostnega in intelektualnega razvoja. 
Zato bi bilo znotraj zdravstvenega sistema, v katerem je 
relativno dobro poskrbljeno za zdravljenje odvisnosti, 
nujno vpeljati sistematično skrb za duševno zdravje otrok 
in mladostnikov, ki živijo s starši, odvisnimi od alkoho-
la. Enako bi bilo treba razviti ustrezne programe pomoči 
otrokom in mladostnikom, ki začnejo zgodaj uživati al-
kohol. Seveda del teh otrok dobi pomoč v zdravstvenih 
domovih, svetovalnih centrih in centrih za socialno delo, 
a najbrž je dovolj zgovoren podatek, da so po podatkih 
MZ centri za socialno delo v letu 2005 zaradi udeležbe al-
kohola obravnavali 17 otrok in mladostnikov z vedenjski-
mi in osebnostnimi težavami (0,4 % vseh obravnavanih 

otrok in mladostnikov) ter 3,033 alkoholika (54,7 % vseh 
obravnavanih odraslih). Ni pa vzpostavljen sistem ko-
munikacije med oddelki za zdravljenje odvisnosti, centri 
za socialno delo in drugimi ustanovami, v katerih je ali bi 
lahko bil obravnavan otrok. Prav tak nimamo specifičnih 
programov, namenjenih tej populaciji. 
 Med prioritetnimi področji je Evropska komisija na 
tretje mesto uvrstila preprečevanje škode, ki je poveza-
na z uporabo alkohola pri odraslih. Na zgoraj omenjeni 
okrogli mizi je Rado Janša iz Interne klinike Univerzite-
tnega kliničnega centra Ljubljana izpostavil problematiko 
bolnikov s hudimi telesnimi okvarami na račun uživanja 
alkohola. Ob hospitalizaciji zaradi pomanjkanja kadra ne 
oni ne njihovi svojci ne dobijo ustrezne psihološke pod-
pore, s pomočjo katere bi takega bolnika lahko pripravili 
na zdravljenje odvisnosti od alkohola. Po njegovem mne-
nju bi bila pri obravnavi teh bolnikov psihološka pomoč 
nujna. Zaradi perečega pomanjkanja kliničnih psiholo-
gov, ki bi bili na voljo za sodelovanje z zdravniki iz splo-
šnih ambulant, prav tako ni mogoča ustrezna obravnava 
bolnikov in njihovih družin na primarni ravni, ko ško-
dljivo rabo ali odvisnost od alkohola ugotovi zdravnik 
specialist družinske medicine. 
 Če povzamem, v Sloveniji za zdaj še nimamo jasne al-
koholne politike in izvajalci dejavnosti na tem področju 
med seboj niso povezani, med zdravstvom, socialnim 
varstvom in nevladnimi organizacijami pa ni optimal-
ne razmejenosti področij dela. Znotraj zdravstvenega 
sistema skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov, 
ki živijo s starši ali skrbniki, odvisnimi od alkohola, ni 
sistemsko urejena in ni programov, ki bi bili prilagojeni 
njihovim potrebam. To pomeni, da preventivne dejav-
nosti na tem področju niso ustrezno organizirane, saj 
je področje sekundarne in terciarne preventive znotraj 
zdravstvenega sistema skoraj povsem zanemarjeno in 
prepuščeno iniciativi posameznih zdravstvenih delavcev, 
ki se srečujejo s to populacijo. 

Skupni jezik psihoterapij
Poročilo o XL. kongresu Evropske zveze za kognitivne 
in vedenjske terapije v Milanu (7.–10. oktober 2010)

Peter Janjušević

Svetovalni center za otroke, mladostnike  

in starše Ljubljana, Društvo za vedenjsko  

in kognitivno terapijo Slovenije

 Mesto velikanov uma in zgodovinskih presežkov 
na področju slikarstva, klasične glasbe, arhi-
tekture in kiparstva (pa tudi mode), Milano, je 

gostilo letošnji kongres Evropske zveze za kognitivne in 
vedenjske terapije, 40. po vrsti. Udeleženci iz 47 držav so 
kongresu dali noto povezovanja, kar je bila tudi osrednja 
rdeča nit kongresa – links. Otvoritveno predavanje za-
služnega profesorja z Inštituta za psihiatrijo v Londonu, 
Isaaca Marksa, o skupnem jeziku psihoterapij je osvetlilo 
eno od plati ravno te tematike. Profesor Marks je ustanov-
ni član posebne interesne skupine eabct v sodelovanju z 
Ameriško zvezo za vedenjske in kognitivne psihoterapije 
– abct, v nekaj letih pa se je projektu pridružilo še devet 
psihoterapevtskih organizacij iz različnih koncev sveta in 
različnih modalitet. Cilj skupine je predvsem iskanje sku-
pnega jezika med različnimi psihoterapevtskimi šolami 
in usmeritvami in zmanjševanje zmede in nejasnosti, ki 
se pojavljajo zaradi dejstva, da različne terapevtske šole 
dajejo enakim proceduram različna imena oziroma raz-
ličnim proceduram ali intervencijam enaka imena. Na 
spletni strani projekta www.commonlanguagepsychothe-
rapy.org je doslej zbranih okoli osemdeset definicij z opisi 
primerov, ki služijo opredelitvi tega, kaj v resnici terapev-
ti s posamezno intervencijo počnejo. Projekt, ki je poleg 
zbliževanja, vzpostavljanja povezav in jasnejše komuni-
kacije med različnimi psihoterapevtskimi usmeritvami, 
namenjen predvsem temu, da psihoterapija svojo prakso 
jasno definira in s tem poveča možnosti za operaciona-
lizirano preverjanje procesa in komponent terapije. Pre-
davatelj je navdušil tudi s prikazanimi primeri konkretne 
analize, ki jo omogoča sistem klasifikacije psihoterapev-
tskih procedur.
 Vzporedno s kongresom eabct je potekal tudi xv. 
nacionalni kongres Italijanske zveze za vedenjsko analizo 
in modifikacijo in kognitivno-vedenjske psihoterapije ter 
dve konferenci: iii. konferenca Italijanske zveze za zgo-
dnje psihoze in xxi. konferenca Collegium Internationale 
Activitatis Nervosae Superioris. To se je odražalo tudi v 
programu, saj je bilo skoraj polovico simpozijev in preda-

vanj v italijanskem jeziku. Pet celodnevnih in sedem pol-
dnevnih predkongresnih delavnic, več kot 25 predavanj 
in srečanj s strokovnjaki, 91 simpozijev, številne okrogle 
mize in 141 prezentacij posterjev – vse to je zagotavljalo, 
da je lahko vsakdo našel prave vsebine v skladu s svojim 
zanimanjem. Poglavitne tematike, ki so nekako obarvale 
celoten kongres, so se vezale predvsem na povezovanje, 
tako v medkulturnem smislu kot tudi med različnimi 
ravnmi terapevtske pomoči osebam s psihosocialnimi 
motnjami, na ravni preventive, terapije, kot na podro-
čju usposabljanja in supervizije kognitivno-vedenjskih 
terapevtov. Večja pozornost je bila namenjena psihoso-
cialni in klinični skrbi za najbolj ranljive skupine družbe 
– otrokom in mladostnikom. Predavatelji so se ukvarja-
li tako z razvojnimi vidiki nastanka psihopatologije kot 
tudi s študijami sodobnih, empirično trdno podprtih 
kognitivno-vedenjskih modelov nastanka in vzdrževanja 
psihopatologije, s preventivo, evalvacijo različnih tera-
pevtskih postopkov in napredki na področju diagnostike 
psihosocialnih motenj. Predvsem pa je bilo zaznati vse 
večje zanimanje na področju psihoz, predvsem zgodnjih 
intervencij pri mladih ljudeh. Profesor Patrick McGorry 
z Univerze v Melbournu, ki mu je bil za zasluge na po-
dročju skrbi za mentalno zdravje mladih januarja letos 
podeljen naslov Avstralec leta, je v predavanju poudaril 
ključno vlogo zgodnje identifikacije psihoze pri mladih 
in razpravljal o možnostih uporabe kognitivno-vedenj-
skih intervencij v zgodnjih obravnavah mladostnikov. 
Poudaril je skupnostno naravnano delo s to populacijo, 
ki je v Avstraliji prineslo zavidljive rezultate.
 Na številnih simpozijih so bile obravnavane tematike 
zelo različne. Kar nekaj jih je bilo namenjenih populaciji 
otrok in mladostnikov. Med drugim so rezultate več štu-
dij, povezanih s proučevanjem obsesivno-kompulzivne 
motnje pri otrocih, predstavile raziskovalne skupine iz 
zda, Velike Britanije in Norveške. Ugotovitve so pou-
darjale pomembnost družine pri vključevanju v terapijo, 
pa tudi neugodno vlogo družine pri vzdrževanju motnje 
s sodelovanjem v ritualiziranih vedenjih in možnosti, 
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ki jih ta spoznanja dajejo za terapevtsko delo z druži-
no. Primerjali so skupinsko in individualno terapijo ter 
komunikacijo prek telefona kot pomembnega elementa 
vedenjsko-kognitivne terapije obsesivno-kompulzivne 
motnje, Norvežani pa so predstavili izsledke obsežne 
longitudinalne študije obravnave te motnje pri otrocih 
in mladostnikih Nordlots. Njihovi rezultati so zelo spod-
budni. Kanadčani so predstavili rezultate preventive in 
zgodnjih intervencij pri anksioznosti otrok. Oblikovali 
so program, namenjen otrokom s kombiniranimi anksi-
oznimi in depresivnimi motnjami, s katerim so dosegli 
pomembno izboljšanje na dimenzionalnih merah anksi-
oznosti in depresivnosti. Prav tako so bili predstavljeni 
rezultati pilotskih študij evalvacije presejalnih vprašalni-
kov za ocenjevanje anksioznih motenj za predšolsko ob-
dobje ter inštumenti za evalvacijo izidov terapije obsesiv-
no-kompulzivne motnje pri otrocih in mladostnikih. 
 Ob pisanju tega prispevka in ponovnem sprehodu sko-
zi obsežen program je vse bolj jasno dejstvo, da čeprav ko-
gnitivno-vedenjska terapija že tradicionalno raziskovalno 
vedno znova samoreflektivno preverja temeljne koncepte 
in tehnike ter jih izboljšuje, lahko opažamo nadaljevanje 
premika tudi na področju dela s težko in globljo patolo-
gijo. Vse več je raziskav, ki preverjajo in evalvirajo teore-
tične modele kognitivno-vedenjske terapije osebnostnih 
motenj ter psihoz. Ob tem ne smemo pozabiti, da je bila 
vabljena predavateljica tudi Judith Beck, ki je predstavi-
la kognitivno-vedenjsko terapijo osebnostnih motenj. V 
uvodnem pozdravu je prenesla pozdrave Aarona T. Bec-
ka, ki se kljub svojim 89 letom še vedno aktivno ukvarja z 
iskanjem novih različic kognitivne terapije pri pacientih 
s shizofrenijo, usmerjene predvsem na delo z negativno 
simptomatiko. Judith Beck je poudarila pomembnost po-
znavanja bazičnih, rigidnih prepričanj in zgodnjih shem, 
s katerimi pacienti z osebnostnimi motnjami vstopajo v 
terapijo, in predstavila specializirane strategije, usmerje-
ne predvsem v razvoj in vzdrževanje močne terapevtske 
alianse. Šele ta omogoča, da prek aktivacije, soočanja in 
predelave zgodnjih kognitivnih shem s pacientom začne-
mo spreminjati bazična prepričanja tako na intelektualni, 
kot na emocionalni ravni ter razvijati alternativna prepri-
čanja, pogosto tudi z izkustvenimi tehnikami.
 Robert Leahy, eden od pionirjev terapije shem, ki ob 
predavateljskem delu širom po svetu in ob bogatem av-
torskem opusu ves čas redno klinično in terapevtsko dela 
– kot je povedal, s 24 pacienti tedensko –, je imel predava-
nje o emocionalnih shemah. V fascinantnem predavanju 
nas je popeljal od oddaljene zgodovine do danes in skozi 
umetnost, običaje, sčasoma spreminjajoče se bontone in 
zapovedi vedenja prikazal, kako so se oblikovala pisana 
in, kar je pomembneje, nepisana pravila o izražanju emo-
cij. Emocionalne sheme in terapevtsko delo na tej ravni 
človekovega doživljanja je opisal tudi v zanimivih pri-
merih, predvsem pa se je izkazal kot izreden in doživet 

poznavalec zgodovine, umetnosti, psihologije in še bi lah-
ko naštevali. S svojo predstavitvijo kompleksnih tematik 
emocionalnih shem poslušalcev ni pustil nedotaknjenih.
 Tom Borkovec je s svojo refleksijo na štiri desetletja 
ukvarjanja z vedenjsko terapijo sklenil kongresni pro-
gram. S svojo karizmatično drobno pojavo, jasno in razu-
mljivo predstavitvijo je z vidika razvoja svoje karierne poti 
od šestdesetih let prejšnjega stoletja pa do danes predsta-
vil razvoj vedenjske terapije v zda (in tudi v svetu). Ob 
pregledu glavnih raziskav in projektov, ki se jih je loteval 
s svojimi sodelavci, je predstavil evolucijo vedenjske te-
rapije in postopno vedno večje vključevanje kognitivnih 
elementov v na začetku »pravoverno« vedenjsko terapijo. 
Pregled njegovega dela dokazuje, da za vsakim razvojem 
različnih oblik terapevtskih pristopov leži evolucija misli, 
tlakovana tudi z neuspehi in slepimi potmi. 
 Zadnji dan kongresa so na okrogli mizi eminentni 
strokovnjaki Paul Salkovskis, Robert Leahy, Paolo Mo-
derato in Lucio Bizzini poskušali odgovoriti na vpraša-
nje, ali so vedenjsko-kognitivne terapije tretje generacije 
mit ali realnost. Njihovo razmišljanje je teklo v smeri, da 
gre pri razvoju različnih vedenjsko-kognitivnih terapij 
pravzaprav za evolucijo in ne za nenadne revolucionarne 
spremembe. V iskanju učinkovite pomoči pacientom so 
se vedenjsko-kognitivne terapije izkazale kot izrazito fle-
ksibilne, prav tako tudi terapevti. Ob iskanju učinkovite 
pomoči pacientom (tudi tistim s težkimi oblikami psiho-
patologije) se pojavljajo pristopi, ki kombinirajo oziroma 
integrirajo tudi elemente drugih psihoterapevtskih šol, 
hkrati pa ostajajo zvesti načelom empirične preverljivosti 
učinkovitosti teh pristopov. 
 Na koncu ne smemo pozabiti na razveseljivo novico, 
da je Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slove-
nije, ki je član eabct od leta 2000, z letošnjim septem-
brom pridobilo status akreditiranega člana. To pomeni, 
da je usposabljanje za kognitivno-vedenjske terapevte, ki 
ga izvaja društvo, v skladu s standardi in zahtevami, kot 
jih postavlja eabct. Na drugem letnem sestanku medna-
rodnih predstavnikov, ki je potekal ob kongresu, je bilo 
podeljenih prvih trinajst evropskih certifikatov našim 
članom, ki so predhodno že pridobili naziv kognitivno-
vedenjski terapevt. Več predavanj in debat je bilo s po-
dročja usposabljanja kognitivno-vedenjskih terapevtov in 
supervizorjev na področju Evrope, komisija za standarde 
usposabljanja in akreditacije pri eabct pa je že predstavi-
la osnutek sheme za usposabljanje in akreditacijo super-
vizorjev, ki bo omogočala, da se tudi ti postopki poenotijo 
in sistemizirajo v okviru celotnega evropskega prostora.
 Prihodnji evropski kongresi z že napovedanimi temati-
kami (Reykjavik 2011–preventiva, Ženeva 2012–nevrozna-
nosti in kognitivno-vedenjska terapija in Marakeš 2013) pa 
tudi svetovni kongres junija 2011 v Carigradu bodo zagoto-
vo spet ponudili obilo možnosti za strokovno rast, srečanje 
z znanci in vzpostavljanje mednarodnih povezav. 
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Sodobne družbe
Poročilo s 6. kongresa psihologov Slovenije

mag. Špela Hvalec

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Objektivni podatki
Letošnji kongres psihologov je pod naslovom Sodobne 
družbe potekal od 29. septembra do 2. oktobra v Rogaški 
Slatini. Udeležilo se ga je približno 220 strokovnjakov, od 
katerih je bila po navedbi organizatorja, Društva psiholo-
gov Slovenije, večina v vlogi aktivnih udeležencev. 
 Predstavljenih je bilo pet posterjev, razstavni prostor 
pa je zapolnil Center za psihodiagnostična sredstva z raz-
stavo novih merskih pripomočkov in knjig. Poleg dveh 
domačih vabljenih predavateljev so organizatorji povabi-
li tudi tuje strokovnjake, s čimer so kongresu dodali pri-
dih mednarodnosti. V uvodnem predavanju je Norbert 
Jauševec prikazal nekaj ugotovitev in domnev o povezavi 
med delovanjem možganov in posameznimi psihološki-
mi konstrukti ter spolnimi razlikami. Prvi kongresni dan 
je s predavanjem o delovnem odnosu soustvarjanja v šoli 
zaokrožila Gabi Čačinovič Vogrinčič. Nizozemska psiho-
loginja Linda Steg se je v svojem predavanju s področja 
okoljske psihologije osredinila na fenom potrošništva, 
Roger Lecuyer pa na projekt EuroPsy. Meta Shawe-Taylor 
(Slovenka, ki že vrsto let deluje na področju klinične psi-
hologije v Veliki Britaniji) je poslušalcem osvetlila sistem 
psiholoških teorij v javnem (angleškem) zdravstvu. Or-
ganizatorji so predvideli tudi osem okroglih miz, ki pa po 
mojih informacijah niso bile vse izpeljane. Programsko 
shemo je sooblikovalo še 13 simpozijev in 8 sekcij indivi-
dualnih referatov. Kulturni del programa sta po slovesni 
večerji s svojim nastopom izvedla plesni par Bor Sojar 
Voglar in Matejka Koštric.

Nekaj vtisov s kongresa
Med dvodnevno udeležbo sem poslušala predvsem pri-
spevke s področja klinične psihologije. Znotraj sekcije 
individualnih referatov na temo Klinične preizkušnje in 
terapija se me je s svojo praktično vrednostjo in energič-
nim predavateljskim nastopom dotaknil prispevek Vesne 
Radonjič. Predstavila je na svojih dolgoletnih izkušnjah 
temelječe ugotovitve o vlogi risb v terapevtskem proce-
su na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča. 
Marjeta Trstenjak je predstavila prve rezultate slovenske 

priredbe wppsi-iii. Metoda Crnkovič Maj je kot avtorica 
lestvice mcd osvetlila možnost njene uporabe tako pri di-
agnosticiranju kot terapevtski obravnavi moralnih čustev. 
Emil Benedik je predstavil ugotovitve raziskave, ki sta jo 
izpeljala skupaj s sodelavko Sano Čoderl. Zanimala ju je 
razlika v mentalnih reprezentacijah ljudi med odraslimi 
pacientkami s psihotično in depresivno motnjo. Potrdila 
se je predpostavka, da imajo pacientke z depresivno mo-
tnjo bolj celostne, jasne, koherentne in manj agresivne 
reprezentacije ljudi. Ocena kakovosti reprezentacij ljudi 
in odnosov lahko pomembno prispeva k razumevanju 
psihopatoloških procesov pri pacientih z različnimi du-
ševnimi motnjami. Simpozij je s predstavitvijo aktivnosti 
in terapije s pomočjo psov sklenil Dare Kovačič.
 Sledila sta dva simpozija, ki ju je povezovala vedenjsko-
kognitivna psihoterapija. V prvem so avtorice prispevkov 
(Bernarda Dobnik Renko, Andreja Škufca Smrdel, Nata-
ša Ličina in Barbara Starovasnik) prikazale možnost upo-
rabe vedenjsko-kognitivne psihoterapije in njenih tehnik 
na različnih področjih zdravstva (pediatrija, onkologija, 
nevrologija) in pri delu v centru za socialno delo. Drugi 
simpozij pa je skušal poslušalcem ponazoriti pestrost in 
raznolikost uporabe vedenjsko-kognitivne psihoterapije 
glede na področje uporabe (psihiatrija, center za soci-
alno delo) kot tudi glede na obravnavano problematiko 
(obsesivno-kompulzivna motnja, panična motnja z ago-
rafobijo, socialna fobija, anksiozne motnje, čustvene in 
vedenjske težave) in obliko dela (individualna oziroma 
skupinska obravnava, delo s starši).
 Četrtkovo popoldne sem sklenila z navzočnostjo na 
sekciji individualnih referatov na temo Odvisnosti, nevro-
loške in druge motnje. V prvem prispevku je Nada Trtnik 
prikazala uporabo relacijske družinske terapije. Predsta-
vila je terapevtski proces, obilo predelanih vsebin; osebno 
pa sem pogrešala natančnejšo predstavitev pri tem upo-
rabljenih tehnik. Teja Bandelj je v svojem prispevku pri-
kazala pomen vezi s starši za čustvovanje v odraslosti ozi-
roma za razvoj motenj čustvovanja (izpostavila je težave 
s prepoznavanjem in opisovanjem čustev ter pretiranim 
doživljanjem negativnih čustev). Matija Breznik je z nami 
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delil ugotovitve raziskave, ki se je ukvarjala s problemati-
ko komorbidnosti pri odvisnosti od alkohola in heroina. 
Pri ocenjevanju osebnosti je avtor uporabil Vprašalnik za 
oceno osebnosti (pai), ki v tem letu »prodira« na slovenski 
trg, kjer si od njega obetamo precejšnjo klinično uporab-
nost. Odličen primer medinstitucionalnega povezovanja 

smo spoznali v prispevku Vesne Radonjič in Mojce Čer-
če. Z nami sta delili izkušnjo sodelovanja pri psihološki 
obravnavi mladostnika po nezgodni možganski poškod-
bi, ki je predstavljala most med zdravljenjem in šolanjem. 
Po mojem mnenju vsekakor vredno posnemanja.
 Petkov program sem začela s poslušanjem simpozija 
Preučevanje in preprečevanje samomora – izziv slovenske 
družbe. V spomin se mi je vtisnil šaljiv uvod v prispe-
vek Saške Roškar – dokler naju ne loči smrt ali samomor. 
Obravnavala je vpliv spremembe zakonskega stanu na 
tveganje za samomorilno vedenje. O pomenu in izvaja-
nju kvalitativnega in ne zgolj kvantitativnega raziskova-
nja samomora se je spraševala Vita Poštuvan, ki je v na-
daljevanju predstavila tudi intervencijski program seyle, 
namenjen reševanju in opolnomočenju mladih življenj. 
Na problematiko samomorilnega vedenja med mlado-
stniki se je nanašal tudi prispevek Nataše Sedlar. Maja 
Zorko je v svojem prispevku poudarila vlogo depresije 
in alkohola kot dejavnikov tveganja za samomor in iz-
postavila posamezne primere bolj ali manj učinkovitih 
ukrepov alkoholne politike. Alenka Tančič nam je pred-
stavila tri preventivne programe (sos – spregovorimo o 
samomoru): prvi vključuje predavanja in delavnice na 
temo obravnave samomorilno ogroženega mladostnika, 
drugi se osredinja na geriatrično populacijo (namenjen 
predvsem splošnim zdravnikom), tretji pa nagovarja no-
vinarje k odgovornemu načinu poročanju o samomoru.
 V simpoziju Moč in nemoč stroke pri obravnavi otrok 
in mladostnikov so strokovnjakinje s scoms v Ljubljani 
predstavile predvsem to, kar je v njihovi moči pri obrav-
navi otrok s hiperkinetično motnjo, z neverbalnimi spe-

cifičnimi učnimi težavami in nadarjenih otrok. 
 Predavanje Mete Shawe-Taylor je bilo edino izmed 
vabljenih, ki sem se ga udeležila. Zanimivo je, da preda-
vateljica uporablja izraz psihološke terapije. Kot je nave-
dla, želi s tem zajeti širši spekter »psihoterapevtskih« šol 
oziroma smeri. V javno zdravstvo v Veliki Britaniji vklju-

čujejo terapije, ki so dostopne (čas, lokacija, kapaciteta), 
uporabne za različne populacije (upoštevajoč različnost 
kulturološko vezanih vrednot), sprejemljive za uporab-
nika (čakalna doba, zmanjšanje stigme), učinkovite in 
finančno sprejemljive. V ozadju so seveda uradna zdra-
vstvena navodila (t. i. nice guidelines). Mogoče so prav 
»prijetna« navodila nekaj, kar manjka v Sloveniji, da bi se 
malo zmanjšala zmeda oziroma nedorečenost na podro-
čju psihoterapevtske dejavnosti.  
 Žal mi je, da sem svojo spominsko kartico skorajda 
zapolnila že pred začetkom simpozija Novejša spoznanja 
na področju kognitivnih motenj pri nevroloških bolnikih. 
Sodelujoče avtorice, vse zaposlene na nevrološki kliniki, 
so predstavile izjemno kakovostno zastavljene prispevke, 
ki so zahtevali tudi zbranost poslušalcev. Le-ta pa je bila 
meni v petek popoldne vse teže dosegljiva.

Namesto sklepa 
Presenetilo me je število klinično obarvanih prispevkov, 
ki so imeli veliko praktično vrednost. Ob udeležbah na 
različnih kongresih (in tudi tokrat ni bilo nič drugače) 
me vse bolj moti, da se nekateri aktivno prijavljeni kon-
gresa sploh ne udeležijo. To namreč povzroči nepotrebno 
zmedo pri organizaciji poteka in pusti grenak priokus pri 
vseh udeleženih. Osebno se mi prisotnost na kongresih 
še vedno zdi ne le možnost strokovnega izpopolnjevanja, 
ampak tudi priložnost za oživljanje starih in vzpostavlja-
nje novih zasebnih in poklicnih poznanstev, za kar nam 
vsakodnevno pogosto zmanjkuje tako časa kot energije. 
To pa nam je hotelski kompleks, kjer je kongres potekal, 
vsekakor omogočal. 

Otrok ob razvezi staršev
Poročilo z II. seminarja Združenja za otroško 
in mladostniško psihiatrijo, 11. in 12. junija 2010

Staša Kušar

Zdravstveni dom Kranj

 Vsaka razveza poteka na svoj specifičen način, ima 
svojo zgodovino, potek in trajanje. Bolečina in 
trpljenje, s katerima se srečujejo otroci, pa sta si 

med seboj podobna. Vsi otroci si želijo, da se to ne bi 
zgodilo njim. V sebi nosijo neuresničljive sanje o ponovni 
združitvi staršev in hrepenenje po srečnem družinskem 
življenju, ne glede na to, kaj so morali pretrpeti, preden 
so se starši odločili za ta korak. 
 Udeleženci seminarja se pri svojem delu srečujemo 
z otroki in njihovimi starši v različnih vlogah. Pisana 
druščina zbranih pedopsihiatrov, kliničnih psihologov, 
šolskih svetovalnih delavcev, delavcev centrov za social-
no delo ... se vključujemo v proces razveze kot terapevti, 
svetovalci ali sodni izvedenci. Zbrali smo se z namenom, 
da bi čim bolje spoznali delo drug drugega, si izmenjali 
izkušnje in načrtovali delo za naprej. 
 Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek 
Travnik, dr. med. spec. psihiatrije, je v svojem uvodnem 
nagovoru opozorila na dejstvo, da je otrok ob razvezi 
vključen v številne sisteme, ki lahko odločajo o njegovi 
prihodnosti. Za otrokovo zaščito se v zadnjem času kre-
pijo prizadevanja, da bi se s pomočjo odraslih njegov glas 
okrepil. Zasnovan in izveden je bil pilotski projekt »Za-
govornik – glas otroka«, da bi se vloga zagovornika otro-
ka tudi zakonsko opredelila oziroma zagotovila. Poudari-
la je, da bi moral vsak, ki se poklicno ukvarja z otrokom, 
vzpostaviti svoj osebni pogled na odnos do razveznega 
postopka in posameznih udeležencev v njem. 
 Bojana Moškrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., je 
v svojem prispevku prikazala, »kako se otrok glede na 

Vse srečne družine so si med seboj podobne,
nesrečna pa je vsaka na svoj način.
— l. n. Tolstoj;  Ana Karenina

značilnosti posameznega razvojnega obdobja odziva na 
spremembe v družinskih odnosih, ki so povezane s kon-
fliktom med starši in z ločitvenim procesom«. 
Skrb za otroka predstavlja predvsem varno okolje, ki 
omogoča varno navezavo in zaupanje. Varna navezanost 
v otroštvu je prvi pogoj za ustvarjanje zvestih, trdnih in 
trajnih odnosov, dobrega samospoštovanja, empatično-
sti in zadovoljujočih socialnih stikov. Na splošno velja, 
da predstavlja ločitev staršev za otroka travmatsko doži-
vetje, ki je zunaj otrokove običajne izkušnje in ki skoraj 
pri vseh otrocih sproži močne reakcije. Njihov odziv je 
različen, odvisen od starosti in zrelosti otroka, zmožno-
sti razumevanja dogajanja, prejšnjih izkušenj, čustvenega 
stanja ... Travmatskemu dogodku največkrat sledi verižna 
reakcija neugodnih dejanj, ki otežujejo okrevanje otroka 
in lahko močno prizadenejo otrokov psihosocialni ra-
zvoj ter slabijo njegove sposobnosti soočanja s težavami 
in njihovega obvladovanja.
 Moškričeva poudarja, da je v obdobju med rojstvom 
in tretjim letom starosti treba pozorno proučiti otrokov 
slog navezovanja in sposobnost za odzivanje pri obeh 
starših z namenom opredelitve, kdo od staršev je imel 
v življenju otroka vlogo primarnega objekta. Ta naj ima 
tudi vlogo primarnega otrokovega skrbnika. Otrokova 
srečanja z drugim staršem naj bodo pogosta, predvidlji-
va in časovno krajša. V tem starostnem obdobju je treba 
posvetiti veliko pozornost rutini, ki naj bi bila pri obeh 
starših čim bolj usklajena, saj to otroku daje občutek stal-
nosti in varnosti.
 V predšolskem razvojnem obdobju spremembe otro-
ka še vedno močno vznemirijo. Potrebuje čas, da se po 
prehodu od enega k drugemu roditelju ponovno umiri. 
V skladu z večjo zrelostjo se lahko podaljšuje čas, ki ga 
preživi pri drugem roditelju. Otrok rabi odnos z obema 
staršema, saj mu roditelj istega spola predstavlja model 
za identifikacijo, roditelj nasprotnega spola pa pospešuje 
njegov proces socializacije. 
 Pozornost otrok v latenci je usmerjena na opazovanje 
odzivanja obeh staršev na razvezo. Če ga starša potegne-
ta v medsebojni partnerski spor, bo verjetno pokazal lo-
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jalnost do starša, za katerega meni, da se mu je zgodila 
krivica. V tem obdobju naj bi bili stiki otroka z odsotnim 
staršem čim bolj prožni. Starša naj bi se prilagajala po-
trebam otroka, vendar naj odločitve sprejemata sama in 
nosita odgovornost zanje.
 Za adolescentno obdobje je pomembno, da ima otrok 
dober stik s staršem istega spola, pri načrtovanju in orga-
nizaciji življenja pa, da se večinoma upošteva mladostni-
kovo mnenje in želje.
 Vlogo pedopsihiatra pri pomoči otroku ob razvezi 
staršev, ki pri svojem delu sodeluje s timom različnih 
strokovnjakov, je predstavila pedopsihiatrinja prof. dr. 
Martina Tomori, dr. med. Poudarila je, da ob razvezi 
otrok vedno doživlja funkcionalno izgubo enega od star-
šev, saj se stalna prisotnost z njim prekine. Navadno se z 
razvezo poslabšajo gmotni položaj in življenjske razmere 
otroka. Sooča se s prihodom novega partnerja enega ali 
obeh staršev. Podvržen je vplivu razvrednotenja enega ali 
obeh staršev s strani svojih najbližjih. Pri tem pa sta star-
ša, zaradi lastnih stisk, skrbi in delovne preobremenjeno-
sti, pogosto manj občutljiva za otrokovo stisko in mu ne 
zmoreta zadovoljivo lajšati bremen in mu pomagati pri 
soočanju z njimi. 
 Ob koncu je poudarila, da razveza ni bolezenski po-
jav, da se pri večini otrok vzpostavi porušeno duševno 
ravnovesje v dveh letih po razvezi in da prehodna stiska 
vedno ne preide v duševno motnjo. Zato naj bo pomoč 
otroku usmerjena v krepitev varovalnih dejavnikov, da 
bo lahko ob opori bližnjih in po potrebi ob strokovni po-
moči okrepil svoje prilagoditvene zmožnosti in ponovno 
vzpostavil svojo duševno stabilnost.   
 Barbara Vajd Ledinek, univ. dipl. psih., spec. klin. 
psih., je predstavila vlogo kliničnega psihologa pri po-
moči otroku ob razvezi staršev. Prispevek je pripravila 
skupaj s Katjo Dougan, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., 
ki pa se srečanja žal ni mogla udeležiti. Avtorici sta v pri-
spevku predstavili svoje delo z otroki ločenih staršev. Ti 
so napoteni v psihološko obravnavo zaradi težav v prila-
gajanju na novo življenjsko situacijo, ki je prežeta s kon-
fliktnim odnosom med staršema, bivšima partnerjema. 
Med njima še naprej poteka boj za moč in premoč, v ka-
terega je vključen otrok, ki je najšibkejši člen družine. Po-
udarjata, da so otrokove reakcije na travmatska doživetja 
zelo različne in odvisne od mnogo dejavnikov: tempera-
menta, starosti, razvojne faze, v kateri se otrok nahaja, ra-
zumevanja dogajanja, osebnostnih lastnosti, odpornosti, 
pomena dogodkov zanj, prejšnjih izgub, zdravstvenega 
stanja ... Avtorici prispevka priporočata, da bi bilo smi-
selno razmišljati o programih izobraževanja za starše, ki 
so v procesu ločevanja. Nekateri tovrstni programi so že 
poznani in uveljavljeni po svetu.
 Ružica Petrovič, univ. dipl. soc. del., je v svojem pri-
spevku o vlogi socialnega delavca in csd ob razpadu 
družinske skupnosti opozorila, da so otroci kljub spre-

membi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 
ki izenačuje otroke, rojene v zakonski in zunajzakonski 
skupnosti, še vedno v neenakopravnem položaju. Do 
razpada zunajzakonske zveze namreč lahko pride tudi 
mimo vednosti uradne ustanove. Meni, da je treba za-
konsko poskrbeti, da ne bodo kršene otrokove pravice, ki 
izhajajo iz dolžnosti staršev (npr. plačevanje preživnine).
 Delavec centra za socialno delo ima nalogo, da ob 
razpadu družinske skupnosti z mladoletnim otrokom na 
osnovi svetovalnih pogovorov poda svoje mnenje sodišču 
o tem, pri kom bo otrok živel, o obsegu in načinu stikov 
z odsotnim roditeljem in o plačilu preživnine. Staršem 
in otrokom csd ponuja storitev prve socialne pomoči. 
Avtorica prispevka navaja zaplete pri ureditvi stikov, ki 
bi bili v korist otroka, zaradi nerazrešenega partnerskega 
odnosa. Izpostavlja problem neposrednega ali posredne-
ga nasilja, ki ga storilec izvaja v družini. Opozarja tudi na 
ogroženost otrok, ki so predmet manipulacij in čustve-
nega izsiljevanja enega ali obeh staršev. Pri tem ugota-
vlja, da se v takih primerih zelo redko uporablja institut 
dodelitve otrok tretji osebi. Njene izkušnje kažejo, »da bi 
bil tak postopek potreben takrat, ko se ugotovi, da starša 
nista zmožna reševati svojega partnerskega odnosa brez 
vpletanja otrok, ali ko otrok ne moreta zaščititi pred ne-
gativnim vplivom svojih ravnanj«. Dodaja, da v csd stro-
kovni delavec nima veliko možnosti za izvajanje terapij, v 
katere so vključeni tudi otroci, zato se poslužujejo napo-
titve v pedopsihiatrične in psihološke ambulante. Njiho-
va pričakovanja v zvezi s terapijo so vezana predvsem na 
to, da bi bil v terapevtskem procesu otrok slišan v svojih 
mislih, željah in počutju ter da bi dobil tisto vrsto pomo-
či, ki jo potrebuje. 
 Vera Slodnjak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih., je 
s stališča sodne izvedenke predstavila ocenjevanje star-
ševskih sposobnosti. Ugotavlja, da so motivi staršev za 
skrbništvo nad otrokom zelo različni: od navezanosti na 
otroka in upoštevanja koristi otroka do jeze in maščeva-
nja bivšemu partnerju, materialnih koristi, nezaupanja 
drugemu od staršev ... Izvedenec mora pri tem ugotoviti, 
kateri od staršev ima v ospredju koristi in potrebe otroka 
pred svojimi lastnimi potrebami. Presoditi mora, koliko 
bo starš v vlogi otrokovega skrbnika poskrbel za široko 
fizično varnost otroka, za njegove čustvene potrebe, za 
ustrezno vzgojo in mu omogočal vzdrževanje odnosa z 
drugim staršem. Pri tem je treba preveriti kapaciteto za 
spremembe pri vsakem od staršev in kakšne podpore bo 
otrok deležen v ožjem in širšem socialnem okolju. Izve-
denec v svojem mnenju izdela tudi priporočila za obseg 
in izvajanje stikov z drugim roditeljem ter po potrebi pri-
poročila za nadzor stikov in terapijo. 
 Maja Glonar Vodopivec, univ. dipl. psih., spec. klin. 
psih., je v svojem prispevku govorila o metodah dela z 
otrokom pri izdelavi psihološkega izvedenskega mnenja. 
Pri tem ob proučitvi razpoložljive sodne dokumentacije 

uporablja intervju, klinično psihološki pregled in opazo-
vanje odnosa med otrokom in starši. Poslužuje se tudi zbi-
ranja podatkov iz zdravstvenih in izobraževalnih ustanov, 
če ji je to v vlogi izvedenke naloženo v sodnem sklepu. Pri 
ocenjevanju otrokove preference je pozorna na odkriva-
nje vzrokov odklonilnega odnosa otroka do starša.
 Avtorica poudarja, da ima otrok pravico, da se v po-
trebnih in predvidenih postopkih sodišča njegova trav-
ma ne poglablja, da še naprej ostane otrok, ki ima lahko 
rad oba starša, da ni nosilec njunih bremen in sporočil ... 
Sklepi in mnenje izvedenca pa morajo temeljiti na osnovi 
dejstev in podatkov, ki so produkti zanesljivih metod.     
  Dr. Mateja Končina Peternel, vrhovna sodnica, je 
predstavila vlogo izvedencev, csd in sodišča pri odloča-
nju o varstvu in vzgoji otrok ob razpadu družine. Ugota-
vlja, da so tovrstni postopki za otroke zelo obremenilni. 
Ko so otroci dobili pravico, da izrazijo svoje mnenje in 
preko tega vplivajo na izid postopka, so se povečali pri-
tiski staršev nanje. Rešitev vrhovna sodnica med drugim 
vidi v tem, da so postopki dokazovanja in odločanja čim 
krajši. Zato je treba izboljšati delo vseh, ki sodelujejo pri 
odločanju o varstvu in vzgoji otrok po ločitvi staršev. Na-
loga sodišča je, da ugotovi, kakšna odločitev bo za otroka 
najbolj koristna. Pri tem se poslužuje mnenja otroka v 
primeru, da je sposoben razumeti pomen in posledice 
svoje opredelitve, mnenja csd in izvajanja dokazov z iz-
vedencem, kadar je »za ugotovitev ali razjasnitev kakšne-
ga dejstva potrebno strokovno znanje, s katerim sodišče 
ne razpolaga«. Sodnik naj bi izvedencu postavil konkre-
tna vprašanja po predhodni pridobitvi mnenja csd in 
zaslišanju staršev. Avtorica ugotavlja, da so mnenja csd 
slaba, »ker sodniki ne postavljajo natančnih vprašanj, ker 
se strokovnjaki csd ne poglobijo dovolj ali nimajo ustre-
znega znanja«.
 Izvedensko mnenje je treba poslati strankam z name-
nom, da sodišču posredujejo morebitne pripombe. Na 
podlagi teh mora sodnik izvedencu postaviti jasna doda-
tna vprašanja. Odgovore nanje lahko poda na naroku za 
glavno obravnavo. Jasnosti in pomanjkljivosti izvedenske-
ga mnenja je vedno treba najprej odpraviti z dopolnitvijo 
izvedenskega mnenja in z dodatnim zaslišanjem izveden-
ca, ne pa s takojšnjo postavitvijo novega izvedenca. Prav 
tako ne more sodišče pooblastiti izvedenca, naj po potrebi 
pritegne še drugega izvedenca (navadno je to psihiater), 
zaradi morebitne izločitve le-tega: »Vse izvedence mora 
določiti sodišče, razen če določi strokovno institucijo.«
 Vrhovno sodišče rs je zavzelo naslednja stališča v zve-
zi z izvedenskim mnenjem:

razhajanje med subjektivnim pogledom staršev in  →
skladnimi, skrbnimi ugotovitvami dveh izvedencev 
ne more biti razlog za postavitev tretjega izvedenca,
zgolj nezadovoljstvo ali nestrinjanje stranke z  →
ugotovitvijo prvega izvedenca ni razumen razlog za 
postavitev novega izvedenca,

raziskovalni postopek izvedenca je nadomestni  →
dokazni postopek pred sodiščem. »Stranke so 
upravičene do seznanitve z izvedenčevimi postopki 
ter z neposrednimi, konkretnimi dejstvi in izsledki 
teh postopkov. Ne morejo pa preverjati pravilnosti 
izpeljave teh postopkov ter uporabe podatkov, ki so 
bili pridobljeni s temi postopki.«

Dr. Zoran Pavlović, univ. dipl. psih., je v prispevku 
predstavil svoje razmišljanje o otroku in razvezi z vi-
dika človekovih pravic, ki jih je, kot navaja avtor, treba 
razumeti kot element pogodbe med posameznikom in 
oblastjo, ne pa med fizičnimi osebami (npr. med dru-
žinskimi člani). Po Konvenciji ozn o otrokovih pravi-
cah otrok pripada svoji družini in staršem, ki imajo pri-
marno pravico in odgovornost skrbeti za otroka. Hkrati 
pa je dolžnost države, da bo otroka zavarovala v prime-
ru zlorabe, slabega ravnanja, zanemarjanja, delovnega 
izkoriščanja. 
 Svoje razmišljanje Pavlović sklene takole: »Hitra, od-
ločna in odgovorna dokončna odločitev pomeni, da v 
nadaljevanju odloča o otroku skrbniški roditelj, državni 
organi pa ga obravnavajo kot katerega koli starša s pol-
nimi pooblastili. Kar pomeni, da si kajpak še vedno ne 
morejo dovoliti slabega ravnanja z otrokom, saj bodo za-
radi slabega ravnanja – prav tako, kot vsak drugi roditelj 
– odgovarjali pred organi pregona in organi socialnega 
skrbstva. A če ta kriterij ni dosežen, potem je z dokončno 
odločitvijo zasebnost družine zavarovana, s tem pa tudi 
avtoriteta starševstva in stabilnost odnosa. Kot smo vide-
li, je to tisto, kar potrebuje otrok in kar je tudi v skladu 
z otrokovimi pravicami, v njihovi sodobni koncepciji in 
artikulaciji konvencije o otrokovih pravicah.«
 Prim. Mojca Brecelj Kobe, dr. med., spec. psihiatrije, 
je skupaj s kolegicami v okviru okrogle mize predstavila 
konkreten primer sistemske družinske terapije družine v 
krizi in konzultacije s timom. Pred tem je Gwyn Daniel, 
sistemska družinska terapevtka in predavateljica na kli-
niki Tavistock, predavala o posledicah ločitve staršev, ki 
doletijo otroke. 
 Nedvomno je otrok, še zlasti ob konfliktni ločitvi star-
šev, zaznamovan z občutki osamljenosti, zapuščenosti, s 
porušenim ali izgubljenim občutkom varnosti in zaščite. 
Otrok, ki ga je družba pustila samega, nima druge izbi-
re, kot da travmo izrine in družino idealizira. Mislim, da 
smo se udeleženci seminarja združili v želji in nameri 
prepoznati otrokovo stisko, se nanjo ustrezno odzvati in 
poskušati omiliti njene posledice. 
 Naj vas, spoštovane kolegice in kolege, ob koncu po-
vabim, da se nam v okviru svojih možnosti pri tem delu 
pridružite kot sodni izvedenci, ker nas je premalo. Hkra-
ti vas obveščam, da je Združenje za otroško in mlado-
stniško psihiatrijo izdalo zbornik, katerega vsebino sem 
predstavila v svojem prispevku. 
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Novorojenček in družina – 
pomen razumevanja 
novorojenčkovega vedenja
Poročilo z mednarodnega simpozija

asist. dr. Jana Kodrič

Univerzitetni klinični center Ljubljana,

Pediatrična klinika

 V organizaciji Kliničnega oddelka za neonataolo-
gijo Pediatrične klinike ukc Ljubljana, Društva 
za pomoč bolnim novorojenčkom – Prvi koraki, 

Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega zdru-
ženja, Inštituta za varovanje zdravja RS in Društva Unicef 
Slovenija je 21. junija 2010 na Pediatrični kliniki v Ljublja-
ni potekal mednarodni simpozij Novorojenček in družina 
– pomen razumevanja novorojenčkovega vedenja. Stro-
kovno srečanje, katerega poudarek je bil na pomenu razu-
mevanja novorojenčkovega vedenja za odnose med otroki 
in starši, je predstavljalo vsebinsko nadaljevanje strokov-
nega srečanja iz leta 2008, katerega osrednja tema so bili 
vedenjski vzorci novorojenčka. Simpozij, na katerem so 
ob vabljenih predavateljih sodelovale tudi slovenske stro-
kovnjakinje, je bil namenjen vsem, ki se pri svojem delu 
srečujejo z novorojenčki in njihovimi družinami – medi-
cinskim sestram, psihologom, pediatrom in drugim.
 V uvodnem predavanju je Darja Paro Panjan s Pe-
diatrične klinike predstavila razvoj osrednjega živčevja 
pri plodu in novorojenčku, ki se odraža z razvojem za-
znavnih, gibalnih in kognitivnih sposobnosti. Sodobne 
slikovne in fiziološke preiskave omogočajo ocenjevanje 
delovanja osrednjega živčevja pred rojstvom in pojasnju-
jejo kontinuum prenatalnega in postnatalnega razvoja. 
Prikazala je razvoj zaznavanja dotika in bolečine, zvokov, 
vonjev in okusov ter vidnih dražljajev, ki se začne že v 
maternici. Senzorični dražljaji prihajajo do plodu iz zno-
trajmaterničnega okolja in novorojenček je po rojstvu 
pozoren na dražljaje, ki jih je spoznal v maternici. Spon-
tano gibanje, ki predstavlja koordinirane gibalne vzorce, 
se začne v prvem trimesečju nosečnosti in predstavlja 
merilo za ocenjevanje razvoja osrednjega živčevja. Po 
24. tednu nosečnosti se začnejo razvijati povezave med 
čutilnimi organi in možgansko skorjo, ki so ključne za 
zavestno funkcioniranje, ki pri novorojenčku predstavlja 
sposobnosti vzdrževanja budnosti, procesiranja taktil-
nih, bolečinskih, okušalnih, vonjalnih, slušnih in vidnih 
dražljajev, občutenja lastnega telesa in izražanja čustev. 

 Kevin Nugent, psiholog z Brazeltonovega inštituta 
Otroške bolnišnice v Bostonu, je v svojih predavanjih 
najprej predstavil ugotovitve raziskav o kognitivnih spo-
sobnostih novorojenčka, ki kažejo njegovo pripravljenost 
na prilagajanje zahtevam življenja zunaj maternice. Ob-
dobje novorojenčka je obdobje hitrega razvoja možganov 
in hitrih razvojnih sprememb, ki novorojenčku omogoča 
prilagajanje na okolje. Izpostavil je dokaze, ki potrjuje-
jo, da je novorojenček socialno bitje, ki je od rojstva da-
lje sposoben vključevanja v interakcijo z drugimi. Zato 
predstavlja obdobje novorojenčka izjemno pomembno 
obdobje za oblikovanje odnosov, ki imajo lahko dolgo-
ročne učinke na razvoj otroka in družine. Prav tako je 
to obdobje velikih sprememb v starševstvu in družini, 
saj se z njim za starše začenja vzpostavljanje odnosa z 
otrokom in prevzemanje novih vlog. Obdobje novoro-
jenčka predstavlja edinstveno priložnost za psihologe in 
druge strokovnjake, da s starši vzpostavimo dolgotrajen 
odnos, s katerim se začnejo intervencije, ki imajo lahko 
dolgotrajne učinke na otroka in družino. V nadaljeva-
nju je dr. Nugent predstavil dva izmed pripomočkov za 
ocenjevanje novorojenčkovega vedenja – Lestvico za oce-
njevanje novorojenčkovega vedenja (Neonatal Behavioral 
Assessment Scale – nbas) in Sistem opazovanja novoro-
jenčkovega vedenja (Newborn Behavioral Observations 
System – nbo). nbas je namenjen tako raziskovanju kot 
tudi intervenciji, nbo pa je predvsem pripomoček za in-
tervencijo, obema pa je skupno, da poskušamo z njuno 
uporabo prek opazovanja novorojenčkovega vedenja, 
ki predstavlja njegov način sporazumevanja z okoljem, 
prepoznati novorojenčkove sposobnosti in kompeten-
ce. Ob tem je v ospredju spoznavanje novorojenčkove 
individualnosti, ki predstavlja izhodišče za oblikovanje 
individualiziranega razvojnega pristopa pri zagotavljanju 
skrbi za otroka ter zadovoljevanje njegovih razvojnih po-
treb. Z uporabo obeh pripomočkov staršem omogočamo 
spoznavanje otrokovih potreb, kar je ključni dejavnik pri 
oblikovanju starševskih interaktivnih kompetenc. Ustre-

zna interakcija med starši in otrokom predstavlja osnovo 
za razvoj otrokovih socialnih in kognitivnih kompetenc 
ter oblikovanje varne navezanosti.
 Kako lahko z uporabo nbas prispevamo k razume-
vanju odnosa med novorojenčkom in starši ter s tem 
zagotavljamo učinkovito intervencijo, usmerjeno v 
razvijanje duševnega zdravja otrok, je v svojih preda-
vanjih predstavila Joanna Hawthorne, vodja Brazelto-
novega inštituta v Veliki Britaniji in sodelavka Centra 
za raziskovanje družine Univerze v Cambridgeu. Z 
razumevanjem novorojenčkovega vedenja, starševstva 
in starševskih emocij ter s sodelovanjem s starši lahko 
učinkovito prispevamo k duševnemu zdravju otrok, po-
sebno tistih, katerih duševno zdravje je zaradi različnih 
dejavnikov tveganja bolj ogroženo. Pri tem je posebej 
izpostavila skupino prezgodaj rojenih otrok in njiho-

vih družin ter predstavila delo z njimi. Poleg podrobne 
predstavitve nbas je predstavila tudi ugotovitve razi-
skave, s katero so ocenjevali pomen uporabe nbas na 
neonatalnem oddelku. Večina staršev je nbas ocenila 
kot koristen pri spoznavanju njihovega novorojenčka, 
ustreznem odzivanju na njegove potrebe in skrbi zanj.
 Polonca Truden Dobrin, Barbara Mihevc in Zalka Dr-
glin z Inštituta za varovanje zdravja RS so predstavile de-
javnike duševnega zdravja družin z novorojenčkom. Pou-
darile so, da se pri doseganju boljšega zdravja otrok vedno 
bolj uveljavlja pristop z razvojno usmerjenimi intervenci-
jami, ki podpirajo zdravo starševstvo in interakcije otrok 
za družino. Ocenjujejo, da je treba v Sloveniji več pozor-
nosti nameniti mamam, ki imajo težave pri navezovanju 
stika z otrokom in pri tem potrebujejo ustrezno podporo 
in pomoč. Za to je treba ustrezno izobraziti strokovnjake 
v porodnišnicah in na primarni ravni zdravstva, izboljša-
ti pristope in prilagoditi organizacijo dela v zdravstvenih 
ustanovah, da bi lahko oblikovali podporno okolje in pri-
spevali k zdravemu starševstvu in razvoju otrok.
 Vislava Globevnik Velikonja iz porodnišnice Gineko-
loške klinike ukc Ljubljana je predstavila uporabo nbas 
v raziskovalne namene. Pred leti so pri njih nbas upo-
rabili v raziskavi spremljanja prezgodaj rojenih otrok, 
pri čemer so oceno vedenja novorojenčka primerjali s 
poznejšimi dosežki pri razvojnopsiholoških preizkusih. 
Pri tem so ugotovili pomembne razlike med prezgodaj 
rojenimi in nedonošenimi otroki na vseh dimenzijah, ki 
jih ocenjujemo z nbas. Že več let na Ginekološki kliniki 

izvajajo preventivni program za starše prezgodaj rojenih 
otrok, ki vključuje nego in srečanja staršev z osebjem na 
oddelku ter kengurujčkanje, pristop, ki omogoča tesen 
kontakt novorojenčka z materinim telesom, maksimalno 
zaščito in ustrezno stimulacijo. 
 Jana Kodrič s Pediatrične klinike UKC Ljubljana sem 
predstavila, kako skrbijo za podporo zdravemu staršev-
stvu in razvoju otrok na oddelku za novorojenčke. Od 
leta 2001 tam potekajo tedenska skupinska srečanja star-
šev s psihologinjo in medicinsko sestro neonatalnega 
oddelka, ki so namenjena medsebojnemu spoznavanju 
staršev in osebja, izmenjavi informacij in izkušenj ter 
pogovoru o doživljanju in počutju staršev v času hospi-
talizacije njihovih bolnih novorojenčkov. Leta 2008 smo 
izvedli izobraževanje iz nbas in junija 2009 je prvih šest 
članic tima (medicinske sestre, zdravnica in psihologinja) 

pridobilo certifikate o usposobljenosti za uporabo nbas. 
Od takrat dalje nbas postopoma uvajamo v klinično pra-
kso z namenom spodbujanja medsebojnega spoznavanja 
med starši in otrokom, učenja ustreznih odzivov staršev 
na vedenje njihovega otroka ter vzpostavljanje njihove 
medsebojne povezanosti.
 Kot je bilo poudarjeno v prav vseh predavanjih, je 
vzpostavljanje odnosa med otrokom in starši ključno 
za oblikovanje zdrave navezanosti in duševno zdravje. 
Duševno zdravje otrok oziroma duševno zdravje no-
vorojenčkov, dojenčkov in malčkov (ang. infant mental 
health), ki ga vedno pogosteje nadomešča izraz dušev-
no zdravje otrok in staršev (ang. Parent-infant mental 
health), je v zadnjih nekaj desetletjih v svetu in pri nas 
izjemno hitro razvijajoče se multidisciplinarno razisko-
valno in klinično področje, ki opisuje zdrav socialni in 
čustveni razvoj otrok od rojstva do 3. leta. Izhodišča pri 
razvoju področja duševnega zdravja otrok do 3. leta sta-
rosti predstavljajo novejša razvojnopsihološka spoznanja 
o zgodnjem socialnem in čustvenem razvoju otrok (pred-
vsem teorija navezanosti in novejša razvojnopsihološka 
spoznanja o zgodnji socialni interakciji in komunikaciji), 
nevrobiološka spoznanja o pomenu zgodnjih izkušenj na 
razvoj možganov in spoznanja razvojne psihopatologije. 
Simpozij Novorojenček in družina – pomen razumevanja 
novorojenčkovega vedenja je s predstavitvijo strokovnih 
prispevkov gotovo okrepil medsebojno sodelovanje stro-
kovnjakov različnih strok pri razvoju skrbi za duševno 
zdravje otrok v Sloveniji. 

srečanja [novorojenček in družina]  [novorojenček in družina] srečanja
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asist. dr. Jana Kodrič

Univerzitetni klinični center Ljubljana,

Pediatrična klinika

Intervju s Kevinom Nugentom

Dr. J. Kevin Nugent je psiholog, ustanovitelj in di-
rektor Brazeltonovega inštituta (Brazelton Institute) v 
Otroški bolnišnici v Bostonu (Children's Hospital, Bo-
ston), ki z raziskovanjem in izobraževalnimi programi za 
strokovnjake, ki se pri svojem delu srečujejo z družina-
mi in otroki v prvih letih življenja, skrbi za spodbujanje 
zdravega razvoja otrok in družin. Poučuje na Oddelku 
za pediatrijo Harvardske medicinske fakultete (Harvard 
Medical School) in je profesor otroških in družinskih štu-
dij na Univerzi v Massachusettsu (University of Massac-
husetts, Amherst). Doktoriral je iz razvojne psihologije in 
od leta 1978 deluje v Otroški bolnišnici v Bostonu, kjer 
raziskuje vedenje novorojenčkov in zgodnje odnose med 
otroki in starši. Skupaj z dr. T. Berryjem Brazeltonom je 
soavtor tretje izdaje Lestvice za ocenjevanje novorojenč-
kovega vedenja (Neonatal Behavioral Assessment Scale – 
nbas), s kolegicami C. Keefer, S. O'Brien, L. Johnson in 
Y. Blanchard pa je razvil Sistem opazovanja novorojenčk-
ovega vedenja (Newborn Behavioral Observations system 
– nbo). Junija letos je bil gost mednarodnega simpozija 
Novorojenček in družina – pomen razumevanja novoro-
jenčkovega vedenja, ki je potekal na Pediatrični kliniki v 
Ljubljani. Ob tej priložnosti smo se z njim pogovarjali o 
pomenu razumevanja novorojenčkovega vedenja in zgo-
dnjih odnosov med otrokom in starši.

Dr. Nugent, se nam lahko na kratko predstavite in opi-
šete svojo poklicno pot, ki vas je pripeljala na področje 
proučevanja dojenčkov in malčkov?
Sem razvojni psiholog in zanima me, kako se ljudje spre-
minjamo. Rodil sem se in odraščal na Irskem. Na srečo 
sem prišel v Boston v času, ko se je začelo raziskovanje 
vedenja dojenčkov. Takrat smo z delom Berryja Brazel-
tona in Petra Wolffa ljudje prvič spoznali, česa so zmožni 
dojenčki. Njune raziskave so pokazale, da imajo že no-
vorojenčki določene sposobnosti, kompetence in niso le 
pasivni organizmi. Sam sem ravno v tem času začel delati 
z dr. Brazeltonom in spoznavati, kako kompetentni so 
novorojenčki. Novorojenčki so zmožni organizirati svoje 
vedenje in izbirati med različnimi možnostmi, njihovo 
vedenje je raznoliko, lahko izbirajo in izražajo preferen-
co do stvari, inhibirajo dražljaje, izbirajo. Vse to so bila 
zame pomembna odkritja. 

Kako ste začeli delati z dr. Brazeltonom?
Ob prihodu v Boston sem sodeloval pri programu zgo-
dnje intervencije, pri katerem smo proučevali pomen 
podpore družinam od nosečnosti do prvih let otrokovega 
življenja. Do takrat nikoli nisem delal z majhnimi otroki. 
Kot psiholog sem bil ob delu pri projektu presenečen, ko 
sem videl, kako zavzeto lahko leto dni stari otroci rešuje-
jo probleme, kako globoko je njihovo čustvovanje … Pri 
tem sem ugotovil, da so že majhni otroci pravi filozofi 
in znanstveniki. Spraševal sem se, kdaj se vse to začne. 
Takrat mi je nekdo svetoval, naj grem delat k dr. Brazelto-
nu, ki je začenjal proučevati vedenje novorojenčkov. Pri 
njem sem prvič videl, da pregled novorojenčka ne obse-
ga zgolj pregleda mišičnega tonusa in refleksov, temveč 
da novorojenčki zmorejo več – s pogledom lahko sledijo 
rdeči žogi, poslušajo človeški glas in so od vsega začetka 
socialna bitja. Novorojenčki se od rojstva dalje zavedajo 
svojega okolja in vzpostavljajo interakcijo z njim. To je 
spremenilo moje življenje. Sčasoma sem ugotovil, ka-
kšne dolgoročne učinke imajo lahko te zgodnje izkušnje. 
Od takrat dalje je središče mojega dela, kako v zgodnjih 
dneh, tednih in mesecih poskrbeti za ustrezno in pozitiv-
no podporo otroka in družine.
Ali ste poleg dela pri intervencijskem programu kdaj 

kot psiholog delali tudi na bolnišničnem oddelku?
Dr. Brazelton je bil prvi, ki je v Otroški bolnišnici v Bo-
stonu na oddelku združeval delo pediatrov in psihologov. 
Kot psiholog sem delal na oddelku skupaj s pediatri, od 
katerih sem se lahko učil o razvoju, patologiji in drugih 
zdravstvenih temah, na primer o prezgodaj rojenih otro-
cih, in ugotovil, da se lahko tudi pediatri veliko naučijo 
od psihologov.

Kako bi obdobje novorojenčka umestili v kontekst ce-
lotnega človekovega življenja?
Morda je slišati pretirano, vendar mislim, da so prvi tedni 

in meseci najpomembnejše tranzicijsko obdobje v razvoju 
posameznika. Gre za tranzicijo iz znotrajmaterničnega v 
zunajmaternično okolje, ki ga zaznamuje hiter razvoj mo-
žganov, določen tudi s kakovostjo zgodnje interakcije. To 
obdobje predstavlja tranzicijsko obdobje za starše, ki za-
čenjajo interakcijo in vzpostavljajo odnos z otrokom, kar 
učinkuje na funkcioniranje celotne družine. Danes o delo-
vanju možganov v tem obdobju že veliko vemo. Do prvega 
leta imajo otroci že oblikovane prave notranje delovne mo-
dele o delovanju sveta, ljudeh in njihovih dejavnostih ter o 
reševanju problemov. Imajo jasno oblikovana pričakovanja 
do drugih, ki jih je ob začetku šolanja že težko spreminjati. 
Zato so prva leta v razvoju izjemno pomembna.

Kaj je tisto v zgodnjem razvoju, kar je pomembno pri 
delu psihologa ne le z otroki, temveč tudi z odraslimi?
Danes ne govorimo več le o duševnem zdravju otrok, tem-
več bolj o duševnem zdravju otrok in staršev, pri čemer 
je poudarek na odnosu med njimi. Otroka ne moremo 
razumeti, ne da bi razumeli odnos med njim in starši. Po-
membno je, kako v tem odnosu učinkujejo drug na druge-
ga. Obdobje novorojenčka je pomembno tudi za vzposta-
vljanje odnosa med strokovnjaki in družino. Pri tem ima 
psiholog izjemno pomembno vlogo, posebno kadar gre za 
otroke, starše oziroma družine z dejavniki tveganja.

Kako lahko pristopamo k opazovanju, vzpostavljanju 
in spodbujanju odnosa med otrokom in starši?
Naš pristop izhaja iz domneve, da je otroku najbolje v 
družini. To pomeni, da tudi kadar je na primer mama 

depresivna, ne pristopamo le k njeni depresivnosti kot 
taki, temveč z intervencijo vstopamo v kontekst celotne 
družine, katere središče je otrok. Pri tem lahko upora-
bimo Lestvico za ocenjevanje novorojenčkovega vedenja 
(nbas), ki ima dve glavni funkciji. Prva je njena uporaba 
v raziskovalne namene, s čimer lahko ugotavljamo, kako 
fleksibilno in organizirano je na primer vedenje novoro-
jenčka, ki je bil izpostavljen maminemu pitju alkohola, 
kajenju … Druga pa je njena uporaba z namenom spod-
bujanja odnosa, na primer vključevanja očetov itd. Z 
vključevanjem staršev v opazovanje novorojenčkovega 
vedenja ob uporabi nbas spoznavamo otrokove zmožno-

sti in individualne značilnosti ter omogočamo odzivanje 
na njegove potrebe. Za ocenjevanje novorojenčkovega 
vedenja z nbas je potrebnih najmanj 25 minut, ki jih pri 
kliničnem delu nimamo vedno na voljo. Zato smo raz-
vili Sistem opazovanja novorojenčkovega vedenja (nbo), 
s katerim smo opazovanje novorojenčkovega vedenja 
približali širšemu krogu strokovnjakov – medicinskim 
sestram, psihologom, pediatrom itd. nbo ni pripomoček 
za ocenjevanje, temveč za vzpostavljanje odnosa. nbo ni 
usmerjen niti na otroka niti na starše, temveč na odnos. 
Vključuje večino opisov nbas, s poudarkom na opazova-
nju vedenja, stanj in interakcije, manj pa z njim ocenju-
jemo na primer reflekse, pri čemer poskušamo predvsem 
razumeti in upoštevati potrebe staršev. Idealno bi bilo, da 
bi psiholog lahko srečal starše ob odpustu iz porodnišni-
ce in skupaj z njimi spoznaval njihovega otroka (kdo je 
on, kaj nam sporoča, kaj se lahko naučimo od njega) in 
potem še, denimo, enkrat ali dvakrat v tednu ali dveh po 
odpustu v domačem okolju.

Omenili ste vlogo očetov, s katero se tudi raziskovalno 
ukvarjate. Lahko poveste več o tem?
Vloga očetov je zelo odvisna od kulture. Posebno v dru-
žinah z otroki z dejavniki tveganja se pogosto dogaja, da 
imajo očetje obrobno vlogo – zdravniki se obračajo pred-
vsem na mame in pri tem lahko zanemarjajo očete. Pri 
vključevanju očetov ima opazovanje novorojenčkovega 
vedenja pomembno vlogo. nbas in nbo je zato najbolje 
izvajati v domačem okolju, kjer je ob novorojenčku zbra-
na celotna družina. 

intervjuintervju

J. 
Ko

dr
ič



70 71

S katerimi raziskovalnimi področji se še ukvarjate?
Zanima me, kakšen učinek ima uporaba nbo kot pripo-
močka za intervencijo na odnos med otrokom in starši v 
primerih poporodne depresije. Danes se zahteva, da praksa 
temelji na dokazih, zato me zanima proučevanje učinkov 
intervencije na odnos med otrokom in starši. Potrditi že-
limo, da stvari, ki jih počnemo, resnično delujejo. Zanima 
me nevroznanost in mislim, da se bomo v naslednjih letih 
usmerili na iskanje nevrološkega substrata novorojenčkov-
ega vedenja – katera možganska področja so na primer ak-
tivna ob predstavitvi živih dražljajev v nasprotju z neživimi, 
ob pogledu na ljudi v nasprotju s pogledom na stvari …

Kaj menite o delu z otroki in družinami v prihodnje?
V prihodnosti bomo nadaljevali dosedanja prizadevanja. 
Izhajali bomo iz perspektive družine oziroma družinske-
ga sistema in možnosti za intervencijo v zgodnjih letih. 
V prvih mesecih otrokovega življenja imamo psihologi 
veliko možnosti za intervencijo predvsem s poudarkom 
na vzpostavljanju odnosa med otroki in starši. Razumeti 
bomo morali, kako se spreminjajo otroci in starši, kako 
se spreminjajo njihove potrebe. Starševstvo je razvojni 
fenomen, ki zahteva stalno prilagajanje.

Veliko ste se ukvarjali z družino. Pri nas pogosto sliši-
mo, da je družina v krizi. Kaj o tem menite vi?
Menim, da se moramo ozreti v zgodovino. Družine so v 
preteklosti doživele različne strukturne in dinamske spre-
membe. Če želimo prepoznati potrebe družine, moramo 
sprejeti spremembe v strukturi družine. Vrednote, kot 
sta ljubezen in odprtost, ki jih povezujemo z nuklearno 
družino, so lahko prisotne v kateri koli družini. Raziskave 
kažejo, da se, denimo, razvoj otrok iz istospolnih ali eno-
starševskih družin ne razlikuje od razvoja drugih otrok, 
saj struktura družine (na primer enostarševska družina) 
sama po sebi ne predstavlja dejavnika tveganja. Najpo-
membnejša dejavnika, ki jih zagotavlja družina, sta odnos 
in socialna podpora, ne glede na družinsko strukturo. 

Kateri pa so po vašem mnenju ključni dejavniki inter-
vencijskih programov pri delu z otroki in družinami?
Poudarek ne sme biti na nekih vnaprej definiranih pro-
gramih. Dober klinik je pri svojem delu odprt za spre-
membe, omogoča pogoje za vzpostavljanje odnosa, razu-
me razvojne potrebe otroka, družine in kulture. Menim, 
da je pri intervencijah pomembno, da se začnejo zgodaj, 
ustvarjajo razmere za odnose in temeljijo na sočutnem in 
podpornem odnosu z družino. 

Rok Podkrajšek

Psihiatrična bolnišnica Idrija

Intervju s 
Petrom Praperjem

Najprej moramo razumeti življenje, 
potem bomo razumeli koncepte 
in jih prenesli v svoje delo.

Dr. Peter Praper je tisti klinični psiho-
log, brez katerega bi naša stroka najbrž ime-
la manj prepoznavno mesto. Lahko bi mu 
rekli živa legenda. S spoznanji in osnovami 
klinične psihologije združuje psihoterapev-
tsko stroko ter akademsko znanstvenorazi-
skovalno in pedagoško dejavnost. Je avtor 
več vsem znanih znanstvenih monografij 
in učbenikov s področja psihoterapije, ki so 
nas spremljali kot študijsko gradivo že med 
dodiplomskim študijem. Uredil je devet 
znanstvenih monografij s področja psihote-
rapije, nastalih na osnovi bienala Bregantovi 
dnevi. Lani se je upokojil, a seveda ni končal 
svojega delovanja na navedenih področjih. 
Preteklih nekaj let je dejaven na področju 
urejanja zakonodaje o psihoterapevtski de-
javnosti. Prizadeva si za uveljavitev statusa 
psihoterapevtov kot nosilcev samostojnega 
poklica. Je prejemnik več domačih nagrad in 
ene tuje, vse prislužene z nenehnim delom, 
udejstvovanjem in izpostavljanjem. Je eden 
od ustanoviteljev Inštituta za klinično psiho-
logijo in psihoterapijo. Vseskozi se je ukvar-
jal tudi z drugimi področji, npr. z glasbo in 
športom, ter ohranjal živahno zanimanje in 
ustvarjalnost kot gonili lastnega osebnostne-
ga napredka. V mnogo pogledih vizionar, 
zmeraj aktiven, prodoren in dejaven. Seveda 
pa prijeten in hvaležen sogovornik. Intervju 
sva opravila v psihoterapevtsko živahnem 
ozračju 12. Bregantovih dnevov, kjer je pre-
daval o povezanosti tematik navezanosti, 
mentalizacije in psihoterapije.

Intervju opravljava v času Bregantovih 
dnevov, ki so za vas nekoliko drugačni. 
Prvič ste bolj udeleženec, prvič ste bili na 
slavnostni večerji eden od gostov, čeprav 
ste imeli predavanje, torej niste povsem 
brez obveznosti. Kako se počutite ob tem?
Veselijo me pridobitve, ki jih prepoznavam 
pri tem srečanju. Te so vezane tako na ude-
ležbo kot na kakovost tematik. In na ohra-
njanje intenzivnosti dela na skupini. To je 
sok srečanja. Sam se poslavljam in postajam 
obiskovalec in poslušalec, s čimer nimam 
težav. Bil sem pobudnik bienala. Sprva ideje 
niso dobro sprejeli, saj smo potrebovali ne-
kaj časa za slovo od Breganta. Prvo srečanje 
se je odvilo v Mariboru. Organizirali smo ga 
ob sodelovanju dispanzerja za psihohigie-
no, sestrskega kadra in s podporo vodstva 
zdravstvenega doma. Podprli so nas tudi lo-

kalni novinarji. Nekateri so imeli izkušnjo 
s psihoterapijo in so želeli omiliti negativne 
stereotipe o psihoterapiji. Drugi Bregantovi 
dnevi so se nato odvijali na zavidljivo viso-
ki strokovni ravni. Veseli me publicistična 
dejavnost, ki je vezana na srečanje. Gradi-
vo predstavlja trajen vir znanja, študijski 
material in se ohranja. Aktualni zbornik je 
fantastičen. Bil sem urednik desetih zborni-
kov, kar predstavlja naporno in težaško delo 
usklajevanja lektorjev, avtorjev, tiskarne in 
strokovne terminologije. Tako stanje naka-
zuje na zrelost novih učencev psihoterapije, 
zato se lahko upokojim. Ne nameravam po-
stati pasiven, le manj truda bom vlagal v te 
korake. Z manjšo težo odgovornosti lahko 
svoje znanje in spoznanja prenašam še na-
prej. V zvezi s predavanjem pa bi rekel, da je 
obravnava tematike navezanosti pomenila 
nov korak v integraciji novih spoznanj ana-
litičnega raziskovanja tako teorije kot pra-
kse. Prizadevali smo si za temo, ki bi nam 
uspela. Danes smo videli, da nam je uspelo 
ustvariti ozračje, v katerem se ljudje želijo 
učiti in svoja spoznanja prenesti v prakso. 
Navezanost je tematika, pomembna pri vsa-
kem delu s pacientom – tako pri nevrotičnih 
kot osebnostno motenih. Zaradi prevalence 
slednjih jih danes sprejemamo v psihotera-
pijo. Nove raziskave navezanosti potrjujejo 
starejše koncepte o objektnem odnosu, o 
oblikovanju individualnosti in selfa, ki jih 
moramo dojemati kot prepletene. Najprej 
moramo razumeti življenje, potem bomo 
razumeli tudi koncepte ter jih vnašali v pra-
kso in v delo s pacienti.
 
Svojo kariero ste začeli v zd Maribor. 
Kako se spomnite svojih začetkov?
To je bilo na specifičnem oddelku, na Cen-
tru za korekcijo sluha in govora. Začetek 
klinične psihologije je bil vezan na Witmer-
jevo delo in njegove Child Guidance Clinic, 
zato mi je to v posebno čast. Po tem načelu 
smo ustanavljali vzgojne posvetovalnice in 
psihohigienske centre. V zdravstvu sem že-
lel delati od tretjega letnika gimnazije. Pri-
pravljal sem nalogo, za katero mi je bil vodi-
lo roman Samuela Butlerja z naslovom Pot 
vsega živega. Še pred Freudom se je ukvarjal 
z vprašanji nezavednega. Sigmund in Ana 
Freud sta se pri svojih razmišljanjih o neza-
vednem opirala nanj in to prevajala v nem-
ški psihoanalitični jezik. Tako sem se srečal 

s področjem psihoterapije, z nezavednim in 
interesom za psihologijo. Drugi dejavnik, 
na katerega je bil vezan ta interes, je bilo 
srečevanje »drugačnih« ljudi, saj so v meni 
zbudili radovednost. Klinična psihologija je 
tako že od začetka moje področje. Imel sem 
srečo, dobival sem štipendijo. Na srečo so 
bili to časi, ko je bilo možno dobivati štipen-
dijo, brez katere v danih slabih razmerah ne 
bi mogel študirati. Bil sem uspešen dijak, 
hkrati športnik. Ukvarjal sem se z odbojko 
in z ravenskim Fužinarjem šest let igral v ju-
goslovanski zvezni ligi. Treba je bilo vložiti 
veliko napora, saj smo bili po statusu in fi-
nanciranju amaterji, po igri pa profesional-
ci. To je bila trda šola, hkrati prva resna in 
intenzivna skupinska izkušnja, drugačna od 
tiste v družini s tremi brati.

V mariborskem zdravstvenem domu ste 
oblikovali za tiste čase edinstveno psiho-
loško službo. Kako ste se je lotili?
Na Centru za korekcijo sluha in govora smo 
se ukvarjali z otroki s primanjkljajem. Neka-
teri so hkrati zaostajali v duševnem razvoju, 
imeli govorne motnje in druge probleme. V 
letih 1968 oziroma 1969 smo našli literaturo 
o programih, ki smo jih prilagodili ter za-
čeli uporabljati kot stimulacijo razvoja za 
otroke, mlajše od treh let. Tako smo uvedli 
novost v smislu preventive. Z otroki s tovr-
stnimi težavami so se takrat začeli ukvarjati 
šele, ko so že izkazovali učne težave. Ena od 
posledic tega je bil samostojni center za psi-
hohigieno, kjer smo se ukvarjali z otroki s 
prilagoditvenimi težavami. Do takrat je bila 
za otroke Ljubljana edina možnost vključi-
tve v psihološko obravnavo, pri čemer je bilo 
zelo malo psihoterapije. Potem je naše delo 
odpiralo nova področja, ki niso bila vezana 
na psihiatrijo, ampak se je oblikovalo polje 
zdravstvene psihologije. Znanje in izkušnje 
smo črpali iz pediatrije. Ta je bila v tistem 
času v Mariboru izredno napredna. Pedia-
tri so uvajali mnoge preventivne preglede 
in preizkuse. Skupaj smo razvili presejalni 
postopek. Uvajali so nas v zgodnje diagno-
sticiranje, od nas pa so se učili statistične 
logike presejalnih postopkov in prepozna-
vanja skupin z razvojnim rizikom po prin-
cipu napovedovanja na osnovi preverjanja 
dejavnikov tveganja in varovalnih dejavni-
kov. Zdravstvena psihologija je tako pri nas 
obstajala, še preden jo je stroka opredelila 
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kot samostojno disciplino. Bili smo zelo 
uspešni in smo z omenjenim preventivnim 
preizkusom zajeli več kot 80 % populacije 
tri- in petletnih otrok. Spremenila se je kli-
ma odnosov do psihologov, ki so bili manj 
podvrženi predsodkom in stereotipom. Lju-
dje so se obračali na nas z vprašanji o nor-
malnem razvoju.

Plod tega sodelovanja je tudi vaš preizkus 
SPP-3, ki je v bistvu prvi slovenski avtor-
ski psihološki merski pripomoček, še da-
nes široko uporabljan v razvojnih in psi-
hohigienskih ambulantah …
spp-3 je bil prvi slovenski standardizirani 
pripomoček, ki je dokazal svojo uporabno 
vrednost, ker je osnovan na longitudinalnih 
študijah. Prvi zametek konstrukcije preizku-
sa sem osnoval na študiji iz leta 1972, v katero 
je bilo vključenih 3900 otrok. Rezultate sem 
predstavil na jugoslovanskem kongresu in bil 
deležen velike pozornosti strokovne javnosti. 
Tam so me ljudje iz republiškega zavoda za 
zdravstveno varstvo motivirali za longitudi-
nalno raziskavo, ki je bila potem sprejeta kot 
moja doktorska tema, s katero sem preverjal 
napovedno vrednost sistema. Otroke sem 
spremljal od 3. do 9. leta in dobil konsistenten 
vzorec rezultatov. Po poteh disertacije sem 
dobil formalni dostop do računalniških kapa-
citet, lociranih na fakulteti za šport. Projekt je 
bil tudi finančno zahteven, saj sem sam kril 
vse stroške, povezane z izvedbo raziskave.

V zd Maribor pa ste oblikovali neki model 
organizacije službe za duševno zdravje.
Naše izhodišče je bila predpostavka, da mora 
biti vsak korak odločitve ukrepanja preverjen 
s prakso. Tako smo šli korak dlje od presejal-
nih postopkov. V zd Maribor smo bili v timu 
Peter Skuber, Katja Dougan in jaz, kasneje 
še drugi. Preverjali smo delovanje sistema, 
redno izvajali epidemiološke študije, primer-
javo rezultatov, tudi glede na različna razvoj-
na področja, preverjali diskriminativnost in 
uporabljali metodo vrednotenja različnih 
ocenjevalcev. Delo je bilo resno, zahtevno in 
odgovorno. Potrebno je bilo dobro timsko 
sodelovanje. Na osnovi rezultatov smo načr-
tovali tudi svoje prihodnje delo.

Zanimanje za psihoterapijo je bilo torej 
bolj primarno od stvari, s katerimi ste se 
nato najprej ukvarjali v praksi. Psihotera-

pija je bila nadgradnja tega, kar ste zasta-
vili v izhodiščih, v modelu …
Tako je. Psihoterapija se je pri nas razvijala, 
kot se je povsod. Model preventive je izje-
mno obogatil psihoterapevtsko delo pri nas, 
čeprav se je sprva zdelo, da se izključujeta. 
Prof. Bregant je takrat izpostavil vprašanje, 
kaj lahko naredimo s preventivo? Moje sta-
lišče je bilo, da smo psihoterapevti podobni 
gasilcem, ki se aktiviramo šele ob ognju, pri 
tem pa ni zmeraj jasno, ali bolj uživamo v 
gašenju ali v ognju samem. Tako je bilo tre-
ba preoblikovati pogled na to področje – ali 
čakati na hud požar ali prej ukrepati? Prva 
rešitev je razmeroma nekorektna. Res je bilo 
takrat v našem prostoru izjemno malo psiho-
terapevtov in malo možnosti tovrstne obrav-
nave zunaj kliničnih bolnišnic in psihiatrije. 
Takrat smo si prizadevali za čim dostopnej-
šo psihoterapijo, v katero lahko posameznik 
vstopi brez posrednikov, obiskovanja zdrav-
nikov, pojasnjevanja, napotnic. To je namreč 
mnoge odvrnilo. Sprva smo delali z otroki, 
za katere smo oblikovali našo službo. Kasne-
je smo se srečali s problemom dolgotrajnej-
ših obravnav in možnostmi kontinuiranega 
dela s tistimi, ki so prešli v obdobje odraslo-
sti. Zato smo se ponovno organizirali tudi za 
druge populacijske skupine.

Vaše poklicno in strokovno delovanje so 
torej usmerjali prodornost, aktivnost in 
podjetnost – spreminjali in izboljševali ste 
področja psihološke oskrbe, kjer ste pre-
poznavali primanjkljaje. Je bilo to zmeraj 
le hvaležno početje ali ste pri tem naleteli 
tudi na ovire?
Težav je bilo ogromno, tako znotraj ustano-
ve kot tudi sicer. Naš tim je vedel, kaj si želi, 
ustanova pa je izkazovala odpore. Pediatri, 
ki so na vso moč podprli ustanovitev dispan-
zerja za psihohigieno znotraj svoje službe, so 
se ob naši zahtevi, da se organiziramo za vso 
populacijo, ustrašili, da bodo s tem izgubi-
li del dejavnosti. Kasneje se je izkazalo na-
sprotno. Srečevali smo se tudi z ovirami tako 
pri razvoju službe kot tudi pri raziskovanju. 
Tudi širša strokovna javnost nam je metala 
polena pod noge in nam očitala motivacijo 
za stigmatizacijo otrok z »lepljenjem« dia-
gnoz. V duhu časa pač niso poznali paradi-
gme presejalnih preizkusov. S predpostavko 
rizičnih skupin se namreč izognemo dajanju 
diagnoz. Ovire so me občasno potrle. Na 

mednarodnem srečanju smo se pogovarjali 
s strokovnjaki iz Kanade o težavah strokov-
ne in laične javnosti z razumevanjem tovr-
stnih konceptov. Kolegi so me vprašali, kako 
se prepozna pionirja? Odgovor je bil: »Po 
puščicah v zadnji plati.« Če v neki prostor 
uvajaš nove stvari, boš pri tem naletel na te-
žave, čeprav gre za integracijo že veljavnega z 
novejšimi spoznanji. Slednjič so odpori tudi 
nekaj, kar aktivira, in imajo v tem smislu 
svojo pomembno funkcijo.

Omenjali ste doktorsko disertacijo. Ste 
našli mentorja v vrstah slovenskih psiho-
logov?
Moj mentor je bil profesor Šali. Kot strokov-
njak je najprej zorel v psihiatrični kliniki in 
v vzgojni posvetovalnici. Bil je soustanovi-
telj prve vzgojne posvetovalnice pri nas in 
ni bil zgolj teoretik. Poznal je moje področje 
in kot mentor nudil veliko. V Mariboru smo 
tudi organizirali Šalijeve dneve, namenjene 
debatiranju o dilemah iz prakse. Profesor 
Šali je imel izjemno širok vpogled v prakso, 
hkrati je poznal svoje omejitve in nas znal 
usmerjati k literaturi, s katero smo zmogli 
poiskati odgovore na svoje dileme.

Profesor Šali je pustil neizbrisen pečat na 
področju klinične psihologije pri nas. Na 
žalost nam ga ne uspe pridobiti za pogo-
vor o svojih izkušnjah. Bi nam bili morda 
vi pripravljeni odstreti kaj o njegovi vlogi, 
prispevku in vajinem sodelovanju?
Profesor Šali ni imel specializacije iz klinič-
ne psihologije, ker je začel delati, preden 
smo imeli to možnost. Na kliniki sta bila par 
in sodobnika z Bregantom. Kasneje je Šali 
sprejel mesto na fakulteti in ustanovil kate-
dro za klinično psihologijo. Krivično je, da 
se danes tako malo ve o njem. Razloge lahko 
iščemo v tem, da je odpiral področja, ki so 
jih drugi zanemarjali. V Witmerjevi tradi-
ciji se je ukvarjal s korektivnimi postopki 
in je avtor metode obravnave legastenije. 
Psihologi v šolah so njegove postopke nato 
uporabljali in se tako uveljavljali pri obrav-
navanju otrok z učnimi težavami. S preori-
entacijo psihologov na psihoterapijo so ti 
zapuščali področje korektivnih ukrepov in 
svetovanja, zato so na teh področjih postali 
prevladujoči drugi profili. Posledično danes 
za obravnavo tovrstne problematike nima-
mo multidisciplinarnega pristopa, pred-

vsem pa je psiholog izgubil svoje mesto. Po-
dobno usodo je doživela obravnava otrok z 
zaostankom v duševnem razvoju. Vendar bi 
lahko psihologi ponovno našli svoje mesto 
znotraj tega prostora. Tudi Šali se je ukvar-
jal s psihoterapijo. Bliže kot analitična mu je 
bila humanistična paradigma, kar je vpliva-
lo na delo vzgojnih posvetovalnic in njihovo 
učinkovitost na področjih, kjer se niso uba-
dali s težjo patologijo. Tu sta se z Bregantom 
razhajala, čeprav sta hkrati konstruktivno 
sodelovala ter drugim omogočila, da smo 
črpali iz tega. Šalijev odhod z Oddelka za 
psihologijo ni bil vesel dogodek. Prispeval 
je k tradiciji zapostavljanja aplikativnih ved 
na Oddelku za psihologijo.
 
Kako je bilo z vašim prihodom na Odde-
lek za psihologijo?
Moje delo v Mariboru se je znašlo na pre-
lomnici. Odslužil sem breme direktorstva 
osnovnega zdravstva, na katerega sem pristal 
predvsem zato, da smo lahko organizirali 
samostojno službo za psihohigieno. tozd 
osnovnega zdravstva je bil takrat v hudi krizi, 
potrebne so bila radikalne spremembe. Tako 
sem iz vodij služb oblikoval strokovni kolegij 
in s skupinskim delom smo močno razpršili 
odgovornost ter nato napredovali v vseh se-
gmentih. Ko so se te spremembe unesle, je 
postalo delo bolj rutinsko. Hkrati sem končal 
doktorat in želel sem si več časa nameniti raz-
iskovanju in pedagoški dejavnosti. Študen-
tom sem želel predstavljati klinično prakso, iz 
katere sem izhajal. Tako sem zaprl krog, skozi 
katerega sem rasel. Najprej sem tri leta pre-
daval razvojno psihologijo na mariborski pe-
dagoški fakulteti. To me je zaznamovalo kot 
raziskovalca in klinika, saj imajo v mojem to-
vrstnem delu razvojni koncepti osrednjo vlo-
go. Z odhodom Šalija in Umeka sem sprejel 
ponudbo Oddelka za psihologijo in prevzel 
predmete s področja psihoterapije, ki sem 
jo še naprej tudi izvajal v stroki. K temu sem 
pritegnil nekatere sodelavce in si prizadeval, 
da klinično psihologijo in psihoterapijo pred-
stavljajo tisti psihologi, ki tudi klinično delajo. 
Koncept je bil fantastičen za študente. Vendar 
je oddelek za strokovna področja kazal malo 
zanimanja in nam ni uspelo povsem uveljaviti 
modela znanstvenik – praktik.

Sami ste ga uresničili. Na videz oziroma po 
delovnem urniku je videti, da gre za eno za-

poslitev, v bistvu sta pa dve. Od kod ste čr-
pali motivacijo in ohranjanje navdušenja, 
vedoželjnosti, zanosa za to področje dela?
Gre za dve zaposlitvi in dva poklica, ki pa se 
lepo dopolnjujeta. Na fakulteti težko razu-
mejo, da je klinično delo na tem področju 
hkrati raziskovalni laboratorij. Želja poveza-
ti oboje pa zares zahteva veliko vztrajnosti. 
Morda sem jo pridobil iz športa. Odbojka je 
bila od nekdaj akademski šport. Skupina še-
stih ljudi je »ujeta« v prostor, velik devet krat 
devet metrov, in mora biti sposobna sinhro-
nizirane akcije ter maksimalne koncentraci-
je. Igra petih nizov lahko traja tudi tri ure. 
Če posameznika za trenutek zanese, ga ekipa 
ponovno »prebudi«. Ugotavljam, da mi je bil 
ta šport blizu zato, ker sem bil kot predšol-
ski otrok zaznamovan s pljučnicami v ob-
dobju, ko ni bilo antibiotikov. Največ težav 
s prehladi in pljuči sem imel do dvanajstega 
leta. Takrat sem začel trenirati in si rekel, da 
bom šel naprej, četudi zbolim. Okolica me je 
ustavljala, opozarjali so me na omejitve za-
radi bolezni, mi tudi prepovedovali treninge. 
Moj odgovor je bil trma, ki sem jo nato nad-
grajeval z vzdržljivostjo in vztrajnostjo.

Kako doživljate študente dodiplomskega 
študija, ki so že med študijem angažirani 
za področje klinične psihologije?
Odkar delam s študenti, se je ta populacija 
zelo spremenila, predvsem v zadnjih letih. 
Slovenijo so preplavili narcistični vrednostni 
sistemi, kar se je pokazalo tudi pri študentih, 
ki hočejo biti izjemni, nimajo pa predstave o 
tem, kaj bi želeli delati v življenju, v praksi. 
Izjemno se potrudijo za izredne uspehe, ne 
vedo pa, kaj bi z njimi. Vendar je v vsakem 
letniku od 15 do 20 študentov, ki izkažejo 
veliko zanimanje za klinično psihologijo in 
so pripravljeni vlagati napore v pridobivanje 
znanja in izkušenj, ne le v pridobivanje odlič-
nih ocen. Take zdaj srečujem na Bregantovih 
dnevih. Pred kratim sem ob predavanju na 
pediatrični kliniki srečal sedem psihologinj, 
ki so se oblikovale in našle svoje mesto. Izo-
bražujejo se v različnih oblikah vzajemnega 
izobraževanja. To je krasno videti.

Kaj porečete o svojih doktorskih in magi-
strskih študentih?
Statistika je na tem mestu zelo zgovorna. 
Zadnjih 10 let sem imel največ podiplom-
skih študentov glede na ostale katedre. Na 

drugem mestu je bil Maks Tušak, prav tako 
s področja klinične psihologije. Interes za 
raziskovalno delo na tem področju je bil in 
ostaja velik. Upoštevati je treba, da se takega 
študija lahko lotijo predvsem psihologi, za-
posleni v zdravstvu. Tako hkrati opravljajo 
izjemno zahtevno specializacijo iz klinične 
psihologije in so primorani zavlačevati aka-
demsko delo. Gre za dvojno pot, za dve iz-
jemno zahtevni karieri. Svoje podiplomske 
študente sem zelo spoštoval, hkrati pa se mi 
niso smilili in jim nisem prizanašal. Tudi 
moja pot je bila taka in vem, da je z radove-
dno naravnanostjo možno opraviti oboje.

Kaj bi lahko rekli o opravljanju psihotera-
pevtske dejavnosti v današnjem času, če jo 
primerjate s tem, kar ste morda pričako-
vali, ko ste stopali na to pot?
Psihoterapija se je zelo spremenila od časa, 
ko sem se loteval področja. Nikoli nisem 
imel romantičnih predstav o njej. V okolici 
sem opazil ljudi, ki so se drugim zdeli »ču-
dni« zaradi svoje drugačnosti. Ne morejo 
se kar hitro spremeniti v tisto, kar bi drugi 
od njih pričakovali. Bregant mi je pokazal, 
da največ narediš s svojo prisotnostjo ob 
človeku in s tem, da ga usmerjaš. Prevzel 
sem to izhodišče – ljudem dajati podporo, 
jim omogočati napredek v življenju. V vlogi 
supervizorja sem podobno naravnan. Su-
pervizanti so velikokrat neučakani ob tem, 
kaj bi lahko naredili. Njihova razmišljanja 
sem usmerjal v to, kaj mislijo, da lahko na 
tej točki naredi klient. Tako stališče lahko 
prinese le življenjska modrost. Podobno je v 
starševstvu. Svojo lekcijo sem dobil v lastni 
družini, kjer sem se srečal z nemočjo. Vse-
eno pa sem spoznal, da je dovolj in krasno 
biti ob otroku, ko ta raste in se veseli.

Kot supervizor imate stik tudi z bodočimi 
slovenskimi psihoterapevti. Kaj pravite o 
tem delu?
Minil je čas, ko smo analitično usmerjeni te-
rapevti delali le po psihodinamičnih načelih 
in le z nevrotičnimi pacienti. V našem do-
življanju sicer nismo takoj prepoznavali, da 
se je prevalenca nagnila na stran osebnostno 
motenih, mejnih pacientov. Če primerjam 
prejšnjo situacijo z današnjo, je delo veliko 
težje in terja neznansko osebno angažiranost 
terapevta. Zmeraj je treba odpirati mentali-
zacijo odnosa v terapiji. Nadalje je dolžina 
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terapevtskih procesov za nekatere grozljiva. 
Z nevrotičnimi pacienti smo delali le dve 
do tri leta, dandanes s posameznim pacien-
tom lahko preživite tudi deset let. Razumem 
psihoterapevte, ki se odločijo, da se ne bodo 
lotili obravnav tovrstne problematike pod 
takimi pogoji ter se zato educirajo v kratkih 
in pragmatičnih pristopih. Tudi med temi 
so mnogi dovolj učinkoviti, npr. kognitiv-
na terapija ali kaka izpeljanka tega pristopa. 
Problem, s katerim se srečujemo, je fenomen 
vrtečih se vrat – simptom se kratkoročno iz-
boljša, čez čas se na drugem področju kaže-
jo nove težave. Komu torej ponuditi kakšne 
vrste obravnavo? Vsem težjim pacientom ni 
mogoče nuditi dolgotrajne razvojno-anali-
tične terapije, ker je zanje prezahtevna. Vsak 
terapevt mora znati presoditi optimalno 
izbiro. Če se na bazični ravni ukvarjamo s 
tem, koga vključiti v tovrstno obravnavo, naj 
izpostavim, da sta za pacienta motivacija in 
zmožnost samorefleksije najboljša dejavnika 
za napredek in uspešnost v psihoterapiji kot 
razvojnem procesu.

Je katera vrsta duševne patologije, s katero 
lažje delate oziroma se vam bolje obnese v 
psihoterapevtskem procesu?
Moja izhodišča za tovrstna razmišljanja 
niso vezana na psihopatološko kategorijo ali 
simptomatiko. Ko se pacienti sami poskuša-
jo diagnosticirati in govorijo o psihopatolo-
ških znakih, poskušam odpreti pot za raz-
iskovanje njihovih osebnostnih značilnosti. 
Ne zdravim patologije, ampak se ukvarjam 
s človekom. Pri srcu so mi ljudje, ki si pri-
zadevajo in imajo zmožnosti za psihologič-
no razmišljanje, in tisti, ki svoja spoznanja 
vgradijo v svoje življenje. Ne motijo me 
simptomi hude patologije in počasen napre-
dek v terapiji. Obravnaval sem tudi shizoi-
dne paciente, ki so potrebovali tri leta, da so 
vstopili v odnos. Ampak je bilo vse v redu, 
dokler sem videl, da delajo male korake. V 
psihoterapiji že dolgo nisem nestrpen.

Smo v času, ko se preopredeljuje razmerje 
med klinično psihologijo in psihoterapijo. 
Včasih je klinični psiholog avtomatično 
veljal za psihoterapevta in opravljal tovr-
stno dejavnost, danes ni več tako. Kako vi 
vidite odnos med obema praksama?
Ločiti je treba interese strokovne politike in 
prakse. Nikoli ni bilo tako, da bi bil vsak kli-

nični psiholog tudi psihoterapevt. To je fata-
morgana. Po statistikah lahko ugotavljamo, 
da je šlo le 20 % kliničnih psihologov in 20 
% psihiatrov v psihoterapevtsko izobraževa-
nje. Nikoli niso vsi klinični psihologi delali 
psihoterapije, vsaj tisti dovolj kritični ne in 
sploh po končani specializaciji ne. Nekate-
ri so postali nevropsihologi, drugi so bili v 
disciplinah zdravstvene psihologije, tretji so 
izstopili. Nekateri pa ostajajo na tem nelah-
kem področju dela, ki zahteva mnogo inve-
sticij vase in vzdržljivosti v različnih zaplete-
nih odnosih. Leopold Bregant je že leta 1980 
uveljavil program usmerjene specializacije, 
ki je specialistom psihiatrom in kliničnim 
psihologom, ki so v okviru specializacije že 
tako eno leto posvetili psihoterapiji, nalagal 
dodatni dve leti izobraževanja in usposablja-
nja za pridobitev kompetenc psihoterapevta. 
S psihoterapijo pa vendar ne smemo mešati 
obravnav, ki jih opravljajo psihologi v šol-
stvu, sociali, zdravstvu in celo industriji. Na-
vadno ne gre za procesne obravnave, ampak 
za ciljno usmerjene intervencije. Angleži to 
imenujejo generična psihoterapija. Na efpi 
smo se slednjič strinjali, da je bolje govoriti 
o »psiholoških intervencijah« ali »psihološki 
obravnavi« kot o psihoterapiji. Psiholog, ki si 
želi postati poklicni psihoterapevt, mora ve-
deti, da zamenjuje poklic oziroma da osnov-
ni poklic nadgrajuje z drugim. V Evropi že 
imamo samostojne specializacije iz psihote-
rapije, ki trajajo največkrat tri leta. Predlog 
ureditve področja ni nič novega, saj tudi zdaj 
vsak psihoterapevt poleg izobraževanja po-
trebuje supervizijo in lastno terapevtsko iz-
kušnjo. Pri nas imajo nekateri težave s spre-
jemanjem novosti in ne vidijo, da bi nova 
specializacija (iz psihoterapije) tudi psiholo-
gom odprla novo poklicno področje, in sicer 
tako, da ni potrebna najprej specializacija iz 
klinične psihologije. Resnično gre za prido-
bitev, česar pa nekateri ne vidijo tako. Mno-
go kliničnih psihologov se je izobraževalo v 
različnih pristopih in v to poglobljeno izo-
braževanje ter usposabljanje investiralo veli-
ko let, truda in tudi sredstev. V efpi smo bili 
odprti tudi do tega in uvedli sistem, imeno-
van grandparenting. To omogoča pridobitev 
naziva psihoterapevt vsakomur, ki verificira 
vse segmente svojega izobraževanja. Klinični 
psiholog, ki se je psihoterapevtsko izobraže-
val, bi tako imel dva poklica. Hkrati bi mo-
ral sam urediti svojo poklicno identiteto in 

meje med obema poklicema. Psihoterapevti 
danes niso le dodatno educirani psihologi in 
psihiatri, ampak gre za transdisciplinarno 
področje dejavnosti. Prihaja do nasproto-
vanj v zvezi z vstopom drugih profilov na to 
področje, čeprav sta bili že Ana Freud in Me-
lanie Klein najprej pedagoginji. Rešitev za ta 
vprašanja vidim v visokih vstopnih merilih 
in selektivnem študiju. Npr. v moji generaciji 
nas je v londonski šoli v skupinsko analizo 
vstopilo 32, v rednem času pa končalo le se-
dem. Angleži si s tem niso belili las, ampak 
so sprejeli to kot dejstvo. Vsi, ki so se šolali 
na tem področju, so vseeno nekaj pridobili 
za svoje temeljno delo.

Kako pa bi komentirali razmerje med zdra-
vstveno in klinično psihologijo ter nevrop-
sihologijo kot tremi »vejami« prakse, kjer 
smo zaposleni klinični psihologi pri nas. 
Vsi smo deležni iste specializacije, popu-
lacije, s katerimi se srečujemo v kontekstu 
svojih praks, pa so vseeno zelo različne.
Problem je, da je treba opravljati celotno spe-
cializacijo iz klinične psihologije in se nato 
usmeriti na svoje področje. To ni le slabost, 
saj pridobi specializant zelo široka osnovna 
znanja. Včasih pa se le zdi, da je treba vlo-
žiti veliko nepotrebnega truda. Upoštevati 
je treba tudi majhnost slovenske populacije 
in problem majhnega števila specializantov. 
Programi diferenciranih specializacij za psi-
hologe v zdravstvu pri nas ne bi preživeli.

Veliko se govori o mentalizaciji kot eni 
od vodilnih struj sodobne psihoanalize. 
Kateri so še drugi trendi, tokovi oziroma 
usmeritve analitičnega raziskovanja v da-
našnjem času?
Psihoanaliza je zadnjih 60 let relacijsko 
usmerjena in se ukvarja z razvojem posa-
meznika v odnosih, torej kako se človek 
oblikuje v pomembnih odnosih ter kako 
vodi odnose naprej v življenju. Razvoj se ne 
konča v 30. letu starosti. Relacijski koncept 
ima številne dimenzije. Sullivan je govoril o 
dveh procesih: individualizaciji in ponotra-
njenju. Na to so vezani drugi koncepti, npr. 
ob navezanosti, ki določa točke spajanja, se 
pogovarjamo hkrati o diferenciaciji in in-
dividualizaciji ter o komuniciranju, ki pre-
mošča distanciranje. Stvari moramo zložiti 
na pravi način. Smo na točki, ko se učimo 
razumevanja in prenosov različnih koncep-

tov v psihoterapevtsko prakso. Mentalizaci-
ja je eden od tovrstnih segmentov. Tako v 
novi luči raziskujemo Freudovo vprašanje o 
razvoju procesov od primarnega do sekun-
darnega načela mišljenja. Danes to pot ra-
zumemo ne le kot nekaj kognitivnega, am-
pak kot vprašanje kognitivne organizacije 
osebnosti, torej kako uporablja posameznik 
svojo kognicijo v življenju, pri vsakodnev-
nem reševanju problemov. Gre za problem 
terapije težjih pacientov. Študij in zanima-
nje za mentalizacijo je obrodil postopke, po 
katerih se človeka natančneje diagnosticira 
in obravnava tako, da tudi sam bolje razu-
me lastno dojemanje sebe ter sveta okoli 
sebe. Gre za preokvirjanje starih konceptov, 
rezultat česar je bolj koherentna analitična 
terapija.

Lani ste se uradno upokojili in zapustili 
Filozofsko fakulteto. Niste izbrali nasle-
dnika ali ga vzgojili. Kako se bo ravnalo 
z vašim modelom študija klinične psiho-
logije in s prizadevanji je negotovo in ne-
predvidljivo. Kako bi to komentirali?
Gre za neutemeljene očitke. Znotraj kate-
dre za klinično psihologijo II. sem udeja-
njil in zapustil model sočasnega akadem-
skega in kliničnega dela. Moj odhod je bil 
vezan predvsem na željo izkoristiti pravico 
do upokojitve po 42 letih dela. Hkrati sem 
ponudil možnost reaktivacije. Na fakulteti 
niso bili zainteresirani, ponudili so mi po-
godbeno delo v skladu s potrebami. Odde-
lek za psihologijo prehaja na nove progra-
me. Bolonjske prenove pa se nismo lotili 
po poti opredelitve zahtevanih znanj, ki jih 
študent potrebuje, da bi bil kompetenten, 
da bi na tej osnovi gradili programe in nato 
oblikovali kadre na oddelku. Namesto tega 
smo na sedanje kadre (tudi tiste, ki niso bili 
pokriti) nategovali nove programe. To je 
povleklo za seboj zmanjševanje prispevka 
kateder aplikativnih smeri. Politika oddel-
ka je šla v smeri teoretične in znanstvene 
usmerjenosti, češ da je stroka postranska 
stvar. Tako prelagamo usposabljanje na 
oblikovanje specializacij, ki pa jih oddelek 
gotovo ne bo urejal. Koliko bo to izvedljivo 
v delovnih okoljih in ob šibkostih društva 
psihologov, ne vem. Dejavnost psihologov 
je tako v zraku. V tem vidim velik problem 
tudi za klinično psihologijo, ki ne obstaja le 
v zdravstvu, saj po statistiki apa, kar 90 % 

psihologov pri svojem delu uporablja klinič-
no metodo. Ne vem, kje se je bodo naučili.
 
Leta 2008 je izšla vaša knjiga Skupinska 
psihoterapija: od mitologije do teorije. Ka-
kšen je bil odziv in kako se počutite dve 
leti po izidu? Na preteklih Bregantovih 
dnevih leta 2008 ste nam jo pokazali in 
nas obvestili o njenem izidu.
Knjiga je namenjena tistim, ki vstopajo na 
področje psihoterapije, in ne le skupinskim 
psihoterapevtom. Opisal sem različne mo-
dele, da bi olajšal izbiro pristopa in moda-
litete tistemu, ki vstopa na to področje dela. 
Strokovna javnost je potrebovala veliko 
časa, da je knjigo sprejela. Psihologi se zapi-
rajo v svoje pristope, psihoterapevti v svoje. 
Oboji imajo svoj nabor literature za prak-
tično in raziskovalno področje. To ustvarja 
prepad in je v ozadju relativno dolgega ob-
dobja sprejemanja knjige. V veselje mi je, da 
knjigo krepko kupujejo drugi profili, pred-
vsem študenti medicinske fakultete. Knjiga 
je v ponatisu. Tudi Razvojna-analitična psi-
hoterapija je še zmeraj zelo aktualna. Sedaj 
končujemo še delo Skupinska psihoterapija: 
od teorije do znanosti, ki je pregled področij 
raziskovanja v psihoterapiji. Pri njenem pi-
sanju me je vodila želja, da bi iz strokovne in 
raziskovalne literature izluščil znanstveno 
osnovane skupne elemente vseh psihotera-
pij. Trenutno preverjam, koliko je interesa 
za njeno objavo na Filozofski fakulteti. Ne-
kako bom našel pot za objavo.

Psihoterapevtska srenja vas pozna tudi 
kot glasbenika. Imeli ste bend, Albatrose, 
ki so se prav tako upokojili. Kako danes 
gledate na obdobje svojega glasbenega 
udejstvovanja?
Od leta 1963 do 1968 sva imela z bratom 
svoj bend, ki je preigraval takratne svetov-
ne uspešnice. Mnogi so prek nas spoznava-
li Beatlese, Bee Geese, Tremelose, Kingse. 
Našim nastopom je sledilo okoli 150 ljudi, 
čeprav smo se »skrivali« kar na Koroškem. 
Raje smo igrali na avstrijski strani, saj je bilo 
na naši veliko predsodkov glede tovrstne 
glasbe, predvsem med političnimi funkci-
onarji. Navedeno se je še najbolj pokazalo, 
ko smo peli črnske duhovne pesmi. Sočasno 
sem moral najti utemeljitev za skakanje za 
žogo po Jugoslaviji. Kot študent psiholo-
gije bi moral vedeti, kaj je bolj pomembno 

– študij, glasba ali skakanje za žogo. Nisem 
zatrl svoje koroške trme. Tako smo leta 1970 
združili dva ansambla in nastali so Albatro-
si. Delovali smo v obdobju mladinskih in 
drugih plesov, ko so ljudje uživali predvsem 
ob zelo raznovrstni glasbi. Imeli smo se za 
muzikante, ne za glasbenike. Bili pa smo 
zelo natančni, predvsem pri večglasnem 
petju, in hudičevo izbirčni glede reperto-
arja in izvajanja glasbe. V posebno veselje 
mi je, da smo uvedli »psihološke plese« na 
posvetovanjih psihologov in nato še »psiho-
terapevtske plese« ob Bregantovih dnevih in 
psihoterapevtskih seminarjih.

Čeprav ste upokojeni, ste še zmeraj aktiv-
ni, opravljate delo na Inštitutu za klinično 
psihologijo in psihoterapijo, imate druge 
obveznosti. V čem je torej za vas dodana 
vrednost tega, da ste upokojeni?
Klinično delam kot prej, z upokojitvijo pa 
sem delno razbremenjen na Oddelku za psi-
hologijo. Letos bom zadnjič izvajal osnovni 
predmet in seminar. Sprejel sem vabilo s Fi-
lozofske fakultete v Mariboru. Bili so veseli 
moje upokojitve in dejstva, da me ne obve-
zuje več konkurenčna klavzula. Tako obliku-
jemo svežo ekipo s kolegi, ki so preizkušeni 
v praksi, imajo magisterij, so habilitirani 
in pripravljeni odpreti vrata študentom, da 
spoznajo okolja strokovnih praks. Morda se 
bo tam uveljavil model znanstvenik – prak-
tik, kar je v tujini že dolgo uveljavljeno. Ne 
smemo si več zatiskati oči, da če želimo obli-
kovati ljudi za delo in raziskovanje v stroki, 
moramo biti z njo povezani. V Ljubljani pa 
imam še kopico podiplomcev, ki jih moram 
pospremiti do konca.
Dodana vrednost upokojitve je v tem, da 
sem svoboden v svoji izbiri dela in udejstvo-
vanja. Delam tisto, za kar se odločim in za 
kar podpišem pogodbo.

Bi imeli kako sporočilo za naše bralce ob 
koncu najinega pogovora?
Izpostavil bi dober občutek, da so tu ljudje, 
ki so se naredili, zaradi česar lahko opustim 
marsikatero svojo obveznost in prepustim 
vajeti drugim. Morda bom moral sčasoma 
preopredeliti svoje prednostne naloge in 
spremeniti svoje življenje. Občutek svobode 
pa je za zdaj vezan tudi na to, da se še zmeraj 
lotevam kopice stvari in nisem omejen zgolj 
na eno področje. Občutek je dober. 
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dr. Emil Benedik

Psihiatrična bolnišnica Begunje

Vzroki psihološke oškodovanosti 

 Glavni avtorji knjige so Gerald Young, klinični 
psiholog, profesor z yorške univerze v Torontu, 
ki je še posebej dejaven na področju rehabili-

tacije in psihičnih travm; Andrew W. Kane, doktor psi-
hologije in profesor na univerzi v Wisconsinu; in Keith 
Nicholson, klinični psiholog z zasebno prakso v Torontu, 
ki ima bogate izkušnje pri delu z različnimi pacienti, še 
posebej s tistimi z nevropsihološkimi motnjami in kro-
nično bolečino. Vsi trije delujejo kot sodni izvedenci. Po-
leg njih so pri nastanku knjige sodelovali številni njihovi 
sodelavci, ki delujejo na področju duševnega zdravja v 
Kanadi in zda.
 Avtorji so si v obsežnem delu (646 strani) kot glavni 
širši cilj zastavili krepitev dialoga med strokovnjaki na 
področju duševnega zdravja (forenzične psihologije) in 
prava. Tako pravo kot forenzična psihologija, ki jo Ame-
riška uprava za forenzično psihologijo definirana kot 
»uporaba znanosti in dejavnosti psihologov za reševa-
nje vprašanj in problemov, ki so povezani s pravom in s 
pravnim sistemom«, sta pogosto povezana z vzročnostjo. 
Velikokrat je prav problem vzročnosti osrednja naloga za 
psihologa, ki sodeluje s sodiščem (str. 1).
 V prvem delu knjige avtorji skušajo definirati osnov-
na pravila, termine, koncepte in probleme, ki so vezani 
na vzročnost v psihološkem dokazovanju na sodišču. 
Pomembna pravila in standarde psihološkega sodnega 
izvedenstva v ZDA opredeljujejo Daubertova merila (str. 
14). Ta se nanašajo na merila znanosti (falsifikatibilnost, 
statistična veljavnost, zanesljivost) in uporabo psihodi-
agnostičnih sredstev (uveljavljenost v stroki, recenzija). 
Vendar ta merila niso absolutna, ne operacionalizirana, 
saj v znanosti govorimo o verjetnosti, medtem ko cilji 
prava zahtevajo dokončne odločitve in trdne dokaze, ki 
jih podpirajo. Za zaščito pred poplavo tožb glede psiho-
loške oškodovanosti so sodišča v ZDA in Kanadi razvila 
»nadzorne mehanizme« in teste, s katerimi določajo re-
striktivna pravila o (pravni) resnosti psiholoških posledic 
določenega dejanja in legitimnosti pritožbe, ki pa so s psi-
hološkega vidika nejasni. Nasploh je psihična oškodova-
nost strožje obravnavana in teže dokazljiva kot somatske 
poškodbe, še posebej če so bile motnje prisotne že pred 
kritičnim dogodkom in so te zgolj povečane (str. 18).
 V nadaljevanju prvega dela (str. 19) Young in Kane 
predstavljata problem psihološke vzročnosti, ki jo je tre-

ba razumeti kompleksno, večfaktorsko in interakcijsko, 
in ne preprosto binarno (da ali ne) ali linearno (A pov-
zroči B), kar pa je v nasprotju s pravnim pojmovanjem. 
Pravno razumevanje kavzalnosti se nanaša na neposre-
dno, bližnjo vzročnost (proximate cause – vzrok, ki je 
po pravni razlagi odgovoren za posledico, neupoštevajoč 
kavzalno verigo), ali stopnjo, na kateri vzrok neke akcije 
predstavlja pomemben faktor pri povzročanju ali poveča-
nju oškodovanosti. Zaradi narave psihološke vzročnosti 
mora forenzični psiholog, preden poda kakršen koli sklep 
o psihološki oškodovanosti, opraviti obsežen psihološki 
pregled (str. 22). Pri tem mora slediti petim osnovnim 
nalogam: a) podati mora psihološko oceno stanja pred 
škodljivim dogodkom; b) oceniti stres, ki ga je povzročil 
obravnavani dogodek; c) oceniti možne prizadetosti in 
poškodbe; d) oceniti možne psihološke vzroke za vsako 
od teh in d) določiti obravnavo, ki je potrebna za odpravo 
škodljivih posledic. Pri tem je psihološka oškodovanost 
definirana kot izguba, izguba možnosti uporabe ali mo-
tnje psiholoških funkcij. Nezmožnost se nanaša na seda-
njo ali prihodnjo spremembo posameznikovih zmožno-
sti, da bi zadostil osebnim, socialnim in zaposlitvenim 
zahtevam zaradi prizadetosti. Nekateri avtorji ob tem do-
dajajo, da je možno oceniti različne stopnje omejenosti 
aktivnosti (npr. blaga, zmerna, resna, popolna), vendar 
ni jasnih meril, kako definirati te stopnje. A vseeno, ni 
dovolj navedba specifične psihične motnje, če ta ni ope-
racionalizirana in opisana z vedenjskimi termini: kaj ta 
pomeni za konkretno življenje in delovanje posameznika 
(str. 29–30).
 Young opisuje zmedo glede psihološkega in pravnega 
razumevanja različnih terminov, ki so povezani s proble-
mom vzročnosti (str. 53). Poleg že omenjenega različne-
ga pojmovanja neposredne vzročnosti so nesporazumi 
možni tudi pri razumevanju kompenzacije, nadomestila. 
Beseda »recovery« v angleščini označuje tako psihološko 
pomoč, rehabilitacijo kot tudi (finančno) nadomestilo za 
prizadejano škodo, kot to razumejo pravniki. Ista beseda, 
dve stvari, ki sta pogosto v obratnem sorazmerju (več psi-
hološke pomoči, manj finančnega nadomestila). Mogoče 
je konkreten problem specifičen za angleški jezik, vendar 
bi morali biti tudi v Sloveniji pozorni na podobne nespo-
razume (npr. pomen pojma zanesljivost v pravu je enak 
pojmu veljavnosti v psihologiji, čeprav sta zanesljivost in 

Causality of 
psychological 
injury. Presenting 
evidence in court. 
Avtorji: Gerald 
Young, Andrew 
W. Kane in Keith 
Nicholson. Založba: 
Springer, 2007.

veljavnost zelo različna koncepta v psiholo-
giji). Za lažje razumevanje med strokovnjaki 
obeh področij  G. Young in R. Shore v nada-
ljevanju knjige predstavljata kratek slovarček 
psiholoških in pravnih terminov, ki so pove-
zani s konceptom vzročnosti (str. 87–136).
 Kljub temu da odvetniki v svojih pri-
merih težijo k poenostavljenim teorijam in 
iščejo izolirane, edinstvene vzroke za do-
godke, na katere se lahko sklicujejo pri za-
stopanju strank, po Youngu (str. 62) nehote 
sprejemajo koncept multikavzalnosti, ki je 
blizu psihološkemu razumevanju. Dober 
primer za to sta doktrini »tanke in zdro-
bljene lobanje« (»thin skull and crumbling 
skull« doctrine), ki se sklicujeta na predho-
dno stanje oškodovanca. Koncept »tanke lo-
banje« opisuje ranljive, krhke  posameznike 
ali tiste, ki so dovzetni za razvoj določene 
motnje, a pred kritičnim dogodkom nimajo 
simptomov.  Koncept »zdrobljene lobanje« 
pa se nanaša na situacijo, kjer škodljivi do-
godek poslabša oziroma okrepi simptome, 
ki so bili pri oškodovancu prisotni že prej. 
Pri ugotavljanju vzročnosti sodišče določa 
vpliv škodnega dogodka na psihično zdrav-
je oškodovanca. Njegovo predhodno stanje 
je lahko že dovolj resno, da v celoti ali de-
loma pojasnjuje spremembo psihološkega 
stanja, ki ga opažamo po obravnavanem 
dogodku (zdrobljena lobanja). Lahko pa 
prvotno stanje določa posameznikov od-
ziv na stresni dogodek, ki je močnejši, kot 
bi pričakovali pri običajnem posamezniku, 
saj je v našem primeru ranljivost povečana 
(tanka lobanja). Ko je vzrokov za aktualno 
stanje več, tudi pravna formula predvideva 
porazdelitev vplivov oziroma odgovornosti. 
Young (str. 81) predlaga ordinalno lestvico 
za oceno stopnje vzročnosti, ki jo pripisuje-
mo določenemu dogodku: 1) edini vzrok; 2) 
odločilni vzrok; 3) delni vzrok; 4) minimal-
ni vzrok; 5) brez vzročnosti.
 V naslednjih poglavjih (str. 137–257)  Yo-
ung nadaljuje z bolj specifičnimi temami, 
analizo multikavzalnosti pri posttravmatski 
stresni motnji (ptsd), kronični bolečini in 
blagi možganski poškodbi (mtbi). Statistič-
ni pregled literature kaže, da so najpogostejši 
vzroki za razvoj ptsd opazovanje hude po-
škodbe oziroma smrti, izkušnja naravne ka-
tastrofe in življenjsko ogrožajoče  nezgode. 
Pri tem le manjšina ljudi, ki je bila izposta-
vljena takšnim stresnim situacijam, razvije 

simptome ptsd. Seveda je to odvisno tudi od 
vrste stresa, pri večini žensk se na primer po-
javijo simptomi travme po spolnem napadu. 
Odziv na psihično travmo (še posebej spolni 
napad) ni samo ptsd ampak se lahko pojavi 
zelo pestra simptomatika, kot so depresija, 
zloraba psihoaktivnih snovi, somatoformne 
motnje itd. Young nadaljuje s statističnimi 
podatki o dejavnikih tveganja in možnih 
posledicah travme na kognitivnem, čustve-
nem, telesnem in ožjem osebnostnem po-
dročju (str. 140–145). Podoben pregled sledi 
tudi za blago možgansko poškodbo in kro-
nično bolečino. Koncept multikavzalnosti 
opisanih motenj upošteva biopsihosocialni 
pristop in diatetično-stresni model. Psiholo-
ške vidike akutne in kronične bolečine Yo-
ung in Chapman predstavita tudi s pomočjo 
teorije nelinearnih dinamičnih sistemov, ki 
se vse bolj uveljavlja pri razlagi kompleksnih 
psiholoških fenomenov (str. 197–241).
 Drugi del knjige začenja Kanova predsta-
vitev temeljnih konceptov v psihologiji in 
pravu (str. 261–292). Opisuje predvsem zah-
teve in merila, ki se nanašajo na predstavlja-
nje psiholoških ugotovitev in pričanje stro-
kovnjakov na sodišču. Izpostavlja temeljne 
razlike med metodami znanosti in prava. 
Pravo je na primer usmerjeno v preteklost, 
ugotovitve temeljijo na posameznih, nepo-
novljivih primerih. »Resnica« na sodiščih 
mora biti ugotovljena (z navzkrižnim zasli-
ševanjem) v relativno kratkem času. Po dru-
gi strani je znanost usmerjena v prihodnost, 
je napovedna. Znanstvene hipoteze je treba 
preverjati z eksperimenti, ki so ponovljivi, 
resnica ne more biti dokončno znana. Stan-
dard za »razumno gotovost« v znanosti je 
običajno 95 % ali 99 % (možnost statistične 
napake je 5 % ali 1 %), medtem ko se na so-
dišču uveljavlja standard »bolj verjetno kot 
ne«, ki pomeni zmago za stranko, ki ima več 
kot 50 % dokazov na svoji strani (str. 284–
285). V nadaljevanju knjige Kane predstavlja 
značilnosti psihološkega ocenjevanja za po-
trebe sodstva, od določitve ciljev, pridobitve 
obveščenega soglasja stranke, izbora testov, 
procesa testiranja do značilnosti obdelave 
podatkov, uporabe norm in pravil interpre-
tacije rezultatov (str. 293–323). Opisani so 
najpogosteje uporabljeni merski instrumen-
ti v sodnem izvedenstvu, v prvi vrsti mmpi2, 
mcmi in daps. Avtor priporoča izvedbo psi-
hološkega pregleda v najmanj dveh seansah, 

čeprav časovne omejitve, postavljene s strani 
sodišča, tega pogosto ne omogočajo. Če so 
pogoji za ocenjevanje preveč restriktivni, je 
etična obveza psihologa, da odstopi od pri-
mera. V okviru poglavja Drugi psihološko-
pravni problemi so predstavljena tudi neka-
tera etična načela in dileme pri psihološkem 
izvedenskem ocenjevanju in predstavljanju 
mnenja na sodišču (str. 325–367).
 Tema tretjega dela knjige je fenomen na-
merno napačne predstavitve zdravstvenega 
stanja pri ocenjevanju travmatskih poškodb 
glave, kronične bolečine in ptsd. V uvo-
dnem poglavju (str. 374–409) avtorja Ni-
cholson in Martelli definirata fenomene, ki 
so povezani z nepristnostjo, kot so različne 
motnje (na primer namišljena in konverziv-
na motnja), namerno potvarjanje in preti-
ravanja v opisovanju simptomov. Sledi ana-
liza metod, tehnik in težav pri odkrivanju 
namerno napačnega predstavljanja posa-
mezne motnje oziroma ocenjevanje veljav-
nosti specifičnih simptomov (str. 427–514). 
Odkrivanje simulacijskih in agravacijskih 
teženj otežujejo specifični situacijski, ču-
stveni in osebnostni dejavniki, eden takšnih 
je problem motivacije za sodelovanje.
 V zadnjem, četrtem delu knjige se D. 
Shuman in J. L. Hardy sprašujeta, ali se je 
v psihološkem vesolju multikavzalnosti, in-
teraktivnosti in biopsihosocialnega pogleda 
mogoče orientirati, ali obstaja red (str. 517–
548). Kaj lahko ponudi izvedenec psiholog 
v sodnem postopku pri ugotavljanju pove-
zav med škodnimi dogodki in psihološkimi 
posledicami? Lahko prispeva obsežen opis 
in oceno vzročnih dejavnikov za psihično 
oškodovanost, vendar samo, če upošteva 
pravila znanosti glede postopkov psiholo-
škega ocenjevanja in svoje ugotovitve tudi 
ustrezno prevede in predstavi v pravnem 
postopku. Avtorji končujejo v upanju, da bo 
psihologom in drugim ocenjevalcem knjiga 
pomagala pri njihovem delu, da bodo lahko 
bolj pripravljeni in učinkoviti v sodnih po-
stopkih (str. 561).
 Knjiga Causality of psychological injury 
se dotika številnih tem in dilem psihološke-
ga ocenjevanja in presojanja, v kratki pred-
stavitvi sem lahko komentiral samo vsebine, 
ki se mi zdijo najbolj zanimive. Vsekakor bo 
to koristno branje za vse klinične psihologe, 
še posebej tiste, ki se ukvarjajo s sodnim iz-
vedenstvom. 

 [forenzika] knj igaknj iga [forenzika]
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Oddelek za proučevanje zdravja

Moje življenje s poezijo

 V klinično psihologijo sem zajadrala že pred di-
plomo, z delom na področju otroške in mla-
dostniške psihiatrije, kjer sem se po diplomi 

leta 2006 tudi prvič zaposlila. Ob tem sem kmalu vzpo-
redno začela nabirati izkušnje z odraslimi v psihiatrični 
ambulanti Zdravstvenega zavoda Celjenje na Obali. Po 
opravljenem strokovnem izpitu sem združevala znan-
stveno-raziskovalno delo in delo s študenti na podro-
čju duševnega zdravja v okviru Oddelka za proučevanje 
zdravja Univerze na Primorskem ter delo v psihiatrični 
ambulanti za odrasle. Med drugim sem sodelovala z 
Obalno podružnico multiple skleroze in z Združenjem 
multiple skleroze rs, s Koronarnim društvom Slovenske 
Istre (kdsi), z Društvom dam in Društvom Ozara. Tre-
nutno v okviru specializacije delam na Osrednjem inšti-
tutu za duševno zdravje v nemškem Mannheimu. Moje 
primarno strokovno zanimanje predstavlja proučevanje 
duševnega zdravja v prisotnosti telesne bolezni oziroma 
celostna skrb za človeka kot bio-psiho-socialnega bitja. 

pomlad ni 
ko se zbudijo rože
in to niso meseci
ko se sonce poigrava z nekaj kože
najbolj je pomlad takrat
ko cvetijo misli
iz tega ali onega razloga

Poezijo veliko raje pišem in berem kot o njej govorim ali 
pišem. Predvsem zato, ker verjamem, da je umetnost tu-
kaj zato, da vsakemu, ki jo zaužije, da priložnost, da iz nje 
napravi svojo zgodbo. Čisto svojo zgodbo, ki je ena, edin-
stvena, posebna, tako kot je vsak med nami en, edinstven, 
poseben. Umetnost je tukaj zato, da doseže, da se dotika, 
da premika. Verjamem, da je v umetnosti vse prav in nič 
narobe, če je res tvoje. In dobra umetnost je dobra zato, 
ker v tebi zbudi željo po tem, da bi iz nje naredil nekaj 
lastnega, ji dal obliko in barve svojega življenja. Pesmi, 
ki jih pišem, niso moje. So svoje. Svobodne. Zakaj bi njih 
same in tiste, ki jih berejo, omejevala s tem, kar je moja 
perspektiva, moja izkušnja, moja resnica? Moje vodilo je, 
da avtor ni eden; avtor je vsak, ki iz pesmi, ki jo napišem, 
naredi svojo pesem. To sodelovanje mi je v neizmerno ve-

selje. Če kateri izmed mojih pesmi uspe doseči, se dota-
kniti, kaj premakniti, potem je izpolnila svoje poslanstvo. 
Takrat je najbolj živa in najbolj srečna – in ker je živa in 
srečna, je takrat najlepša.
 V moje življenje so pesmi prišle same od sebe in zgo-
daj. Po otroškem poigravanju z besedami, verzi in rimami 
sem se v gimnaziji zares zavedela, kako veliko, ogromno, 
mi literarni – in nasploh umetniški – svet zares pomeni. 
Od takrat je to zavedanje vsakdanje spoznanje. Pisanje 
šolarke je postalo pisanje gimnazijke, pisanje gimnazijke 
je postalo pisanje študentke, pisanje študentke je postalo 
pisanje ženske, vseskozi pa je nekaj, kar je zelo, zelo Sa-
njino. Vedno je spontano, nenačrtovano, naravno – kot 
dihanje. Večkrat me kdo vpraša, kako poteka pisanje. 
Pesmi pridejo k meni, ko so pripravljene. Takrat prosijo 
roko, da jih napiše. To je vse.
 Navdih je življenje in življenje je navdih. Moja muza 
zbira zgodbe, stvari, ljudi, ki me ganejo. Pesmi, ki jih pi-
šem, navadno temeljijo na doživetjih, ki se me tako ali 
drugače dotaknejo. To niso nujno moje zgodbe, moja do-
živetja, ampak večinoma tudi izkušnje ljudi, ki vstopijo v 
moje življenje, z mano prehodijo del poti in v meni nekaj 
premaknejo. Včasih jim napisano pozneje tudi pošljem, s 
posvetilom. Če mi zaupajo, da mi je uspelo v vrstice za-
res zajeti tisto, kar je njihova resnica, je to največ, kar mi 
pisanje lahko da. V tem je ves smisel. Pesmi povezujejo 
človeške duše.

Z njim je sreča trenutek

z njim je sreča trenutek
nič več kot skica, osnutek
in vendar nikakor osnovna
do zadnjega detajla popolna
naenkrat je tu in je ni
kar ostane, je čisto preveč dni
ki komaj živijo, čakajo, spijo
in si pod umazano rjuho njega želijo
ker on zna in te pozna
njegova puščica črno zadane
na vseh skritih mestih te gane 
z njim je sreča trenutek
viharen občutek, ki pride in mine

vdih svežega zraka
ki te duši, ko kasneje prebiraš spomine
v vsem lepem pusti nekaj sivine
nekaj, kar se ne da pozabiti
svoj podpis, nekaj čudeža, nekaj bolečine
in potem gre
če in kdaj se bo vrnil, ne pove
saj niti ne ve
on je svoboda, ki nosi moško ime
on se ne ozira nazaj
on ne gleda ruševin
on mineva pred časom
kot vse ženske, ki minevajo z njim 

Verjamem, da človek, ki piše, to počne neprestano. Pisanje 
namreč ni nekaj, kar bi se počelo na točno določene dni, 
ob točno določenih urah, opravilo in pospravilo. Pisanje 
je stvar vsakdanjega življenja, stvar pozornosti na detajle, 
ki jih večina spregleda, tebi pa se vtisnejo nekam globoko 
in jih ne moreš pozabiti. Kar ne izpustijo te več. Ker prav 
v detajlih je ves pomen, v detajlih so skrite največje stvari. 
Morda najbolj pišemo takrat, ko ne pišemo. Ko živimo, 
čutimo, prisluhnemo in vidimo. Takrat se zgodi vse bi-
stveno, temelj pisanja. Kar naposled roka oblikuje v bese-
de, je le zadnje dejanje. Še najmanj pomembno od vseh. 
 Ko je prišel čas in je nekaj dozorelo, je nastalo Globoko. 
Globoko je posebna zgodba, zgodba v pesmih, ki se, kljub 
temu da sodelujejo druga z drugo, niso odrekle svoji 
osebni svobodi, ki jo za življenje potrebuje vsaka pesem. 
Tako kot povedo zgodbo, brane druga za drugo, so zmo-
žne kaj povedati tudi vsaka zase. Knjiga je bogata z oseb-
no simboliko, stkano v ali med vrstice, vendar tudi tokrat 
velja – avtor je tisti, ki bere, ki odpre svojo misel in srce. 
Pomenov je toliko, kot je bralcev med nami. V svojem bi-
stvu gre za zgodbo o minljivosti v večnosti in o večnosti v 
minljivosti. O tem, da ljubezen – v vseh svojih oblikah in 
oblekah – zna prijeti, držati in izpustiti. Videti, ko drugi 
ne vidijo. Slišati, ko drugi ne slišijo. Čutiti, ko drugi ne 
čutijo. Vedno znova prihajati, ko drugi odhajajo. Biti, ko 
nikogar – in ničesar več – ni. Ostati, ko bi najraje zbežal 
– in oditi, ko bi najraje ostal. V tem je presežek, je nekaj, 
kar spominja na čudež. V tem je nesmrtnost.
 Prihodnost nas vedno preseneti in čas nam vedno zno-
va dokazuje, da ima za nas načrte, ki so neodvisni od tega, 
kar načrtujemo sami. A če sem o čem prepričana, potem 
sem o tem, da bo umetnost ostala zvesta spremljevalka 
mojega življenja. Z njo se začne moj dan, z njo mineva 
in mine. Je moja pot, moje sredstvo, moj način. Določa, 
kako čutim, kako mislim in kako živim. Je osnova vsemu, 
kar naredim. Je v izdihu mojega zraka, v mojem prostoru 
in času, v mojem lastnoročnem podpisu. Da sem postala 
psihologinja, ni naključje. Verjamem namreč, da je velik 
del umetnosti psihologija in da je veliko psihologije – 
umetnost. Dokler bom ustvarjala, bom živa. 

D E L AV N I C A

Osnove klinične 
nevropsihologije 
za psihologe v zdravstvu

Zbornica kliničnih psihologov Slo-
venije (zkp) vas 11. in 12. marca ter 
1. in 2. aprila 2011 vabi v Svetovalni 
center za otroke, mladostnike in 
starše na Gotski 18 v Ljubljani, kjer 
bo potekala delavnica s področja 
klinične nevropsihologije. Predava-
nja in praktične primere vam bodo 
predstavili psihologi iz Nevrološke 
klinike Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana in Psihiatrične 
klinike Ljubljana. Na delavnici bodo 
obravnavane raznovrstne teme, kot 
so pozornost, spomin, jezik in go-
vor, vidnoprostorske in izvršitvene 
sposobnosti ter nevropsihološka 
rehabilitacija. 

Cena izobraževanja za člane zkp s 
plačano članarino za leto 2010 je 250 
eur, za člane brez plačane članarine 
ali nečlane pa 320 eur. Prijave na 
delavnico sprejemamo do 1. 2. 2011 
na elektronski naslov nevropsiholo-
gija@klinicna-psihologija.si. 

Več informacij in program delavni-
ce si lahko ogledate na naši spletni 
strani www.klinicna-psihologija.si. 

Neomejeno

tam, kjer sem
njegova

tam ni pik
in ne klicajev
le mir v odgovore 
oblečenih vprašajev

neomejeno

brez okvirjev
brez cinizma
brez ograj
brez hudih psov

neomejeno

vrača mi
kar ni bilo nikoli moje
in spreminja me
v dekle, ki zmore

tam, kjer sem
njegova

obvestil av prostem času [poezija]
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