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POVZETEK 

 

Alkohol je povezan s številnimi škodljivimi posledicami na telesnem, duševnem, duhovnem, 

odnosnem in socialnem področju. Te lahko prizadenejo posameznika, njegovo družino, 

prijatelje, sodelavce, okolico in tudi celotno družbo. Predvsem pa je sindrom odvisnosti od 

alkohola v Sloveniji velik javnozdravstveni problem, ki ne vpliva le na zdravstveno stanje 

populacije, pač pa tudi na delovno storilnost aktivnega dela prebivalstva, odsotnost dela 

zaradi bolezni, ter varnost pri delu in varnost v prometu. Za oceno stopnje resnosti uživanja 

alkohola in škodljivosti le tega na posameznikovo življenje obstajajo standardizirani 

vprašalniki, ustrezen razgovor z bolnikom, klinični pregled in nekatere preiskave, včasih pa 

podatke dobimo s heteroanamnezo.  

V nalogi bomo predstavili odvisnost od alkohola (epidemiologija odvisnosti od alkohola, 

dejavniki, ki vplivajo na nastanek odvisnosti od alkohola, nevrobiološke mehanizme, 

diagnosticiranje sindroma odvisnosti, motivacija in motivacijski postopki v obravnavi, 

psihoterapija v procesu odvisnosti, uporaba zdravil pri zdravljenju, recidiv, organizacija 

zdravljenja odvisnosti od alkohola v Sloveniji - tri faze, pripravljalna faza, intenzivna 

psihoterapija, nadaljevalno zdravljenje in rehabilitacija- AA- anonimni alkoholiki, KZA- klub 

zdravljenih alkoholikov). Cilj diplomske naloge  je, odgovoriti na raziskovalna vprašanja, 

kako uspešna je rehabilitacija zdravljenih alkoholikov, z obravnavo v okviru KZA in kako s 

pomočjo obravnave v sklopu AA. Ugotovili smo, da uporabniki kluba zdravljenih 

alkoholikov dosegajo boljše rezultate pri pozitivnih spremembah ki so jih deležni z 

vključitvijo v program, kot pa rezultati, ki jih dosegajo anonimni alkoholiki. Po naših 

rezultatih, skupina s strukturirano vsebino dosega boljše rezultate, vendar je pri odločitvi za 

včlanitev skupine prisotna stigmatizacija, in se uporabniki odločajo tudi na podlagi varnosti in 

razkrivanja svojih osebnih podatkov. Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik 

in fokusni intervju z zdravljenci in njihovimi spremljevalci v obeh skupinah.  

 

Ključne besede: Alkoholizem, odvisnost od alkohola (AO), zdravljenje, abstinenca, recidiv, 

rehabilitacija, KZA, AA.  

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Alcohol is linked with many harmful consequences on physical, mental, spiritual and social 

area of relations.  These can hurt individual, his family, friends, coworkers and the whole 

society.  Most of all this syndrom of addictivity from alcohol is a big public health problem, 

which doesn't affect only the health state of a population, but also it's activity, absence from 

work, safety at traffic and work. To measure the severity level of alcohol consumation and it's 

harmful effect on individuals life we have standardised questionnaires, appropriate 

conversations with the patient, clinical examination and certain tests, sometimes we get 

results by heteroanamnesis.                                                                                                                                      

In thesis we will present adiction from alcohol (epidemiology of alcohol addiction, factors 

which contribute on the formation of addiction from alcohol, neurobiological mechanisems, 

diagnostification syndroms, motivation and motivational steps in treatment, psychotherapy in 

the process of addiction, usage of medification during medical treatnent, recidivism, 

organisation of alcohol addiction treatment in Slovenia – three phases, preparation phase, 

intensive psychotherapy, continuing treatment and rehabilitation- AA- Alcoholics 

Anonymous , KZA- treatment club of alcoholics). Goal of graduation thesis is to answer on 

all research tasks, how successful is the rehabilitation of the treated alcoholics, with 

observation in the frame of KZA and how with the help and observation of AA. We would 

like to figure out if the patients can maintain abstinence, what's their view on the group, their 

propositions of improvements, thoughts of ways to lesser the number of recidivism and how 

groups affect people of different ages, that are a part of one or another group. Considering the 

small number of patients in both groups, I was forced to unite the quantitative and qualitative 

approach of research. To gather information we used survey questionnaire and focus 

interview with patients and their close ones in both groups. 

 

Keywords: Alcoholism, alcohol addiction, treatment, abstinence, recidivism, rehabilitation, 

AA, KZA 
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1 UVOD 

 

Slovenija se po skupini (registrirani in neregistrirani) porabi alkohola na prebivalca uvršča na 

peto mesto med državami članicami EU. Uporaba alkohola v Sloveniji v obdobju 2000–2010 

znaša med 10,3 in 13,5 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto (Kravos in 

Malešič 2011). Čezmerno uživanje alkohola je povezano s številnimi škodljivimi posledicami 

na telesnem, duševnem, duhovnem, odnosnem in socialnem področju. Te lahko prizadenejo 

posameznika, njegovo družino, prijatelje, sodelavce, okolico in tudi celotno družbo. Predvsem 

pa je sindrom odvisnosti od alkohola v Sloveniji velik javnozdravstveni problem, ki ne vpliva 

le na zdravstveno stanje populacije, temveč tudi na delovno storilnost aktivnega dela 

prebivalstva, odsotnost z dela zaradi bolezni ter varnost pri delu in varnost v prometu. 

 

Razvoj postopkov in programov zdravljenja odvisnosti od alkohola je šel v Sloveniji v skoraj 

štiridesetih letih čez različna obdobja. Vsako od teh obdobij je pustilo sled tako v doktrini kot 

v organizaciji zdravljenja (Čebašek Tratnik, 2004). Današnja podoba zdravljenja odvisnosti 

od alkohola je plod številnih prizadevanj strokovnjakov, ki so s svojim delom postavljali nove 

temelje tudi v svetovnem merilu. V zadnjem desetletju prejšnjega stoletja so nova dognanja, 

novi tehnični pripomočki ter seštevek dotedanjih znanj pripomogli k boljšemu razumevanju 

nevrobiološkega substrata in genskih zakonitosti in zdravljenja pri odvisnosti od alkohola 

(Čebašek Tratnik, 2004). Poleg novih dognanj na telesni ravni so postale veliko bolj proučene 

tudi druge ravni odvisnosti od alkohola, kognitivnih in drugih duševnih procesov pri 

odvisniku, do odnosne oziroma družinske ravni. Spreminja pa se tudi struktura ljudi, ki iščejo 

pomoč zaradi odvisnosti od alkohola. Zunaj zdravstva je na razpolago vedno več terapevtskih 

možnosti za zdravljenje odvisnosti, vendar se ugotavlja, da so ljudje, ki prihajajo v 

zdravstvene programe, veliko bolj bolni in imajo celo več odvisnosti hkrati. Odvisnostim so 

pridružene tudi druge duševne motnje in tudi telesne bolezni, mnogi pa so ostali na robu 

družbe, zaradi spremenjene ekonomske situacije, saj so brez redne zaposlitve ali brez družine, 

ki bi jim lahko nudila oporo v času zdravljenja, kar se odraža tudi v večji uporabi 

psihofarmakov (Čebašek Tratnik, 2004). Osnovi vseh modernejših ukrepov za zmanjševanje 

odvisnosti sta k posamezniku usmerjen pristop in sposobnost pogajanja v primernem vzdušju, 

kar je združeno v tehniki svetovanja za spremembo vedenja, ki je povezano z zdravjem. 

Zdravnik z različnimi pristopi analizira in pomaga bolniku dvigniti občutek pomembnosti za 

spremembo in samozaupanje, s tem pa pripravljenost na spremembo pivskih navad pri 
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tveganem oziroma škodljivem pitju (Kolšek, 2005). Alkohol je že stoletja prisoten v naših 

življenjih, problematično pitje alkohola pa je bolj razširjeno kot arterijska hipertenzija, 

sladkorna bolezen in depresija. Zdravniki in terapevti morajo pri obravnavi vsakega bolnika 

razmišljati bolj širokopotezno. Pri diferencialni diagnozi težav in znakov, ki jih imajo bolniki, 

morajo pomisliti na različne dejavnike, ki lahko vplivajo nanje – od dednih in osebnostnih 

dejavnikov, ki ključno ali vsaj delno vplivajo na težave, zaradi katerih bolniki pridejo po 

pomoč. Ključno je zgodnje odkrivanje tveganega pitja, saj se lahko s tem prepreči škoda, ki bi 

lahko nastala z nadaljevanjem škodljivega uživanja alkohola. Skoraj ni organskega sistema, 

na katerega alkohol ne bi škodljivo vplival, zato moramo na alkohol kot vzročni dejavnik 

najpogosteje pomisliti pri težavah v prebavilih, na primer želodčnih težavah, okvari jeter in 

boleznih slinavke, živčevju – depresiji, nevrozi, motnji spanja, ravnotežja, spomina, 

božjastnem napadu, tresenju udov, srčno-žilnem sistemu, endokrinem sistemu, spremembah 

na koži (Čebašek Tratnik, 2004). Pitje alkohola je povezano s slabšanjem odpornosti telesa 

proti nekaterim okužbam in s pojavom nekaterih oblik raka (na primer rak v grlu, žrelu, na 

dojki) (Čebašek Tratnik, 2004). V procesu rehabilitacije mora oseba, odvisna od alkohola, 

popraviti vse posledice na telesnem, intelektualnem, socialnem in duhovnem področju 

(Rugelj, 2008).  

 

Z raziskavo v okviru diplomske naloge smo želeli ugotoviti, kako uspešna je rehabilitacija 

zdravljenih alkoholikov z obravnavo v okviru Klub zdravljenih alkoholikov (KZA) in kako s 

pomočjo obravnave v sklopu Anonimnih alkoholikov (AA), pri čemer smo upoštevali tudi 

dejavnik starosti. Zanimalo nas je, ali zdravljeni alkoholiki lahko vzdržujejo abstinenco, 

kakšen je njihov pogled na skupino, njihovi predlogi o izboljšavi te, razmišljanje o načinih, da 

se zmanjša število recidivov in kako omenjeni skupini vplivata na posameznike različnih 

starosti, ki so vključeni v eno ali drugo skupino. Postavili smo si vprašanja o poteku 

rehabilitacije uporabnikov obeh skupin, preverili, ali se je njihov življenjski slog spremenil in 

kakšni so razlogi za odločitev, v katero skupino se je posameznik vključil. 

 

Diplomska naloga v teoretičnem delu predstavlja vzroke, razvoj sindroma odvisnosti od 

alkohola, vrste odvisnosti, zdravljenje in rehabilitacijo po zdravljenju odvisnosti od alkohola. 

V raziskovalnem delu diplomske naloge je predstavljen potek raziskave, ki je vključevala 

kvalitativno metodo (skupinski intervju v fokusni skupini oseb, ki so se zdravile od odvisnosti 

od alkohola, ter njihovih svojcev, ki so v procesu rehabilitacije in obiskujejo skupino KZA in 
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AA) ter kvantitativno metodo (vprašalnik). Dodatno smo raziskali tudi uporabniško mnenje 

ter njihove predloge izboljšav.  

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Alkoholizem 

 

Prekomerno uživanje alkohola je v naši družbi žal tako razširjen in splošno sprejet pojav, da 

se o škodljivih posledicah ne razmišlja, z izjemo tistega posameznika, ki občuti posledice, saj 

so že globoko prisotne v njem. O posledicah razmišljajo tudi strokovni sodelavci, ki jim 

pomagajo na težavni abstinenčni poti. Odvisnost od alkohola ni ozdravljiva, temveč 

obvladljiva, zato je ta pot zares težka za odvisnika in njegove bližnje. Anka Erznožnik Lazar v 

knjigi Odvisnost od alkohola (Može, 2015) pojasnjuje: »Prepoznavanje in razumevanje 

zakonitosti bolezni bistveno pripomore k poglobitvi motivacije za zdravljenje, zaupanje v 

možnost ozdravitve in k širjenju uvida v posledične probleme lastne odvisnosti.« Odvisnik si 

z informacijami pomaga pri razumevanju svoje bolezni in na ta način veliko prispeva k 

zdravljenju. 

 

2.1.1 Alkohol in epidemiologija odvisnosti od alkohola 

 

Alkoholne pijače so vse tiste pijače, ki vsebujejo etilni alkohol, čeprav le v manjših količinah. 

Opojnost teh je tem večja, čim večji je odstotek alkohola v pijači. Vse alkoholne pijače poleg 

čistega alkohola vsebujejo tudi različne druge sestavine, ki dajejo pijačam svojstvene 

posebnosti, kot so okus, aroma, barva ipd. To pri večini predstavlja tudi razlog, da sežejo po 

alkoholni pijači (povzeto po Može, 2015). Alkohol, ki ga vsebujejo alkoholne pijače, botruje 

spremembam razpoloženja in občutja, saj se nam zdi, da pod vplivom manjših količin 

alkohola postanemo bolj veseli, brezskrbni in zgovorni. Taka spoznanja velikokrat postanejo 

tudi glavni motiv, da ponovno sežemo po alkoholni pijači (Može, 2015). Alkohol iz alkoholne 

pijače, ki jo popijemo, skozi sluznico prebavil v krvni obtok prehaja zelo hitro, tako da se v 

krvi pojavi že nekaj minut po zaužitju, saj v kri prehaja neposredno. Hitro in enakomerno se 

porazdeli po celem telesu. Ravnotežje med koncentracijo v krvi in koncentracijo v 

posameznih tkivih se vzpostavi v eni do poldrugi uri po zaužitju zadnjega obroka. Po tem 

času imamo zato stalno razmerje med koncentracijo v krvi in koncentracijo v tkivih (Može, 

2015). Alkohol se iz telesa odstranjuje na dva načina, in sicer z izločanjem in izgorevanjem. 

Manjša količina (približno 10 %) popitega alkohola gre iz telesa v nespremenjeni obliki z 
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izdihanim zrakom, sečem, slino ali znojem. Večino (približno 90 %) popitega alkohola pa 

jetra, ki so velik prebavni laboratorij našega telesa, razgradijo na končni sestavini: vodo in 

ogljikov dvokis. Ta proces je dokaj stalen in znaša 0,1 g/kg na uro. Zato pada koncentracija 

alkohola v krvi za približno 0,1 promila na uro (Može, 2015). Sposobnosti jeter ne moremo 

povečati, prav tako tudi ni mogoče pospešiti dihanja ali mokrenja (uriniranja) do tolikšne 

mere, da bi se znatneje povečala količina alkohola, ki se izloča skozi pljuča in ledvice. 

Streznitve prav tako ne moremo pospešiti s spanjem, črno kavo ali mrzlo prho, kakor tudi ne z 

raznimi zdravili ali poživili, ki sicer prehodno lahko popravijo nekatere klinične znake 

pijanosti (Može, 2015). Alkohol deluje na vsa tkiva, vse organe in organske sisteme v našem 

telesu in posledično tudi na vse njihove funkcije (Može, 2015). Deluje na ožilje, dihanje, 

uravnavanje telesne temperature, notranje organe in na osrednje živčevje. Najprej prizadene 

najvišje psihične funkcije, ki so bolj zapletene. Ko so te funkcije zaradi delovanja alkohola 

prizadete, pridejo do izraza nižje možganske funkcije.  

 

Epidemiologija na področju rabe alkohola zajema zelo široko področje, v katero spadajo 

uživanje alkoholnih pijač (količine, pivske navade), tvegana raba alkohola, škodljiva raba 

alkohola, odvisnost od alkohola ter vse posledice (ugodne in neugodne), ki so povezane z 

rabo. Strokovnjakom, ki se ukvarjajo z zdravljenjem odvisnosti, epidemiologija omogoča 

vpogled v širše sociokulturno okolje, iz katerega prihajajo pacienti (Anthony, 1999). 

Epidemiologija ima tudi širše, bolj ambiciozne naloge, povezane z načrtovanjem in 

izvajanjem preventivnih dejavnosti, ter išče odgovore na naslednjih pet vprašanj (Anthony, 

1999): 

1. Koliko ljudi je v določeni skupnosti prizadetih zaradi odvisnosti? 

2. Kje se prizadeti ljudje nahajajo (živijo, delajo, se zabavajo)? 

3. Zakaj nekateri ljudje v določeni skupnosti postanejo odvisni, drugi pa ne? 

4. Kateri dejavniki vplivajo na to, da bo nekdo postal in ostal odvisen? 

5. Na kakšen način bi se dalo preprečiti ali zmanjšati odvisnost? 

 

Na prvo vprašanje »Koliko ljudi je v določeni skupnosti prizadetih zaradi odvisnosti?« 

odgovarjamo z ugotavljanjem prevalence, to je s številom odvisnih oseb v določenem 

časovnem obdobju, na primer koliko je bilo oseb z znaki odvisnosti v preteklem letu. Izraz 

incidenca nam pove, koliko oseb je v določenem času na novo (prvič v življenju) postalo 

odvisnih, življenjska prevalenca pa, kolikšna je verjetnost, da bo nekdo iz določene populacije 

kadar koli v življenju postal odvisen. Tako se ocenjuje, da bo med rednimi pivci (torej tistimi, 
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ki uživajo alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko) postalo odvisnih približno 14 % in bolj 

verjetno bodo to moški kot ženske (Anthony, 1999). 

 

Na drugo vprašanje »Kje se prizadeti ljudje nahajajo?« odgovarjamo z demografskimi podatki 

(od kod prihajajo odvisni, njihov spol, starost, poklic, zaposlitveni in zakonski status, 

izobrazba, družbenoekonomski sloj in podobno). Pri tem so za načrtovanje zdravljenja 

odvisnosti pomembne primerjave med različnimi regijami, saj je v nekaterih odvisnost od 

alkohola bolj izražena kot v drugih (Anthony, 1999). 

 

Pri iskanju odgovorov na tretje vprašanje »Zakaj nekateri ljudje v določeni skupnosti 

postanejo odvisni, drugi pa ne?« epidemiologija proučuje vpliv dednosti in socioekonomskih 

dejavnikov: ugotavlja denimo, iz kakšnih družin prihajajo mladostniki, ki postanejo odvisni 

od alkohola, ali kakšen je vpliv delovnih obremenitev na uživanje alkohola (Anthony, 1999). 

Epidemiologija tudi ugotavlja, kateri preventivni ukrepi so v določeni skupnosti lahko 

učinkoviti (Holder in Saltz, 2000) in tako pripravlja znanstveno utemeljene programe za 

preprečevanje in zmanjševanje tvegane in škodljive rabe alkohola ter predloge za spremembe 

zakonodaje. Povezovanje čezmernega pitja alkoholnih pijač s spolom kaže na to, da je 

odstotek čezmernih pivcev kar štirikrat višji pri moških kot pri ženskah, odstotek abstinentov 

pa je pri ženskah še enkrat višji kot pri moških (Zaletel-Kregelj, 2001). Ob upoštevanju 

dejstva, da se odvisnost od alkohola razvija dokaj počasi (tudi do 20 let) in da ni odvisna le od 

stopnje pitja, temveč tudi od drugih dejavnikov, preventivnih dejavnosti ne moremo 

načrtovati le na podlagi starostne strukture čezmernih pivcev (Zaletel-Kregelj, 2001). 

Povezovanje čezmernega pitja alkoholnih pijač s stopnjo izobrazbe kaže, da odstotek tega 

vedenja pada s stopnjo izobrazbe. Opijanja je največ med anketiranci z nedokončano osnovno 

šol, dve- ali triletno poklicno šolo, najmanj pa med tistimi z dokončano višjo stopnjo 

izobrazbe.  Moški manj abstinirajo, pijejo alkohol pogosteje in v večji meri kot ženske. 

Čezmerno pitje alkohola s starostjo narašča, medtem ko visoko tvegano opijanje s starostjo 

upada (Lovrenčič in Lovrenčič, 2014). Poraba alkohola na prebivalca predstavlja oceno 

povprečne porabe in se nanaša na vse ljudi v populaciji, ne predstavlja pa dejanske porabe 

alkohola na posameznega pivca. V Sloveniji je v letu 2015 zaradi bolezni in stanj, ki so 

dokazano posledica škodljive rabe alkohola, vsakih 11 ur umrla vsaj ena oseba. Na 

Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da bi vse te smrti, ki vodijo v 

prezgodnjo umrljivost in so pogostejše pri moških, lahko v celoti in preprosto preprečili že s 

pitjem alkohola v mejah relativno manj tveganega pitja in/ali vzpostavitvijo in vzdrževanjem 
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abstinence. Za uspešnejšo zaščito zdravja pa so potrebni tudi sistemski ukrepi na ravni države. 

Slovenija se po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) po obsegu posledic zaradi 

škodljive rabe alkohola že desetletja uvršča v sam evropski vrh, sporočajo iz NIJZ. Med 29 

evropskimi državami glede uvedbe učinkovitih ukrepov za preprečevanje posledic škodljive 

rabe alkohola zaseda 16. mesto in zaostaja za najnaprednejšimi državami v Evropi, čeprav 

tovrstne ukrepe podpira tudi slovenska javnost. Vsakih 11 ur v Sloveniji beležimo vsaj eno 

smrt zaradi škodljive rabe alkohola; 80 % je moških, polovica je mlajša od 65 let. Na vsako 

osebo, ki je umrla pred svojim dopolnjenim 65. letom starosti, izgubimo v povprečju vsaj 11 

let potencialnega življenja (Lovrenčič, 2017).  

 

Poraba alkohola je v Sloveniji v obdobju 2000–2010 znašala med 10,3 in 13,5 litra čistega 

alkohola na odraslega prebivalca na leto; največ se je popilo piva, sledijo vino in žgane pijače 

(Lovrenčič in Lovrenčič, 2013). Najpogostejši vzrok zaradi alkoholu neposredno pripisljivih 

smrti je bila alkoholna bolezen jeter. Zaradi nje je umrla polovica oseb, tretjina pa zaradi 

duševnih in vedenjskih motenj zaradi uživanja alkohola. Oba najpogostejša vzroka smrti sta 

skupaj predstavljala 86 % vseh vzrokov smrti, ki so bili alkoholu neposredno pripisljivi. Več 

kot polovica oseb je umrla pred svojim dopolnjenim 65. letom starosti, kar predstavlja 

prezgodnjo umrljivost. V letu 2015 so v povezavi z alkoholom v Sloveniji umrle tudi štiri 

osebe v starosti do 19. leta ali 14 oseb v starosti do 29. leta. Med vsemi umrlimi je 80 % 

moških. Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi alkoholu neposredno pripisljivih 

vzrokov smrti je bila pri moških petkrat višja kot pri ženskah. Potencialna leta izgubljenega 

življenja predstavljajo leta življenja, ki jih izgubijo osebe, ki umrejo pred dopolnjenim 65. 

letom starosti (Lovrenčič). 
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Slika 2.1: Graf registrirane porabe čistega alkohola v litrih 

 

Vir: Nacionalni inštitut za zdravje (2017) 

 

Predvsem pa stroka opozarja na problem opijanja med mladimi, saj z vsakim letom število 

opitih mladostnikov narašča. Vsekakor smo enotni v mnenju, da bi se morala celotna družba 

več ukvarjati s tem. Problem pri opijanju mladostnikov se pojavi predvsem zaradi družbe, v 

katero mladostnik zahaja. Mladi eksperimentirajo predvsem zaradi zabave in radovednosti, 

vendar se hitro pustijo prepričati v pitje alkohola, saj s tem pokažejo pripadnost skupini 

oziroma družbi, v katero zahajajo. Premalo se zavedamo, kakšne posledice to lahko prinese 

mladostniku in navsezadnje celotni družbi. Večina mladih, ki uživajo alkohol, ima zelo slab 

zgled pri starših, se nauči piti že iz kroga družine in celo iz televizije.  

 

Podatki za Slovenijo kažejo, da je alkoholne pijače že pilo približno 85 % slovenskih 15-

letnikov, nekaj več kot dve tretjini 13-letnikov in dobrih 40 % 11-letnikov (Bajt, 2007; Currie 

et al., 2008). Povprečni slovenski mladostnik je ob prvem pitju alkoholne pijače star 13,3 let, 

ob prvi opitosti pa 14 let (Bajt, 2007; Currie et al., 2008). V skoraj vseh državah, vključno s 

Slovenijo, dečki pitje alkohola začnejo prej in se prvič opijejo pri nižji starosti v primerjavi z 

deklicami (Currie et al., 2008; Hibell et al., 2009). Starost ob prvem pitju alkohola je 

pomemben dejavnik kasnejših težav zaradi alkohola, zato se morajo preventivni ukrepi 

usmerjati v zviševanje starosti ob prvem pitju alkohola. (Povzeto po spletni strani, ki je 

nastala v okviru modela Zdrav življenjski slog v osnovni šoli, ki ga financirata Evropska 
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Unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport (2007–2013), 

Inštitut za varovanje zdravja RS). 

 

Slika 2.2: Graf primerjave slovenskih najstnikov z mednarodnim povprečjem 

Vir: Nacionalni inštitut za zdravje (2017) 

 

Med slovenskimi 15-letniki je 27,5 % rednih pivcev (alkohol pijejo vsaj enkrat tedensko). S 

tem odstotkom se uvrščamo nekje na sredino lestvice 41 držav, ki so o tem podatku poročale. 

Višji odstotek rednih pivcev alkohola med otroki in mladostniki imajo v Ukrajini, Italiji, 

Angliji ter na Malti, Škotskem in Hrvaškem. Odstotek otrok in mladostnikov, ki vsaj enkrat 

na teden pijejo alkohol, pa je nižji na Portugalskem, Irskem in v skandinavskih državah 

(Currie et al., 2008). Med rednimi pivci je več dečkov kot deklic. V porastu so visoko tvegane 

oblike pitja. Podatki o rabi alkohola med evropskimi otroki in mladostniki kažejo, da je 

odstotek mladostnikov, ki so že poskusili alkohol, med letoma 1995 in 2007 ostal 

nespremenjen, v porastu pa so visoko tvegane oblike pitja alkohola (pet ali več enot alkohola 
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ob eni priložnosti) (Hibell et al., 2009). Te so bile v preteklosti značilne predvsem za fante, 

danes pa so razlike med spoloma manjše, na račun pogostejšega visoko tveganega pitja deklet 

(Anderson in Baumberg, 2006; Hibell et al., 2009). Ob tem je zanimiva ugotovitev, da le 

40 % mladostnikov iz evropske regije visoko tvegane oblike pitja zaznava kot škodljive za 

zdravje (Anderson in Baumberg, 2006) (Povzeto po spletni strani, ki je nastala v okviru 

modela Zdrav življenjski slog v osnovni šoli, ki ga financirata Evropska Unija iz Evropskega 

socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport (2007–2013), Inštitut za varovanje 

zdravja RS). 

 

2.1.2 Dejavniki vpliva na nastanek odvisnosti od alkohola 

 

Strokovnjaki se že dolgo zavedajo, da ni mogoče iskati le enega vzroka, ki bi bil odgovoren 

za nastanek odvisnosti od alkohola (AO), saj se že pri nastanku te bolezni med seboj povezuje 

več dejavnikov (Rus Makovec, 2004). Včasih utegne biti ovira za razumevanje odvisnosti kot 

bolezni zmotna interpretacija odnosa do odvisnega človeka. Če je nekdo zasvojen z 

alkoholom, je res, da »ima bolezen« odvisnosti, vendar iz tega nikakor ne sledi, da mu je v 

socialnem okolju vse dovoljeno oziroma da lahko njegova okolica in on sam le nemočno in 

(pretirano) potrpežljivo sledita razvoju bolezni (Rus Makovec, 2004). Osebe odvisne od 

alkohola imajo lahko v svoji osebni zgodovini travmatične izkušnje s svojim okoljem, ki so 

pomembno vplivale na razvoj odvisnosti, nikakor pa to ni nujno. Pri drugih ljudeh je lahko na 

primer OA predvsem genetsko ali sociokulturno determinirana (travmatične izkušnje so lahko 

posledica bolezni odvisnosti) (Rus Makovec, 2004). Dejavnikov tveganja za nastanek OA je 

več, stroka pa se zadnja leta izrazito usmerja tudi v iskanje dejavnikov, ki človeka ščitijo pred 

nastankom OA, ki niso vedno nekaj ravno nasprotnega od dejavnikov tveganja. Od začetka 

sedemdesetih let 20. stoletja je znano, da obstaja velika verjetnost genetskega vpliva na 

nastanek OA. Pri tem je treba poudariti, da OA ne dedujemo kot bolezen, temveč ranljivost za 

OA. Ocenjuje se, da ima od 30 do 50 % od alkohola odvisnih oseb starše z enakim 

problemom (Rus Makovec, 2004). Ni treba, da genski vpliv OA razumemo kot obsodbo na 

bolezen odvisnosti, ampak nam zavedanje pomembnosti tega vpliva ponuja možnost za 

učinkovite preventivne intervence (Rus Makovec, 2004). Pri odvisnosti od alkohola med 

dejavnike tveganja za razvoj odvisnosti štejemo tudi vplive okolja, ki jim prištevamo vplive 

sociokulturnega in socioekonomskega okolja, medijev in družine ter osebnostno-psihološke in 

razvojne dejavnike, ki usmerjajo pozornost na osebnostno-psihološke značilnosti. V različnih 

raziskavah so se s tveganim, škodljivim ali odvisniškim načinom uživanja psihoaktivnih snovi 
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povezale naslednje osebnostne lastnosti: nizek nivo samoučinkovitosti, samospoštovanja in 

samozaupanja, nizek nivo socialnega zaupanja, višji nivo agresivnosti, slabša kapaciteta za 

nadzorovanje impulzivnega vedenja, višji nivo uporništva, višji nivo anksioznosti, večja 

potreba po zunanjem priznanju, višji nivo pesimizma ter tako imenovani zunanji lokus 

nadzora (usmerjenost v prepričanje, da sami nimamo kaj dosti nadzora nad svojim ravnanjem, 

ampak da nas predvsem usmerjajo srečne oziroma nesrečne okoliščine, ravnanje z drugimi 

ljudmi ...) (Grant, 1998). 

 

2.1.3 Nevrobiološki mehanizmi odvisnosti od alkohola 

 

Odvisnost od alkohola v osnovi razlagamo kot nevrobiološko motnjo, ki se izrazito 

manifestira na nivoju osebnostnega, medosebnega, doživljajskega in vedenjskega 

funkcioniranja že v fazi, ko še ni na zunaj vidnih somatskih ali psihofizičnih posledic 

(Spanagel, 2000). Na to, da posameznik uživa alkohol na tak način in v tolikšnih količinah, da 

se mu v določenih področjih njegovih možganov spremeni nevrobiologija, vplivajo zelo 

različni dejavniki: genetski, družinski, osebnostni, razvojni in sociokulturni (Spanagel, 2000). 

Mehanizme odvisnosti si med drugim pomagamo razložiti z naslednjima dvema pojavoma: 

ojačevanje (psihonevrološki konstrukt) in nevroadaptacija (razlaga odvisnosti na nevrološki 

ravni) (Rus Makovec, 2004). Dražljaj, ki je lahko nepogojni (torej psihoaktivna snov sama po 

sebi) ali pogojni (na primer rekviziti, ki se povezujejo z uživanjem psihoaktivne snovi), se 

naključno poveže z določenim vedenjem (uživanjem alkohola). Če dražljaj vzbudi občutke 

ugodja, se verjetnost ponavljanja tega vedenja poveča. Tak dražljaj imenujemo ojačevalec 

(Tutorial, 2000). Negativno ojačevanje imenujemo vedenje, ko se oseba z uporabo alkohola 

nauči izogibati se vedenju, ki povzroča negativne občutke (stres, tesnobo) (Rus Makovec, 

2004). Psihoaktivne snovi, med drugimi tudi alkohol, so kemični nadomestki naravnih 

ojačevalcev (na primer športna dejavnost), močnejši kot sledni in imajo dolgotrajnejši učinek. 

Ojačevanje torej pomeni, da nagrajevalni dražljaj (alkohol, ki vnese občutek evforije ali olajša 

neprijetno stanje) poveča verjetnost vedenjskega odgovora (oseba bo torej spet zaužila 

alkohol) (Rus Makovec, 2004). Pojem nevroadaptacija pa se nanaša nekompezatorno 

prilagoditev, ko možgani poskušajo opravljati svojo normalno funkcijo navkljub prisotnosti 

alkohola (Tutorial, 2000). Določene nevroadaptacijske spremembe zaradi dolgotrajnega 

uživanja alkohola so lahko trajne in lahko povzročijo vztrajen občutek neugodja, ta pa lahko 

po dolgem obdobju abstinence vodi v ponovni recidiv. Ojačevalec in nevroadaptacija potekata 

najverjetneje simultano, v psihonevrološkem in nevrobiološkem smislu pomenita osnovo 
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mehanizmov odvisnosti tako pri začetnikih, kratkoročnih odgovorih na alkohol kot pri 

vzpostavitvi dolgoročnega hrepenenja oziroma želje po alkoholu (Tutorial, 2000). Poznavanje 

delovanja tako imenovanih možganskih nagrajevalnih mehanizmov najlažje odgovori na 

vprašanje, zakaj ljudje začnejo in vztrajajo v tako avtodestruktivnem vedenju, kot je škodljivo 

uživanje psihoaktivnih snovi (PAS), med katerimi je tudi alkohol. Pomembni 

nevrotransmiterji v mezokortikolimičnem sistemu, ki so vpleteni v učinke alkohola in drugih 

psihoaktivnih snovi (Koob in Grace, 2000), so naslednji:  

 Dopamin: najverjetnejša funkcija je reguliranje motivacije, ojačevanje in koordinacija 

finih gibov in je najpomembnejši med nevrotransmiterji, ki so vpleteni v odvisnost. 

 Serotonin: regulira telesne ritme, apetit, spolno vedenje, čustvena stanja, spanje, 

pozornost in motivacijo. Zaradi alkohola aktivirani določeni podtipi serotoninskih 

receptorjev nadalje stimulirajo dopaminergično aktivnost v nucleusu accumbensu 

(najverjetnejši rezultat je ojačevanje nagrajevalnega učinka alkohola). 

 GABA (gama-aminobutirična kislina) je primarni inhibitorni nevrotransmitor v 

možganih. Alkohol ojači inhibitorno akcijo GABA (od tod verjetno anksiolični in 

sedativni učinek alkohola). 

 Glutamat je glavni ekscitatorni nevrotransmitor v možganih. Alkohol zmanjšuje 

ekscitacijske funkcije glutamata. 

 Opioidni peptidi producirajo morfinske učinke vključno z blažitvijo bolečine in dvigom 

razpoloženja, alkohol pa na aktivnost opioidnih peptidov vpliva tako, da ti ojačijo 

nagrajevalni učinek alkohola.  

 Glukokotrikoidi so posredno vpleteni v odvisnost, ker pospešijo sintezo dopamina. 

 

2.1.4 Diagnosticiranje sindroma odvisnosti od alkohola 

 

Človek je zaradi psihološkega doživljanja in človeškega medsebojnega vplivanja zmožen 

obvladovati in tudi do določene mere spremeniti svojo možgansko nevrobiologijo (Rus 

Makovec, 2004). Pri odvisnosti od alkohola govorimo o skupku bolezenskih znakov, ki 

označujejo odvisnost, pri čemer ni nujno, da so vsi znaki vedno prisotni in jasno izraženi. 

Najpogostejši znaki odvisnosti so oženje pivskega repertoarja, v smislu ponovitve enake 

pijače na istem mestu (ritual), prevladuje vedenje, usmerjeno v iskanje priložnosti za pitje, 

povečanje tolerance za pitje (za enak učinek mora popiti vedno večje količine alkohola), 

abstinenčni znaki, izogibanje abstinenčnim znakom (jutranje pitje, dolivanje), zavedanje 
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siljenja k pitju (strastna želja po pitju), okvarjena kontrola nad količino zaužite alkoholne 

pijače (nezmožnost svobodnega odločanja o času in količini pitja) ter ponovno pitje 

alkoholnih pijač po daljšem obdobju abstinence, ko se sindrom odvisnosti v celoti ponovi 

(Može, 2015). 

V ambulanto za zdravljenje odvisnosti praviloma prihajajo bolniki, pri katerih je že osebni 

zdravnik, specialist medicine dela ali specialist drugih strok posumil na sindrom odvisnosti od 

alkohola (SOA) in izpeljal nekatere diagnostične postopke. V bolnici tako potrdijo ali 

izključijo diagnozo SOA, ocenijo stopnjo odvisnosti in posledic na zdravstvenem in 

socialnem področju, diagnosticirajo morebitne psihiatrične zaplete odvisnosti, so pozorni na 

vzporedne odvisnosti od drugih psihoaktivnih snovi, ugotavljajo morebitne druge komorbidne 

duševne motnje, ocenijo bolnikovo telesno zdravstveno stanje in pridobijo informacijo o 

bolnikovi socialni situaciji. Ključno diagnostično orodje pri delu zdravnika v ambulanti za 

zdravljenje odvisnosti je temeljit pogovor z bolnikom in njegovimi bližnjimi (avto- in 

heteroanamneza). V veliko pomoč so informacije osebnega zdravnika ali zdravnikov drugih 

specialnosti o bolnikovem telesnem zdravstvenem stanju ter posredovanje ugotovitev o že 

opravljenih preiskavah in morebitnih zdravljenjih. V diagnostičnem postopku praviloma 

uporabijo tudi diagnostične vprašalnike in laboratorijske teste. Iz napotnice, ki jo pacient 

posreduje zdravniku za zdravljenje odvisnosti, zdravnik razbere razlog za napotitev, znane 

druge bolezni, zdravila in podatke o delazmožnosti pacienta. Vzporedno spremlja tudi izvide 

hepatograma, hemograma, izvide drugih specialistov in odpustnice zadnjih hospitalizacij. V 

fazi avtoanamneze preverimo neposredni povod za pregled, probleme z zdravjem, 

medsebojne odnose, zaposlitev, socialno- ekonomsko stanje, duševno počutje in zgodovino 

odvisnosti, znake odvisnosti, uživanje drugih psihoaktivnih snovi in zdravil, zmožnost 

abstinence, morebitna odtegnitvena stanja, epileptične napade, delirij, upad kognitivnih 

funkcij, druge duševne motnje (depresija, anksiozne motnje, fobije, motnje hranjenja, motnje 

spanja ...), suicidalne ideje ali poskuse samomora, socialno stanje. V tej fazi je pomembno 

preveriti tudi pomembne medsebojne odnose, odvisnost in duševne motnje v družini, stališča 

do težav z uživanjem alkohola, motivacijo za spremembe vedenja in cilj bolnika. V fazi 

heteroanamneze se dopolnijo podatki v amneziji, doživljanje in stališča bližnjih do problema 

odvisnosti, kakovost medsebojnega odnosa, pripravljenost za sodelovanje v zdravljenju, 

morebitne lastne težave z uživanjem alkohola, drugih PA snovi in duševne motnje. 

Heteroanamnestične podatke praviloma dobimo od svojcev (zakonca, partnerja, staršev, 

odraslih otrok, sester, bratov), redkeje zdravnikov sodelavcev, delodajalcev ali socialne službe 

(Erznožnik Lazar, 2005). V bolnicah odvisnosti od alkohola najpogosteje uporabijo AUDIT 



Mrak, Veronika. 2017. »Zdravljenje odvisnosti od alkohola in rehabilitacija po zdravljenju.« Diplomska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

13 

vprašalnik, saj z njim dokaj hitro in preprosto dobijo ključne podatke o količini popitega 

alkohola, izgubi kontrole nad uživanjem alkohola, odtegnitvenih znakih in nekaterih 

posledicah odvisnosti. Pri kliničnem pregledu so pozorni na telesne znake pri SOA – zunanji 

videz (tipične spremembe kože obraza, urejenost), na odtegnitvene pojave (tremor, potenje, 

pospešen utrip, zvišan krvni tlak), podajo tudi oceno treznosti oz. stopnje alkoholiziranosti ter 

znake posledičnih telesnih bolezni (ikterus, ascites, povečana jetra, nevropatija ...). Po 

pregledu telesnih znakov se preveri psihični status pacienta. Oceni se stopnja odvisnosti, 

ocena odtegnitvenih znakov, razpoloženja, suicidalne ogroženosti, intelektualnih sposobnosti 

in kognitivnih funkcij, ocena realitetne kontrole uvida v lastne težave, motivacije, ciljev in 

zmožnosti abstinence ter ocena osebnosti in kakovosti medsebojnih odnosov. Zdravnik 

pregleda tudi laboratorijske izvide, iz katerih je razviden hepatogram – zvišana vrednost gama 

GT in AST, ki je bistveno višja od ALT, ter hemogram – zvišana vrednost MCV, posledično 

pa znižano število trombocitov (Erznožnik Lazar, 2005). Zadnji diagnostični postopek v 

ambulanti za zdravljenje odvisnosti od alkohola pa je psihološki pregled, v katerem se 

natančneje ocenijo sposobnosti, kognitivne funkcije, komorbidne motnje in poda ocena 

osebnosti. 

 

2.2 Zdravljenje in obravnava 

 

Tipično zdravljenje odvisnosti od alkohola navadno poteka v treh fazah, in sicer: 

1. Uvodna faza: Zdravljenje se začne z diagnostičnimi, diferencialno diagnostičnimi in 

motivacijskimi postopki ter pripravo na intenzivno zdravljenje, praviloma ambulantno. 

2. Intenzivna faza: Pripravi na zdravljenje sledi celostno zdravljenje, s poudarkom na 

intenzivni psihoterapevtski obravnavi v bolnišnični ali ambulantni obliki. 

3. Vzdrževalna faza: Tretja faza je namenjena podaljšanemu zdravljenju in rehabilitaciji 

v podpornih skupinah (klubi zdravljenih alkoholikov, anonimni alkoholiki, skupine za 

samopomoč) (Uvodna stran PB Idrija). 

 

Ker se sindrom odvisnosti od alkohola razvija počasi, ga lahko dolgo sploh ne prepoznamo. 

Ob tem najbolj trpi družina, saj zaradi nevednosti in upanja, da se bo stanje normaliziralo, ne 

upa priznati, da je situacija resna in je treba poiskati pomoč. Pitje pri odvisnosti ni ključni 

problem, temveč se problematika večinoma izraža v spremenjenem, disocialnem obnašanju 

alkoholika, ki zaradi odvisnosti zanemarja svoje obveznosti na vseh področjih. Največja 
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težava odvisnika je zanikanje in odklanjanje zdravljenja, zato je pri takem posamezniku 

motivacija ključna. 

 

2.2.1 Motivacija in motivacijski postopki v obravnavi 

 

Bolnike, ki so še v fazi zanikanja, odporov ali ambivalence do zdravljenja, skušajo motivirati 

za zdravljenje. Na strpen in spoštljiv način, brez vrednostnih sodb skupaj z bolnikom 

raziskujejo korist in škodo, ki mu ju prinaša alkohol. Analizirajo njegove potrebe in cilje ter 

ugotavljajo neskladnost doseganja vedenja z možnostjo njihove izpolnitve. Poudarijo možnost 

svobode izbire in osebne odgovornosti za odločitve. Bolnika seznanijo z vsebino in ciljem 

zdravljenja in izrazijo zaupanje v njegove sposobnosti za uspešno zdravljenje in izboljšanje 

kakovosti življenja. Skupaj z njim in svojci skušajo razmišljanje usmeriti v prihodnost, v 

smislu, da se odvisniku od alkohola predstavijo posledice pitja ali abstinence v nekaj letih. V 

motivacijskem postopku lahko veliko pomagajo (izjemoma pa tudi ovirajo) bolnikovi bližnji. 

Na odločitve vplivajo s svojimi stališči do problema odvisnosti in zdravljenja ter z odnosom 

do zdravljenca. Uspešni so lahko le, če sami nimajo problema z uživanjem alkohola ali 

drugimi psihoaktivnimi snovmi. V procesu motiviranja lahko pomagajo osebni zdravnik in 

zdravniki drugih strok, ki obravnavajo zdravstvene zaplete pri bolniku, odvisnem od alkohola 

(Čebašek Tratnik 1999). K pravočasni odločitvi za zdravljenje lahko prispevajo tudi 

delodajalci z doslednimi zahtevami in preverjanjem treznosti in discipline na delovnem 

mestu. Bolnika, ki je motiviran, vključijo v zdravljenje. Večina bolnikov s SOA se zdravi v 

bolnišnici. Manjši del odvisnikov pa izpolnjuje pogoje za ambulantno obliko zdravljenja. Ti 

pogoji so sposobnost abstinence v domačem okolju, odsotnost težjih telesnih in duševnih 

bolezni ter sodelovanje z bližnjimi. Ambulantno zdravljenje poteka enkrat tedensko v skupini 

in načeloma traja od enega do dveh let. Vse bolnike (zdravljene v ambulanti in bolnici) se po 

intenzivni fazi zdravljenja usmeri v Klube zdravljenih alkoholikov (KZA) v domačem kraju 

(lahko tudi drugem kraju), ki jih praviloma obiskujejo enkrat tedensko. Odpuščene bolnike s 

komorbidnimi motnjami in bolnike, ki imajo hude težave z vzdrževanjem abstinence, 

obravnavajo dodatno, individualno v ambulanti za zdravljenje odvisnosti (Boben-Bardutzky, 

2004). 
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2.2.2 Psihoterapija v procesu odvisnosti 

 

Pacientu, ki je odvisen od alkohola, poiščejo najbolj primerno kombinacijo farmakoloških, 

drugih medicinskih, psiholoških in socialnih ukrepov, ki so potrebni v različnih fazah 

zdravljenja od alkohola. Za velik del pacientov, pri katerih so izzveneli odtegnitveni znaki, je 

indicirana le obravnava na psihološkem oziroma vedenjskem in socialnem nivoju (Rus 

Makovec, 2004). Zaradi lažje razumljivosti bo za različne vrste psihoterapevtskih smeri 

(psihodinamska, družinska, vedenjsko kognitivna, transakcijska, realitetna, gestalt itd.) 

uporabljen izraz »psihoterapija« (PT). Pri naštetih metodah gre za specifične, na določeni 

teoriji sloneče psihološko-vedenjske načine vplivanja na paciente, da bi spremenili svoj način 

mišljenja, čustvovanja in vedenja v bolj konstruktivno smer (Rus Makovec, 2004). PT se 

izvaja v okviru različnih institucij (zdravstveni domovi, psihiatrični dispanzerji, bolnišnice, 

centri za socialno delo), z različno intenziteto. Edine pravilne ali najbolj učinkovite 

psihoterapije zdravljenja ni. Ljudje, ki so odvisni od alkohola, so namreč zelo heterogena 

populacija, v različnih fazah zdravljenja, različno hudo odvisni, z različno medicinsko in 

psihiatrično komorbidnostjo v različnih življenjskih okoliščinah, razlikujejo se glede podpore 

svojih bližnjih in so različno motivirani (Vaillant, 1998). Odvisnost razumemo kot izgubo 

»vedenjske plastičnosti« in ni le neka epizoda, ampak že kar slog zasvojenih ljudi. V 

zdravljenju odvisnosti je ena najbolj uporabljenih metod skupinska obravnava, ker ima 

številne prednosti. Skupina pomaga odvisniku izoblikovati novo nestigmatizirano identiteto. S 

tem si pacienti ojačajo upanje in samospoštovanje, oboje pa pomaga pri vzdrževanju 

abstinence. Skupina nudi veliko podpore in je intenziven model za pridobivanje socialnih 

veščin, samouvida, pa tudi veliko boljšega uvida v razpon pacientovega vedenja. Ponavadi 

ima vsaka institucija, kjer se izvaja zdravljenje SOA, svojo filozofijo zdravljenja in v skladu z 

njo oblikuje svoje najbolj priljubljene postopke. V sklopu vsakega programa zdravljenja se 

lahko uporabi več različnih tehnik dela (Vaillant, 1998). Zelo pomembno je, da imajo 

psihoterapevti določenega delovnega okolja enotno in jasno prepoznavanje filozofije 

zdravljenja. Pri uspešnosti zdravljenja so posebej vpletene določene terapevtove osebnostne 

lastnosti. Z ugodnejšim izidom zdravljenja sta povezana tudi dva druga dejavnika, in sicer, da 

pacient doživlja terapevte kot nekontrolirajoče in da se pacientu okrepi občutek 

samoučinkovitosti. Ker pacienti s SOA ob vzpostavljeni abstinenci pogosto dajejo videz 

normalnosti ali so na nekaterih področjih celo nadkompenzirani glede na povprečna merila, 

utegnejo terapevti od njih pričakovati prehitre spremembe. Da pri pacientih pride do 

avtomatiziranosti drugačnih, bolj samozaščitenih in zdravih načinov vedenja, je potrebno 
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daljše obdobje. Neposredne konfrontacije so pri PT odvisnosti od alkohola redko indicirane, 

saj je konfrontacija poskus, ki da pacientom povratno informacijo o njihovem vedenju, kot ga 

mi vidimo, ne pa napad na pacientov značaj. Je opis pacientovega vedenja, ki smo ga 

opazovali, s konkretnimi primeri vedenja, ki ga obravnavajo. Ena od osnovnih potreb pacienta 

s SOA je občutek, da je sposoben obvladovati aktualno življenje oziroma svoj vsakdanjik 

(Rus Makovec, 2004). PT je v pomoč, ko se pacient ukvarja z novimi spretnostmi in 

veščinami, ki jih potrebuje za prilagajanje na drugačen, trezen način funkcioniranja. 

Abstinenca je pogoj za uspešno psihoterapijo in je najboljša možnost oziroma usmeritev v 

zdravljenju pri škodljivi rabi alkohola. Velika pomoč v procesu PT je telesna aktivnost, ki 

odvisnim pacientom pomaga pri kanaliziranju destruktivnih agresivnih vsebin, ki se pojavijo 

v procesu PT. Z njo si pacienti pomagajo strukturirati prosti čas in obvladovati občutke 

praznine ter si obogatijo svoj doživljajski svet. Kadar določena psihoterapija ali socioterapija 

zaradi ponavljajočih se recidivov ni uspešna, za paciente to predstavlja resnejšo spremembo 

vedenja. Psihoterapevtsko delo z odvisnim pacientom naj se začne s terapevtskim dogovorom, 

ki je temelj terapevtske delovne alianse in je dober strukturni okvir tako za pacienta kot za 

terapevta (Jakopič, 1996). Po Jakopičevi (1996) je za vse paciente s psiho-somatskimi 

obolenji zelo pomemben del procesa zdravljenja spoznavanje narave svoje bolezni. Praviloma 

so tisti pacienti, ki dobro napredujejo v psihoterapevtskem zdravljenju svoje odvisnosti, bolj 

interesirani za spoznavanje narave svoje bolezni. Različne raziskave PT pri zasvojenosti 

kažejo, da pacientom najbolj pomaga, če so ob zelo veliki čustveni podpori vključeni še 

mehanizmi nadzora, na katere pacienti prostovoljno pristanejo v terapevtskem dogovoru 

(Vaillant, 1998). Ker pa gre pri odvisnosti tudi za prizadetost na ravni družinskih in drugih 

medsebojnih odnosov, je pomembno načrtovati psihoterapijo tako, da so vključeni tudi svojci. 

Tako pacient in njegov svojec doživljata zdravljenje kot skupni projekt. Pri obravnavi je 

pomembno tudi poznavanje pacientovega funkcioniranja v drugih pomembnih sistemih izven 

družine (npr. delovno mesto). Kadar je delovno okolje pomemben vir pacientovih napetosti, je 

zelo smiselno (s pacientovo privolitvijo) v terapevtski proces vključiti tudi osebe iz delovnega 

okolja (če so pripravljene sodelovati) (Rus Makovec, 2004). Psihoterapevtsko zdravljenje 

pacientov s SOA je posebej emocionalno naporno delo, ker je treba kombinirati veliko 

empatije z nujno strukturiranostjo. Pri tem uporabljajo tudi intervence, ki so s stališča 

medicinskega modela bolezni paradoksne ali celo navidezno neetične (Jakopič, 1996), brez 

njih pacienta ne bi bilo mogoče motivirati za zdravljenje. 
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2.2.3 Uporaba zdravil pri zdravljenju odvisnosti od alkohola 

 

Pri zdravljenju odvisnosti od alkohola se lahko uporabljajo tudi zdravila. Uporabljajo se pri 

zdravljenju odtegnitvenih stanj in njihovih zapletov, vzdrževanju abstinence in preprečevanju 

recidiva bolezni in za zdravljenje komorbidnih duševnih motenj. Ob predpisovanju zdravil 

osebam v zdravljenju SOA je treba upoštevati tudi nizek prag za razvoj konvulzij (previdnost 

pri predpisovanju močnih antipsihotikov, nekaterih antidepresivov) ter vzporedne telesne 

bolezni (okvare jeter, srca ...) (Erznožnik Lazar, 2004). Odtegnitveno stanje (OS) se pojavi 

nekaj ur po odtegnitvi alkohola in se stopnjuje prvih 48 ur, v naslednjih 48 urah pa praviloma 

izzveni. OS se kaže v hiperaktivnosti vegetativnega živčnega sistema. Pojavijo se tremor, 

potenje, pospešen impulz, zvišan krvni tlak, nauesa, anksioznost, nemir, nespečnost, motnje 

koncentracije in pozornost. V približno 5 % se OS stopnjuje do delirija, ko se naštetim 

simptomom pridružijo dezorientacija v času in prostoru, zaznane motnje in psihomotorna 

agitacija (Myrick in Anton, 1998). Do 25 % OS se zaplete s simptomatskim epileptičnim 

napadom, ki se praviloma pojavi v prvih 24 urah po odtegnitvi od alkohola. V obravnavi 

morajo biti pozorni na vzporedna telesna obolenja, ki pogosto zapletajo SOA. To so okvare 

srca, jeter, trebušne slinavke, krvavitve iz prebavil, infekcijska obolenja ter okvare živčevja in 

poškodbe (Erznožnik Lazar, 2004). Nadomeščati morajo primanjkljaj vode, elektrolitov in 

vitaminov. Vodo praviloma nadomeščajo po peroralni poti, kar je varneje predvsem zaradi 

pogosto prisotnih okvar srca in jeter. Za zdravljenje odvisnosti se uporabljajo benzodiazepini 

(BD – najpogosteje se priporočajo za zdravljenje odtegnitvenih stanj in njihovih zapletov), 

klometiazol (je kratko delujoči hipnotik in sedativ z antikonvulzivnim učinkom indiciran za 

zdravljenje nemira, akutnih stanj po odtegnitvi alkohola), antikonvulzivi in beta blokatoriji 

(omilijo simptome vzdraženja vegetativnega živčnega sistema). V zadnjem desetletju so ob 

novih spoznanjih nevrobiologije odvisnosti sintetizirali zdravila, ki pacientom olajšajo 

obvladovanje želje po alkoholu in zmanjšajo verjetnost, pogostost in težavnost recidivov 

(Johnson in Ait- Daoud, 1999). Zdravila sicer ne morejo nadomestiti psihosocialne obravnave 

odvisnosti, so pa lahko dodatna pomoč, ki izboljšajo napoved pri težjih oblikah SOA 

(Johnson in Ait- Daoud, 1999). 

 

2.2.4 Recidiv  

 

Recidiv je pri boleznih odvisnosti pogost pojav in ga lahko uvrščamo kar med značilnosti 

bolezni. Glede na to, da je sindrom odvisnosti od alkohola kronična motnja, je dobro 
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poznavanje recidiva izredno pomembno za razvoj učinkovitih postopkov v dolgotrajnem 

procesu zdravljenja. Recidiv v ožjem medicinskem smislu pomeni povratek na raven bolezni 

pred začetkom zdravljenja (Čebašek Tratnik, 1998). Razmejitev med spodrsljajem in 

recidivom ni povsem jasno definirana. Nekateri avtorji, ki opisujejo recidiv, imajo za 

spodrsljaj enkratno pitje, drugi pa situacijo, v kateri se posameznik še odloča med abstinenco 

in recidivom ter je odločitev odvisna pretežno od psiholoških dejavnikov (Čebašek Tratnik, 

1998). Pacient v tej fazi potrebuje pomoč pri načrtovanju in udejanjanju uravnovešenega 

življenjskega sloga, prepoznavanju nezdravih navad in virov stresa v življenju ter učenju 

učinkovite izrabe časa in iskanja nadomestne zdrave aktivnosti in uravnovešenja življenjske 

zahteve s svojimi lastnimi potrebami (Rogers, 1992; Larimer, Palmer in Marlatt, 1999). 

Preprečevanje recidiva se v bistvu začne že v fazi intenzivnega zdravljenja v bolnišnici ali 

ambulantni skupini in se nadaljuje v fazi rehabilitacije v klubu zdravljenih alkoholikov (KZA) 

(Erznožnik Lazar, 2004). Tretja faza, ki je rehabilitacija po zdravljenju, je tista, ki je v veliko 

pomoč pri preprečevanju recidivov, saj uporabnika terapevtske skupine motivira pri 

vzdrževanju abstinence. Pri pacientih s kombiniranimi motnjami morajo uporabiti dodatne 

oblike terapevtske obravnave, velikokrat pa je vmesna tudi uporaba zdravil (najpogosteje so 

to antidepresivi ali zdravila, ki zmanjšajo bolnikovo željo po alkoholu). Recidivov je zaradi 

popolne nemotiviranosti relativno malo, strokovnjaki pa menijo, da morajo pustiti odprta 

vrata tudi večkratnemu povratniku, ki išče pomoč in kaže motivacijo za zdravljenje. Pojavlja 

se ideja ministrstva za zdravje, da bi zdravljenja odvisnosti od alkohola omejili (torej, da bi 

bilo brezplačno zdravljenje npr. samo eno, ostala pa bi bila plačljiva, saj je strošek zdravljenja 

precej velik, povratnikov pa vseeno veliko). 

 

2.3 Programi zdravljenja 

 

Obravnavo težav s čezmernim pitjem alkohola lahko delimo na ambulantno in bolnišnično, 

pri kateri je prednost ambulantne obravnave v tem, da je lahko posameznik ves čas vključen v 

delovno in domače okolje, kar je pomembno predvsem v sedanji politični ureditvi, ko 

delodajalci zaradi presežkov delovne sile niso več tako naklonjeni daljšim bolniškim stažem, 

ki so posledica hospitalizacij (Židanik, 2004). Slabost ambulantnega zdravljenja pa je v 

nespremenjeni obremenitvi v socialnem okolju, ki pri osebnostno šibkejših in globlje odvisnih 

negativno vpliva tako na vzpostavitev kot tudi na vzdrževanje abstinence (Židanik, 2004). 

Tako strokovnjaki bolj svetujejo bolnišnično zdravljenje, predvsem ljudem, ki ne zmorejo 

vzpostaviti abstinence v domačem okolju, odvisnikom, ki imajo hujše abstinenčne znake, 



Mrak, Veronika. 2017. »Zdravljenje odvisnosti od alkohola in rehabilitacija po zdravljenju.« Diplomska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

19 

imajo resne zdravstvene zaplete, tako telesno kot duševno, trpijo dvojno psihično motnjo (npr. 

globoka depresija in samomorilnost ob odvisnosti od alkohola), so odvisni od več 

psihoaktivnih snovi hkrati in živijo v težavnih socialnih okoliščinah s šibko podporo okolja. 

Pri nas delujejo različni programi obravnave odvisnosti od alkohola, ki se razlikujejo glede na 

način, možnosti in dolžino zdravljenja. Našteli bomo nekaj programov psihiatričnih ambulant 

in psihiatričnih oddelkov v Sloveniji: 

 Psihiatrična bolnišnica Begunje, 

 Psihiatrična bolnišnica Idrija, oddelek za zdravljenje odvisnosti, 

 Psihiatrična bolnišnica Ljubljana, klinični oddelek za mentalno zdravje, enota za 

zdravljenje odvisnosti, 

 Splošna bolnišnica Maribor, oddelek za psihiatrijo, oddelek za zdravljenje 

alkoholizma in psihoterapija, 

 Psihiatrična bolnišnica Ormož, oddelek za bolezni odvisnosti, 

 Psihiatrična bolnišnica Vojnik, 

 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, dispanzer za zdravljenje alkoholizma in 

drugih odvisnosti, 

 Zdravstveni dom Velenje, dispanzer za mentalno higieno, 

 Zasebna psihiatrična ambulanta in ambulanta za odvisne od alkohola, Jožef Kociper, 

dr. med., Radenci, 

 Zasebna psihiatrična ambulanta, Janko Preden, dr. med., specialist psihiater, 

Slovenska Bistrica, 

 Privatna psihiatrična ambulanta, Edvard Repolusk, dr. med., specialist psihiater, 

Kranj, 

 Preobrazba, Zasebna psihiatrična ordinacija, dr. sc. med. Janez Rzgelj, dr. med., 

specialist psihiater, Ljubljana Črnuče, 

 Klubi zdravljenih alkoholikov (KZA), 

 Anonimni alkoholiki Slovenije (AA). 

 

2.3.1 Anonimni alkoholiki (AA) 

 

Skupnost AA (Anonimni alkoholiki) je bila ustanovljena leta 1935 v Združenih državah. 

Danes so široko poznano in spoštovano gibanje z več kot dva milijona članov v 180 državah 

po vsem svetu. V skupnosti so ženske in moški, ki imajo težave s pitjem. AA je 

neprofesionalna, apolitična organizacija, ki se vzdržuje sama in je na razpolago skoraj povsod. 
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Nimajo zahtev glede starosti in izobrazbe, tako da se lahko včlani vsak, ki želi storiti nekaj 

glede svojih težav s pitjem.  

 

2.3.2 Klub zdravljenih alkoholikov (KZA) 

 

Ciljna skupina uporabnikov programa so posamezniki, ki so imeli težave s čezmernim in 

škodljivim pitjem alkohola, so že vzpostavili abstinenco in se v večini primerov že zdravili 

zaradi odvisnosti od alkohola. Skupini se lahko (je zelo priporočljivo) priključijo tudi 

družinski člani oziroma bližnji. Zvezo financira ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti ter ministrstvo za zdravje. Skupino vodi skupinski terapevt, pred 

vključitvijo pa mora član podpisati tudi terapevtski dogovor. Predvsem je pomembno, da se 

član v program vključi prostovoljno.  

 

2.3.3 Razlike med AA in KZA 

 

Čeprav se skupnost AA in zveza KZA v načinu delovanja nekoliko razlikujeta, je njun cilj 

enak – pomoč ljudem, ki imajo težave z alkoholom. V skupnosti anonimnih alkoholikov člani 

skupine nimajo vodenega programa s strani terapevta, saj delujejo brez njega. Na srečanje 

lahko hodijo redno, nihče pa ne vodi evidence o prihodu in dejanskih obiskih srečanj. V 

skupini se večinoma ne izpostavljajo z osebnimi podatki, saj se predstavijo samo z imenom 

(in ni pogoj, da je pravo ime), medtem ko se v klubu zdravljenih alkoholikov člani predstavijo 

tako z imenom kot priimkom in so podatki članov zabeleženi. Začetek vsakega srečanja 

začnejo s preverjanjem prisotnosti. Zaželeno je, da so člani prisotni na vseh srečanjih. Če se 

srečanja iz katerega koli razloga član ne more udeležiti, mora to sporočiti terapevtu ali 

drugemu članu skupine, ki opraviči njegovo odsotnost, saj na ta način posameznik pokaže 

spoštovanje skupine. Ne iščejo razlogov, zakaj se srečanja ne more udeležiti, pomembno je 

samo opravičilo. Skupina KZA je vodena in terapevti se pripravijo na srečanje. Klub 

zdravljenih alkoholikov praviloma deluje v tretji fazi – fazi rehabilitacije po zdravljenju 

odvisnosti od alkohola – in se intenzivno ukvarja z vsakim članom in ga spodbuja, da govori 

o sebi in svojih težavah, saj na podlagi tega veliko lažje preprečimo recidiv (ponovno pije). 

Vsekakor je prednost obeh skupin, da se člani med seboj poslušajo in tudi slišijo. Zavedanje, 

da niso sami v situaciji, je velika motivacija na poti do abstinence. 
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3 RAZISKOVALNI PROBLEMI IN CILJI 

 

3.1 Namen in cilj raziskave 

 

Izraz rehabilitacija dobesedno pomeni »ponovno usposobitev« za normalno delovanje in je 

pomembna faza v odvisnikovem življenju. Glavni cilj raziskave je preveriti, kako uspešna je 

rehabilitacija zdravljenih alkoholikov, z obravnavo v okviru KZA in kako s pomočjo 

obravnave v sklopu AA. Ugotoviti smo želeli, ali uporabniki lahko vzdržujejo abstinenco, 

kakšen je njihov pogled na skupino, njihovi predlogi o izboljšavi te, razmišljanje o načinih, da 

se zmanjša število recidivov, in kako skupine vplivajo na posameznike različnih starosti, ki so 

vključeni v eno ali drugo skupino. Zanima nas tudi uporabniško mnenje o procesu zdravljenja 

ter predlogih izboljšav.  

3.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze  

 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali v programih prevladuje večje število moških ali večje število 

žensk? 

Hipoteza 1: V programih je vključeno večje število moških kot žensk. 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali so ponujene vsebine KZA/AA zadovoljive glede na 

pričakovanja uporabnika in se na podlagi vsebine odločijo za posamezno skupino? 

Hipoteza 2: V obeh skupinah so uporabniki zadovoljni s ponujeno vsebino oz. z načinom 

izvajanja skupine in se na podlagi vsebine vključijo v določeno skupino. 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali vključenost v program prinaša pozitivne spremembe v življenje 

uporabnika in ali je te pozitivne spremembe mogoče povezati s časovnim obdobjem 

vključenosti v skupino v določeni skupini? 

Hipoteza 3: Pri članih, ki določeno skupino obiskujejo daljše časovno obdobje (eno leto ali 

več), dejansko opazijo pozitivne spremembe in se odločijo, da skupino obiskujejo tudi, ko ni 

več nevarnosti recidiva. V skupini KZA dosegajo boljše rezultate kot v skupini AA. 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Se med člani skupine KZA in AA kažejo razlike med stanjem pred 

udeležbo v skupino in stanjem po udeležbi v skupini? Ali obstajajo razlike v ocenah med člani 

ene in druge skupine? 
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Hipoteza 4: Udeleženci KZA kažejo večjo povprečno razliko med stanjem pred udeležbo v 

skupini in stanjem po udeležbi v skupini kot udeleženci AA. 

 

Raziskovalno vprašanje 5: Ali starejši člani skupine v povprečju dosežejo večje izboljšanje 

ocen življenjskega stanja kot mlajši? 

Hipoteza 5: Starejši člani (40 let ali več) skupino vzamejo bolj resno in jo redno obiskujejo. 

 

Raziskovalno vprašanje 6: Ali uporabniki KZA višje ocenjujejo svojo stigmatizacijo in nižje 

svojo varnost pri uporabi skupine kot udeleženci AA? 

Hipoteza 6: V AA se člani vključijo z namenom, da njihova identiteta ostane skrita, in se na 

podlagi tega počutijo bolj varni in manj stigmatizirani. 

 

 

4 METODOLOGIJA 

 

4.1 Postopek pridobivanja podatkov 

 

Za pridobitev podatkov smo uporabili kombinacijo dveh raziskovalnih pristopov, 

kvantitativnega in kvalitativnega. V okviru kvantitativne metodologije smo naredili anketni 

vprašalnik, ki smo ga razdelili med člane KZA in AA. V okviru kvalitativne metodologije 

smo izvedli fokusne skupine v obeh programih. S kvantitativnim pristopom smo zbrali 

podatke o vzorcu in zadovoljstvu delovanje skupine, nadaljevali pa s kvalitativnim pristopom 

in na ta način zbrali več podatkov, s katerimi smo odgovorili na postavljena raziskovalna 

vprašanja. Pri raziskovanju smo upoštevali etične vidike raziskovanja. Kvantitativna anketna 

raziskava je bila izvedena v maju 2016, v Klubu zdravljenih alkoholikov Logatec. Mesec 

kasneje smo anketni vprašalnik razdelili tudi skupini AA, ki deluje na območju 

osrednjeslovenske regije. Vprašalnik so izpolnjevali abstinenti in njihovi spremljevalci. 

 

4.2 Opis merskega instrumenta 

 

Z vprašalnikom smo preverili razliko med deležem moških in žensk, ki so udeleženi v 

skupinah. Preverili smo tudi, ali vključenost v program prinaša pozitivne spremembe v 

življenje uporabnika in ali je te pozitivne spremembe mogoče povezati s časovnim obdobjem 
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vključenosti v skupino. Primerjali stanje udeležencev pred vključitvijo v skupino in stanjem 

zdaj, ko skupino obiskujejo. Preverili smo tudi, ali je stanje udeležencev pogojeno s časovnim 

obdobjem vključenosti v skupino ter ali starejši člani skupine v povprečju dosežejo večje 

izboljšanje ocene življenjskega stanja kot mlajši. Vprašalnik je bil oblikovan na podlagi 

zbiranja podatkov o zadovoljstvu uporabnikov v programih urejanja alkoholikov in njihovih 

družinskih članov v letu 2016, ki jo je Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije 

razdelila med delujoče skupine. Zveza je ugodila naši prošnji in dala soglasje, da vprašalnik 

uporabimo pri raziskavi in v primerjavi s skupino anonimnih alkoholikov. Anketni vprašalnik 

je originalen in je sestavljen iz 15 vprašanj. Prvih šest vprašanj se nanaša na demografske in 

osebnostne lastnosti anketiranca (uporabnika skupine), z nadaljnjimi devetimi vprašanji pa 

raziskujemo zadovoljstvo delovanja skupine. Vprašalnik je sestavljen iz zaprtih in odprtih 

tipov vprašanj. Prevladuje zaprti tip vprašanj, ki so jih anketirani ovrednotili z ocenami na 

lestvici od 1 do 5. Podatke, pridobljene v raziskavi, smo obdelali s pomočjo programa SPSS, 

verzija 22. 

Z namenom, da podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, obogatimo, 

smo v obeh skupinah izvedli tudi fokusni intervju. Intervju je v obeh skupinah potekal kot 

polstrukturirani pogovor, ki je bil posnet, zapisan pa je bil tudi transkript pogovora. Vprašanja 

smo pripravili vnaprej, saj so bila zastavljena po raziskovalnih vprašanjih. V sklopu 

fokusnega intervjuja smo preverili, ali so ponujene vsebine ene in druge skupine zadovoljive 

glede na pričakovanja uporabnika, ter raziskali področje stigmatizacije. 

 

4.3 Opis vzorca 

 

Vir zbiranja podatkov je bila izbrana skupina Anonimnih alkoholikov in terapevtska skupina 

Kluba zdravljenih alkoholikov. V prvi proučevalni vzorec (KZA) je bilo vključenih 32 članov 

skupine, od tega 17 moških in 15 žensk, starih od 26 do 78 let. V program so vključeni 

zdravljenci in svojci, ki so bili v večini ambulantno ali bolnišnično zdravljeni. Drugi 

preučevalni vzorec (AA) prav tako zajema 32 članov skupine, od tega 27 moških in 5 žensk, 

starih od 18 do 64 let. V njihovo skupino so vključeni v večini abstinenti, ki se razen šestih 

članov niso ambulantno ali bolnišnično zdravili, in le en svojec.  

 

Zaradi manjkajočih vrednosti v podatkih, zaradi neodgovora udeležencev, smo v programu 

SPSS (v. 22) manjkajočim odgovorom pripisali nove vrednosti s pomočjo funkcije »Impute 
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missing data values«. Tako smo dobili najboljši model manjkajočih podatkov glede na celotni 

vzorec, kar nam je omogočilo izvedbo nadaljnjih analiz. 

 

 

5 REZULTATI 

 

Rezultate raziskave bomo predstavili po sklopih glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali v programih prevladuje večje število moških ali večje število 

žensk? 

 

S tem raziskovalnim vprašanjem smo želeli preveriti, kateri spol prevladuje v omenjenih 

skupinah, saj v različnih navedbah v literaturi in raziskavah navajajo, da je več moških 

odvisnih od alkohola. Posledično sklepamo, da je več moških vključenih v programe, ki 

ponujajo pomoč abstinentom. 

 

Tabela 5.1: Binomski test za razliko med deležem moških in žensk 

 N Opaženi delež 

Testni 

delež 

p 

 Spol Moški 44 0,69 0,50 0,004 

Ženske 20 0,31   

Skupaj 64 1,00   

Vir: Mrak, anketa (2017) 

 

Rezultati so pokazali, da je bilo v oba programa vključenih 44 moških in 20 žensk. Tabela 5.1 

prikazuje binomski test za razliko med deležem moških in žensk v vzorcu, ob predpostavki, 

da bi moral ta delež v splošni populaciji zavzemati vrednost 50 %. Test je pokazal statistično 

zelo značilno odstopanje deležev moških in žensk od pričakovanega za splošno populacijo (p 

= 0,004). S tem potrdimo hipotezo 1, saj je v programe vključeno večje število moških kot 

žensk. 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali so ponujene vsebine KZA/AA zadovoljive glede na 

pričakovanja uporabnika? 
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S tem vprašanjem smo želeli preveriti, ali so udeleženci skupin zadovoljni z vsebino, ki jo 

ponuja skupina, ki jo obiskujejo. Odgovore na to vprašanje smo iskali v okviru fokusnega 

intervjuja (glej prilogo). Skupina KZA je navajala, da je zadovoljna s ponujeno vsebino in 

člani k tej pripomorejo tudi sami. Člani KZA so navajali, da v skupini zelo uživajo in jo zato 

tudi redno obiskujejo. Všeč jim je, ker ni nikoli dolgčas, veliko se pogovarjajo in ob tem 

dobijo tudi strokovne odgovore terapevtov. Letno izdelajo tudi načrt ostalih dejavnosti, ki 

popestrijo druženje skupine. V okviru srečanj so se naučili reda in discipline. Vsi člani so 

enotni, da ponujene vsebine izpolnjujejo njihova pričakovanja. V skupini AA pa so člani 

povedali, da njihova srečanja niso strukturirana in jim ta način delovanja ustreza. Vsako 

srečanje je drugačno, vedno pa se nekdo razgovori o svoji težavi, ki zaradi časovne omejitve 

lahko preide tudi v več drugih srečanj. Na podlagi teh odgovorov lahko za obe raziskovani 

skupini trdimo, da jima program, v katerega so vključeni člani, ustreza. Sklepa ne moremo 

posploševati na širšo javnost oziroma na ostale skupine, ki v raziskovanje niso vključene. 

S tem potrdimo hipotezo, da so člani zadovoljni s ponujeno vsebino in se na podlagi vsebine 

vključijo v določeno skupino. 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali vključenost v program prinaša pozitivne spremembe v 

življenje uporabnika in ali je te pozitivne spremembe mogoče povezati s časovnim obdobjem 

vključenosti v skupino? 

 

Pri članih smo želeli preveriti povezanost med časovnim obdobjem, v katerem obiskujejo 

skupino, in spremembami, ki so jih deležni kot posledice obiskov srečanj, ki vplivajo na 

njihovo življenje. 

 

Tabela 5.2: Testa normalnosti porazdelitve 

Številka pripisa 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Testna 

statistika df p 

Testna 

statistika df 

 

p 

Izvorni 

podatki 

Izboljšanje_Stanja 
0,156 49 0,004 0,959 49 0,084 

1 Izboljšanje_Stanja 0,119 64 0,026 0,976 64 0,243 

2 Izboljšanje_Stanja 0,125 64 0,014 0,967 64 0,087 
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3 Izboljšanje_Stanja 0,119 64 0,026 0,969 64 0,105 

4 Izboljšanje_Stanja 0,124 64 0,015 0,968 64 0,093 

5 Izboljšanje_Stanja 0,126 64 0,013 0,967 64 0,081 

Legenda: Številke od 1 do 5 predstavljajo posamezne iteracije podatkov ob pripisovanju 

manjkajočih podatkov. 

Vir: Mrak, anketa (2017) 

 

Tabela 5.2 prikazuje rezultate testa normalnosti porazdelitve spremenljivke izboljšanje stanja, 

ki smo jo dobili z razliko med ocenjenim stanjem področij zdaj ter ocenjenim stanjem 

področij pred začetkom obiskovanja skupine. Številke pripisa predstavljajo različne 

spremenljivke, ne pa raziskovanih področij v anketnem vprašanju 14 (glej prilogo). 

Kolmogorov-Smirnov test kaže na statistično značilno odstopanje od normalne porazdelitve 

podatkov v izvornih podatkih kot tudi v vseh pripisih (pizvorni = 0,004; p1 = 0,026; p2 = 0,014; 

p3 = 0,026; p4 = 0,015; p5 = 0,013), medtem ko Shapiro-Wilkov test ne kaže statistično 

značilnega odstopanja od normalne porazdelitve. Zaradi neskladja v rezultatih testov smo se 

kljub večji statistični moči Shapiro-Wilkovega testa odločili za previdnost pri določenih 

analizah in smo poleg neparametričnega opravili še parametrično verzijo. S funkcijo 

»multiple imputation« smo vračunali manjkajoče podatke, saj vsi člani niso odgovorili na 

določena vprašanja oziroma jih ovrednotili na lestvici od 1 do 5. S tem smo omogočili, da se 

statistična moč ne zmanjša. 

 

Tabela 5.3: Opisna statistika 

Številka pripisa Skupina za pomoč N Aritmetična sredina Std. odklon 

Izvorni 

podatki 

Stanje_prej KZA 17 21,1765 2,32474 

AA 32 18,4688 3,35996 

Stanje_potem KZA 17 30,8824 1,86689 

AA 32 22,7500 3,25279 

1 Stanje_prej KZA 32 22,4076 3,90477 

AA 32 18,4688 3,35996 

Stanje_potem KZA 32 31,2545 2,23900 

AA 32 22,7500 3,25279 

2 Stanje_prej KZA 32 22,2118 3,16936 

AA 32 18,4688 3,35996 

Stanje_potem KZA 32 31,2701 2,33187 
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AA 32 22,7500 3,25279 

3 Stanje_prej KZA 32 22,2184 3,51219 

AA 32 18,4688 3,35996 

Stanje_potem KZA 32 31,3608 2,12717 

AA 32 22,7500 3,25279 

4 Stanje_prej KZA 32 22,5221 3,59375 

AA 32 18,4688 3,35996 

Stanje_potem KZA 32 31,6330 2,35379 

AA 32 22,7500 3,25279 

5 Stanje_prej KZA 32 22,2337 3,42093 

AA 32 18,4688 3,35996 

Stanje_potem KZA 32 31,3559 2,17179 

AA 32 22,7500 3,25279 

Legenda: Številke od 1 do 5 predstavljajo posamezne iteracije podatkov ob pripisovanju 

manjkajočih podatkov. 

Vir: Mrak, anketa (2017) 

 

Tabela 5.3 prikazuje opisno statistiko skupin KZA in AA glede na ocenjeno stanje pred 

vključitvijo v skupino za pomoč in po vključitvi v skupino za pomoč. Številke od 1 do 5 

predstavljajo iteracije podatkov zaradi pripisa manjkajočih podatkov. V vseh iteracijah 

podatkov, kot tudi v izvornih podatkih, je videti razliko v aritmetičnih sredinah ocenjenega 

stanja po vključitvi v skupino, v prid KZA.  

 

Tabela 5.4: Pearsonova korelacija vključenosti v program in izboljšanja stanja 

Številka pripisa 

Vključenost 

v program Izboljšanje_Stanja 

Izvorni 

podatki 

Vključenost v 

program 

Pearsonov r 1 0,637** 

p  0,000 

N 64 49 

Izboljšanje_Stanja Pearsonov r 0,637** 1 

p 0,000  

N 49 49 

Skupno 

pripisi, 

ang. 

Vključenost v 

program 

Pearsonov r 1 0,619** 

p  0,000 

N 64 64 
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pooled 

data 

Izboljšanje_Stanja Pearsonov r 0,619** 1 

p 0,000  

N 64 64 

Vir: Mrak, anketa (2017) 

 

Tabela 5.4 prikazuje rezultat Pearsonove korelacije med spremenljivkama vključenosti v 

program in izboljšanja ocene življenjskega stanja. Pearsonova korelacija je pokazala 

statistično zelo značilno visoko pozitivno korelacijo med obema spremenljivkama. 
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Tabela 5.5: Spearmanova korelacija vključenosti v program in izboljšanja stanj 

Številka pripisa 

Vključenost 

v program Izboljšanje_Stanja 

Izvorni 

podatki 

 Vključenost v 

program 

Spearmanov 

ρ 
1,000 0,621** 

p . 0,000 

N 64 49 

Izboljšanje_Stanja Spearmanov 

ρ 
0,621** 1,000 

p 0,000 . 

N 49 49 

Skupno 

pripisi, 

ang. 

pooled 

data 

 Vključenost v 

program 

Spearmanov 

ρ 
1,000 0,623** 

p  0,000 

N 64 64 

Izboljšanje_Stanja Spearmanov 

ρ 
0,623** 1,000 

p 0,000  

Vir: Mrak, ankete (2017) 

 

Tabela 5.5 prikazuje rezultate Spearmanove korelacije spremenljivk vključenosti v program in 

izboljšanja ocene življenjskega stanja. Tako v izvornih podatkih kot v podatkih s simuliranimi 

manjkajočimi vrednostmi, Spearmanova korelacija pokaže statistično zelo značilno visoko 

pozitivno korelacijo (ρizvorni = 0,621, pizvorni < 0,001; ρskupno = 0,623; pskupno < 0,001). Zaradi 

tega potrdimo hipotezo 3, da daljše kot je trajanje vključenosti v program, bolj pozitivna je 

sprememba ocene življenjskega stanja posameznikov, vključenih v ta program. Za 

Spearmanovo korelacijo smo se odločili kot dodatek Pearsonovi korelaciji zaradi neskladja 

med testi normalnosti porazdelitve. 

 

Raziskovalno vprašanje 4: Se med člani skupine KZA in AA kažejo razlike med stanjem 

pred udeležbo v skupini in stanjem po udeležbi v skupini? 
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S tem vprašanjem želimo preveriti stanje članov pred udeležbo in sedaj, ko obiskujejo izbrano 

skupino, ter razlike ocen med člani ene in druge skupine. 

 

Tabela 5.6: Levenov test za enakost varianc 

Levenov test za enakost varianc 

Številka pripisa 

Levene's Test for Equality 

of Variances 

F p 

Izvorni 

podatki 

Izboljšanje_

Stanja 

0,137 0,713 

  

1 Izboljšanje_

Stanja 

0,004 0,951 

  

2 Izboljšanje_

Stanja 

0,179 0,674 

  

3 Izboljšanje_

Stanja 

0,349 0,557 

  

4 Izboljšanje_

Stanja 

0,022 0,883 

  

5 Izboljšanje_

Stanja 

0,064 0,802 

  

Legenda: Številke od 1 do 5 predstavljajo posamezne iteracije podatkov ob pripisovanju 

manjkajočih podatkov. 

Vir: Mrak, ankete (2017) 

 

Tabela 5.6 prikazuje Levenov test za enakost varianc spremenljivke izboljšanja ocene 

življenjskega stanja glede na skupini KZA in AA. Test ni pokazal statistično značilnega 

odstopanja varianc glede na skupine, zato lahko opravimo t-test za neodvisne vzorce brez 

popravkov za neenakost varianc. 
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Tabela 5.7: T-test za neodvisne vzorce 

T-test za neodvisne vzorce 

Številka pripisa t df 

 

Razlika v 

aritmetičnih 

sredinah (KZA – 

AA) p 

Izvorni 

podatki 

Izboljšanje_Stanja 
9,340 47 5,42463 0,000 

Skupno 

pripisi, 

ang. 

pooled 

data 

Izboljšanje_Stanja 

9,129 150 

4,95420 

0,000 

Vir: Mrak, ankete (2017) 

 

Tabela 5.7 prikazuje rezultate t-testa za neodvisne vzorce kot primerjavo skupin KZA in AA 

po izboljšanju ocene življenjskega stanja. Test pokaže statistično zelo značilno razliko med 

skupinama v izvornih podatkih kot tudi v združenih pripisih manjkajočih vrednosti (tizvorno = 

9,34, pizvorno < 0,001; tskupno = 9,129, pskupno < 0,001). 
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Tabela 5.8: Test enakosti povprečnih rangov 

Številka pripisa 

Izboljšanje_St

anja 

Izvorni 

podatki 

Mann-Whitney U 12,000 

Wilcoxon W 540,000 

Z –5,515 

p1 0,000 

1 Mann-Whitney U 44,000 

Wilcoxon W 572,000 

Z –6,311 

p2 0,000 

2 Mann-Whitney U 70,000 

Wilcoxon W 598,000 

Z –5,961 

p3 0,000 

3 Mann-Whitney U 43,000 

Wilcoxon W 571,000 

Z –6,325 

p4 0,000 

4 Mann-Whitney U 33,000 

Wilcoxon W 561,000 

Z –6,460 

p5 0,000 

5 Mann-Whitney U 34,000 

Wilcoxon W 562,000 

Z –6,446 

p6 0,000 

Legenda: Številke od 1 do 5 predstavljajo posamezne iteracije podatkov ob pripisovanju 

manjkajočih podatkov. 

Vir: Mrak, ankete (2017) 

 

Tabela 5.8 prikazuje rezultat Mann-Whitneyevega testa enakosti povprečnih rangov, ki smo 

ga opravili zaradi neskladja testov normalnosti porazdelitve. Mann-Whitneyev test, tako kot t-

test, pokaže statistično zelo značilne razlike med skupinama KZA in AA glede na 

spremenljivko izboljšanja ocene življenjskega stanja v prid KZA (p1-6 < 0,001). Zaradi tega 



Mrak, Veronika. 2017. »Zdravljenje odvisnosti od alkohola in rehabilitacija po zdravljenju.« Diplomska naloga. 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

33 

potrdimo hipotezo 4, da udeleženci KZA dosegajo večje izboljšanje ocene življenjskega 

stanja kot udeleženci AA. Sklepamo, da so rezultati pogojeni tudi s prisotnostjo oziroma 

odsotnostjo terapevta v določeni skupini. 

 

Raziskovalno vprašanje 5: Ali starejši člani skupine v povprečju dosežejo večje izboljšanje 

ocen življenjskega stanja kot mlajši? 

 

S tem raziskovalnim vprašanjem bomo preverili, ali starost člana vpliva na izboljšanje ocene 

življenjskega stanja. 

 

Tabela 5.9: Opisna statistika starostnih skupin glede na ocene spremembe življenjskega stanja 

Opisna statistika starostnih skupin glede na spremenljivko ocene 

spremembe življenjskega stanja 

Izboljšanje_Stanja   

Številka pripisa N Aritmetična sredina Standardni odklon 

Izvorni 

podatki 

do 18 2 2,5000 2,12132 

19–25 23 4,6087 2,10495 

25–50 11 6,9091 3,75379 

50–65 9 8,6667 2,95804 

65 ali 

več 
4 9,2500 1,50000 

1 do 18 2 2,5000 2,12132 

19–25 23 4,6087 2,10495 

25–50 16 6,9585 3,10215 

50–65 16 8,6753 2,55420 

65 ali 

več 
7 9,3971 1,10979 

2 do 18 2 2,5000 2,12132 

19–25 23 4,6087 2,10495 

25–50 16 6,8120 3,12639 
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50–65 16 8,5641 2,82920 

65 ali 

več 
7 9,6676 1,30724 

3 do 18 2 2,5000 2,12132 

19–25 23 4,6087 2,10495 

25–50 16 7,0921 3,08262 

50–65 16 8,7497 2,79732 

65 ali 

več 
7 9,9957 1,47716 

4 do 18 2 2,5000 2,12132 

19–25 23 4,6087 2,10495 

25–50 16 7,1102 3,12900 

50–65 16 9,1482 2,57679 

65 ali 

več 
7 9,6867 1,53328 

5 do 18 2 2,5000 2,12132 

19–25 23 4,6087 2,10495 

25–50 16 7,2276 3,12561 

50–65 16 8,9307 2,51901 

65 ali 

več 
7 9,7356 1,50716 

Legenda: Številke od 1 do 5 predstavljajo posamezne iteracije podatkov ob pripisovanju 

manjkajočih podatkov. 

Vir: Mrak, ankete (2017)  

 

Tabela 5.9 prikazuje opisno statistiko starostnih skupin udeležencev glede na spremenljivko 

izboljšanja ocene življenjskega stanja. 
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Tabela 5.10: Levenov test enakosti varianc 

Številka pripisa F df1 df2 p 

Izvorni podatki 2,627 4 44 0,047 

1 1,678 4 59 0,167 

2 1,591 4 59 0,189 

3 1,352 4 59 0,262 

4 1,099 4 59 0,365 

5 1,053 4 59 0,388 

Legenda: Številke od 1 do 5 predstavljajo posamezne iteracije podatkov ob pripisovanju 

manjkajočih podatkov. 

Vir: Mrak, ankete (2017) 

 

Tabela 5.10 prikazuje rezultat Levenovega testa za enakost varianc. Zaradi ugotovljene 

neenakosti varianc v skupinah izvornih podatkov ter neenake velikosti primerjanih skupin 

smo se odločili za uporabo Welchevega testa enakosti aritmetičnih sredin. 

 

Tabela 5.11: Welchev test enakosti aritmetičnih sredin 

Številka pripisa F df1 df2 p 

Izvorni 

podatki 

Welch 
7,942 4 6,087 0,014 

1 Welch 15,115 4 7,080 0,001 

2 Welch 14,177 4 7,071 0,002 

3 Welch 14,343 4 7,046 0,002 

4 Welch 13,862 4 7,026 0,002 

5 Welch 13,853 4 7,026 0,002 

Legenda: Številke od 1 do 5 predstavljajo posamezne iteracije podatkov ob pripisovanju 

manjkajočih podatkov. 

Vir: Mrak, ankete (2017) 

 

Tabela 5.11 prikazuje rezultat Welchevega testa za enakost aritmetičnih sredin, ki je pokazal 

statistično značilno razliko v aritmetičnih sredinah starostnih skupin glede na izboljšanje 

ocene življenjskega stanja v izvornih podatkih (F = 7,942, p = 0,014) in statistično zelo 

značilno razliko med starostnimi skupinami v vseh podatkih s pripisanimi manjkajočimi 
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vrednostmi (F1 = 15,115, p1 = 0,001; F2 = 14,177, p2 = 0,002; F3 = 14,343, p3 = 0,002; F4 = 

13,862, p4 = 0,002; F5 = 13,853, p5 = 0,002). Za ugotavljanje, katere starostne skupine se med 

seboj razlikujejo, smo uporabili post-hoc Games-Howellov test. Preverili smo, ali se skupine 

razlikujejo v izvornih podatkih ter ob pripisu manjkajočih vrednosti. 

 

Tabela 5.12: Games-Howell multiple primerjave 

Games-Howell multiple primerjave 

Številka pripisa (I) Starost (J) Starost 

Razlika aritmetičnih sredin 

(I-J) p 

Izvorni podatki 19-25 50-65 –4,05797* 0,020 

 

65+ 
–4,64130* 0,014 

Vir: Mrak, ankete (2014) 

 

Tabela 5.12 prikazuje rezultat Games-Howellovega testa, ki je pokazal statistično značilne 

razlike v aritmetičnih sredinah starostne skupine 19–25 let in starostnih skupin 50–65 let (p = 

0,02) ter 65 let ali več (p = 0,014) v izvornih podatkih. V tabeli so prikazani le statistično 

značilni rezultati Games-Howellovega testa. 

 

Tabela 5.13: Games-Howell multiple primerjave 

Games-Howell multiple primerjave 

Številka pripisa (I) Starost (J) Starost 

Razlika aritmetičnih sredin 

(I-J) p 

1 19–25 50–65 –4,06658* 0,000 

65 ali več –4,78837* 0,000 

Vir: Mrak, ankete (2017) 

 

Tabela 5.13 prikazuje rezultat Games-Howellovega testa, ki je pokazal statistično zelo 

značilne razlike v aritmetičnih sredinah starostne skupine 19–25 let in starostnih skupin 50–65 

let (p < 0,001) ter 65 let ali več (p<0,001) v prvem pripisu manjkajočih podatkov. V tabeli so 

prikazani le statistično značilni rezultati Games-Howellovega testa. 
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Tabela 5.14: Games-Howell multiple primerjave 

Games-Howell multiple primerjave 

Številka pripisa (I) Starost (J) Starost 

Razlika aritmetičnih sredin 

(I-J) p 

2 19–25 50–65 –3,95537* 0,001 

65 ali več –5,05893* 0,000 

25–50 65 ali več –2,85565* 0,040 

50–65 19–25 3,95537* 0,001 

65 ali več 19–25 5,05893* 0,000 

25–50 2,85565* 0,040 

Vir: Mrak, ankete (2017) 

 

Tabela 5.14 prikazuje rezultate Games-Howellovega testa, ki je pokazal statistično zelo 

značilne razlike med starostno skupino 19–25 let ter starostnima skupinama 50–65 let (p = 

0,001) in 65 let ali več (p < 0,001) v drugem pripisu manjkajočih podatkov. Pokazal je tudi 

statistično značilno razliko med skupino 25–50 let in skupino 65 let ali več (p = 0,04). V 

tabeli so prikazani le statistično značilni rezultati Games-Howellovega testa. 

 

Tabela 5.15: Games-Howell multiple primerjave 

Games-Howell multiple primerjave 

Številka pripisa (I) Starost (J) Starost 

Razlika aritmetičnih sredin 

(I-J) p 

3 19–25 50–65 –4,14098* 0,000 

65 ali več –5,38701* 0,000 

25–50 65 ali več –2,90362* 0,043 

50–65 19–25 4,14098* 0,000 

65 ali več 19–25 5,38701* 0,000 

25–50 2,90362* 0,043 

Vir: Mrak, ankete (2017) 
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Tabela 5.15 prikazuje rezultate Games-Howellovega testa, ki je pokazal statistično zelo 

značilne razlike med starostno skupino 19–25 let ter starostnima skupinama 50–65 let (p < 

0,001) in 65 let ali več (p < 0,001) v tretjem pripisu manjkajočih podatkov. Pokazal je tudi 

statistično značilno razliko med skupino 25–50 let in skupino 65 let ali več (p = 0,043). V 

tabeli so prikazani le statistično značilni rezultati Games-Howellovega testa. 

 

Tabela 5.16: Games-Howell multiple primerjave 

Games-Howell multiple primerjave 

Številka pripisa 

(I) Starost (J) Starost 

Razlika aritmetičnih sredin 

(I-J) p 

19–25 50–65 –4,53953* 0,000 

4 65 ali več –5,07805* 0,000 

Vir: Mrak, ankete (2017) 

 

Tabela 5.16 prikazuje rezultat Games-Howellovega testa, ki je pokazal statistično zelo 

značilne razlike v aritmetičnih sredinah starostne skupine 19–25 let in starostnih skupin 50–65 

let (p < 0,001) ter 65 let ali več (p < 0,001) v četrtem pripisu manjkajočih podatkov. V tabeli 

so prikazani le statistično značilni rezultati Games-Howellovega testa. 

 

Tabela 5.17: Games-Howell multiple primerjave 

Games-Howell multiple primerjave 

Številka pripisa (I) Starost (J) Starost 

Razlika aritmetičnih sredin 

(I-J) p 

5 19–25 50–65 –4,32204* 0,000 

65 ali več –5,12687* 0,000 

Vir: Mrak, ankete (2017) 

 

Tabela 5.17 prikazuje rezultat Games-Howellovega testa, ki je pokazal statistično zelo 

značilne razlike v aritmetičnih sredinah starostne skupine 19–25 let in starostnih skupin 50–65 

let (p < 0,001) ter 65 let ali več (p < 0,001) v petem pripisu manjkajočih podatkov. V tabeli so 

prikazani le statistično značilni rezultati Games-Howellovega testa. 
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Iz rezultatov testov, v katerih je najpogostejša razlika med skupino 19–25 let in skupinama 

50–65 let ter 65 let ali več in ne med drugimi skupinami, sklepamo, da se skupino najslabše 

odziva starostna skupina 19–25 let, najbolje pa skupine 50–65 let, 65 let ali več in več kot 18 

let, saj niso pokazale negativnih statistično značilnih razlik aritmetičnih sredin z nobeno od 

drugih skupin. S tem zavrnemo hipotezo 5, ki pravi, da se posamezniki, starejši od 50 let, 

bolje odzivajo na skupino kot mlajši udeleženci. 

 

Raziskovalno vprašanje 6: Ali uporabniki KZA višje ocenjujejo svojo stigmatizacijo in nižje 

svojo varnost pri uporabi skupine kot udeleženci AA? 

 

S tem vprašanjem smo želeli preveriti, kako člani obeh skupin ocenjujejo stigmatizacijo in 

kako varni se počutijo pri obiskovanju skupine. Odgovor na to vprašanje smo pridobili s 

pogovorom znotraj fokusnih skupin. Znotraj skupine KZA lahko na podlagi ustnih odgovorov 

sklepamo, da stigmatizacija ni prisotna pri članih, vsaj ne več. Nekateri člani so povedali, da 

sta bila stigmatizacija in sram prisotna na začetku, ko so končali zdravljenje in se vključili v 

skupino. Njihova identiteta ni skrita in v terapevtskem dogovoru navedejo vse svoje podatke, 

ki so pravi, v nasprotju s člani skupine AA, ki svojih podatkov znotraj skupine ne izdajajo in 

želijo, da je njihova zasebnost varna tudi znotraj skupine. V skupini AA je stigmatizacija bolj 

prisotna. Člani skupine AA so navedli, da so se v program vključili zaradi anonimnosti . S 

tem potrdimo hipotezo 6, da se v skupino AA člani vključijo z namenom, da njihova 

identiteta ostane skrita, in se na podlagi tega počutijo bolj varni in manj stigmatizirani. 

 

 

6 INERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako uspešna je rehabilitacija zdravljenih alkoholikov z 

obravnavo v okviru KZA in v sklopu AA, pri čemer smo upoštevali tudi dejavnik starosti. 

Poleg objektivnih rezultatov so nas zanimali tudi uporabniško mnenje ter predlogi izboljšav. 

 

Raziskava z naslovom »Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih 

Slovenije« (2001), v katero je bilo vključenih več kot 15.379 prebivalcev Slovenije, starih od 

25 do 64 let, je pokazala, da povezovanje čezmernega pitja alkoholnih pijač s spolom 

nakazuje štirikrat višji odstotek čezmernih pivcev pri moških kot pri ženskah. Zanimalo nas je 
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tudi, ali so ponujene vsebine KZA/AA zadovoljive glede na pričakovanja uporabnikov. S tem 

smo želeli preveriti, ali so udeleženci skupin zadovoljni z vsebino, ki jo ponuja skupina, ki jo 

obiskujejo. Anketni vprašalnik sicer preverja zadovoljstvo s tedenskimi srečanji in vidiki 

skupinskega dela, vendar bi bilo za naše raziskovalno vprašanje bolj smiselno preveriti, ali se 

ocene tega, kakšen bo program (od 1 do 5), razlikuje od ocen sedaj, ko program dejansko 

obiskujejo. Na podlagi naše hipoteze 2, ki pravi, da so v obeh skupinah uporabniki zadovoljni 

s ponujeno vsebino oz. načinom izvajanja skupine in se na podlagi vsebine vključijo v 

določeno skupino, s preverjanjem anketnega vprašanja lahko določimo le aritmetično sredino, 

ki o programu ne pove veliko. Zato smo odgovor na raziskovalno vprašanje preverili v sklopu 

fokusnega intervjuja. Člani skupine KZa so navajali, da so zadovoljni s ponujeno vsebino in k 

vsebini pripomorejo tudi sami, člani v skupini AA pa so povedali, da njihova srečanja niso 

strukturirana in jim ta način delovanja ustreza. Na podlagi teh odgovorov lahko za obe 

raziskovani skupini sklepamo, da članom program, v katerega so vključeni, ustreza. S tem 

vprašanjem smo potrdili hipotezo, da so uporabniki v obeh skupinah zadovoljni s ponujeno 

vsebino oz. načinom izvajanja skupine. Program zdravljenja odvisnosti od alkohola po 

zaključenem zdravljenju (ambulantnem in bolnišničnem) predvideva vključitev zdravljenca in 

svojca v KZA ali podobno terapevtsko skupino (AA, skupino samopomoči), kjer nadaljuje 

terapevtski proces (Može, 2015). Izkušnje prepričljivo dokazujejo, da je cilj doseganja 

zastavljene rehabilitacije bistveno težji in negotov v primeru, če se zdravljenec odreče pomoči 

pri vzdrževanju abstinence (Može, 2015). Člani skupin zasledijo podobne cilje, ki se kažejo 

kot pozitivne spremembe, saj vzdržujejo popolno treznost od vseh psihoaktivnih snovi, učijo 

se in utrjujejo prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje, učijo se postaviti zase in 

uresničevati svoje želje, krepijo samozavest, učijo se smiselno in koristno izrabljati prosti čas, 

trudijo se za čim bolj vsestransko rehabilitacijo ter gojijo pripravljenost za medsebojno pomoč 

(Može, 2015). V okviru raziskave smo preverili, ali vključenost v program prinaša pozitivne 

spremembe v življenje uporabnika in ali je te pozitivne spremembe mogoče povezati s 

časovnim obdobjem vključenosti v skupino. S pomočjo anketnega vprašalnika ter statistične 

obdelave podatkov smo potrdili hipotezo 3, da daljše kot je trajanje vključenosti v program, 

bolj pozitivna je sprememba ocene življenjskega stanja posameznikov, vključenih v ta 

program. Zanimale so nas razlike med člani obeh skupin med stanjem pred in med 

udeležitvijo skupine ter razlike ocen med skupinama, saj smo želeli preveriti, sli se je stanje 

udeležencev zaradi vključitve v skupino posledično izboljšalo ter v kateri skupini so rezultati 

boljši. S pomočjo odgovorov vprašalnika smo statistično obdelali podatke in potrdili hipotezo 

4, ki pravi, da udeleženci KZA dosegajo večje izboljšanje ocene življenjskega stanja kot 
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udeleženci AA. Sklepamo tudi, da so rezultati pogojeni s prisotnostjo oziroma odsotnostjo 

terapevta v določeni skupini, vendar tega ne moremo trditi, saj tega vprašanja nismo dodatno 

preverjali. S hipotezo 5 smo želeli preveriti, ali starost uporabnikov skupine vpliva na 

izboljšanje življenjskega stanja, Hipotezo smo zavrnili, saj iz rezultatov testov, v katerih je 

najpogostejša razlika med skupino 19–25 let in skupinama 50–65 let ter 65 let ali več in ne 

med drugimi skupinami, sklepamo, da se na skupino najslabše odziva starostna skupina 19–25 

let, najbolje pa skupine 50–65 let, 65 let ali več in več kot 18 let, saj niso pokazale negativnih 

statistično značilnih razlik aritmetičnih sredin z nobeno od drugih skupin. Odvisniki od 

alkohola se srečujejo tudi s stigmatizacijo, ki označuje negativen odnos do drugačnosti 

(Može, 2015). Najpogostejši razlogi za stigmatizacijo so nepoučenost in neznanje, zastarela 

vedenja o odvisnosti nasploh, strah, odpor pred drugačnostjo ter prikaz in obveščanje 

medijev, kot so filmi in nadaljevanke. S šesto hipotezo smo preverili, ali uporabniki KZA 

višje ocenjujejo svojo stigmatizacijo in nižje svojo varnost pri uporabi skupine kot udeleženci 

AA. Želeli smo preveriti, kako varni se počutijo uporabniki skupin. Ker vprašanje ni bilo del 

anketnega vprašalnika, smo ga zastavili ustno v okviru fokusnega intervjuja obeh skupin. Pri 

članih skupine AA je stopnja stigmatizacije nižja kot pri članih skupine AA, ki so navajali 

tudi, da so se ravno zaradi stigmatizacije odločili, da se vključijo v omenjeno skupino. S tem 

potrdimo hipotezo 6, da se v skupino AA člani vključijo z namenom, da njihova identiteta 

ostane skrita in se na podlagi tega počutijo bolj varni in manj stigmatizirani. Skupini 

pripomoreta k vzdrževanju abstinence oziroma, z drugo besedo, pomagata pri samonadzoru 

odvisnega človeka. Glasser pravi, da živi organizmi ves čas nadziramo okolje okrog sebe, 

nadzorujemo druge in skladno s tem izberemo svoje vedenje. Nadzorujemo pa tudi sebe. Pri 

abstinenci velja, da moramo vzpostaviti kontrolo nad svojim življenjem. Glasser pravi tudi, da 

nas ne vodijo in ne kontrolirajo zunanji dogodki, ampak smo motivirani izključno s silami, ki 

izvirajo iz nas samih. »Tako je vse naše vedenje poskus kontrole lastnega življenja« (Glasser, 

1994). 

 

 

7 ZAKLJUČEK 

 

Scenarij: (Vstane) »Pozdravljeni! Sem David in sem alkoholik«. (Ostali) »Zdravo David!« je 

zmotna predstava večine, ki pomisli na skupine, ki delujejo kot pomoč odvisnikom od 

alkohola, predvsem pa anonimne alkoholike enači s skupino kluba zdravljenih alkoholikov, 
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saj mnogi razlik ne poznajo. Skupine, ki delujejo v boju proti odvisnosti, so skupine z velikim 

srcem, saj je odvisnost od alkohola stanje, ki ni ozdravljivo, temveč obvladljivo. Tovrstne 

skupine veliko prispevajo k obvladovanju odvisnosti. V okviru zdravljenja odvisnosti se v 

skupinah znotraj bolnic veliko pogovarjajo tudi o odnosih in težavah, ki so dejavniki tveganja, 

da se je odvisnost razvila. V vzdrževalni stopnji zdravljenja oziroma rehabilitaciji pa skupine 

poskrbijo, da o različnih tegobah udeležencev diskutirajo sproti ter na ta način preprečijo 

ponovno pitje oziroma recidiv. Pri raziskovanju med anketiranima skupinama smo ugotovili, 

da je v obeh raziskovanih skupinah udeleženih več moških kot žensk. Z raziskavo smo 

ugotovili, da sta skupini, ki smo si ju izbrali in ju med seboj primerjali, po načinu delovanja 

nekoliko drugačni, vendar je njun cilj enak, saj obe delujeta v dobro odvisnega človeka. Pri 

uporabnikih kluba zdravljenih alkoholikov in uporabnikih skupine anonimnih alkoholikov 

smo ugotovili, da v klubu zdravljenih alkoholikov dosegajo boljše rezultate pri pozitivnih 

spremembah, ki so jih deležni z vključitvijo v program, kot jih dosegajo anonimni alkoholiki. 

Po naših rezultatih skupina s strukturirano vsebino dosega boljše rezultate. Tako lahko 

predvidevamo tudi, da je uspešnost strukturirane skupine pogojena tudi s prisotnostjo 

terapevta, ki usmerja srečanje in tudi strokovno odgovarja na zastavljena vprašanja ali pa 

samo poda nov pogled na neko situacijo. Tega sicer ne moremo trditi, saj nismo zastavili 

konkretnega vprašanja, s katerim bi to lahko preverili in primerjali. Pri raziskovanju smo 

ugotovili, da je pri odločitvi za včlanitev v skupine prisotna stigmatizacija in se uporabniki 

odločajo tudi na podlagi varnosti in razkrivanja svojih osebnih podatkov. Odvisnost od 

alkohola je kronična in ponavljajoča se bolezen. Če je odvisnost dolgotrajna, povzroča resne 

zdravstvene, osebnostne in ekonomske posledice v življenju posameznika in navadno tudi v 

življenju njegovih bližnjih, zato je stigma krivična sopotnica vseh, ki se borijo z odvisnostjo. 

Stigma ljudem, ki se borijo z odvisnostjo, predstavlja hudo težavo in mnogi se ravno zaradi 

stigme ne vključijo v programe, čeprav bi se jih verjetno udeležili, če bi bila stopnja 

stigmatizacije nižja oziroma če je sploh ne bi bilo. Kadar zbolimo za (primer) pljučnico, 

gremo k zdravniku brez sramu in tudi pri človeku, ki se je začel zavedati, da je zbolel za 

odvisnostjo, bi moralo biti tako. Odvisnost je bolezen. Ugotovili smo, da vključenost v 

skupino dobro vpliva na posameznega člana, saj smo z ocenami pred in po vključitvi potrdili 

hipotezo, ki pravi, da se člani na skupino dobro odzivajo. Na podlagi zbranih podatkov bi 

rezultati lahko predstavljali dobro izhodišče za kompanijo proti stigmi. V klubu zdravljenih 

alkoholikov smo se v okviru skupinskih srečanj o tem že veliko pogovarjali. Izdelali smo tudi 

načrt, ki zajema povezanost z vzgojnimi centri, centrom za socialno delo in policijo. 

Dogovorili smo se, da napišemo tudi članek za lokalni časopis, v katerem bi se predstavili kot 
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skupina in morda pritegnili pozornost in zanimanje javnosti, predvsem pa se predstavili. 

Dogovarjali smo se tudi, da bi v osnovni šoli izvedli predavanje na temo odvisnosti in se na ta 

način predstavili tudi mladostnikom. Udeleženci so se strinjali tudi s tem, da bi nekateri 

govorili o svojih življenjskih izkušnjah, ki so bile težke tako za odvisnika kot za njegovo 

družino. Na ta način bi predstavili resnost bolezni odvisnosti od alkohola. Ustanove so 

prisluhnile našim idejam in imamo njihovo podporo. Skupaj bomo zmogli več v boju proti 

stigmatizaciji, saj odvisniki ne potrebujejo boja s stigmo, ampak moč za boj proti odvisnosti. 

Upamo, da je naša raziskava pripomogla k temu, da bodo ljudje bolje razumeli odvisnost od 

alkohola in posledično k temu, da se zmanjša stopnja stigmatizacije. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik KZA 

 

O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV V PROGRAMIH UREJANJA 

ALKOHOLIKOV IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV V LETU 2016 

 

1. Spol (število odgovorov)   

M 17 Ž 15 SKUPAJ 32 

 

2. Starost 

Do 18 let 19–25 let 25–50 let 11 50–65 let 14 Nad 65 let 7 SKUPAJ 32 

 

3. V program je vključen/a kot 

Zasvojenec 20 Družinski član 12 SKUPAJ 32 

 

4. Trajanje vključenosti v program 

Manj kot 1 leto 1–5 let 14 Nad 5 let 18 SKUPAJ 32 

 

5. Ali je bil/a predhodno vključen/a v bolnišnično zdravljenje? 

Da 18 Ne 14 SKUPAJ 32 

 

6. V urejanje oz. zdravljenje je vključen/a 

Prvič 27 Drugič 3 Več kot dvakrat 2 SKUPAJ 32 

 

7. Zadovoljstvo z delom terapevta na KZA 

1 2 2 3 7  4 10 5 10 SKUPAJ 20 

 

8. Zadovoljstvo s tedenskimi terapevtskimi srečanji in vidiki skupinskega dela 

Splošna ocena zadovoljstva s terapevtskimi srečanji     1___  2___  3-8    4-12     5-10  SK. 30 

Ocena upoštevanja pravil terapevtskega dogovora       1-2     2___  3-8    4-11     5-9    SK. 30 



 

 

Ocena zaupnosti v skupini    1___  2___  3-1     4-12    5-17  SK. 30 

Ocena podpore, ki jo dobim od sočlanov  1___  2___  3-2     4-8    5-19  SK. 29 

Ocena odkritosti članov skupine   1___  2___  3-6     4-13    5-10    SK. 29 

Ocena aktivnosti članov skupine   1___  2___  3-11     4-11    5-7    SK. 29 

Ocena upoštevanja pravil spoštljive komunikacije 1___  2-2     3-7    4-12     5-9    SK. 30 

Zadovoljstvo z obravnavanimi tematikami  1___  2-2     3-9    4-15   5-3    SK. 29 

Zadovoljstvo z upoštevanjem enakopravnosti članov1___  2-1     3-6    4-13     5-8    SK. 28 

Ocena kratkočasnosti srečanj    1___  2-3     3-8    4-11     5-5    SK. 27 

 

9. Kaj mu/ji najbolj odgovarja pri tedenskih terapevtskih srečanjih? 

Prosto srečanje (brez predvidenega vsebinskega načrta)  14       (število) _____ (odstotek) 

Delavnice       3         (število) _____ (odstotek) 

Tematska srečanja         11       (število) _____ (odstotek) 

Rehabilitacijske predstavitve     9         (število) _____ (odstotek) 

Pogovori o skupnih aktivnostih KZA    17       (število) _____ (odstotek) 

Aktualna sledenja situacijam in problematikam članov  16       (število) _____ (odstotek) 

Pisanje dnevnika in utrinkov      4         (število) _____ (odstotek) 

Branje določenih delavnic     1         (število) _____ (odstotek) 

Obravnava določenih del     5         (število) _____ (odstotek) 

Strokovna predavanja in teme z gosti   15       (število) _____ (odstotek) 

 

10. S katerimi izventerapevtskimi dejavnosti je najbolj zadovoljen/na? 

Novoletna večerja      27       (število) _____ (odstotek) 

Skupščine drugih in lastnega KZA    16       (število) _____ (odstotek) 

Vikend izleti       18       (število) _____ (odstotek) 

Enodnevni izleti, pohodi     20       (število) _____ (odstotek) 

Obisk kulturnih prireditev     10         (število) _____ (odstotek) 

Piknik        25       (število) _____ (odstotek) 

 

11. Zadovoljstvo z lastno aktivnostjo, vključenostjo in delovanjem v KZA? 

1 2 2 3 8 4 13 5 9 SKUPAJ 31 

 

 



 

 

12. Ali se v skupini počuti sprejetega? 

Da, popolnoma 29 Da, deloma 3 Ne SKUPAJ 32 

 

13. Ali mu/ji vključenost v program prinaša pozitivne spremembe v življenju? 

Da 30 Ne Delno 2 SKUPAJ 32 

 

14. Ocena stanja pred vstopom v program in sedaj na posameznih področjih 

 ocena stanja ob vstopu ocena stanja sedaj 

a) na področju 

partnerstva 

1 – 2     2 – 7     3 – 12     4 – 6    5 – 2 

SKUPAJ 29 

1 – 0     2 – 0     3 – 5     4 – 7    5 – 17 

SKUPAJ 29 

b) na področju 

starševstva 

1 – 2     2 – 3     3 – 10   4 – 10    5 – 1 

SKUPAJ 26 

1 – 0     2 – 0     3 – 1     4 – 11  5 – 14 

SKUPAJ 26 

c) v delovnem 

okolju 

1 – 1     2 – 5     3 – 8     4 – 9     5 – 5 

SKUPAJ 28 

1 – 0     2 – 0     3 – 0    4 – 11   5 – 16 

SKUPAJ 27 

d) pri stikih s 

prijatelji 

1 – 1   2 – 4    3 – 10    4 – 9    5 – 5 

SKUPAJ 29 

1 – 0    2 – 0   3 – 1  4 – 14   5 – 14 

SKUPAJ 29 

e) pri zdravstvenem 

stanju 

1 – 2     2 – 8     3 – 12   4 – 3    5 – 5 

SKUPAJ 30 

1 – 0    2 – 0   3 – 1     4 – 14     5 – 15 

SKUPAJ 30 

f) na področju 

osebnostne rasti 

1 – 0     2 – 9     3 – 15   4 – 5    5 – 1 

SKUPAJ 30 

1 – 0    2 – 0    3 – 3     4 – 11   5 – 16 

SKUPAJ 30 

g) pri 

samospoštovanju in 

samozavesti 

1 – 1     2 – 9     3 – 11     4 – 6    5 – 5 

SKUPAJ 32 

1 – 0     2 – 0     3 – 2   4 – 13   5 – 17 

SKUPAJ 32 

 

15. Splošna ocena programa 

1 2 3         6 4 14 5 12 SKUPAJ 32 

 

  



 

 

Priloga 2: Transkript fokusnega intervjuja KZA 

 

Danes bomo srečanje izvajali nekoliko drugače. Kot že veste, sem, poleg tega, da z vami 

sodelujem kot skupinska terapevtka že skoraj dve leti, študentka Uporabnih družbenih študij v 

Novi Gorici, smer psihosocialna pomoč. Pišem pa tudi diplomo z naslovom Zdravljenje 

odvisnosti od alkohola in rehabilitacija po zdravljenju, za katero ste mi največja motivacija 

prav vi, saj sem se od vas veliko naučila in želim s to diplomo še bolj izpopolniti svoje znanje 

za bolj učinkovito delo. Intervju bom z vašim dovoljenjem posnela, da bom lahko bolj 

pozorna na vaše odgovore in ga kasneje prepisala. V zapisu ne bom navajala vaših imen. Kot 

sem vam obljubila, vam zagotavljam anonimnost, zato jih bom označila s poljubnimi črkami. 

Anketni vprašalnik ste vsi ročno izpolnili že v prejšnjem delu, zato mi boste z naslednjimi 

vprašanji pomagali dopolniti in obogatiti zbrane podatke, ki jih potrebujem. Tako bi kar začeli 

s prvim vprašanjem. 

 

Veronika M.: Ste v skupini zdravljeni odvisnosti od alkohola? 

 

Oseba G.: Večina je bila bolnišnično zdravljena, razen enega člana, ki danes ni prisoten na 

srečanju. 

 

Veronika M.: S kakšnim razlogom ste se vključili v kljub zdravljenih alkoholikov?  

 

Oseba A: V bolnici smo skozi zdravljenje veliko slišali o Klubu zdravljenih alkoholikov, saj 

so nam ga že v procesu zdravljenja predstavili kot pametno možnost za vzdrževanje 

abstinence, predvsem zato, ker klubi tesno sodelujejo z bolnicami, sploh naš klub s 

psihiatrično bolnišnico Idrija, kjer je naš terapevt oziroma vaš kolega (smeh) Aleksander 

Može delal na oddelku za odvisnost, vse od ustanovitve oddelka. Včasih je bil klub celo 

pogoj, predvsem če je bil kdo poslan na zdravljenje iz službe ali zaradi vozniškega izpita. 

Danes pa ni več tako. Sam sem zelo vesel, da sem lahko član skupine, kot je KZA. 

 

Oseba B: Strinjam se z (osebo) A. Veliko smo govorili o klubu že v bolnici, prebirali pa tudi v 

knjigi g. Možeta, ki jo je moral brati vsak, saj smo po njej pisali izpit. 

 

Veronika M.: Kaj pa menite o delovanju skupine AA? Ste kdaj razmišljali o tem, da bi se 

vključili v omenjeno skupino oziroma ste se odločali o tem, kam bi se vključili? 



 

 

Oseba C: Veliko sem slišal o anonimnih alkoholikih, vem tudi, kdaj imajo srečanja in kje. 

Vendar se nisem odločal, saj mi njihovo delovanje ni všeč. Tja lahko vsakič prideš tudi pijan, 

če že tako nanese. Prijatelj je obiskoval AA in ne vem, če je vsega skupaj vztrajal eno leto. Ko 

sva se pogovarjala o našem in njihovem programu, mi je povedal, da mu gre pošteno na živce, 

ker se zgodbe ponavljajo, večkrat pa je rezultat isti. Povedal mi je, da je »zavohal« kakšnega 

člana. Kot bi se vrtel v krogu, sem dobil občutek ... nobenega reda, včasih je lahko kaj 

povedal, večkrat pa ostal tudi brez besede, saj jih je kar nekaj v skupini. (Večina je ob tem 

majala z glavo in se tudi strinjala s tem, kar je opisovala oseba C.) 

 

Veronika M.: Ste ob tem pomislili tudi na stigmatizacijo? Kakšne poglede imate na to, v 

povezavi s skupino, ki jo obiskujete? 

 

Oseba A: Sram me je bilo na začetku. Tudi okoli zdravljenja nisem želel govoriti. Še vedno 

živimo v prostoru, ki je lahko krut za posameznika, predvsem če za tem stoji še odvisnost. 

Med samim zdravljenjem sem imel proste vikende in takrat obiskal družino. Seveda sem v 

tem vikendu srečal tudi sosedo, ki jo vse zanima, kraj pa je majhen in informacije krožijo kot 

svetlobna hitrost. Izogibal sem se vprašanjem o zdravljenju in vsem, kar je bilo povezano s 

tem. Tudi nekateri »pivski« kolegi niso razumeli, da sem sprejel dejstvo in šel na »brušenje«. 

V okviru zdravljenja sem se veliko naučil in pridobil samozavest, zato sem potem na svojo 

bolezen gledal drugače. Pridobil sem tudi samozavest in ni me bilo več sram povedati, da sem 

se zdravil in da sedaj obiskujem tudi klub zdravljenih alkoholikov, ki mi pomaga in me 

spodbuja na tej poti brez alkohola. Celo navadili so se, da me ob sredah ni, saj imam takrat 

sestanek (smeh). Vem pa, da se večina tistih, ki se vključi v skupino AA, vključi ravno iz tega 

razloga, da je vse skupaj bolj tajno. Iz tega pogleda lahko razumem, saj je nesamozavestnim 

ljudem, ki imajo težave z odvisnostjo, še veliko težje v naši mali Sloveniji, saj vsak, ki ima 

minuto časa, hitro s prstom pokaže nate. V tem primeru je za tako osebo toliko večja 

nevarnost, da stori recidiv, v primeru, da abstinira. Vem celo, da hodijo naši občani v druge, 

bolj oddaljene občine na skupine AA, ravno s tem razlogom, da se še bolj skrijejo. To je lahko 

huda stiska in toliko težje se je ubadati z abstinenco in sramoto obenem. Naše društvo pa je 

uradno. O vsakem posebej so navedeni podatki, saj podpišemo tudi terapevtski dogovor. Med 

seboj se poznamo in večina nas, ki klub obiskujemo že dalje časa, prijateljuje tudi zasebno. 

Jaz pravim tako »prej bi me moralo biti sram, ko sem se pijan valjal okoli, ne pa zdaj, ko sem 

trezen«. 

 



 

 

Veronika M.: Ali so ponujene vsebine KZA zadovoljive glede na vaša pričakovanja? 

Oseba D.: V skupini zelo uživam in zato jo tudi redno obiskujem. Všeč mi je, ker ni nikoli 

dolgčas, veliko se pogovarjamo in ob tem dobimo tudi strokovne odgovore z vaše in 

Možetove strani. Vsako leto se izdela tudi letni načrt ostalih dejavnosti, ki zelo popestrijo 

naše druženje. Srečanja so mi pa zelo všeč predvsem zato, ker smo se naučili reda in 

discipline v smislu odgovornosti do nečesa, v tem primeru rednega prihajanja, pisanja 

zapisnikov ... (nekaj članov glasno izrazi strinjanje, drugi kimajo in povedo, da pri sebi res 

opazijo razliko v odgovornosti, ki se kaže tudi na drugih področjih). Vsi smo si enotni, da 

ponujene vsebine izpolnjujejo naša pričakovanja. 

 

Oseba E.: Sicer pa smo zelo prilagodljivi in, če že kdaj nastopi kakšna nejasnost, nestrinjanje 

ali se celo kakšen predlog, povemo in skupaj naredimo tako, da smo zadovoljni. Lahko celo 

rečem, da smo kot velika družina in smo vsi za skupno dobro skupine. Z vsebinami smo res 

zadovoljni, saj tudi sami prispevamo ideje. Všeč mi je, da smo slišani, ne samo poslušani. 

Veronika M.: Vam klub pomaga pri vzdrževanju abstinence? 

 

Oseba F: Vsekakor mi klub pomaga. Imel sem skušnjave po alkoholu, največ na začetku, 

takoj po zdravljenju. Tega si takoj nisem upal priznati in povedati v skupini. Najprej zato, ker 

sem bil nov, med poznanimi člani, potem pa zato, ker sem zmotno mislil, da sem sam v tem in 

se to dogaja samo meni. Po rednih obiskih sem se sprostil in vmes tudi že poslušal enega 

izmed članov, ki je v skupini govoril o tem, da je imel že v roki kozarec, pa se je spomnil na 

nas. Predvsem sem bil presenečen nad odzivom, ki ni bil kritičen, kakor sem si ga 

predstavljal, temveč so ostali člani začeli pripovedovati svoje izkušnje in skušnjave, ki so jih 

imeli. Govorili so tudi o tem, kako so se izognili temu in od tega sem se veliko naučil, 

predvsem pa sem videl, da nisem sam. (Razgovorijo se o srečanju, ko je prvič povedal o svoji 

skušnjavi.) 

 

Oseba E: V skupini sproti rešujemo težave, ki nas pestijo in veliko recidivov je bilo na 

podlagi tega že preprečenih. Med sabo se spodbujamo in si pomagamo. Tudi pokličemo se, če 

je treba. Včasih samo zato, da vprašamo, če je kaj novega (smeh). 

 

Veronika M.: Hvala, ker ste mi bili pripravljeni pomagati pri diplomski nalogi. Ste pomemben 

del moje naloge, ki bo zahvala vam, za priložnost, ki ste mi jo dali s tem, da sem lahko vaš 

skupinski terapevt.  



 

 

 

 

Priloga 3: Anketni vprašalnik AA 

 

O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV V PROGRAMIH UREJANJA 

ALKOHOLIKOV IN NJIHOVIH DRUŽINSKIH ČLANOV V LETU 2016 

 

1. Spol (število odgovorov)   

M 27 Ž 5 SKUPAJ 32 

 

2. Starost 

Do 18 let 2 19–25 let 23 25–50 let 5 50–65 let 2 Nad 65 let  SKUPAJ 32 

 

3. V program je vključen/a kot 

Zasvojenec 31 Družinski član 1 SKUPAJ 32 

 

4. Trajanje vključenosti v program 

Manj kot 1 leto 26 1–5 let 5 Nad 5 let 1 SKUPAJ 32 

 

5. Ali je bil/a predhodno vključen/a v bolnišnično zdravljenje? 

Da 6 Ne 26 SKUPAJ 32 

 

6. V urejanje oz. zdravljenje je vključen/a 

Prvič 5 Drugič 16 Več kot 2x 11 SKUPAJ 32 

 

7. Zadovoljstvo z delom terapevta  

1 / 2 / 3  / 4 / 5 / SKUPAJ / 

 

8. Zadovoljstvo s tedenskimi srečanji in vidiki skupinskega dela 

Splošna ocena zadovoljstva s srečanji             1-1__  2-5__3- 4    4-16   5- 6  SK. 32 

Ocena upoštevanja pravil terapevtskega dogovora 1        2___  3      4     5    SK. 0 

Ocena zaupnosti v skupini    1- 6_  2- 3__  3-11      4- 7    5-5  SK. 32 



 

 

Ocena podpore, ki jo dobim s strani sočlanov 1- 2_  2-6___  3-17      4-6     5-1  SK. 32  

Ocena odkritosti članov skupine   1- 7_  2- 3___  3-19      4- 3     5   SK. 32 

Ocena aktivnosti članov skupine   1- 2___  2-6___  3-7     4-10   5-7 SK. 32 

Ocena upoštevanja pravil spoštljive komunikacije 1-4___  2-5     3-16    4-7     5    SK. 32 

Zadovoljstvo z obravnavanimi tematikami  1___  2-8     3-15    4-9   5    SK. 32 

Zadovoljstvo z upoštevanjem enakopravnosti članov  1-1___  2-6     3-3    4-19     5-3    SK. 

32 

Ocena kratkočasnosti srečanj    1-6___  2-8     3-6    4-10    5-2    SK. 32 

 

9. Kaj mu/ji najbolj odgovarja pri tedenskih srečanjih? 

Prosto srečanje (brez predvidenega vsebinskega načrta)  26       (število) _____ (odstotek) 

Delavnice        /         (število) _____ (odstotek) 

Tematska srečanja          /        (število) _____ (odstotek) 

Rehabilitacijske predstavitve      /        (število) _____ (odstotek) 

Pogovori o  aktivnostih AA                            8        (število) _____ (odstotek) 

Aktualna sledenja situacijam in problematikam članov  23       (število) _____ (odstotek) 

Pisanje dnevnika in utrinkov      /         (število) _____ (odstotek) 

Branje določenih delavnic     /         (število) _____ (odstotek) 

Obravnava določenih del     /         (število) _____ (odstotek) 

Strokovna predavanja in teme z gosti   /         (število) _____ (odstotek) 

 

10. S katerimi izventerapevtskimi dejavnosti je najbolj zadovoljen/na? 

Novoletna večerja      /       (število) _____ (odstotek) 

Srečanja drugih AA                            /       (število) _____ (odstotek) 

Vikend izleti       /       (število) _____ (odstotek) 

Enodnevni izleti, pohodi     7       (število) _____ (odstotek) 

Obisk kulturnih prireditev     3         (število) _____ (odstotek) 

Piknik        13      (število) _____ (odstotek) 

 

11. Zadovoljstvo z lastno aktivnostjo, vključenostjo in delovanjem v AA? 

1         5 2 3 3 16 4 6 5 2 SKUPAJ 32 

 

12. Ali se v skupini počuti sprejetega? 



 

 

Da, popolnoma 23 Da, deloma 9 Ne SKUPAJ 32 

 

 

13. Ali mu/ji vključenost v program prinaša pozitivne spremembe v življenju? 

Da 13 Ne 5 Delno 14 SKUPAJ 32 

 

14. Ocena stanja pred vstopom v program in sedaj na posameznih področjih 

 Ocena stanja ob vstopu Ocena stanja sedaj 

a) na področju 

partnerstva 

1 – 12     2 – 3     3 – 16     4 – 1     5 

SKUPAJ 32 

1 – 6     2 – 1     3 – 11     4 – 6    5 – 8 

SKUPAJ 32 

b) na področju 

starševstva 

1 – 6     2 – 8     3 – 13     4 – 3    5 – 2 

SKUPAJ 32 

1 – 2     2 – 5     3 – 14     4 – 6    5 – 5 

SKUPAJ 32 

c) v delovnem 

okolju 

1 – 7     2 – 11     3 – 9     4 – 5     5 

SKUPAJ 32 

1 – 3     2 – 4     3 – 17     4 – 6    5 – 2 

SKUPAJ 32 

d) pri stikih s 

prijatelji 

1     2 – 6     3 – 11     4 – 5     5 – 10 

SKUPAJ 32 

1 – 0     2 – 1     3 – 5    4 – 16   5 – 10 

SKUPAJ 32 

e) pri zdravstvenem 

stanju 

1 – 8     2 – 11     3 – 3     4 – 10     5 

SKUPAJ 32 

1 – 2     2 – 3     3 – 17     4 – 8    5 – 2 

SKUPAJ 32 

f) na področju 

osebnostne rasti 

1 – 6     2 – 7     3 – 13     4 – 6     5 

SKUPAJ 32 

1 – 4     2 – 6    3 – 10     4 – 10   5 – 2 

SKUPAJ 32 

g) pri 

samospoštovanju in 

samozavesti 

1 – 6     2 – 6     3 – 14     4 – 5    5 – 1 

SKUPAJ 32 

1 – 4     2 – 5    3 – 11    4 – 11   5 – 1 

SKUPAJ 32 

  

15. Splošna ocena programa 

1     2 2    1 3         16 4 7 5 6 SKUPAJ 32 

 

  



 

 

Priloga 4: Transkript fokusnega intervjuja AA 

 

Pozdravljeni! Moje ime je Veronika Mrak. Sem študentka Uporabnih družbenih študij v Novi 

Gorici, smer psihosocialna pomoč. Pišem diplomo z naslovom Zdravljenje odvisnosti od 

alkohola in rehabilitacija po zdravljenju. V Psihiatrični bolnici Idrija sem opravljala tudi 

prakso, kjer sem se zbližala z odvisnostjo od alkohola, v logaškem Klubu zdravljenih 

alkoholikov delujem kot skupinski terapevt in na podlagi tega sem dobila tudi idejo o temi 

diplomske naloge. Cilj obeh skupin je skupen, vzdrževati abstinenco in preprečiti recidiv, je 

pa delovanje skupin nekoliko drugačno, zato z zbranimi informacijami želim preveriti nekaj 

postavljenih hipotez. Razdeljen vam je bil tudi anketni vprašalnik, ki ste ga vsi že ročno 

izpolnili in mi ga tudi oddali. Sedaj pa bi želela z dodatnimi vprašanji obogatiti zbrane 

podatke iz ankete. Intervju bom z vašim dovoljenjem posnela, da bom lahko bolj pozorna na 

vaše odgovore in ga kasneje prepisala. V zapisu ne bom navajala vaših imen. Kot sem vam 

obljubila, vam zagotavljam anonimnost, zato jih bom označila s poljubnimi črkami. Če ste 

pripravljeni, bi kar začeli s prvim vprašanjem. 

 

Veronika M.: Ste v skupini zdravljeni odvisnosti od alkohola? 

 

Oseba A.: Samo 6 članov je bilo bolnišnično zdravljenih, ostali nismo bili zdravljeni. Vsaj 

zaenkrat je tako, ker smo sicer načeloma taka zasedbe, pride pa na vsake toliko kakšen 

»padalec« (smeh). 

 

Veronika M:. S kakšnim razlogom ste se vključili med anonimne alkoholike? 

 

Oseba B.: Vsi člani skupine smo imeli težave z odvisnostjo, nekaj članov se še bori z njo. V 

skupini se počutimo varne, saj nismo izpostavljeni očem širše javnosti. Zagotavljamo si 

diskretnost in spodbujamo se, da s skupnimi močni premagujemo željo po alkoholu. Veliko se 

pogovarjamo, saj je za vsako odvisnostjo zgodba, ki je do nje pripeljala. Nekateri tudi nimajo 

podpore v domačem okolju, prijatelji pa tudi ne morejo več kot toliko ... Saj poslušajo, ampak 

ne morejo razumeti ... Vsaj moja izkušnja je taka in po več pogovorih v skupini je pogosto 

zaslediti enake težave. Mi se lažje razumemo, ker imamo vsi iste težave. Prijatelj mi je enkrat 

svetoval, naj se odločim za zdravljenje, ampak tega ne morem. Bilo bi zapisano v kartoteki in 

to ne bi dobro vplivalo na mojo službo. Ni mi všeč, da ljudje vedo, kakšna je moja težava, pa 

ne zato, ker se je sramujem, ampak ker še vedno ne razumejo in so zelo kruti. Eden izmed 



 

 

naših članov je v enem izmed srečanj povedal, kako so mu v lokalu zanalašč podtaknili 

alkohol v pijačo, ker se jim je to zdelo zabavno. Pred tem je ravno začel z abstinenco, potem 

pa spet začel piti.  

 

Veronika M.: Kaj pa menite o delovanju skupine KZA? Ste kdaj razmišljali o tem, da bi se 

vključili v omenjeno skupino oziroma ste se odločali o tem, kam bi se vključili? 

 

Oseba G.: Skupine ne poznam prav dobro, čeprav vem, da jih na zdravljenju pošiljajo tja. 

Zase vem, da ne bi hodil tja, ker bi se v mojem kraju takoj razvedelo in tega nočem. Tudi iz 

tega kraja, kjer obiskujem AA, nisem, ampak se vozim sem. Počutim se bolje, če govorimo 

izključno o težavi, ne pa o tem, kdo sem in od kod. 

 

Oseba D.: Jaz klub dobro poznam, saj sem bil član v enem. Moram priznati, da sem se 

naveličal enega in istega vsak teden, velikokrat je besedo prevzel terapevt in ponavljal 

»predavanja«. Zato sem nehal hoditi. Bolj mi odgovarja AA, čeprav se tudi na naših sestankih 

dogaja, da se kdaj kakšna stvar ponavlja in ponavlja. 

 

Oseba C.: Bolj mi je všeč, če lahko samo delimo mnenja med sabo kot pa tisti nadzor in red, 

ki ga imajo v KZA.  

 

Veronika M.: Ste ob tem pomislili tudi na stigmatizacijo? Kakšne poglede imate na to, v 

povezavi s skupino, ki jo obiskujete? 

 

Oseba B.: Absolutno. Kot sem že povedal na začetku, so naša srečanja namenjena naši težavi 

in nam, okej razen danes, ko ste ravno naša gostja (smeh), ne pa očem širše javnosti, ki nas 

obsoja s pogledi. Ne vem, zakaj bi razlagal o tem omejenim ljudem, ki se le hranijo s 

težavami drugih, raje ta čas posvetim sebi in v miru urejam svojo težavo z ljudmi, ki razumejo 

situacijo. S tem, ko me ljudje sprašujejo bedarije, mi kradejo energijo, ki jo raje vložim v 

proces rehabilitacije.  

 

Oseba L: Ljudje žal še vedno ne razumejo in obsojajo, kar je težko za nas in veliko 

odvisnikov zaradi tega pahnejo še v večjo odvisnost, umik od okolice in hudo trpljenje. 

Škoda, da tega ne vejo ... Posledica pa je, da se raje takole »skrivamo« in delamo res na 

pomembnih stvareh. (Vsi se strinjajo.)  



 

 

Veronika M.: Ali so ponujene vsebine AA zadovoljive glede na vaša pričakovanja? 

 

Oseba E.: Nimamo nekih ponujenih vsebin, sami oblikujemo vsak sestanek posebej. Če je to 

ponujena vsebina, da smo poslušni in poslušani, potem to zadovolji moja pričakovanja. 

(Smeh) 

 

Oseba A.: Naši sestanki niso strukturirani, zato o ponujenih vsebinah težko govorimo. Mi 

sami imamo škarje in platno in sami spontano izoblikujemo vsak sestanek. Vsak dan je 

drugačen, vedno je kdo, ki govori o svoji težavi, in včasih se ta problem ene osebe zavleče 

tudi v več sestankov. 

 

Veronika M.: Vam AA pomaga pri vzdrževanju abstinence? 

 

Oseba F: Meni je najbolj pomaga skupina AA. Sam sem velikokrat poskušal nehati s pitjem, 

vendar ni šlo. Pri enem izmed zdravniških pregledov so ugotovili, da imam že zelo slaba jetra 

in me povprašali o količini popitega alkohola. Tako me je bilo sram, da sem prvič sam 

poskušal nehati piti, saj sem vedel, da ne bo nič dobrega iz tega. Z ženo sva se ločila leto prej, 

očitala mi je, da je »flaša moja ljubica« in naj mi kar ona kuha in pere. Meni se to takrat ni 

zdel tak problem, ker je bila itak skoz tečna (smeh njega in vseh prisotnih), zdaj vidim 

drugače in mi je žal. Res, da nisva imela otrok, ampak bi si jih želel ... z njo ... vendar je žal 

prepozno. O tem sem se veliko pogovarjal v skupini in z njihovo pomočjo predelal to. Tudi ko 

sem bil šibek in sem se ga že mislil napiti, so mi bili v oporo in tega nisem storil. 

 

Oseba B: Jaz sem se ga večkrat napil še po odločitvi, da bom abstiniral. Prišel sem v skupino 

in glasno povedal, da sem pil še par ur, preden sem prišel tja. Niso me obsojali in niso me 

napadli, z menoj so se pogovarjali in želeli, da sam pridem do tistega razloga, zakaj to 

počnem. In potem nisem več pil. Ker sem človek, ki je zelo trmast. Večkrat so me doma 

napadli, da sem pijanec in potem sem se ga šel res napit, čeprav tisti dan sploh pil nisem, ko 

so takole skočili vame. Skupina mi je res ogromno pomagala. Tudi iz njihovih življenjskih 

izkušenj sem se veliko naučil za življenje. 

 

Veronika M.: Zelo sem vesela, da ste si vzeli čas za mojo raziskavo. Hvaležna sem vam 

predvsem zato, ker ste dovolili, da sem na vašem sestanku in s tem dobim občutek, kako 

poteka delo vaše skupine. 



 

 

 

Priloga 5: Soglasje za uporabo evalvacijskega vprašalnika za namen pisanja diplomske naloge 

 

 

 


