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POVZETEK

Depresivna motnja in sindrom odvisnosti od alkohola se pogosto pojavljata kot

komorbidni duševni motnji, ki izmenično vplivata na medsebojni razvoj ter otežujeta

učinkovito zdravljenje. Čeprav je velikokrat nejasno, katera motnja je vzrok in katera

posledica, pri osebah, odvisnih od alkohola, na grobo ločimo primarno in sekundarno

depresijo.

Kognitivno-vedenjska teorija temelji na predpostavki, da so miselna izkrivljanja tista,

ki poglabljajo depresijo, zato je psihoterapevtsko delo v prvi vrsti  prestrukturiranje

kognitivne strukture posameznika. Tovrstna terapija se odlično aplicira tudi v skupinskem

delu, saj igra pri osebah, ki trpijo za sindromom odvisnosti od alkohola, zelo pomembno

vlogo. Klub zdravljenih alkoholikov bistveno pripomore pri reševanju vsakdanjih problemov

in prispeva k učenju obvladovanja samopomoči v stresnih situacijah, člane spodbuja pri

ohranjanju dolgoročne abstinence ter pomaga pri ponovni vzpostavitvi socialnih, delovnih in

družinskih odnosov. Z uporabo situacij iz realnega življenja in vedenjskih tehnik,  v obliki

domačih nalog, posameznik utrjuje na novo usvojene kognitivne principe.

V raziskavi, ki je bila opravljena med člani Kluba zdravljenih alkoholikov, smo iskali

razlike v kognitivni strukturi pri osebah, odvisnih od alkohola, ki kažejo depresivne simptome

in tistimi, ki ne kažejo te simptomatike. Skušali smo razložiti tudi različne življenjske

okoliščine, ki so vprašane posameznike pripeljale v alkoholizem. Ugotovili smo, da so

kognitivne strukture pri osebah, ki so bodisi zaradi primarne depresije bodisi zaradi težkih

življenjskih okoliščin, stresa ali anksioznosti iskali tolažbo v alkoholnih pijačah, zelo

podobne. Ker je pri vseh vprašanih pijača predstavljala tolažbo za slabo počutje, smo potrdili

tudi koncept samozdravljenja depresije z alkoholom.

KLJUČNE BESEDE: sindrom odvisnosti od alkohola, depresivna motnja, primarna

depresija, sekundarna depresija, vedenjsko-kognitivna teorija, skupinska psihoterapija, Klub

zdravljenih alkoholikov



SUMMARY

Depressive disorder and alcohol dependence syndrome often appear as comorbid

mental disorders, which in turn affects the mutual development and makes it difficult to treat

it effectively. Although it is often unclear which disorder is the cause and which is the

result, yet we roughly distinguish people addicted to alcohol in primary and secondary

depression.

Cognitive-behavioral theory is based on the assumption that the mental distortion is

the one which exacerbates depression, therefore the psychotherapeutic work is primarily

based around the restructuring of the cognitive structure of the individual. This type of

therapy is an excellent administered in group therapy, which is important for people who

suffer from alcohol dependence syndrome. The club for recovering alcoholics

significantly contributes in solving every day problems and contributes to learning the self-

control in stressful situations, the members are encouraged to maintain long-term abstinence

and helps to restore social, working and family relationships. Through the use of real-life

situations and behavioral techniques which are given in the form of homework, the individual

consolidates the newly acquired cognitive principles.

In the study, which was carried out on members of the club for recovering alcoholics,

we were looking for differences among the cognitive structure in people addicted to alcohol,

who show depressive symptoms and those who do not show this symptomatology. We tried to

explain the different life circumstances that led interviewed individuals to the alcohol

dependence syndrome. We found out that cognitive structures at people who searched comfort

in alcohol because they either suffer from primary depression, stress, anxiety or live in

difficult life circumstances, are very similar. For all interviewees,  drinking was some kind of

consolation for their bad condition at the time and that is why we confirmed the concept of

self-treatment of depression with alcohol.

Key words: alcohol dependency, depression disorder, primary depression, secondary

depression, cognitive-behavioral theory, group psychotherapy, a club for recovering

alcoholics
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UVOD

»Riba brez vode ne more živetʼ,

jaz pa brez vinca ne morem strpetʼ.

Torej le gori z njim,

da se z njim oživim,

duša mi v prsih priraste se spet.«

(Ramovš iz narodne pesmi 1981, 23).

Beseda »alkohol« je arabskega izvora in pomeni nevidno razpršen »duh« v vinu in

opojnih pijačah. Uporabljali so ga že zelo dolgo v preteklosti v različne namene, vendar se je

od takrat odnos in dostopnost do pijače zelo spremenil (Ramovš, 1981). Sindrom odvisnosti

od alkohola je sodobna, »nalezljiva« bolezen današnjega časa. Industrijska civilizacija, ki je v

naša življenja prinesla blaginjo, je po drugi strani povzročila tudi veliko bivanjsko stisko, ki

ljudi vedno bolj vleče v omamo, saj jim le-ta omogoča odmik od odgovornih in napornih

življenjskih situacij. Odvisnosti človeku omogočajo beg pred stvarnim življenjem in vodijo k

spremenjenem vedenju, ki ni več v skladu z družbenimi normami in  se ga moramo z vso

močjo otepati (Ramovš, 1981). Dostopnost alkoholnih pijač je  na vsakem koraku v znatnih

količinah. V večini evropskih držav je ob najrazličnejših praznikih, praznovanjih in slavjih, pa

tudi žalostnih trenutkih alkohol ključni element.  Zmerni pivci pogosto silijo k pitju tiste, ki

odklanjajo alkohol, ti pa morajo vedno znova opravičevat svojo odločitev (Može, 1992).

Čeprav je po pitju alkohol v vseh celicah našega telesa, pijanost merimo po promilih,

ki jih ima oseba v krvi, in sicer koliko gramov alkohola je v enem litru krvi. Stopnja opitosti

in dojemanja je odvisna od količine popite pijače in procentov alkohola, ki jo pijača vsebuje.

Tukaj pa so pomembni še nekateri drugi dejavniki, ki vplivajo na stopnjo omame, kot so

telesna teža, predhodno zaužita hrana, hitrosti pitja, »praksa« pitja itd. Zelo resna je situacija,

ko ima človek 4% alkohola v krvi, kar povzroči komo, pri 5-6%  pa človek zagotovo umre

zaradi akutne zastrupitve z alkoholom. Da bi telo preprečilo tako kruto usodo, se ob

prevelikih koncentracijah alkohola v krvi človeku začne spati in bruhati. V vseh ostalih lažjih

oblikah pa tovrstna omama uničuje vse organe v telesu, pri čemer so najbolj ogrožena jetra, ki

se ves čas trudijo uničiti alkohol s svojo značilno hitrostjo, ki je v povprečju od 6 do 8 ur (v
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tem času se telo vrne v normalno stanje). Opijanje najprej vpliva na najvišje, razumske

stopnje duševnega razvoja in postopoma uničuje tiste najnižje in najstarejše duševne

dejavnosti, ki so skupne vsem živim bitjem (Ramovš, 1981).

Raziskovalci poročajo o zastrašujočih številkah, ki znašajo povprečno 11,1 litrov

zaužitega čistega alkohola letno na posameznega državljana. Tako smo Slovenci med 186

svetovnimi državami uvrščeni na 25. mesto po količini zaužitega alkohola, poroča Svetovna

zdravstvena organizacija (WHO). Evropejci veljamo za narod pivcev, saj popijemo v

primerjavi z ostalimi državami kar dvakrat toliko alkohola, kot je svetovno povprečje

(24ur.com 2014). Navajajo, da je v Sloveniji 8% prebivalstva odvisnega od alkohola

(Gazvoda, 2006). Statistično gledano je najmanjše število abstinenčnega prebivalstva, mnogo

težje pa je ločiti med tistimi, ki zmerno popivajo in tistimi, ki prekomerno popivajo. Potrebno

pa je vzeti v zakup tudi to, da je ob alkoholiku obolela tudi celotna njegova družina, torej

povprečno še trije družinski člani. Po številu alkoholikov je alkoholizem tretja bolezen

človeštva, ko pa prištejemo še obolele družinske člane, lahko mirno rečemo, da je v celoti

prva bolezen in eden največjih socialnih problemov (Ramovš, 1981). Tovrstne statistike so

pomembne, ker nas opozorijo, naj razmišljamo o svojih izkušnjah in ugotovitvah in smo ob

tem pošteni do sami sebe, saj nihče od tistih, ki je začel piti, zase ni mislil, da je alkoholik.

Dejstvo pa je, da je alkoholizem zelo pogost pojav na Slovenskem in velik vzrok za razpad

mnogih družin ter drugih nesreč, ki se pojavljajo v našem okolju, mi se pa marsikdaj ne

zavedamo njegove usodnosti. Potemtakem bi lahko definirali odnos do pitja kot nasprotje

dveh osnovnih občutkov: pivca alkohol vleče, po drugi strani pa ga odbija zaradi posledic,

zato pijačo obenem obožuje, hkrati pa sovraži. To velja tudi za svojce, ki bi nastalo stanje radi

spremenili, obenem pa se nanj prilagajajo, saj se sklicujejo na lastno nemoč, zaradi katere ni

napredka. Podobna zgodba se dogaja tudi z družbo, ki bi rada problem alkoholizma rešila,

obenem pa je toliko dejavnikov, ki popivanje spodbujajo. Zaradi vsega naštetega je torej

nujno potrebno, da krepimo tiste sile, ki nas od zasvojenosti odvračajo in s tem prispevamo

svoj delež v boju proti nastalemu narodnemu problemu. V zadnjih desetletjih se ravno v ta

namen uveljavljajo razni načini za uspešno zdravljenje alkoholizma. To se predvsem kaže pri

družini, ki na eni strani izgublja klasično podobo, ki jo je ohranjala skozi stoletja, na drugi

strani pa nastajajo razne družinske in skupinske terapije, ki to skupnost skušajo ponovno

povezati in ohraniti (Ramovš, 1981).
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Ugotavljajo, da se sindrom odvisnosti od alkohola in depresivna motnja pogosto

prepletata in pojavljata v številnih kombinacijah (Dodig et al., 2001). Dejstvo je, da zloraba

alkohola vodi do bolj pogostih simptomov depresije in prispeva k daljšemu trajanju le-te,

vpliva pa tudi na bolj pogosto ponavljanje depresivne motnje. Depresija kot primarna motnja

pa vodi v večje in bolj pogosto uživanje alkohola in razvoj odvisnosti od alkohola (Bazargan-

Hejazi et al., 2010). V obeh primerih govorimo o bolnikih z dvema duševnima motnjama

oziroma z dvojno diagnozo, ki sta med seboj  različni (Gantar Štular, 2006). »Pričakuje se, da

bo 20% bolnikov z depresijo in distimijo morda imelo težave z jemanjem psihoaktivnih

snovi« (Milič 2008, 50). Gre torej za koncept samomedikacije, s katerim bolniki depresivne

občutke, anksioznost in jezo blažijo z alkoholom (Erznožnik Lazar, 1995). Mnogokrat pa je

zaporedje razvoja bolezni ravno obratna. »Pri odvisnih je depresija v večini primerov

sekundarni pojav, ki spontano izzveni v prvih štirih tednih abstinence« (Pišljar in Erznožnik

Lazar 2001, 8). Poseben terapevtski proces poleg zdravljenja odvisnosti za depresivno motnjo

torej ni potreben. Kljub pogostosti kombinacije teh motenj pa razmerje med njima še vedno ni

povsem jasna. Samozdravljenje z alkoholom pri primarni depresiji samo po sebi še ni

zadostna razlaga za razvoj odvisnosti in vedenjskih ter kognitivnih sprememb, ki se pojavljajo

pri depresivnih odvisnikih od alkohola (Milič, 2008), (Erznožnik Lazar, 1995). Je pa klinično

razlikovanje med dvema oblikama depresije ključnega pomena za postavitev prognoze in

načrtovanje ustreznega zdravljenja (Pišljar in Erznožnik Lazar, 2001).

»Stari Grki so poznali kakih dvajset različnih izrazov za to, čemur pri nas preprosto

rečemo žalost, vendar je »žalost« le majhen delček mavrice različnih čustev in razpoloženj, ki

so obarvani s potrtostjo, otopelostjo ali potlačenostjo« (Lenne 1978, 9). Depresija je motnja

razpoloženja oziroma čustvovanja. Ljudje, ki se s tovrstno motnjo spopadajo, jo opisujejo kot

tunel brez luči. Latinski izvor besede »depressio« pomeni »znižanje«, torej je depresija

znižanje razpoloženja (Kores- Plesničar in Ziherl, 1997). »Pri odvisnih od alkohola se lahko

razvijejo vse oblike depresij« (Erznožnik Lazar 1995, 9). Najbolj pogosto pri alkoholikih

navajajo primarno in sekundarno depresijo, čeprav je včasih težko ugotoviti, kaj je vzrok in

kaj posledica. Za sekundarno depresijo je značilen upad depresivnih simptomov po prvih

tednih abstinence v manjšem delu pa gre za globlje, primarne depresije, ki zahtevajo poleg

zdravljenja odvisnosti še posebno terapevtsko obravnavo. Pojav teh prepletenih motenj je

najtežje prepoznati in zdraviti ravno zaradi prekrivanja simptomov obeh bolezni (Erznožnik

Lazar, 1995). Depresiven alkoholik je lahko vključen v različne procese zdravljenja, ki
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vključujejo psihofarmake, psihoterapijo ali kombinacijo obeh, odvisno od stopnje

depresivnosti (Kores- Plesničar in Ziherl, 1997). Vsekakor pa je ključnega pomena, da se

bolnik prvotno vključi v zdravljenje odvisnosti in nemudoma prične z abstinenco (Erznožnik

Lazar, 1995).

Izguba kontrole nad razpoloženjem in posledično nad svojim  življenjem, ki ga pri

sindromu odvisnosti od alkohola vodi predvsem želja po alkoholu, lahko povzroči velik

občutek distresa, ki se kaže v depresivnem razpoloženju. Aaron Beck je dokazal, da preko

negativnih misli lahko uspešno vplivamo na depresivnost (Anić, 2008). Kognitivna terapija,

katero bomo v magistrski nalogi predstavili, temelji ravno na predpostavki, da naše misli in

interpretacije dogodkov vplivajo na telesne znake, občutke in posledično na naše vedenje

(Vidmar Vengust, 2009). Iz tega izhaja misel, ki je v kognitivno-vedenjski terapiji zelo

aktualna: » počutiš se tako, kot misliš«. Ker pa sprememba misli brez izboljšanega vedenja še

ni zadostna za odpravo depresivne motnje, igra pomembno vlogo tudi vedenjska terapija

(Anić, 2008). Zelo je torej pomembno, da se oseba z depresijo postavi po robu začaranemu

krogu negativnih misli, ki ga prevzemajo in vlečejo navzdol ter z majhnimi, trdnimi koraki

postopoma ponovno prileze po stopnicah navzgor (Dernovšek in Tavčar, 2005).

S prepoznavanjem naših misli lahko torej vplivamo na depresivne simptome, zato je

vedenjsko-kognitivna teorija zelo učinkovit in uporaben pristop tako pri individualni kot tudi

pri skupinski obliki pomoči (Anić, 2008). V Klubu zdravljenih alkoholikov ima izkušen

terapevt, ki je podkovan z omenjenim pristopom, ključno vlogo pri uravnavanju aktivnosti in

spodbujanju medsebojnega vplivanja članov skupine, z namenom osebnostne spremembe pri

ljudeh, ki imajo duševne, čustvene in vedenjske motnje (Tomori in Ziherl, 1999).

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema

Problem, ki ga bomo obravnavali v magistrski nalogi, zajema razvoj in zdravljenje

depresije pri osebah, odvisnih od alkohola. Zanima  nas komorbidnost med tema dvema

motnjama, saj v praksi opažamo, da je kombinacija le-teh zelo pogosta. Depresija se

velikokrat kaže kot posledica brezupne situacije, v kateri se je oseba znašla zaradi odvisnosti,

torej je depresija sekundarnega značaja, zelo pogosto pa se tudi dogaja, da osebam, ki trpijo

za primarno depresivno motnjo, alkohol predstavlja obliko samozdravljenja.
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1.2 Opredelitev raziskovalnega vprašanja

Izhajajoč iz navedenega raziskovalnega problema, smo definirali naslednji

raziskovalni vprašanji:

- Ali je kognitivna struktura pri osebah odvisnih od alkohola s primarno depresijo drugačna

kot pri osebah, odvisnih od alkohola, kjer se depresija kaže kot sekundarna motnja?

- Kakšne so razlike v kognitivni strukturi pri osebah, odvisnih od alkohola, ki kažejo

depresivne simptome in tistimi, ki ne kažejo te simptomatike?

1.3 Opredelitev raziskovalnega cilja

Cilj magistrske naloge je ugotoviti in opredeliti razlike v kognitivni strukturi med

osebami, odvisnimi od alkohola, ki kažejo depresivne simptome, in tistimi, odvisnimi od

alkohola, ki ne kažejo depresivnih simptomov. Zanimajo nas avtomatske misli,

predpostavljene resnice in bazična prepričanja, katera iščemo v odgovorih, podanih v

intervjuju.

1.4 Struktura naloge

Poglavja v nalogi si sledijo v smiselnem vrstnem redu. Magistrsko delo je razdeljeno

na teoretični in empirični del. V prvem delu predstavimo teoretična izhodišča, opredelimo

torej osnovna pojma sindrom odvisnosti od alkohola in depresijo ter skušamo razložiti

pogostost in vzročnost kombinacije teh motenj. V nadaljevanju predstavimo kognitivno-

vedenjski model, ki predstavlja odličen psihoterapevtski pristop, katerega lahko terapevt

uporabi v skupinski podporni skupini v Klubu zdravljenih alkoholikov. Drugi del magistrske

naloge zajema metodologijo, v kateri je opisana izbrana kvalitativna metoda, ki smo jo

uporabili v raziskavi in jo aplicirali na namenskemu vzorcu. Ciljna skupina so osebe, odvisne

od alkohola, ki obiskujejo podporno skupino Klub zdravljenih alkoholikov, katerim v prvi

fazi razdelimo mednarodno preverjen in priznan Beckov vprašalnik depresivnosti. Na podlagi

rezultatov, pridobljenih z vprašalnikom, opravimo intervju s štirimi osebami in analiziramo

njihovo kognitivno strukturo. Iščemo razlike v mišljenju pri tistih klientih, ki so kazali visoke
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rezultate pri zastavljenem vprašalniku, in tistimi, ki so kazali nizke rezultate. Sledi obdelava

empiričnega gradiva in predstavitev rezultatov. Zadnji koraki naše raziskave so ugotovitve,

kjer predstavimo tretji in četrti korak analize namenskega vzorca in zaključek.

TEORETIČNA IZHODIŠČA

2.1 Sindrom odvisnosti od alkohola

Alkohologija je veda o sindromu odvisnosti od alkohola, ki je, čeprav mlada znanost,

zbrala že veliko spoznanj o težavnem alkoholikovem vedenju, obrambnih mehanizmih in

zveriženih odnosih znotraj družine. Alkohol, je ena najbolj vsakdanjih človekovih omam,

privede osebo do tega, da ravna drugače, kot je običajno za njegovo vrsto (Ramovš, 1981).

Zaradi negativnega in moralističnega prizvoka smo izraz »alkoholizem« zamenjali s

»sindromom odvisnosti od alkohola« (Ziherl, 1983). Sindrom je pojem, ki označuje skupek

simptomov ali znakov, za katere ni nujno, da se pojavljajo vedno v isti obliki in so neprestano

prisotni (Ziherl, 1983). Odvisnost običajno zajema tako človekovo duševnost  kot telesnost,

odraža pa se z vedenjskimi odzivi, pa tudi na odnosnem, socialnem in finančnem področju

(M. Gazvoda, 2006). Psihoaktivna snov deluje na delovanje živčnega organizma tako, da

zagotovi blagodejni učinek duševnih doživljanj- občutek zadovoljstva, hkrati pa povzroči

stalno potrebo po jemanju le-te (Ziherl, 1983). Prijetno počutje in ugodje, ki ju prinaša

alkoholna pijača,  vedno znova pritegne človeka, da ponovno posega po tej omamni substanci

in tako ubeži pred vsakdanjimi težavami v prijetnejši, sanjski svet. Sčasoma ta beg postane

del vsakdanjika in obvezna potešitev, ki prevladuje nad celotnim človekovim življenjem-

človek postane odvisen od alkohola (Može, 1992).

»Sindrom odvisnosti od alkohola je dolgoročen, napredujoč in uničujoč bolezenski

proces, za katerega je predvsem značilna neustavljiva želja po alkoholu, oziroma njegovih

učinkih« (Može 1992, 15). Z drugimi besedami, je človek postal suženj alkohola, ki ga vedno

znova navidezno reši pred problemi in se mu zato ne more upret, čeprav vidi, da zaradi njega

propada. Znajde se v začaranem krogu (Može, 1992).

Že dolga leta vladajo spori o konceptu odvisnosti od alkohola. Na eni strani Hudolin

zagovarja alkoholizem kot zgrešen življenjski slog, na drugi strani pa psihiatrična stroka
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razvija bolezenski koncept alkoholizma. Pomembno je poznati in pri delu upoštevati

podobnosti ter različnosti obeh konceptov, da bi bilo zdravljenje čim bolj celovito in uspešno

(Ziherl in Čebašek-Travnik 1991).

Elementi sindroma odvisnosti od alkohola so lahko različni in ni nujno, da so vsi

zmeraj prisotni ali enako jasno izraženi. Ti so zoženje pivskega repertoarja, povečana

toleranca alkohola, ki v zadnji fazi zaradi obolenja jeter bistveno upade, pomembnost, ki jo

posameznik daje zadovoljevanju potrebe po pitju, ta pa prevladuje v celotnem človekovem

vedenju, zato zanemarja vsakdanje dolžnosti, se ne ozira na posledice, ki jih nosi s seboj

alkohol, opušča stare vrednote ter pojavljanje abstinenčnih znakov, ko se nivo alkohola v krvi

zniža (Ziherl, 1983). Za sindrom odvisnosti od alkohola je značilno tudi izogibanje

abstinenčnim znakom  z neprestanim poseganjem po alkoholu, ki se začne z jutranjim pitjem

in nadaljuje s celodnevnim dolivanjem, siljenje k pitju alkohola v velikih količinah, slaba,

nezadostna kontrola nad zaužito količino alkohola in ponovno pitje alkohola po daljšem

obdobju abstinence, ki ga drugače imenujemo tudi recidiv (Ziherl, 1983).

Alkoholizem je splošno razširjena beseda, ki jo vsi poznajo, večina ljudi v Sloveniji pa

zanika, da pozna kakšnega alkoholika. Za opis »pravega alkoholika« med prebivalstvom

namreč velja, da je to človek, ki vsakodnevno poseda za barskim pultom s kozarcem v roki v

do večera, ko se majajoče odpravi domov. Njegov videz je zanemarjen in odnos v družini

nasilen. Doma se ga vsi bojijo, žena je zbegana in nemirna, saj živi v stalnem strahu zase in za

otroke. Cela družina se prilagaja očetovem alkoholizmu samo zato, da bi bil mir pod streho.

Ko pride do nasilja in prepirov se žena z otroki prisilno zateče čez noč k bližnjim, naslednji

dan pa so že vsi s povešenimi glavami spet doma. Mnogo ljudi ima torej stereotipno mnenje,

da so alkoholiki tiste nasilne pošasti, ki so že tako propadle, da še komaj životarijo, medtem

ko vse preveč razširjeno pijančevanje opravičujejo s splošnimi izgovori, kot so: »Včasih malo

preveč popije« ali »gre včasih malenkost predaleč«. Posledice pitja se kažejo v navidezno

veliko bolj prikriti luči in jih je ravno zato še veliko težje prepoznati ter pravočasno ukrepati

(Ramovš, 1981).

Ločimo lahko več vrst pivcev. Prvi primer je tip veseljaka. V družbi je vedno dobre

volje, vse objema in zabava in po možnosti igra tudi kakšno glasbilo, zato je veliko po

veselicah. Velikokrat pa se zgodi, da tega veseljaka pride iz vesele družbe neutemeljeno trgat

njegova manj razpoložena žena. Drugi primer so pijani zaspanci. Ti pridejo domov, ležejo in

zaspijo- tudi oblečeni. Nič ne zahtevajo in niso sitni, družina pa se trudi, da ga ne bi zbudila,
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saj on zahteva svoj mir za spanje. Tretji primer so molčeči samotneži. Ti sami zase tuhtajo, se

držijo ob strani tudi v družbi in večkrat sami tudi popivajo. Po navadi so to samske osebe.

Četrti primer so samogovorci. Ti radi govorijo v nedogled o vsemogočem. Modrujejo o svetu,

o sebi, o strahovih tako drugim kot tudi  sami sebi. Peti primer je vinjena ženska. Čeprav

imamo vsi še vedno v mislih pijanega moškega, ko govorimo o alkoholizmu, je vedno bolj

pogost pojav alkoholizem pri ženskah. Ženske navadno svojo odvisnost dobro skrivajo, ko se

jo odkrije pa le-to zagovarjajo kot posledico kakšne druge bolezni. Šesti, zastrašujoč primer je

alkoholizem pri dojenčkih in otrocih. Problem nastane, ko ženska med nosečnostjo uživa

alkohol in se posledično odvisnost prenese na plod ali ko zaradi starih ritualov starši dodajajo

alkohol otrokom za spanje in utrjevanje njihovih kosti. Zaradi otrokovega nežnega organizma

je le-ta hitro omamljen, odvisnost pa se s tem stopnjuje. Sedmi  in zadnji primer je problem

mladostnikov, ki čedalje bolj pogosto uživajo alkoholne pijače. Takih in podobnih zakritih

primerov alkoholizma je še veliko. Z alkoholizmom se srečujemo pri visokih izobražencih, pri

ljudeh na visokih položajih, zdravnikih, duhovnikih… Odvisnost namreč ne zahteva

izobrazbe in visokega družbenega položaja, prizadene lahko vsakega, ne glede na starost, spol

ali intelektualne sposobnosti (Ramovš, 1981).

Če želimo širše razumeti problematiko, povezano z odvisnostjo od alkohola, moramo

pogledati  nekoliko širše: sindrom odvisnosti od alkohola se sestoji iz odvisnosti do samega

alkohola in iz težav, ki so povezane s pitjem (Ziherl, 1983). Oseba, ki je razvila odvisnost od

alkohola, se mora med rehabilitacijo zdraviti na telesnem, duševnem in socialnem področju.

Če le eno od teh področij zanemari, bo zdravljenje neuspešno (Jakopič, 1983).

Težave, povezane s pitjem alkohola, torej obsegajo celotno človekovo dejavnost v

družbi, vplivajo na medsebojne odnose, njegovo telesno in duševno delovanje ter na njegovo

delovno učinkovitost (Ziherl, 1983). Propadanje alkoholika običajno poteka v dveh fazah.

Prva faza je uničevanje družine, saj je to okolje, v katerem kljub prizadevanju alkoholik ne

zmore več prikrivati svoje odvisnosti (Purnat, 1983). »Alkoholikova družina je kot strupena

zemlja, v kateri gnijejo korenine« (Ramovš 1981, 39). Te korenine, naj si bodo to partnerji,

otroci ali drugi bližnji, pa občutijo globoke sledove nezaupanja, razvrednotenja,

nesproščenosti in odvračanja ter težkega doživljanja ljubezni, skozi življenje (Ramovš, 1981).

Prihaja do vse večjih čustvenih odtujitev in konfliktov med družinskimi člani, kateri lahko

vodijo do izločitve osebe, odvisne od alkohola, iz družine (Purnat, 1983). Mnogo oseb,

odvisnih od alkohola, postane nenadno ljubosumnih. Temu bolezenskemu stanju pravimo tudi
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alkoholno ljubosumje, za katero so značilne ljubosumne blodne misli. Pri odvisnikih se

pogosto zgodi, da se zaradi velike količine zaužitega alkohola ugaša spolna moč, poželenje pa

nasprotno zelo raste. Partner iz mnogih, opravičljivih razlogov zavrača intimne stike z

alkoholikom, ta pa to zavrnitev interpretira kot nezvestobo. Začne se obtoževanje in nenehni

konflikti, ki lahko prerastejo celo v preganjavico (paranojo), zaradi česar se zakon še bolj krha

(Može, 1992). Zelo pogosto se zgodi, da se oseba, ki ima težave z alkoholom, ne zaveda svoje

odvisnosti, zato je ta faza razpada družine ključnega pomena za soočanje s problemom in

odločitev za zdravljenje, kjer mu je ponujena psihoterapija in družinska rehabilitacija (Purnat,

1983). Rehabilitacije ni potreben samo alkoholik, ampak celotno okolje, zato govorimo o

ekološkem zdravljenju alkoholizma (Može, 1992). Ker se morajo vzajemno spremeniti tudi

drugi člani te skupnosti, pravimo, da je alkoholizem bolezen celotne družine (Jakopič, 1983).

Družina se v tej fazi velikokrat znajde pred zmotnimi prepričanji, da bodo med terapijo dobili

magično zdravilo, katero bo bolnika odvrnilo od alkohola ali  bo zdravljeni alkoholik nekega

dne lahko postal zmerni pivec. Razočarani spoznajo, da sama abstinenca še ne bo rešila težav,

ki so se nakopičile med vsemi leti alkoholizma. Šele po zdravljenju se prične prava

rehabilitacija družine in s tem trdo delo vseh družinskih članov (Može, 1992). Družinski člani

se mnogokrat vključujejo v družinsko psihoterapijo, ki se osredotoča na vso družino in ne

samo na določenega posameznika. Smisel družinske terapije je poleg odpravljanja

simptomov, ki jih kaže eden od članov družinskega sistema, vzpostavljanje ustreznejših

odnosov, zaradi česar bo v družini ponovno vladalo prijetno vzdušje in sreča. Družina je

navsezadnje kompleks med seboj delujočih elementov, ki vplivajo drug na drugega. Zelo

pomembno je torej razumevanje posameznikovih vedenjskih vzorcev, saj le-ti vplivajo na

delovanje celotnega družinskega sistema (Tomori in Ziherl, 1999). »Vedenje posameznika v

družini vpliva na drugega posameznika, ki se odzove z določenim vedenjem, ki zopet

povratno vpliva na vedenje prvega itd.« (Tomori in Ziherl 1999, 395).

Druga faza pa zajema družbeno propadanje nasploh. Posameznik začne izgubljati

družbeni ugled, delovno mesto in socialno propada na vseh področjih. To je vsekakor

povezano z osebnostnimi spremembami, ki se kažejo v rušenju moralnih in etičnih načel,

zanemarjanju obveznosti, izgubi čuta dolžnosti, nezanesljivosti, površnosti in prepirljivosti,

katere so bistvene vrline za uspešno delovanje v družbi in na delovnem področju (Purnat,

1983). Zaradi vse slabše storilnosti so vedno bolj nezadovoljni tako vodje kot sodelavci, ki

morajo za njim popravljati napake in prevzemati njegovo delo, ko izostajanja z dela zaradi
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bolezni. Statistike kažejo, da je odvisnik povprečno odsoten z dela približno dva meseca

letno, kar je 2,5 več kot oseba, ki nima težav z alkoholom in je med alkoholiki trikrat več

delovnih nezgod, ki povzročajo invalidnost. Iz vseh teh razlogov je v delovni skupini vse več

napetosti in nestrpnosti do odvisnika, zato čez čas od njega zahtevajo spremembe (Može,

1992). Zelo pogosto se zgodi (50%), da se oseba odloči za zdravljenje zaradi ukrepov v

delovni organizaciji. V terapevtskem procesu se takim osebam omogoči pomoč pri poklicni

rehabilitaciji (Purnat, 1983). Po vključitvi v zdravljenje večinoma sodelavci alkoholika zlahka

ponovno sprejmejo medse. Med rehabilitacijo pa je potrebno zdravljenca pripraviti, da se bo

to zgodilo le, če bo pokazal trud, urejenost in pridnost, saj sama abstinenca še ni dovolj za

ponovno vključitev v širšo družbo. Seveda je  zelo pomembno tudi vključevanje v širše

družbene aktivnosti, katere posameznik prilagaja svojim željam in interesom. Zelo je torej

pomembno, da si oseba zapolni prosti čas (Jakopič, 1983).

Največkrat torej prisile in pritiski za zdravljenje začnejo izhajati iz socialnega okolja

in ne iz lastnega zavedanja o odvisnosti (Purnat, 1983). Običajno posameznik na začetku

zdravljenje odklanja in si ne prizna, da je odvisen od alkohola. Po pomoč se obrne, da bi utišal

okolico, ki je po dolgih letih manipulacije začela pritiskat nanj, vendar to še zdaleč ne

pomeni, da je sam pripravljen na zdravljenje (Može, 1992). Potrebno je omeniti, da odvisna

oseba, ki ni sposobna uvideti posledice alkoholizma na družinskem, delovnem in

osebnostnem področju, običajno pri zdravljenju ni uspešna (Purnat, 1983). Ta navidezna želja

po zdravljenju kmalu za tem, ko okolica popusti, upade. Alkoholik je dosegel, kar je želel,

zato lahko na skrito nadaljuje s svojim utečenim početjem. Svojega realnega stanja se zaveda

šele, ko ostane sam, brez dela in v slabem zdravstvenem stanju. Njegova osebnost je

izmaličena, potreben je celostne prevzgoje, ki je dolgotrajna in težavna (Može, 1992).

»Izredno pomembno je, da odvisnik v času zdravljenja in prevzgoje opusti navade, ki so se ga

oprijele v času bolezni in prevzame način obnašanja, ki je družbeno sprejemljiv. Mora se torej

resocializirati« (Može 1992, 51). Sam tega napora ne zmore, zato je pomembno, da je

zdravljenje dolgotrajno in celostno. Poteka v treh, med seboj povezanih in dopolnjujočih

stopnjah, ki zajemajo pripravo na zdravljenje, zdravljenje in rehabilitacijo. V prvi fazi se

odvisnik še ne zaveda, da drugega izhoda nima več in se mu zdi zdravljenje krivično. V tem

obdobju je ključno, da pri pacientu zunanjo motivacijo (motivacijo, ki prihaja iz okolja)

spremenimo v notranjo motivacijo, torej lastno željo po drugačnem, boljšem življenju in

realen uvid v problem, v katerem se je znašel zaradi alkohola. Proces samega zdravljenja  se
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lahko izvaja v različnih oblikah, in sicer bolnišnično, ambulantno in dnevno zdravljenje, cilj

vseh pa je zavedanje posameznika lastne odvisnosti, ki se okrona z javnim priznavanjem

posameznika, da je odvisen, teoretsko spoznavanje same bolezni v obliki učnih ur,

seznanjanje z vzroki in posledicami le-te, spoznavanje samega sebe in odnos do svoje okolice

ter ureditev zdravega načina življenja. Velikokrat je zaradi načetega zdravja potrebna tudi

sanacija bolnikovega zdravstvenega stanja. Vse našteto je trdo delo, skozi katerega gre bolnik

s pomočjo psihoterapije, edukacije, socioterapije, delovne terapije, socioterapevtske skupnsti

in delovne sredine odvisnikov (Može, 1992). Psihoedukacija je za bolnika zelo pomemben del

zdravljenja, saj tako spoznava bolezen odvisnosti in se nauči prepoznati simptome depresije,

ki je pri sindromu odvisnosti od alkohola zelo pogosto prisotna. V sklopu edukacije pridobi

tudi informacije o programu zdravljenja, o antidepresivni terapiji ter se priuči veščin, ki mu

bodo pomagale pri ohranjanju abstinence (Milič, 2008). Še ena značilnost bolnišničnega

programa je predstavitev, ki je v resnici kritična ocena ali bolnikova poglobljena in iskrena

izpoved doživljanja lastne bolezni z vsemi posledicami ter zastavljen plan za prihodnost, kako

bo trezen živel ter kako bo popravil storjeno škodo. Predstavitev poslušajo in ocenijo člani

terapevtske skupine v sodelovanju s svojci. V ta proces je torej vključena tudi družina in

delovna okolica pacienta, ki skupaj s pacientom pred odpustitvijo iz bolnišnice opravijo

preizkus znanja iz poznavanja bolezni odvisnosti. Zadnja stopnja zajema rehabilitacijo v

klubu zdravljenih alkoholikov, kamor se bolnik vključi že takoj na začetku zdravljenja.

Običajno ga v matični klub pospremi zakonec, redkeje tudi otroci. S tem zadnjim korakom se

bolnik ponovno postopno vključuje v vsakdanje družinsko, delovno in širše socialno okolje in

si sočasno pridobi nova poznanstva ljudi, ki ga razumejo in podpirajo pri ohranjanju

abstinence (Može, 1992).

2.1.1 Vrste odvisnosti od alkohola

Za sindrom odvisnosti od alkohola je značilen preplet psihične (duševne) in fizične

(telesne) odvisnosti od alkohola (Može, 1992).

»Duševna odvisnost je stanje, v katerem alkohol povzroči občutek zadovoljstva in

obenem (»duševno«) potrebo po stalnem uživanju alkoholnih pijač z namenom doseganja

ugodja in hkratnega izogibanja neugodja« (Može 1992, 23). Alkohol takim osebam

predstavlja balzam za dušo. Z njim blažijo potrtost, slabo voljo in obremenjujoče življenjske
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okoliščine. Po vsakem prepiru, pred pomembno odločitvijo ali situacijo išče odrešitev in

olajšanje v zvrnjenem kozarčku. Pri psihični odvisnosti oseba lahko za določeno obdobje

abstinira, vendar bo ob prvi napeti situaciji potrebovala potešitev v alkoholu. Če se oseba

odloči za zdravljenje, se med terapijami gradi  pridobivanje samospoštovanja, samozaupanja

in samozavesti ter konstruktivnejših načinov reševanja problemov. Ko je oseba ponovno

psihično stabilna, ne potrebuje več alkohola za navidezno srečo (Može, 1992).

»Telesna odvisnost je stanje, ki se kaže z jasno izraženimi telesnimi motnjami, če telo

ne dobi alkohola (nesposobnost za abstinenco)« (Može 1992, 24). Organizem se čez čas na

pijačo tako navadi, da  oseba ne more brez nje. Če pride do odtegnitve in količina alkohola v

krvi upade, se pojavijo sledeči abstinenčni znaki:

- tresenje ali tremor, ki ga odvisna oseba prežene s primerno količino popitega alkohola,

- siljenje h kolcanju in bruhanju,

- nenadno močno znojenje, ki se navadno pojavlja ponoči,

- čustvene motnje, kot so notranja napetost, nemir, razdražljivost, tesnobnost, živčnost

(Ziherl, 1983).

Ker so ti abstinenčni znaki tako moteči, se jih hoče posameznik takoj razrešiti in ponovno

poseže po alkoholu, tako odvisnik doliva cel dan (Može, 1992).

Neprijetne abstinenčne znake se oseba lahko znebi samo s pravočasno terapijo. Na

začetku zdravljenja bolniku predpišejo pomirjevala, kasneje pa se bo organizem ponovno

postopoma privadil na delovanje brez alkohola in povrnil v navadno stanje. Potrebno je

opozoriti, da se pri prvem požirku alkohola ponovno prebudi tako psihična kot fizična

odvisnost in oseba pristane tam, kjer je bila pred zdravljenjem, kar pomeni, da zdravljen

alkoholik nikdar ne bo mogel postat zmerni, občasni pivec (Može, 1992).

2.1.1.1 Sindrom odvisnosti od alkohola pri ženskah

V zadnjih desetletjih je odvisnost od alkohola pri ženskah neredek pojav. »Na 5-6

moških alkoholikov pride 1 ženska – alkoholičarka« (Može 1992, 25). Enakopravnost, zaradi

katere lahko ženske v zadnjih sto letih pijejo na javnih mestih, vsekakor vpliva na porast

odvisnosti tudi pri nežnejšem spolu. Odvisnost se pri ženskah navadno pojavlja nekoliko

kasneje kot pri moških, povprečno po petintridesetem letu starosti. Čeprav je alkoholizem

bolezen, ki lahko prizadene vse starosti in poklice, opažajo, da je med njimi največ gospodinj
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ravno zaradi monotonosti, obremenjenosti in slabega vključevanja v širše družbeno življenje

(Može, 1992).

Značilnosti odvisnosti od alkohola pri ženskah so naslednje: Vpliv hormonskih

sprememb, zaradi katerih so ženske ob določenih obdobjih meseca bolj napete, potrte in

razdražljive. Pri tem velja omeniti tudi menopavzo, ki doleti žensko v starejših letih in

povzroči telesne, pa tudi velike duševne spremembe. Ženska, ki je bila celo življenje zelo

aktivna in je skrbela za celotno družino, ob selitvi otrok in vse večji nezainteresiranosti moža

lahko postane osamljena in pozabljena. Skupek hormonskih sprememb in potrtosti jo lahko

privede do depresivne motnje, katere samozdravi z alkoholom.

Pogosto pa se pri ženskah ugotavlja kombinirano odvisnost alkohola in tablet (Može,

1992). V desetletni raziskavi, ki so jo opravili do leta 1997 na Oddelku za psihiatrijo Pohorski

dvor v Splošni bolnišnici Maribor, ugotavljajo veliko porast žensk, ki so komorbidno odvisne

od alkohola in medikamentov. V primerjavi z moškimi, katerih je 2,49%, je število pri

ženskah skoraj dvakrat večje, in sicer 4,62%. V zadnjih letih se ta številka še povečuje, v

nekaterih letih beležijo kar petkrat več žensk kot moških. Ta komorbidnost je tesno povezana

z duševnimi motnjami, kot so depresija, anksioznost in borderline osebnostne motnje,

bolezenska stanja, ki se običajno zdravijo s pomirjevali in antidepresivi, zato je potrebno biti

pri začetku terapije pozoren na prepoznavanje kombinirane vrste odvisnosti (Ficko-Zalokar,

Drakšič in Kociper, 1998).

Ugotavljajo, da ženske pogosteje pijejo žgane pijače v primerjavi z moškimi (Može,

1992).

Pogosteje se pri ženskah pojavljajo vzporedno zdravstvene, predvsem duševne

komplikacije. Najprej se te spremembe kažejo na čustvenem področju, saj se počasi

odtujujejo od moža in otrok. Skrbno čuvajo  skrivnost tako, da svoje vedenje opravičujejo z

utrujenostjo in vsakodnevno obremenjenostjo (Može, 1992).

Zaradi materinega pitja so pogosto prizadeti otroci. Zakoni hitro razpadejo, mož

običajno obupa in zapusti družino ter otroke v zanemarjenem okolju (Može, 1992). Kot je že

leta 1961 poudarjal kanadski psiholog Albert Bandura ima modelno učenje bistven pomen pri

vzgoji in odraščanju otrok. Z opazovanjem modela, ki je najpogosteje eden od staršev, otrok

posnema vedenje, ki je v takem okolju nekonstruktivno. Raziskave kažejo, da je pri 80%

odvisnikih tudi eden od staršev odvisnik ali zdravljen odvisnik, za sindrom odvisnosti od

alkohola pa je prevalenca odvisnosti do 40% otrok odvisnikov.  Nasprotno se lahko zgodi, da
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mati zaradi slabe vesti ob izgubi moža usmeri pretirano pozornost v otroka in z njim gradi na

dezorganizirani navezanosti. S tem otroka omejuje pri njegovi samostojnosti in pretirani

odvisnosti od nje. Tako materino vedenje in neurejeni družinski odnosi lahko otroka ovirajo

pri odraščanju, kar se nemalokrat kaže v vedenjskih motnjah, nevrotičnosti in delinkvenci

mladostnikov (Može, 1992).

Ženske prej moralno propadejo, zaradi zapitega denarja lahko zabredejo v prostitucijo

(Može, 1992).

Pri ženskah je prepoznavanje še veliko težje, saj je potek odvisnosti daljši in bolj

prikrit, večinoma pijejo same (Ficko-Zalokar, Drakšič in Kociper, 1998). Tudi za zdravljenje

se težje odločajo, saj se bojijo, da bodo v javnosti etiketirane (Može, 1992).

2.1.2 Etiologija

Vzroki pojasnjujejo, zakaj veliko ljudi občasno ali priložnostno uživa alkoholne

pijače, vendar zaradi tega niso prizadeti ne oni sami, ne njihova okolica in zakaj nekateri od

alkohola postanejo odvisni (Može, 1992).

Na to vpliva preplet dejavnikov, katere lahko strnemo v znano trojico človek-alkohol-

družba. »Od nevšečnega medsebojnega delovanja posameznih lastnosti te trojice je odvisno,

ali bo človek postal odvisen od alkohola ali ne« (citirano v Ziherl in Čebašek-Travnik 1991,

11). Najbolj na udaru sprememb je v tem trikotniku vsekakor človek s svojimi biokemičnimi,

fiziološkimi, osebnostnimi in odnosnimi lastnostmi ter lastnim življenjskim slogom. Ta

drugačnost in različnost nas loči po tem, kako delujemo z okolico, v kateri živimo in

alkoholom. Človekovo okolje z raznimi tradicijami, verovanji, stališči, vzorci in vrednotami,

ki so vezane na različne kulture, tudi močno vplivajo na razvoj odvisnosti. Pri tem ne smemo

zanemariti niti družbeno-politične vloge in družine, v kateri posameznik deluje. Že od samega

otroštva dalje preko vzorcev oseba izoblikuje odnos do sebe, do okolja in tudi do alkohola.

Družinsko okolje, ki ne omogoča otroku normalnega zorenja, saj ga zavira pri ustreznem

pridobivanju spolne vloge, samospoštovanja, edukacije in integracije v družbo, v kateri

razvija zadovoljujoče odnose, lahko vodi v razvoj odrasle osebe, polne bojazni, občutkov

krivde in razvrednotenja, brezupa in sovražnosti. Za odpravljanje teh lastnih šibkosti se take

osebe zatekajo v omamo, vendar pa tovrstno trenutno zadovoljevanje prikrajšanosti lahko

vodi do sindroma odvisnosti od alkohola. Zadnji dejavnik, sovpleten v razvoj odvisnosti je
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vloga alkohola s svojimi kemičnimi lastnostmi, ki delujejo omamljajoče na človeške možgane

(Ziherl in Čebašek-Travnik 1991). Po tem lahko dostopnem farmakološkem sredstvu osebe

posegajo z namenom, da bi začasno ublažile depresivne simptome, kot so notranja napetost,

tesnoba, strah, osamljenost itd. Alkohol se osebam, ki ne zdržijo nenehnega pritiska in

konstantnega stresa današnjega sveta, ponudi kot nekakšna »psihološka bergla«, na katero se

opirajo (Može 1992, 19).

2.1.3 Razvoj sindroma odvisnosti od alkohola

Da se socialno pitje razvije v bolezensko stanje, je potrebno več let. Spremembe, ki se

zgodijo v tem času, lahko razdelimo na več obdobij. Ameriški alkoholog E.M. Jellinker je na

podlagi svojih študij razvoj alkoholne bolezni razčlenil na predalkoholno fazo, zgodnjo

alkoholno fazo, kritično fazo in kronično fazo. Seveda je ta razvoj individualen in ga je

možno kadarkoli ustaviti z ustreznim zdravljenjem (Može, 1992).

Za predalkoholno fazo je značilno pitje z namenom popestritve vsakdanjika in lajšanje

vsakodnevnih skrbi, stresa in doseganja prijetne omame. Ko to popivanje postane del

vsakdanjika, se toleranca alkohola dvigne in človek potrebuje večjo količino alkohola za

dosego istega učinka omame kot na začetku. Oseba tako preide v naslednjo fazo, ki jo

imenujemo zgodnja alkoholna faza ali prodromalna faza. V tem obdobju začne oseba zaradi

občutka krivde piti na skrivaj, saj se zaveda, da je njegovo pitje postalo problematično. Zaradi

tega je razdražljiv, prepirljiv, večkrat je prisotna izguba spomina med časom pijanosti, zato je

negotov, alkohol in njegovo pitje postaneta nedotakljiva tema. Človek postaja duševno

odvisen od alkohola. S to fazo je povezana okvara kontrole nad količino popitega alkohola,

zato se oseba ne more ustaviti pri enem kozarcu, ampak nadaljuje s pitjem do popolne

pijanosti. V opravičilo za svoje  početje nemalokrat krivi druge, največkrat družinske člane.

Čeprav so občutki krivde in slaba vest tako močni, da želi s krajšo ali celo daljšo abstinenco

sebi in drugim dokazati, da zmore brez alkohola. Navadno se v tem obdobju odvisnik odloči

spremeniti svoje pivske navade in omejiti svoje pitje samo na konec tedna ali na zabave ali

celo omeji pitje samo na določeno vrsto alkohola, recimo pivo, saj meni, da se bo  tako

izognil težavam. Seveda je to samo del manipulacije, ki je značilna za sindrom odvisnosti od

alkohola. Kmalu za tem se vrne k starim navadam in začne spet popivati. Ponovno se oglasijo

vest, sram in krivda, saj je prelomil obljubo, zato se začne izogibati stari družbi, da ne bi
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opazili njegovih težav. Njegovo življenje se začne vrteti okoli alkohola, postopoma izgublja

interese za stvari, ki jih je prej rad počel, malomarnost se začne kazati tudi na delovnem

področju. Izguba in pritiski okolice človeka osamijo, odtujijo, misli, da ga ljudje ne marajo in

ne razumejo, ne uvidi, da je vse to posledica njegovega spremenjenega vedenja zaradi pitja.

Zapade v depresivno stanje, zato se še bolj utopi v pijači. Takrat je vse lepše in lažje. Če se v

tem obdobju oseba ne odloči za zdravljenje, postavlja na kocko vse, kar mu je še preostalo.

Nadaljuje z nenadzorovanim pitjem, ki lahko traja več dni. Prehaja v končno fazo, ki jo

imenujemo kronična. Ostanejo mu samo še pivski prijatelji, zdravje mu hitro peša, izgublja

apetit. Populaciji ljudi, s katerimi se alkoholik še druži, pravimo obrobna, marginalna

populacija, to so skupine posameznikov z asocialnim vedenjem. Propada tudi  psihično.

Moralne in etične vrednote so vedno nižje, intelektualne zmožnosti upadajo, sposobnost

mišljenja je okrnjeno, čustveno stanje prehaja v apatijo in ni zmožen več empatije. »Pravimo,

da je socialno mrtev (Hudolin)« (Može, 1992). Njegove kognitivne sposobnosti so zaradi že

tako načetih možganov oslabljene, da je bolnik sposoben le površno razmišljati. Ta umska

otopelost lahko privede človeka do alkoholske bebavosti, ki se lahko po več mesecih

rehabilitira ali pa sploh več ne izgine. Postaja vse bolj sebičen, pasiven in agresiven tako

fizično kot psihično. Tudi občutek krivde in sram, ki sta bila v prejšnjem obdobju prisotna, se

vse redkeje pojavljata. Sedaj ga ni več sram, če je omamljen tudi sredi belega dne. Zaradi

vseh teh vzrokov velikokrat izgubi delovno mesto, ves denar nameni pijači. Za zadnjo fazo je

značilen tudi upad tolerance alkohola, ponovno potrebuje manj pijače, da se omami. Začnejo

se kazati hude zdravstvene težave, kot so okvare posameznih organov- okvare sluznice

prebavil (žrela, želodca, požiralnika in črevesja), okvare jeter (ciroza jeter), okvare trebušne

slinavke, obolenja srca in ožilja, spremembe na koži in obrazu, okvara živčnega tkiva

(možganov, hrbtnega mozga, živcev) in razne duševne motnje ali alkoholne psihoze

(alkoholni bledež, Korsakov, alkoholna halucinoza, alkoholno ljubosumje, alkoholna

bebavost- demenca, epilepsija, dipsomanija). Edina rešitev predstavlja zdravljenje in popolna

abstinenca (Može, 1992).

2.2 Razpoloženjska (afektivna) motnja- DEPRESIJA

Občasno se vsem dogaja, da smo za krajši čas potrti, ravnodušni, žalostni, prizadeti, ob

neprijetnih situacijah, ki za nas predstavljajo življenjsko prelomnico celo jokamo, izgubimo
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tek, slabše spimo, smo nejevoljni in razdražljivi. Vse to so depresivni simptomi, s katerimi se

je vsak izmed nas že srečal. Takšno duševno razpoloženje pa še ne pomeni bolezenskega

stanja, ki ga strokovnjaki poimenujejo depresija. Depresivna motnja vpliva na vsa življenjska

področja, značilno je, da za dlje časa zavzame celotno telo (bolečine, utrujenost, mravljinci

itd.), misli (sem nevreden, ni mi pomoči, ni prihodnosti itd.), čustva (žalost, otopelost,

potrtost, tesnoba, nemoč itd.) in v veliki meri vpliva na naše vedenje (jok, poležavanje,

nespečnost, umikanje v samoto itd.) ter odnose (McKenzie, 2005). Ti sklopi simptomov se

prepletajo, prekrivajo, vplivajo drug na drugega in se med seboj krepijo (Dernovšek et al.,

2005). »Včasih se počasi in neslišno poloti uma in duše. Včasih depresija kar eksplodira,

plane skozi vrata in svoje žrtve oropa veselja in užitkov« (Smith in Elliott 2009, 21). Če je ne

zdravimo ustrezno, slabša kakovost življenja, vpliva na delovno zmožnost in razvoj ostalih

bolezni ter povečuje pogostost samomorilnega vedenja (Dernovšek et al., 2005). Znano je, da

depresija ne izbira. Prizadene lahko prav vsakega, ne glede na spol, starost, raso, položaj ali

socialni razred (Smith in Elliott, 2009).

Pri odrasli populaciji je prevalenca velike depresije od 15 do 20% (Blazer , 2009). Pri

tem pa moramo upoštevati še dejstvo, da se veliko ljudi ne zaveda, da trpi za depresijo in si

zato ne poišče pomoči (Smith in Elliot, 2009). Na podlagi študije Depres,  izvedene v šestih

državah po Evropi so raziskovalci dokazali, da kar 43% ljudi, ki trpi za depresijo, ne poišče

ustrezne pomoči. Od tistih, ki se obrnejo na medicinsko pomoč (57%), le tretjina sprejme

ustrezno zdravljenje, med temi  pa se jih le četrtina odloči za antidepresivno zdravljenje

(Marušič in Temnik, 2009). Iz tega lahko sklepamo, da so statistični podatki o prevalenci

depresije precej nezanesljivi (Smith in Elliot, 2009). Lahko bi torej rekli, da je depresija

»prehlad v psihiatriji« (Blazer , 2009) ali epidemija 20. stoletja (Anić, 2008). Po statistiki o

globalnem bremenu bolezni (GBB) se bo depresija tako do leta 2020 prebila na drugo mesto

med najdražjimi bolezni. (Smith in Elliot, 2009). Bolniki, ki trpijo za depresivno motnjo,

potrebujejo  več zdravstvene oskrbe, veliko predpisanih zdravil, so dražji za vodenje in živijo

manj kakovostno življenje. Na podlagi raziskav je bilo dokazano, da je zdravljenje z

antidepresivi na primarnem nivoju učinkovito pri zmanjševanju zdravstvenih storitev in

posledično manjših stroških (Cerovič, 2008).

Po Mednarodni klasifikaciji bolezni (MKB 10) lahko razvrstimo motnje razpoloženja,

ki so tesno povezane z depresijo na manično epizodo, bipolarno afektivno motnjo, depresivno

epizodo, ponavljajočo se depresivno motnjo, trajne razpoloženjske (afektivne) motnje, druge
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razpoloženjske (afektivne) motnje in neopredeljene razpoloženjske (afektivne) motnje (MKB

10, 1995). Poznamo pa še vrsto drugih depresij, kot so distimična motnja, prilagoditvena

motnja z depresivnim razpoloženjem, sezonska motnja razpoloženja in depresija, povezana s

hormoni (Smith in Elliott, 2009).

Zelo redko lahko rečemo, da gre za »čisto« depresijo. Glede na vzrok, ki pri

depresivni motnji izstopa, depresijo uvrščamo na psihogeno, endogeno in somatogeno

depresijo. Najbolj pogoste so psihogene depresije, saj so največkrat posledica izgube oziroma

tragičnega dogodka, kot je razveza, smrt, izguba službe odselitev otroka ali drugih dogodkov,

ki pretresejo posameznika. Med psihogene depresije uvrščamo reaktivno depresijo, nevrotično

depresijo, depresijo izčrpanosti in depresijo razbremenitve. Endogene depresije so posledica

določenega obolenja. Rečemo ji tudi prikrita depresija, saj pride nenadoma in tako tudi izgine.

Po moči je zelo intenzivna, pojavlja pa se v intervalih. Ločimo monopolarno in bipolarno

endogeno depresijo. Pri monopolarni je enojna depresija, usmerjena v en pol, pri bipolarni pa

se izmenjavata fazi depresije in manije, zato ji pravimo tudi manična depresija ali depresija

dveh obrazov. Za fazo depresije je značilna pobitost, utrujenost in upad energije, ki jo

zamenja faza manije, za katero je značilna velika aktivnost in učinkovitost ter dvignjeno

razpoloženje, zaradi katerega oseba misli, da je zdrava. Zaradi pretiranega zagona se bolnik

na koncu zlomi in pojavi se ponovno faza depresije. Pod endogeno depresijo spada tudi

zakrinkana ali maskirana depresija, pri kateri se simptomi zakrijejo za telesnimi boleznimi,

zato jo je težko prepoznati. Najbolj pogosto se ljudje srečujejo z glavoboli, bolečinami v grlu,

težavami s srcem, oteženim dihanjem, težavami pri prebavnem traktu in drugimi telesnimi

simptomi. Somatogene depresije nastanejo v zvezi s telesnimi boleznimi. Težava se pojavi,

ker je vsa pozornost usmerjena samo v diagnozo telesne bolezni in  lahko depresija ostane

dolgo prikrita. Pojav te depresije pripisujejo infekcijskim boleznim, kot na primer gripi,

obolenju ščitnice, hormonskim spremembam (poporodna depresija) ali obolenja možganov

(Kabza in Meyendorf, 1998).

Depresivno epizodo lahko glede na vrsto, izrazitost in število simptomov opredelimo

kot blago, zmerno in hudo depresijo. Pri blagi depresivni epizodi je bolnik sposoben

nadaljevati z večino utečenih aktivnosti, prisotni pa sta navadno dva ali trije simptomi,

značilni za depresivno razpoloženje. Pri zmerni depresivnosti se pojavljajo štirje ali več

simptomov, značilno pa je tudi oteženo opravljanje običajnih dejavnosti. Ko se pacient sooča

s hodu depresivnostjo, je očitno izrazitih kar nekaj simptomov, kar se občuti na nizkemu
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samospoštovanju, mnenju o lastni ničvrednosti in občutjih krivde, ki se pogosto nagibajo k

samomorilnosti in suicidalnim dejanjem (MKB 10, 1995).

Temeljna sprememba, ki je skupna vsem motnjam razpoloženja, je sprememba afekta

oziroma razpoloženja v depresijo, ki je posledično povezana tudi s spremembo globalne ravni

aktivnosti in zanimanja. Omenjene motnje se lahko pogosto ponavljajo in so velikokrat

vezane na konkreten dogodek ali situacijo (MKB 10, 1995).

Depresija zajema vedenjske, motivacijske, emocionalne in telesne simptome, torej

spremembe, ki vplivajo na celotno človekovo delovanje. Mednarodno uveljavljena

klasifikacija DSM IV opredeljuje za veliko depresijo vsaj pet od spodaj naštetih znakov, ki

naj se pojavljajo najmanj dva tedna:

 depresivno razpoloženjsko stanje ali razdražljivost, ki jo lahko zazna  prva oseba ali pa jo

opazijo ljudje iz okolice

 izguba zanimanja ali interesa za prejšnje dejavnosti in upad doživljanja zadovoljstva

 upad dnevne učinkovitosti

 izguba libida

 občutna izguba telesne teže (5% mesečno) ali povečan apetit

 insomnia ali hipersomnia

 agitacija ali psihomotorna upočasnjenost

 utrujenost in pomanjkanje energije

 nastanek občutka bolečine

 občutek krivde, nemoči in razvrednotenja

 motnje koncentracije

 neodločnost

 samomorilske misli (DSM IV, 2000).

Potrebno pa je izključiti sekundarno depresijo, žalovanje ali stanja, ki so posledica zlorabe

drog in alkohola (Vidmar Vengust, 2009).

Pri osebah, odvisnih od alkohola, se lahko pojavi več vrst depresij. Med pitjem vsaj

tretjina oseb, odvisnih od alkohola, doživi epizodo velike depresije. Večinoma so te depresije

kratkotrajne in velikokrat spontano izginejo, kljub temu pa jih ne smemo podcenjevati, saj so

velikokrat podlaga za samomorilne misli. Pogosto se namreč dogaja, da si brez pritiskov

okolice bolniki sami ne poiščejo pomoči (Erznožnik Lazar, 1995).
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Diagnostic and Sastistical Manual of  Mental Disorders (DSM IV) opredeljuje tudi

različne kategorije, ki razlikujejo depresivne simptome, ki so posledica toksičnega učinka

alkohola, ali odtegnitve, depresivne simptome, ki so sekundarni in depresivne simptome, ki

označujejo primarno depresivno bolezen. Pri diagnosticiranju depresije je zelo pomembno, da

ločimo med depresivnimi simptomi, depresivnim sindromom in primarno depresivno motnjo.

To vsekakor ni lahko, saj gre pri večini za kompleksen preplet vzrokov in posledic. Pri tem si

lahko pomagamo z vprašanjem, ali pri pacientu depresivno simptomatiko povzroča alkohol

oziroma ali gre za depresijo, ki ni odvisna od alkohola, torej se pojavlja kot primarna motnja.

Koristno je, da so vprašanja, ki jih postavljamo pacientu glede depresivne simptomatike in

odvisnosti od alkohola, enakovredna. Diagnostična opredelitev depresivne motnje pri osebah,

odvisnih od alkohola je zelo pomembna za postavitev ustreznega načina zdravljenja. Pri tem

si lahko pomagamo z algoritmom, ki ga je zasnoval Antonelli, leta 1997 (Milič, 2008).

Slika 2.2 Diagnostični postopek

Vir: Milič (2008, 55)

Ko govorimo o pojavu depresivnosti pri osebah, odvisnih od alkohola, raziskovalci v

večini torej delijo primarne in sekundarne depresije.  Marc A. Schuckit ugotavlja, da ima od 5

do 10% oseb s sindromom odvisnosti od alkohola primarno depresijo, od 10 do 15%

alkoholikov pa konča svoje življenje s samomorom (Erznožnik Lazar, 1995). Biološke
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spremembe in klinične slike so pri obeh oblikah depresij podobne, razlikujejo se predvsem po

trajanju, prognozi in razvoju bolezni. Za primarne depresije je značilen zgodnejši začetek, bolj

kroničen potek in daljša obdobja depresivnosti. V nasprotju s primarnimi, sekundarne

depresije izzvenijo kmalu po začetku abstinence in največkrat ne zahtevajo dodatne

terapevtske obravnave. V bistvu je lahko že sama abstinenca tista, ki pogosto v začetku

zdravljenja povzroči depresivne simptome, ti pa v kratkem tudi zbledijo. Le-te lahko

povezujemo tudi s toksičnim učinkom alkohola, ki je v začetku še prisoten v centralnem

živčnem sistemu. Seveda pa je to tudi prvo obdobje, ko oseba po dolgem času trezno vidi

svojo podobo in se zaveda situacije, v kateri se je znašla. To je vsekakor težka situacija, ki

terja od človeka davek za negativno obdobje, ki je za njim in povzroči marsikatero čustveno

nihanje ter občutke krivde. Z depresivnostjo v obdobju abstinence pa so tesno povezane tudi

anksioznost in motnje spanja, ki še dodatno povečajo možnost za recidiv (Erznožnik Lazar,

1995). »Depresivnost je lahko razlog, pogosto pa že posledica recidiva« (Erznožnik Lazar

1995, 10).

2.2.1 Etiologija

Tako kot pri večini psiholoških motenj, tudi pri depresiji ni samo enega vzročnega

dejavnika, s katerim bi lahko odgovorili na vprašanje, zakaj in kako nastane omenjena

bolezen (Anić, 2008). Za razumevanje le-te se moramo seznaniti s številnimi biološkimi,

psihološkimi in socialnimi teorijami (Vidmar Vengust, 2009).

Med biološkimi teorijami so najbolj odmevne genetske študije, ki kažejo močno

korelacijo dednih vzrokov. V večini raziskav so ugotovili, da je tveganje za nastanek bolezni

pri otrocih depresivnih staršev od 10 do 15% (Kores- Plesničar in Ziherl, 1997). Nedvomno

pa je vzrok za nastanek depresije tudi neuravnovešeno delovanje biokemičnih snovi v

možganih. Raziskave so pokazale, da ljudje, ki trpijo za depresijo, nimajo zadostne količine

dopamina, serotonina in noradrenalina, torej nevrotrasmiterjev, ki so splošno poznani tudi pod

imenom hormoni sreče. Antidepresivi so skupina zdravil z različno kemijsko strukturo, ki

delujejo na organizem tako, da zvišujejo raven nevrotransmitorjev in tako izboljšujejo

razpoloženje depresivnih pacientov, istočasno pa ne povzročajo odvisnosti od le-teh

(McKenzie, 2005). Ta skupina zdravil ugodno vpliva na simptome depresije tako, da

izboljšuje razpoloženje in voljo, odpravlja strah in zmanjšuje depresivne miselne vsebine pri
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posamezniku (Cerovič, 2008). »Da bi ti deli možganov začeli samostojno normalno delovati,

mora oseba z depresijo jemati antidepresive redno, vztrajno in dovolj dolgo, prav tako pa

mora vztrajati pri različnih dejavnostih, ki premagujejo slabo počutje« (Dernovšek et al. 2005,

24). Za občutno izboljšanje simptomov depresije je potrebno redno jemanje antidepresivov od

2 do 4 tednov, vendar je potrebno nadaljevati z zdravljenjem tudi po prvih znakih boljšega

počutja. Za prekinitev zdravljenja z antidepresivi se je potrebno posvetovati z zdravnikom, le-

to pa mora biti postopno, z vse manjšimi odmerki, saj se  tako  izognemo odtegnitvenim

reakcijam (Cerovič, 2008).

Psihološke teorije depresije zagovarjajo dejstvo, da lahko travmatičen dogodek v

zgodnjem otroštvu ali neurejeno otrokovo okolje v povezavi z genetsko predispozicijo

povzroči depresijo v kasnejšem življenjskem obdobju. Psihologi pa navajajo pri razvoju

depresije tudi pomembnost osebnostne strukture posameznika. Neprilagodljivi ljudje, ki se

težje navajajo na spremembe in so zelo odvisni od drugih, ter tisti, ki se negativno odzivajo na

stres, so bolj nagnjeni k depresivnosti (Smith, 2006).

Poleg dednih in psiholoških dejavnikov pa imajo zelo veliko vlogo tudi zunanji,

socialni dejavniki. Le-ti močno vplivajo na nastanek posameznikove osebnostne strukture.

Najpogostejši novodobni pritisk povzroča psihosocialni stres, ki se lahko odraža kot enkraten

stresni dogodek ali kot kronično stresno stanje (Vidmar Vengust, 2009). Če se ta stresna

stanja v življenju prepogosto pojavljajo, lahko to vodi v depresijo. »Vodilni raziskovalec na

tem področju dr. Eugene Paykel je ugotovil, da je tveganje depresije šestkrat večje pri ljudeh,

ki so izkusili stresne dogodke, kot so izguba ljubljene osebe, finančni propad ali izguba

službe. To še zlasti drži pri ljudeh, ki so v ranljivem življenjskem obdobju, kot denimo ob

rojstvu otroka, menopavzi pri ženskah in upokojitvi pri moških« (Smith 2006, 27). Drugi

socialni dejavniki so še razne socialne stiske, kot je revščina ali brezposelnost, hude družinske

situacije, nesoglasja s partnerjem, nasilja in zanemarjanje, predhodni negativni življenjski

dogodki ter pomanjkanje socialnega življenja in tesnih medsebojnih odnosov (Smith, 2006).

Na nastanek depresije vplivajo tudi zgodnje otrokovo okolje, dolgotrajne bolezni, kognitivni

vzorci mišljenja in spol (McKenzie, 2005). Razne študije so pokazale, da so ženske zaradi

hormonskih in socialnih sprememb veliko bolj podvržene depresivnosti kot moški (Smith,

2006). Po statističnih podatkih naj bi vsaj petina žensk in desetina moških v določenih

obdobjih svojega življenja bolehali za depresijo (Dernovšek et al., 2005). Iz navedenega lahko
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razberemo, da gre pri depresiji za specifičen splet medsebojnega delovanja različnih

dejavnikov (Kores- Plesničar in Ziherl, 1997).

2.3 Komorbidnost sindroma odvisnosti od alkohola in depresivnih motenj

Različne longitudinalne raziskave so bile izvedene s ciljem, da bi ugotovili povezanost

med popivanjem alkohola in razvojem depresije. Na podlagi le-teh lahko povzamemo, da

sindrom odvisnosti od alkohola poveča tveganje za razvoj depresivne motnje, ravno tako pa

tudi že obstoječa depresija poveča tveganje za razvoj odvisnosti od alkohola (Milič, 2008).

Ugotavljajo, da se pri približno 10% ljudeh, ki trpijo za odvisnostjo od alkohola, depresija

pojavlja kot primarna motnja, na katero se kasneje »nalepi« alkoholizem (Erznožnik Lazar,

1995). Za depresijo so značilni občutki globoke in dolgotrajne žalosti, ki so povezani z

upadom zanimanja za aktivnosti in okolje. Spremembe v delovanju se kažejo tudi pri

pomanjkanju energije, oslabljeni koncentraciji, nesposobnosti uživanja, izrazito hitri

utrujenosti, motnjami spanja in apetita, nizkemu samospoštovanju in samozaupanju, občutkih

krivde in ničvrednosti ter raznih telesnih znakih, kot so glavoboli, težave s prebavo, slabosti,

vrtoglavice, tesnobnost itd. Vse to se kaže na spremenjenem vedenju in negativnih mislih, ki

se pogosto nagibajo k samomorilnosti, te pa alkoholiki samozdravijo z alkoholom (Milič,

2008). Zdi se, kot da alkohol pomaga pri odpravi naštetih simptomov. Oseba postane bolj

optimistična, v manjših količinah alkohol poživlja in prežene utrujenost, potolaži strto dušo,

človek se počuti bolje in lažje uspešno rešuje naloge. Težave se v tistem trenutku ne zdijo več

tako pomembne in nerešljive (Lenne, 1978). Pri pacientih, ki trpijo za depresijo, je težava, če

ni sindrom odvisnosti od alkohola prepoznan. Spregledana ali neustrezno zdravljena

komorbidnost motenj vsekakor zmanjša zmožnost vzdrževanja abstinence in poveča tveganje

recidiva, zmanjša sposobnost reševanja posledic odvisnosti in povečuje tveganje za samomor

(Milič, 2008). »Raziskave kažejo, da ima kar 24% moških, odvisnih od alkohola, enkrat v

življenju obdobje globoke depresije, kar je trikrat pogosteje kot pri vseh moških. Pri ženskah

je ta delež 48,5%, kar je štirikrat pogosteje kot pri vseh ženskah. V psihiatričnih ustanovah je

do 34% bolnikov z depresijo tudi odvisnih od alkohola in 24-59% bolnikov z odvisnostjo od

alkohola ima tudi depresijo« (Židanik in Čebašek-Travnik 2003, 26). Moški v primerjavi z

ženskami izkazujejo to notranjo neravnovesje v drugačni obliki (Židanik in Čebašek-Travnik,

2003). Vse več avtorjev navaja, da se pri moškemu pojavljajo skrite slike depresije, zaradi
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česar se depresija velikokrat ne prepozna. Medtem ko pri le-teh depresivno razpoloženje

zamenja razdražljivost, agresivnost in antisocialno vedenje, znižana toleranca za stres,

vzkipljivost, zloraba psihoaktivnih snovi, občutek izgorelosti, zmanjšana kontrola impulzov,

pretirana aktivnost z manjšo učinkovitostjo ter tvegana vedenja, ženske svojo žalost doživljajo

veliko bolj intenzivno, so brezvoljne in se mnogokrat zapirajo vase (Židanik in Čebašek-

Travnik, 2003), (Milič, 2008). Veliko oseb, odvisnih od alkohola, občuti te depresivne

simptome ravno pri kronični izpostavi alkoholu, v odtegnitvenem stanju ter med abstinenčnim

obdobjem (Milič, 2008). V teh trenutkih so depresivni odvisniki veliko bolj nagnjeni k

samomorilnosti ali k ponovnem poseganju po pijači-recidivu (Židanik in Čebašek-Travnik,

2003). Ključnega pomena pri zdravljenju depresije pri osebah, odvisnih od alkohola, je ravno

vzpostavitev in ohranjanje abstinence (Milič, 2008).

Vsekakor je prognoza, ko govorimo o kombinaciji teh dveh motenj, veliko slabša

predvsem takrat, ko gre za primarno depresijo s sekundarnim alkoholizmom. Nasprotno je

sekundarno depresijo veliko lažje premagati, če je oseba motivirana za potrebno zdravljenje

odvisnosti (Erznožnik Lazar, 1995). Mnogokrat torej zdravljenje te kombinirane motnje ne

zahteva posebne obravnave. V nekaterih primerih zadostuje primarno zdravljenje sindroma

odvisnosti od alkohola in posledično depresivnost v razmeroma kratkem času upade. Ravno

zato je pomembno pri osebah, odvisnih od alkohola pravilno oceniti stopnjo depresivnosti in

preveriti, ali se pojavljajo pri bolniku kratkoročne ali dolgoročne suicidalne misli (Lazar in

Pišljar, 1998). »Alkohol je spodbujevalec, pospeševalec in inhibitor kontrolnih mehanizmov

pri odločitvi za samomor. Poleg depresije je zloraba alkohola drugi najpomembnejši dejavnik

za samomor« (Milič 2008, 56). Avtorica navaja, da 15% oseb, ki zlorabljajo alkohol ali so

razvili sindrom odvisnosti od alkohola, naredi samomor. Le če te negativne misli

prepoznamo, lahko zastavimo ustrezno zdravljenje, ki se v tem primeru nujno začne s

hospitalizacijo (Milič, 2008).

Vsekakor predstavljajo osebe z dvojno ali trojno diagnozo najzahtevnejšo terapevtsko

skupino obravnave (Lazar in Pišljar, 1998).

2.3.1 Etiologija

Pogosto pri depresivni motnji in sindromu odvisnosti od alkohola naletimo na skupne

dejavnike tveganja, ki se prekrivajo, najdemo pa tudi nekaj takih, ki so zelo različni. Pri
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pojasnjevanju teh vzrokov za nastanek komorbidnosti naletimo na kompleksen preplet

genetskih, nevrobioloških, psihodinamskih in psihosocialnih dejavnikov (Milič, 2008).

Pogosto se pri družinski anamnezi pojavljajo motnje razpoloženja in odvisnost od

alkohola, iz česar lahko sklepamo, da je dednost zelo pomembna za razvoj obeh omenjenih

motenj. To dokazujejo tudi raziskave, opravljene med dvojčki in posvojenci (Milič, 2008).

Genetika ima večji pomen predvsem pri primarnih depresijah pri osebah, odvisnih od

alkohola, medtem ko igrajo pri sekundarnih depresijah pri osebah, odvisnih od alkohola

skupaj s toksičnimi učinki pijače, pomembno vlogo psihodinamski in psihosocialni dejavniki.

Oseba, ki izhaja iz družine, kjer je bil prisoten sindrom odvisnosti od alkohola, je poleg dedne

izpostavljenosti tudi vzgajana v okolju, ki otroku ne zagotavlja normalnega, zdravega razvoja

v osebnostno čvrstega posameznika. Ti psihosocialni in psihodinamski dejavniki igrajo

ključno vlogo pri zadovoljevanju osnovnih potreb po varnosti, sprejetosti, uveljavljanju in

učenju konstruktivnega načina reševanja življenjskih težav ter izražanja agresivnosti. Ravno

te osebe na podlagi družinskih vzorcev prevzemajo napačne strategije reševanja problemov,

preko katerih iščejo potešitev in umik pred problemi, tesnobnostjo, občutji prikrajšanosti ter

jeze zaradi vsakdanjih frustracij. Omama, ki jo prinaša alkohol, omogoča takojšnjo olajšanje,

ki pa kasneje samo še poveča anksioznost, občutke krivde, čustvena nihanja, pasivnost in

vpliva na še nižje samospoštovanje. Za osebe, ki se poslužujejo alkohola za navidezno

razbremenitev, veljajo okvarjene sodbe pri dojemanju sebe in sveta, črnogleda gledanja

sedanjosti in prihodnosti, občutki nemoči in sovražnosti so zelo pogosto impulzivni in kažejo

nizko frustracijsko toleranco. Vse našteto povzroči izgubo socialnega kroga, zdravstvenih

problemov, težav na delovnem področju, s tem pa vse manj potrditev in naklonjenosti iz

okolice, katerih je zaradi nezdravega družinskega okolja, v katerem je odraščal, še kako

potreben. Vse to je  povod za nastanek depresivnosti, ki se lahko konča s samomorilnim

dejanjem (Erznožnik Lazar, 1995).

Ugotavljajo, da se med abstinenco, vsaj pri tretjini odvisnih od alkohola, v prvih

tednih dogajajo biološke spremembe, ki so značilne za endogeno depresijo. Direkten toksičen

učinek alkohola, ki deluje na možgane, namreč povzroči spremenjeno delovanje centralnega

živčnega sistema, ki se odzove s podobnimi simptomi, kot se kažejo pri endogeni depresiji. Ti

simptomi se kažejo v disforičnem razpoloženju, motnjah kognitivnih funkcij, nezmožnosti

obvladovanja čustev, motnjah spanja itd. Čeprav se velika večina teh sprememb normalizira

po prvih štirih tednih abstinence, nam le-te pojasnjujejo vzrok nastanka sekundarne depresije
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pri osebah, odvisnih od alkohola. Drugi možni razlog za nastanek motnje razpoloženja je

odtegnitveni sindrom, ki lahko za krajši čas povzroči depresivno razpoloženje (Erznožnik

Lazar, 1995). To disforično razpoloženje se kaže v oslabljeni energiji, brezvoljnosti, motnjah

apetita in spanja itd. Ker so simptomi odtegnitvene krize zelo podobni depresivnim

simptomom, lahko to zmoti diagnostični postopek (Milič, 2008). Na podlagi raziskav so

raziskovalci ugotovili pomembne povezave med pojavom in potekom depresivne

simptomatike, v povezavi s časom po vzpostavitvi abstinence pri hospitaliziranih odvisnikih.

»Ob sprejemu v bolnišnico so imeli zmerno do hudo stopnjo depresivne simptomatike. V

dveh, treh tednih so se simptomi zmanjšali za 50%, v  enem mesecu se je izrazitost

simptomov zmanjšala za 75%. Le manjša skupina bolnikov je imela blage spremembe

razpoloženja ob abstinenci« (Milič 2008, 52). Z vsem naštetim lahko pojasnimo, da so

depresivne faze pri osebah, odvisnih od alkohola, največkrat kratke in da velikokrat zbledijo

brez posebne medikamentozne obravnave že po nekaj tednih abstinence (Erznožnik Lazar,

1995). Te ugotovitve nas opozarjajo predvsem na pomen razlikovanja primarne in sekundarne

depresije pri sindromu odvisnosti od alkohola (Milič, 2008).

2.4 Psihoterapevtsko zdravljenje

»Prvi poskusi psihoterapevtskega zdravljenja segajo v drugo polovico 19. stoletja«

(Prosnik-Domjan 2013, 107). V širšem pomenu je osnova psihoterapije psihološki ukrep

oziroma preoblikovanje posameznikovega mišljenja, občutji in vedenja. Ta poseg izhaja iz

profesionalnega odnosa med terapevtom in njegovim klientom. Psihoterapijo uporabljamo za

reševanje določenega specifičnega problema ali za izboljšanje vedenjskih vzorcev in

spremembo ovirajočih misli, ki povzročajo negativne občutke, v drugih primerih pa lahko

psihoterapijo uporabljamo za preprečevanje problemov, ki za osebo predstavljajo morebitno

grožnjo in nismo usmerjeni na določeno stanje (Prosnik-Domjan, 2013).

Ljudje, ki so odvisni od alkohola, se v večini odločajo za zdravljenje zaradi izrazito

močnega neugodja, ki ga največkrat povzročijo ravno pritiski iz okolice ali zaradi

poslabšanega zdravstvenega stanja. Pri tem je značilno, da na začetku zdravljenja ohranjajo

svoj obrambni vedenjski vzorec, povezan z odvisnostjo, ki mu preprečuje zavedanje svojih

lastnih pomanjkljivosti. Podobno velja za ljudi, ki se bojujejo z depresijo. Zaradi brezvoljnega

stanja se sami niso zmožni odločiti za zdravljenje, saj zaradi negativističnega razpoloženja ne
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verjamejo v možnost izboljšanja svojega počutja. Ko govorimo o komorbidnosti obeh motenj,

je odločitev za zdravljenje še toliko težja, zato igrajo v tej situaciji bistveno vlogo bližnji. Za

zdravljenje je ključna abstinenca, s katero se v prvi vrsti prične zdravljenje odvisnosti od

alkohola. Mnogokrat depresija tako v prvih tednih abstinence zbledi, če pa depresivni

simptomi ne izginejo, je potrebno dodatno zdravljenje (Erznožnik Lazar, 1995).

Depresivnost pri osebah, odvisnih od alkohola, se zelo pogosto kombinira tudi z

anksioznostjo. Ker se je anksiolitikov zaradi nevarnosti za novo nastalo odvisnost potrebno

izogibati, na anksioznost lahko vplivamo s svetovanjem, obravnavo pacientovih aktualnih

problemov, priporočanjem povečane telesne aktivnosti in sprostitve, kot so  šport, telesna

dela, meditacije, tehnike sproščanja, avtogeni treningi, joga in drugo (Erznožnik Lazar, 1995).

Tako kot ni enega in edinega vzroka za pojav depresije pri osebah, odvisnih od

alkohola, lahko rečemo, da ni samo enega načina za zdravljenje te problematike. Terapevtsko

zdravljenje bi bilo potrebno prilagajati cilju posameznika, glede na njegove  simptome

(Ziherl, 1983). Posamezniki potrebujejo pravočasno in celovito terapijo v treh fazah, in sicer

akutna, nadaljevalna in vzdrževalna. Prva, akutna faza, je namenjena detoksikaciji od

alkohola v sklopu programa zdravljenja odvisnosti in s tem stabilizacija depresivne

simptomatike. Naslednja, nadaljevalna faza, je usmerjena k zdravljenju simptomov obeh

motenj ter odločitvi bolnika za spremembo. Zadnja, vzdrževalna faza, pa zajema

zmanjševanje tveganja relapsa depresije oziroma recidiva (Milič, 2008). Opisane faze

potekajo v sklopu bolnišničnega ali ambulantnega zdravljenja, med katerim poteka

individualna psihoterapija in je velikokrat pospremljena s psihofarmaki. Le-ti so pogosteje

predpisani osebam, ki doživljajo primarno depresijo, ki po prvih tednih abstinence ne

zbledijo. Pri depresivnih alkoholikih svetujejo nesedativne antidepresive, ki ne povzročajo

odvisnosti (Erznožnik Lazar, 1995). Po bolnišničnemu ali ambulantnemu zdravljenju pa igra

bistveno vlogo rehabilitacija, ki zajema skupinsko terapijo.

V naslednjih poglavjih bo pozornost usmerjena k reduktivni ali prevzgojni

psihoterapiji, kognitivno-vedenjskemu psihoterapevtskemu pristopu in suportivni ali

podpirajoči psihoterapiji, katere cilj je vzpostavitev in ohranitev bolnikovega duševnega

ravnovesja v okviru skupinske terapije- klubu zdravljenih alkoholikov, saj predstavljata zelo

učinkovito in pomembno kombinacijo metod pri zdravljenju tovrstnih motenj (Tomori in

Ziherl, 1999).
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Potrebno je poudariti, da sindrom odvisnosti od alkohola sodi v sklop kroničnih

bolezni, za katere so značilne izrazite in dolgotrajne posledice. Zdravljenje in rehabilitacija

trajata običajno vsaj toliko časa, kolikor je odvisnost nastajala (Purnat, 1983). Ocenjujejo, da

traja celotna rehabilitacija približno od tri do pet let (Gorše-Goli in Rus- Makovec, 1998).

Hitreje, kot je oseba vključena v proces zdravljenja, manjše bodo posledice in uspešnejša bo

rehabilitacija (Purnat, 1983).

Tudi depresija vsekakor ne izgine nenadoma. Zavedati se je treba, da je zdravljenje

dolgotrajno in zelo težavno. Nihanja v počutju in občasna izboljšanja lahko osebo, ki trpi za

depresijo, zlahka zavedejo. Pogosto se zgodi, da oseba, predvsem v začetku zdravljenja, ne

opazi izboljšanja in preveliko pozornost posveča trenutkom, ko ji je slabo. Po drugi strani pa

doživi razočaranje, ko po fazi izboljšanja nastopi ponovno faza slabšega počutja. Tipično je,

da depresivna oseba izboljšanjem pripisuje zunanjim dejavnikom, poslabšanja pa svojim

lastnostim. Vse to vpliva na upad motivacije in upanja, da bo njegovo zdravljenje uspešno.

Lahko se celo zgodi, da prekine z jemanjem antidepresivov in se neha truditi pri aktivnostih,

ki so bile v terapevtskem procesu zastavljene. V takem primeru je priporočljivo, da pacienta

ponovno vzpodbudimo, naj vztraja in si sproti beleži trajanje dobrega in slabega počutja,

zraven pa naj le-ta tudi ocenjuje. Le tako bo razviden  napredek, ki mu bo postopoma vlil nov

zagon (Dernovšek in Tavčar, 2005).

2.4.1 Vedenjsko-kognitivna terapija pri obravnavi depresivnih motenj in sindroma

odvisnosti od alkohola

Razne psihološke teorije nam poskušajo pojasniti, zakaj so določeni posamezniki bolj

dovzetni od drugih za nastanek depresivne motnje. Na podlagi teh so nastali različni

terapevtski pristopi, ki so pomembni za zdravljenje in preprečevanje ponovitve depresije

(Vidmar Vengust, 2009). Kognitivno-vedenjska terapija, ki jo bomo predstavili v

nadaljevanju, velja za eno od najbolj učinkovitih pristopov pri obravnavi depresije in tudi

sindroma odvisnosti od alkohola.

Ko opazujemo dogajanje v našem telesu in v naši okolici, se vsem nam ob tem

konstantno pojavljajo misli v obliki sporočila ali slike. Te misli so lahko zavestne, načrtne ali

pa nezavedne, samodejne, vse pa so plod naših izkušenj in naučenih vsebin iz preteklosti, na

podlagi katerih osebe oblikujemo predpostavke o sebi in svetu. Avtomatskih misli se v večini
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ne zavedamo, zavedamo pa se, kako smo se nanje  odzvali, oziroma kako se počutimo. Te

misli so lahko nevtralne, pozitivne ali negativne (Dernovšek in Tavčar, 2005). Težavne

postanejo, ko so te misli disfunkcionalne ali distorzijske, torej nerealne. Pogosto jih

sprejmemo kot absolutno resnico, ne da bi jih preverili ali ovrednotili (Pastirk, 2007).

Negativne misli se pojavljajo med stresom ali čustveno napetostjo in sodijo med osnovne

simptome depresije. Značilno je, da se te misli stalno ponavljajo, kot da bi se pacient vrtel v

začaranem krogu, vrtincu, ki osebo vlečejo navzdol. Določen kritičen dogodek v okolju ali v

telesu osebe sproži misel, ki je zaradi vpliva depresije po naravi negativna, ta pa povzroči

neprijetna čustva in slabo počutje, ki so prisotni še dolgo po tem, ko je dogodek že minil

(Dernovšek in Tavčar, 2005). Iz tega lahko razberemo, da ni sam dogodek tisti, ki povzroči

določen čustveni odziv, ampak je naše doživljanje, poimenovanje in ocenjevanje le-te

situacije tisto, kar sproži depresivno stanje, saj se pri določenem neuspehu disfunkcionalne

predpostavke aktivirajo in izrazijo kot lastno razvrednotenje.  O tem je v 1. stoletju govoril že

grški filozof Epiktet, ki je zapisal, da ljudi v bistvu ne motijo stvari, ampak predstave, ki si jo

ustvarijo o teh stvareh (Tomori in Ziherl, 1999). Kognitivna teorija depresije, katero je

zasnoval Aron Beck, predpostavlja, da so napake v mišljenju tiste, ki vplivajo na naše

čustvovanje in povzročajo depresivna razpoloženja, zato je zelo pomembno pri terapiji

usmeriti pozornost na prepoznavanju prve negativne misli in delo z njo. Seveda pa same

negativne samodejne misli še niso dovolj za nastanek depresije. Prisotni morajo biti se drugi

biološki, razvojni, socialni, psihološki in sprožilni dejavniki. Napake v mišljenju se kažejo v

popačenem in pretirano negativnem doživljanju sebe, sveta in prihodnosti, izhajajo pa iz

napačnih  miselnih procesov, kot so črno-belo vrednotenje, pretirano posploševanje,

pretiravanje v negativnih in podcenjevanju pozitivnih dejstev, napovedovanje prihodnosti itd.

(Erznožnik Lazar, 1995). Ta začaran krog, v katerem se je pacient znašel, se navadno

stopnjuje v vse hujšo napetost in tesnobnost, ki spremljata dolgotrajno slabo počutje,

pojavljajo pa se tudi telesni simptomi, kot so povišan srčni utrip, hitro in plitvo dihanje,

povečano potenje, tresavica, mravljinčenje, tiščanje v prsnem košu in želodcu, povišan krvni

tlak, zmedenost in drugi. Vse to je pogosto razlog, da si oseba prvič priskrbi zdravstveno

pomoč. Nasprotno pa se omenjeni simptomi samo še stopnjujejo, če se oseba, ki ima takšne

težave, zateče k alkoholu. Le-ta sicer začasno prekine začaran krog negativnih misli in ublaži

stisko, v kateri se je oseba znašla, v bodoče pa se verjetnost ponovnih napadov le še poveča

(Dernovšek in Tavčar, 2005).
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Kognitivna teorija uči paciente, da prepoznavajo in preverjajo negativne misli, te pa

ustrezno popravijo s pomočjo dokazov in logike ter razvijajo alternativne, bolj fleksibilne in

pozitivne načine mišljenja (Erznožnik Lazar, 1995). Prvi korak je, da se na terapiji klientu

razloži, kaj so negativne samodejne misli in kako le-te vplivajo na njegovo čustveno

doživljanje. Klient mora razumeti, da misli in čustva niso isto. Čeprav velikokrat rečemo, da

nekaj čutimo, v resnici tako mislimo (»Čutim, da mu nisem simpatičen«). Čustva so notranja,

subjektivna doživljanja, ki jih ne vrednotimo in o njih ne razpravljamo, zato ne moremo

zanikati, da nekdo ni žalosten ali da ga nečesa ni strah. Občutke običajno izražamo z eno

besedo, misli pa  s celimi stavki. Misli so tiste, ki jih  vrednotimo pri drugih. Ključno je torej,

da klienti podvomijo v svoje negativne misli, preverjajo svoje predpostavke, usvojijo bolj

produktivne in fleksibilne predpostavke, bolj realistično interpretirajo dogodke, doživljajo

pozitivne potrditve, povečajo svoj občutek vrednosti in doživljajo več zadovoljstva (Blazer,

2009). Skratka, pomembno je, da konstantno preverjajo realnost. »Vsako misel, ki se nam zdi

sporna, preverimo v skladu z dejstvi oziroma povprašamo kompetentno osebo« (Lamovec

1998, 287). Nobena izmed misli, ki nas vznemirja, ni nepomembna, saj vsaka sproži val

drugih negativnih misli (Lamovec, 1998). Po kognitivnem modelu se dela torej najprej na

negativnih samodejnih mislih, ki so povezane z dejansko situacijo iz pacientovega življenja, v

kateri se je znašel. Negativne avtomatske misli so najbolj na površini. Nekoliko globlje so

vmesna prepričanja ali življenjska pravila, rečemo jim tudi predpostavljene resnice in pravila,

ki so splošna in niso vezana na konkretne situacije, najgloblje pa so jedrna ali bazična

prepričanja (Anić, 2008). Do bazičnih prepričanj pridemo s težavo in veliko truda. So najbolj

osnoven nivo prepričanj, so rigidna, generalizirana in globalna. Oblikujejo se v zgodnjih letih,

pri prvih interakcijah otroka z okoljem. Če so te prve izkušnje z ljudmi pozitivne, oseba

razvije pozitivna bazična prepričanja, v nasprotnem primeru pa se formirajo negativna

bazična prepričanja, ki lahko kasneje v življenju osebo omejujejo. Ločimo dve vrsti

negativnih prepričanj, prve, vezane z nemočjo, in druge, vezane z neljubljenostjo. Ta bazična

prepričanja vplivajo na oblikovanje vmesnih, življenjskih pravil, ki so sestavljena iz stališč,

domnev in pravil. Čeprav jih je težko spreminjati, so bolj prilagodljiva kot bazična

prepričanja. Najbolj dostopne so samodejne misli, ki se oblikujejo na podlagi vmesnih in

bazičnih prepričanj. Na teh pri terapiji prvotno delamo (Pastirk, 2007).

Na sliki je prikazana shema kognitivnega modela depresije, katerega so zasnovali

Beck, Rush, Shaw in Emery (Anić, 2008).
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Slika 2.4 Kognitivni model depresije

Vir: Anić (2008, 118)

Pri določenih pacientih zadostuje delo na disfunkcionalnih negativnih mislih in

vmesnih prepričanjih, pri težje depresivnih pacientih, ki trpijo za omenjeno motnjo dlje časa,

pa se terapija usmeri na globlje psihološke sheme (Anić, 2008).

Vedenjski pristop izhaja iz dejstva, da je pri osebah, ki doživljajo depresivno motnjo,

zelo pogost pojav ravno upad aktivnosti, ki pa v normalnem stanju človeka pozitivno potrjuje,

vzpodbuja in zadovoljuje, posameznika poskuša motivirati, da bi bil čim bolj aktiven na

področjih, ki so ga nekoč razveseljevale oziroma iskanje alternativnih virov, ki bi ga v

prihodnosti izpopolnjevale in potrjevale. V ta namen vedenjski pristop uporablja treninge

asertivnosti in socialnih spretnosti, s katerimi pacient v praksi preveri, kako si je določene

situacije napačno razlagal (Erznožnik Lazar, 1995).

Kognitivno-vedenjska usmerjenost torej temelji na predpostavki, da naše misli, ki jih

je možno opazovati in spreminjati, vplivajo na naše vedenje in ravno te spremembe mišljenja

privedejo do drugačnega razpoloženja (Anić, 2008). Z drugimi besedami, skozi načrtne in

dosledne dejavnosti spodbujamo možgane in tako obvladujemo nekatere zelo nadležne

simptome depresije (Dernovšek in Tavčar, 2005).

Potek kognitivne terapije lahko potemtakem delimo na štiri, med seboj dopolnjujoče

faze. Najprej je pomembno, da pacienta naučimo, naj svoje misli in čustva prepoznava in se

zaveda, katera situacija je te misli sprožila. Razumeti mora, kako te misli pripeljejo do

čustvenih in vedenjskih odzivov. Le tako lahko sledi učenje, kako te misli modificirati.
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Seveda je potrebno tudi razumeti, ali pacient sploh želi odpraviti svoje čustvene težave. Lahko

se tudi zgodi, da osebi pozornost, ki jo na račun bolezni dobi od svoje okolice, ugaja (Tomori

in Ziherl, 1999).

2.4.1.1 Zgodovina razvoja depresije, na kateri sloni Kognitivno-vedenjska terapija

Aaron T. Beck, ki velja za očeta kognitivno-vedenjske terapije se je rodil leta 1921.

Študij medicine je končal na univerzi Yale leta 1946, nakar je nadaljeval izobraževanje na

American Board of Psyhiatry and Nevrology, katerega je leta 1956 tudi zaključil. Zanimanje

je kazal najprej za psihoanalizo, in sicer je študij psihoterapije leta 1956 zaključil na

Psihoanalitičnem inštitutu v Filadelfiji, kasneje pa je postal tudi profesor na oddelku za

psihiatrijo univerze v Pensilvaniji. Sedaj je Aaron Beck predsednik Beckovega inštituta za

kognitivno terapijo in raziskovanje (Pastirk, 2007).

Spodaj opisani modeli predstavljajo bazo, na kateri je zasnovan Kognitivno-vedenjski

pristop depresije:

2.4.1.1.1 Model ojačevanja

Lewinsohn je razvil teorijo, da je depresivno stanje rezultat izgube ali pomanjkanja

pozitivne podkrepitve določenega vedenja od posameznikovega okolja, zato to vedenje začne

ugašati po pogostosti, intenziteti in kvaliteti. Možni so trije načini pomanjkanja pozitivne

podkrepitve, in sicer izguba pomembne osebe ali premalo vzpodbude te osebe, pomanjkanje

socialnih spretnosti za vzpostavljanje socialnih odnosov ter nesposobnost posameznika, da

prepozna pozitivne vzpodbude iz okolice. Pri zadnjem je razlog lahko posledica anksioznosti,

ki je med drugimi pogost simptom depresivnosti in alkoholizma (Vidmar Vengust, 2009).

Pri alkoholizmu gre za redno prekomerno uživanje alkohola, ki se skozi leta močno

utrdi. Zaradi pomanjkanja pozitivnih izkušenj postane posameznik nesamozavesten,

nezanesljiv, manipulativen in brez delovnih navad, kar povzroči vedno manj odobravanja in

naklonjenosti iz okolice. Ko se začne posameznik zdraviti, ugotovi, da je osamljen, odtujen,

neuspešen, zaznamovan in obremenjen z občutki krivde. Za spremembo  življenjske navade bi

bilo potrebno veliko truda in trdega dela, vendar zaradi negativnih izkušenj in odzivov
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okolice iz preteklosti ne verjame v svoj uspeh (Jakopič, 1983). Vse to ga pahne v depresivno

stanje.

Depresivne paciente je potrebno spodbuditi, da se sami pozitivno podkrepljujejo, kar

prinaša osebno zadovoljstvo. To počnejo tako, da sistematično načrtujejo in izvajajo

aktivnosti, ki so jih zadovoljevale pred depresivnim stanjem. Po končani prijetni aktivnosti jih

učimo, da beležijo stopnjo doživetega zadovoljstva in stopnjo dosežkov, tako se jih spodbuja,

da so vse bolj aktivni in da povečujejo socialne stike, kar tudi vpliva na bolj realno

pripisovanje atribucije pozitivnim in negativnim dogodkom (Anić, 2008).

2.4.1.1.2 Model deficita socialnih spretnosti

Ljudem, ki kažejo simptome depresivnosti, primanjkuje sposobnost reševanja

problemov, zato te pogosto rešujejo na disfunkcionalen način. Tak primer je zloraba

psihoaktivnih snovi, kot je prekomerno uživanje alkohola (Vidmar Vengust, 2009). Ta

problematika samozdravljenja nas zanima v magistrski nalogi. Za uspešno delovanje v družbi

je ključna asertivnost.

2.4.1.1.3 Model nemoči

Ta model je zasnoval Selingman s teorijo naučene nemoči. Z drugimi besedami lahko

ta model opišemo kot generaliziran občutek nemoči, ki se odraža, ko oseba ne more nadzirati

neprijetnih dogodkov, na katere nima vpliva, to pa vodi v vsesplošni občutek, da ne more več

kontrolirati pomembnih izidov v svojem življenju. Za depresivne ljudi je tudi značilno, da

sebi pripisujejo odgovornost za vse negativne dogodke in neuspehe kot posledica trajnih,

splošnih in stabilnih osebnostnih značilnosti, pozitivne dogodke pa pripisujejo naključnim,

zunanjim in redkim okoliščinam (Vidmar Vengust, 2009). »Glede na to stališče je za

depresivne paciente značilno izkrivljanje med procesiranjem podatkov« (Anić 2008, 113).

Temu rečemo atribucijski stil, vodi pa v brezupnost, opustitev iskanja rešitve in poglabljanje

depresivnosti, zato je eden najpomembnejših ciljev pri terapevtski obravnavi ravno

premagovanje naučenega občutka nemoči in vrnitev nadzora nad zunanjimi dogodki (Vidmar

Vengust, 2009). Raziskovalci navajajo, da je preoblikovanje negativnega atribucijskega stila
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pomembno tudi za ljudi, ki ne kažejo depresivnih simptomov, saj predstavlja tak način

pripisovanja atribucij dejavnik tveganja za razvoj depresivne motnje (Peterson et al. 1982).

2.4.1.1.4 Model samoocenjevanja

K depresiji nagnjeni ljudje imajo vrsto težav s samoocenjevanjem,

samovzpodbujanjem in samoopazovanjem. Posledično je problematična tudi njihova

organizacija vedenja in dolgoročni cilji (Vidmar Vengust, 2009). Če oseba ne more

predvidevati, da bo dosegla pozitiven cilj, nad situacijo obupa (Anić, 2008).

2.4.1.1.5 Model kognitivne distorzije

Kognitivni model temelji na Beckovi predpostavki, da ljudje na podlagi zgodnjih

izkušenj oblikujemo bazična prepričanja o sebi in svetu. Veliko teh prepričanj je

disfunkcionalnih, saj so odporna proti spremembam, rigidna in ekstremna, zlasti ko gre za

prepričanja o lastni sreči ali samovrednotenju. Disfunkcionalna prepričanja sama po sebi niso

vzrok za depresijo, vendar je določen kritičen dogodek tisti, ki vpliva na človekov osebni

sistem prepričanj in s tem vzpodbudi val negativnih samodejnih misli (Vidmar Vengust,

2009). Te misli se lahko ponavljajo in čeprav so samodejne, se oseba le-teh zaveda, kar

povzroči val neprijetnih čustev. Kroženje med negativnimi samodejnimi mislimi, telesnimi,

čustvenimi in vedenjskimi odzivi povzroči dolgotrajen začaran krog, iz katerega oseba ne

more sama (Dernovšek et al., 2005). Zaradi takih misli oseba izkrivljeno in negativno

interpretira sedanjost, preteklost in predvideva o prihodnosti. Vse to človeka vodi v začaran

krog simptomov depresije, ki dodatno krepijo negativne samodejne misli in tako simptomi

poglabljajo sami sebe. Terapevtsko delo pomeni torej prepoznavanje, razumevanje in

spreminjanje negativnih samodejnih misli v bolj konstruktivno in pozitivno mišljenje (Vidmar

Vengust, 2009).

2.4.1.2 Splošne značilnosti kognitivno-vedenjske terapije

Pri tej psihoterapevtski tehniki je zdravljenje depresije direktno, aktivno in

strukturirano ter spodbuja klienta k razvoju veščin samopomoči (Vidmar Vengust, 2009).
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Terapevt med seanso postavlja zelo usmerjena vprašanja, na katera naj klient odgovarja čim

bolj jedrnato. Običajno je vedenjsko-kognitivna terapija kratkotrajna metoda, ki traja od 10 do

20 seans, saj je osredotočena na odpravo simptomov določene motnje (Pogorevc, 2013).

Samo v primeru težjih psihičnih motenj so terapije prilagojene in daljše, saj zahtevajo več

napora pri vzpostavitvi terapevtskega odnosa. Terapevtske seanse se običajno odvijajo enkrat

tedensko, le v primeru težje depresije, kjer se pojavljajo suicidalne misli pogosteje. Kasneje se

terapije načrtuje na dva tedna, saj se s tem uvaja klientovo samostojnost. Po končanih

terapijah se dogovorimo za dodatno srečanje čez pol ali eno leto, s katerim terapevt preveri

stanje klienta (Pastirk, 2007). Usmerjena je na sedanjost, cilji so konkretni (Vidmar Vengust,

2009).

Čeprav se takoj ob prvem srečanju terapevt ne loti problematičnih zadev, je kljub temu

pomembno, da na začetku terapevtske obravnave pridobi vse potrebne podatke o okoliščinah,

nastanku motnje in dejavnikih, ki motnjo vzdržujejo. Priporočljivo je, da klient sam pove,

zakaj se je odločil, da si poišče pomoč, pri tem pa ga lahko terapevt povpraša o pričakovanjih

glede terapije. Naslednja faza je edukacija klienta o bolezni, s katero se srečuje (Pogorevc,

2013). Kognitivno vedenjska terapija temelji na modelu emocionalnih motenj in kognitivnega

izkrivljenja. Zelo  pomembna je vzpostavitev odnosa med terapevtom in klientom kot

enakovrednima partnerjema, ki skupaj raziskujeta in razvijata odprt dialog (Vidmar Vengust,

2009). »Primeren, zaupanje vzbujajoč medsebojni odnos je še danes nepogrešljiv del

učinkovitega psihoterapevtskega sodelovanja. Ta odnos daje pacientu občutek človeške

vrednosti, razumevanje in spoštovanje. Tak odnos lahko pomembno vpliva na pacientovo

motivacijo za zdravljenje in na sam potek zdravljenja« (Tomori in Ziherl 1999, 398). Terapevt

naj bo občutljiv na pacientovo besedno in nebesedno vedenje ter na svoja lastna čustva in

stališča, objektiven in nepristranski, fleksibilen, strpen do pacientovih napak, vrednot in

stališč ter empatičen (Tomori in Ziherl, 1999). Vse to doseže s pozornim poslušanjem,

empatičnimi opombami, iskrenim zanimanjem, občasnim povzemanjem misli in realnim

optimizmom. Na koncu seanse lahko klienta povprašamo o povratni informaciji, s čimer

preverimo, kako se klient počuti na terapiji in ali so mu informacije, ki mu jih podamo,

razumljive (Pastirk, 2007). Pacient ima pri terapiji aktivno vlogo, saj je usmerjena k temu, da

postane klient sam svoj diagnostik in terapevt, kar pomeni, da ga usmerja v konstantno

preverjanje lastnih misli in prepričanj. To trenira med terapijo in v obliki domačih nalog

(Vidmar Vengust, 2009). Klient redno prinaša gradivo in sodeluje pri določanju ciljev
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terapije, zato je tudi sam soodgovoren za spremembe. Pri prvih terapijah je bolj aktiven

terapevt, kasneje pa vedno bolj klient (Pastirk, 2007). Naloge so med drugim namenjene tudi

splošni bolnikovi aktivaciji. Glede na težo depresije se določi obliko naloge, lahko so le-te

zelo majhne, saj tako zagotovimo uspešen izid in dodatno motivacijo za nadaljevanje terapije

(Anić, 2008). Neposredni cilj je torej zmanjševanje simptomov depresije, oblikovanje strategij

za konstruktivnejše reševanje problemov in preprečevanje morebitnih prihodnjih epizod

(Vidmar Vengust, 2009). Za ljudi, ki so močno depresivni, s hudimi motnjami koncentracije

in nizko ravnjo aktivnosti, so bolj učinkovite krajše terapije, ki so usmerjene na določene

vedenjske naloge (Anič, 2004).

Zelo je pomembno, da se klient seznani z načinom dela, da lahko oceni, ali mu tak

način zdravljenja odgovarja. Razložimo mu torej začaran krog med depresivnimi mislimi in

simptomi ter ga poučimo o domačih nalogah, ki jih med terapijo opravlja. Ne smemo namreč

zanemariti dejstva, čeprav je  kognitivno vedenjska terapija najbolj validirana

psihoterapevtska metoda, ni pa nujno, da je primerna za vsakega pacienta (Vidmar Vengust,

2009).

2.4.1.3 Pristop k suicidalnemu bolniku

Sindrom odvisnosti od alkohola lahko definiramo kot avtodestruktivno vedenje, za

katero je značilno osebnostno in socialno propadanje, ki se marsikdaj sprevrže v samomorilno

nagnjenje (Gorše-Goli in Rus-Makovec, 1998). »Depresivni bolniki, ki so odvisni od

alkohola, so med najbolj rizičnimi za suicidalno vedenje. V opitem stanju se človek opogumi

in impulzivno odloči za samomor, o katerem je mogoče že dalj časa razmišljal. Suicidalna

ogroženost je tudi glavni razlog za hospitalizacijo« (Milič 2006, 82).  Alkohol je lahko torej

spodbujevalec, pospeševalec in inhibitor kontrolnih mehanizmov, ko oseba razmišlja o

samomoru. Pri depresivnih alkoholikih je zelo težko oceniti, ali gre za vzročno ali posledično

povezanost med depresijo in alkoholizmom, vsekakor pa zdravljenje ene motnje vpliva tudi

na zmanjšanje druge (Tekavčič Grad, 2006). Iz tega lahko sklepamo, da je abstinenca prvi in

ključni korak na poti do boljšega počutja in preganjanja samomorilnih misli.

Kot smo že omenili, je odkritost, iskrenost in spoštovanje med klientom in terapevtom

zelo pomembna točka za uspešno delo, saj pogovor o suicidalnih mislih pogosto pomaga, da

pacient vidi problem objektivno in  uvidi, da obstajajo tudi drugačne možnosti za razrešitev
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določene težave. Prvi korak razumevanja in kasnejše pomoči tovrstnim bolnikom je zmožnost

terapevta, da stopi v njegov svet in pogleda skozi pacientovo perspektivo (Vidmar Vengust,

2009). Zelo je torej pomembno, da se v diagnostičnemu postopku klientu postavlja vprašanja

o samomoru tudi, če o tem klient sam ne spregovori spontano  (Milič, 2006). Na podlagi

motiva izberemo tudi terapevtsko tehniko (Vidmar Vengust, 2009).

Razlogov, zakaj si oseba želi vzeti življenje, je več. Poleg okolja, stališč in prepričanj

pacienta igrajo pomembno vlogo tudi individualni dejavniki. Oseba, ki je odvisna od alkohola

in p še trpi za depresivno motnjo, doživi še večji upad razpoloženja, če doživi izgubo ali hujše

konflikte, se socialno izolira, je nezaposlena ali ima resne finančne težave, resne zdravstvene

probleme, je doživela samomor v družini, se težje nadzira in je impulzivna ter agresivna

(Tekavčič Grad, 2006). Suicidalna nevarnost je tudi v tesni povezavi z občutkom nemoči, ki

pacienta vodi v beg pred življenjem. Značilno je, da na kognitivnem nivoju klienti sebe

interpretirajo kot ničvredne, preteklost kot zelo slabo, za prihodnost pa ne vidijo več nobenega

upanja. Zdi se, da je stopnja suicidalne nevarnosti točka, na nekem kontinumu, kjer se

protislovno prepletata želja po življenju ter želja po smrti, vmes pa so številne možnosti in

rešitve, katere pomagamo klientu prepoznati s pogovorom (Vidmar Vengust, 2009).

Pri suicidalnih pacientih je ključno, da v terapijo vključimo bližnje kot tudi možnost

takojšnjega stika s terapevtom, predvsem pri zaostritvi suicidalne nevarnosti. V primeru, da

prepoznamo, da ima klient izdelan suicidalen načrt, ga moramo takoj ustrezno zavarovati z

napotitvijo v bolnišnico (Vidmar Vengust, 2009).

Zanimivi podatki so bili pridobljeni v Sovjetski zvezi, ko so med letom 1985 in 1988

ustanovili kampanjo, s katero  so zvišali cene alkoholnih pijač in zmanjšali dostopnost

alkohola v trgovinah ter občutno zvišali kazni na delu in med vožnjo pod vplivom alkohola.

Ugotovili so, da se je med temi leti zmanjšala smrtnost moških za 42%, pri ženskah pa za

20%. Po končani kampanji sta se tako samomorilnost kot smrtnost ponovno povečala

(Tekavčič Grad, 2006).

2.4.1.4 Osrednje strategije

Med glavne strategije tega psihoterapevtskega pristopa pri obravnavi depresivnih

motenj uvrščamo kognitivne tehnike, vedenjske tehnike, kognitivno vedenjske tehnike in

preventivne tehnike. Prehod iz ene v drugo strategijo je kronološki po naštetem vrstnem redu,
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lahko pa jih uporabljamo tudi več skupaj. Pomembno je, da je vsaka od njih dobro usvojena

(Vidmar Vengust, 2009). Vsako od njih bomo v nadaljevanju opisali.

2.4.1.4.1 Kognitivne tehnike

Namen kognitivne strategije je vzpostaviti določeno stopnjo samokontrole nad

depresivnimi mislimi in občutki, saj le-te vplivajo na posameznikovo razpoloženje ter način

soočanja s problemi (Vidmar Vengust, 2009). »V literaturi najdemo podatke, da relaksacija

poveča dostopnost pozitivnih informacij v spominu in tako pomaga, da lažje najdemo

alternative za negativne misli« (Križnik Novšak 2007, 94). Klient pa mora tudi razumeti, da

se problema ne znebi, če o tem ne razmišlja, čeprav distrakcija morda kratkotrajno izboljša

njegovo počutje. Ena izmed distrakcijskih tehnik je preusmerjanje pozornosti na objekte

oziroma opisovanje predmetov v okolici. Naslednja zelo uporabna tehnika je uzaveščanje

senzornih dražljajev, s katero se klienti popolnoma osredotočijo na svojo okolico in pri čim

bolj podrobnem uzaveščanju uporabljajo vsa svoja čutila- vid, sluh, dotik, okus, vonj. Zelo

pogosta relaksacijska tehnika je tudi progresivna mišična relaksacija, ki temelji na učenju

sproščanja posameznih sklopov telesnih mišic. Pri vaji tako izmenično sproščamo in

napenjamo mišice (Križnik Novšak, 2007). Najprej mišico napnemo za nekaj sekund,  se

zavedamo mišične napetosti in tako opazujemo svoje telo, potem pa mišico spustimo in z njo

sprostimo tudi napetost (Kovač Vouk, 2011). Še ene izmed zelo uporabljenih in preprostih

tehnik so mentalne vaje kot na primer odštevanje od 50 do 1 ali pa preklop na žive in

konkretne prijetne spomine iz preteklosti oziroma fantazije. Podobni tehniki sta tudi

imaginacija ali vodeno predstavljanje in vizualizacija. »Moč domišljije je večja od moči volje.

Z domišljijo so lahko predstavljamo, kar hočemo« (Kovač Vouk 2011,156). Dejstvo je, da

lahko z domišljijo vplivamo na naše čustvovanje, na naše fiziološko stanje in na naše vedenje,

zato je odlična tehnika sproščanja (Kovač Vouk, 2011). Terapevti priporočajo  tudi zunanje

aktivnosti, ki okupirajo telo in misli, kot so šport, glasba in  hobiji. Zadnja distrakcijska

tehnika pa je štetje misli, s katero oseba prične prepoznavati in odgovarjati na negativne

avtomatske misli (Vidmar Vengust, 2009). Tovrstne tehnike sproščanja lahko oseba izvede v

kratkem času ter v najrazličnejših situacijah v življenju (Križnik Novšak, 2007).



Mermolja, Karin. 2015. »Depresivnost pri osebah, odvisnih od alkohola.« Magistrska naloga,

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

39

2.4.1.4.2 Vedenjske tehnike

Vedenjske tehnike so zasnovane na principu spreminjana vedenja. Vedenje je v

najširšem pomenu vse, kar oseba reče ali naredi. Ta vedenja so lahko odkrita ali prikrita.

Odkrita vedenja se kažejo v gestah, hoji, govorjenju itd., prikrita vedenja pa so naše misli in

čustva. Na vsa ta vedenja lahko vplivamo z različnimi tehnikami vedenjske modifikacije

(Križnik Novšak, 2007). »Cilj vedenjskih strategij je povečati aktivnosti, ki dvigujejo

razpoloženjsko lego«  (Vidmar Vengust 2009, 218).

Ena izmed vedenjskih tehnik je beleženje dnevnih aktivnosti ali self monitoring, pri

kateri klient  beleži dnevne aktivnosti in stopnjo zadovoljstva ter uspešnosti po lestvici  1-10.

Ta jasno pokaže, koliko je klient dejaven in vzpostavi bolj realen koncept lastne uspešnosti, ki

je ključna za ponovno aktivacijo (Vidmar Vengust, 2009). Pomembno je, da vedenje, ki ga

klient želi zmanjšati, zapiše pred izvedbo, torej naredi dnevni plan, vedenje, ki ga želi ojačati,

pa zabeleži po realizaciji (Križnik Novšak, 2007). Klienti pogosto napačno predpostavljajo,

da se bodo aktivnosti lotili šele, ko se bodo počutili bolje. Terapevtova naloga je, da ga uči, da

je tako prepričanje zmotno, saj se bodo bolje počutili le, če bodo postopoma postajali

aktivnejši, zaradi česar se bo začarani krog začel vrteti v obratno, bolj pozitivno smer

(Pogorevc, 2013). Druga zelo pomembna tehnika je načrtovanje aktivnosti. Klient načrtuje

vsak naslednji dan, točno po urah, kaj bo počel, tako dvigne občutek samonadzora nad lastnim

življenjem. »Znano je, da se ljudje, ki so dobro organizirani, manj vznemirjajo (imajo svoje

načrte, ki jim sledijo« (Križnik Novšak 2007, 89). Naslednja vedenjska tehnika, ki velja za

osrednjo značilnost vedenjsko-kognitivne terapije, je določanje domačih nalog s postopnimi

obremenitvami, kjer se naloge razdeli na manjše, postopne korake, da bi pacient lahko

uspešno dosegel končni cilj. Postavljanje majhnih ciljev pomaga pri premagovanju občutka

nemoči in brezupnosti, saj omogoča bolj realistično ocenjevanje lastnega uspeha (Vidmar

Vengust, 2009). Glavni namen domačih nalog je, da klient tehnike, ki se jih je med

terapevtskimi seansami naučil, vadi tudi doma in tako utrjuje usvojene kognitivne principe

(Grubelnik, 2009). »Kognitivni behavioristi vidijo pomen domače naloge v ponavljanju, s

čimer se utrdi določena spretnost. Napori posameznika, da napravi domačo nalogo, ga

notranje motivirajo in silijo k spremembi. Cilj je, da posameznik sam spremeni svoje

življenje« (Grubelnik 2009, 26). S tem pa od prve terapije dalje aktivno sodeluje med

celotnim terapevtskim procesom in  prevzema odgovornost za spreminjanje ustaljenih
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vedenjskih navad. Za uspešen izid terapije je torej zelo pomembno, da klient redno in

dosledno izvaja domače naloge in vanje vloži določeno mero napora, zato je njihova kakovost

bistveno bolj pomembna od količine. Naloge so lahko pisne, v obliki obrazcev in

vprašalnikov ali v obliki vedenjskih eksperimentov. Možne domače naloge so biblioterapija,

poslušanje posnetkov terapevtskega pogovora, domišljijsko obvladovanje težav,

predpostavljanje posledic in mnogo drugih. V vseh primerih je ključno, da klient razume

smisel domačih nalog, da je podučen o vplivu misli na njegovo počutje in da skupaj s

terapevtom določi cilj terapije. Samo  tako bo klient prepričan v koristnost le-teh in bo

motiviran za njihovo izvajanje  (Grubelnik, 2009).

Pri sindromu odvisnosti od alkohola je pomembno, da klient ničesar ne prepusti

naključju. Prvi korak, da se zaščiti pred ponovno skušnjavo je, da spremeni življenjski slog.

Poleg odstranitve od doma vseh stvari, ki bi lahko sprožile relaps, naj se klient znova posveti

dejavnostim, ki so mu prinašale veselje, pomembno pa je tudi, da razširi svoje interese na

aktivnosti, ki nimajo nikakršne zveze z njihovo staro navado. Te dejavnosti so lahko na

primer prostovoljstvo, športne aktivnosti, različne debatne skupine, odločitev za nadaljevanje

študija ali različnih tečajev, razširitev socialnega kroga in mnogo drugih. Take aktivnosti

prinašajo osebi občutek zadovoljstva in koristnosti, je pa tudi lepa priložnost, za spoznavanje

novih ljudi. Vsekakor zaposlenost s konstruktivnimi dejavnostmi zapolni prosti čas, ki je prej

zapolnjevala odvisnost (Branch in Willson, 2011).

2.4.1.4.3 Kognitivno-vedenjske tehnike

Kognitivno vedenjska terapija je usmerjena v modifikacijo pravil, negativnih

avtomatskih misli in bazičnih prepričanj z namenom zmanjševanja depresivnih simptomov,

kot tudi za spopadanje z raznimi življenjskimi problemi. Aaron T. Beck, začetnik

obravnavane smeri, je opredelil kognitivno triado oziroma izkrivljen negativni pogled nase, na

preteklost in na prihodnost (Vidmar Vengust, 2009).

Negativne avtomatske misli so posledica miselnih izkrivljenj ali distorzij, ki se kažejo

kot pretirano posploševanje, izključevanje pozitivnega, mišljenje vse ali nič, personalizacija in

prehitro sklepanje brez dokazov, napovedovanje prihodnosti, katastrofiziranje, branje misli in

druge. Pri pretiranem posploševanju osebe na podlagi enega dogodka ustvarijo splošno oceno

sebe, preteklosti in prihodnosti (»Ker sem v družbi bolj tiho, me imajo za posebneža« (Sanda
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2007, 122)).  Omenili smo že, da je za depresivne osebe značilno, da izključujejo pozitivno in

vidijo samo še negativno v svojem življenju (»Tole kar mi je uspelo, je bilo preveč enostavno,

zato mi nič ne pomeni« (Sanda 2007, 122)). Mišljenju vse ali nič pravimo tudi dihotomno

mišljenje, za njega je značilno razmišljanje v dve skrajnosti, pri depresivnih ljudeh je to

pogosto neuspeh (»Vse mi gre narobe« (Sanda 2007, 122)). Pri personalizaciji klienti

prevzemajo nase odgovornosti iz okolice, ki niso vezane na njih, to pa nemalokrat povzroča

občutke krivde in samoobtoževanja (»Moj zakon ni uspel zaradi mene« (Sanda 2007, 123)).

Pogosto pa se tudi zgodi, da depresivne osebe prehitro sklepajo, brez zadostnih podatkov, ki

bi potrjevale tovrstno mišljenje ali pa da napovedujejo negativno prihodnost (»Ne bo mi

uspelo dobiti službe« (Sanda 2007, 122)). Značilno je tudi katastrofiziranje, pri katerem osebe

predvidijo najslabši možen izid, brez da bi pri tem upoštevale bolj verjetne posledice (»Ne

bom prenesla, če padem na izpitu« (Sanda 2007, 122)). Zelo pogosto pa se tudi dogaja, da

ljudje menimo, da lahko drugim beremo misli (»Moja sošolka misli, da sem malo čez les«

(Sanda 2007, 122)), (Vidmar Vengust, 2009).

Samodejne misli so v tesni povezavi z bolezenskimi znaki, motivacijo, občutkom

žalosti in tesnobnostjo depresivnost pa tudi s koncentracijo in spominom (Vidmar Vengust,

2009).

Ko negativno samodejno misel prepoznamo, jo moramo testirati. To lahko storimo

tako, da ocenimo njeno veljavnost, kar lahko naredimo z verbalnim spreminjanjem. Klient se

s terapevtom sprašuje o dokazih, pomanjkljivostih in prednostih njegovega razmišljanja z

namenom, da najdeta bolj realistične alternative. Pri tem si lahko pomagata s Beckovo shemo.

Ko to tehniko osvoji, je pomembno, da jo kasneje vadi tudi doma. Zelo je pomembno, da

oseba, ki trpi za depresivno motnjo, problem pogleda tudi širše. Verbalnemu vrednotenju

sledi jasno začrtan vedenjski eksperiment, kjer se preverja veljavnost negativnih avtomatskih

misli in prepričanj ter se testirajo nove, bolj konstruktivne misli (Vidmar Vengust, 2009).

»Vedenjski eksperiment ima tri cilje: socializacijo, reatribucijo in modofikacijo afekta. Dober

vedenjski eksperiment povzroči spremembo prepričanj v kognicijo, ki povzročajo stisko«

(Pastirk, 2009). Terapevt se s klientom pogovori glede simptomov motnje, ki jo oseba

doživlja in na ta način dekatastrofizira njegovo doživljanje. S klientom se predeluje tudi

prednosti in slabosti njegovega vedenja in reagiranja v določenih situacijah. To racionalno

razlago podkrepijo z vajo, zato rečemo, da se s klientom opravi vedenjski eksperiment

(Križnik Novšak, 2007). Novo, preizkušeno vedenje pogosto vodi v nasprotje negativnih
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avtomatskih misli in  tako prisili človeka, da podvomi vanje.  Včasih je potrebno opraviti tudi

trening asertivnosti oziroma trening veščin učinkovitega reševanja problemov in trening

socialnih veščin (Vidmar Vengust, 2009). Trening socialnih veščin temelji na izboljšanju

interakcij med posamezniki, kar vadimo z igro vlog, saj  tako  klienta izpostavljamo realnim

situacijam. Pri tem je zelo pomembno, kako posredujemo določeno sporočilo in kakšna je

njena vsebina. Trening asertivnosti ali samopotrjevanja je namenjen posameznikom, ki imajo

specifične težave na področju samoizražanja. Prvotni cilj tehnike je v tem, da se oseba nauči

postaviti zase tako, da s tem nikomur ne škoduje, končni cilj pa je učinkovita sprememba v

medsebojnih odnosih (Križnik Novšak, 2007).

Zelo uporabljena tehnika vedenjsko-kognitivne terapije je zapis disfunkcionalnih

misli, s katerim klient preverja ustreznost svojih misli. Gre za delovni list ali bolje organiziran

obrazec, ki pomaga zmanjšati klientovo vznemirjenost. Prednost zapisa teh misli je, da se

lahko k njim vračamo in tako utrjujemo kognitivne predelave. Ko smo te misli zbrali, se lahko

lotimo različnih tehnik preverjanja le-teh. Poznamo tehniko iskanja dokazov za in proti

avtomatski misli, ki spremenijo razumevanje določene situacije. Lahko jo izvajamo ustno,

veliko boljši pa je pisni način v obliki tabele.  Misli lahko preverjamo tudi s tehniko dvojnih

meril, s katerimi ustvarjamo realnejša merila predvsem do sebe. Za depresivne osebe namreč

velja, da so sami do sebe veliko bolj strogi in kritični kot do ostalih ljudi. Zadnja, pogosto

uporabljena tehnika, ki jo bomo opisali, pa je tehnika kognitivnega kontinuma, ki jo

uporabimo v primeru vse ali nič mišljenja. Klient mora razumeti, da je med vsem ali ničemer

še veliko drugih opcij, tako kot je med črno in belo  veliko odtenkov sive. Pri tovrstni tehniki

uporabimo številsko premico, kjer klient opredeli svoje stališče, izraženo v negativni

avtomatski misli pred vrednotenjem in tudi po vrednotenju le-te. Skupaj s terapevtom

opazujeta nastalo razliko. Takih tehnik je še veliko, skupni namen vseh je proces spreminjanja

avtomatskih misli (Sanda, 2007).

Pri osebah, ki se bojujejo s sindromom odvisnosti od alkohola, so vedenjsko-

kognitivne tehnike zelo učinkovite predvsem zato, da se oseba zave cene, ki jo prinaša

odvisnost. To lahko izvedemo s pomočjo tabele, v katero klient zapiše »škodo«, ki jo plačuje

zaradi odvisnosti. V razpredelnici klient ocenjuje škodo, povzročeno v odnosih z drugimi

ljudmi, pri delu, karieri ali študiju, na telesnem zdravju, finančno škodo in škodo pri osebnih

interesih. Kasneje iskreno izpolni tudi tabelo koristi, ki jih prinaša zasvojenost in zdrave

alternative, ki bi lahko nadomestile potrebo po alkoholu (Branch in Willson, 2011).
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2.4.1.4.4 Preventivne tehnike

Osrednji namen psihoterapevtske obravnave je zmanjšanje nevarnosti ponovitve

depresije. To dosežemo ravno s spremembo temeljnega  prepričanja kot osnova negativnih

samodejnih misli. Bazična prepričanja izhajajo iz pravil in vrednot, ki jih vsak posameznik

oblikuje že v zgodnjem otroštvu. Nerealna, posplošujoča, ekstremna in rigidna prepričanja o

sebi in svetu preprečujejo doseganje ciljev in so povezana z zelo močnimi občutki uspeha,

sprejemanja in nadzora. So nezavedna in generalizirana, zato jih je težje prepoznati. Ko klient

že razjasni svoje negativne samodejne misli in modificira predpostavljene domene in pravila,

začne delati na jedrnih prepričanjih. Tudi osnovna prepričanja odkriva pacient med terapijo

skupaj s terapevtom, preverja in testira z različnimi tehnikami, nakar poišče novo, bolj

realistično prepričanje. Te tehnike so puščica navzdol, s katero skuša terapevt usmerjati

klienta v vse globlje razmišljanje o sebi, navezovalni stavki, s katerimi terapevt ohrani smer

pogovora v zastavljeni smeri, dopolnjevanje stavkov, kjer terapevt začne stavek, ki naj ga

klient dokonča (»jaz sem…, svet je…«) in druge. Ker so stara prepričanja globoko

zakoreninjena, lahko potrebujemo dlje časa, da jih zamenjamo z novimi, bolj konstruktivnimi

vzorci (Vidmar Vengust, 2009).

Seveda je za preprečevanje ponovitev pomembno tudi, da pacient ne preneha z

jemanjem antidepresivov nadaljnjih 4-6 mesecev po tem, ko izginejo simptomi depresije.

Tako se čas zdravljenja ob morebitni ponovni epizodi depresije občutno skrajša, če simptome,

ki so navadno zelo podobni ob vsaki ponovni ponovitvi pravočasno prepoznamo in ustrezno

ukrepamo. Poučenost in zavedanje, da je oseba nagnjena k depresiji, igra bistveno vlogo pri

uravnavanju svojega življenja na način, da prilagodijo prijetne aktivnosti in s tem

uravnovesijo prijetne občutke, ki jih te dejavnosti prinesejo in tako premagajo stresne

situacije, s katerimi se vsakodnevno srečujejo. Oseba naj torej čim pogosteje počne stvari, ki

so ji všeč, to pa zajema različne konjičke, rekreacije, druženja, stvari, ki dajo lastnemu

življenju dodano vrednost. Zelo je pomembno, da zna oseba prepoznati občutek

preobremenjenosti in da zna, preden se pojavijo depresivna razpoloženja, poskrbeti zase

(Dernovšek in Tavčar, 2005).
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2.4.2 Skupinska psihoterapija

Od sredine šestdesetih let je skupinska psihoterapija postala vse bolj priljubljena in

uveljavljena (Česnik, 1983).  Skupinska psihoterapija se je razvila iz spoznanja, da lahko

bolniki s podobnimi psihološkimi težavami pozitivno vplivajo drug na drugega v isti meri kot

v sodelovanju izključno z zdravniško ekipo. Cilj skupinske terapije je omogočiti bolniku

približevanje k realnemu uvidu problemov, s katerimi se sooča, pomagati mu pri integraciji

socialnih in medsebojnih odnosov ter pri reševanju konfliktov in strahov, povezanih s

preteklimi negativnimi izkušnjami. Pri tovrstni terapiji gre predvsem za pomoč osebi pri

uravnavanju dnevnega ritma in reševanje osebnih problemov (Charles P. O'Brien, 1975).

Skupinska terapija uporablja različne pristope s skupnim namenom, in sicer izboljšanje

socialne interakcije, razvoj komunikacije in zaupanja ter spremembe vedenja tako v skupini

kot tudi izven nje (Casioni, 1999). Pomemben dejavnik skupinske terapije je tudi dejstvo, da

ima veliko klientov občutek, da se samo njemu dogajajo tovrstni problemi in da je nekaj

narobe z njimi. Ko slišijo pripovedi in izkušnje drugih članov, spoznajo, da imajo tudi ostali

podobne probleme, kar pripelje do normaliziranja in sprejemanja lastnih težav (Žvelc, 2009).

Pri ustrezno sestavljeni skupinski terapiji je terapevt na začetku aktiven, kasneje pa stopa vse

bolj v ozadje in postaja pasivnejši, interpretativen, saj velik del terapevtskih intervencij

prevzame skupina sama, zato je pomembno, da je skupina čim bolj heterogena, kar zagotavlja

boljšo interakcijo med različnimi člani. Skupina naj bi bila čim bolj raznolika glede spola,

starosti, zakonskega stana, osebnostne strukture, socialnega statusa in število zdravljenj

klientov, ki jo obiskujejo, saj so ravno različne izkušnje tiste, ki pripomorejo k uvidu, večji

kritičnosti in posledicam, ki jih prinaša odvisnost od alkohola (Česnik, 1983). Pomemben

element pri skupinski terapiji je terapevtski dogovor, ki poteka med klientom in skupino. Ta

vključuje specifične, individualne cilje klienta (načrt zdravljenja, spreminjanje samega

sebe…) in določene točke, ki so skupne vsem klientom (točno in redno obiskovanje skupine,

spoštovanje zasebnosti drugih udeležencev in hišnega reda, popolna abstinenca, aktivno

sodelovanje, neagresivnost članov…) (Močnik-Bučar, 1983).

Navadno terapevtske seanse trajajo 90 minut (Žvelc, 2009). Po velikosti pa lahko

ločimo terapevtsko skupino na majhno, srednjo in veliko. Majhna skupina šteje od 8 do 10

članov, srednja do 20 članov in velika več kot 20 članov (Tomori in Ziherl, 1999). Pri

organizaciji skupin je zelo pomembna tudi narava samega pacienta. Pasivni bolniki lahko
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dobro funkcionirajo v razmeroma velikih skupinah, saj ima pacient, ki v tistem trenutku ne

more odgovoriti zaradi različnih razlogov, možnost trenutnega umika. Nasprotno pa se zdi, da

aktivni bolniki boljše prenašajo stres manjših skupin (Charles P. O'Brien, 1975).

2.4.2.1 Vedenjsko-kognitivni pristop v skupinski terapiji

Kognitivno-vedenjski pristop se poleg individualne terapije odlično aplicira tudi pri

skupinskem načinu dela. Določene raziskave so pokazale, da je skupinska kognitivno-

vedenjska terapija sicer učinkovita tudi pri depresivni motnji, vendar pa sama ni tako uspešna

kot individualna terapija, zato priporočajo kombinacijo obeh. Sama ublažitev simptomov brez

spreminjanja jedrnih prepričanj namreč ni zadostna za preprečitev ponovnega izbruha motnje.

Skupinska terapija je na splošno bolj priporočljiva za paciente z lažjo depresijo. (Žvelc,

2009).

Kot je bilo že omenjeno, naj bo skupina heterogena, saj ta raznolikost prinaša pisanost

in barvitost, ki pospeši procese kognitivne rekonstrukcije. Ob prvih terapijah je pomembno,

da terapevt s člani skupine doreče temeljni dogovor o skupinskem delu ali terapevtski

dogovor in predstavi osnovni model kognitivno-vedenjske terapije. Model vključuje razlago

dejavnikov, ki vplivajo na nastanek motnje, obenem pa opiše delo z negativnimi samodejnimi

mislimi in vedenjske tehnike, ki bodo med terapijo uporabljene. Za lažje razumevanje si lahko

terapevt izmisli primer, na osnovi katerega opiše osnovne koncepte modela, pri tem pa vključi

celotno skupino, ki jo spodbuja k aktivnemu sodelovanju. Klienti naj skušajo na podlagi

izmišljenega primera razložiti kognitivni model, iščejo interpretacije in primerne alternative.

Terapevt lahko razlago podkrepi z risanjem na tablo. Sledi dogovor med klientom in

terapevtom o osnovnih individualnih ciljih, o katerih se morata strinjati oba. To strinjanje

vzbudi občutek temeljne varnosti in zaupnosti, ki je temelj za nadaljnji odnos (Žvelc, 2009).

Terapevt priporoča klientom, da v skupino prinašajo manjši zvezek, kamor si bodo

lahko zapisovali temeljne stvari in naloge. Naslednji korak je kratka predstavitev klientov,

lahko tudi preko raznih interaktivnih iger, s katerimi prebijemo led in ustvarimo sproščeno

vzdušje v skupini. Prednost skupinske terapije je tudi uspešnost modelnega učenja, saj se na

podlagi izkušenj ostalih članov skupine s posnemanjem učijo učinkovitega spoprijemanja s

problemi. Med terapevtskim procesom so klienti torej konstantno aktivni (Žvelc, 2009).

Terapevtske naloge so ena od bistvenih osnov skupinske psihoterapije, ki jih je vpeljala
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vedenjska terapija. Vsebina teh nalog mora biti konkretna, uresničljiva, časovno omejena in

smiselna za klientovo zdravljenje, saj v nasprotnem primeru klient ne bo dovolj motiviran za

uspešno opravljanje. O nalogi se terapevt predhodno dogovori s klientom in skupaj naredita

načrt dela. Pri tem mora vztrajati, da klient nalogo izpelje do konca, saj to pozitivno vpliva na

njegovo samozavest in mu daje potrditev, da je kljub težavam lahko uspešen. Na koncu se o

nalogi v skupini pogovorijo in rešujejo morebitne težave in zaplete. Poudarjeno je klientovo

doživljanje pred nalogo, med uresničevanjem in po uspešno opravljeni nalogi (Močnik-Bučar

in Ivančič, 1983). Vedenjska terapija med drugim uči osebe, ki se bojujejo s sindromom

odvisnosti od alkohola, naj se namensko izogibajo skušnjavi, ko jih vleče tja, kjer jim nekaj

škodi. Terapevt je pri tovrstnem pristopu zelo pomemben, saj poleg tega, da predlaga in

preverja domače naloge, educira kliente o konceptih kognitivno-vedenjske terapije, pomaga

pri kognitivni rekonstrukciji posameznih članov, ilustrira ter riše diagrame kognitivnih

modelov, ki prispevajo k lažjemu razumevanju naše miselne strukture. Ne gre pa zanemariti

niti vzpostavljanja dobrega terapevtskega odnosa, ki je bistven za učinkovito terapijo.

Kognitivno-vedenjski pristop  predvsem na začetku terapij močno poudarja učenje

obvladovanja samopomoči pri težavah, s katerimi se srečujejo posamezniki,  kasneje pa je vse

bolj usmerjena na delo z bazičnimi shemami, katerih spreminjanje je temelj za trajnejše

spremembe osebnosti. Seveda pri tem ne smemo zanemariti dejstva, da ima vsak član skupine

svoje edinstveno subjektivno doživljanje sveta in sebe, ki izhaja iz specifičnih shem. Ravno to

je ena izmed vrednosti skupinske terapije, v kateri vsak izmed članov pusti delček svoje

zgodovine in izkušenj, iz katerih se drugi učijo, kar vsekakor pripomore k lažji kognitivni

reorganizaciji. Lahko bi torej rekli, da je skupinska psihoterapija intersubjektivno polje, v

kateri posamezniki vplivajo drug na drugega, sočasno pa delijo podobne izkušnje. Ob

izpostavljanju težave določenega klienta se lahko zgodi, da kdo izmed članov podoživi

preteklo situacijo, kar je ključen trenutek za obravnavo in modifikacijo obstoječih kognitivnih

shem (Žvelc, 2009). »Včasih pa je terapija usmerjena tudi na odnose med posameznimi člani

skupine« (Žvelc 2009,147). Zgodi se, da med intenzivnimi debatami med člani privrejo na

dan družinski odnosi, ki povzročijo močne emocionalne reakcije, kar prinaša možnost

ponovnega pogleda v situacijo, ki jo je treba osvetliti. V takih trenutkih je terapevtova naloga,

da prepozna, kaj se dogaja in primerno posreduje. Da bi to bilo mogoče, mora biti terapevt

konstantno osredotočen na interakcije med člani skupine, za to pa je potrebna fleksibilnost

tako na nivoju dela s posameznikom kot na nivoju celotne skupino (Žvelc, 2009).
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Na začetku vsakega srečanja je zelo pomembno, da terapevt vpraša kliente, ali želi kdo

govoriti o sebi oziroma ali bi želel kdo izpostaviti določeno problematiko. Pri tem mora

terapevt paziti, da razdeli čas terapije na vse člane. Zelo so pomembni tudi odgovori na

specifična klientova vprašanja, možno pa je tudi, da klienti predlagajo določeno temo. Najbolj

pogosto obravnavane psiho-edukativne teme so kognitivno-vedenjski model, kognitivni

model depresije in kako si pomagati pri tovrstni motnji, tehnike reševanja problemov in

mnogo drugih  (Žvelc, 2009).

Pri skupinski terapiji je možno uporabljati veliko različnih tehnik, poudarjena je

terapevtova ustvarjalnost glede na zmožnosti skupine. Pri odkrivanju in restrukturiranje

negativnih avtomatskih misli terapevt lahko uporabi sokratovski pogovor, pri tem pa so mu v

pomoč tudi ostali člani skupine. Skupinska terapija je tudi odlična priložnost za kognitivne in

vedenjske eksperimente in tehniko reševanja problemov, ki je v skupini še posebej učinkovita.

Možne so tudi raznorazne behavioristične tehnike, s katerimi se člani učijo novih vedenjskih

strategij pri soočanju s problemi. Skupina je odlična priložnost za pozitivne podkrepitve

posameznika, s katerimi se utrjuje njegovo vedenje, nasprotno pa je to tudi kraj, kjer je lahko

deležen kritik, s čimer je klient soočen s svojimi disfunkcionalnimi in škodljivimi strategijami

(Žvelc, 2009). »Člani skupine nudijo posamezniku različne modele za učenje novih, bolj

funkcionalnih oblik vedenja« (Žvelc 2009, 150). Iz prve roke je na podlagi primerov in

predlogov podučen tudi glede tehnik spopadanjem s simptomi depresije, za katere do sedaj ni

vedel in jih lahko kasneje tudi sam preizkusi. V skupini se lahko izvede tudi asertivni trening

in igro vlog, s katerima se lahko klient na primer pripravi za razgovor za službo, kjer so ostali

člani skupine izpraševalci in občinstvo. Je pa ta tehnika zelo uspešna pri spremembah shem.

Klient lahko v tem primeru odigra določeno problematično življenjsko situacijo ali preteklo

izkušnjo iz otroštva ter jo poskuša zaključiti na ustreznejši in bolj pozitiven način (Žvelc,

2009).

2.4.2.2 Klub zdravljenih alkoholikov

Leta 1963 je bil v Zavodu za mentalno zdravje v Beogradu na podlagi izkušenj

organizacije Anonimnih alkoholikov ustanovljen prvi klub za zdravljenje odvisnih od

alkohola. Od leta 1964 dalje je V. Hudolin klube zdravljenih alkoholikov (KZA) začel širiti

po celotni Jugoslaviji. Pri nas, v Sloveniji je bil prvi klub ustanovljen v Ljubljani, leta 1969
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(Ziherl in Čebašek-Travnik 1991). Potrebno je tudi omeniti, da klubi zdravljenih alkoholikov

uspešno delujejo že v več kot 22 državah po svetu, pri čemer je zelo pomembna njihova

regionalna razširjenost po celotni državi, saj je samo tako lahko omogočen proces spodbujanja

aktivne vključitve posameznika v skupnost (http://www.aicat.net 2015).

»Na socialnem področju je rehabilitacija alkoholika praviloma dolgotrajen proces, v

katerem zdravljeni alkoholik potrebuje pomoč družbe – v prvi vrsti družine, kluba zdravljenih

alkoholikov in organizacije združenega dela, v kateri je zaposlen« (Purnat, 1983, 13). Pojem

rehabilitacija pa izhaja iz besede »ponovna usposobitev« za normalno in srečno življenje

(Može, 1992).

Vključitev v lokalni klub zdravljenih alkoholikov je nujno potrebna po končanem

bolnišničnem zdravljenju, pogosto pa se uvajanje začne že med hospitalizacijo, saj predstavlja

zdravljenje le osnovo, na kateri je potrebno  graditi (Može, 1992). Klubi delujejo predvsem

pod okriljem zdravstvene in socialne službe, lahko pa tudi v delovnih organizacijah.

Sodelujejo z oddelki za zdravljenje alkoholikov, zdravstvenimi domovi, dispanzerji in

ambulantami za odvisne in centri za socialno delo. Cilji kluba zdravljenih alkoholikov so, da

se vsak član drži popolne abstinence, se nauči prevzemati odgovornosti za svoja dejanja,

pridobiva  samozavest in začne znova navezovati stike z ljudmi iz svojega okolja, se nauči

smiselno izrabljati svoj prosti čas, pomaga ostalim članom pri doseganju vseh omenjenih

ciljev in se rehabilitira na vseh življenjskih področjih. Skupino vodita eden ali dva izkušena

terapevta, ki naj imata priznano izobrazbo iz zdravljenja odvisnosti od alkohola, ta pa lahko

med terapijo uporabljata različne metode dela. Načinov dela v klubih zdravljenja alkohola je v

Sloveniji veliko, vsi pa temeljijo na metodologiji profesorja Hudolina. Ta metoda se začne s

prvim intervjujem, pri katerem se posameznik z lastno predstavitvijo še obrača na preteklost,

kasneje pa je terapija usmerjena na tukaj in zdaj. Preteklost je treba sprejeti, saj se v sedanjosti

išče najbolj preproste rešitve za prihodnost. Člani kluba se sestajajo praviloma enkrat

tedensko, na isti dan, ob isti uri in na istem mestu. Sestanek navadno traja od 90 do 120

minut. Značilnost kluba je, da člani niso anonimni in da se v skupino vključujejo tako

zdravljenci, ki so končali zdravljenje na drugi stopnji, kot njihovi svojci. Pri vključitvi članov

je pomembno, da se ne dela nobene selekcije. Kljub temu naj skupina ne presega  30 članov

(Ziherl in Čebašek-Travnik, 1991). Obiskovanje kluba je prostovoljno, dejstvo pa je, da le

redno in aktivno sodelovanje pripelje do uspešne terapevtske rehabilitacije. Med člani kluba

ni hierarhije, čeprav se določi predsednika, tajnika in blagajnika, saj se običajno na eno leto
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vloge menjajo. Običajni dnevni red srečanja zajema ugotovitev prisotnosti, branje zapisnika

prejšnjega sestanka, ki ga vsakič beleži drugi član kluba, diskusija o aktualnih problematikah

iz življenja zdravljencev ali morebitne predstavitve novih članov in poročanja o pomembnih

obiskih ali sestankih skupščin drugih klubov (Može, 1992). Velikokrat ostane posamezniku

po zdravljenju zaradi negativnih socialnih posledic alkoholizma v oporo samo klub

zdravljenih alkoholikov, katerega naloga je bolniku pomagati pri reševanju perečih

problemov, ga usmerjati, skozi interakcije graditi na bolj zdravih temeljih medsebojnih

odnosov in ga spodbujati pri ohranjanju dolgoročne abstinence. Temelj uspešne rehabilitacije

je opremiti posameznika za življenje, ga naučiti konstruktivnega spoprijemanja z vsakdanjimi

težavami in stresom, izboljšati odnose v družini, službi ter širši družbi. Z uporabo situacij iz

vsakdanjega življenja imajo pacienti možnost izražati prej zavrta čustva, se identificirajo z

ostalimi člani, s tem pa se naučijo sprejemati kritike in uspešno reševati konflikte ter

ohranjajo socialne interakcije med člani skupine, kar vsekakor pripomore k ugodnemu

razpoloženju (Purnat, 1983), (Erznožnik Lazar, 1995). Spoštovanje in občutek sprejetosti, ki

si ju člani kluba izkazujejo ter občutek, da je posameznik potreben drugim ravno tako, kot je

on potreben njim, je prav tako osnova za uspešno integracijo v družbo (Može, 1992).

Pozornost je osredotočena na prevzgojo in spreminjanje negativnih lastnosti, ki jih je oseba

pridobila med  alkoholizmom (Purnat, 1983). »Dati mu je treba možnost, da trezen razmišlja,

primerja, dvomi, upa in spoznava« (Može 1992, 55). Ko s pomočjo sodelovanja izurjenih

terapevtov, osveščenih članov kluba, družinskih članov in sodelavcev oseba doseže cilje,

rehabilitacije postane čedalje bolj samozavestna, samostojna in ponovno pridobi pozitivno

samopodobo ter samospoštovanje, ki ga je med  pitjem izgubila (Može, 1992). Vse to mu daje

dodatno notranjo motivacijo in zagon za še uspešnejšo rehabilitacijo in abstinenco ter z

manjšimi uspehi pridobiva novo upanje za prihodnost (Purnat, 1983). Tudi v primeru recidiva

je pomembno, da član kluba iskreno in odprto spregovori v skupini, ostali člani pa mu skušajo

brez obsojanja svetovati, da prebrodi krizo. Dejstvo je, da so osebe, ki obiskujejo skupino na

dolgi rok, bolj učinkovite od tistih, ki skupino obiskujejo neredno ali samo krajši čas

(Jakopič, 1983).

Ko se zdravljen alkoholik odmakne od obrobne populacije in začne živeti, čustvovati,

se vesti in misliti kot drugi trezni ljudje ter ponovno razširi svojo socialno mrežo, pravimo, da

je začel graditi osebnostno rehabilitacijo. Svoje obveznosti pa mora razširiti tudi na družino, s

katero ponovno gradi  konstruktivne medsebojne odnose. To je pot družinske rehabilitacije
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(Može, 1992). V klub zdravljenih alkoholikov so vključeni vsi družinski člani, ne samo  od

alkohola odvisna oseba. Tako imamo v skupini ljudi različnih spolov, starosti, izobrazbe,

poklicev, življenjskega sloga, razlikujejo pa se tudi njihovi pogledi na alkohol. Kar povezuje

te družine je želja po spremembi odnosa do pitja (http://www.aicat.net 2015). Nujno potrebna

je tudi poklicna rehabilitacija, med katero si oseba ponovno pridobiva ugled, spoštovanje,

zaupanje in ustvarjalnost in tako izkaže na delovnem področju. Zdravstvena rehabilitacija, ki

se je začela že med bolnišničnim zdravljenjem, se v domačem okolju nadaljuje z zdravim

načinom življenja, pravilnim hranjenjem, počitkom in športno aktivnostjo (Može, 1992).

V primeru, da je rehabilitacija nepopolna, klient to občuti kot neuspešno zdravljenje.

Ta neprijeten občutek ga navdaja z nezadovoljstvom in žalostjo, predvsem ko se primerja z

drugimi uspešnimi in zadovoljnimi klienti, ki obiskujejo isti klub. Če se posameznik ne sooči

s težavo, začne  iskati izgovore za zapustitev kluba (Jakopič, 1983).

EMPIRIČNI DEL

3.1 Opis metode

Za pripravo raziskovalne naloge smo izbrali kvalitativno raziskovanje, natančneje

metodo kvalitativne analize vsebine, ki jo opravimo na majhnem številu primerov ali manjši

skupini ljudi, ki jih med seboj primerjamo. Ta skupina ljudi je skrbno izbrana na podlagi

kriterija teoretične ali praktične relevantnosti z namenom, da bi odkrili konkretne značilnosti,

različne poteke dogodkov ali doživljanja posameznikov ter delovanja skupine, ki jo

preučujemo. Tak način preučevanja imenujemo študija primera (Mesec, 1998).

Metoda kvalitativne analize vsebine sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v

raziskovalnem procesu in besedne pripovedi ali opisi, v končni fazi pa je to gradivo tudi

obdelano in analizirano na beseden način. Še ena značilnost kvalitativne raziskave je, da

poteka iterativno, torej z nenehnim vračanjem, preverjanjem in utrjevanjem prejšnjih korakov,

vse do zadnjih ugotovitev, ki podajo dokončno sliko, katero bomo zagovarjali  (Mesec, 1998).

S pomočjo kvalitativne raziskave dobimo z uporabo različnih metod veliko primarnih,

nestrukturiranih podatkov, ki jih moramo kasneje, v drugi fazi smiselno oblikovati v

razumljivo poročilo. Sneman intervju moramo najprej pozorno poslušati in pretipkati v
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transkripto, pri katerem smo poskušali v največji meri ohraniti original povedanega, kar

pomeni, da je veliko prepisanih stavkov slovnično nepravilnih. Iz transkripte kasneje

oblikujemo kode. To je pogosto beseda ali kratka fraza, ki vključuje skupne elemente

predmeta raziskovanja, izpostavlja najpomembnejše značilnosti ter zajema bistvo podatkov iz

besedila. Kodiranje torej pomeni izpostavljanje ključnih pojmov in pripisovanje le-teh v

besedilo. Na koncu kode združimo, da dobimo kategorije, s katerimi razložimo raziskovalni

problem. Uporabljena metoda je torej diskurzivna analiza vsebine, pri kateri smo iskali

kognitivne strukture intervjuvancev. Tehniko neposrednega poimenovanja, ki smo jo v

raziskavi uporabili, določa opis, poimenovan z določeno kodo. Ta tehnika kodiranja spada

med odprto, trofazno kodiranje (Mesec, 1998).

3.2 Opis vzorca

Ciljna skupina so osebe, ki so se zdravile za sindromom odvisnosti od alkohola in po

končanem bolnišničnem zdravljenju obiskujejo podporno skupino Klub zdravljenih

alkoholikov. Raziskava je potekala v treh manjših skupinah, skupno je bilo tako vključenih 23

oseb. Intervjuje smo izvedli individualno, v prostorih zdravstvenega doma, kjer se sestajajo

člani navedenega kluba.

Ker so v vzorec po temeljiti presoji raziskovalca izbrani posamezniki, ki bi lahko

podali kar se da največ informaciji v zvezi s proučevano tematiko, govorimo o

neverjetnostnem, namenskem vzorcu (Lamut in Macur, 2012).

3.3 Postopek zbiranja podatkov

Raziskava je potekala v dveh fazah. V prvi fazi smo razdelili mednarodno preverjen in

priznan Beckov vprašalnik depresivnosti, s katerim smo preverili stopnjo depresivnosti pri

članih kluba. Na podlagi rezultatov vprašalnika smo izbrali dva klienta z najvišjim rezultatom

in dva klienta z najnižjim rezultatom ter z njim opravili delno strukturiran, usmerjen intervju.

Delno strukturiran intervju pomeni zbiranje podatkov med pogovorom, v katerem sta

udeležena raziskovalec in intervjuvanec. Ker je ustne odgovore sproti težko beležiti, si

pomagamo s snemanjem, vendar moramo pred tem pridobiti soglasje udeleženca. Cilj
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raziskovalca je, da se med intervjujem razvije čim bolj učinkovita in sproščena razprava

(Mesec, 1998).

3.4 Etični premislek in omejitve raziskave

Ob prvem srečanju smo udeležencem predstavili vsebino, potek in cilje raziskave.

Zavedati se moramo, da delamo z osebami, ki trpijo za motnjo v duševnem zdravju, zato so

le-ti lahko bolj občutljivi na določena osebna vprašanja. Vprašanja morajo biti zato skrbno

izbrana in primerno postavljena, z možnostjo umika v trenutku, ko ne želijo nanj odgovoriti.

Udeležence ne smemo nikakor siliti v sodelovanje. Pri osebah z visoko stopnjo depresivnosti

je komunikacija veliko težja in nejasna, zato je potrebno večkrat preveriti, ali smo odgovor

pravilno razumeli. Na postavljeno vprašanje mnogokrat ne odgovorijo smiselno ali so zelo

zbegani, zato je v takih situacijah potrebno veliko raziskovalčeve strpnosti.

Ker je obravnavana tema občutljiva, je zelo pomembno, da se udeležencem zagotovi

zasebnost in anonimnost podatkov, pridobljenih med raziskavo. Pri reševanju mednarodno

priznanega Beckovega vprašalnika depresivnosti smo udeležencem omogočili, da namesto

imena zabeležijo kodo, seznam kod z imeni pa je hranila terapevtka kluba samo z namenom,

da smo lahko kasneje povabili na pogovor štiri izbrane člane. Pred snemanjem pogovora je

bilo potrebo pridobiti privolitev posameznika, pri prepisovanju transkripte pa je potrebno

odstraniti vse podatke, ki bi lahko razkrili identiteto udeleženca. Samo  tako  so člani kluba

privolili v sodelovanje.

Med raziskavo pa smo naleteli tudi na oviro. Klub zdravljenih alkoholikov, s katerimi

smo bili dlje časa dogovorjeni za opravljanje raziskave, so sodelovanje v zadnjem hipu

odpovedali, zato je bilo potrebno najti alternativo. Raziskavo smo opravili v drugem Klubu

zdravljenih alkoholikov, ki so sodelovanje z veseljem sprejeli. Ker je bil čas raziskovanja v

poletnem obdobju, obiskuje klub veliko manj članov kot običajno. Od 40 včlanjenih je bilo na

dan vprašalnika prisotnih le 23 članov. Le-ti so pokazali veliko zanimanje in so  prosili, če bi

jim po koncu raziskave v zameno prišli rezultate predstaviti v obliki krajšega predavanja.



Mermolja, Karin. 2015. »Depresivnost pri osebah, odvisnih od alkohola.« Magistrska naloga,

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

53

3.5 Predstavitev in interpretacija rezultatov- združenje in analiza sorodnih pojmov v

kategorije

Kognitivna struktura pri osebah odvisnih od alkohola s primarno in sekundarno depresijo

Po analizi opravljenih intervjujev smo ugotovili, da je pri vseh klientih alkohol

predstavljal obliko samozdravljenja za različna negativna emotivna stanja, kot so stres,

depresija, anksioznost, izgorelost, poškodba. Potemtakem na naše raziskovalno vprašanje ne

moremo odgovoriti s primerjavo kognitivne strukture pri osebah odvisnih od alkohola s

primarno depresijo in sekundarno depresijo, ampak lahko pogledamo različne življenjske

okoliščine, ki so vprašane posameznike pripeljale v alkoholizem.

Pri prvem intervjuvancu je predstavljal alkohol poživilo, ki je blažil stresne situacije.

Zelo pogosto se zgodi, da pitje predstavlja strategijo reševanja problemov, ko se pri moškemu

pojavi problem na področju dela. Intervjuvanec je delal 22 let v pogrebni službi, kjer »pridejo

dnevno take situacije da… pa se malo potolažiš s tem… vidiš, slišiš, občutiš… vse sorte…

veliko žalosti prinese tak poklic«. Tudi sam se zaveda, da je je stres, ki ga prinaša tovrstni

poklic veliko pripomogel k razvoju zasvojenosti: »mogoče zaradi službe, sem imel tako malo

stresno službo in… je pripomoglo no. Verjetno, da je tisto pripomoglo, da sem... da nisem

prekinil... namesto, da bi prekinil sem skozi več… oziroma se je tisto nadgrajevalo v vedno

večjo dozo... pa pride pol do tega«. Prav zato, pravi, da le redki zdržijo, veliko jih raje menja

delo. Pojavljati so se začeli tudi depresivni simptomi, kot so »žalost, tesnoba… potrtost…

hrana bolj tako…bolj tako, brezvoljnost… mislim, moči niti za… kako bi se reklo… vse mi je

šlo,  na jok mi je šlo, ma ne zaradi… v službi nisem nikoli, vsaj jaz se ne spomnem da bi,

nisem nikoli jokal… pač… v zasebnem življenju… počutil sem se osamljen, tudi če nisem bil

osamljen… ker je žena, pa otroci«. »cilja nisem imel nobenega… nobenega… kako bi rekel,

nič, nič me ni gnalo… včasih mi je šlo na jok zjutraj, ker sem moral iti v službo… pa ne vem

zakaj, recimo«. »Malo sem depresiven skozi… ampak vsaj lahko nekaj delam… so bili pa

trenutki, ko nisem zmogel res nič, pa je bilo treba iti v službo«. Zato se je začel zdraviti z

antidepresivi. Poroča, da se je depresivno stanje začelo pojavljati že pred časom zasvojenosti,

zato v tem primeru lahko govorimo o primarni depresiji. Tolažbo za slabo počutje je klient

našel v pijači: »misliš, da bo boljše, samo v bistvu… mogoče tistikrat, trenutno ja, ampak… ko

je tisto popustilo je bilo verjetno, predvidevam še slabše, ne…je bilo eno obdobje potem, en
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cajt, je bilo kar dobro, samo potem … potem je pa začel že alkohol mene… kako bi rekel… je

on prevladal nad mano… prej sem jaz bil, tudi če sem bil v depresiji, ampak sem bil

razmeroma dobro še… ampak potem je pa prišlo do prekomernega pitja«. Klient pripoveduje

tudi o anksioznih napadih v avtomobilu: »Zato ker je bilo prvič me je bilo strah, da me

pobralo. Ker sem mislil, da je kakšna kap ali ne vem, kaj bi lahko bilo… nisem bil sposoben

nič… tako, da potem se spomnem tisto, kar sem bil na bolniški… en teden, štirinajst dni.  Ko

sem bil v naravi je bilo dobro, ko sem prišel v avto, pa je bilo spet« te napade tesnobnosti se

je klient naučil uravnavati z kognitivnimi tehnikami sproščanja. »Potem je bilo že boljše, ker

sem vedel, da ni nič groznega… sem vedel kako si pomagati, z dihanjem…«

Za depresijo je značilna tudi nizka samopodoba. Pri drugem intervjuvancu, ki je po

Beckovem vprašalniku kazal visoko stopnjo depresivnosti, je enega od vzrokov za to nizko

samopodobo možno razbrati iz pripovedovanja o zavrnitvi v vojsko: »Mene je že bremenilo

to, ker nisem šel k vojakom«, »in to tudi prispeva k depresiji«, k temu pa je vsekakor

pripomoglo tudi dejstvo, da se ni poročil: »Potem tisto, ker recimo tudi kako deklico rabim pa

to. Potlej jaz sem bil zadržan tisti cajt, pa se niti oženil nisem«. Depresivni simptomi so se pri

klientu kazali v obliki nejevolje, tesnobe in zagrenjenosti: »Pride taka depresivnost, živčnost

sistema pride. Ker tudi težko spiš in take reči«, »tudi noči pridejo take. Če imaš ti na glavi

kakšna težka dela, boš težje spal, če pa imaš taka fajn dela, boš pa v redu zaspal«. Le-ti pa so

bili po očetovi smrti  vse bolj prisotni. Pri klientu pa lahko zasledimo tudi anksioznost. Po

prometni nesreči se zaradi anksioznih občutkov izogiba situacijam, ki mu povzročajo tesnobo.

Poroča, da: »Tudi z avtom ne upam več kaj. Grem malo dol v ---, ma še vedno imam nekaj

treme«, »…kako te ne bo strah. Prav dilema res. Jaz ne upam iti sam z avtom v ---, tudi če se

dobro počutim, ker te lahko žvajzne, greš samo na glih, tudi lahko po stopnicah...«, na

vprašanje, o čem v tistem trenutku razmišlja in česa ga je strah odgovarja: »Tisto, da se ti bo

skozi kaj naredilo. Ko se ti enkrat zgodi, tistega dogodka ne pozabiš«, »če bom prišel na cilj

ali ne bom prišel, tisto imaš v glavi skozi. Sej ne drugega, da bi me bilo prav strah, ane. In pa

skozi vidiš, da se bojiš in to…«, to se pa odraža v pospešenem bitju srca in ponavljajočih se

mislih. Izogibanje in občutek strahu, ki se pogosto pojavljata, ga pri normalnem delovanju

vsekakor ovirata in blokirata, zato je ta katastrofična prepričanja klient miril z alkoholom, ki

je trenutno blažil telesne simptome: »Ta alkohol recimo, jaz sem začel s temi pijačami, da se

pomirim malo, iskreno povedano. Samo potlej je šlo skozi na bolj. Potem sem lažje tudi delal,

ko sem malo popil in tako«, »ker korajže sem imel potlej tudi, ane. Tudi ko je bilo treba
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kakšno delo narediti na višini si popil ena dva, pa je šlo boljše. Nisi študiral več, kaj se ti

lahko zgodi«,  »z alkoholom na začetku si pomagaš, ne pomaga ne kamomila, ne tablete.

Samo potem pride, da ga prav rabiš…«. Dokazano je, da se v določeni situaciji poleg

ponavljajočih misli, ki sprožijo anksiozni napad in se odražajo v obliki strahu, telo to reakcijo

zapomni in se zato v naslednji podobni situaciji ta anksioznost ponovi. Ko se začne oseba

izogibati spornim situacijam, sebi dokaže, da je nemočna, kar se v tem primeru ujema tudi z

nizko samopodobo klienta in se strah samo še dodatno poglobi in utrdi. Alkohol je v tem

primeru za klienta predstavljal obliko samozdravljenja za depresivno razpoloženje in

anksioznost. Ta začarani krog v kognitivno vedenjskem pristopu razlagamo s shemo:

situacija- misli- čustva- vedenje.

Pri zadnjih dveh intervjuvancih je mogoče zaznati, da včasih ne znata ločiti lasnih

potreb od interesov in koristi drugih ljudi. Pri tem pozabita nase, kdo v resnici sta in kdaj je

potrebno nekoga zavrniti. Po poročanju klientov med hospitalizacijo močno poudarjajo tudi

učenje selekcioniranja pomembnih in manj pomembnih stvari v pacientovem življenju, saj

lahko samo  tako  ohranijo notranje ravnovesje.

Tretji intervjuvanec se je v življenju soočil ravno s tovrstno težavo. Poleg tega, da ni

znal zavrniti nobene prošnje znancev, tudi če le-te niso bile toliko nujne, ima v življenju

ogromno drugih dejavnosti (kolesarjenje okoli Slovenije, motorno kolo, prostovoljec pri

Rdečem Križu, vodilna funkcija pri KZA, letenje z zmajem, razvažanje mleka,

dimnikarstvo…). Zase pravi: »dosti probavam kakšne nove stvari...« Te aktivnosti do

določene mere vsekakor prinašajo zadovoljstvo, po drugi strani pa povzročijo izgorelost pri

človeku. Izgorelost se kaže predvsem pri ljudeh, ki so nagnjeni k veliki storilnosti, so

pedantni in predani. Njihovo življenjsko pravilo se kaže kot prepričanje, da ne smejo nikogar

razočarati, da morajo vsem ugoditi in nikogar zavrniti. Ko  izgori in se to življenjsko pravilo

poruši, ga to navda z občutkom nesposobnosti, ki je globoko v njem zasidrano kot jedrno

prepričanje. Začnejo se pojavljati neprijetna občutja, ki jih blažijo z alkoholom, ki predstavlja

trenutno rešitev. Tudi v tem primeru gre za popivanje kot obliko samozdravljenja, saj je

alkohol psihološka bergla, na katero se je uprl. Med  pitjem se je alkoholizem poznal tudi pri

aktivnostih, ki so sčasoma upadale, interesov je bilo tako vse manj, ostalo mu je samo še delo.

Klient se je po zdravljenju naučil selekcionirati stvari, saj je prepoznal, da le tako lahko

obvladuje svoje življenje: »precej sem jih imel že... aktivnosti… sem se mogel… recimo sem

bil kot --- na klubu... ko je bil še prejšnji predsednik. Tako da sem še --- pomagal tele razpise,
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pa to in se je toliko nabralo… Sem si rekel: treba enkrat reči »ne«. Tako, da zdaj samo kar je

še za klub delam. Ne morem jaz tele vikende recimo, preveč mi vzame… komu na čast. Tako

sem si prav mislil, bom jaz za sebe nekaj delal«.

Intervjuvanec pripoveduje, da se je socialno pitje povečevalo po večjih prelomnicah v

njegovem življenju: »tudi doma smo brez službe ostali... žena tistikrat. Tisto je bila tudi ena

slaba stvar, recimo... pa so se začela tudi nesoglasja med nama. Vse na dol gre, alkohol pa

vse bolj pogost«. Težka situacija je bila tudi ločitev: »po ločitvi je bila ta najhujša faza«,

predvsem po selitvi sina: »ko je šel takrat k mami, pa… takrat  sem prav padel dol. Takrat je

bilo najhujše obdobje. Takrat kar ni bilo več nič za delat, tudi če sem bil doma«. »Tistikrat

sem začel, kako bi rekel… v težavah začel pit… ker vem, če sem tistikrat pil recimo iz veselja,

še ni bilo toliko… potem pa, ko sem malo tako probal, da bi se potolažil, je bilo pa…

naslednji dan se zbudim… pa si spet… si nekako odmikal te probleme… mislim, probleme,

no… namesto jih sprejet, pa sem naprej odmikal z alkoholom«. Ponovno ugotovimo, da je

alkohol predstavljal tolažbo za negativno počutje, katerega pa je kasneje nadomestil z

raznoraznimi tehnikami sproščanja: »sem bil dosti na tistih delavnicah Reikov, potem na

umetnosti življenja, pa Flaming… določene stvari pobereš od tam, ki ti odgovarjajo«.

Pri zadnjem intervjuvancu ugotovimo, da je vzrok za razvoj alkoholizma v prvi vrsti

nesreča s kosilnico, ki je povzročila trajne poškodbe in dolge rehabilitacije: »ne sprijazni se

človek takoj po takemu, ane. Je  en cajt, da se sprijazniš, da pač za eno delo boš rabil tri ure,

ko si prej rabil 15 minut. In človek se ne sprijazni takoj… zdaj sem se jaz s tem sprijaznil in…

takrat pa, če sem popil dvakrat dva deci… je lažje...«. Klient je tako začel blažiti depresivna

počutja, ki so se pojavljala zaradi nastalega bolezenskega stanja: »Imam eno majhno kmetijo

in je bilo treba kositi in to. In rabiš več cajta, ne…  in sem videl, da… ne vem, malo psihično,

če sem malo popil pa je bilo boljše«, »ko popiješ pol litra si malo bolj močan, ma to eno uro«

Pripoveduje, da ga je nesreča tako psihično potolkla, da se je počutil vedno bolj na tleh:

»Vedno hujše je bilo, ane. Nisem mogel jesti več…«, »čim bolj si se odmikal, da nisi

nobenega… z nobenim nisi rad imel stika. sam najrajši«, alkohol pa je bil vedno bolj prisoten

v njegovem življenju, dokler se njegovo zdravstveno stanje ni toliko poslabšalo, da se je

odločil za zdravljenje.

Ne gre  zanemariti dejstva, da je pri dveh od štirih intervjuvancev sindrom odvisnosti

od alkohola dedno pogojen. Drugi intervjuvanec pripoveduje: »Nekaj je pa tudi dedno, ane.

Zato ker je tudi tata pil«, pri tretjemu intervjuvancu pa ima alkoholizem v družini kar dolgo
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zgodovino: »Mama je šla na zdravljenje, ko sem imel ene 18 let… tako… videl sem, kako

zgleda, kako je bilo… ker je mama pač… mislim, zoprno mi je bilo… tudi dosti drugim sem

povedal, kako gledajo otroci, kako sem jaz takrat gledal na starše… tudi tata ga je malo

popil, pa so se kregali… in tisto prenašat… je pa verjetno nek vzorec… pri tatu sem videl…

on, tudi ko je šel v penzijo, on je stalno popival malo… sej pol zaradi jeter, on je imel isto…

oče se ni zdravil… ne vem, vprašanje če bi se on, tak karakter je bil… je pa tudi v mamini

rodbini recimo… je bratranec, pa… mamin brat… dva brata celo, še en bratranec v Trstu…

je zelo nagnjeno zgleda to…«

Intervjuvanci uporabljajo različne preventivne strategije, s katerimi zmanjšujejo

nevarnost ponovitve depresije in ohranjajo abstinenco. Poročajo, da jih v največji meri

sproščajo in odganjajo negativne misli sprehodi v naravo, plavanje, kolesarjenje,

planinarjenje, pogovori in družba s sorodniki ter prijatelji ali opravljanje manj zahtevnih del,

kot  je delo na vrtu, delo v delavnici in gledanje televizije. Seveda je tudi klub zdravljenih

alkoholikov odlična podporna skupina, ki posameznikom z istimi težavami omogoča pogovor

in druženje: »Je pa to recimo dobro, da te klub malo spodbuja, imaš enake ljudi... lahko tukaj

govoriš kar ti paše, ker so pravila taka, da zunaj se tega ne govori. Če je kej pa lahko se s

terapevtko pogovoriš«.

Razlike v kognitivni strukturi pri osebah, odvisnih od alkohola, ki kažejo depresivne
simptome, in tistimi, pri katerih ta simptomatika ni prisotna

Po mednarodno priznanem Beckovem vprašalniku depresivnosti sta prva dva

intervjuvanca kazala srednje težko stopnjo depresivnosti, druga dva pa minimalno stopnjo ali

brez depresivnosti. Skušali bomo ugotoviti, ali obstajajo razlike v kognitivni strukturi štirih

klientov, ki so se zdravili za sindromom odvisnosti od alkohola.

Pri prvem klientu je možno prepoznati veliko  negativnih samodejnih misli in

predpostavljenih resnic oziroma življenjskih pravil. Naštejmo jih nekaj: »verjetno če bi tako

nadaljeval, me ne bi bilo več tukaj. Sigurno, ne verjetno, sigurno…«, »Ker če bi zdaj imel še

tisto službo, je vprašanje, če bi bil še tukaj«, »vsaj jaz ne vem, da bi imel kakšnega

sovražnika, da bi se kakšnemu zameril, da bi bil jaz tisti, ki bi se mogel nekaj… lahko bi se

kakšnemu tudi jaz, ne vem…«, »jaz bi rekel, da sem dosti trmast, samo res ne vem če se smem

pohvalit… če bi bil dovolj trmast, mi ne bi bilo treba iti v Idrijo…«, »odločiti se, da je treba
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stisnit tistih par let, kar ti še ostane«, »morem se približat stotki«, »Da bi pa rekel, da pa, da

sem strašno žalosten, ker bom mogel jutri umret, pa tudi ne«, »To me še zdaj žre, da nisem…

zakaj nisem imel toliko »jajc«, da bi udaril po mizi?!«, »ker sem lepo delal s pokojnimi, sem

bil nagrajen«, »sreče jaz nisem imel nikoli«. Pojavljajo se tudi miselna izkrivljenja, kot so

branje misli: »nekateri mislijo, da je to kar tako« in prilagajanje: »S tem, da ubogaš vse, tudi

če ti ni prav. Kako bi rekel, v duši ti ni prav ampak raje ubogaš kot, da kažeš da… hočeš

zakrinkat malo«.  Iz pripovedovanja pa lahko izluščimo tudi nekaj povedi, ki nakazujejo na

klientova jedrna prepričanja: »Ja, tistikrat sem bil slabši… se mi zdi, da sem bil slab…«, »jaz

sem tak človek, ki nisem nikoli sam sebi rekel, kako sem fajn, kako sem dober… ni bilo…«, iz

katerih je mogoče razbrati, da se klient globoko v sebi počuti manjvreden. Ravno na to jedrno

prepričanje nas opozarja tudi klientova pripoved, v kateri razlaga: »jaz se spomnim tudi prej,

že zdavnaj, zdavnaj prej, ko sem bil upornik… kako bi rekel, sem imel besede, so se me bali…

kako bi rekel, imel sem veljavo, so imeli rišpekt do mene. Potem sem začel pit, pa počasi

izgubljaš tisto veljavo, se skozi bolj bojiš…« Na vprašanje, ali se še sedaj tako doživlja,

odgovarja: »Ne, ne… zdaj ne rabim več tistih , kako bi rekel... tistih nastopov, takih… ne

pridejo take prilike, da bi mogel bit oster nekako… nimam več dvomov o sebi«. Ko je imel

torej klient občutek, da je cenjen, se je še bolj gnal, da bi ohranil to visoko samopodobo,

čeprav je bilo njegovo delo zelo stresno. Z razvojem alkoholizma je ta veljava v družbi vse

bolj padala, samopodoba se je nižala in na površje je vse bolj prihajalo jedrno prepričanje, ki

ga je spravljalo v depresivno stanje. Za depresivno stanje pa je značilen tudi atribucijski stil,

pri katerem se klienti počutijo nemočni za obvladovanje svojega življenja. Tak način

razmišljanja prepoznamo pri prvemu intervjuvancu: »prej sem bil bolj nemočen, sigurno…

nisem imel moči, da bi se uprl, ko je bilo kaj narobe. Tisto me  še danes žre, ker nisem imel

toliko moči, da bi se uprl, kadar se mi je zdelo… ko se mi je delala krivica v službi … so se mi

dogajale, poleg takega dela, tudi krivice v službi… nisem imel moči, da bi se… ali pa volje,

ali pa sem imel strah, da…«

Tudi pri drugem intervjuvancu lahko zasledimo kar nekaj negativnih samodejnih misli

in predpostavljenih resnic oziroma življenjskih pravil: »To te spravlja vedno bolj v pogubo«,

»Se je treba ganit, če si ti zdrav, če se ozdraviš, to je super, ker potlej prideš na normalna

pota, če imaš pa ti še polhno drugih stvari, pa ne moreš biti prav«, »taki bolni živijo lahko še

več kakor zdravi«,  »v vojsko bi mogel iti, pa bi bil bolj sproščen«, »ali bom še kaj zdrav?!«,

»je bilo vse skupaj narobe, pa zakaj ga moreš pit?!«, »Če bom preživel….lahko da ne bom«,
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»Sam sem bil nad sabo jezen, zakaj moram že na vse zgodaj pit«, »Bolj težko je bilo, ja…

hudo…hudo mi je bilo. Kako lahko…«, »Slaba misel ane, logično. Zakaj moram pit?! zakaj ne

bi mogel pa brez?! Zakaj nisem bolj zdrav?!  Zakaj lih moram… Pa take reči ti hodijo po

glavi«, »najbolj hudo mi je recimo, ker jaz bi hotel hoditi v hribe, pa hodijo ljudje na ture po

4km, pa ne zmorem. Zakaj jaz ne morem?!«, »Tistikrat, ko mi je tata umrl. Ko me je zapustil«

ter miselnih izkrivljanj, kot na primer branje misli: »Sej sama veste, ste iz tega področja«,

»potem veste kako je«, etiketiranje: »Na koncu sem že ratal recimo… alkoholik, nisem mogel

biti brez njega«, in pretirano posploševanje: »Ko se ti enkrat zgodi, tistega dogodka ne

pozabiš«, »tole bi se vsak bal«. Izrazitih jedrnih prepričanj med pogovorom ni bilo zaznati, iz

celotnega  klientovega pripovedovanja pa smo dobili občutek, da bi z bolj poglobljeno

diskusijo le ugotovili  občutek manjsposobnosti, ki je vezan na zavrnitev v vojsko zaradi

bolezni in življenje brez partnerice. Klient skozi celoten pogovor namreč poudarja, da bi bilo

drugače, če bi le ne bil bolan. Izkazuje veliko mero zaskrbljenosti in dvomov v prihodnost,

sebe pa doživlja kot pozitivno osebo: »Jaz hudoben nisem, to rečem… to, da sem bolan sem

že povedal. Slabo nočem nobenemu, nimam takih grdih napak. Tudi, da bi bil komu foušen…

mene to ne zanima se nekaj ukvarjat«.

Tretji in četrti intervjuvanec bo Beckovi lestvici nista kazala visoke stopnje

depresivnosti, vendar lahko tudi pri njiju najdemo tako negativne samodejne misli,

predpostavljene resnice oziroma življenjska pravila, miselna izkrivljenja kot tudi jedrna

prepričanja.

Naštejmo jih nekaj pri tretjemu intervjuvancu: »sem bil prav zgubljen… že tisto vidiš

kje… tudi zato recimo dostikrat ko sem bil sam, sem se bal, da ne bi mene zgrabil delirij, da

bi bil sam doma«, »tako, ni lepo, težko ti je to gledat«, »Tistikrat je bil tak greh iti v Idrijo, ne

vem… še sedaj vidim, eni tako… Tisti ki dela tak greh, ga niti vidi ne«, »sem si prav rekel:

aaaa, to je verjetno zdaj dno, zdaj pa nimajo me dat kam bolj nižje«, »stalno imaš tisto, da eni

hočejo neki od tebe«, »V službi pač moreš opravljati delo tisto kar je, ane«, »preveč so

izkoriščali eni, ane… dokler ne pokažeš…«, »brez moči si in ne veš…«. Miselna izkrivljenja,

kot so krivda: »eno je, če želiš to, a ne…«, obžalovanje: »ne znaš pomagat… to v pričo mene

je pršel in je umrl. Ko bi znal oživljati vsaj nekaj, bi lahko pomagal… tam sem ga tresel« in

etiketiranje: »tako nekje isti smo«. V času pitja je sebe in svoje probleme videl tako: »nekako

sprejemal sem, ampak… nisem toliko znal, recimo, sam s sabo delat…«, »jaz sploh nisem

nekako znal izražati čustva… povejte kaj si mislite, kako ste… tisto sem se jaz zgoraj
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naučil…(Idrija) tako, da se spomnem po enemu mesecu, ki je bila uvodna predstavitev, sem

opazil samega sebe, na cigaretu smo bili… in pač, neki heci… sem se smejal, sem čutil iz srca

gor smeh«, sedaj pa sebe in svojo prihodnost doživlja povsem pozitivno: »Sem kar

zadovoljen. So tista nihanja recimo.. kakšne, ma ne bolezni, recimo kakšne bolečine v križu...

drugače… ma fajn je.. recimo mi je prav v spominu ostalo, ko mi je sestra od none na

zdravljenju dala knjigo in je prav podčrtan pregovor »naj bo vsak dan biserček zase«. Tako

pravijo recimo, da vsak dan po sebi si nekako... dobro ne zdaj lih vsak dan, ma si dostikrat

pogledam zvečer kako… ali se da, da bi bilo lahko kako boljše. Fajn je z vsakim dnem, ane

posebej…«, »Poln energije, vse bi rad še probal«. Pri tretjemu intervjuvancu smo opazili, da

je konstantno aktiven tako na delovnem področju kot med svojim prostim časom. Ljudje, ki

so pretirano storilni, pa se pogosto nagibajo k izgorelosti. Njihovo življenjsko pravilo se kaže

kot prepričanje, da ne smejo nikogar pustiti na cedilu, da morajo vsem ugoditi in nikogar ne

smejo razočarati. Ko pride do izgorelosti in se to življenjsko pravilo poruši, se občutek

nesposobnosti, ki je globoko v njem zasidran, oblikuje kot jedrno prepričanje. Te negativne

občutke je klient začel blažiti z alkoholom. Kasneje, poroča, da se je naučil ločiti pomembna,

od manj pomembnih del: »tako, da sem nekako začel graditi prav na sebi. In potem, če bi

recimo… tudi če bi lahko takoj šel, recimo eno stvar narediti, kakor sem prej »ja, ja ni

problema«… »morem razmislit, dej ti povem zvečer«, ali pa kej takega… da gre nekaj uric

mimo…pa sem sprejemal odločitve…« »Ta prvo sem jaz. Se pravi nekaj bom počel, recimo«,

»komu na čast. Tako sem si prav mislil, bom jaz za sebe nekaj delal«.

Pri zadnjem intervjuvancu, ki abstinira le nekaj več kot leto dni, smo opazili naslednje

negativne samodejne misli in predpostavljene resnice ter pravila: »malo sem študiral, ne… ja

pa, tako ne more it naprej tako bom … če ne grem na zdravljenje bom šel na drugi svet…«,

»saj nikoli več nebom tak, kot sem bil«, »saj človeka včasih tudi treznega vrže malo na brzino

če ti kdo kaj reče, te vrže malo iz tira«, »proti koncu že, da sem čist propadel... da bo pač

konec...«, »Če boš na tisto mislil, ne vem… lahko te spravi nazaj na slabo pot«, »prvo leto si

najbolj ranljiv, ne… takoj je kakšen spodrsljaj«. Zaznali pa smo tudi nekaj miselnih

izkrivljanj kot etiketiranje: »sam si vedel, da ko pride kaj na cesti je prvo pihanje in si kriv za

vse kot nacisti«, branje misli: »Človek ne ve, da… ti ko gor u Idriji preživiš recimo dva mesca,

ko že vidiš, da je to čisto nekaj drugega, da to ni en bau bau, da zdaj pa ko boš prišel i z

Idrije: glej ga, glej ga tega, unega, tretjega, ne…« in obžalovanje: »včasih pride še malo

mladost, malo neumna leta…mislim, neumna… obžalujem, samo tista leta, ko sem jih zapravil
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zaradi alkohola. Ko bi lahko več naredil, pa bi lahko bil po drugih krajih tudi bolj uspešen«,

»Tiste misli mi pridejo: pač, ---- lej zapravil si to in to. Lahko bi drugače to naredil«.

Klientova glavna skrb je zdravje. Strah ga je, da po nesreči nikoli več ne bo kot nekoč. Te

depresivne misli, ki so vzbudile jedrno prepričanje manjsposobnosti se kažejo tudi v

naslednjih trditvah, ki jih je intervjuvanec podal med pogovorom: »Ampak nisem več tisti bil

ko… kot, da bi lahko vse delal«, »Si dobiš svoje kolege tam tudi če si na vozičku, sej so vsi,

ne. Pole, ko prideš ven je pa nekaj drugega, ne. Drugi vsi zdravi, ti z berglami hodiš…«.

Čustva, ki je klient po nesreči doživljal, so bila povod za začetek samozdravljenja z

alkoholom. Tudi pri tem intervjuvancu lahko prepoznamo atribucijski način mišljenja med

pitjem: »vedel sem, ampak si nisem mogel sam sebi pomagati. Me je povleklo«, »sam si

človek ne more pomagati«, »zdaj ja.. prej pa ga nisem imel v svojih rokah, ker ga je imel

alkohol, ne jaz. Je bil on gospodar. Takrat sem mogel, pa tudi če je bila ena ura popoldne,

sem šel v trgovino, pa sem si kupil en liter vina recimo«. Sedaj, med abstinenco pa sebe in

svoje življenje vidi v pozitivni luči: »Ja zdaj sem čisto drug človek. Tudi drugače sprejemam,

recimo včasih te je hitro razjezila kakšna stvar. Danes ta prvo v sebi malo premisliš«, »Ja kot

človek sem jaz grozno, ne vem… tak dobričina, ne. Če le lahko pomagam, pomagam to sem

tud že prej, ane.«, »sem družaben človek«, »obsojat se ne smemo. Kot tudi drugi nas ne smejo

obsojat. To je isto ena taka bolezen kot da si v eni drugi bolnici ..ne vem.. moreš pa gledat…

je pa na tebi to, da se to ne bo ponavljalo. Na nobeni terapevtki, na nobeni doktorici, kot

samo na tebi«, »zdaj je čisto drugo življenje, ne…« »ni da bi živel iz dneva v dan, ampak

imam kakšne cilje. Večina kar si bom dal in kar bo možnosti, nekaj za pohajat nekaj za delat.

Vsakega malo. V glavnem umirjeno življenje brez kakšnih ne vem kako napetih...«, »bolj sem

motiviran«.

Vsem intervjuvancem so skupne različne alternativne misli: »zdaj nima več veze,

ampak me žre«, »zdaj pa bejž iz bajte ven… potem je pa boljše«, »samo moreš misliti, da je

vse normalna stvar, sej vsakemu se lahko zgodi«, »no prav, bom vsaj s kakšnim, ki je imel

take probleme«, »imam neke cilje si zastavim, bom šel to, pa bom to počel. Tako recimo

mogoče na kratkoročno lahko tudi na pol leta. Recimo na dopust bom še šel, že razmišljam…

in nekako če prideš s slabo voljo lahko recimo pomisliš na tisto. Si uštimaš nekaj, kar veš da

je dosegljivo recimo«, »nekako vsaka stvar je za nekaj dobra, si mislim…«, »kar naredim

danes naredim, jutri bo še en dan«, »ampak kar je bilo je bilo. Za nazaj se popravljat ne da.

Živeti moreš naprej. To moreš pozabiti, odrezat tisto proč in tiste misli«.
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Vsi intervjuvanci tudi navajajo, da so se med  pitjem zavedali težav, ki jih prinaša

zasvojenost: »zavedal sem se, da bo treba… da tako ne bo šlo… da tako ne bo šlo naprej, da

nekaj bo treba ukreniti… jaz sem že kar nekaj teh zadnjih let vedel tisto, samo se nisem mogel

odločiti… težko se je odločiti«- intervjuvanec 1, »vedel sem, da ni prav to, pač da… da je

odvisnost… sej recimo pol, ko sem prebolel tisto telesno odvisnost, ko sem bil trezen… niti ni

bilo ta pravega razmišljanja. Sem videl pol na zdravljenju… s temi terapijami nekako, da sem

se prvič poglobil v sebe, da sem si naredil neko pot«- intervjuvanec 3, »malo sem študiral,

ne… ja pa, tako ne more it naprej, tako bom…«- intervjuvanec 4.

ZAKLJUČEK

Pri vseh intervjuvancih, tako tistih, ki so po Beckovem vprašalniku kazali visoko

stopnjo depresivnosti, kot tistih, pri katerih je depresivno stanje minimalno ali ga sploh ni,

lahko najdemo negativne samodejne misli, predpostavljene resnice ali življenjska pravila,

miselna izkrivljenja in tudi jedrna prepričanja. Pri klientih, ki sebe, svet in prihodnost gledajo

pozitivno, se te negativne misli obračajo na pretekle izkušnje iz obdobja pitja. Ker so ravno te

slabe izkušnje v večini primerov povod za depresivna razpoloženja, lahko tudi potrdimo

koncept samomedikacije pri vseh štirih navedenih primerih raziskave. Naj si bodi, da je vzrok

za alkoholizem primarna depresija ali samo blažji depresivni simptomi, ki so posledica

okoliščin, stresa, izgorelosti ali drugih težav, s katerimi so se klienti srečevali v življenju, je

alkohol za intervjuvance predstavljal psihološko berglo, na katero so se uprli. Depresijo in

sindrom odvisnosti od alkohola pa pogosto spremlja tudi anksioznost. To lahko potrdimo na

podlagi prvih dveh intervjuvanih klientov. Ugotovili smo tudi, da so se med zdravljenjem

priučili pomembnih kognitivno- vedenjskih strategij, s katerimi si pomagajo pri ohranitvi

abstinence in prepoznavanju ter preverjanju depresivnih misli v primeru, da se ponovno

pojavijo. Klientove misli vplivajo na njegova čustva, ki se pogosto kažejo v obliki

depresivnega razpoloženja, le-to povzroči določene telesne znake, ki se odražajo kot

hrepenenje po pijači in usmerjajo osebo k določenemu vedenju, v tem primeru poseganje po

alkoholni pijači. Skozi terapijo so se klienti naučili podvomiti v le-te, istočasno pa so razvili

alternativno, bolj fleksibilno in pozitivno mišljenje, ki pripomore pri ohranitvi notranjega

ravnovesja. Le-teh smo med intervjuji zasledili veliko.
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Opažamo tudi, da se pri zadnjem intervjuvancu, ki se je zdravil za sindromom

odvisnosti od alkohola pred letom dni, pogosto pojavlja atribucijski stil mišljenja, katerega v

večji meri nismo zasledili pri ostalih klientih (z izjemo pri prvem intervjuvancu), ki

abstinirajo že dlje. Iz klientovega pripovedovanja je razbrati občutek nemoči med pitjem, saj

ni imel moči, da bi se uprl alkoholu, čeprav se je svoje situacije zavedal. Ta občutek nemoči

je tudi pri zadnjemu klientu izginil s prenehanjem pitja alkohola, sedaj vsi klienti namreč

poročajo o pozitivnem mnenju o sebi in prihodnosti, z izjemo drugega intervjuvanca, ki kaže

zaskrbljenost za prihodnost. Ta klient je po Beckovem vprašalniku med drugim dosegel

najvišjo stopnjo depresivnosti med vsemi člani kluba zdravljenih alkoholikov, kjer smo

opravljali raziskavo. Njegovo depresivno stanje je mogoče zaznati že med samim govorom, ki

je izredno nepovezan, zmeden in težje razumljiv.

Iz zgodb in pripovedi intervjuvancev lahko ugotovimo, da ne obstaja varno uživanje

alkoholnih pijač, saj la-te še v najmanjših količinah škodujejo. Mit o manjši škodljivosti

različnih pijač je seveda zgrešen. Tudi za kozarec rdečega vina na dan »za kri« ne veljajo

drugačna pravila,  vsakodnevno uživanje lahko ravno tako privede do sindroma odvisnosti od

alkohola predvsem, če so v ozadju depresivna razpoloženja ali negativne življenjske situacije,

ki jih blažimo s popivanjem.

Alkoholizem ni samo kronična bolezen telesa in duha, v ozadju je še socialno okolje,

ki vključuje bare in zabave, ki ljudi povezujejo, pivske navade določenega naroda in vsekakor

interes države pri zaslužku s prodajo alkoholnih pijač. Lahko torej rečemo, da je alkoholizem

način življenja posameznika, družine in družbe. Problem je torej veliko globlji, kot se zdi.

Pogosto se alkoholizem razvije ravno iz socialnega pitja, kar v večini potrjujejo tudi naši

intervjuvanci. Kaj lahko torej storimo, da bi ta globalni problem, ki je v Evropi v zadnjih

desetletjih v veliki porasti, zmanjšali? Potrebno se  je bolj posvetiti preventivi, ozaveščati

ljudi o problematiki in predvsem prepoznati težavo alkoholizma pri ljudeh, ki nas obkrožajo.

Zavedati se moramo, da ko klienti poiščejo psihoterapevtsko pomoč, v resnici pridejo po-

moč, zato je pomembno, da jim ne samo svetujemo, ampak jih usmerimo na pot  spremembe.

Le tako bodo dolgoročno lahko ohranjali abstinenco in se z zdravim načinom življenja

zaščitili pred depresivnimi stanji.
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PRILOGE

INTERVJU 1 (po Beckovem vprašalniku visoka
stopnja depresivnosti)

Kaj vas je pripeljalo do točke, da ste začeli piti?
Težko... ne vem... sej sem skozi... nisem kar naenkrat
začel, kako bi rekel, to se je recimo povleklo 20 let,
najmanj... pa malo, pa malo, pa malo... potem pa…
mogoče potem gre proti koncu, tam na sredini nekje,
mogoče zaradi službe, sem imel tako malo stresno
službo in… je pripomoglo no. Verjetno, da je tisto
pripomoglo, da sem... da nisem prekinil... namesto, da
bi prekinil sem skozi več… oziroma se je tisto
nadgrajevalo v vedno večjo dozo... pa pride pol do
tega.

Če prav razumem, ste se počutili v stresni situaciji?
Ja, jaz sem… jaz sem delal v pogrebni službi 22 let in
potem pridejo dnevno take situacije da… pa se malo
potolažiš s tem… vidiš, slišiš, občutiš… vse sorte…
veliko žalosti prinese tak poklic.

Kako ste se vi počutili takrat?
V bistvu niti ni bilo tako slabo, če ne, ne bi zdržal
toliko let v tistemu... po navadi tele službe, cela
Slovenija, kar smo se dobivali v --- na upepelitvah, so
ljudje… redki, da so zdržali… so rajši zamenjali
službo, preden bi prišlo… no jaz pa nisem… naporno
je bilo, ja... ma dobro, to ni izgovor… mislim, da ni
prav glih… je pa pripomoglo…

Ste imeli torej tudi slabša, žalostna obdobja. Kaj
vas je takrat preganjalo?
Ne vem… sem imel eno, ma to že zdavnaj preden sem
šel na zdravljenje… sem imel eno obdobje, ki je bilo
kar depresivno… prav toliko hudo, da sem mogel priti
dol k zdravniku… ma ne zaradi alkohola… Tistikrat,
vsaj jaz mislim, da tistikrat nisem bil še na tistem…
sem mogel pa prit po antidepresive.

Kako ste se takrat počutili, kaj ste doživljali?
Ma… tako… žalost, tesnoba… potrtost… kako bi
rekel… hrana, bolj tako…bolj tako, brezvoljnost…
mislim, moči niti za… kako bi se reklo…bolj na…vse
mi je šlo,  na jok mi je šlo, ma ne zaradi… v službi
nisem nikoli, vsaj jaz se ne spomnem da bi, nisem
nikoli jokal… pač… v zasebnem življenju… počutil
sem se osamljen, tudi če nisem bil osamljen… ker je
žena, pa otroci…
Je bil to razlog, da ste kdaj tudi kaj spili?
Ja, ja… ja, tudi zaradi tistega… pa misliš, da bo boljše,
samo v bistvu… mogoče tistikrat, trenutno, ja,
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ampak… ko je tisto popustilo je bilo verjetno,
predvidevam še slabše, ne…je bilo eno obdobje
potem, en cajt, je bilo kar dobro, samo potem …
potem je pa začel že alkohol mene… kako bi rekel…
je on prevladal nad mano… prej sem jaz bil, tudi če
sem bil v depresiji, ampak sem bil razmeroma dobro
še… ampak potem je pa… prišlo do prekomernega
pitja, ne…

Se je počutje ob vse večjemu pitju še slabšalo?
Ja… sej pravim… potem na koncu, pa je bilo bolj
tako… organizem nekako, pa že telo, sem začel nekaj
pešat, pa sem ugotovil, da to ne bo šlo.

So se poznale že fizične spremembe?
Ja, ja… sej fizično sem bil že toliko izčrpan,
da…verjetno če bi tako nadaljeval, me ne bi bilo več
tukaj. Sigurno, ne verjetno, sigurno…

Kaj ste si takrat o sebi mislili, ko ste pili?
Ma nič… saj to je tisto… nič… cilja nisem imel
nobenega… nobenega…kako bi rekel, nič, nič me ni
gnalo… včasih mi je šlo na jok zjutraj, ker sem moral
iti v službo… pa ne vem zakaj, recimo… čudno a ne,
ma…

Kako ste doživljali sebe takrat?
Ma… ne vem… zavedal sem se, da bo treba… da tako
ne bo šlo… da tako ne bo šlo naprej, da nekaj bo treba
ukreniti… jaz sem že kar nekaj teh zadnjih let vedel
tisto, samo se nisem mogel odločiti… težko se je
odločiti.

Je okolica kaj pripomogla k temu, da ste se odločili
za zdravljenje?
Ma niti ne… mislim… jaz… to sem že večkrat rekel,
jaz sem že bil enkrat ali celo dvakrat tukaj na vhodu v
ambulanto, samo mi je zmanjkalo poguma…sem se
sam odločil, da je čas… samo, dobro zdaj, če je to,
to… res so me prej, dva dni preden sem šel, so me res
ustavili policaji… mogoče je bila to tista pika na i in
sem rekel, da je sedaj prilika, kot nek izgovor. Ne
zaradi policaja ampak … tistikrat se mi zdi, da se je
pojavila prilika, priložnost… da najboljše, da
izkoristim tisto in pač… grem.

Kako se je v družini poznalo vaše pitje?
Ma ne vem… mislim da… poznam ogromno
primerov, ko sem bil v Idriji poslušaš zgodbe… pri nas
ni bilo ne nasilja, ne takega… žena mi je od prvega
dne skozi bila ob strani… tako, da nisva imela nekih…
da bi družina začela propadati.
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Kje so se še kazale posledice pitja? Kaj sedaj radi
počnete v življenju?
Pri vsemu… saj to je tisto… tudi interesi… volje
nisem imel… zdaj rad počnem vse, ogromno… malo
sem depresiven skozi… ampak vsaj lahko nekaj
delam… so bili pa trenutki, ko nisem zmogel res nič,
pa je bilo treba iti v službo… zdaj sem v penziji, ne…
zdaj imam ogromno dela, mogoče ker prej nisem imel
cajta… sem bolj aktiven, stalno kaj delam.

Kako bi ocenili svoje počutje? Če bi morali izbrati
barvo za svoje počutje, kakšno bi izbrali?
Ma zdej je… da bi bilo tako skozi… če bi bilo tako, bi
bilo super… tudi če ni idealno, saj pravim… sem
verjetno že po naravi malo tak… barva pa… ne vem
kako se barvo izbira… hm… barva… rumeno,
oranžna… med rumeno in oranžno.

Kakšno pa je bilo vaše počutje, ko ste bili
najgloblje v depresiji?
Jaz nisem nikoli, da bi rekel, da bi bil tako daleč, da
bi… vsaj jaz se ne spomnem, da bi… pomislil na
kakšen samomor ali pa kaj takega… vsaj jaz se ne
spomnem… ne ne… ne…

Ko so se pojavljale slabe misli, kako ste si
pomagali?
Ne vem… saj jaz nisem imel slabih, kako bi rekel,
misli… samo tisto… brezvoljnost, žalost, brez
interesa, brez moči, ne vem… ne take…

Kaj pa zdaj, ko pride kakšen slabši dan, kaj
naredite?
Ma ne vem… jaz morem iti, če čutim, da je tako, ven,
v naravo, v zeleno… tisto se mi zdi, da me najbolj
pomiri nekako, da mi največ rabi tisto. Prilika je, ker
živim v takem kraju… včasih pride res tako in se
moram kar malo ujeziti, si reči: zdaj pa bejž iz bajte
ven… potem je pa boljše.

Kdaj vam je bilo pa najhujše v življenju?
Ma, jaz ne vem… ma je bilo tako obdobje… januar…
jaz se spomnem potresa 98'… tiste cajte je bila taka
kriza recimo… se spomnim primera… kar nisem
vedel, se mi je prvič zgodilo… sem šel z avtom po
cesti, je bila taka stranska cesta… pa je prišla ena
zapora, mislim pač eno delo na cesti in je bilo treba
čakat… sem mislil, da me je kakšna kap, ane… in so
me pripeljali k doktorju, pa so ugotovili, da je bil živec
neki narobe… tako, da ja, recimo, da je bila tisto ena
taka… sedaj pa, zakaj je bilo to… verjetno se je
nabiralo, ne vem, ne vem…
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Kakše občutke ste takrat doživljali?
Strah, zato ker je bilo prvič me je bilo strah, da me
pobralo. Ker sem mislil, da je kakšna kap ali ne vem,
kaj bi lahko bilo… nisem bil sposoben nič… tako, da
potem se spomnem tisto, kar sem bil na bolniški… en
teden, štirinajst dni.  Ko sem bil v naravi je bilo dobro,
ko sem prišel v avto, pa je bilo spet. Potem je bilo že
boljše, ker sem vedel, da ni nič groznega… sem vedel
kako si pomagat, z dihanjem …

Kaj pa največkrat razmišljate, ko ste sami?
Hmm… kaj moram še vse narediti… nimam slabih
misli… jaz ne, pa vidim, da eni imajo težave z
abstinenco. Sedaj je 4 leta od kar nič ne pijem. Jaz sem
mislil, pač kakor so bili eni v Idriji recimo po trikrat,
štirikrat, petkrat, ne vem, celo več… da bom imel
kakšne težave z abstinenco… Drugače pa samo
počutje pa se je izboljšalo. Niti pri zdravniku nisem
bil, odkar ne pijem…

Obiskujete še kakšno drugo obliko zdravljenja-
psihoterapijo, psihologa, psihiatra?
Nič, nič, ne. Po tistemu nič več… saj pravim, niti pri
osebnemu zdravniku nisem bil zdaj že več kot tri leta.
V glavnem, ne vem če je pripomoglo zato, ker ne
pijem ali zato ker sem se umiril z življenjem… jaz
pravim še vseeno, da je bila služba precej, kako bi
rekel… da je pripomogla k tistemu. Ker če bi zdaj
imel še tisto službo, je vprašanje, če bi bil še tukaj.

Kako pa ocenjujete sebe in svoje življenje?
Ne vem… razmišljam dostikrat, ne mislit, da ne… a
sem naredil vse kar, kar… ali bi lahko še kaj naredil?!
nič se ne obtožujem… nimam, kako bi rekel, vsaj jaz
ne vem, da bi imel kakšnega sovražnika, da bi se
kakšnemu zameril, da bi bil jaz tisti, ki bi se mogel
nekaj… lahko bi se kakšnemu tudi jaz, ne vem… da bi
se zato tudi obtoževal… predvidevam, da če bi kaj v
družini naredil narobe ali…recimo, da sem zadovoljen
s svojim življenjem.

Kaj bi pa zase rekli, kakšni ste kot oseba?
Jah… drugače… jaz bi rekel, da sem dosti trmast,
samo res ne vem če se smem pohvalit… če bi bil
dovolj trmast, mi ne bi bilo treba iti v Idrijo…
recimo… je treba veliko poguma in vztrajnosti,
nekateri mislijo, da je to kar tako. Ne greš kar tako
preko, je treba kar malo…odločiti se, da je treba stisnit
tistih par let, kar ti še ostane.

Kako pa gledate na vašo prihodnost?
Ma ne vem… včasih se hecam, da tudi če ne živim
tako zdravo, recimo kadim pa tole, pa pravim, da
moremo se približat stotki. Nisem nič zaskrbljen. Da
bi pa rekel, da pa, da sem strašno žalosten, ker bom
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mogel jutri umret… pa tudi ne.

Menite, da obvladujete svoje življenje?
Saj ga… saj ga kar dosti. Razen par krat nisem imel
nobene pomoči, zdravniške… prej sem bil bolj
nemočen, sigurno… nisem imel moči, da bi se uprl, ko
je bilo kaj narobe. Tisto me  še danes žre, ker nisem
imel toliko moči, da bi se uprl, kadar se mi je zdelo…
ko se mi je delala krivica v službi … so se mi
dogajale, poleg takega dela, tudi krivice v službi…
nisem imel moči, da bi se… ali pa volje, ali pa sem
imel strah, da… verjetno, kar sem prebral tudi v
knjigah, da strah prikriješ s tistim pitjem. S tem, da
ubogaš vse, tudi če ti ni prav.  Kako bi rekel, v duši ti
ni prav ampak raje ubogaš kot, da kažeš da… hočeš
zakrinkat malo. To me še zdaj žre, da nisem… zdaj
nima več veze, ampak me žre… zakaj nisem imel
toliko »jajc«, da bi udaril po mizi…

Mislite, da ste zaradi tega slabši človek?
Ja, tistikrat sem bil slabši… se mi zdi, da sem bil
slab… mislim… jaz se spomnim tudi prej, že zdavnaj,
zdavnaj prej, ko sem bil upornik… kako bi rekel, sem
imel besede, so se me bali… kako bi rekel, imel sem
veljavo, so imeli rišpekt do mene. Potem sem začel pit,
pa počasi izgubljaš tisto veljavo, se skozi bolj bojiš…

Se zdaj še tako doživljate?
Ne, ne… zdaj ne rabim več tistih , kako bi rekel...
tistih nastopov, takih… ne pridejo take prilike, da bi
mogel bit oster nekako…

Se počutite zdaj bolj samozavestni?
Ja, ja… nimam več dvomov o sebi. Problem pri meni
je, ker nisem… ker dosti delam… jaz sem v
gradbeništvu drugače delal tudi vse… delovodja, pa
zidar, pa tisto… in najlepša reč kar mi je ratala… jaz
sem tak človek, ki nisem nikoli sam sebi rekel, kako
sem fajn, kako sem dober… ni bilo…

Pripisujete srečo pozitivnim dogodkom v vašem
življenju ali je plod vašega truda?
Trud je sigurno. Sreče jaz nisem imel nikoli. Razen
enkrat, sem dobil avto na srečki (smeh)… ker sem
lepo delal s pokojnimi, sem bil nagrajen (smeh)… so
me vedno imeli za dobrega delavca. Nikoli, nikoli,
nikoli, recimo… večina tistih, ki gre na zdravljenje, ki
so še v službi, jih pošlje firma… mene ni firma
poslala. Med delom sem včasih tudi pil. Moj delavnik
je 24 ur, če sem dežuren… moram priti na kraj
nesreče… je težko, tudi če je naravna smrt…

Koliko časa obiskujete klub?
Hmmm …obiskujem, čakaj… oktobra bo 4 leta.
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Vam KZA pomaga pri premostitvi slabih dni,
obdobij?
Ne. Mislim… ja no, recimo, da ja… samo jaz… tudi
našim tu sem rekel, da fajn je, da vsaj dve leti hodiš.
Jaz pa zdaj, odkar sem v penziji sem šel v vas. In
pravim, da mi je prav, ker je bolj osamljena, da enkrat
na teden pridem malo med ljudi. Za družbo, pa za
pogovor.

INTERVJU 2 (po Beckovem vprašalniku visoka
stopnja depresivnosti)

(klient je začel kar sam pripovedovati…)

Jaz tudi govor nimam ta pravi, praktično že zaradi
zob… Jaz o depresiji lahko povem, da sem že bil v
temu, če tako vzamemo. In tole so šli še postopki. Ta
alkohol recimo, jaz sem začel s temi pijačami, da se
pomirim malo, iskreno povedano. Samo potlej je šlo
skozi na bolj. Potem sem lažje tudi delal, ko sem malo
popil in tako. In potem je bil problem, ker že k
vojakom nisem mogel iti, pa širjeno srce, ane... in to
tudi prispeva k depresiji. Sem bil tudi že pri bivšemu
Kovačiču par krat. Tudi zaradi tega sem jaz praktično
tako. To te spravlja vedno bolj v pogubo. Sej sama
veste, ste iz tega področja. Se je treba ganit, če si ti
zdrav, če se ozdraviš, to je super, ker potlej prideš na
normalna pota, če imaš pa ti še polhno drugih stvari,
pa ne moreš biti prav. In to te tudi bremeni. Mene je že
bremenilo to, ker nisem šel k vojakom. Potem veste
kako je. Potem tisto, ker recimo tudi kako deklico
rabim pa to.  Potlej jaz sem bil zadržan tisti cajt, pa se
niti oženil nisem. Povem tako mojo zgodbo. Potlej
sem šel naprej, s tem, da zdravje še bolj kalira. Potlej
za delo sem bil kar priden, sem kar delal. Potem pa so
še druge reči, zdaj imam to vratno vretenco tle načeto,
pa boli tudi glava in pride taka depresivnost, živčnost
sistema pride. Ker tudi težko spiš in take reči. Z
alkoholom na začetku si pomagaš, ne pomaga ne
kamomila, ne tablete. Samo potem pride, da ga prav
rabiš. Pa sem imel eno nesrečo, pa sem moral iti gor,
ane. Sej jaz sem se obvladal, se nisem mrtvo napil,
samo kaj ko sem ga rabil. Na koncu sem že ratal
recimo… alkoholik, nisem mogel biti brez njega.

Je to dolgo od tega?
Pet let je od kar sem bil gor.

Omenjali ste vojsko. Če prav razumem, ste se začeli
slabo počutiti od kar vas niso sprejeli v vojsko
zaradi bolezni?
Tudi omotice sem imel iz hrbta. Je pa rekla Bašičeva,
da taki bolni živijo lahko še več kakor zdravi.
Marsikateri je umrl že pri petdesetih, je rekla. V
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vojsko bi mogel iti, pa bi bil bolj sproščen. To tudi
sam vem…

Če prav razumem, ste nekaj popili, ko ste se slabo
počutili, pa vam je bilo malo lažje. Kako ste se
počutili, ko vam je bilo res hudo?
A ko je prišlo prav do krize? Ker korajže sem imel
potlej tudi, ane. Tudi ko je bilo treba kakšno delo
narediti na višini si popil ena dva, pa je šlo boljše. Nisi
študiral več, kaj se ti lahko zgodi. In take reči.

Torej ste tudi premagali strah z alkoholom?
Da

A mislite, da vas je slabo počutje pripeljalo do
točke, da ste začeli piti?
Nekaj je pa tudi dedno, ane. Zato ker je tudi tata pil.
Sej na začetku nisem, ne, ko sem imel okoli dvajset,
sem popil pivo ali dva, pol pa konec. Potlej pa se je
stopnjevalo.

Torej ste začeli piti kot socialni pivec, pa se je to vse
pogosteje dogajalo, dokler niste postali zasvojen od
alkohola, če prav razumem. Pa ste pili v družbi?
Na začetku, ko sem bil mlad sem pil v družbi. Tam do
enega 30 leta, potlej pa je že bilo tako, ko je prišla tista
tam, tista zasvojenost po 40ih, še tata mi je umrl.
Tistikrat se je na šihtu lahko pilo, tisto je bilo smešno.
Tista žganja, pa si že tam popil, pa si že zjutraj rabil.
Tisto je bilo problem. Potem je prišlo do zasvojenosti
praktično tudi pri meni. Ko sem bil v bolnici 14 dni
sem komot zdržal. Samo, da sem take tablete imel, da
mi je kar slabo prišlo. Potlej je bilo mnenje, da mi izpit
vzamejo in sem imel same probleme.

Če prav razumem, ko vam je umrl oče, ste začeli še
več piti?
Da, takrat sem zjutraj začel. Do tistega 40. leta nisem
jaz nič na šihtu, pa tako samo konec tedna. Občasno.
Mogoče je bil tisti štamperle, potem pa nič, sem bil
tudi trmast. Pa tudi potem, ko sem že čez dan, niti ven
nisem več hodil, sem se bal recimo.

Že pet let ne pijete. Kako si pa sedaj pomagate, ko
vam pridejo slabe misli?
Jaz morem dosti tekočine popit- radenske, pa v naravo
iti malo. Tako, da se neki zamotim. Narava meni
najbolj pomaga. Pa, da grem proč od ljudi, da me tisti
cajt nobeden nič ne sprašuje.

Kaj pa največkrat razmišljate, ko ste sami?
….o delu, kako bo jutri in take reči. Ali bom še kaj
zdrav in take reči.
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A vas skrbi vaše zdravje?
Jah skrbi…me je skrbelo. Ker smo tiste par krat
zmotila, ker tistikrat nisem pil. Tudi z avtom ne upam
več kaj. Grem malo dol v ---, ma še vedno imam nekaj
treme.

Kakšne misli vam švigajo po glavi, ko vas je strah?
Tisto, da se ti bo skozi kaj naredilo. Ko se ti enkrat
zgodi, tistega dogodka ne pozabiš. Kot, ko sem imel
prometno nesrečo lih tam pred hišo.

Ali se je prometna nesreča zgodila v času pitja ali
po temu?
Ja pil sem, sej zato je bil problem…jaz sem
praktično…me je tudi tistikrat nekaj prijelo. Glava mi
je odpovedala, ker sem vozu le 40km/h. Ker me je le
cccckkk… ker če bi imel le 10 min... nisem ne žlajfal
ne nič… ker, če bi bil še najbolj recimo pijan, bi se
tega ne zgodilo. Zato je bilo tudi tako hudo. Ker vsak
bi udaril po žlajfi, pa volan na glih držal. Jaz sem šel
pa kar pfff… kakor ena tema v glavi, sem šel na glih.

Torej je bil to povod za vaše zdravljenje?
Ja, sej še skoraj boljše tako, da sem šel, če ne lahko bi
odlašal, pa bi šel še na prej s tem.

Kako pa ste se počutili, ko ste šli na zdravljenje?
Kaj ste si mislili o sebi?
Kaj pa vem… malo je težko, ker… samo moreš
misliti, da je vse normalna stvar, sej vsakemu se lahko
zgodi.

Vas je okolica prisilila, da greste na zdravljenje, ali
je bila to vaša odločitev?
Tu (Zdravstveni dom) smo se zmenili, najprej zaradi
izpita, potem sem se pa sam odločil. Uni krat sem imel
še ene dve rebri počeni in nebi mogel niti delat ena
dva meseca. Pa je tudi rekla in sem rekel, no prav,
bom vsaj s kakšnim, ki je imel take probleme.

Kako bi pa sedaj ocenili vaše počutje?
Tudi od dneva do dneva je odvisno. Jaz, ko vidim da
je lepo vreme, pa da vem, da grem v naravo sem že
boljše. Ko je pa slabo vreme ali pa tako, pa je že bolj
taka čudna. Mene bolj sopara, pa me poti, pa bolj tak
nejevoljen si…tako… jaz čutim, da bo dež že po
kosteh, jutri bo višnja kakšna ploha. Tudi noči pridejo
take. Če imaš ti na glavi kakšna težka dela, boš težje
spal, če pa imaš taka fajn dela, boš pa v redu zaspal.

Vas skrbi vaša prihodnost?
Ja skrbi…malo te skrbi…ja, pa ne… odvisno.

Kaj vas skrbi?
Hhhmmmm…
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Kako bi pa sebe opisali? Kaj mislite o sebi?
Tak kot sem, sem….

Če bi vaše počutje opisali z barvami, kakšno barvo
bi izbrali?
…ne vem, neka srednja barva. Črna je slaba barva,
bela je pa lepa. Moja pa bi bila trenutno zelena.

Kaj po takrat ko ste pili, kakšno barvo bi pripisali
vašemu takratnemu počutju?
Tisti cajt je bilo dobro počutje, drugi dan pa je bilo
slabo. To je sigurno, to je skozi.

Ko ste pili, kaj ste si takrat o sebi mislili? Kaj je
tisto za vas pomenilo?
Je bilo vse skupaj narobe, pa zakaj ga moreš pit?!

Torej ste imeli občutke krivde?
Da

Kako se pa vidite čez 5 let? Kje se vidite v
prihodnosti?
…Če bom preživel….lahko da ne bom.

Vas skrbi to, da ne bi preživeli? Vas zdravje skrbi
ali kaj drugega?
To je dolga reč že.. pri 34 mi je zdravnica rekla: »Saj
niste več rosno mladi, ne se zafrkavati z zdravjem«,
tisti cajt nisem še toliko pil, je pa ugotovila. Je bil
visok pritisk, pa to. Kako te ne bo strah. Prav dilema
res. Jaz ne upam iti sam z avtom v ---, tudi če se dobro
počutim, ker te lahko žvajzne, greš samo na glih, tudi
lahko po stopnicah. To se mi je zgodilo ko sem bil
mlad, 15, zato me je najbolj skrbelo. Ker sem padel, v
ambulantah recimo, ko je bil slab zrak sem večkrat, ko
je bila gorkuta. Sem kar zlezel na kup. Samo sem
prišel potem hitro k sebi. Ti zmeri tista aparatura
Horterceleste, ki imaš cel dan, ti obremenitev zmeri,
pa moreš hodit, pa ko spiš…in nič, zastoj srca tudi, 2x,
3x po 3 sekunde.

Če prav razumem, je torej vaša največja skrb vaše
zdravje? Se bojite prihodnosti zaradi zdravja?
Tole bi se vsak bal.

Vendar delate na tem… Že to da ne pijete, da ste
spremenili način življenja je dober znak, da ste na
dobri poti. Kaj pa naredite, ko vas poprimejo slabe
misli, ko vas je strah?
V naravo grem hodit ali grem taka bolj enostavna dela
delat, v delavnico z aparati, pa švajsam. Pa v vrtu
delam. Tako preženem misli. Tudi televizijo grem
gledat, če je kakšen dober film, pa se kar obrne
naokoli.
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O čem pa razmišljate, ko vas je najbolj strah?
….

Preden greste v avto na primer, kakšne misli vam
hodijo po glavi?
Če bom prišel na cilj ali ne bom prišel, tisto imaš v
glavi skozi. Sej ne drugega, da bi me bilo prav strah,
ane. In pa skozi vidiš, da se bojiš in to…

Kako pa čutite ta strah?
V glavi…bitje srca… čeprav to pri meni ne morem
vedet, ker se večkrat ponavlja, ker imam aritmijo.

Kakšne so pa bile posledice vašega pitja?
Jetra so se mi malo poslabšala, verjetno tudi možgani,
drugo ne vem.

Kaj pa v širši družbi, so kakšne spremembe?
Ma ne vem, malo nerodno je, ker ne morem več s tako
družbo se družiti več. Sedaj je ratala še bolj zaprta,
zdaj tisti, ki smo se zdravili ne hodimo več v gostilne,
pa pride bolj malo do tega druženja.

Ste to zahajanje v gostilno nadomestili s čim
drugim?
Največ hodim, pa z mamo debatiram. Televizijo
gledam. Delam tudi…Samo praktično več kot toliko
ne moreš zaradi zdravja.

Kaj pa v primerjavi z obdobjem, ko ste pili… so se
te aktivnosti kaj spremenile?
…bolj umirjen sem lahko… zjutraj je fajn ker greš
lepo na šiht, prej si bil slab, pa si moral potem pit, pa
si bil potem katastrofa. Sam sem bil nad sabo jezen,
zakaj moram že na vse zgodaj pit.

A ste bili jezni nase?
Sam nad sabo, ja.

Kaj ste si pa o sebi takrat mislili, ko ste vedli, da
morate iti spet nekaj spiti? Kako bi se takrat
ocenili?
Bolj težko je bilo, ja… hudo…hudo mi je bilo. Kako
lahko…ampak trmast sem pa bil, da ko sem imel dosti,
da sem lahko delal, da nisem več, ane. Samo tisto
zadovoljstvo, problem je pa, ker ne smeš na šihtu.
Potem je prišlo pa preveč, ane.

Ste imeli kakšno misel o sebi takrat? Kaj vam je
hodilo po mislih?
Slaba misel ane, logično. Zakaj moram pit, zakaj ne bi
mogel pa brez. Zakaj nisem bolj zdrav. Zakaj lih
moram… Pa take reči ti hodijo po glavi.
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Kako bi pa sedaj sebe opisali?
Sedaj tistih problemov več ni, imaš mirno vest, greš v
miru na šiht, prideš v miru.

Kaj pa kot osebo, kako bi se opisali? Kakšni ste?
Jaz hudoben nisem, to rečem… to, da sem bolan sem
že povedal. Slabo nočem nobenemu, nimam takih
grdih napak. Tudi, da bi bil komu foušen… mene to ne
zanima se nekaj ukvarjat… najbolj hudo mi je recimo,
ker jaz bi hotel hoditi v hribe, pa hodijo ljudje na ture
po 4km, pa ne zmorem. Zakaj jaz ne morem?! Pa sem
mislil kolo kupit, za 50€ so bila. Pa kaj ker ne morem
več, potlej je brez veze.

Kaj bi pa lahko naredili, ko vam je hudo, da bi to
nadomestili?
Sem rekel, narava edino. Pa plavanje. Takrat se
sprostim... se zmigam.

Koliko časa obiskujete KZA?
5 let

Vam klub pomaga, ko pridejo slabi dnevi in krize?
Ma ja…pridem sem, nekaj se zmenimo, pa tako…

Obiskujete še kakšno drugo obliko pomoči?
Psihiatra, psihologa, psihoterapevta?
Že ene 10 let ne. Sem bil v Idriji 2x.

Kdaj pa vam je bilo najhuje v življenju?
Tistikrat, ko mi je tata umrl. Ko me je zapustil.

Kaj pa je bilo tisto najhujše? Kako ste se počutili?
Taka tesnoba v sebi, pa zažrtost. Potlej sem še bolj pil,
pa vidiš da ne pelje nikamor tole, pa da se nadaljuje.

Vam je v tistem trenutku alkohol blažil to žalost?
Ja…problem je, ker je bilo potem treba še zjutraj, to je
bolj problem.

Ste se v času, ko ste začeli piti počutili stabilni?
V začetku ja. Meni stanje zdravstveno ni padlo 20 let.
Potlej je pa začelo. Na začetku sem pil samo konec
tedna. Sem imel 18-20 let, sem dva. Potlej ko sem
imel 30, jih je bilo več že, ane. Pri 40ih pa se mi je
začelo. Pri 35ih sem začel z žganjem. Prej jaz tega
nisem pil. Takrat je bilo najhujše.

Se vam zdi, da obvladujete svoje življenje?
Da

Ali najboljšim stvarem, ki so se vam v življenju
zgodile pripisujete srečo, ali menite da so plod
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vašega dela?
Tudi mojega dela je plod, sej sem nekaj tudi sam
ustvaril. Dobro, oženil se nisem. Sem vesel, ko mi kaj
uspem da naredim, da neka reč rata, da sam nekaj
ustvarim, da si nekaj izmislim.

INTERVJU 3 (po Beckovem vprašalniku nizka stopnja
depresivnosti ali brez depresivnosti)

Kaj vas je pripeljalo do točke, da ste začeli piti?
Ma to je verjetno bolj… kako bi rekel… navada,
prijatelji… vsi so pili, na vseh telih zabavah recimo…
redki, da niso tistikrat. Drugače pa je tudi bilo po eni
strani... malo bolj korajžen si bil recimo… če smo šli
na kakšen ples recimo,če nisi popil ene dva pira je že
bilo… recimo… dobro, tudi… ne vem… za druge
stvari ni toliko… sem tudi v fabriki kjer sem delal, tam
je tudi bilo standardno v omarici ena flaška. In to se je
začelo že kot vajenec, se spomnem, ja …no, ko sem
prišel prav v delavnico, kjer sem kot strugar delal, ane,
je že bilo… so že ponujali…

Bi vaše pitje pripisali kakšnemu posebnemu
dogodku ali prelomnici v vašem življenju?
Ne, ne… to pride sčasoma, recimo… pravzaprav, ko
sem bil poročen, tistikrat še ni bilo toliko. Potem sva
se ločila, nekako sem… sin je bil pri meni, hčerka pri
njej… smo narazen bili, potem je pa ona prišla nazaj
na --- in sin je šel k mami tistikrat in nekje… se je
malo premaknilo. Tako da, tistikrat sem začel, kako bi
rekel… v težavah začel pit… ker vem, če sem tistikrat
pil recimo… iz veselja, še ni bilo toliko… potem pa,
ko sem malo tako probal, da bi se potolažil, je bilo
pa… naslednji dan se zbudim… pa si spet… si nekako
odmikal te probleme… mislim… probleme, no…
namesto jih sprejet, pa sem naprej odmikal z
alkoholom. Je bilo pa tako recimo… nekako sprejemal
sem, ampak… nisem toliko znal, recimo, sam s sabo
delat… sem imel taka obdobja, recimo pol leta nič,
potem pa štirinajst dni, tri tedne se je stopnjevalo.
Potem pa bolniška ene dva dni, da sem prišel k sebi…
potem pa spet delat, a ne… in tistikrat sem videl, no,
ko je prav ta težava prišla, se je že kar na dveh mescih
ponovilo…

Kako ste se takrat počutili ? V obdobju, ko ste
utapljali žalost v alkoholu?
Si popil malo pa… je bilo pa tako, da ni bilo več tako
kakor je bilo pred tistim, recimo si malo popil… ni
bilo tisto fajn počutje več tako… je že neka… moralni
maček že… no še malo bom spil, pa se ti je itak
odvezalo, tako… je pa stalno viselo… no, še tisto, kar
so začeli tisto, zaradi izpitov… sem videl tam soseda,
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ki se je tudi zdravil potem… pa tisoč evrov ali koliko
kazni… pa še na novo izpit… to so že stroški. Tam
sem že malo razmišljal, tako… pa tudi s sestro sem
govoril… ker je moja mama se tudi zdravila. Sem
videl kako zgleda to, s sestro… eno je, če želiš to, a
ne… ni kar upala reči no, tako da ko je prišlo do tiste
točke, sem pa kar bratranca poklical, k dežurnemu, pa
gor v Idrijo… »zdaj grem ali pa nikoli…«

Ali je tudi okolica pripomogla k temu, da ste se
določili za zdravljenje?
Recimo šef je že videl to fazo, samo delavec sem bil še
kar v redu… samo pač je službeni avto tu in ni vodilo
nikamor… če mi vzamejo izpit sem brez službe lahko
in… tudi je bilo bolj tako… recimo jaz sem lih zaradi
tega, ko sem šel iz službe sem… raje sem šel v
trgovino, pa sem pač doma popoldne… pa nisem
nikamor potem šel… ni bilo rizika, bi se reklo…

Kaj pa je to pomenilo za vas? Kaj ste si mislili sami
o sebi, ko ste to doživljali?
Ma… o tem takrat nisem dosti razmišljal. Vedel sem,
da ni prav to, pač da… da je odvisnost… sej recimo
pol, ko sem prebolel tisto telesno odvisnost, ko sem bil
trezen… niti ni bilo ta pravega razmišljanja. Sem videl
pol na zdravljenju… s temi terapijami nekako, da sem
se prvič poglobil v sebe, da sem si naredil neko pot
pa… prvo vprašanje je bilo… pač sem že vedel kako
je z zbiranjem na teh terapijah v Idriji… tistikrat je
bila dr. Miličeva na skupini in sem povedal malo
vsega. Je rekla: a vi sploh znate reči ne?! in se je
videlo potem... razmišljaš, recimo… tam sovaščani so
precej delali, pa povabili na kakšen štamprle, če si kaj
pomagal ane, tako da… pa vrt, pa vse… in tam za
mene je ostalo… tisto, nekje v psihi, stalno… malo
stvar navade…

Če prav razumem, ste živeli z alkoholizmom, tudi
vaša mama je imela težave z odvisnostjo od
alkohola?
Ja… sej sem kot otrok, recimo… mama je šla na
zdravljenje, ko sem imel ene 18 let… tako… videl
sem, kako zgleda, kako je bilo… ker je mama pač…
mislim, zoprno mi je bilo… tudi dosti drugim sem
povedal, kako gledajo otroci, kako sem jaz takrat
gledal na starše… tudi tata ga je malo popil, pa so se
kregali… sem imel tam enih… sestra je takrat v
Ljubljani študirala… enih 10, 11 let… in tisto
prenašat… je pa verjetno nek vzorec… pri tatu sem
videl… on, tudi ko je šel v penzijo, on je stalno
popival malo… on je bil krojač, doma šival… ma eno
litro je spravil do poldne… ma njemu se nikoli ni
videlo. Ma sej stalno… sej pol zaradi jeter, on je imel
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isto… oče se ni zdravil… ne vem, vprašanje če bi se
on… tak karakter je bil… je pa tudi v mamini rodbini
recimo… je bratranec, pa… mamin brat… dva brata
celo,  še en bratranec v ---… je zelo nagnjeno zgleda
to… samo moraš dati tisto skozi… ker recimo prvič
gor v Idriji, si moral življenjepis napisat. In potem si
ga na skupini prebral in potem te je spraševala recimo,
tako… in jaz sploh nisem nekako znal izražati
čustva… povejte kaj si mislite, kako ste… tisto sem se
jaz zgoraj naučil… tako, da se spomnem po enemu
mesecu, ki je bila uvodna predstavitev, sem opazil
samega sebe, na cigaretu smo bili… in pač, neki
heci… sem se smejal, sem čutil iz srca gor smeh. In to
sem tudi povedal, te stvari po 10ih letih gor dr.
Miličevi. Je rekla: ma toliko je bil moteč tisti smeh
noter, ma zdaj ga bom pa z veseljem sprejemala, če bo
pred ambulanto. Tako, da sem začutil… jaz sem
tudi… me je zelo zanimalo… sem potem začel tele
psihološke knjige, tu v knjižnici… tako, da sem
nekako začel graditi prav na sebi. In potem, če bi
recimo… tudi če bi lahko takoj šel recimo eno stvar
narediti, kakor sem prej »ja, ja ni problema«…
»morem razmislit, dej ti povem zvečer«, ali pa kej
takega… da gre nekaj uric mimo…pa sem sprejemal
odločitve…

Ste bili prej prenagljeni?
Ja… ma dobro, prej sem videl… gremo, bomo spili
nekaj pa tako…

So bile povod za vaše pitje tudi velike prelomnice v
vašem življenju, recimo ločitev, selitev sina…?
Ja, samo recimo… ko smo se ločevali, ko je sin ostal
tam, potem sem se… je bilo dosti dela, tako da…
recimo tudi z gospodinjstvom… takrat več kot eno leto
nisem, ane… pa tudi sem tako, da sin ni opazil, ker je
bil pri mami… no, sej potem, ko je šel takrat k mami,
pa… takrat sem prav padel dol. Takrat je bilo najhujše
obdobje. Takrat kar ni bilo več nič za delat, tudi če
sem bil doma. Če je bil on, sem vseeno, ko je šel že
spat ali kaj takega, ne… da me ni videl… tako…

So se  težave povezane z alkoholom začele
pojavljati že pred ločitvijo?
Tisto je bilo stalno, no.. recimo tudi po eno leto,
recimo... je pa tako da.. bilo je že duhovno, mislim
duševna odvisnost, ker vem, ko sem popil in me je kar
vleklo, da bi še. Po ločitvi je bila ta najhujša faza.

Je bil torej alkohol razlog za ločitev ali je bila
ločitev povod za vaše pitje?
Vidim dosti tako po skupinah, so žene za to, da gredo
na zdravljenje ali pa z ločitvijo zagrozijo, ali pa v
službi, tako da… meni je tudi bilo recimo dosti,
mislim za odločitev, ko sem videl mamo, ko jo je
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delirij, tistikrat sem imel koliko… dve leti sem delal
kot strugar in ona je bila čistilka v fabriki. Je prišla
enkrat tako, pa sem videl, da nekaj ni v redu, no …
sem šel do nje domov, tam je že padla v krog mal
nekaj tam fantazirala, pa še jezik v grlo tako, so prišli
reševalni hitro, da so ji tisti jezik ven iz grla… sem bil
prav zgubljen… že tisto vidiš kje… tudi zato recimo
dostikrat ko sem bil sam, sem se bal, da ne bi mene
zgrabil delirij, da bi bil sam doma.. tudi to je bil strah,
iz tistega izhaja tudi razlog za odločitev.

Kaj pa je to pomenilo za vas, ko ste mamo videl v
taki stiski, v taki situaciji? Se spomnite mogoče kaj
ste doživljali takrat, kot mladi?
Tudi če je pila, si navezan na mamo, samo… tako, ni
lepo, težko ti je bilo to gledat, ane. Ko sestra, recimo,
ko se je poročila, pol se je začelo slabšat ne... ona se je
malo bolj spoznala na to že.. je malo že vedla, je že
prej predlagala mami zdravljenje. Tistikrat je bil tak
greh iti v Idrijo, ne vem… še sedaj vidim, eni tako…
Tisti ki dela tak greh, ga niti vidi, ne..

Kaj pa ko ste vi kot odrasel človek pili in ste se
začeli zavedati, da je to tudi pri vas težava. Kaj ste
si takrat mislili o vas,  kaj je to o vas pomenilo?
Kako bi rekel... najbolj je bilo tisto, ko si stalno brez
denarja, bi rekel.. nisem mogel neki, da bi si gradil
neko kariero dobro... še tistikrat ko smo se ločevali
sem vozil na črno tovornjak... tako, da sem mogel it na
--- delat in... kot redna služba. In dol je padla plača za
na pol recimo. Kot higienik neka… ne vem. Malo nad
čistilcem bi reku, tako… samo pač je bila služba in
potem sem si prav rekel: aaaa, to je verjetno zdaj dno,
zdaj pa nimajo me dat kam bolj nižje. Pa bi lahko še
šlo če bi, no…

So vam hodile kdaj kakšne take negativne, slabe
misli, ko je bilo res neznosno v tej situaciji?
Ma ne… mislim, da bi kej... sem že planiral, sem že
videl, ane takole... pa sem videl, da so končali na tak
način ane, da so prekinili… tistikrat recimo… kolikor
upaš razmišljati, ane... samo stalno imaš tisto, da eni
hočejo neki od tebe. Tisto bo treba razčistit, ne... kako
bi rekel, da sem ta glavni jaz. Ta prvi, pol pa bom
videl, kaj bom delal krog, ane… tam na vasi, takole…
V službi pač moreš opravljati delo tisto kar je, ane...
preveč so izkoriščali eni, ane… dokler ne pokažeš…

Torej ste pomislili kdaj, da so vas ljudje tudi
izkoriščali?
Ja, seveda... ko te vidijo, recimo... ja pa boš prišel...
celo tam je bila ena gospa, da sem... ko se je videlo
recimo okno, ne, ko sem pršel domov… se je videlo,
če pač sem luč odprl, ane... Je nekje ob 5ih in pol, 6ih
že zvonil telefon… »ja me nisi nič prišel pogledat«, ja
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ki... da bo ona sama, da bi se rada kaj pogovarjala...

Bi lahko rekli o sebi, da ste dobrosrčni?
Ne vem... to je že notri v sebi, že zaradi mame…za
pomagat ni problema sploh.. samo če je res potrebno.
Pol smo se nekako prav skregali… pol sem bil par krat
pri njej gor, sem šel tako pogledat, samo sem rekel:
imam jaz svoje delo, je treba kaj poštimat doma.

Če prav razumem, je dostikrat alkohol blažil slabo
počutje?
Ja, kot nek moralni maček. Ja, ki bi lahko tam doma to
uštimal, ane… mahh… to je tolko let že nazaj, moram
prav razmišljat…

Kaj pa vas sedaj v življenju veseli, kaj radi
počnete?
Ma... dosti sem... dosti probavam kakšne nove stvari...
recimo, po Idriji sem si kupil kolo, sem precej
prekolesaril okoli Slovenije... no zdaj sem si motorno
kolo kupil, tko da… No zdaj je že 7 let. Rad hodim
okrog malo. Po Idriji sem pol nehal kaditi, pol... ves
tisti denar od cigaretov pa to, gre za bencin, ane... se
pravi 3€ na dan to pride enih 100€ na mesec, to dajem
na stran in imam naslednje leto za dopust... potem
recimo tudi pomagam ekipi Rdečega križa. To se mi je
tudi dogodilo… smo ene telefonske kable štimali za
tam našo vas in je starejši prijatelj, ga je prijelo srce in
ne znaš pomagat… to v pričo mene je pršel in je umrl.
Ko bi znal oživljati vsaj nekaj, bi lahko pomagal…
tam sem ga tresel, ane... zato sem se zaradi tistega
hotel naučiti oživljati, ker delam kot dimnikar recimo,
lahko se kaj zgodi, ane, pa na cesti znaš pomagati,
ane… je bil bolan, ane je imel bolno srce. Je tudi
zdravnica povedala, da nebi mogli pomagati. Brez
moči si in ne veš…

Se ob takih travmatičnih situacijah zgodi, da vas
povleče dol? Kako si pomagate, ko ste spet žalostni
ali ko imate slabo obdobje?
Ma... dobro ta nihanja morejo bit. Recimo, tudi se kdaj
zgodi, pač nekje ko... naj bo to šola… se ni zgodilo nič
še takega da bi prav, ane... samo imam neke cilje si
zastavim, bom šel to, pa bom to počel. Tako recimo
mogoče na kratkoročno lahko tudi na pol leta. Recimo
na dopust bom še šel, že razmišljam… in nekako če
prideš s slabo voljo lahko recimo pomisliš na tisto. Si
uštimaš nekaj, kar veš da je dosegljivo recimo. Ker
nekaj takega... kako bi rekel… Če vidiš da ne bo... fajn
je že tak dopust, ali pa… se ne gre samo za dopust, se
gre še za druge stvari ki se lahko gre. Letos sem se
spet na kolo spravil, je treba malo za kolena poskrbet.

Imate torej kar nekaj aktivnosti. Ali so se te
aktivnosti kaj spremenile v primerjavi s časom, ko
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ste pili?
Ja, sej tistikrat pravzaprav... prej nisem mel nobene. Z
zmajem sem letel, pol ko sem se oženil, pol še kakšne
dve leti in pol sem nehal.

Če prav razumem, ko ste pili niste imeli
zapolnjenega časa?
Kar je bilo unega, smo uredili drobnico, ampak tisto je
bilo zopet samo delo... pa ja, pa tudi doma smo brez
službe ostali... žena tistikrat... tisto je bila tudi ena
slaba stvar, recimo... pa so se začela tudi nesoglasja
med nama. Vse na dol gre, alkohol pa vse bolj pogost.

Kako bi pa sedaj ocenili vaše počutje, razpoloženje,
voljo, zanimanja?
Tako recimo, zdaj sem… precej sem jih imel že...
aktivnosti… sem se mogel… recimo sem bil kot --- na
klubu... Tako da sem še --- pomagal tele razpise, pa
to.. in se je toliko nabralo… sem se prav spomnil
tistikrat na Miličevo. Sem si rekel: treba enkrat reči ne.
Tako, da zdaj samo kar je še za klub delam. Ne morem
jaz tele vikende recimo, preveč mi vzame… komu na
čast. Tako sem si prav mislil, bom jaz za sebe nekaj
delal. Recimo pravijo eni, kako lahko vsakih 14 dni
vozim mleko?! Pobiram, jaz uživam v tistem. To je
kot, da bi šel na izlet. Greš ob 4ih zjutraj, si ob 11h
doma… greš malo po kmetijah, tako...

Ste se naučili torej malo selekcionirati stvari in
dajati poudarek na tiste prijetne stvari v življenju
ki so vam prej manjkale?
Ta prvo sem jaz. Se pravi nekaj bom počel, recimo.
Imam še eno prijateljico iz --- dol in delamo plane
malo...

Kako bi ocenili sebe in vaše življenje?
Sem kar zadovoljen. So tista nihanja recimo.. kakšne,
ma ne bolezni, recimo kakšne bolečine v križu...
drugače… ma fajn je.. recimo mi je prav v spominu
ostalo, ko mi je sestra od none na zdravljenju dala
knjigo in je prav podčrtan pregovor »naj bo vsak dan
biserček zase«. Tako pravijo recimo, da vsak dan po
sebi si nekako... dobro ne zdaj lih vsak dan, ma si
dostikrat pogledam zvečer kako… ali se da, da bi bilo
lahko kako boljše. Fajn je z vsakim dnem, ane
posebej…

Kdaj pa vam je bilo najhujše?
Ne vem, prav hudo... mislim... nekaj sem se naučil že
nekako tistikrat… od smrti, ki so bili prijatelji pa to…
sprejemaš, ane… je bilo recimo to, ko je umrl ---.
…tudi… dobro, starše ko zgubiš…

Je bilo to v času pitja ali kasneje?

-načini sproščanja

-vzrok: izguba službe

-hobiji (zavedanje da
jih je preveč)

-alternativna misel

-alternativna misel

-hobiji

-alternativna misel

-doživljanje sebe in
svojega življenja

PREVENTIVNE
STRATEGIJE

RAZVOJ
ZASVOJENOSTI

PREVENTIVNE
STRATEGIJE

KOGNITIVNA
STRUKTURA

PREVENTIVNE
STRATEGIJE

KOGNITIVNA
STRUKTURA

KOGNITIVNA
STRUKTURA



Ne,ne… čaki kako je že bilo, ja za tata je še bilo, ja.
Samo tistikrat še ni bilo toliko. No, samo tudi tisto ni
bilo tako hudo, kako bi rekel, sprejemaš to… sem bil
dosti na tistih delavnicah Reikov, potem na umetnosti
življenja, pa Flaming… določene stvari pobereš od
tam, ki ti odgovarjajo.

Ste se tudi v času pitja udeleževali teh delavnic in
seminarjev, izobraževanj?
V Reikih sem bil že prej, ja. Samo s pitjem si vidu, si
mislil, kako ti šiba energija pa to… to je bilo podobno
kot, da si slabe volje, pa malo popiješ, pa misliš kako
se dobro počutiš, ker ti alkohol vpliva. Če si pa drugi
dan delal, če si popil malo si bil potem še slabši. Si se
zelo slabo počutil. Z umetnostjo življenja pa sem se
začel kasneje ukvarjati, po zdravljenju.

Ali menite, da obvladujete svoje življenje?
Ja,ja…

Lahko sami usmerjate vaše življenje in nadzorujete
dogodke, ki se vam dogajajo, ali pripisujete
marsikaj tudi sreči?
Ne, ne.. to je kar dosti. Recimo… Čeprav,
pravzaprav… kako bi rekel.. neki cilji se začrtajo, pa
pride kaka okvara avta, pa ne moreš iti, pa to…
nekako vsaka stvar je za nekaj dobra, si mislim… ne
vem kje sem že prebral. Lahko bi šel, pa bi bila kakšna
nesreča, nekaj narobe… za nekaj je dobro tudi to, si
mislim.

Kaj pa če pomislite na uspehe v vašem življenju, ali
menite, da so plod vašega dela ali ste imeli srečo, da
je to tako?
Dogodke si zbiram, tiste kar je dobro, recimo služba.
Pri dimnikarstvu si izberem ta slabše, mislim, ta težje
delo kar je takoj zjutraj, in potem zmeraj laže. Ker je
še polno energije.
Je pa plod dela in ciljev. Tudi dostikrat  razlagam,
recimo, jaz vidim, prvo leto po zdravljenju je tako
težko šlo. Šele po dveh letih sem videl, koliko se je
dejansko spremenilo, ker si nekako začneš zastavljati
cilje, čeprav še zavedaš se ne nekako… veš tisto ta
prvo, denarno, da si moraš uštimat, ne stalno v limitu,
tako je bilo pred, ane… prvo tisto, potem lahko začneš
že malo na stran dajat. To so neki cilji, da jih imaš. Že
tisto je dosti, da če se nekaj nepričakovanega zgodi, da
imaš neko rezervo.

Kako se pa vidite čez pet let? Kako vidite vašo
prihodnost?
Lepo bo. Sej je tudi lepih stvari. Zdaj ko ne bom več
za zvezo, si bom pa še kaj drugega lahko našel.
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Koliko časa obiskujete klub zdravljenih
alkoholikov?
13 let je bilo februarja. Ne, no mislim končal sem
maja, 8. maja sem končal.

Ali vam KZA pomaga pri premostitvi  slabih
trenutkov?
Recimo vidiš po drugih, pa se malo spomniš… sej
pozabiš, mislim… jaz ne pozabim, ker niso bile
podobne stvari. Tudi lahko kateremu pomagaš, da
poveš svoje izkušnje, ko pridejo na frišno.

Kaj pa vam pomeni obiskovanje kluba toliko let?
Fajn družba je, tako nekje isti smo. Me razumejo.

O čem največkrat razmišljate, ko ste sami?
hmmm…

Verjetno vam kakšne misli hodijo po glavi…
O dogodkih, ki se dogajajo. Bolj na lepe stvari se
spomnem. Kaj bi bilo treba uštimat, kaj bi se dalo še…
Ne vem, za nazaj niti ne toliko razmišljam. Sem bolj
usmerjen na prihodnost. Recimo, po osemnajstih letih
sem spet z zmajem šel ampak sem sem videl da ne gre,
ne vidim na levo oko, imam globinski vid. Ampak pač
to ne gre, dobro.

Kako bi sami sebe opisali?
Poln energije, vse bi rad še probal.

INTERVJU 4 (po Beckovem vprašalniku nizka stopnja
depresivnosti ali brez depresivnosti)

Kaj vas je pripeljalo do točke, ko ste začeli piti?
Kdaj so se te težave začele pojavljati?
Ja tako sem začel, da se je pilo, pilo se je po že žurkah
in to... je bilo po žurkah, potem cel teden nič. Dobro
potem sem zamenjal službo pri… leta 85 sem šel za
strojevodjo, tako da med službo nismo pili nikoli. Tam
je bil tudi alkotest in sam si vedel, da ko pride kaj na
cesti je prvo pihanje in si kriv za vse kot nacisti. Tako,
da med službo se ni pilo, pilo se je ko si bil fraj. Tako,
da sem delal 30 let in nisem imel nobenega karambola
ali pa kakšnega... hmm… izgleda zaradi pitja… potem
sem se pa leta 2012, julija ponesrečil s kosilnico.
Tako, da sem bil hrom. Noge, roke in…  3, 4 ure sem
sam ležal na osamljenem kraju… me ni dobil nobeden.
Potem  so me dobili in sem šel u klinični. Tam sem bil
en mesec in pol, tri mesce u Soči na okrevanju. Potem
sem pršel domov, pol sem doma še okreval, toliko da
lahko hodim in… Če bi ostal na vozičku… Če ne bi
recimo sam bil malo trmast in imel malo volje..
ostaneš na vozičku. Tako, da to ni bilo treba. Ampak
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nisem več tisti bil ko… kot, da bi lahko vse delal.
Imam eno majhno kmetijo in je bilo treba kosit in to.
In rabiš več cajta, ne…  in sem videl, da… ne vem,
malo psihično, če sem malo popil pa je bilo boljše.

Če prav razumem, vas je nesreča s kosilnico
psihično potolkla in ste zaradi tega začeli piti
alkohol? Ali ste se tudi pred nesrečo počutili na
tleh?
Na dol in zmeraj več, zmeraj več. Pil sem pol kar vsak
dan že in… potem pa je zdravstveno stanje že prišlo
tudi, tako, da sem se sam odločil da grem.

Kakšno je bilo takrat vaše počutje?
Vedno hujše je bilo, ane. Nisem mogel jesti več…

Kaj ste pa doživljali, ko ste bili najgloblje, ko ste se
počutili najhujše?
Jahh.. malo sem študiral, ne… ja pa, tako ne more it
naprej tako bom … če ne grem na zdravljenje bom šel
na drugi svet...

Ko ste posegali po alkoholu, kaj vas je težilo?
Kakšne misli, so vam rojile po glavi takrat?
Saj nikoli več nebom tak, kot sem bil in… pač ne
sprijazni se človek takoj po takemu, ane. Je  en cajt, da
se sprijazniš, da pač za eno delo boš rabil tri ure, ko si
prej rabil 15 minut. In človek se ne sprijazni takoj…
zdaj sem se jaz s tem sprijaznil in… takrat pa, če sem
popil dvakrat dva deci… je lažje...

Vas je žalostila ta situacija?
Ja…

Čemu pa ste se zaradi alkohola in tudi
zdravstvenega stanja morali odpovedati?
Dosti sem se mogel odpovedati in... jaz dosti delam pri
gasilcih, prostovoljnih ne... ampak tam, če si pijan
nimaš kaj delati, ne... ker je pač nevarno delo in moreš
bit trezen. Drugače niti zaradi varnosti ne moreš biti.

Pa ste se vsega tega zavedali takrat?
Ja.. vedel sem, ampak si nisem mogel sam sebi
pomagati. Me je povleklo.

Ste se kasneje sami odločili za zdravljenje?
Sam,sam..

Ni imela okolica, družba vpliv na vašo odločitev?
Ma ne… sej so rekli gasilci, ko so me prišli obiskat:
glej ---. premisli, sam se odloči, ampak tako ne moreš.
Si priden gasilec in vse narediš, ampak tako ne
moremo, ane.. in.. tudi doma je bilo potem… potem
ratajo prepiri, sej sama veste…
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Se je vaša družba od takrat kaj spremenila?
Ne vem.. O temu je bilo dosti govora tud v Idriji, ne…
kako… vsi so se bali, kaj pa zdaj, ko bom domov
prišel, kako bodo kolegi?! Mene so sprejeli čudovito.

Ste takrat pili sami ali v družbi?
Ne, ne, ma… jaz…prej kot sem šel na zdravljenje sem
večino doma… sem pil sam. Prej smo pa lih ko klapa
ampak pol… danes smo pa glih ko klapa še vedno.

Kako bi pa sedaj opisali svoje počutje?
Ja zdaj je čist… glejte gospodična, čisto drugo
življenje. Človek ne ve, da… ti ko gor u Idriji preživiš
recimo dva mesca, ko že vidiš, da je to čisto nekaj
drugega, da to ni en bau bau, da zdaj pa ko boš prišel i
z Idrije: glej ga, glej ga tega, unega, tretjega, ne…
ampak je čisto drugo življenje. Greš pa na izlete, pa v
avtu se ne bojiš, kdaj boš zagledal tistega policaja, ko
ti bo mahal tam, ali bo dal pihat ali ti ne bo dal pihat.
Ni več ta strah več prisoten. Tle smo se še malo
poznali, ne, je bilo drugače, ampak ko si šel v --- je že
bilo… tako, da si mogel že razmišljati kdaj si trezen
in.. pa tudi če lahko ne narediš sam karambola, ampak
si kriv ko imaš alkohol, je konec ne. Tako, da zdaj je
čisto drugo življenje, ne...

Se počutite sedaj bolj sproščeno?
Sproščenega, pa pri gasilcih lahko delam, kljub temu
da mi je ostalo malo poškodb. So dela, ki jih lahko
delam. Ni problema.

Kako bi se sedaj opisali? Kakšen ste?
Ja zdaj sem čisto drug človek. Tudi drugače
sprejemam, recimo včasih te je hitro razjezila kakšna
stvar. Danes ta prvo v sebi malo premisliš, saj človeka
včasih tudi treznega vrže malo na brzino če ti kdo kaj
reče, te vrže malo iz tira, ampak ne vem, prej
premisliš, ane...

Kaj pa vaše osebnostne lastnosti? Kakšen ste kot
človek?
Ja kot človek sem jaz grozno, ne vem… tak dobričina,
ne. Če le lahko pomagam, pomagam to sem tudi že
prej, ane. Tukaj je en moj, ko hodiva skupi, ne.. je
reku, da ga je gor ena sestra vprašala v Idriji: ali vi
znate reči ne? Je reku: ne tega pa ne znam.

Ali velja to tudi za vas?
Ja… tudi ja. Ker zelo težko komu ne bi pomagal ali,
da mu ne bi naredil. Počasi greš v svojo škodo pa… ne
vem, težko mi je reči ne.

Kako bi se pa opisali v času pitja oziroma v tistem
obdobju ko ste bili najbolj na dnu?
Takrat pa tudi če bi rad pomagal nisem mogel
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pomagati, ker...

Kaj vam je takrat rojilo po glavi, kako ste se
doživljali?
Ja groza... tudi če pomisliš a bi kam šel ali bi…

Ste imeli kdaj slabe misli?
Ma ne, ne… na samomor ali to, ne. To ne, ampak čim
bolj si se odmikal, da nisi nobenega… z nobenim nisi
rad imel stika… sam najrajši.

Vas je bilo sram, da bi ugotovili, da imate težave z
alkoholom? Kaj je bil razlog, da ste se odmikali od
ljudi?
Tudi to, ja. To večina se dela, ja.. malo se skriva,
malo… ma se skrival ne boš dolgo cajta, ne.

Kaj pa radi počnete, kaj vas v življenju veseli?
Prej ko... pred poškodbo sem grozno jaz po hribih
hodil, ne… malo plezanje in… zdaj pa... saj grem na
take hribe še.. ampak plezat, plezat pa ne več. Po
zmožnostih. Grem po hribih, pa ne vem, na morje
grem včasih tlele do Hrvaške dol ali pa do Izole, do
Pirana, v Strunjanu sem bil na... ko sem dobil od
zdravstva rehabilitacijo. Dol je bilo tudi odlično, dober
zrak je tam dol. Tudi v družbi sem rad, tudi na veselice
rad hodim. Sem družaben človek.

So se te aktivnosti kaj spremenile od obdobja, ko
ste bili v depresivnem stanju oziroma, ko ste pili?
Ja.. tisti cajt, ko sem pil nisem hodil nikamor. Niti v
hribe ne, ker je nevarno.

Torej ste se tega zavedali? Poudarjate, da je
nevarno…
Jaz sem se tega zavedal. Samo si človek ne more
pomagati... Z mojo doktorico v --- pa mi je že enkrat
rekla: --- jaz te ne morem prisiliti. Če boš pa kdaj, tlele
je napotnica, pridi do mene sam. Jo bova napisala.
Samo se moreš sam odločit, jaz te sama ne smem
poslati. In tudi me je prišla gor obiskat in tudi ko sem
pršel nazaj je rekla: kako je? Stokrat boljše.

Koliko časa nazaj ste bili na zdravljenju?
Jaz sem pršel lansko leto. Konec, ne začetek 2014 sem
jaz šel januarja 10. in 25. marca sem pa pršel tule na
skupino.

Kako si sedaj pomagate, ko imate slabe misli?
To je, pravijo v Idriji, to traja 15-20 min. Nimam jaz
tega problema. Grem v naravo, si dobim eno delo.
Tako kot mi paše tisti dan. Če vidim, da mi lih vse ne
paše, dobim kej takega ali grem okrog. Sedaj sem v
pokoju, ne. Sem šel v penzijo, mi smo imeli
bonificirano.
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Vas je mučilo tudi to, da ste ostali doma, v
brezdelju?
Ma ne,ne. Nima zdaj brezdelja. Takrat pa ja… zdaj
nimam cajta niti... elektriko malo pri špargati malo
popravljam...

Ste si torej zapolnili čas?
Jaja… uf… zdaj sem tukaj (KZA) še za ---, tako da...
zdaj je ves cajt kaj.

Kako vidite svojo prihodnost? Kje se vidite čez 5
let?
Nisem zaskrbljen. Za prihodnost ni problema. Imam
okoli bajte še veliko za narediti, kar bo denarja seveda,
penzija je veliko manjša, kot je bila plača. Ampak
počasi bomo, iz dneva v dan, kar narediš pač narediš,
sej ni problem. Mah, sploh se ne jaz za to… kar
naredim danes naredim, jutri bo še en dan.

Ali imate občutek, da lahko sami usmerjate svoje
življenje in nadzorujete dogodke, ki se vam
dogajajo? Se vam zdi, da imate življenje v svojih
rokah?
Zdaj ja.. prej pa ga nisem imel v svojih rokah, ker ga
je imel alkohol, ne jaz. Je bil on gospodar. Takrat sem
mogel, pa tudi če je bila ena ura popoldne, sem šel v
trgovino, pa sem si kupel en liter vina recimo.

Kaj ste si takrat mislili o sebi?
Nič... proti koncu že, da sem čist propadel... da bo pač
konec...

Kaj pa vse pozitivne stvari, ki so se zgodile v vašem
življenju, pripisujete sreči vaš uspeh ali je to plod
vašega dela?
Malo sreče ima verjetno vsak. Malo sreče moreš imeti,
ane?! Drugače pa ne vem, jaz svoje delo sem delal…
morem reči, da še danes z vsemi delavci govorimo.
Odgovorno. Sem delal po svoji vesti, odgovorno vse.
Zaslužena penzija.

O čem pa največkrat razmišljate ko ste sami?
O čem razmišljam. Mah.. vse sorte razmišljam..kaj bi
še naredil.. ma dosti, prav dosti ne za sebe. Imam dosti
in, ne vem, ni da bi živel iz dneva v dan, ampak imam
kakšne cilje. Večina kar si bom dal in kar bo možnosti,
nekaj za pohajat nekaj za delat. Vsakega malo. V
glavnem umirjeno življenje brez kakšnih ne vem kako
napetih... včasih pride še malo mladost, malo neumna
leta…mislim, neumna… obžalujem, samo tista leta, ko
sem jih zapravil zaradi alkohola. Ko bi lahko več
naredil, pa bi lahko bil po drugih krajih tudi bolj
uspešen. Pač človek sem že tak, da se ne grebem jaz
naprej, da se bi neki porival naprej.. jaz sem
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zadovoljen…

Se vam kdaj pojavljajo kakšne negativne misli?
Ma ne, prav negativne ne. Tiste misli mi pridejo: pač, -
--- lej zapravil si to in to. Lahko bi drugače to naredil,
ampak kar je bilo je bilo. Za nazaj se popravljat ne da.
Živeti moreš naprej. To moreš pozabiti, odrezat tisto
proč in tiste misli. Če boš na tisto mislil, ne vem…
lahko te spravi nazaj na slabo pot.

Kaj pomeni to o vas?
Ne vem, zdaj... nas so gor (Idrija) učili, da obsojat se
ne smemo. Kot tudi drugi nas ne smejo obsojat. To je
isto ena taka bolezen kot da si v eni drugi bolnici ..ne
vem.. moreš pa gledat… je pa na tebi to, da se to ne bo
ponavljalo. Na nobeni terapevtki, na nobeni doktorici,
kot samo na tebi. Je pa to recimo dobro, da te klub
malo spodbuja, imaš enake ljudi... lahko tukaj govoriš
kar ti paše, ker so pravila taka, da zunaj se tega ne
govori. Če je kej pa lahko se s terapevtko pogovoriš.

Vam taka podpora veliko pomeni?
Ja, ja..premalo se jih vključuje, recimo... posebno prve
dve leti ko... prvo leto si najbolj ranljiv, ne… takoj je
kakšen spodrsljaj. Ravno tu imamo enega starega
možakarja, ne kako je šel v kočo in je šel... ni bilo ne
soka, ne nič ni bilo. En pir je bil slučajno v hladilniku,
tako žejen je bil, da je tisti pir popil. Drug dan je rekel,
da ne bodo opazili, je prinesel se enega gor, ane… ga
je vrnil nazaj. Na koncu je bil spet žejen, je popil se
tistega. Potem je vsak dan enega več prinesel gor, ne.
Potem je bilo konec, ne si ni mogel več pomagati.
Ampak možakar je reku, grem takoj nazaj, ne...

Kdaj pa vam je bilo v življenju najhujše?
Hm…hudo mi je bilo… meni je oče umrl že v 8.
razredu. Potem je še mama zbolela na živcih. Tako, da
doma smo imeli kmetijo… jaz sem hodil v --- na ---.
Doma je bilo dosti dela, sestra je tisti cajt tudi študirala
še... Tako, da največ je ostalo na meni.

Ste čutili depresivne simptome že v obdobju
mladostništva ali so se začeli pojavljati šele z
nesrečo?
Ma ne.. sej, ti pride tud takrat, ko si bil še… ko imaš
tam 15, 16, 17 let in.. ko vidiš, da tudi sam ne moreš
vse, si premlad še... ne vem, takrat je bilo res težko
in… tudi otroštvo ni bilo najlepše, ne...

Se vam zdi, da ste pili zaradi slabega počutja ali ste
se zaradi pitja slabo počutili?
Ja, to je tako ne… se slabo počutiš in recimo po
nesreči takoj nekaj popiješ, ne… recimo v Soči, tri
mesece tam ga ni alkohola niti ne dol, ko je tista
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gostilnica je brezalkoholno… tudi tortice...
Ampak tam je družba, ne. Si dobiš svoje kolege tam
tudi če si na vozičku, sej so vsi, ne. Pole, ko prideš ven
je pa nekaj drugega, ne. Drugi vsi zdravi, ti z berglami
hodiš… tisti cajt ko sem bil u Soči sem imel še birgle.
Je pa povezano, ne… pol začneš pit bolj počasi, ane.
Bos popil recimo trikrat po dva deci, pa bo že dosti.
Aha, sem vesel, lahko grem, naredim to, sej me ne
gleda noben.. Pol na koncu pa ni dosti en liter. Je treba
pa že dva.. Pa hrana.. ti nobena ne gre prav dosti. Je
pač sama tekočina in telo dolgo ne prenese tega. Tako,
da se pozna takoj na zdravju in rataš švoh. Dobro, sej
ko piješ pol litra si malo bolj močan, ma to eno uro.
Pol si pa še bolj švoh. In nisi za nikamor. Pol pa si
grozen. Ne samo fizično, tudi misli in vse. Takrat si
študiral samo kje boš dobil alkohol, ne kaj boš naredil.
Ko si dobil alkohol, pol si študiral če boš kaj delal.
Prej ne. Glavno vodilo je bilo tisto. Tako, da te on
vodi. Skoraj pri vseh je to značilno.

Kako ste pa sedaj zadovoljni s svojim življenjem?
Ja zdaj je super, za enkrat.. Lahko greš kamor češ,
lahko greš pohajat, lahko delaš… Bolj sem motiviran.
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