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POVZETEK S KLJUČNIMI BESEDAMI: SPOPRIJEMANJE S STRESOM PRI 

OSEBAH S KRONIČNIMI VNETNIMI ČREVESNIMI BOLEZNIMI 

 

Kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB) so trajna vnetna obolenja prebavnega trakta, 

predvsem črevesja. Pri nastanku, nihanju in poslabšanju bolezni ima veliko vlogo stres. Zato je 

zelo pomembna posameznikova sposobnost za spoprijemanje s stresnimi dogodki. 

Spoprijemanje s stresom je definirano kot stalen trud za spreminjanje kognitivnih in vedenjskih 

načinov za obvladovanje specifičnih zunanjih in/ali notranjih zahtev, ki so ocenjene kot take, 

ki so posamezniku v breme ali celo presegajo njegove spretnosti. Spoprijemanje lahko 

raziskujemo na ravni mikro- in makrostrategij. Tujih raziskav na to temo je veliko, vendar v 

Sloveniji še ni bilo izvedene nobene takšne. V teoretičnem delu magistrske naloge sta 

predstavljeni temi KVČB in spoprijemanja s stresom, empirični del pa se ukvarja z načinom 

spoprijemanja s stresom, ki se ga poslužujejo osebe s KVČB v slovenskem prostoru. V ta namen 

je uporabljena metoda kvantitativne raziskave, natančneje »Ways of Coping Questionnaire«. V 

raziskavo sta za namene primerjave zajeta dva vzorca, poleg skupine oseb s KVČB še skupina 

oseb brez KVČB. V empiričnem delu so nadalje predstavljeni zbrani rezultati: osebe s KVČB 

kot strategije za spoprijemanje s stresom uporabljajo predvsem načrtovano reševanje problema, 

pozitivno prevrednotenje in iskanje socialne podpore. Več uporabljajo problemsko 

osredotočenih strategij. Mikrostrategije in makrostrategije, ki jih uporabljajo osebe s KVČB, se 

glede na pogostost rabe ne razlikujejo od strategij, ki jih uporabljajo osebe brez KVČB. Izjema 

je le pozitivno prevrednotenje, ki se ga statistično pomembno v večji meri poslužujejo osebe 

brez KVČB. Pridobljeni rezultati se ujemajo z nekaterimi tujimi raziskavami. Ugotovitve te 

magistrske naloge ponujajo teoretično in praktično izhodišče za nadaljnje raziskave in 

terapevtske implikacije. 

 

Ključne besede: kronične vnetne črevesne bolezni, stres, spoprijemanje s stresom, strategije 

spoprijemanja s stresom, Ways of Coping Questionnaire. 

  



 

 

 

SUMMARY WITH KEY WORDS: HOW DO PEOPLE WITH INFLAMMATORY 

BOWEL DISEASE COPE WITH STRESS 

 

Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of inflammatory conditions of the digestive tract, 

especially the colon and small intestine. Stress plays a major role in forming, fluctuation in 

worsening of the disease. Therefore, a person’s ability to cope with stressful situations is very 

important. Coping with stress is defined as constantly changing cognitive and behavioral efforts 

to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding 

the resources of the person. It can be researched at through micro and macro strategies. A 

number of foreign researches on this topic can be found, although no such research has been 

done in Slovenia. The theoretical part of this master’s thesis consist of topics of IBD and coping 

with stress, meanwhile the empirical part covers ways of coping with stress, that people with 

IBD use in Slovenia. For this purposes the quantitative research is used, more specifically 

‘Ways of Coping Questionnaire’ is applied. In the research two samples are included; one 

consists of persons with IBD, and the other of persons without IBD. From there on, the 

empirical part presents gathered data: As strategies for coping with stress persons with IBD 

mainly use planful problem solving, positive reappraisal and seeking social support. They use 

problem focused strategies more often. Micro and macro strategies that are used by the group 

with IBD do not differ from those used without IBD to some point. Positive reappraisal is the 

only exception – it is more frequently used by those without IBD. Acquired results reflect some 

of the findings in foreign data. Discoveries of this master’s thesis offer a theoretical and 

practical base for further research and therapeutic implications.  

 

Key words: inflammatory bowel disease, stress, coping with stress, strategies for coping with 

stress, 'Ways of Coping Questionnaire'. 
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1 UVOD 

 

 

Kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB) so prologirana vnetna obolenja črevesa, za katera 

je značilno predvsem kronično ponavljanje vnetja (Baraga 2009). Že nekaj časa je znano, da so 

prav psihološki faktorji tisti, ki imajo pogosto vlogo pri nastanku, nihanju KVČB in celo 

poslabšanju obolenja. Med njimi najbolj velja izpostaviti stres. Pri raziskovanju tega pa ne 

smemo pozabiti, da je ključen faktor posameznikova sposobnost za spopadanje s stresnimi 

dogodki (Shoenberg 2007). Mnogi avtorji ponujajo svoje definicije tega pojma, a ena izmed 

najbolj znanih je Lazarusova in je zapisana v nadaljevanju.  

 

Spoprijemanje je definirano kot stalen trud za spreminjanje kognitivnih in vedenjskih načinov 

za obvladovanje specifičnih zunanjih in/ali notranjih zahtev, ki so ocenjene kot take, ki so 

posamezniku v breme ali celo presegajo njegove spretnosti (Folkman in Lazarus 1980). Znotraj 

tega dotični avtor ločuje tudi različne strategije za spopadanje s stresom. Znanje o tem, katerih 

strategij se poslužujejo bolniki s KVČB, bi lahko signifikantno pripomoglo k razumevanju, 

zdravljenju in morebiti celo preprečevanju nastajanja obolenja (Bitton et al. 2008).  

 

Obstoječe tuje literature na področju spoprijemanja bolnikov s kroničnimi črevesnimi 

boleznimi je že veliko. Sodobnejše raziskave prihajajo do različnih spoznanj (Goodhand in 

Rampton 2008). Med seboj so si te raziskave precej kontradiktorne. V slovenskem prostoru pa 

raziskave na to temo še ni bilo izvedene. Na tem mestu se odpira celo raziskovalno področje. 

In ravno ta raziskovalni problem je predmet mojega proučevanja. 

 

Namen magistrske naloge je teoretični prikaz KVČB in spoprijemanja s stresom ter spoznati 

čim več o načinu spoprijemanja s stresom, ki se ga poslužujejo osebe s KVČB, predvsem v 

primerjavi z osebami brez KVČB v slovenskem prostoru. Cilj magistrske naloge je teoretično 

in empirično raziskati ta področja. 

 

Magistrska naloga je razdeljena na dva dela – teoretični in empirični. Teoretični del je sestavljen 

iz treh sklopov. V prvem so podrobneje opisane kronične vnetne črevesne bolezni, medtem ko 

je v drugem sklopu razdelano spoprijemanje s stresom. V zadnjem delu pa sta pod naslovom 
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Spoprijemanje pri osebah s KVČB smiselno povezana prva dva sklopa. V empiričnem delu 

uporabim kvantitativno metodo raziskovanja. Osnovno vodilo raziskovanja je vprašanje, katere 

strategije za spoprijemanje s stresom uporabljajo osebe s KVČB in ali se strategije 

spoprijemanja s stresom oseb s KVČB razlikujejo od strategij spoprijemanja s stresom, ki jih 

uporabljajo osebe brez KVČB. Natančneje se lotim preverjanja dveh hipotez:  

- H1: Osebe s KVČB se poslužujejo več bega – izogibanja in distanciranja kot osebe brez 

KVČB. 

- H2: Osebe s KVČB se poslužujejo bolj čustveno osredotočenih strategij za 

spoprijemanje s stresom kot osebe brez KVČB.  

Odgovor nanju v okviru kvantitativne raziskave iščem s pomočjo vprašalnika Ways of Coping 

Questionnaire (WCQ), ki sta ga razvila Folkman in Lazarus (1988), in t-testa nekoreliranih 

vzorcev. 

 

Pridobljene rezultate skušam smiselno interpretirati in povezati s teorijo. Znotraj tega preverim 

hipotezi, kar je sicer eden izmed glavnih ciljev magistrske naloge. Na koncu naredim še 

zaključek, v katerem predstavim prednosti in slabosti izdelanega ter možne razširitve 

magistrske naloge. 

 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Kronične vnetne črevesne bolezni 

 

2.1.1 Prebavni trakt 

 

Za razumevanje in poznavanje spremenjenih, motenih in bolezenskih stanj moramo najprej 

poznati anatomijo, fiziologijo in biokemijo zdravega človeka (Barovič 1999). Kronične vnetne 

črevesne bolezni spadajo med bolezni prebavnega trakta (EFCCA 2016). Za pravo poznavanje 

in razumevanje kroničnih vnetnih črevesnih bolezni moramo torej podrobnejše poznati zgradbo 

in delovanje prebavnega sistema.  
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Prebavni trakt je mišična cev od ust do analne odprtine. Strokovnejše jo imenujemo tudi 

gastrointestinalni trakt (GIT). Vključuje usta, žrelo, požiralnik, želodec ter tanko in debelo 

črevo, ki se odpira v analno odprtino. Pri človeku je GIT dolg približno 9 m. Natančnejši pregled 

literature nam razkrije, da GIT obsega usta (os), žrelo (pharynx), požiralnik (esopagus), želodec 

(ventricukus venter), tanko črevo (intestinum denue) in debelo črevo (intestinum crassum). Od 

vseh naštetih črevo predstavlja najdaljši del prebavne cevi (Anselme, Périlleux in Richard 1999; 

Plut 2015). Nicholls in Tekkis (2005) navajata, da je pri kroničnih vnetnih črevesnih boleznih 

sicer lahko prizadet cel GIT, vendar se najpogostejša simptomatika izraža ravno na najdaljšem 

delu – tankem in debelem črevesju. 

 

Tanko črevo sestavljajo trije deli: dvanajstnik (duodenum), tešče črevo (jejunum) in vito črevo 

(ileum); medtem ko debelo črevo sestoji iz slepega črevesa (caecum), slepiča (appendix), 

kolona (colon), danke (rectum) in analnega kanala (Plut 2015). Tanko črevo ima dve nalogi – 

prebavo hrane ter absorpcijo prebavljene hrane in vode, medtem ko debelo črevo absorbira 

vodo in elektrolite ter izloča blato (Barovič 1999). Naša prebava je predvsem biokemijski 

proces, pri katerem iz makromolekul nastajajo mikromolekule. Te potem prehajajo skozi 

pregrado, ki jo tvorijo celice črevesnega epitela. Absorpcija molekul iz črevesa v krvi je odvisna 

od prepustnosti teh celic za posamezne snovi (Anselme, Périlleux in Richard 1999). Vse skupaj 

poteka prek stene GIT. 

 

Stena GIT je zgrajena iz štirih osnovnih plasti. Notranja plast se imenuje sluznica (tunica 

mucosa), pod njo leži submukosa (tela submucosa), tej sledi mišična plast (tunica muscularis), 

najbolj zunanjo plast pa predstavlja zunanja ovojnica (tunica serosa). Skoraj vsa absorpcija se 

dogaja v tankem črevesju, zato ima sluznica še poseben pomen (Plut 2015). Pri kroničnih 

vnetnih črevesnih boleznih pa je ravno sluznica tista, ki je po navadi najbolj prizadeta. 

Pravzaprav gre pri kroničnih vnetnih črevesnih boleznih za spremembe na sluznici med vnetnim 

procesom ali celo spremembe vseh slojev prebavne cevi (Društvo za KVČB 2014).  

 

Šele pravo poznavanje normalnega stanja nam omogoča, da prepoznamo bolezensko stanje 

(Barovič 1999). Po seznanjanju z GIT v naslednjih poglavjih sledijo natančnejši opisi in razlage 

kroničnih vnetnih črevesnih bolezni.  
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2.1.2 Kronične vnetne črevesne bolezni 

 

Kronične vnetne črevesne bolezni (KVČB) že od 50. let prejšnjega stoletja uvrščamo med 

psihosomatska obolenja prebavnega trakta (Mawdsley in Rampton 2005). Psihosomatske so 

vse tiste telesne bolezni, za katere lahko rečemo, da so psihološki faktorji podlaga za nastanek 

bolezni, so dejanski vzrok bolezni ali pa so del »vzdrževanja« stanja obolelosti (Shoenberg 

2007).  

 

KVČB so dolgotrajna vnetna obolenja črevesa, ki so kronična in nenalezljiva. Naravni potek 

bolezni je tak, da se kronično izmenjujejo obdobja akutnih zagonov bolezni in remisij. Zaradi 

poteka bolezni je kakovost življenja zelo pogosto ogrožena (Nicholls in Tekkis 2005; Ocepek 

in Skok 2006). Gre za idiopatska obolenja (Baumgart in Sandborn 2007), torej je vzrok nastanka 

neznan. Med najpogostejšo simptomatiko KVČB se uvrščajo abdominalna bolečina, diareja, 

mehkejše, vodenasto ali krvavo blato, bruhanje, rektalno krvavenje, izguba ali stagnacija teže 

ter zaostanki v rasti in pubertetnem razvoju. Pojavlja se tudi druga, manj značilna simptomatika, 

kot so utrujenost, povišana telesna temperatura, nočno znojenje, zmanjšan apetit idr. 

Intenzivnost simptomov se čez čas spreminja (Shoenberg 2007; Društvo za KVČB 2014; 

EFCCA 2016). Vendar pa vse našteto vsekakor ne predstavlja vseh simptomov obolenja. 

 

V nekaterih primerih KVČB spremljajo tudi zunajčrevesne manifestacije, ki se razvijejo zaradi 

črevesnega vnetja. Najpogostejše so boleče kosti in boleči ter otekli sklepi, kožne spremembe 

in spremembe na očesih. Lahko se razvijeta perikarditis in miokarditis. Zelo pogosto je 

zmanjšana kostna gostota. Prav tako je možen razvoj bolezni jeter in malih žolčnih poti 

(Društvo za KVČB 2014). Seveda je vsako obolenje zgodba zase in so zato zapleti lahko 

različni. Kot je značilno za vse kronične bolezni, tudi KVČB pogosto spremljajo različne 

psihične motnje. Med najbolj tipičnimi sta depresija in anksioznost. Te pa potem posledično 

vplivajo na poslabšanje poteka bolezni in na bolnikovo kakovost življenja (Shoenberg 2007; 

Larsen, Bendtzen in Nielsen 2010). To je razvidno iz mnogih raziskav o pacientih z ulceroznim 

kolitisom in Crohnovo boleznijo (Guthrie et al. 2002; Bernklev et al. 2004).  

 

Med KVČB spadata Crohnova bolezen (CB) in ulcerozni kolitis (UK) (Wietersheim in Kessler 

2006). V 10–15 % pa bolezni ne moremo uvrstiti ne v eno ne v drugo skupino in govorimo o 

intermediarnem (nedoločenem) kolitisu (IK) (Društvo za KVČB 2014). Enako klasifikacijo 
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navaja tudi MKB-10 (WHO 2008). Nekoliko več o posameznem obolenju pa v sledečih 

poglavjih.  

 

2.1.3 Crohnova bolezen 

 

»Crohnova bolezen je kronično vnetno stanje, ki povzroči stalno vnetje v celotnem črevesu od 

ust do zadnjične odprtine« (Baraga 2009, str. 65). Navadno predelom vnetno spremenjenega 

črevesja sledijo zdravi predeli. Vnetje lahko zajame vse plasti GIT. Črevesna stena pa je 

zadebeljena zaradi potekajočega vnetnega procesa. Na mestu vnetja se kopičijo limfociti T in 

B, plazmatke, makrofagi in nevtrofilci (Barovič 1999; Ihan 2000). Najpogosteje prizadene del 

ileuma, vendar je to zgolj okvirno. Ob diagnozi se vnetje v 47 % nahaja v terminalnem ileumu, 

v 28 % v kolonu, v 21 % v ileokolonu in v 3 % v višjih predelih GIT (Baumgart in Sandborn 

2007). Te prevalence se v literaturi od avtorja do avtorja nekoliko razlikujejo, a so si v grobem 

podobne. 

 

Shoenberg (2007) kot najpogostejše simptome pri CB opredeljuje kronično bolečino, trebušne 

krče, diarejo, ki je lahko krvava, ter splošno slabo počutje in utrujenost. V obolelem delu 

črevesa nastajajo granulomi. So pa znaki odvisni od trajanja bolezni in obolelega dela prebavne 

cevi. Poleg slednjih se pojavljajo tudi izguba telesne mase, anemija, vročina in vsesplošen 

telesni propad. Prav tako lahko prihaja do zožitev delov prebavne cevi in splošnega 

zabrazgotinjenja tkiva. Razjede v črevesni sluznici lahko celo predrejo črevesno steno, čeprav 

bolj pogosto le-te povzročajo predvsem fistule (Barovič 1999). 

 

Poleg naštetih se pojavljajo še drugi zapleti, kot so obsežne krvavitve iz črevesa, zaostanek v 

rasti in spolnem razvoju otroka in rast novotvorb v črevesju (Društvo za KVČB 2014). Vsemu 

temu se pridružujejo tudi druge težave, kot so zunajčrevesne manifestacije bolezni in pridružene 

psihične težave, ki so smo jih že opisali. 

 

2.1.4 Ulcerozni kolitis 

 

»Ulcerozni kolitis je kronično vnetno stanje, ki povzroči stalno vnetje sluznice debelega 

črevesa« (Baraga 2009, str. 73). Za razliko od CB je ta torej omejen zgolj na debelo črevo. 

Ocepek in Skok (2006) navajata, da se vnetje širi navzgor od rektuma na celotno debelo črevo 
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in to brez vmesnih zdravih predelov. UK glede na lokaliziranost delimo na proktitis, za katerega 

je značilno vnetje v končnem delu črevesja, levostranski kolitis, kjer vnetje zajema levi del 

debelega črevesja, in razširjen kolitis ali pankolitis, pri katerem je vnetje razširjeno na večinski 

del debelega črevesa. Baugmart in Sandborn (2007) temu dodajata še, da je včasih prizadet tudi 

ileum, kar zabriše meje s CB.  

 

Osnovna patofiziološka sprememba pri UK je vnetje kript črevesne sluznice, ki privede do 

razjed sluznice. Med najbolj pogosto simptomatiko se uvrščajo bolečine v trebuhu, diareja, 

krvavitve iz danke in nujni (in včasih lažni) pozivi na blato. Temu se pridružujejo sluz v blatu, 

abdominalni krči, dehidracija, izguba telesne teže, utrujenost in vsesplošno slabo počutje 

(Barovič 1999; Shoenberg 2007). Gre za lokalno otekanje sluznice in pozneje nastanek razjed, 

ki so lahko vzrok za krvavitve. Granulomi pri tem obolenju ne nastajajo. Glede na izrazitost in 

težavnost znakov jo delimo na blago, zmerno in težko obliko (Baraga 2009). Temu vzporeden 

je po navadi tudi potek bolezni. 

 

Med najhujše zaplete UK sodi toksični megakolon. Debelo črevo izgubi peristaltiko in se 

napolni s črevesno vsebino in tekočino ter grozi, da se bo razpočilo. Zdravljenje je mogoče 

zgolj s kirurško odstranitvijo debelega črevesa. Prav tako sta huda zapleta obsežna krvavitev in 

karcinom debelega črevesa ali rektuma (Barovič 1999). Drugi zapleti so še novotvorbe v 

črevesju, črevesne zapore in perforacije. Obolenje lahko vodi celo v smrt. Slednje velja tudi za 

CB (Shoenberg 2007; Društvo za KVČB 2014). Enako kot pri CB se vsemu temu pridružujejo 

zunajčrevesne manifestacije ter psihična obolenja. 

 

2.1.5 Patogeneza KVČB  

 

Patogeneza KVČB je pravzaprav še vedno neznana. Na to temo obstaja množica zelo obširnih 

raziskav, ki pa zaenkrat še ne vodijo do odgovora, zakaj in kako KVČB v resnici nastane. 

Raznorazne raziskave so proučevale morebitne vplive na sprožitev bolezni, vendar ostaja 

etiologija še naprej slabo pojasnjena (Ocepek in Skok 2006; EFCCA 2016). Vseeno pa večina 

raziskav navaja na nekatere zaključke. Pri tem ne smemo pozabiti, da v kolikor je patogeneza 

KVČB sicer zelo raziskana, v zvezi z nastankom tega obolenja še vedno ne moremo zagotovo 

trditi ničesar. Kot je razvidno v nadaljevanju, to navaja na mišljenje, da etiologija ne leži samo 

v enem faktorju. 
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Sine qua non faktor ne obstaja oz. je zaenkrat še nepoznan. Vsekakor pa imata pri patogenezi 

KVČB vlogo tako fenotip kot genotip. Potencialno pomembni okoljski faktorji so lahko 

prenatalni zapleti, dojenje in okužbe v otroštvu, kajenje, mikrobiološki agenti, jemanje oralne 

kontracepcije, diete, higienske navade, izobrazba in poklic, okoljska klima in drugi (Fiocchi 

1998; Loftus 2004). Včasih se kot povzročitelja bolezni omenja določene bakterije in stres, 

vendar ni nič od tega zagotovo dokazano (Baraga 2009).  

 

Povezava KVČB z genetskimi značilnostmi je zapletena. Značilna je nepopolna izraznost 

genov, genetska raznolikost in številni dovzetnostni genski lokusi (Ocepek in Skok 2006). 

Fiocchi (1998) ugotavlja, da so mnoge družinske študije pokazale visoko incidenco med 

družinskimi člani. 

 

Trenutno je najbolj priznana teorija, da je telo pri posameznikih genetsko nagnjeno tako, da 

napačno reagira na bakterije, ki so normalno prisotne v črevesju. To povzroči vnetje, ki pa ne 

poškoduje samo bakterij, temveč tudi tkivo. Praktično odpove regulacija imunskega odgovora 

(Baraga 2009). Podobno govore tudi drugi avtorji (Društvo za KVČB 2014), ki pravijo, da 

čeprav je jasno, da je nastanek bolezni odločilna genetska predispozicija, točnega vzroka ne 

poznamo. Največkrat vzrok pripisujejo nenormalnim imunskim odzivom obrambnega sistema, 

zaradi česar pride do prekomernega vnetja v sluznici črevesja. 

 

Tako genetika kot okoljski vplivi se torej smatrajo za podlago za nastanek KVČB (Fiocchi 

1998). Nenormalni imunski odzivi celo nakazujejo na pojav avtoimunosti. Pri nastanku 

avtoimunosti gre za porušeno toleranco do lastnih antigenov. Ne vemo, zakaj do tega pride, 

zelo verjetno pa gre za hormonske in genetične vplive (Krajnc in Pečovnik Balon, 2000).  

 

2.1.6 Razširjenost KVČB 

 

KVČB je splošno sprejeta kot heterogena bolezen s širokim naborom kliničnih simptomov in 

manifestacij, ki prizadene posameznike v različnih delih sveta (Silverberg et al. 2005). Po 

trenutnih podatkih s spletne strani World IBD Day (2011) je obolelih s KVČB v Evropi trenutno 

že več kot 2,2 milijona ljudi. Po svetu pa več kot 5 milijonov. Incidenca obeh bolezni stalno 

precej hitro narašča. Za Slovenijo je ocenjena prevalenca bolezni 50/100.000 ljudi (Ocepek in 
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Skok 2006), kar glede na ostala povprečja v Evropi niti ni tako visoko. Ulcerozni kolitis je 

dvakrat bolj pogost kot Crohnova bolezen (EFCCA 2016). 

 

Pogosteje obolevajo ljudje v mestnih okoljih, intelektualci, pogosteje belci (Ocepek in Skok 

2006). Vendar Loftus (2004) piše o tem, da se etnične, rasne, demografske in druge razlike med 

obolelimi s KVČB z leti zmanjšujejo. KVČB se sicer lahko pojavi kadar koli v človekovem 

življenju, največja pojavnost bolezni pa je med 10. in 40. letom (EFCCA 2016). Pogovorno jo 

zato radi imenujemo bolezen mladih odraslih.  

 

2.1.7 Diagnosticiranje in zdravljenje KVČB  

 

KVČB je zelo kompleksna in raznolika bolezen. Iz tega logično sledi, da sta njeno 

diagnosticiranje in zdravljenje prav tako zakomplicirana in precej mukotrpna procesa. Pri 

KVČB se klinična diagnoza postavlja na podlagi objektivnih ugotovitev ter histoloških, 

endoskopskih, radioloških, ultrazvočnih in laboratorijskih preiskav (Baumgart in Sandborn 

2007). Kljub napredku tehnologije pa Društvo za KVČB (2014) navaja, da sta še vedno 

najpomembnejši preiskavi za postavljanje diagnoze KVČB endoskopija (kolonoskopija) in 

histološka diagnostična ocena. 

 

Pri postavljanju diagnoze so zdravniki pozorni na vse težave, ki so opisane v prejšnjih 

poglavjih. Vendar so težave raznovrstne in je postavljanje diagnoze zato težavno. 

Najpomembnejši so anamnestični podatki, ki jih poda sam oboleli. Pogosto je tipna valjasta 

zatrdlina v desnem spodnjem delu trebuha, ki je lahko občutljiv ali napet v celoti ali pa le v 

spodnjem desnem kvadrantu. Oboleli so lahko shujšani, bledi in/ali utrujenega videza. Zelo 

alarmantne so lahko tudi krvavitve iz črevesa (Baraga 2009). Pri tem Baumgart in Sanborn 

(2007) še posebej opozarjata, da pri obeh oblikah KVČB obstaja cel spisek diferencialnih 

diagnoz, na katere morajo biti zdravniki pri postavljanju diagnoze še posebej pozorni. 

 

Kot že omenjeno, vzroka na nastanek KVČB ne poznamo. Iz tega sledi, da tudi zdravila za 

KVČB ne poznamo, zaenkrat gre torej za še neozdravljivo obolenje. Obstaja pa cela množica 

zdravil za vzpostavljanje remisije in vzdrževanje remisije ter spremljajočih težav. Že samo ime 

KVČB nam pove, da gre za kronične bolezni, tako da je ob postavitvi diagnoze največkrat 

potrebno stalno jemanje zdravil po navodilih zdravnika. V splošnem KVČB zdravimo 
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medikametozno, z enteralno prehrano, v hujših primerih pa tudi z operativnimi posegi (Baraga 

2009, EFCCA 2016). Cilj zdravljenja je doseganje in vzdrževanje remisije oz. zmanjševanje 

težav in vračanje občutka dobrega počutja (Društvo za KVČB 2014). Namen zdravljenja torej 

ni obolenje pozdraviti, temveč čim bolj izboljšati kakovost življenja posameznika. 

 

Medikametozno zdravljenje je odvisno od lokacije bolezni, stopnje bolezni in nastalih odzivov. 

Blage oblike večinoma zdravimo z aminosalicilati, ki imajo daleč najmanj stranskih učinkov, a 

so velikokrat neučinkoviti. Za zmerne oblike nadalje pride v poštev uporaba kortikosteroidov, 

ki pa imajo že veliko resnih stranskih učinkov. Pri težjih oblikah je potrebno zdravljenje v 

bolnišnici z dajanjem zdravil v žilo in nadomeščanjem izgubljenih snovi. Za vzdrževalno 

zdravljenje se uporabljajo imunosupresivi, ki so včasih popolnoma neučinkoviti in imajo ravno 

tako precej stranskih učinkov. Najnovejša pa je uporaba bioloških zdravil, ki se uporabljajo pri 

bolnikih, ki ne odgovarjajo na standardno zdravljenje. Gre za izjemno učinkovita, a na žalost 

precej draga zdravila. Imajo nekaj zelo hudih stranskih učinkov, njihovi dolgoročni stranski 

učinki pa so celo nepoznani (Baraga 2009). Medikametozno zdravljenje je torej zasnovano po 

hierarhični lestvici, kjer je izbor zdravila odvisen predvsem od težavnosti obolenja in od 

dejstva, da na predhodno zdravilo ni odziva. 

 

Zdravljenje KVČB poteka tudi z enteralno prehrano. Ta je sestavljena iz čim bolj osnovnih 

sestavin prehrane, v glavnem le aminokislin. S tako prehrano je črevo minimalno obremenjeno, 

zatorej se vnetni procesi lažje umirijo. Namenjena je predvsem vzpostavljanju remisije in 

nadomeščanju izgubljene telesne teže (Društvo za KVČB 2014). Lahko se tudi poseže po 

probiotikih, ki se dobro odrežejo predvsem pri vzdrževanju remisije (Baraga 2009). Nemalokrat 

pa tudi to ni dovolj. 

 

V kolikor se bolnik ne odziva na zdravljenje z zdravili ali z enteralno prehrano, je potreben 

operativni poseg. Pri bolnikih z UK se lahko odstrani celotno debelo črevo in je oseba potem 

tako rekoč bolezni »ozdravljena«. Pri CB pa se odstranjuje le prizadete dele črevesa. Pogosto 

se bolezen ponovno pojavi na točno tistem mestu, kjer je predhodno stekel operativni proces 

(EFCCA 2016). Nekateri avtorji, kot tudi Baraga (2009), opozarjajo, da v resnici operativni 

poseg bolezni ne pozdravi. Ta korak je v procesu izbora zdravljenja KVČB zadnji. Glede na 

zaplete se lahko črevo tudi izpelje skozi odprtino v trebušni steni, ki jo imenujemo stoma. Blato 

se potem zbira v posebni vrečki. V tujini pa je bolj priljubljena tehnika J-poucha, kjer se ob 
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odstranitvi celotnega debelega črevesja iz tankega črevesa naredi nadomestno danko (Baumgart 

in Sandborn 2007). Ta tehnika se počasi uveljavlja tudi pri nas. 

 

Pri KVČB je skoraj vedno potrebno tudi simptomatsko oz. podporno zdravljenje, torej 

zdravljenje simptomov in znakov, ki obolenje spremljajo. Glede na težave, ki jih oboleli 

doživlja, potem zdravniki najpogosteje predpisujejo analgetično terapijo, pripravke za oralno 

rehidracijo, preparate z dodatki železa, spazmolitike (Baraga 2009) in druga zdravila in 

preparate.  

 

V kolikor sicer medikametozno in kirurško zdravljenje ostajata v ospredju pri tretiranju 

bolnikov s KVČB, je nemalokrat treba v ozir vzeti tudi podporno terapevtsko zdravljenje. 

KVČB imajo namreč dokazano psihološko konotacijo, o čemer več v prihodnjih poglavjih. 

Vsekakor je pri vseh kroničnih boleznih priporočljiva tudi psihoterapevtska obravnava, pri tem 

je seveda priporočljivo tesno sodelovanje lečečega zdravnika s terapevtom. Takšen način 

obravnave lahko namreč pripomore k temu, da oseba postane tako psihično kot fizično manj 

ranljiva in dovzetna, kar na dolgi rok pripomore k zmanjšanju vnetnih zagonov in podaljševanju 

obdobij z minimalnimi težavami. Prav tako lahko podporna psihoterapija dokazano zmanjšuje 

obolevnost in smrtnost pri UK in CB (Shoenberg 2007). 

 

V tujini se sicer diagnostika nekoliko razlikuje, a zdravljenje poteka po podobnih smernicah 

(Baumgart in Sandborn 2007). Seveda je to različno od države do države. 

 

2.1.8 Psihološki faktorji in KVČB  

 

KVČB spada med psihosomatska obolenja. Za psihosomatsko lahko smatramo vsako bolezen, 

kjer psihološki faktorji igrajo pomembno vlogo pri nastanku bolezni, so dejanski vzrok za 

nastanek bolezni ali sodelujejo pri »vzdrževanju« stanja obolelosti (Shoenberg 2007). V 

prejšnjih poglavjih je že nadrobno opisana etiologija KVČB. Za njen nastanek pravzaprav z 

gotovostjo ne moremo trditi ničesar. Pa vendar med strokovno javnostjo prevladuje mišljenje, 

da eden izmed vzrokov za nastanek tega obolenja leži prav v okoljskih dejavnikih, med drugim 

tudi takih, ki imajo psihološko konotacijo (Loftus 2004). V kolikor pa etiologijo pustimo 

nekoliko na strani, se nam razjasni še drugi del psihosomatike, ki je za potrebe tega pisanja 

morda celo bolj relevanten in je opisan v nadaljevanju. 
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Psihološki faktorji so tisti, ki imajo pogosto vlogo pri nihanju KVČB ali pa so celo edini vzrok 

za poslabšanje obolenja. Med okoljskimi faktorji celo veljajo za ene izmed najbolj pomembnih 

pri vplivanju na potek bolezni (Mawdsley in Rampton 2005). Z izrazom psihološki faktorji je 

mišljeno zaporedje interakcij med zunanjimi stresnimi dogodki v življenju v kombinaciji s 

čustveno ranljivostjo pri psihično dovzetnem posamezniku. Čustveno vzburjenje namreč v 

telesu povzroči verigo dogodkov, ki vplivajo na telesne regulacijske sisteme. Ti pa lahko 

nadalje na celični ali metabolični ravni vplivajo na določen ranljiv organ v telesu, npr. na celice 

sluznice v kolonu pri UK. Prizadeti organi so potem tisti, ki proizvedejo prave fizične 

simptome, npr. pri UK abdominalno bolečino, diarejo in včasih tudi rektalno krvavenje 

(Shoenberg 2007). 

 

S področja psiholoških faktorjev in njihove korelacije s KVČB obstaja množica raziskav. 

Nekatere sežejo nazaj vse do 30. let prejšnjega stoletja. Murray (1930a in 1930b) je že takrat 

prišel do zaključka, da so bolniki s KVČB čustveno nezreli, pogosto preveč boječi in imajo 

pretesno ali celo utesnjujočo vez z materjo. Nadalje je Engel (1955) trdil, da se relapsi bolezni 

pojavljajo ob konkretni ali simbolni grožnji separacije od bolniku pomembne osebe. Te osebe 

naj bi bile preveč občutljive in zelo odvisne od drugih. Opisoval je, da so pacienti s KVČB 

nagnjeni k zavrti jezi, rigidnemu obnašanju v zvezi z moralnimi vprašanji in imajo pogosto 

obsesivno-kompulzivne težnje, kar je pravzaprav pred njim potrdil že Wittkower (1938).  

 

Nato pa sta bili v letu 1967 objavljeni dve študiji, kjer Feldaman et al. (1967a in 1967b) niso 

našli nobene korelacije med stresom in psihološkimi faktorji ter vplivom le-teh na KVČB. Sta 

pa bili ti dve študiji povod za mnoge druge. Fava in Pavan (1976–7) sta tako prišla do 

ugotovitev, da so bolniki s KVČB nagnjeni k temu, da težko najdejo besede za čustva, ki jih 

doživljajo, prav tako pa tudi da so bili ti bolniki pogosteje izpostavljeni hudim stresnim 

dogodkom v življenju, kot je izguba socialnega kroga ali ljubljene osebe. Slednje so tudi 

potrdila Lindemannova (1950) opazovanja, da je bolezni predisponiral splošen življenjski 

dogodek, ki pa je vključeval izgubo pomembne osebe, na katero se je bolnik zelo zanašal. Če 

se pomaknemo nekoliko novejšim raziskavam naproti, so North et al. (1991) našli povezavo 

med stresom in UK pri približno polovici subjektov.  
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Od takrat so se pojavile še novejše študije, ki so pokazale mnogo bolj zanimive in za potrebe 

tega dela bolj relevantne podatke, predvsem s področja povezanosti stresa in KVČB. Levenstein 

et al. (2000) so proučevali bolnike s KVČB od remisije naprej v času. Ugotovili so, da se je 

ponovni zagon bolezni pod blažjim stresom pojavil pri 40 % bolnikov in pod srednje močnim 

stresom ravno tako v 40 %. Nadvse zanimivo je to, da se je akutna faza pod vplivom močnega 

stresa ponovno pojavila kar v 80 %. Maunder (2000) je raziskoval dejstvo, da nekateri pacienti 

s KVČB preprosto niso tako občutljivi za stres kot drugi. V ospredje je postavil ugotovitev, da 

imajo tisti pacienti s KVČB, ki so bolj občutljivi na stres, najverjetnejše razvit izogibajoč stil 

navezovanja. Ta stil navezovanja pa je tisti, za katerega je v primerjavi z drugimi stili 

navezovanja značilno, da posamezniki doživljajo najvišje ravni anksioznosti, močno občutijo 

stres in imajo posledično precej povišane ravni kortizola v krvi (Bartholomew in Horowitz 

1991). Shoenberg (2007) predlaga tudi idejo, da je na podlagi vseh teh raziskav tudi lažje 

določiti, kateri posamezniki bi bili bolj dovzetni za specifična terapevtska zdravljenja. 

 

Mawdsley in Rampton (2005) sta proučevala najnovejše raziskave s področja vplivanja 

psiholoških faktorjev na KVČB. Navajata, da so večinoma le-te zelo dobro zasnovane in precej 

obširne. Te študije ravno tako potrjujejo hipotezo, da psihološki faktorji še kako vplivajo na 

povečanje dejavnosti bolezni. Različni življenjski dogodki, kronični stres in depresija 

povečujejo verjetnost ponovnega zagona in splošno slabšanje poteka obolenja.  

 

Pri raziskovanju psiholoških faktorjev pa ne smemo pozabiti, da je zelo pomembna prav 

posameznikova opremljenost za spopadanje s stresnimi dogodki. Niso pomembni zgolj stresni 

dogodki sami po sebi, temveč tudi posameznikov odziv na te dogodke (Shoenberg 2007; Ziherl 

2013). Slednje nas pripelje do najožjega področja našega zanimanja.  

 

Teorija spoprijemanja govori o tem, da je posameznikova sposobnost spoprijemanja s stresom 

odvisna tako od podpornih virov kot od strategij, ki jih posameznik aplicira, ko je pod stresom 

(Goodhand in Rampton 2008). Način spoprijemanja in strategije, ki jih pri tem oboleli izbirajo, 

so namreč v mnogih primerih vzrok za ponoven zagon kronične črevesne vnetne bolezni. Z 

drugimi besedami povedano, lahko način spoprijemanja negativno vpliva na posameznikovo 

zdravje (Bitton et al. 2008). Teorija spoprijemanja s stresom je nadrobneje razdelana v 

prihodnjih poglavjih.  
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2.2 Spoprijemanje s stresom 

 

Posameznik se ob iskanju in prebiranju literature o spoprijemanju znajde pred množico gradiva, 

kajti koncept je precej kompleksen, hkrati pa tudi dovolj zanimiv in za vsakega človeka v 

življenju zelo pomemben. Moč ga je najti v različnih vejah literature, vsaka ga obravnava s 

svojega vidika. 

 

Sam pojem je v psihološki sferi postal fokus zanimanja že v 40. letih preteklega stoletja. A 

kljub bogati zgodovini ostaja dovolj nepojasnjen pojem, ki še vedno buri domišljijo in poraja 

raznorazne raziskave. Pregled literature nam ne nudi rdeče niti, raziskave pa so si pogosto med 

seboj nasprotujoče (Lazarus in Folkman 1984). Raziskovanje tega pojma je še vedno aktualno 

(Wong in Wong 2006). 

 

2.2.1 Tradicionalno pojmovanje spoprijemanja s stresom  

 

Koncept spoprijemanja ima dolgo zgodovino. Pregled starejše literature o spoprijemanju nas 

popelje desetletja nazaj. Pravzaprav sta bili zamisli o stresu in spoprijemanju ter ostalih 

povezanih terminih, kot so anksioznost, emocionalnost in prilagojeno vedenje, fokus zanimanja 

psihologije, še preden je ta postala moderna in priznana znanost (Wong and Wong 2006). Za 

potrebe tega dela je najbolj pomembna šest desetletij stara zgodovina le-tega. 

 

Pojem spoprijemanja v grobem najdemo v dveh popolnoma različnih teoretičnih in praktičnih 

vejah – ena izhaja iz behavioristične tradicije poskusov na živalih, druga iz psihoanalitične 

psihologije ega (Lazarus in Folkman 1984). V skladu s tem tradicionalno raziskovanje 

spoprijemanja razlikuje med spoprijemanjem, ki je osredotočeno na problem, in takšnim, ki je 

osredotočeno na emocionalni aspekt dogajanja (Greenglass et al. 1999). Več o obeh v 

nadaljevanju.  

 

Prva teoretična veja govori o spoprijemanju kot o dejanjih, ki kontrolirajo averzivne okoljske 

pogoje in s tem skušajo znižati psihofiziološke motnje. Pri tej veji je poudarek predvsem na 

izogibanju in begu (Lazarus in Folkman 1984). Miller (1980) pravi, da spoprijemanje sestoji iz 

naučenih odgovorov, ki so uspešni v zniževanju vzburjenja, tako da nevtralizirajo nevarne ali 

škodljive pogoje. Podobno tudi Ursin (1980) govori o razvoju zniževanja osnovnega odgovora 
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tako pri poskusih z živalmi kot z ljudmi in to imenuje spoprijemanje. Ta veja je tista, pri kateri 

lahko spoprijemanje pojmujemo kot spoprijemanje, ki je osredotočeno na problem, se pravi gre 

za vztrajen trud, ki je ciljno usmerjen na spreminjanje in kontroliranje okolja (Folkman in 

Lazarus 1980; Greenglass et al. 1999).  

 

Takšen način zamišljanja spoprijemanja je v širši javnosti pojmovan kot preveč preprost in 

zanemarjajoč kognitivno-emocionalno kompleksnost človeškega delovanja. Iz tega modela se 

je namreč težko učiti o strategijah spoprijemanja, ki jih razvija in se jih poslužuje človek. Za 

razliko od druge veje, ki spoprijemanje definira kot realistične in fleksibilne misli in dejanja, s 

katerimi rešujemo probleme in tako zmanjšujemo stres. Glavna razlika med obema razlagama 

je v pojmovanju človekovega odnosa do okolja – druga daje na okolje manjši poudarek, v 

ospredje pa poriva kognicijo (Lazarus in Folkman 1984). To je pravzaprav že ena od osnovnih 

predpostavk in razlik znotraj obeh psiholoških teorij v splošnem, ki pa se seveda logično odraža 

tudi v razlaganju tega termina. Povedano drugače, v grobem gre za regulacijo čustvenih 

odzivov, ki jih vzbujajo okoljske situacije. Govorimo lahko o razlaganju spoprijemanja, ki je 

osredotočeno predvsem na emocionalni del celote spoprijemanja (Folkman in Lazarus 1980; 

Greenglass et al. 1999).  

 

Pri konceptu spoprijemanja, ki temelji na psihologiji ega, je prav tako velikega pomena to, da 

ta veja govori tudi o različnih strategijah spoprijemanja, ki se jih poslužuje človek. Prva veja 

namreč tega tako rekoč ne pozna oz. o tem vsaj ne razpravlja na takšen način. V glavnem so to 

strategije, ki so hierarhično razvrščene od bolj nezrelih oz. primitivnih mehanizmov, ki popačijo 

realnost, do zrelih mehanizmov za spoprijemanje. Meritve v zvezi s spoprijemanjem znotraj 

psihologije ega so teoriji vzporedne. Govora je predvsem o merjenju lastnosti in stilov 

spoprijemanja, ne pa toliko spoprijemanja kot procesa. To podcenjuje tako kompleksnost in 

variabilnost spoprijemanja, ki je lastno vsakemu posamezniku. Lastnosti govore o osebnostnih 

potezah, ki osebo vodijo, da reagira na določen način; stili pa o tem, do kakšne mere oseba 

uporablja določene načine povezovanja z okoljem in drugimi osebami (Lazarus in Folkman 

1984). 

 

Seveda so se tekom časa pojavile tudi druge teorije spoprijemanja. Psihoanalitična psihologija 

ega je porodila raziskave kognitivnih stilov spoprijemanja. Povezani so s strategijami 

spoprijemanja, vendar jih samih po sebi ne moremo smatrati za stile spoprijemanja – rajši kot 
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vplive na spoprijemanje. Skozi klinična opazovanja je zrasla tudi ideja o Vedenjskem vzorcu 

tipa A (»Type A behavior pattern«). Pri teh gre za stile spoprijemanja, ki vključujejo vedenjske, 

motivacijske in kognitivne lastnosti posameznika (Lazarus in Folkman 1984). 

 

Lazarus in Folkman (1984) posebej izpostavljata, da so vse naštete teorije in raziskovanja v 

svoji osnovi nepopolna. Zanemarjajo namreč kompleksnost in spremenljivost spoprijemanja. 

Zato slednja avtorja kot popolnejšo alternativo ponujata svojo definicijo pojma spoprijemanje, 

o čemer več v poglavjih, ki sledijo. 

 

2.2.2 Stres in stresni odziv  

 

Teorija spoprijemanja pa nas že predhodno vodi v razumevanje stresa in stresnega odziva. 

Tradicija razlaganja stresa je stara in zelo bogata, znanstvena raziskovanja o tem pojmu pa bodo 

kmalu stara celotno stoletje. Kljub temu da je Hans Selye tisti, ki je povzdignil uporabo termina 

stres v moderni znanosti, uporaba tega izraza celo sega nazaj vse do 14. stoletja (Lumsden 

1981). Enotnega oblikovanja definicije stresa ali stresnega odziva še vedno ne poznamo. 

Znotraj biomedicinskih ved je namreč stres pojmovan kot odziv organizma na različne okoljske 

situacije, medtem ko ga v psihologiji obravnavajo kot proces interakcije posameznika z okoljem 

(Schulz in Schwarzer 2004). 

 

Selye (1976) je že za svojega časa pisal o tem, da je stres del vsakdanjega življenja, ki ima za 

vsakega človeka drugačen pomen. Kljub temu se pri vsakem človeku pojavljajo enaki 

stereotipni vzorci biokemičnih, funkcionalnih in strukturnih sprememb, ki so v osnovni del 

spoprijemanja in adaptacije s kakršno koli novo situacijo. 

 

Stres je nespecifičen odziv telesa na kakršno koli spremembo (Selye 1976). Za vzdrževanje 

ravnotežja v telesu se mora vsak živeči organizem na molekularni, celični, fiziološki in 

vedenjski ravni nenehoma prilagajati na okoljske spremembe. Opredelimo ga kot vsako 

grožnjo, ki bi lahko porušila ravnotežje organizma. Grožnje so lahko notranji ali zunanji 

dejavniki in jih imenujemo stresorji (Chrousos in Gold 1992). Stresni odziv je tisti, katerega 

funkcija je ohranjanje tega ravnotežja, vključuje pa tako fiziološke kot vedenjske adaptacije. Je 

odziv na grozečo nevarnost, izgubo ali čustveno obremenitev. Navadno ima psihološko in 
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telesno komponento (Mawdsley in Rampton 2005; Ziherl 2013), kot je razvidno že iz prejšnjih 

poglavij.  

 

Za primate je značilno, da lahko stresni odziv sprožijo ne samo konkretne, temveč tudi 

simbolične grožnje ali celo pričakovanje takšne grožnje. Kjer obstaja možnost bega ali 

kontroliranja stresne situacije, se fiziološki stresni odziv zmanjša. Ponavljajoči se izzivi lahko 

vodijo v kronični stres ali celo razvoj anksioznosti (Shoenberg 2007). V prvi vrsti je bil sicer 

stresni odziv resnično namenjen grožnjam in spremembam v okolju. Sedaj je življenje bolj 

pripravno in udobno, telesne ogroženosti praktično ni več. Vendar pa jo je tako rekoč 

nadomestila psihična ogroženost, med katero sodi ohranjanje socialne varnosti, 

samospoštovanja, položaja v družbi, medosebnih odnosov ter spremljanje hitro spreminjajoče 

se družbe in načina življenja itn. Situacija je pravzaprav še precej slabša, kajti fizična 

ogroženost je začasna, telesna pripravljenost pa v tem primeru kmalu popusti. Za razliko od 

psihične pripravljenosti, ki je lahko zelo dolgo trajajoča, nas razjeda, telo pa drži v konstantni 

pripravljenosti. Ravno to telesu zelo škoduje (Looker in Gregson 1993). 

 

Glede na pogoje, v katerih se znajdemo, ima lahko namreč stres pozitivne ali negativne 

posledice (Selye 1976). To je seveda stvar osebne percepcije okoljskega dogajanja. Stres lahko 

opredelimo kot neskladje med dojemanjem zahtev na eni strani in ocene zmožnosti za 

obvladovanje zahtev na drugi strani. To razmerje odločilno vpliva na doživljanje stresa – 

škodljivega in prijaznega. Kadar naše sposobnosti za obvladovanje stresa ocenimo kot večje od 

okoljskih zahtev, prevlada občutje prijaznega stresa. Imamo občutek prijetnega stanja 

pripravljenosti, ki ugodno vpliva na telo, spodbuja ustvarjalnost in produktivnost. Kadar pa se 

zahteve začnejo kopičiti, lahko presodimo, da zahtevam ne bomo kos, in se premaknemo v 

območje škodljivega stresa. Škodljivi stres se lahko pojavi tudi ob odsotnosti zahtev. Stresno 

ravnovesje se poruši, ker zaradi premajhnih obremenitev na posameznika pritisne krivda. V 

območju škodljivega stresa pa je stresna reakcija nekoliko drugačna. Telo reagira izven 

normalnega območja in posledično pušča različne stopnje škode (Looker in Gregson 1993). 

Učinki stresa na delovanje telesa so opisani v nadaljevanju. 

 

Stresna reakcija je zaporedje različnih telesnih odzivov na zahteve, s katerimi se posameznik 

sooča (Looker in Gregson 1993). Na telesni ravni stresni odziv vključuje kompleksno 

integracijo serije med seboj povezanih predelov v možganih, med katerimi so najpomembnejši 



Župan, Tina. 2017. »Spoprijemanje s stresom pri osebah s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi.« 

Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

 

17 

 

hipotalamus, amigdala in hipokampus. Ti deli dobijo informacije iz okolja in višjih možganskih 

struktur, predvsem korteksa. Stres povzroča povečana aktivnost limbičnega sistema, kar vpliva 

na izločanje CRF-ja (kortikotropin sproščujočega hormona) iz hipotalamusa. Ta spodbuja 

delovanje hipofize, ki prične z izločanjem ACTH-ja (adrenokortikotropnega hormona). ACTH 

spodbuja izločanje kortizola iz adrenalnega korteksa. Stres tudi aktivira direktne nevrološke 

poti od hipotalamusa do pontomedularnega nukleusa, ki kontrolira avtomatske odzive. 

Spodbujanje delovanja simpatičnega živčevja povzroča sproščanje adrenalina in noradrenalina 

iz adrenalne medule. To pa je tudi sistem, ki je direktno in posredno povezan z delovanjem 

GIT. Stresno reakcijo torej v največji meri povzroča delovanje noradrenalina, adrenalina in 

kortizola (Mawdsley in Rampton 2005). Konkretni vplivi le-teh na telesne organe se kažejo na 

različne načine. 

 

Po presoji situacije možgani telesnim organom pošiljajo vrsto ukazov o ustreznem odzivu na 

okoljsko delovanje (Looker in Gregson 1993). Stres prek limbičnega sistema vpliva na 

kardiovaskularni, gastrointestinalni, endokrini, respiratorni in dermatološki sistem v človeškem 

telesu. Na kardiovaskularni ravni zaradi aktivnosti limbičnega sistema srce bije hitreje in pošilja 

več krvi iz kože in drobovja v mišice. Telo namreč pripravlja na morebitno akcijo. Prav tako se 

zaradi tega zviša krvni pritisk. Znotraj GIT se v ustih zmanjša ali celo popolnoma preneha 

ustvarjanje sline. Tudi premikanje želodca, izločanje želodčnih sokov in gibanje peristaltike je 

močno zavrto. Posledično se prebava upočasni ali celo ustavi, aktivirajo pa se sistemi, ki skrbijo 

za izdatke energije. Oteženo je praznjenje kolona in mehurja, kar lahko vodi v zaprtje. Zaradi 

delovanja avtonomnega živčevja lahko telo kompenzatorno pospeši defekacijo in uriniranje. 

Stres aktivira tudi izločanje hormona adrenalina. Ta znotraj delovanja endokrinega sistema 

nadalje dodatno pospeši bitje srca in zviša krvni sladkor zaradi dodatne porabe energije v 

možganih in mišicah. Zaradi povečanih zahtev po kisiku v mišicah spodbudi ščitnico k 

sproščanju tiroksina, zavira pa sproščanje inzulina iz trebušne slinavke, kar povzroči zvišanje 

inzulina v krvi, s čimer sta krvni sladkor in kisik bolj dostopna za potrebe mišic. Pojavljajo se 

spremembe v dihalnem sistemu, čeprav navadno ne sledijo določenim vzorcem. Človek lahko 

lovi sapo, hlasta ali drugače oteženo diha. Pljučni mehurčki se razširijo, da omogočijo 

pospešeno izmenjavo kisika in ogljikovega dioksida v pljučih, s čimer v kri pride več kisika. Iz 

vranice se sprostijo dodatne rdeče krvničke, s čimer se poveča zmožnost prenašanja kisika v 

krvi. V telesu zaradi povečane fizične aktivnosti nastaja odvečna količina tekočine. V okviru 

dermatološkega sistema se zaradi tega aktivirajo podkožne žleze za izločanje potu. Nemalokrat 



Župan, Tina. 2017. »Spoprijemanje s stresom pri osebah s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi.« 

Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

 

18 

 

nastane kurja polt. Visoke ravni kortizola pomagajo pri vzdrževanju mišične energije in tonusa 

ter spodbujanju mišic, da ostanejo v stanju pripravljenosti. Kortizol spodbuja razpad proteinov 

in izdelovanje glikogena in glukoze v jetrih, s čimer se dvigne raven glukoze v krvi in zmanjša 

krvni sladkor. Znotraj GIT pa spodbuja izločanje želodčne kisline in pepsina (Shoenberg 2007; 

Knežević et al. 2009). 

 

Reakcije na stres so lahko fiziološke, vedenjske in psihološke. Prve, ki se v verižni reakciji 

sprožijo, so telesne, ki smo nadrobneje že opisali. Sledijo jim psihološke in vedenjske. Mednje 

štejemo povečanje tesnobe, probleme s koncentracijo, doživljanje negativnih emocij, izgubo 

pozornosti, nastajanje depresije, sindrom izgorevanja (burnout syndrome), utrujenost in 

povečanje samomorilnega vedenja, pogosto pa tudi socialni umik in izolacijo, dogajanje nesreč, 

povečano uživanje cigaret, alkohola, kave in drugih opojnih substanc, vsesplošno 

razdražljivost, agresivnost, socialne disfunkcije, nizko motivacijo za delo in medosebne odnose 

itn. (Knežević et al. 2009). 

 

Vplivi stresa na človeško telo in um so odvisni tako od trajanja kot intenzivnosti stresorja. 

Akutni in kronični stres sta povezana s spremembami imunskega in vnetnega sistema, kar je 

pomembno za patogenezo KVČB. Kronični stres je tisti, zaradi katerega pride do podaljšanega 

časa izločanja kortizola in posledično vpliva na potek bolezni (Mawdsley in Rampton 2005). 

Pojavljati se začne, kadar med posameznimi stresnimi dogodki ne pride do ustreznih premorov 

in s tem umiritve dogajanja v telesu. Stresni dogodki se včasih v življenju vrstijo drug za drugim 

ali pa so stresorji tako hudi in se pojavljajo v prolongirani obliki. Kronični stres ima navadno 

zelo hude telesne posledice. Vsi simptomi, ki so opisani kot posledica stresa, se pojavljajo 

kronično in s tem na dolgi rok izredno obremenjujejo telo. Nemalokrat celo nepovratno 

poškodujejo telo (Knežević et al. 2009). 

 

Stresni dogodki so sicer tisti, ki zavrtijo in vrtijo kognitivno kolesje pri psihosomatskih 

motnjah, a vendar v kolikor še enkrat pod drobnogled vzamemo naslednji stavek: »Z izrazom 

psihološki faktorji je mišljeno zaporedje interakcij med zunanjimi stresnimi dogodki v življenju 

v kombinaciji s čustveno ranljivostjo pri psihično dovzetnem posamezniku,« lahko razberemo, 

da je pri človeku posameznikova osebnostna opremljenost za spoprijemanje s stresnimi dogodki 

tista, ki je vsakemu posamezniku lastna in ga opredeljuje v njegovem vedenju, ko mu na pot 

stopijo stresne situacije (Shoenberg 2007). Stres je subjektivna izkušnja vsakega individuuma 
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zase. Stopnja stresne reakcije je odvisna od dojemanja položaja in ocene sposobnosti za 

kljubovanje težavam (Looker in Gregson 1993). Reakcija posameznika na stres je posledica 

individualne občutljivosti in stresnega dogodka samega. Individualno občutljivost pa določajo 

osebnost, starost, način življenja itn. (Knežević et al. 2009). Stresni dogodki so prisotni v 

življenju vsakega človeka, je pa pri tem veliko odvisno od posameznika in njegovega 

spoprijemanja s težavami, s katerimi se sooča.  

 

Looker in Gregson (1993) govorita o tem, da je sicer naivno pričakovati, da se stresu lahko v 

celoti izognemo. Lahko pa storimo marsikaj, da nagnemo tehtnico v pravo smer. Ker je za vsako 

izmed obolenj značilen drugačen kognitivni mehanizem, je posledično za vsako obolenje tudi 

tipičen drugačen način spoprijemanja s stresom. Pri KVČB je v prvi vrsti zelo pomembno, da 

se obolela oseba sprijazni z dejstvom, da je bolna, in začne spreminjati svoje stare navade in 

razvade. KVČB lahko vodi življenje osebe, lahko pa je obratno – oseba vodi bolezen. Da bi to 

dosegli, se je treba z boleznijo in s stresom aktivno spoprijeti. Če želi oboleli imeti čim bolj 

normalno življenje, je to pravzaprav nujno (Shoenberg 2007; Baraga 2009).  

 

2.2.3 Psihološki stres po Lazarusu  

 

Lazarus (1993) navaja svoje pojmovanje psihološkega stresa. Zelo eksplicitno zapiše, da 

pretekle študije stresa pesti nekonsistentna uporaba termina stres, ki lahko bralca celo zmede. 

Izraz se v tradicionalni medicini uporablja v povezavi s psihološkimi in fiziološkimi reakcijami 

na škodljive vplive. Selye je izraz stresor uporabljal za označevanje vpliva, stres pa za 

označevanje reakcije, ki je sledila. Sociologi z njim poimenujejo moteče faktorje. Po vzorcu 

lahko takšne razlage poiščemo tudi na drugih področjih. 

 

Kljub različnim uporabam izrazoslovja je mogoče med navedenimi pojmovanji potegniti 

vzporednice, ki nas privedejo do štirih konceptov. Prvič, prisoten je neke vrste eksteren ali 

interen vpliv, ki ga Hooke poimenuje obremenitev, Selye in drugi pa stres ali stresor, medtem 

ko Lazarus poudarja odnos človek - okolje in pomen tega odnosa. Druga vzporednica je ocena, 

ki jo tvori ali um ali fiziološki sistem. Ta je tista, ki razlikuje med grožnjami in potencialno 

škodljivimi vplivi ter tistim, kar je neškodljivo, ali rajši benigno. Tretja skupna točka je sam 

proces spoprijemanja. Telo in um ga uporabljata za spopadanje in procesiranje s stresnimi 
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zahtevami. Četrta vzporednica pa je kompleksen vzorec učinkov na um in telo, ki ga pogosto 

imenujemo stresna reakcija (Lazarus 1993). 

 

Teorije, ki se dotikajo predvsem specifičnega odnosa med zunanjimi zahtevami – stresorji in 

telesnimi procesi –, je mogoče razdeliti v dve večji skupini. Prvi pristop temelji na tako 

imenovanem »sistematičnem stresu«, ki ima podlago v fiziološkem in psihobiološkem. Med 

avtorje, ki se lotevajo takega pristopa, spada tudi Selye. Druga veja pa je tako imenovani 

»psihološki stres«, ki se je razvil znotraj znanosti kognitivne psihologije (Krohne 2002). 

Lazarusov fokus zanimanja je vedno tičal v psihološkem stresu.  

 

Razlike med fiziološkim in psihološkim stresom temeljijo predvsem na dejstvu, da se psihologi 

težje lotevajo razlaganja tako imenovanega osebnega pomena. Ključno vprašanje, ki si ga na 

tem mestu zastavljamo, je, kako stresor ali obremenitev definirati psihološko. Za razlaganje 

tega so pomembni trije naslednji koncepti: škoda se nanaša na psihološko škodo, ki je že bila 

povzročena. Grožnja pomeni pričakovanje škode, ki sicer še ni bila povzročena, a je 

najverjetneje neizbežna. Izzivi pa so težje zahteve, za katere smo dovolj sigurni, da jih lahko 

premagamo z učinkovito uporabo naših mehanizmov spopadanja. Ravnokar naštete lahko 

imenujemo tudi tri vrste psihološkega stresa. Za oblikovanje teh treh vrst psihološkega stresa 

pa je pomembno tudi kognitivno vrednotenje dogajanja (Lazarus 1993). 

 

2.2.4 Kognitivno vrednotenje  

 

Raziskovanje ideje, kako oseba konstruira in razume dogodek ter na podlagi tega oblikuje 

čustveni in vedenjski odziv, ima že dolgo tradicijo in je pravzaprav v zapisani literaturi prisotno 

že več kot dva tisoč let (Lazarus in Folkman 1984). Ta konstrukt je eden ključnih pri 

razumevanju spoprijemanja, imenujemo pa ga kognitivno vrednotenje. 

Kognitivno vrednotenje je proces kategorizacije dogajanja in njegovih mnogih variacij, s 

posebnim poudarkom na osebni dobrobiti (Lazarus 1993). Sicer Lazarus s sodelavci o tem 

pojmu govori zgolj kot o enem izmed konceptov, ki so ključni za poznavanje procesa 

spoprijemanja, a lahko rečemo, da se sam proces spoprijemanja prične s kognitivnim 

vrednotenjem (Wong in Wong 2006). Lazarus in Folkman (1984) za lažje razumevanje podata 

konkreten primer. V primerljivih okoliščinah se različni ljudje odzivajo popolnoma različno – 

nekateri z jezo, drugi z vdajanjem v usodo, tretji s krivdo, četrti s čim drugim. Nekateri morda 
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sploh ne čutijo grožnje, temveč samo izziv. Tako se nekateri za spoprijemanje z neozdravljivo 

boleznijo poslužujejo zanikanja, drugi v tem primeru postanejo depresivni. Nekdo bi lahko ob 

tem, ko ga drugi žali, to preprosto ignoriral, medtem ko bi drugi postajal vedno bolj jezen in bi 

načrtoval maščevanje. Celo v najbolj skrajnih okoliščinah, kot so vojne, se ljudje razlikujejo v 

tem, kako ogroženi in pod stresom se počutijo. V korelaciji s tem se prav tako razlikujejo načini 

spoprijemanja, ki se jih poslužujejo. 

 

Razlike, ki se pojavljajo med posamezniki, nastajajo zaradi kognitivnih procesov, ki se odvijajo 

med prvim stikom s stresno situacijo in reakcijo, ki jo proizvede posameznik, pa tudi zaradi 

ostalih faktorjev, ki vplivajo na naravo tega dogajanja. Te so predvsem objektivne okoljske 

razlike, ki so dejansko prisotne v primerljivih okoliščinah. Vendar te lahko tako rekoč 

postavimo na stranski tir. Pomembnejše je dejstvo, da ljudje z namenom preživetja uporabljajo 

proces kognitivnega vrednotenja zato, da razlikujejo med nevarnimi in nenevarnimi situacijami. 

Ta razlikovanja so pogosto zelo subtilna, kompleksna in abstraktna, temeljijo pa na vsestransko 

učinkovitem kognitivnem sistemu. Takšen kognitivni sistem je omogočila evolucija možganov, 

ki so sposobni simbolnih aktivnosti in ki jih poganja naše naučeno znanje o svetu in izkušnje. 

Na tem sistemu temeljita človeško uspešno prilaganje in občutek dobrega počutja (Lazarus in 

Folkman 1984).  

 

Kognitivno vrednotenje je najverjetneje eden izmed najbolj subjektivnih delov procesa 

spoprijemanja (Wong in Wong 2006). V psihologiji obstaja dolga tradicija poudarjanja 

pomembnosti subjektivnega pomena vsake situacije. Proces kognitivnega ovrednotenja deluje 

kot posrednik med začetkom stresne situacije in človekovim odzivom nanjo. Gre za odsev 

edinstvenega in spreminjajočega se odnosa med osebo z določenimi individualnimi 

značilnostmi in okoljem, katerega značilnosti mora ta oseba interpretirati in predvideti (Lazarus 

in Folkman 1984). Še konkretnejše je kognitivno vrednotenje razdelano v nadaljevanju. 

 

Lazarus s skupino v svojih teorijah ločuje med primarnim in sekundarnim vrednotenjem 

(Krohne 2002). V procesu spoprijemanja vsak človek najprej ovrednoti potencialnega stresorja, 

s katerim se spopada. Ta ocena nastane na podlagi vrste negativnega delovanja, ki bi ga 

potencialni stresor lahko imel. To imenujemo primarno kognitivno vrednotenje. Nadalje v ta 

proces vključimo še vse, kar bi bilo moč narediti z osebnimi in socialnimi viri, ki jih imamo na 

voljo. Ta del pa imenujemo sekundarno kognitivno vrednotenje (Wong in Wong 2006).  
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Ločimo tri vrste primarnega vrednotenja. Kadar ocenimo, da dogajanje v okolju nima nobenega 

vpliva na nas, ga ovrednotimo za nepomembnega. Na potencialni izid ne poskušamo vplivati, 

kajti ničesar ne moremo pridobiti ali izgubiti iz dane situacije. Nenevarna pozitivna ocena 

nastane ob dogajanju, ki ga ocenjujemo kot pozitivnega (v kolikor seveda ohranja obljubo 

pozitivnega izida). Ta vrsta primarnega kognitivnega vrednotenja je v veliki meri povezana s 

čustvi veselja, ljubezni, sreče, pričakovanja in občutjem miru. Dogajanja, ki jih ovrednotimo 

kot stresna, pa zajemajo škodo in izgubo, grožnjo in izzive. Nekaj je o tej temi že predhodno 

zapisano v prejšnjih poglavjih. Škoda in izguba v osnovi pomenita, da je posameznik nekakšno 

škodo že utrpel. Tako kot na primer kronična bolezen lahko vzame nekaj zmožnosti za delo ali 

pa izguba ljubljene osebe pusti čustvene posledice. Največjo škodo za seboj pustijo situacije, 

ki vključujejo kakršno koli izgubo. Škoda ali izguba in grožnja sta medsebojno povezana 

pojma. Kajti kadar se je neka škoda ali izguba že zgodila, posameznika zraven pesti še skrb za 

prihodnost. Kronična ali terminalna bolezen je krasen primer za to. Človek je že tako izgubil 

svoje zdravje in utrpel praktično nepopravljivo telesno in psihično škodo. Poleg tega se z 

boleznijo spopada še na vsakdanji ravni, medtem ko ga skrbi za svojo prihodnost na obstoječem 

ali bodočem delovnem mestu, za obstoj socialne mreže in kakovostnih medosebnih odnosov 

itd. Ljudje smo bitja, ki lahko za razliko od ostalih živečih vrst načrtujemo dejanja v 

prihodnosti. Zaradi tega smo sposobni nekaj tudi pričakovati in predvidevati. Izziv je tisti, pri 

katerem se osredotočimo na morebitne pričakovane situacije, a jih za razliko od grožnje 

ocenimo kot take, ki jim bomo kos in ki bi nas ultimativno privedle do nekakšne oblike 

osebnostne rasti. Izziv je tudi tisti, ki se ga v splošnem povezuje s prijetnimi občutji, torej 

veseljem, vzhičenjem, pričakovanjem ipd. Grožnjo pa predvsem z občutji strahu, anksioznosti 

in jeze. Velja pa omeniti, da grožnja in izziv nista med seboj nujno izključujoča se, lahko se 

pojavljata simultano. Tako tudi nista ekstrema na istem kontinuumu. Mnogokrat se pojavljata 

skupaj in se kompleksno razvijata, ko se stresna situacija odvija (Lazarus in Folkman 1984). 

Grožnja se dotika škode ali izgube, ki se pravzaprav še ni zgodila, a obstaja možnost, da se bo 

zgodila. Praktično je med grožnjo in izzivom ključna razlika ravno v tem, da oseba predvideva 

oz. se fokusira na potencialno izgubo ali pridobitev na podlagi stresne situacije (Wong in Wong 

2006). 

 

Izziv je tisti, ki nosi v sebi pomembne implikacije. Ljudje, ki so bolj nagnjeni k temu, da se 

rajši kot ogrožene počutijo izzvane, imajo mnoge prednosti na področjih morale, kakovosti 
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vsakdanjega delovanja in somatskega zdravja (Lazarus in Folkman 1984). Te ugotovitve so za 

proučevanje bolnikov s kroničnimi boleznimi ključnega pomena. Kajti v kolikor je mogoče 

načine spoprijemanja kvalitativno spreminjati, je potem tako rekoč mogoče tudi do neke mere 

vplivati na potek psihosomatske bolezni. 

 

Folkman et al. (1986) sekundarno vrednotenje opredeljujejo kot proces, skozi katerega oseba 

ocenjuje, ali je mogoče kako preiti ali preprečiti škodo ali celo izboljšati možnosti za boljši izid. 

Tako preceniti različne možnosti spoprijemanja, med drugim spreminjanje situacije, 

sprejemanje situacije, take kot je, iskanje novih informacij itd. Znotraj človekovega odziva na 

stresno situacijo se torej skriva tudi iskanje ukrepanj v zvezi s to situacijo. Proces sekundarnega 

vrednotenja je ključna značilnost vsake stresne situacije in človekovega odziva nanjo. Sam izid 

stresne situacije bo odvisen predvsem od sekundarnega vrednotenja in tega, za kakšne možnosti 

se posameznik konec koncev odloči. Sicer se na prvi pogled sliši preprosto, a gre v resnici za 

zelo kompleksen proces vrednotenja, ki v ozir vzame možnosti spoprijemanja, ki so na voljo, 

verjetnosti tega, da bo izbrani način spoprijemanja uspešen v svojem namenu, in kakšne so 

možnosti za dejansko praktično apliciranje izbrane strategije oz. strategij (Lazarus in Folkman 

1984).  

 

Primarno in sekundarno vrednotenje z nenehnim medsebojnim prepletanjem oblikujeta idejo o 

tem, kako stresna je sama stresna situacija, na podlagi tega pa kako močen in kakšne vrste naj 

bo nanjo naš čustveni odziv. Prepletanje teh pojmov s samim konceptom spoprijemanja na tem 

mestu postaja že zelo očitno. Lazarus s sodelavci pojmuje spoprijemanje kot proces, o čemer 

bo več zapisano v prihodnjih poglavjih. Znotraj kognitivnega vrednotenja je zajet še en pojem, 

ki potrjuje zgoraj zapisano in je za razumevanje le-tega zelo pomemben. Ponovno kognitivno 

vrednotenje se nanaša na spreminjanje primarnega in sekundarnega vrednotenja na podlagi 

novih informacij iz okolja, ki lahko situacijo naredijo bolj ali manj stresno, kot je bila 

predhodno. Na kratko povedano, je ponovno vrednotenje kognitivno vrednotenje, ki sledi 

prvotnemu vrednotenju. Gre po enakem principu delovanja za isto situacijo, le da do določene 

mere spreminja pogled nanjo (Lazarus in Folkman 1984). 

 

Spoprijemanje je v Lazarusovi teoriji tesno povezano s konceptom kognitivnega vrednotenja v 

odvijajoči se stresni situaciji. In tako tudi s transakcijami med osebo in okoljem, ki nastanejo 

med stresno situacijo (Krohne 2002). Kognitivno vrednotenje je po Lazarusu (1993) dober 
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indikator za to, kakšnega načina spoprijemanja se bo posameznik loteval. Vse skupaj nas 

ultimativno pripelje do izraza spoprijemanje. 

 

2.2.5 Spoprijemanja po Lazarusu in sodelavcih  

 

Poznamo kar nekaj miselnih tvorb, ki jih je treba ločevati od koncepta spoprijemanja s stresom. 

Termin spoprijemanja moramo razlikovati od termina avtomatiziranega prilagojenega vedenja. 

Spoprijemanje je zelo dinamičen proces (Wong in Wong 2006). Povezano je s trudom, medtem 

ko avtomatizirano prilagojeno vedenje ni, kakor tudi nakazuje samo poimenovanje. Večina 

vedenj na začetku potrebuje vlaganje truda, s čimer je povezano spoprijemanje, a nato skozi 

proces učenja postanejo avtomatizirana vedenja. Spoprijemanje pa je konstantno spreminjanje 

kognitivnih in vedenjskih strategij za spopadanje z zunanjimi ali notranjimi zahtevami 

(Folkman et al. 1986). In torej ne zgolj vedenje, ki bi se ga človek avtomatsko posluževal. 

 

Spoprijemanje se v tradicionalnih teorijah povezuje predvsem z uspehom pri adaptaciji, manj 

uspešne ali neuspešne strategije pa se pojmuje kot obrambo. Poudarek je torej na izidu. Gre za 

stalen trud za obvladovanje stresnih situacij ne glede na izid. V skladu s tem vedno ocenimo 

glede na njihovo učinkovitost v določenem kontekstu (Lazarus in Folkman 1984). Specifična 

oseba in specifična situacija ter interakcija med njima skupaj oblikujejo trud za spoprijemanje. 

Nobene strategije za spoprijemanje ne smemo same po sebi pojmovati kot boljše ali slabše od 

katere druge. Ravno zato je toliko pomembno v ozir vzeti kontekst, v katerem se vse skupaj 

odvija. Spoprijemanje je predvsem trud za spoprijemanje z okoljskimi zahtevami, ne pa toliko, 

kako zelo so le-te učinkovite (Folkman et al. 1986). A to še ni vse. 

Spoprijemanje s stresom ne pomeni in predstavlja popolnega obvladovanja okolja. Velike 

večine virov stresa ne moremo obvladovati – učinkovito spoprijemanje pod takšnimi pogoji je 

takšno, ki človeku omogoča, da tolerira, čim bolj zmanjša, sprejme ali ignorira vir stresa, ki ga 

ne more obvladovati (Lazarus in Folkman 1984). V kolikor razumemo vse to, je lažje razumeti 

Lazarusovo specifično definicijo spoprijemanja, ki pa še danes velja za eno izmed 

najpomembnejših na tem področju. 

 

Pogled na spoprijemanje s stresom, ki je predstavljen v nadaljevanju, se je počasi začel 

oblikovati v poznih 70. letih prejšnjega stoletja. Poudarek na stilih in lastnostih spoprijemanja 

se je sčasoma začel opuščati in se umaknil pojmovanju spoprijemanja kot procesa. Ta pogled 
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je tisti, ki spoprijemanje pojmuje kot proces, ki se spreminja v skladu s situacijskim kontekstom, 

v katerem se pojavlja (Lazarus 1993). Pri raziskovanju in pisanju se ga še vedno poslužujejo 

tudi sodobni avtorji. Med drugimi Compas et al. (2001) tako govore, da je Lazarusova teorija 

spoprijemanja del njegova širšega koncepta psihološkega stresa, znotraj katere se znajdeta tako 

stresna reakcija kot kognitivno vrednotenje. Izoblikovala se je tekom desetletij proučevanja in 

s pomočjo drugih strokovnjakov s tega področja. Na njej slonijo mnoge druge teorije in 

raziskovanja. V osnovi pa je v ospredju še vedno najbolj pomembno spoprijemanje samo 

(Endler in Parker 1990). 

 

Spoprijemanje je definirano kot stalen trud za spreminjanje kognitivnih in vedenjskih načinov 

za obvladovanje specifičnih zunanjih in/ali notranjih zahtev, ki so ocenjene kot take, ki so 

posamezniku v breme ali celo presegajo njegove spretnosti (Lazarus in Folkman 1984). Takšno 

definicijo še dandanes najdemo v skoraj vsaki literaturi, ki se dotika spoprijemanja. Sledi njena 

razčlenitev po posameznih segmentih. 

 

V mnogih pogledih je izbrano pojmovanje drugačno od tradicionalnega pojmovanja 

spoprijemanja. V prvi vrsti je osredotočeno na sam proces, ne pa toliko na lastnosti, kot 

namigujeta besedni zvezi stalen trud za spreminjanje in specifične zahteve. Nadalje razlikuje 

avtomatizirano prilagojeno vedenje od pravega spoprijemanja in tako tudi omeji spoprijemanje 

na psihološki stres, za reševanje katerega je potrebno vlaganje truda. Kot tretje preseže pomen 

uspeha pri adaptaciji oz. ga ne omejujejo zgolj na primere, kjer je posameznik učinkovit pri 

spoprijemanju s težavami. Ne nazadnje to pojmovanje vključuje tudi druge načine 

spoprijemanja s stresom, ne samo takih, kjer gre za popolno obvladovanje okolja (Lazarus in 

Folkman 1984). 

 

Spoprijemanje kot proces ima tri glavne značilnosti. Prva je ta, da se pri vsakem opazovanju in 

vrednotenju ukvarjamo s tem, kaj oseba dejansko misli ali naredi; za razliko od tega, kaj oseba 

običajno naredi, na čemer sloni pristop, ki spoprijemanje jemlje kot lastnost posameznika. Misli 

in odzive, ki jih posameznik tvori ali se jih poslužuje, ko je pod stresom, moramo ločevati od 

samega izida. Le tako lahko učinkovito ločimo učinkovitejše strategije od manj učinkovitejših. 

Vsekakor pa se je treba znebiti misli, da je katera izmed strategij generalno slaba ali generalno 

dobra. Druga značilnost spoprijemanja kot procesa je ta, da to, kar oseba misli ali dela, vedno 

jemljemo znotraj določenega specifičnega konteksta. Misli in dejanja spoprijemanja so namreč 
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vedno usmerjena proti specifičnim pogojem. Da bi lahko resnično razumeli in evalvirali 

spoprijemanje, moramo v prvi vrsti vedeti, s čim se oseba spopada. Če nič drugega, se bo vedno 

spreminjalo samo okolje okrog nas. Posledično se bo temu prilagajala in se spreminjala oseba, 

ki se s tem sooča. Princip delovanja je namreč takšen, da proces spoprijemanja, ki ga apliciramo 

na različne stresne situacije, variira. Tako kot variirajo zahteve in pomembnost stresne situacije. 

To je še posebej značilno in očitno v kompleksnih stresnih situacijah, kjer smo podvrženi 

večjemu psihološkemu stresu in faktorjem. Med te pa štejemo tudi terminalne in kronične 

bolezni. Pomembno je tudi, da če želimo govoriti o spoprijemanju kot procesu, govorimo o 

spremembah misli in dejanj, ko se stresna situacija odvija. Spoprijemanje je torej spreminjajoč 

se proces, znotraj katerega se mora v nekih trenutkih oseba bolj opirati na določene strategije, 

v drugih trenutkih pa na nekatere druge (Lazarus in Folkman 1984; Lazarus 1993). 

 

Spoprijemanje je ciljno usmerjen proces, kjer posameznik usmerja misli in vedenja proti 

razreševanju izvora stresa in upravljanju s čustvenimi reakcijami na stres (Lazarus 1993). 

Dinamika in spremembe, ki opredeljujejo spoprijemanje kot proces, namreč niso naključne. 

Gre za nenehno ocenjevanje in ponovno ocenjevanje spreminjajočega se odnosa oseba - okolje. 

O tem teče daljša debata že v prejšnjem poglavju. Te spremembe so lahko rezultat poskusov 

direktnega spreminjanja okolja ali pa gre za poskuse, ki so usmerjeni navznoter, torej da bi 

posameznik spremenil pomen dogodka ali povečal lastno razumevanje. Prav tako so te 

spremembe lahko rezultat sprememb v okolju, ki so neodvisne od individuuma kot takega ali 

njegovega spoprijemanja. Ne glede na vir spremembe bo kakršna koli sprememba v odnosu 

oseba - okolje vodila v ponovno ocenjevanje in prevrednotenje tega, kaj se dogaja, kako je 

pomembno in kaj lahko posameznik stori v povezavi s tem. Ta proces vpliva na kasnejši trud 

posameznika za spoprijemanje. Torej nenehoma usmerja kognitivno ocenjevanje odnosa oseba 

- okolje (Lazarus in Folkman 1984). Spoprijemanje je proces, ki se razvija in spreminja na 

podlagi zahtev stresne situacije. Pravzaprav gre za namensko vedenje in odzive, ki so ciljno 

usmerjeni proti zmanjševanju intenzitete stresnosti odnosa med posameznikom in okoljem, kar 

v literaturi pogosto imenujemo na problem osredotočeno spoprijemanje. Hkrati gre tudi za 

ukvarjanje z negativnimi čustvi, ki vzniknejo kot posledica stresa, kar pa v širši literaturi 

imenujemo na čustva osredotočeno spoprijemanje. Takšna definicija je del večjega modela 

psihološkega stresa po Lazarusu, ki je tesno povezan s kognitivnim vrednotenjem (Compas et 

al. 2001).  
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Endler in Parker (1990) izpostavljata, da je znotraj pristopa procesnega spoprijemanja poudarek 

na specifičnih stresnih situacijah. Spoprijemanje kot proces je najlažje ponazoriti s konkretnim 

primerom. Tako lahko za primer pogledamo dolgotrajnejše žalovanje in spremembe, ki se 

pojavljajo v času od začetka samega procesa. Na začetku je za izbrani primer pogosto, da je 

oseba v stanju šoka in nejevere, lahko se celo trudi, da bi smrt zanikala, pada v stanje povečane 

aktivnosti, je jokava ali pogumno poskuša nadaljevati s socialnim življenjem in delom. 

Kasnejše faze pogosto vključujejo začasen umik in depresijo, čemur ultimativno sledi sprejetje 

izgube, ponovna vključitev v socialno življenje in delo ter celo navezovanje na drugo osebo. 

Celoten proces lahko traja od nekaj mesecev do nekaj let. Znotraj tega pa so značilni različni 

načini spoprijemanja in emocionalne težave. Opisani primer procesnega spoprijemanja s 

situacijo lahko apliciramo na vse stresne situacije. Medtem ko se dogajanje odvija in razvija, se 

lahko spremembe v načinu spoprijemanja pojavijo že v nekaj trenutkih tako pri stresnih 

situacijah, ki se odvijejo v nekaj momentih, kot pri takšnih, kot je žalovanje, ki lahko trajajo 

več let. Tako v kratkoročno kot dolgoročno odvijajočih se primerih stresnih situacij so prisotni 

spreminjajoči se vzorci ocenjevanja in vrednotenja ter prevrednotenja, čustvenega procesa in 

spoprijemanja. Ti odzivi so največkrat zavestno uporabljene strategije, ki se jih poslužuje 

posameznik (Lazarus in Folkman 1984). Znotraj Lazarusovega modela stresa in spoprijemanja 

z njim imajo pomembno mesto tudi konkretne strategije, ki se jih posameznik poslužuje ob 

soočanju s težavnejšimi situacijami. Te so podrobnejše razložene v prihajajočih poglavjih. 

 

Psihološki stres in spoprijemanje z njim bi morala biti pojmovanji kot del večje teorije, teorije 

čustev. Kljub temu sta se temi tekom časa obravnavali ločeno (Lazarus 1993). Spoprijemanje 

je multifunkcionalen pojem. Kot že omenjeno, pa ima predvsem dve funkciji: upravljanje ali 

spreminjanje okoljskega problema, ki ustvarja stres (na problem osredotočeno spoprijemanje), 

in urejanje čustvenega odziva na problem (na čustva osredotočeno spoprijemanje). Ti dve 

funkciji med stresno situacijo vplivata druga na drugo, lahko se omogočata ali onemogočata 

(Lazarus in Folkman 1984). To je makroanalitski pristop k spoprijemanju po Lazarusu in 

kolegih (Krohne 2002).  

 

Raziskave na različnih področjih kažejo na to, da je pri tem, kako se ljudje čustveno počutijo, 

veliko odvisnega prav od načina spoprijemanja (Folkman in Lazarus 1988). Obe funkciji 

spoprijemanja sta namenjeni predvsem vsesplošnemu boljšemu počutju. Na problem 

osredotočeno spoprijemanje pomeni, da posameznik skuša direktno vplivati predvsem na 
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stresno okolje ali situacijo, medtem ko na čustva osredotočeno spoprijemanje predstavlja trud 

za regulacijo čustev, ki jih porajajo ob stresnem okolju ali situaciji. Prvo se bo verjetneje 

pojavljalo v primerih, kjer so okoljski pogoji takšni, da se jih verjetno da spremeniti. Drugo pa 

v primerih, kjer ovrednotimo, da glede okoljskih pogojev ni mogoče ničesar storiti in nam ne 

preostane nič drugega (Lazarus in Folkman 1984). Vendar je to gledano zelo široko, v praksi 

so stvari nekoliko bolj kompleksne. 

 

Načini, na katere se posameznik spoprijema, so determinirani z viri, ki jih ima oseba. Ti 

vključujejo zdravje, energijo, eksistencialna prepričanja in prepričanja na splošno v življenju, 

zavezo, ki ima motivacijsko podnoto, spretnosti reševanja problemov, socialne spretnosti, 

socialno podporo in materialne vire. Spoprijemanje je tudi omejeno z zadržki, ki jih prinašajo 

določeni drugi razlogi. Mednje štejemo osebne zadržke, kot so ponotranjena kulturna in 

religiozna prepričanja, ki predvidevajo določene načine vedenja in psihološke deficite. Prav 

tako mednje spadajo okoljske omejitve, ki predstavljajo vse ovire, ki tekmujejo za iste vire ali 

inštitucije in spodnesejo poskuse efektivnega spoprijemanja. Poleg teh pa je zelo velika grožnja 

tudi tista, ki lahko posamezniku preprečuje učinkovito uporabo virov spoprijemanja (Lazarus 

in Folkman 1984). 

 

Vprašanje, ki nas pri proučevanju literature na tekočo temo zanima, je, kako kognitivno 

vrednotenje in spoprijemanje vplivata na izid stresne situacije. Poznamo tri skupine 

prilagojenih izidov stresne situacije. Mednje štejemo funkcioniranje v socialnem okolju, moralo 

in somatsko zdravje. Med seboj so sicer res kompleksno povezani, a dobro funkcioniranje na 

enem področju ne zagotavlja dobrega funkcioniranja tudi na drugem področju, temveč je rajši 

direktno povezano s tem, da je funkcioniranje na drugem področju slabše. Za razumevanje, 

kako proces spoprijemanja dolgoročno vpliva na izide, moramo najprej poznati kratkoročne 

izide stresnega srečanja (Lazarus in Folkman 1984). Uspešnost posameznega prilagojenega 

izida temelji na posameznikovi oceni, kako uspešno je razrešil stresno situacijo (Folkman et al. 

1986). Vsakega izmed naštetih si poglejmo nekoliko pobližje.  

 

Prvi izmed navedenih je socialno funkcioniranje, znotraj katerega se znajdejo vsi načini, s 

katerimi posameznik izpopolnjuje svoje različne vloge, med drugim na primer zadovoljstvo z 

medosebnimi odnosi in spretnostmi za vzdrževanje razmerij. Generalno je določeno z 

učinkovitostjo kognitivnega vrednotenja in spoprijemanja, s katerima se posameznik prebija 
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čez vsakdanje dogodke in s tem, na kakšen način se odvijajo ti dogodki. Znotraj socialnih 

razmerij je zelo pomembno sekundarno kognitivno vrednotenje, kajti to človeku omogoča, da 

izbere za situacijo bolj primerne strategije spoprijemanja. Pravzaprav je to tisto, ki nam 

omogoča učinkovito spoprijemanje, ki vodi do normalnega socialnega funkcioniranja. 

Dolgoročno gledano je dobro socialno funkcioniranje podaljšek učinkovitega spoprijemanja z 

različnimi življenjskimi situacijami. Druga skupina prilagojenih izidov je morala. Dolgoročni 

izidi morale so vzporedni kratkoročnim izidom čustev, ki se ustvarjajo v specifični situaciji. V 

specifični situaciji se čustva spreminjajo, medtem ko se stresna situacija odvija. V končni točki 

pa so ogledalo temu, kako uspešno je bilo kognitivno vrednotenje doseženih ciljev in kako 

zadovoljna je oseba s svojo izvedbo. Morala je na dolgi rok povezana s tem, kako uspešno lahko 

posameznik sekundarno kognitivno prevrednoti stresne grožnje v izzive oz. kako zelo je k tej 

tendenci nagnjen. Tako se lažje spopade s potencialnimi negativnimi izidi, saj jih postavi v 

pozitivno luč. Ultimativno pa tako efektivno upravlja s širokim naborom zahtev in situacij. Kot 

tretjo skupino prilagojenega funkcioniranja poznamo še somatsko zdravje (Lazarus in Folkman 

1984).  

 

O psiholoških faktorjih in psihosomatskih boleznih je kar nekaj spisanega že v prejšnjih 

poglavjih, kajti ta del je za potrebe te magistrske naloge eden izmed bolj pomembnih. Stres, 

čustvovanje in načini spoprijemanja so vzročni faktorji somatskih bolezni (Shoenberg 2007). 

Pri tem nas med drugim zanima, kakšna je povezava med stresom, čustvi in somatskimi 

boleznimi. Proces kognitivnega vrednotenja je tisti, prek katerega lahko uvidimo, kako prek 

okoljskih zahtev oseba ustvarja psihološki odziv in čustva. Tem pa sledi tudi fiziološki odziv. 

V mislih moramo imeti zelo pomembno dejstvo, da oseba lahko ne le ustvarja psihološki odziv, 

ampak ga tudi modificira. Različne raziskave spoprijemanja namigujejo na to, da so različni 

načini spoprijemanja povezani z določenimi somatskimi boleznimi. Spoprijemanje lahko vpliva 

na zdravje na tri različne načine, in sicer prek vplivanja na pogostnost, intenzivnost, trajanje in 

vzorčenje nevrokemične stresne reakcije, prek uživanja škodljivih substanc ali ukvarjanja z 

aktivnostmi, ki posameznika spravljajo v nevarnost, ter prek škodljivega vedenja, ki je 

povezano z oviranjem bolj zdravega vedenja (Lazarus in Folkman 1984).  

 

2.2.6 Strategije spoprijemanja po Lazarusu in sodelavcih  
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»Najin glavni doprinos k merjenju ključnih konceptov v sferi psihološkega stresa se vrti okrog 

merjenja stresa, vrednotenja in spoprijemanja« (Lazarus in Folkman 1984). Med drugim se 

Lazarus s sodelavci loteva merjenja primarnega in sekundarnega vrednotenja ter kar nas najbolj 

zanima, merjenja spoprijemanja s stresom samim.  

 

Na temo, kako bi bilo najboljše proučevati in meriti spoprijemanje, je sicer mogoče najti zelo 

raznoliko literaturo. Ne samo, da ima večina ljudi zase značilen način spoprijemanja, ampak se 

tudi med nekaterimi skupinami ljudi najdejo bolj ali manj tipični stili ali strategije 

spoprijemanja. Ti so večinoma vsaki situaciji lastni. Kljub očitnim paralelam na tem področju 

ostaja mnogo različnih principov vrednotenja in ocenjevanja spoprijemanja, različni 

znanstveniki so se tekom časa lotevali različnih pristopov k oblikovanju osnovnih dimenzij 

spoprijemanja (Endler in Parker 1990). Strategije za spoprijemanje so bile že mnogokrat 

zapisane in se lahko s časom spreminjajo. Zbirke strategij za spoprijemanje so med seboj 

povezane, a jih je praktično toliko, kot je raziskovalcev samih (Krohne 2002; Goodhand in 

Rampton 2008). Smiselno se je osredotočiti na eno izmed njih. 

 

Že poprej je bilo govora o tem, da Lazarus in Folkman (1984) v teoriji ločujeta med 

spoprijemanjem, ki je osredotočeno na problem, in takšnim, ki je fokusirano na emocionalni 

aspekt dogajanja. V bistvu gre za dve funkciji spoprijemanja – pri prvi gre za spreminjanje 

odnosa posameznik - okolje, ki povzroča negativni stres, pri drugi pa za usmerjanje in urejanje 

negativnih čustev, ki se pojavljajo ob stresni situaciji (Folkman et al. 1986). V tem primeru gre 

za makroanalitski pristop k pojmovanju spoprijemanja. Ko pa je Lazarus s svojo skupino 

dejansko praktično raziskoval spoprijemanje, je svojo teorijo razširil v mikroanalitske 

strategije. Razlikuje med osmimi strategijami spoprijemanja, ki so konkretnejše predstavljene 

v nadaljevanju (Krohne 2002). 

 

Za merjenje spoprijemanja subjekt na lestvici izpolnjuje, kako se je počutil, o čem je razmišljal 

in kako je ukrepal, da se je spopadel z raznoraznimi zahtevami specifične stresne situacije 

(Lazarus in Folkman 1984). Pravzaprav je Lazarus s sodelavci izoblikoval dve lestvici za 

vrednotenje spoprijemanja. Obe spadata med ene izmed najbolj rabljenih lestvic za 

raziskovanje spoprijemanja. Prva se imenuje »Ways of Coping Checklist« (WCC), iz le-te pa 

se je po letu 1985 razvila »Ways of Coping Questionaire« (WCQ) (Endler in Parker 1990). Z 

dodajanjem, odvzemanjem in spreminjanjem se je iz WCC leta 1988 razvila lestvica WCQ 
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(Folkman in Lazarus 1988), ki je uporabljena tudi v praktičnem delu te magistrske naloge. Ta 

vsebuje osem dimenzij, ki jih lahko poimenujemo tudi strategije za spoprijemanje. Mednje 

uvrščamo (Lazarus 1993): direktno soočanje, distanciranje, samoobvladovanje, iskanje socialne 

podpore, sprejemanje odgovornosti, beg – izogibanje, načrtovano reševanje problema in 

pozitivno prevrednotenje. Na tem področju so še vedno ene izmed najpogosteje rabljenih. 

Folkman et al. (1986) jih razlagajo, kot zapisano v nadaljevanju. Direktno soočanje je strategija 

spoprijemanja, ki zajema agresivne poskuse za spremembo situacije. Namiguje celo na neko 

mero sovražnosti in eksperimentiranja, tveganja. Nadalje distanciranje govori o trudu 

posameznika, da bi se oddaljil, ter ustvarjanju pozitivnega pogleda na dogajanje, medtem ko 

gre pri samoobvladovanju za trud posameznika, da bi obvladoval svoja čustva in vedenje ter 

odzive in dejanja. V kolikor si podrobneje pogledamo iskanje socialne podpore, ugotovimo, da 

gre za strategijo spoprijemanja, ki zajema predvsem trud za iskanje informacijske in čustvene 

podpore. Nato sledi sprejemanje odgovornosti, ki vključuje predvsem dejstvo, da posameznik 

sprejme in prizna svojo vlogo v problemu s sočasno temo, da se zavzema za to, da to težavo 

tudi skuša razrešiti. Strategija spoprijemanja, ki jo imenujemo beg – izogibanje, je takšna, pri 

kateri gre predvsem za to, da si posameznik nečesa želi, a o tem samo razmišlja. Prav tako pa 

gre tudi za prave vedenjske poskuse za izogibanje in beg. Nadalje načrtovano reševanje 

problema zajema načrtne in analitske poskuse za reševanje problema, z namenom spreminjanja 

določene situacije. Ne nazadnje pa strategija pozitivnega prevrednotenja opisuje trud 

posameznika, da bi ustvaril pozitiven pomen prek osebnostne rasti, z roko v roki z osebnostno 

rastjo.  

 

Zapisane strategije je mogoče logično deliti na dva načina: glede na funkcijo, torej ali gre za na 

problem osredotočeno spoprijemanje ali gre za na emocije osredotočeno spoprijemanje, ter 

glede na tip, torej glede na izraženost posamezne strategije. Še vedno pa gre v vsakem primeru 

za procesni pristop k spoprijemanju (Lazarus in Folkman 1984). To je vzporedno z 

makroanalitskim in mikroanalitskim pojmovanjem deljenja teh dveh. Makroanalitski pristop je 

pojmovanje spoprijemanja, ki lahko na dva načina vpliva na izide stresne reakcije. 

Mikroanalitski pristop je opazovanje izraženosti osmih podtipov (Lazarus 1993). Vprašanje, ki 

se nam pri tem poraja, pa je, kako sta ta dva pristopa med seboj povezana. 

 

Mikroanalitske strategije so podrobnejše zapisane in opredeljene že v prejšnjih odstavkih tega 

poglavja. Da bi uvideli povezavo med eno in drugo, se zadeve lotimo še z drugega konca, z 
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vidika makroanalitskega pristopa. Strategije, ki so osredotočene na problem, delimo v dve večji 

skupini – strategije za spoprijemanje, ki so osredotočene na okolje, in tiste, ki so osredotočene 

na osebo (Kahn et al. 1964). Torej kljub temu da je takšen način spoprijemanja osredotočen na 

problem, ni usmerjen zgolj na modificiranje okoljskih pogojev. Tukaj je zelo pomembno prav 

kognitivno prevrednotenje, ki posamezniku pomaga tudi pri preoblikovanju notranjega 

dogajanja, ki ni izrecno povezano s čustvi. Lahko je osredotočeno na motivacijske ali 

kognitivne spremembe, med katerimi so usmerjanje želja in ciljev drugam, iskanje drugih 

načinov zadovoljitve, razvijanje novih vedenj, učenje novih spretnosti itd. Glede na nabor 

strategij za spoprijemanje, ki so osredotočene na čustva, se zdijo te, ki so osredotočene na 

problem, v manjšini. A v kolikor se spustimo v specifične situacije, se pojavi tudi večje število 

slednjih (Lazarus in Folkman 1984). Glede na mikroanalitsko raven sem spadata dve strategiji 

spoprijemanja (Endler in Parker 1990): načrtovano reševanje problema in iskanje socialne 

podpore.  

 

Znotraj spoprijemanja, ki je osredotočeno na čustva, pa najdemo širšo paleto strategij. Ena taka 

večja skupina sestoji iz kognitivnih procesov, usmerjenih k zmanjševanju čustvene stiske. 

Vključuje strategije, kot so izogibanje, distanciranje, selektivna pozornost, pozitivna primerjava 

ipd. Večino teh vsak uporabi praktično pri vsaki stresni situaciji. Druga, manjša skupina pa 

sestoji iz kognitivnih strategij, ki so osredotočene k povečevanju čustvene stiske. Nekateri 

ljudje se namreč morajo počutiti slabše, preden se lahko počutijo boljše. Najprej morajo začutiti 

globljo čustveno stisko, da se lahko čutijo olajšane. Zato se na primer nekateri potapljajo v 

občutenja krivde ali samoobtoževanja. Nekatere strategije pa vključujejo povečanje te stiske z 

namenom, da se posameznik onesposobi za nadaljnja dejanja. Sem spada še ena skupina 

strategij, znotraj katere so strategije, ki posamezniku pomagajo pri rekonstrukciji stresne 

situacije, brez da bi se dejanska situacija kakor koli spremenila. V bistvu je to, da se s pomočjo 

sekundarnega kognitivnega vrednotenja spremeni pomen stresne situacije. Znotraj 

spoprijemanja, ki je osredotočeno na čustva, poznamo tudi takšne strategije, ki niso usmerjene 

na spreminjanje celotnega pomena situacije, lahko je fokus samo na določenem delu ali samo 

na mislih, ki se ob tem pojavljajo. Tako sem na primer spadajo fizična aktivnost, iskanje 

emocionalne podpore, delanje drugih stvari z namenom preusmerjanja pozornosti itd. (Lazarus 

in Folkman 1984). Natančneje pod strategije, ki se pojavljajo v okviru spoprijemanja, ki je 

osredotočeno na čustva, spadajo direktno soočanje, distanciranje, samoobvladovanje, 
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sprejemanje odgovornosti, beg – izogibanje in pozitivno prevrednotenje (Endler in Parker 

1990).  

 

S tem v grobem zaključujemo teorijo stresa, spoprijemanja in strategij za spoprijemanje po 

Lazarusu in sodelavcih. V naslednjem poglavju pa se dotaknemo osrednje teme – kako se osebe 

s KVČB spoprijemajo s stresom. 

 

2.3 Spoprijemanje s stresom pri osebah s kroničnimi vnetnimi črevesnimi 

boleznimi  

 

Teoretični okvir sedaj obrnimo k trudu za spoprijemanje s stresom in k temu, kako lahko izbrani 

način spoprijemanja vpliva na zdravje. V tej magistrski nalogi se ne ukvarja s tem, kako se 

ljudje spoprijemajo z boleznijo samo, temveč predvsem s strategijami, ki jih za spoprijemanje 

s stresnimi situacijami aplicirajo v vsakodnevnem življenju.  

 

Stres namreč pusti posledice na človeku in poškoduje zdravje človeka že samo, če gre za 

vsakodnevne tegobe, ki pestijo vsakega posameznika. Ni treba, da so to velike življenjske 

spremembe in dogodki. V bistvu so prav vsakodnevne tegobe tiste, ki boljše napovedujejo 

zdravstveno stanje kot veliki življenjski dogodki. Vsakdanje težave za seboj puščajo slabo 

zdravje, moralo in socialno funkcioniranje (Lazarus in Folkman 1984). Psihološki stres je tisti, 

ki spodbuja delovanje KVČB in povečuje verjetnost ponovnega zagona obolenja (Mawdsley in 

Rampton 2006; Wietersheim in Kessler 2006).  

 

Tako fizična obolenja kot mentalne težave lahko vplivajo na kakovost človekovega življenja. 

Povečan stres vpliva na endokrini sistem, ki nato vpliva na delovanje imunskega sistema. 

Imunski sistem pa je mediator pri vseh vnetnih procesih (Wietersheim in Kessler 2006). Tudi 

znotraj črevesja. Ti vplivi so zelo kompleksni, odvisni pa so predvsem od trajanja in 

intenzivnosti stresorja. Kronični stres povzroča povečano sproščanje kortizola, ki ima čez čas 

negativne vplive na pravilno delovanje imunskega sistema. Čeprav bi se na prvi pogled zdelo 

drugače, ima lahko na delovanje imunskega sistema zelo hude posledice tudi akutni stres. Temu 

sledi še to, da je telesni odziv človeka, ki je pod kroničnim stresom, na zgolj akutni stres, še 

večji. Človek ima namreč že od prej povečano raven stresa (Mawdsley in Rampton 2006). 
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Pri proučevanju vseh psihosomatskih bolezni, ne le KVČB, je v ospredju tema intenzivnosti 

čustvenega odziva, ki spremlja škodo, grožnjo ali izziv. Posledično tudi intenzivnost telesnega 

odziva, ki temu sledi. Ta lahko resno vznemirja stanje notranjega ravnovesja. Stresna situacija 

posledično sproža takšne ali drugače poskuse spoprijemanja, ki lahko na dolgi rok resno 

vplivajo na človekovo dobrobit in zdravje (Lazarus in Folkman 1984). Spoprijemanje igra 

ključno vlogo med predisponirajočim stresnim dogodkom in somatskimi simptomi (Endler in 

Parker 1990). Kajti način spoprijemanja in strategije, ki jih posameznik izbira pri stresni 

situaciji, lahko negativno vplivajo na posameznikovo zdravje (Bitton et al. 2008). Podobno 

navajajo tudi Jones, Wessinger in Crowell (2006), ki v svojem raziskovanju pišejo o tem, da so 

izbrane strategije spoprijemanja tiste, ki predstavljajo orodje za upravljanje s stresnimi 

situacijami. Lahko imajo pozitiven vpliv, lahko pa tudi precej poslabšujejo zdravstveno stanje. 

 

Zapisano že samo po sebi namiguje, zakaj je tako zanimiva prav tema izbire določenih strategij 

spoprijemanja obolelih s KVČB. Cilj psihoterapevtskega dela z osebami s KVČB bi lahko bil 

izboljševanje poteka bolezni, tako da bi se ukvarjali s psihološkimi faktorji, ki na to vplivajo. 

Delo bi bilo osnovano predvsem na spreminjanju disfunkcionalnega spoprijemanja in 

izboljševanju kakovosti bolnikovega življenja (Wietersheim in Kessler 2006). Iz tega je 

mogoče razbrati, da je prav način spoprijemanja tisti, ki lahko pomembno vpliva na 

izboljševanje ali slabšanje poteka bolezni.  

 

A preden bi se sploh lotili terapevtskega dela z obolelimi s KVČB, bi bilo najprej treba 

ugotoviti, katerih strategij spoprijemanja se le-ti sploh poslužujejo. Šele po pridobljenih 

podatkih bi bilo moč ugotavljati, kakšne terapevtske indikacije bi bile potrebne, če sploh 

kakšne. V Sloveniji sicer raziskave na temo, kakšnih strategij spoprijemanja se poslužujejo 

oboleli s KVČB, še ni bilo izvedene, je pa moč najti kar nekaj raziskav in ugotovitev tujih 

avtorjev. 

 

2.3.1 Tuje raziskave na področju strategij spoprijemanja s stresom pri osebah s KVČB  

 

Literature na področju strategij spoprijemanja bolnikov s kroničnimi črevesnimi boleznimi je 

vedno več. Med seboj so si te raziskave precej kontradiktorne, različni avtorji prihajajo do 

različnih ugotovitev in iz njih oblikujejo raznorazne zaključke in teorije (Goodhand in Rampton 

2008). Velja omeniti, da različni raziskovalci tudi drugače pojmujejo in poimenujejo strategije 
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spoprijemanja, kot jih pojmuje in poimenuje Lazarus s sodelavci. A je kljub temu mogoče iz 

raziskav potegniti vzporednice z Lazarusovo teorijo o strategijah spoprijemanja, zato so za lažje 

razumevanje v nadaljevanju ob posameznih raziskavah ponekod tudi obrazložene strategije 

spoprijemanja in navedeni primeri le-teh. 

 

Drossman et al. (2000) so tako kot že mnogi pred njimi in za njimi v svoji raziskavi prišli do 

ugotovitve, da obstaja povezanost med izbiro načinov spoprijemanja s stresom in sledečim 

negativnim (ali pozitivnim) vplivom na zdravje. Glavni namen raziskave je sicer predstavljal 

ugotavljanje vpliva različnih strategij spoprijemanja na zdravje pri ženskah z motnjami v GIT. 

V tej raziskavi so med drugimi inštrumenti uporabili tudi WCQ. Prišli so do ugotovitev, da v 

proučevani skupini obstajajo prevladujoči vzorci, in sicer da subjekti uporabljajo več 

problemskih kot emocionalnih strategij spoprijemanja po Lazarusu in sodelavcih.  

 

Bitton et al. (2008) poročajo, da lahko izbrane strategije spoprijemanja s stresom vplivajo na 

aktivnost KVČB. Proučevali so bolnike s KVČB in s pomočjo multivariatne analize ugotovili, 

da zaznani stres povečuje tveganje za ponovni zagon bolezni pri bolnikih, pri katerih je bolezen 

trenutno v remisiji. Poudarek je na besedi »zaznani« stres, kar že samo po sebi namiguje na 

način spoprijemanja, ki ga aplicirajo osebe s KVČB. Sicer dotični avtorji ločujejo strategije, ki 

omogočajo nižjo raven izogibanja (npr. držati se zase, stran od drugih, omejevanje aktivnosti 

ipd.) in višjo raven izogibanja (npr. preusmerjanje pozornosti k socialnim aktivnostim in drugi 

načini preusmerjanja pozornosti ipd.). Nadalje zelo konkretno navajajo, da so določeni bolniki 

s KVČB v 85 % vzdrževali remisijo v roku enega leta. To so bile tiste osebe, ki so uporabljale 

predvsem strategije spoprijemanja, ki omogočajo nižjo raven izogibanja. To ugotovitev 

razlagajo tako, da ker omejujejo svoje aktivnosti, se izogibajo raznoraznim situacijam, v katerih 

bi se sploh lahko čutili pod pritiskom oz. stresom.  

 

Van der Zaag-Loonen et al. (2004) navajajo, da so strategije za spoprijemanje, ki se jih oboleli 

s KVČB poslužujejo, pasivne in izogibajoče. Cilj njihove raziskave je sicer primerjava strategij, 

ki jih uporabljajo zdravi mladostniki, z uporabo spoprijemanja, ki jih uporabljajo mladostniki, 

ki so oboleli za KVČB. Glede na to, da je njihova osebnost do neke mere že dovolj 

izoblikovana, je po prosti presoji mogoče vsaj okvirno rezultate njihove študije posplošiti na 

celotno populacijo. Mladostniki s KVČB se v uporabi strategij za spoprijemanje in v splošnem 

stilu spoprijemanja razlikujejo od njihovih zdravih vrstnikov. Najstniki s KVČB uporabljajo 
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veliko več izogibalnega vedenja kot njihovi vrstniki. Med drugim pogosto odrivajo probleme, 

jih ne upoštevajo in jih ignorirajo, čakajo na to, da vidijo, kaj se bo zgodilo, kar pustijo stvari, 

take kot so ipd. Kar se tiče ostalih strategij spoprijemanja, pa jih mladostniki s KVČB 

uporabljajo v enaki meri kot zdravi mladostniki. Za zaključek avtorji navajajo, da obstaja očitna 

povezava med z boleznijo povezano kakovostjo življenja in strategijami ter stili spoprijemanja. 

 

Jones, Wessinger in Crowell (2006) prihajajo do podobnih zaključkov – strategije, ki jih ob 

spoprijemanju s stresom uporabljajo osebe s KVČB, so pasivne in izogibajoče. Za namene te 

raziskave so uporabili različne instrumente, med drugim tudi prav WCQ, kar je še toliko bolj 

zanimivo. V članku poročajo, da so bolniki s KVČB poročali o izrazito manjši medosebni 

podpori, kot so o tem poročali v kontrolni skupini. V kontrolni skupini je bila najdominantnejša 

strategija za spoprijemanje načrtovano reševanje problemov, medtem ko se je skupina ljudi s 

KVČB manj posluževala načrtovanega reševanja problemov in pozitivnega prevrednotenja, več 

pa tako imenovane strategije beg – izogibanje. Avtorji na podlagi te raziskave zaključujejo, da 

se bolniki s KVČB pogosteje poslužujejo pasivnih strategij za spoprijemanje in imajo na 

splošno manj podpore drugih v primerjavi s kontrolno skupino zdravih posameznikov. Iz tega 

zaključujejo, da so opažene razlike lahko tiste, ki so ogledalo tega, kako se bo obnašala bolezen. 

 

Larsson et al. (2008) navajajo malo drugačne ugotovitve – večina obolelih s KVČB je, sodeč 

po njihovi raziskavi, nagnjenih k direktnemu soočanju, optimizmu in pozitivnim strategijam 

spoprijemanja s stresorji. Raziskava je sicer zasnovana na nekoliko drugačnem teoretičnem 

okvirju, tako da je malce drugačna tudi klasifikacija strategij spoprijemanja. Ločujejo med 

osmimi strategijami spoprijemanja: direktno soočanje (soočanje s situacijo), izogibanje situaciji 

(umikanje pred problemi), optimizem (pozitivno razmišljanje), fatalizem (občutenje nemoči in 

pesimizma), emocionalno odzivanje (čustveni odzivi), paliativno vedenje (delanje stvari, ki 

pripomorejo k boljšemu počutju), uporaba podpore (uporabljanje podpornih virov), 

samozanašanje (zanašanje zgolj nase). Če potegnemo vzporednico z Lazarusovo makroteorijo, 

sta direktno soočanje in uporabljanje podpore razvrščena pod problemsko spoprijemanje, 

ostalih šest pa pod emocionalno spoprijemanje. Za raziskavo so uporabili več različnih 

vprašalnikov, vključeni pa so bili samo bolniki s KVČB. Primerjali so bolnike v remisiji in tiste 

v akutni fazi bolezni, osredotočili pa so se prav na spoprijemanje z boleznijo. Za spoprijemanje 

s KVČB sicer vključeni uporabljajo prej navedene strategije, vendar med posameznima 

skupinama ni moč opaziti statistično pomembnih razlik. V raziskavi so poleg tega primerjali 
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celo rezultate oseb z UK in CB, vendar med tema dvema skupinama prav tako niso našli 

nobenih pomembnih razlik, kar se tiče načina spoprijemanja s stresom in kakovosti življenja. 

Avtorji zaključujejo, da za spoprijemanje z večjo aktivnostjo KVČB bolniki uporabljajo zelo 

različne strategije. Kar je mogoče še zanimivo, je to, da so bile najmanj uporabljene strategije 

emocionalno odzivanje, uporaba podpore in paliativno vedenje.  

 

Nekatere študije celo govore o tem, da pozitivne strategije spopadanja pripomorejo k boljši 

kakovosti življenja (Van der Zaag-Loonen et al. 2004; Mussell, et al. 2004; Nicholas et al. 

2007), druge pa ne (Larsson et al. 2008; Petrak et al. 2001). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 Opis metode raziskovanja  

 

V empiričnem delu magistrske naloge bom za zbiranje podatkov in analizo rezultatov uporabila 

kvantitativno metodologijo. Pri kvantitativni metodologiji so rezultati raziskovanja številski 

(Brcar 2016). Njeno bistvo leži v tem, da raziskovalec izhaja iz podmene, da bi bile vloge in 

potek dogodkov lahko fiksirani in da je vzorce vedenja moč posplošiti (Flere 2000). 

 

Kvantitativna metodologija prihaja do zanesljivih, točnih, merljivih, preverljivih in objektivnih 

spoznanj. Osredotoča se na proučevanje vzročno-posledičnih zvez. Za razliko od kvalitativnega 

raziskovanja pri analiziranju zbranih podatkov v okviru kvantitativne raziskave uporabljamo 

statistične postopke. Glavna predpostavka je, da v proučevanem obstajajo objektivne 

zakonitosti. Empiričnega dela se lotevamo s postavljanjem hipotez, ki jih bodisi potrdimo ali 

zavrnemo. Za zbiranje podatkov se v kvantitativni metodologiji uporabljajo inštrumenti, ki so 

čim bolj objektivni. Mednje štejemo tudi vprašalnik z vnaprej danimi odgovori (Vogrinc 2008). 

 

3.2 Opredelitev raziskovalnega problema in ciljev 

 

Obstoječe tuje literature na področju spoprijemanja s stresom oseb s kroničnimi črevesnimi 

boleznimi je že veliko. Sodobnejše raziskave prihajajo do različnih spoznanj (Goodhand in 

Rampton 2008), ki so bolj podrobno predstavljene v prejšnjem poglavju. Med seboj so si te 

raziskave precej kontradiktorne. V slovenskem prostoru pa raziskave na to temo še ni bilo 

izvedene. Na tem mestu se odpira celo raziskovalno področje in ravno ta raziskovalni problem 

bo fokus mojega raziskovanja v empiričnem delu. 

 

Glavni cilj raziskave je ugotoviti, katere vrste strategij za spoprijemanje s stresom uporabljajo 

osebe s KVČB, hkrati pa tudi, ali se te strategije razlikujejo od strategij za spoprijemanje s 

stresom, ki jih uporabljajo osebe, ki nimajo KVČB. 
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3.3 Raziskovalno vprašanje in zastavljene hipoteze  

 

Glavno raziskovalno vprašanje v okviru empiričnega dela, ki bo usmerjalo delo, je: 

- Katerih strategij za spoprijemanje s stresom se poslužujejo osebe s KVČB in ali se te 

strategije razlikujejo od strategij spoprijemanja s stresom, ki jih uporabljajo osebe brez 

KVČB? 

 

Na podlagi proučene literature na tem področju pričakujem, da bodo rezultati raziskave 

pokazali, da osebe s KVČB uporabljajo več bega – izogibanja in distanciranja kot osebe brez 

KVČB ter da se osebe s KVČB poslužujejo bolj čustveno osredotočenih strategij za 

spoprijemanje s stresom kot osebe brez KVČB. 

 

Na podlagi ugotovitev iz prebrane literature se bom lotila preverjanja naslednjih dveh hipotez: 

- H1: Osebe s KVČB se poslužujejo več bega – izogibanja in distanciranja kot osebe 

brez KVČB. 

- H2: Osebe s KVČB se poslužujejo bolj čustveno osredotočenih strategij za 

spoprijemanje s stresom kot osebe brez KVČB. 

 

3.4 Opis instrumenta  

 

Za merjenje procesa spoprijemanja bom v praktičnem delu magistrske naloge uporabila 

instrument Ways of Coping Questionnaire (WCQ), ki sta ga razvila Folkman in Lazarus (1988). 

Vprašalnik WCQ sestoji iz 67 trditev o mislih in vedenjih. Spraševalec lahko postavlja 

intervjuvancu vprašanja, lahko pa ta nanje odgovarja tudi samostojno, brez prisotnosti druge 

osebe. Sama sem se odločila za pristop brez prisotnosti druge osebe. 

 

Kar se tiče vsebine vprašalnika, je poudarek na tem, da oseba na lestvici od 0 do 3 ocenjuje, v 

kolikšni meri je v določeni stresni situaciji imela določene misli in se določeno vedla. Možne 

ocene pri posamezni trditvi so bile 0, 1, 2 in 3 (0 = ne velja ali nisem uporabil/-a; 1 = samo 

nekoliko sem uporabil/-a; 2 = precej sem uporabil/-a; 3 veliko sem uporabil/-a). Skupaj z 

vprašalnikom je objavljen tudi uraden način točkovanja vprašalnika (Folkman in Lazarus 

1988). Le-tega sem podrobnejše opisala pri podpoglavju prikaza in analize rezultatov, kajti 
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menim, da bodo tako posamezniku ob skupnem branju obojega bolj jasni tako rezultati kot 

način, kako do rezultatov pridemo. 

 

3.5 Opis vzorca 

 

3.5.1 Osebe s KVČB (1)  

 

Izbrani vzorec za proučevanje je neslučajnostni – priložnostni (Lamut in Macur 2012). 

Vprašalniki so bili posredovani članom Društva za KVČB in objavljeni v reševanje na spletnem 

omrežju skupine Društva za KVČB. Enota analize je posameznik, ki ima potrjeno zdravstveno 

diagnozo KVČB. 

 

Vprašalnik je bil na spletnem omrežju objavljen od 23. 5. 2016 do 23. 8. 2016 in v tem času 

prav tako posredovan v pisno reševanje. Podatke sem obdelala s pomočjo računalniškega 

programa SPSS. Skupno je vprašalnik rešilo 92 ljudi, vendar ga je do konca rešilo samo 58 

ljudi. Teh 58 je bilo uporabljenih v nadaljnji analizi. Obdelava vprašalnika WCQ namreč 

narekuje seštevanje posameznih elementov vprašalnika v končni rezultat, zato so bili 

nedokončno rešeni vprašalnik neuporabni. 

 

V nadaljevanju je predstavljena struktura vzorca 1.  

 

Tabela 3.1: Struktura vzorca 1 po spolu 

 Frekvenca Odstotki 

 

Moški 15 25,9 

Ženski  43 74,1 

Skupaj  58 100,0 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Tabela 3.2: Struktura vzorca 1 po starosti 

 Frekvenca Odstotki 

  

Do 20 let 3 5,2 

Od 21 do 40 let 43 74,1 

Od 41 do 60 let 12 20,7 

Skupaj 58 100,0 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 
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Tabela 3.3: Struktura vzorca 1 po letih formalne izobrazbe 

  Frekvenca Odstotki 

  

3 4 6,9 

4 4 6,9 

5 2 3,4 

6 2 3,4 

7 1 1,7 

8 2 3,4 

10 1 1,7 

12 3 5,2 

13 3 5,2 

14 2 3,4 

15 6 10,3 

16 14 24,1 

17 3 5,2 

18 3 5,2 

21 1 1,7 

  Ni odgovoril 7 12,1 

  Skupaj 58 100,0 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Tabela 3.4: Struktura vzorca 1 po klinično postavljeni diagnozi 

  Frekvenca Odstotki 

  

UK 17 29,3 

CB 38 65,5 

IK 3 5,2 

Skupaj 58 100,0 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Tabela 3.5: Struktura vzorca 1 po številu zagonov bolezni 

  Frekvenca Odstotki 

  

1 14 24,1 

2 12 20,7 

3 7 12,1 

4 3 5,2 

5 3 5,2 

6 2 3,4 

7 2 3,4 

10 5 8,6 

15 1 1,7 
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20 6 10,3 

25 1 1,7 

32 1 1,7 

34 1 1,7 

Skupaj 58 100 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

V vzorec je bilo zajetih 25,9 % moških in 74,1 % žensk (glej Tabelo 3.1). V starostni skupini 

do 20 let je bilo 5,2 % vprašanih, v starostni skupini od 21 do 40 let je bilo največ vprašanih – 

74,1 %, v starostni skupini od 41 do 60 let pa je bilo 20,7 % vprašanih. Iz starostne skupine od 

61 let naprej pa ni bilo nobenih odzivov na povabilo na reševanje vprašalnika (glej Tabelo 3.2). 

Povprečje let opravljene formalne izobrazbe v vzorcu je 12,27 leta, največ vprašanih je poročalo 

o 16 letih opravljene formalne izobrazbe (24,1 %). Od vseh 58 sodelujočih 7 ljudi ni želelo 

odgovoriti na to vprašanje (glej Tabelo 3.3). Nadalje je bilo v vzorec zajetih 29,3 % bolnikov z 

UK, 65,5 % obolelih za CB in le 5,2 % bolnikov z IK (glej Tabelo 3.4). V vzorcu je največ 

obolelih poročalo o 1 ali 2 akutnih fazah KVČB (24,1 % in 20,7 %), najmanj pa o več kot 20 

zagonih (1,7 %). V povprečju so vprašani imeli od 6 do 7 zagonov (glej Tabelo 3.5). 

 

3.5.2 Osebe brez KVČB (2)  

 

Poleg izbranega vzorca z osebami s KVČB sem za namene raziskave vprašalnike posredovala 

tudi osebam brez KVČB. Ta korak je namenjen primerjavi spoprijemanja s stresom oseb s 

KVČB. 

 

Izbrani vzorec za proučevanje je neslučajnostni – priložnostni (Lamut in Macur 2012). 

Vprašalniki so bili objavljeni za reševanje na spletnem omrežju Facebook. Enota analize je 

posameznik, ki nima potrjene zdravstvene diagnoze KVČB. 

 

Vprašalnik je bil na spletnem omrežju objavljen od 23. 11. 2016 do 31. 12. 2016. Podatke sem 

obdelala s pomočjo računalniškega programa SPSS. Skupno je vprašalnik rešilo 165 ljudi, 

vendar ga je do konca rešilo samo 87 ljudi. Teh 87 je bilo uporabljenih v nadaljnji analizi. 

Obdelava vprašalnika WCQ namreč narekuje seštevanje posameznih elementov vprašalnika v 

končni rezultat, zato so bili nedokončno rešeni vprašalniki neuporabni. 

V nadaljevanju je predstavljena struktura vzorca 2. 
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Tabela 3.6: Struktura vzorca 2 po spolu 

 Frekvenca Odstotki 

 

Moški 20 23,0 

Ženski  67 77,0 

Skupaj  87 100,0 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Tabela 3.7: Struktura vzorca 2 po starosti 

 Frekvenca Odstotki 

  

Do 20 let 7 8,0 

Od 21 do 40 let 63 72,4 

Od 41 do 60 let 17 19,5 

Skupaj 87 100,0 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Tabela 3.8: Struktura vzorca 2 po letih formalne izobrazbe 

  Frekvenca Odstotki 

  

3 2 2,3 

4 2 2,3 

5 2 2,3 

6 2 2,3 

7 2 2,3 

8 2 2,3 

10 2 2,3 

11 2 2,3 

12 11 12,6 

13 2 2,3 

14 1 1,1 

15 15 17,2 

16 14 16,1 

17 12 13,8 

18 7 8 

19 1 1,1 

20 2 2,3 

21 2 2,3 

  Ni odgovoril 4 4,6 

  Skupaj 87 100 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 
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V vzorec je bilo zajetih 23,0 % moških in 77,0 % žensk (glej Tabelo 3.6). V starostni skupini 

do 20 let je bilo 8,0 % vprašanih, v starostni skupini od 21 do 40 let je bilo največ vprašanih – 

72,4 %, v starostni skupini od 41 do 60 let pa je bilo 19,5 % vprašanih. Tudi v tem vzorcu iz 

starostne skupine od 61 let naprej ni bilo nobenih odzivov na povabilo na reševanje vprašalnika 

(glej Tabelo 3.7). Povprečje let opravljene formalne izobrazbe v vzorcu je 13,94 leta, največ 

vprašanih je poročalo o 15 letih opravljene formalne izobrazbe (17,2 %). Od vseh 87 

sodelujočih 4 ljudje niso želeli odgovoriti na to vprašanje (glej Tabelo 3.8). Ta vzorec je 

predstavljal kontrolno skupino, tako da nihče izmed vključenih ni imel KVČB. 

 

3.6 Preverjanje hipotez  

 

»Hipoteza je domneva o enem ali več populacijskih parametrih, o populacijski porazdelitvi, o 

povezanosti dveh spremenljivk na populaciji, o odvisnosti dveh spremenljivk na populaciji itd., 

ki zahteva potrditev« (Ferligoj, Lozar Manfreda and Žiberna 2011, 34). Za preverjanje 

pomembnosti razlik med skupinama bom uporabila t-test. T-test je verjetnostna porazdelitev 

spremenljivk, ki se uporabljajo za preverjanje domnev o povprečjih spremenljivk. Za dva 

neodvisna vzorca, kjer preverjamo, ali se povprečna vrednost spremenljivk razlikuje med 

dvema vzorcema, uporabljamo »Independent-Samples T Test« (Žnidaršič 2013). 

 

S t-testom bom preverjala pomembnost razlik med vzorcem ljudi s KVČB in tistimi brez KVČB 

za vsako strategijo.  

 

3.7 Prikaz in analiza rezultatov  

 

Kot že omenjeno, sem za merjenje strategij spoprijemanja uporabila WCQ. Skupaj z 

vprašalnikom je objavljen tudi uraden način točkovanja vprašalnika. Posamezne trditve v 

vprašalniku so primeri strategij spoprijemanja, ki se jih posameznik lahko poslužuje. Torej 

skupaj več trditev predstavlja eno izmed strategij spoprijemanja (glej Tabelo 3.9). Možni 

odgovori na trditve so bili 0, 1, 2 in 3, ki hkrati predstavljajo število točk, ki jih skupaj seštejemo 

v okviru posamezne strategije. Sešteto število točk potem predstavlja, kako izrazita je 

posamezna strategija spoprijemanja (surovi rezultati). Treba je še omeniti, da vseh 66 trditev ni 

na seznamu in niso vključene v obdelavo (Folkman in Lazarus 1988). 
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Tabela 3.9: Rangiranje trditev v strategije 

Število trditev Zaporedna trditev  Strategija 

6 6, 7, 17, 28, 34, 46 Direktno soočanje 

6 12, 13, 15, 21, 41, 44 Distanciranje 

7 10, 14, 35, 43, 54, 62, 63 Samoobvladovanje 

6 8, 18, 22, 31, 42, 45 Iskanje socialne podpore 

4 9, 25, 29, 51 Sprejemanje odgovornosti 

8 11, 16, 33, 40, 47, 50, 58, 59 Beg – izogibanje 

6 1, 26, 39, 48, 49, 52 Načrtovano reševanje problema 

7 20, 23, 30, 36, 38, 56, 60 Pozitivno prevrednotenje 

Vir: Prirejeno po Folkman in Lazarus (1988, str. 6) 

 

Po pridobljenih podatkih sem se natančno držala teh navodil in prišla do surovih rezultatov, ki 

so prikazani v naslednjih dveh tabelah in grafih (glej Tabeli 3.10 in 3.11 ter Grafa 3.1 in 3.2). 

Surovi rezultati nakazujejo, kako pogosto posamezniki uporabljajo določene strategije 

spoprijemanja. Višji kot je rezultat, bolj pogosto se oseba poslužuje določenih vedenj, ki so 

zajeta znotraj posamezne strategije (Folkman in Lazarus 1988). 

 

Tabela 3.10: Pogostost uporabe posameznih strategij spoprijemanja pri osebah s KVČB (surovi 

podatki) 
 

Skupne točke 

Direktno soočanje 484 
Distanciranje 506 
Samoobvladovanje 624 
Iskanje socialne podpore 547 
Sprejemanje odgovornosti 339 
Beg – izogibanje 579 
Načrtovano reševanje problema 622 
Pozitivno prevrednotenje 667 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 
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Graf 3.1: Pogostost uporabe posameznih strategij spoprijemanja pri osebah s KVČB (surovi 

podatki) 

 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Sodeč po pridobljenih surovih rezultatih, je pri obolelih s KVČB najpogosteje uporabljena 

strategija spoprijemanja pozitivno prevrednotenje (667 točk). Sledita ji samoobvladovanje (624 

točk) in načrtovano reševanje problema (622 točk). Najmanj uporabljena strategija 

spoprijemanja je sprejemanje odgovornosti (339 točk), malo nad njo pa je direktno soočanje 

(484 točk) in distanciranje (506 točk). 

 

Iz surovih podatkov je razvidno, da so skupne zbrane točke vseh sodelujočih v raziskavi pri 

strategiji direktno soočanje 484. V kolikor pogledamo zbrane točke na ravni enote vzorca, je 

bilo največkrat zbranih 9 točk (8 ljudi ali 13, 8 %). Kar se tiče distanciranja, skupne zbrane 

točke znašajo 506. Največkrat dobljenih točk na ravni enote vzorca pa je 5 točk (9 ljudi ali 

15,5 %). Pri samoobvladovanju je vsota skupnih točk 624. Tukaj je največ ljudi zbralo 10 točk 

(9 ljudi ali 15,5 %). Strategija iskanje socialne podpore ima skupno zbranih 547 točk. Na ravni 

posameznikov je bilo največkrat zbranih 12 točk (10 ljudi ali 17,2 %). Nadalje so bile skupne 

točke vseh sodelujočih v raziskavi pri strategiji sprejemanje odgovornosti 339. Največkrat 

zbranih točk na ravni enote vzorca je bilo 8 (11 ljudi ali 19 %). Pri strategiji beg – izogibanje 

so skupne zbrane točk vseh sodelujočih 579. Na ravni posameznika med vprašanimi pa je bilo 
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največkrat zbranih 8 točk (7 ljudi ali 12,1 %). Potlej je bilo pri načrtovanem reševanju problema 

v skupnem zbranih 622 točk. Če gledamo enoto vzorca, pa je bilo največkrat zbranih 14 točk 

(9 ljudi ali 15,5 %). Ne nazadnje pri pozitivnem prevrednotenju suma vseh točk znaša 667. 

Tukaj je bilo največkrat zbranih 14 točk (6 ljudi ali 10,3 %) in 18 točk (6 ljudi ali 10,3 %).  

 

Tabela 3.11: Pogostost uporabe posameznih strategij spoprijemanja pri osebah brez KVČB 

(surovi podatki) 
 

Skupne točke 

Direktno soočanje 676 
Distanciranje 707 
Samoobvladovanje 997 
Iskanje socialne podpore 857 
Sprejemanje odgovornosti 491 
Beg – izogibanje 820 
Načrtovano reševanje problema 841 
Pozitivno prevrednotenje 817 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Graf 3.2: Pogostost uporabe posameznih strategij spoprijemanja pri osebah brez KVČB (surovi 

podatki) 

 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

Iz pridobljenih surovih rezultatov je mogoče razbrati, da je pri osebah brez KVČB najpogosteje 

uporabljena strategija spoprijemanja samoobvladovanje (997 točk). Sledita ji iskanje socialne 
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podpore (857 točk) in načrtovano reševanje problema (841 točk). Najmanj rabljena strategija 

spoprijemanja s stresom je sprejemanje odgovornosti (491), nad njo pa sta direktno soočanje 

(676 točk) in distanciranje (707 točk).  

 

Graf 3.3: Primerjava pogostosti uporabe posameznih strategij spoprijemanja med vzorcema 

(surovi podatki) 

 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Vzorec 2 (osebe brez KVČB) je številčno večji, vanje je bilo vključenih 87 ljudi, v vzorec 1 

(osebe s KVČB) pa 58 ljudi. Zato med vzorcema prihaja do očitnih razlik med zbranimi točkami 

pri posamezni strategiji (glej Graf 3.3). Vendar je vseeno mogoče primerjati dobljena zaporedna 

mesta strategij. Tako se pri obeh skupinah znotraj prvih treh mest najpogosteje rabljenih 

znajdeta strategiji samoobvladovanje in načrtovano reševanje problema. Pri obeh vzorcih sta 

najmanj rabljeni strategiji sprejemanje odgovornosti in direktno soočanje. Do razlike pa prihaja 

pri strategiji iskanje socialne podpore, ki je pri skupini s KVČB ena izmed manj rabljenih, pri 

skupini brez KVČB pa ena izmed bolj rabljenih. Za podrobnejšo analizo je potrebna še dodatna 

obdelava zbranih podatkov. 
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Vprašalnik poleg surovih rezultatov predvideva še nadaljnjo obdelavo. Pod posamezno 

strategijo namreč ni bilo zajeto eno število strategij, tako da so pravzaprav podani podatki tudi 

usmeritve za delo naprej. Po Folkmanovi in Lazarusu (1988) je iz surovih podatkov moč 

izračunati tudi relativne podatke. Ti v proporcih predstavljajo pogostost uporabe določene 

strategije spoprijemanja in so izraženi v odstotkih. Skupaj vse strategije spoprijemanja 

predstavljajo 100 %. 

 

Za izračun relativnih podatkov je treba vzeti zbrane točke posamezne strategije in jih deliti s 

številom trditev, ki so vsi skupni primeri posamezne strategije. Tako dobimo povprečen rezultat 

za vsako strategijo. Nato seštejemo vse izračunane povprečne rezultate in s tem rezultatom nato 

delimo vsak povprečen rezultat za vsako strategijo. Ta izračun nato predstavlja relativni 

podatek odstotka za vsako strategijo spoprijemanja posebej (Folkman in Lazarus 1988). Na 

opisani način sem tudi sama prišla do relativnih rezultatov, ki so predstavljeni v tabelah in grafih 

v nadaljevanju. 

 

Tabela 3.12: Pogostost uporabe posameznih strategij spoprijemanja pri osebah s KVČB 

(relativni podatki) 

  

Odstotki 

Direktno soočanje 11,50 

Distanciranje 12,02 

Samoobvladovanje 12,71 

Iskanje socialne podpore 13,00 

Sprejemanje odgovornosti 12,08 

Beg – izogibanje 10,32 

Načrtovano reševanje problema 14,78 

Pozitivno prevrednotenje 13,59 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Sodeč po izračunanih relativnih rezultatih (glej Tabelo 3.12), je najpogosteje uporabljena 

strategija spoprijemanja pri osebah s KVČB načrtovano reševanje problema (14,78 %). Sledita 

ji pozitivno prevrednotenje (13,59 %) in iskanje socialne podpore (13,00 %). Nato še strategije 

samoobvladovanje (12,71 %), sprejemanje odgovornosti (12,08 %) in distanciranje (12,02 %). 

Kot najmanj uporabljeni pa sta se izkazali strategiji beg – izogibanje (10,32 %) in direktno 

soočanje (11,50 %).  
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Tabela 3.13: Pogostost uporabe posameznih strategij spoprijemanja pri osebah brez KVČB 

(relativni podatki) 

  

Odstotki 

Direktno soočanje 11,29 

Distanciranje 11,81 
Samoobvladovanje 14,27 

Iskanje socialne podpore 14,31 

Sprejemanje odgovornosti 12,30 

Beg – izogibanje 10,27 

Načrtovano reševanje problema 14,05 

Pozitivno prevrednotenje 11,70 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Iz Tabele 3.13 je razvidno, da je najpogosteje uporabljena strategija spoprijemanja s stresom 

pri osebah brez KVČB iskanje socialne podpore (14,31 %). Sledita ji samoobvladovanje (14,27 

%) in načrtovano reševanje problema (14,05 %). Naslednje strategije so sprejemanje 

odgovornosti (12,30 %), distanciranje (11,81 %) in pozitivno prevrednotenje (11,70 %). Na 

zadnji dve mesti se uvrščata direktno soočanje (11,29 %) in strategija beg – izogibanje 

(10,27 %).  
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Graf 3.4: Primerjava pogostosti uporabe posameznih strategij spoprijemanja med vzorcema 

(relativni podatki) 

 
Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Graf 3.4 predstavlja primerjavo pogostosti uporabe posameznih strategij spoprijemanja med 

vzorcema. Razvidno je, da imata skupini sicer različni najbolj rabljeni strategiji (glej 

Tabelo 3.12 in 3.13), a se pri obeh skupinah znotraj prvih treh mest najpogosteje rabljenih 

znajdeta strategiji načrtovano reševanje problema in iskanje socialne podpore. Sta pa pri obeh 

skupinah najmanj rabljeni strategiji beg – izogibanje in direktno soočanje. Do največjih razlik 

med vzorcema prihaja pri strategiji pozitivno prevrednotenje. Osebe s KVČB za 1,89 % bolj 

uporabljajo to strategijo. Tudi pri samoobvladovanju prihaja do razlike, osebe brez KVČB se v 

1,56 % bolj poslužujejo te strategije. Najmanj razlik pa je pri najmanj rabljeni strategiji v obeh 

vzorcih, to je beg – izogibanje. Za 0,05 % več se je poslužujejo osebe s KVČB. 
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Tabela 3.14: Pogostost uporabe posameznih strategij spoprijemanja pri osebah s KVČB po 

spolu 

 

Odstotki 

Moški Ženske 

Direktno soočanje 10,06 11,96 

Distanciranje 13,18 11,65 

Samoobvladovanje 13,48 12,46 

Iskanje socialne podpore 12,31 13,22 

Sprejemanje odgovornosti 10,25 12,67 

Beg – izogibanje 9,16 10,69 

Načrtovano reševanje problema 16,99 14,07 

Pozitivno prevrednotenje 14,57 13,27 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Iz Tabele 3.14 je razvidno, da se med bolnicami in bolniki s KVČB pojavljajo tako podobnosti 

kot razlike v rabi strategij spoprijemanja. Obe skupini najpogosteje uporabljata strategijo 

načrtovano reševanje problema, a vendar se je moški poslužujejo pogosteje (16,99 %) kot 

ženske (14,07 %). Ravno tako je obema skupna najmanj rabljena strategija spoprijemanja, to je 

beg – izogibanje, ki je sicer pri moških nižja (9,16 %) kot pri ženskah (10,69 %). Oboje se tudi 

ujema z osnovnimi rezultati. Razlika pa se pojavlja v razponu skrajnih vrednosti, torej od 

najmanj rabljene do najbolj rabljene strategije. Pri moških je ta razpon precej večji (7,38 %) kot 

pri ženskah (3,38 %). Iz tega je moč razbrati, da ženske uporabljajo vse strategije precej bolj 

enakomerno kakor moški, pri katerih so razlike med rabo strategij očitnejše. 

 

Tabela 3.15: Pogostost uporabe posameznih strategij spoprijemanja pri osebah brez KVČB po 

spolu 

 

Odstotki 

Moški Ženske 

Direktno soočanje 11,23 11,31 

Distanciranje 12,65 11,57 

Samoobvladovanje 14,37 14,25 

Iskanje socialne podpore 11,38 15,16 

Sprejemanje odgovornosti 13,36 12,00 

Beg – izogibanje 9,71 10,43 

Načrtovano reševanje problema 15,64 13,59 

Pozitivno prevrednotenje 11,67 11,70 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 
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Tudi med ženskami in moškimi brez KVČB se pojavljajo tako podobnosti kot razlike v rabi 

strategij spoprijemanja s stresom (glej Tabelo 3.15). Moški najpogosteje uporabljajo strategijo 

načrtovano reševanje problema (15,64 %), medtem ko ženske iskanje socialne podpore 

(15,16 %). Pri obeh skupinah znotraj vzorca oseb brez KVČB je najmanj rabljena strategija 

spoprijemanja beg – izogibanje, moški (9,71 %) jo uporabljajo še manj kot ženske (10,43 %). 

Razlika pa se pojavlja v razponu skrajnih vrednosti, torej od najmanj rabljene do najbolj 

rabljene strategije. Pri moških je ta razpon večji (5,93 %) kot pri ženskah (4,73 %). Iz tega je 

moč razbrati, da ženske uporabljajo vse strategije enakomernejše kakor moški, pri katerih so 

razlike med rabo strategij očitnejše. 

 

Graf 3.5: Primerjava pogostosti uporabe posameznih strategij spoprijemanja s stresom pri 

moških med vzorcema 

 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Graf 3.5 predstavlja primerjavo pogostosti uporabe posameznih strategij spoprijemanja s 

stresom pri moških med vzorcema. Pri obeh skupinah moških je najbolj uporabljena strategija 

načrtovano reševanje problema. V obeh skupinah je v okviru rabe pogostosti strategije med 

tremi najbolj rabljenimi tudi strategija samoobvladovanje. Tudi tukaj sta pri obeh skupinah 

moških najmanj rabljeni strategiji beg – izogibanje in direktno soočanje. Do največje razlike 

med vzorcema moških prihaja pri strategiji sprejemanje odgovornosti. Osebe brez KVČB v 
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3,10 % to strategijo več uporabljajo. Najmanjša razlika pa je v rabi strategije distanciranje. Le-

te se za 0,54 % več poslužujejo osebe s KVČB. 

 

Graf 3.6: Primerjava pogostosti uporabe posameznih strategij spoprijemanja s stresom pri 

ženskah med vzorcema 

 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Graf 3.6 predstavlja primerjavo pogostosti uporabe posameznih strategij spoprijemanja s 

stresom pri ženskah med vzorcema. Med ženskami v obeh vzorcih se najbolj rabljena strategija 

sicer razlikuje, se pa v okviru prvih treh mest pri obeh skupinah žensk znajdeta iskanje socialne 

podpore in načrtovano reševanje problema. Najmanj rabljena strategija spoprijemanja je pri 

obeh skupinah enaka, to je beg – izogibanje. Do največje razlike prihaja pri strategiji iskanje 

socialne podpore. Ženske brez KVČB za 1,94 % več uporabljajo to strategijo. Najmanj razlike 

je pri strategiji distanciranje. Za 0,08 % več se je poslužujejo ženske s KVČB. 
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Tabela 3.16: Pogostost uporabe posameznih strategij spoprijemanja s stresom po starosti pri 

osebah s KVČB 

  Odstotki 

Starost do 21 let Starost 21–40 let Starost 41–60 let 

Direktno soočanje 8,86 11,59 11,77 

Distanciranje 16,15 11,93 11,37 

Samoobvladovanje 12,06 12,64 13,19 

Iskanje socialne podpore 11,98 12,82 14,05 

Sprejemanje odgovornosti 13,29 12,48 10,03 

Beg – izogibanje 9,38 10,81 8,43 

Načrtovano reševanje problema 16,67 14,23 16,72 

Pozitivno prevrednotenje 11,61 13,50 14,45 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Iz podanih rezultatov v Tabeli 3.16 je razvidno, da je pri vseh treh starostnih skupinah s KVČB 

najbolj izražena strategija spoprijemanja načrtovano reševanje problema. Najbolj izrazito 

izstopa pri starostni skupini 41–60 let (16,72 %), sledi ji skupina do 21 let (16,67 %), nazadnje 

pa še skupina 21–40 let (14,23 %). Pri najmanj rabljeni strategiji se je pojavilo odstopanje od 

pridobljenih osnovnih podatkov oseb s KVČB, kjer je sicer najbolj izražena strategija res 

načrtovano reševanje problema (14,78 %), najmanj pa strategija beg – izogibanje (10,32 %). 

Pri skupinah 21–40 let in 41–60 let je ravno tako najmanj uporabljena strategija beg – 

izogibanje (10,81 % in 8,43 %). Pri skupini ljudi s KVČB do 21 let pa se je strategija beg – 

izogibanje uvrstila na predzadnje mesto (9,38 %), najmanj rabljena pa je strategija direktnega 

soočanja (8,86 %). Pri izračunavanju razpona skrajnih vrednosti posamezne starostne skupine 

s KVČB je vrednost največja v starostni skupini 41–60 let (8,29 %), ki ji blizu sledi skupina do 

21 let (7,81 %). Precej manjši razpon pa je pri skupini 21–40 let (3,42 %), kar pomeni, da so v 

tej starostni skupini vse strategije zelo enakomerno rabljene. 
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Tabela 3.17: Pogostost uporabe posameznih strategij spoprijemanja s stresom po starosti pri 

osebah brez KVČB 

  Odstotki 

Starost do 21 let Starost 21–40 let Starost 41–60 let 

Direktno soočanje 13,06 11,01 11,50 

Distanciranje 14,63 11,90 9,85 

Samoobvladovanje 15,23 13,87 15,46 

Iskanje socialne podpore 11,32 15,22 12,09 

Sprejemanje odgovornosti 12,28 12,21 12,72 

Beg – izogibanje 11,23 10,89 7,09 

Načrtovano reševanje problema 11,50 13,38 18,33 

Pozitivno prevrednotenje 10,75 11,53 12,95 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Iz Tabele 3.17 je razvidno, da se tri starostne skupine oseb brez KVČB poslužujejo različnih 

strategij za spoprijemanje s stresom. Pri starostni skupini do 21 let je najbolj pogosto rabljena 

strategija samoobvladovanje (15,23 %), pri starostni skupini 21–40 let iskanje socialne podpore 

(15,22 %), pri starostni skupini 41–60 let pa načrtovano reševanje problema (18,33 %). Zadnji 

rezultat predstavlja največji dobljen odstotek uporabe določene strategije spoprijemanja s 

stresom znotraj vseh posameznih podskupin v obeh vzorcih. Najmanj rabljena strategija pri 

skupini oseb brez KVČB do 21 let je pozitivno prevrednotenje (10,75 %), pri ostalih dveh 

starostnih skupinah pa beg – izogibanje (10,89 % in 7,09 %). Kar se tiče razpona med skrajnima 

vrednostma, torej med najbolj rabljeno in najmanj rabljeno strategijo, je največji razpon v 

starostni skupini 41–60 let, ki znaša kar 11,24 %. Pri ostalih dveh skupinah je le-ta znatno 

manjši, v starostni skupini do 21 let je 4,48 %, v starostni skupini 21–40 let pa temu precej 

podoben rezultat 4,34 %. Očitno je, da se v starostni skupini 41–60 let zelo neenakomerno 

poslužujejo uporabe različnih strategij. 
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Graf 3.7: Primerjava pogostosti uporabe posameznih strategij spoprijemanja s stresom v 

starostni skupini do 21 let med vzorcema 

 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Graf 3.7 predstavlja primerjavo pogostosti uporabe posameznih strategij spoprijemanja s 

stresom v starostni skupini do 21 let med vzorcema. Med vzorcema se strategije sicer 

razlikujejo, a se pri obeh na drugem mestu pojavi distanciranje. Ostale strategije znotraj prvih 

treh mest so med vzorcema drugačne. Tudi najmanj rabljeni strategiji spoprijemanja v obeh 

vzorcih se razlikujeta, enaka je le druga najmanj rabljena, to je strategija beg – izogibanje. Do 

največje razlike prihaja pri strategiji načrtovano reševanje problema (5,18 %), ki se je osebe do 

21 let s KVČB poslužujejo v večji meri. Najmanjša razlika pa je pri strategiji iskanje socialne 

podpore (0,66 %), ki se je v večji meri poslužujejo osebe s KVČB do 21 let. 
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Graf 3.8: Primerjava pogostosti uporabe posameznih strategij spoprijemanja s stresom v 

starostni skupini 21–40 let med vzorcema 

 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Graf 3.8 predstavlja primerjavo pogostosti uporabe posameznih strategij spoprijemanja s 

stresom v starostni skupini 21–40 let med vzorcema. Med osebami v tej starostni skupini v obeh 

vzorcih se najbolj rabljena strategija sicer razlikuje, se pa v okviru prvih treh mest pri obeh 

skupinah znajdeta beg – izogibanje in samoobvladovanje. Najmanj aplicirani strategiji sta pri 

obeh vzorcih enaki – pozitivno prevrednotenje in načrtovano reševanje problema. Največja 

razlika se kaže pri strategiji iskanje socialne podpore (2,41 %), ki jo v večji meri uporabljajo 

osebe brez KVČB. Najmanjša razlika je pri strategiji distanciranje (0,03 %), ki jo v večji meri 

uporabljajo osebe s KVČB. To je najmanjša razlika med posluževanjem strategij znotraj 

primerjave med obema vzorcema. 
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Graf 3.9: Primerjava pogostosti uporabe posameznih strategij spoprijemanja s stresom v 

starostni skupini 41–60 let med vzorcema 

 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Graf 3.9 predstavlja primerjavo pogostosti uporabe posameznih strategij spoprijemanja s 

stresom v starostni skupini 41–60 let med vzorcema. V obeh skupinah je najbolj rabljena 

strategija pozitivno prevrednotenje. Znotraj drugih dveh mest pa se pri obeh skupinah pojavi še 

pozitivno prevrednotenje. Tudi najmanj rabljena strategija je pri obeh vzorcih oseb v starosti 

41–60 let enaka, to je beg – izogibanje. Največja razlika je razvidna pri strategiji spoprijemanja 

sprejemanje odgovornosti, ki jo za 2,69 % več uporabljajo osebe brez KVČB. Najmanjša razlika 

je pri strategiji direktno soočanje, ki jo za 0,27 % več uporabljajo osebe s KVČB. 

 

Nadalje so prikazani pridobljeni rezultati po obliki KVČB, kar pomeni, da primerjava z 

vzorcem ljudi brez KVČB ni bila možna. 
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Tabela 3.18: Pogostost uporabe posameznih strategij spoprijemanja po obliki KVČB 

  Odstotki 
 

UK CB IK 

Direktno soočanje 11,90 11,33 11,44 

Distanciranje 11,33 12,06 14,87 

Samoobvladovanje 12,84 12,62 13,07 

Iskanje socialne podpore 13,44 12,58 15,25 

Sprejemanje odgovornosti 11,05 12,89 8,58 

Beg – izogibanje 10,32 10,29 10,58 

Načrtovano reševanje problema 15,87 14,57 11,82 

Pozitivno prevrednotenje 13,25 13,66 14,38 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Graf 3.10: Pogostost uporabe posameznih strategij spoprijemanja po obliki KVČB 

 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Iz prikazanih rezultatov je razvidno, da se pri skupinah oseb z različnimi oblikami KVČB 

pojavljajo razlike in podobnosti. Pri ljudeh z UK je najbolj izražena strategija spoprijemanja 

načrtovano reševanje problema (15,87 %), ravno tako tudi pri osebah s CB (14,57 %). Pri 

bolnikih z IK pa je najbolj izražena strategija iskanje socialne podpore (15,25 %), ki ji sledita 

distanciranje (14,87 %) in pozitivno prevrednotenje (14,38 %). Načrtovano reševanje problema 

je šele na petem mestu (11,82 %). Ravno tako imata skupini oseb z UK in CB skupno najmanj 
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izraženo strategijo, to je beg – izogibanje (10,32 % in 10,29 %). Raba le-te se kaže v zelo 

podobnem odstotku. Ponovno pa je pri ljudeh z IK najmanj izrazita druga strategija, to je 

sprejemanje odgovornosti (8,58 %), sledi pa ji beg – izogibanje (10,58 %). V kolikor si 

pogledamo še razpon skrajnih vrednosti, je ta najbolj izrazit pri ljudeh z IK (6,67 %), ki mu 

sledijo tisti z UK (5,55 %). Najmanjši je pri skupini oseb s CB (4,28 %), kar pomeni, da slednji 

najbolj enakomerno uporabljajo vse strategije spoprijemanja. 

 

V nadaljevanju so predstavljeni še relativni rezultati po makrostrategijah spoprijemanja s 

stresom. Po Endlerju in Parkerju (1990) sem v skupino problemsko osredotočenih strategij 

zajela načrtovano reševanje problema in iskanje socialne podpore, v skupino čustveno 

osredotočenih strategij pa direktno soočanje, distanciranje, samoobvladovanje, sprejemanje 

odgovornosti, beg – izogibanje in pozitivno prevrednotenje. Nato sem izračunala povprečni 

rezultat za posamezno makrostrategijo, ki je v tabelah v nadaljevanju izražen v povprečnih 

odstotkih. 

 

Tabela 3.19: Problemsko in čustveno orientirane strategije spoprijemanja s stresom pri osebah 

s KVČB 

 Povprečni odstotki 

Problemsko orientirane 

strategije 

13,89 

Čustveno orientirane strategije 12,04 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Iz Tabele 3.19 je razvidno, da se osebe s KVČB v splošnem v večji meri poslužujejo 

problemsko orientiranih strategij (13,89 %) kot čustveno orientiranih strategij (12,04 %). 

 

Tabela 3.20: Problemsko in čustveno orientirane strategije spoprijemanja s stresom pri osebah 

brez KVČB 

 Povprečni odstotki 

Problemsko orientirane 

strategije 

14,18 

Čustveno orientirane strategije 11,94 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 
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Iz Tabele 3.20 je razvidno, da se osebe brez KVČB v splošnem v večji meri poslužujejo 

problemsko orientiranih strategij (14,18 %) kot čustveno orientiranih strategij (11,94 %). 

 

Graf 3.11: Primerjava pogostosti uporabe posamezne makrostrategije spoprijemanja med 

vzorcema 

 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Graf 3.11 prikazuje primerjavo pogostosti uporabe posamezne makrostrategije spoprijemanja 

med vzorcema oseb s KVČB in brez KVČB. Kot je razvidno, se obe skupini v približno enaki 

meri poslužujeta dotične makrostrategije. Osebe brez KVČB se za 0,29 % več poslužujejo 

uporabe problemsko osredotočenih strategij, medtem so se osebe s KVČB za 0,10 % več 

poslužujejo uporabe čustveno osredotočenih strategij. 

 

  

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

problemsko čustveno

Pogostost uporabe posamezne 
makrostrategije v % – osebe s 
KVČB

Pogostost uporabe posamezne 
makrostrategije v % – osebe brez 
KVČB



Župan, Tina. 2017. »Spoprijemanje s stresom pri osebah s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi.« 

Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

 

63 

 

Tabela 3.21: T-test neodvisnih vzorcev za mikrostrategije med vzorcema 

 
Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Na podlagi rezultatov t-testa ničelno domnevo o enakosti povprečij pogostosti uporabe 

mikrostrategije direktno soočanje med vzorcema oseb s KVČB in brez KVČB sprejmemo pri 

5-odstotni stopnji pomembnosti (p = 0,163 > 0,05). Kar pomeni, da ne obstajajo statistično 

pomembne razlike v pogostosti uporabe strategije direktno soočanje med ljudmi s KVČB in 

ljudmi brez KVČB (glej Tabelo 3.21).  

 

Na podlagi rezultatov t-testa ničelno domnevo o enakosti povprečij pogostosti uporabe 

mikrostrategije distanciranje med vzorcema oseb s KVČB in brez KVČB sprejmemo pri 5-

odstotni stopnji pomembnosti (p = 0,176 > 0,05). Kar pomeni, da ne obstajajo statistično 

pomembne razlike v pogostosti uporabe strategije distanciranje med ljudmi s KVČB in ljudmi 

brez KVČB (glej Tabelo 3.21).  

 

Na podlagi rezultatov t-testa ničelno domnevo o enakosti povprečij pogostosti uporabe 

mikrostrategije samoobvladovanje med vzorcema oseb s KVČB in brez KVČB sprejmemo pri 

5-odstotni stopnji pomembnosti (p = 0,127 > 0,05). Kar pomeni, da ne obstajajo statistično 

Min Max

Predpostavljene enake 

variance

0,203 0,653 0,987 143,000 0,325 0,163 0,575 0,582 -0,577 1,726

Predpostavljene različne 

variance

0,995 125,818 0,322 0,161 0,575 0,578 -0,568 1,718

Predpostavljene enake 

variance

0,423 0,516 0,934 143,000 0,352 0,176 0,598 0,640 -0,667 1,862

Predpostavljene različne 

variance

0,914 112,880 0,363 0,181 0,598 0,654 -0,698 1,894

Predpostavljene enake 

variance

0,063 0,803 -1,144 143,000 0,254 0,127 -0,701 0,613 -1,912 0,510

Predpostavljene različne 

variance

-1,127 115,717 0,262 0,131 -0,701 0,622 -1,934 0,531

Predpostavljene enake 

variance

0,636 0,426 -0,557 143,000 0,578 0,289 -0,420 0,753 -1,908 1,069

Predpostavljene različne 

variance

-0,567 129,060 0,572 0,286 -0,420 0,740 -1,885 1,046

Predpostavljene enake 

variance

4,722 0,031 0,418 143,000 0,676 0,338 0,201 0,481 -0,750 1,152

Predpostavljene različne 

variance

0,400 103,284 0,690 0,345 0,201 0,503 -0,797 1,199

Predpostavljene enake 

variance

0,015 0,903 0,621 143,000 0,536 0,268 0,557 0,898 -1,217 2,332

Predpostavljene različne 

variance

0,619 121,353 0,537 0,268 0,557 0,900 -1,224 2,339

Predpostavljene enake 

variance

0,914 0,341 1,544 143,000 0,125 0,062 1,057 0,685 -0,296 2,411

Predpostavljene različne 

variance

1,515 114,198 0,132 0,066 1,057 0,698 -0,325 2,440

Predpostavljene enake 

variance

0,791 0,375 2,612 143,000 0,010 0,005 2,109 0,808 0,513 3,705

Predpostavljene različne 

variance

2,552 112,433 0,012 0,006 2,109 0,826 0,472 3,747

Levenov test enakosti 

varianc T-test enakosti povprečij 

F Sig. t sp

Sig. (2-

stranski)

Povprečna 

razlika

Standardna 

napaka 

razlike

95 % interval zaupanja 

za razlike

Sig./2
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podpore

sprejemanje 

odgovornosti

distanciranje

samoobvladovanje

beg – izogibanje

načrtovano reševanje 

problema

pozitivno 

prevrednotenje



Župan, Tina. 2017. »Spoprijemanje s stresom pri osebah s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi.« 

Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

 

64 

 

pomembne razlike v pogostosti uporabe strategije samoobvladovanje med ljudmi s KVČB in 

ljudmi brez KVČB (glej Tabelo 3.21).  

 

Na podlagi rezultatov t-testa ničelno domnevo o enakosti povprečij pogostosti uporabe 

mikrostrategije iskanje socialne podpore med vzorcema oseb s KVČB in brez KVČB 

sprejmemo pri 5-odstotni stopnji pomembnosti (p = 0,289 > 0,05). Kar pomeni, da ne obstajajo 

statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe strategije iskanje socialne podpore med 

ljudmi s KVČB in ljudmi brez KVČB (glej Tabelo 3.21).  

 

Na podlagi rezultatov t-testa ničelno domnevo o enakosti povprečij pogostosti uporabe 

mikrostrategije sprejemanje odgovornosti med vzorcema oseb s KVČB in brez KVČB 

sprejmemo pri 5-odstotni stopnji pomembnosti (p = 0,345 > 0,05). Kar pomeni, da ne obstajajo 

statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe strategije sprejemanje odgovornosti med 

ljudmi s KVČB in ljudmi brez KVČB (glej Tabelo 3.21).  

 

Na podlagi rezultatov t-testa ničelno domnevo o enakosti povprečij pogostosti uporabe 

mikrostrategije beg – izogibanje med vzorcema oseb s KVČB in brez KVČB sprejmemo pri 5-

odstotni stopnji pomembnosti (p = 0,268 > 0,05). Kar pomeni, da ne obstajajo statistično 

pomembne razlike v pogostosti uporabe strategije beg – izogibanje med ljudmi s KVČB in 

ljudmi brez KVČB (glej Tabelo 3.21).  

 

Na podlagi rezultatov t-testa ničelno domnevo o enakosti povprečij pogostosti uporabe 

mikrostrategije načrtovano reševanje problema med vzorcema oseb s KVČB in brez KVČB 

sprejmemo pri 5-odstotni stopnji pomembnosti (p = 0,062 > 0,05). Kar pomeni, da ne obstajajo 

statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe strategije načrtovano reševanje problema 

med ljudmi s KVČB in ljudmi brez KVČB (glej Tabelo 3.21).  

 

Na podlagi rezultatov t-testa ničelno domnevo o enakosti povprečij pogostosti uporabe 

mikrostrategije pozitivno prevrednotenje med vzorcema oseb s KVČB in brez KVČB zavrnemo 

pri 5-odstotni stopnji pomembnosti (p = 0,005 < 0,05). Kar pomeni, da obstajajo statistično 

pomembne razlike v pogostosti uporabe mikrostrategije pozitivno prevrednotenje med osebami 

s KVČB in osebami brez KVČB. Oziroma osebe brez KVČB v povprečju pogosteje uporabljajo 

strategijo pozitivno prevrednotenje kot osebe s KVČB. 
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Tabela 3.22: T-test neodvisnih vzorcev za makrostrategije med vzorcema 

 

Vir: Župan, lastna raziskava (2016) 

 

Na podlagi rezultatov t-testa ničelno domnevo o enakosti povprečij pogostosti uporabe 

problemsko osredotočenih strategij med vzorcema oseb s KVČB in brez KVČB sprejmemo pri 

5-odstotni stopnji pomembnosti (p = 0,291 > 0,05). Kar pomeni, da ne obstajajo statistično 

pomembne razlike v pogostosti uporabe problemsko osredotočenih strategij med ljudmi s 

KVČB in ljudmi brez KVČB (glej Tabelo 3.22).  

 

Na podlagi rezultatov t-testa ničelno domnevo o enakosti povprečij pogostosti uporabe 

čustveno osredotočenih strategij med vzorcema oseb s KVČB in brez KVČB sprejmemo pri 5-

odstotni stopnji pomembnosti (p = 0,112 > 0,05). Kar pomeni, da ne obstajajo statistično 

pomembne razlike v pogostosti uporabe čustveno osredotočenih strategij med ljudmi s KVČB 

in ljudmi brez KVČB (glej Tabelo 3.22).  

 

Ničelno domnevo o različni pogostosti uporabe posameznih mikrostrategij pri osebah s KVČB 

in brez KVČB sprejmemo, če je verjetnost, da povprečji ne pripadata isti populaciji, večja od 5 

% (p > 0,05). Iz Tabele 3.21 je razvidno, da so p-vrednosti za sedem mikrostrategij 

nepomembne (večje od 0,05), zato za te mikrostrategije sprejemamo ničelno hipotezo, kar 

pomeni, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v pogostosti uporabe teh strategij 

obvladovanja stresa med ljudmi s KVČB in ljudmi brez KVČB. Izjema je strategija pozitivnega 

prevrednotenja, kjer se je pokazala pomembna razlika (p < 0,05). Strategija načrtovanega 

reševanja problemov kaže tendenco k pomembnosti (p = 0,06), ker pa je kriterij 0,05 

dogovorjen statistično, tu ni pomembnejše razlike. 

 

Min Max

Predpostavljene enake 

variance

0,017 0,896 0,552 143,000 0,582 0,291 0,638 1,155 -1,645 2,921

Predpostavljene različne 

variance

0,546 117,391 0,586 0,293 0,638 1,169 -1,676 2,952

Predpostavljene enake 

variance

3,767 0,054 1,219 143,000 0,225 0,112 3,339 2,739 -2,075 8,753

Predpostavljene različne 

variance

1,173 105,929 0,243 0,122 3,339 2,846 -2,304 8,982

95 % interval zaupanja 

za razlike

problemsko 

osredotočene strategije

Povprečna 

razlika

Standardna 

napaka 

razlike

čustveno osredotočene 

strategije 

Levenov test enakosti 

varianc T-test enakosti povprečij 

F Sig. t sp

Sig. (2-

stranski) Sig./2
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S tem zavračamo tudi raziskovalni hipotezi H1 in H2 in ugotavljamo, da med ljudmi s KVČB 

in brez KVČB ni statistično pomembnih razlik glede pogostosti uporabe posameznih strategij 

obvladovanja stresa.  

 

3.8 Interpretacija rezultatov  

 

Osebe s KVČB kot strategije za spoprijemanje s stresom uporabljajo predvsem načrtovano 

reševanje problema, pozitivno prevrednotenje in iskanje socialne podpore. V večji meri 

uporabljajo strategije spoprijemanja, ki so osredotočene na problem. Na podlagi prebrane 

literature je bilo moč pričakovati, da osebe s KVČB uporabljajo več čustveno osredotočenih 

strategij, predvsem beg – izogibanje in distanciranje (Van der Zaag-Loonen et al. 2004; Jones, 

Wessinger in Crowell 2006; Bitton et al. 2008). Izkazalo se je ravno obratno, torej da so te 

strategije med najmanj rabljenimi. Kar pa potrjujejo raziskave nekaterih drugih avtorjev 

(Drossman et al. 2000; Larsson et al. 2008).  

 

Pri vzorcu oseb s KVČB je najbolj rabljena strategija načrtovano reševanje problema, pri vzorcu 

oseb brez KVČB pa iskanje socialne podpore. Ne glede na to pa se ti dve tudi pri vzorcu, kjer 

nista na prvem mestu, še vedno znajdeta na drugem ali tretjem mestu uporabe. Pri obeh 

skupinah sta najmanj rabljeni strategiji beg – izogibanje in direktno soočanje. Rezultati t-testa 

za nekorelirane vzorce so pokazali, da med posameznimi mikrostrategijami pri osebah s KVČB 

in osebah brez KVČB ni statistično pomembnih razlik v pogostosti uporabe vseh mikrostrategij 

razen pri strategiji pozitivno prevrednotenje. Osebe brez KVČB v povprečju pogosteje kot 

osebe s KVČB uporabljajo zgolj strategijo pozitivno prevrednotenje. Hipotezo 1, ki pravi, da 

se osebe s KVČB poslužujejo več bega – izogibanja in distanciranja kot osebe brez KVČB, 

torej zavrnemo. Strategiji beg – izogibanje in distanciranje osebe s KVČB uporabljajo v enaki 

meri kot osebe brez KVČB. V bistvu se vseh strategij razen pozitivnega prevrednotenja obe 

skupini poslužujeta v enaki meri. 

 

Obe skupini v večji meri uporabljata problemsko osredotočene strategije, v manjši meri pa 

čustveno osredotočene strategije. Rezultati t-testa so pokazali, da ne obstajajo statistično 

pomembne razlike v pogostosti uporabe tako problemsko kot čustveno osredotočenih strategij 

med ljudmi s KVČB in ljudmi brez KVČB. Hipotezo 2, ki pravi, da se osebe s KVČB 

poslužujejo bolj čustveno osredotočenih strategij za spoprijemanje s stresom kot osebe brez 



Župan, Tina. 2017. »Spoprijemanje s stresom pri osebah s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi.« 

Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

 

67 

 

KVČB, torej zavrnemo. Obe skupini se enako poslužujeta čustveno osredotočenih strategij. 

Tudi pri problemsko osredotočenih strategijah med skupinama ni razlike. 

 

Van der Zaag-Loonen et al. (2004) navajajo, da osebe s KVČB uporabljajo več izogibalnega 

vedenja, bega, ignoriranja težav itd. kot osebe brez KVČB. Pri ostalih strategijah pa statistično 

pomembnih razlik ne opažajo. Raziskava te magistrske naloge je pokazala, da pri strategiji beg 

– izogibanje in njej podobnim med osebami s KVČB in osebami brez KVČB ne obstajajo 

pomembne razlike. Izkazalo se je torej podobno, kot avtorji ugotavljajo za vse druge strategije. 

Izjema je le pozitivno prevrednotenje, ki je bolj izrazito rabljeno pri osebah brez KVČB. Jones, 

Wessinger in Crowell (2006) ugotavljajo, da osebe s KVČB poročajo o izrazito manjši 

medosebni podpori kot osebe brez KVČB, največ se poslužujejo strategije beg – izogibanje. 

Osebe brez KVČB precej več uporabljajo načrtovano reševanje problemov in pozitivno 

prevrednotenje. Kot že omenjeno, pri strategijah načrtovano reševanje problema in beg – 

izogibanje ni večjih razlik. Z omenjenimi avtorji pa sovpada ugotovitev, da se osebe brez 

KVČB poslužujejo več pozitivnega prevrednotenja kot osebe s KVČB. 

 

 

4 SKLEPNE MISLI/DISKUSIJA 

 

 

Glavni cilj magistrske naloge je bil iskanje odgovora na vprašanje, katerih strategij za 

spoprijemanje s stresom se poslužujejo osebe s KVČB in ali so te drugačne od strategij, ki se 

jih poslužujejo osebe brez KVČB. V ta namen sta bili postavljeni hipotezi H1 (Osebe s KVČB 

se poslužujejo več bega – izogibanja in distanciranja kot osebe brez KVČB.) in H2 (Osebe s 

KVČB se poslužujejo bolj čustveno osredotočenih strategij za spoprijemanje s stresom kot 

osebe brez KVČB.). Na podlagi prebrane literature sem ugotovila, da takšna raziskava v 

Sloveniji še ni bila izvedena, zato sem se odločila, da se tega lotim sama. S temo spoprijemanja 

s stresom se sicer ukvarjajo mnogi avtorji, eden izmed najbolj uveljavljenih avtorjev tega 

področja je Richard S. Lazarus. Wong in Wong (2006) navajata, da je procesna definicija 

spoprijemanja s stresom, ki sta jo leta 1984 podala Lazarus in Folkmanova, še danes najbolj 

rabljena in priznana. Zato sem se odločila, da se pri raziskovanju opiram predvsem na ta pristop. 

Pri empiričnem delu sem tudi uporabila vprašalnik »Ways of Coping Questionnaire«, ki sta ga 

zasnovala Folkman in Lazarus (1988). 
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Spoprijemanje s stresom predstavlja stalen trud za spreminjanje kognitivnih in vedenjskih 

načinov za obvladovanje specifičnih zunanjih in/ali notranjih zahtev, ki so ocenjene kot take, 

ki so posamezniku v breme ali celo presegajo njegove spretnosti (Lazarus in Folkman 1984). 

Lazarus (1993) spoprijemanje s stresom raziskuje tudi na ravni mikro- in makrostrategij. 

Makroanalitski pristop je pojmovanje spoprijemanja, ki lahko na dva načina vpliva na izide 

stresne reakcije. Znotraj tega ločuje na problem osredotočene strategije in na čustva 

osredotočene strategije. Pri mikroanalistkem pristopu pa gre predvsem za opazovanje 

izraženosti osmih podtipov. Natančneje pod strategije, ki se pojavljajo v okviru spoprijemanja, 

ki je osredotočeno na čustva, spadajo direktno soočanje, distanciranje, samoobvladovanje, 

sprejemanje odgovornosti, beg – izogibanje in pozitivno prevrednotenje, pod strategije 

spoprijemanja s stresom, ki je osredotočeno na problem, pa načrtovano reševanje problema in 

iskanje socialne podpore (Endler in Parker 1990).  

 

Spoprijemanje s stresom je vmesni člen med stresno situacijo in človekovim odzivom nanjo. 

Izbira načina spoprijemanja vpliva na odziv, ki temu sledi. Na dolgi rok lahko ta vpliva na 

človekovo dobrobit in zdravje (Lazarus in Folkman 1984). Strategije spoprijemanja, ki jih 

oseba izbere, imajo lahko pozitiven vpliv. Lahko pa imajo tudi negativen vpliv in škodljivo 

vplivajo na zdravstveno stanje človeka (Jones, Wessinger in Crowell 2006). To je za bolnike s 

KVČB zelo pomembno zaradi tega, ker je bolezen zaenkrat še neozdravljiva. Zdravi in lajša se 

simptome, na dolgi rok pa je cilj zdravljenja predvsem doseganje in vzdrževanje remisije, 

zmanjševanje težav in vračanje občutka dobrega počutja. Poglaviten namen je doseganje čim 

višje kakovosti življenja osebe s KVČB (Društvo za KVČB 2014). Ravno zaradi tega je 

pomembno raziskovanje tega, kako se osebe s KVČB spoprijemajo s stresom. Cilj 

psihoterapevtskega dela z osebami s KVČB bi lahko bil izboljševanje poteka bolezni, tako da 

bi se ukvarjali s psihološkimi faktorji, ki na to vplivajo (Wietersheim in Kessler 2006). V 

Sloveniji sicer raziskave na temo, kakšnih strategij spoprijemanja se poslužujejo oboleli s 

KVČB, in primerjave z ljudmi brez KVČB še ni bilo izvedene, zato sem se sama lotila 

raziskovanja tega področja. 

 

V okviru svoje raziskave sem s pomočjo vprašalnika WCQ ugotovila, da osebe s KVČB na 

mikroravni kot najpogostejšo strategijo uporabljajo načrtovano reševanje problema, na 

makroravni pa več problemsko osredotočenih strategij. Ugotovitev je v nasprotju s 

pričakovanim in z nekaterimi navedbami tujih raziskovalcev (Van der Zaag-Loonen et al. 2004; 
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Jones, Wessinger in Crowell 2006; Bitton et al. 2008). Ker pa je literature in raziskav na tem 

področju veliko, je mogoče najti tudi takšne raziskave, ki zaključke mojega empiričnega dela 

potrjujejo (Drossman et al. 2000; Larsson et al. 2008).  

 

Nekateri izmed navedenih avtorjev so v raziskavi uporabili tudi kontrolno skupino. Ta omogoča 

primerjavo z ostalo populacijo (Ragin 2007), zato sem v magistrsko nalogo vključila še vzorec 

oseb brez KVČB. Glavni cilj magistrske naloge je bil ugotoviti, kakšne so strategije 

spoprijemanja oseb s KVČB in ali se splošna populacija razlikuje od oseb s KVČB. Na prvih 

treh mestih pogostosti rabe se pri obeh vzorcih znajdeta isti strategiji – iskanje socialne podpore 

in načrtovano reševanje problema, na zadnjih dveh mestih pa dve isti strategiji – beg – 

izogibanje in direktno soočanje. Na ravni makrostrategij se tako osebe s KVČB kot osebe brez 

KVČB poslužujejo več problemsko usmerjenih strategij. Na podlagi t-testa nekoreliranih 

vzorcev sem ugotovila, da so razlike med vzorcema po posameznih mikro- in makrostrategijah 

statistično nepomembne. Izjema je le mikrostrategija pozitivno prevrednotenje, ki jo v večji 

meri uporabljajo osebe brez KVČB. Hipotezi H1 in H2 zavrnemo.  

 

Van der Zaag-Loonen et al. (2004) in Jones, Wessinger in Crowell (2006) v svojih delih 

ugotavljajo, da osebe s KVČB uporabljajo več bega – izogibanja, medtem ko osebe brez KVČB 

aplicirajo več iskanja socialne podpore, načrtovanega reševanja problema in pozitivnega 

prevrednotenja. V nasprotju s tem je empirična raziskava te magistrske naloge pokazala, da 

med vzorcema oseb s KVČB in oseb brez KVČB po pogostosti uporabe strategij direktno 

soočanje, distanciranje, samoobvladovanje, sprejemanje odgovornosti in beg –izogibanje ne 

obstajajo pomembne razlike. Izjema je le strategija pozitivnega prevrednotenja, kar pa potrjuje 

drugi del ugotovitev Jonesa, Wessingerja in Crowella (2006). 

 

Raziskava, narejena v tej magistrski nalogi, ima tudi svoje prednosti in slabosti. Vzorec oseb s 

KVČB je neslučajnostni, tako da ga ni mogoče posplošiti na populacijo vseh oseb s KVČB v 

Sloveniji. V nobenem izmed vzorcev se na reševanje vprašalnika ni odzvala nobena oseba, 

starejša od 61 let. To bi lahko pripisali temu, da je bila večina rezultatov pridobljenih prek 

spleta. Raziskava je lahko uporabna kot vzor za podobne raziskave, ne samo s področja 

spoprijemanja oseb s KVČB, temveč tudi oseb z drugimi terminalnimi in kroničnimi boleznimi. 

Predvsem pa je raziskava uporabna za osebnostno rast posameznikov s KVČB, predstavlja 

morebitne terapevtske usmeritve pri delu s posamezniki s KVČB. 
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Raziskavo bi lahko izboljšala tako, da bi razširila vzorec oseb s KVČB tudi na populacijo, 

starejšo od 61 let. Podskupine v vzorcih so malenkostno neenakomerno razporejene, zato bi 

bilo boljše, da bi bil vzorec številčnejši. Glede na to, da je na voljo veliko število vprašalnikov, 

anket in drugih instrumentov za zbiranje podatkov na temo spoprijemanja s stresom, bi lahko 

poleg izbranega instrumenta za zbiranje podatkov uporabila še katerega izmed njih. Raziskava 

bi tako lahko bila bolj zaokrožena. Druga možnost izboljšave pa bi bila, da bi vprašalnik 

posredovala istim osebam za dve različni stresni situaciji v različnih časovnih obdobjih in iz 

tega izoblikovala longitudinalno raziskavo. 

 

Pridobljeni rezultati in ugotovitve so izhodišče za nadaljnje delo na področju spoprijemanja s 

stresom pri osebah s kroničnimi vnetnimi črevesnimi boleznimi. Ta magistrska naloga bi lahko 

predstavljala podlago za izboljševanje kakovosti življenja oseb s KVČB in terapevtskega dela 

z njimi.  
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PRILOGE 

 

WAYS OF COPING QUESTIONNAIRE 

 

Spol:  

 Moški  

 Ženski  

 

V katero starostno skupino spadate?  

 do 20 let  

 21 - 40 let  

 41 - 60 let  

 61 let ali več   

 

Koliko let formalne izobrazbe imate opravljene?  

   

 

Ali ste bolnik s KVČB?  

 Da.  

 Ne.  

 

Kakšna je vaša klinično postavljeno diagnoza?  

 ulcerozni kolitis  

 Crohnova bolezen  

 intermediarni kolitis  

 

 Kolikokrat ste imeli zagon KVČB?  

   

 

 

V nadaljevanju so zapisane trditve. Označite jih, kot veljajo za vas. Da pa bi lahko to 

storili, si morate zamisliti konkretno stresno situacijo. Vzemite si nekaj trenutkov in se 

spomnite najbolj stresne situacije, ki se vam je zgodila v preteklem tednu. S pojmom 

'stresna' imam v mislih situacijo, ki je bila za vas težka ali vas je težila – bodisi zaradi 

tega, ker vas je obremenjevalo to, kar se je že zgodilo, bodisi zato ker ste morali v 

reševanje situacije vložiti veliko truda. Stresna situacija lahko zadeva vašo družino, 

službo, prijatelje ali karkoli drugega, kar je pomembno za vas. Preden se na trditve 

odzovete, se pokušajte spomniti čim več podrobnosti iz stresne situacije – kot npr. kaj se 

je zgodilo, kdo vse je bil vključen, kako ste ravnali, kaj je bilo pomembno za vas in 



 

 

 

 

podobno. Lahko je to stresna situacija, ki se še vedno odvija ali pa se je že odvila. Naj pa 

bo taka, ki je bila v zadnjem tednu najbolj stresna. Ko označujete trditve, imejte to 

situacijo v mislih. Vsako trditev pozorno preberite in z obkroženjem številke (0, 1, 2 ali 

3) označite, v kolikšni meri ste opisano ravnanje uporabili v tej situaciji. 

0 = ne velja ali nisem uporabil/-a 

1 = samo nekoliko sem uporabil/-a 

2 = precej sem uporabil/-a 

3 = veliko sem uporabil/-a 

 

 

0 1 2 3 

Osredotočil/-a sem se na to, kaj moram 

narediti naslednje – na naslednji korak.     

Poskušal/-a sem analizirati problem z 

namenom, da bi ga bolje razumel/-a.     

Poskušal/-a sem se zamotiti z delom ali 

drugo aktivnostjo, da ne bi mislil/-a na 

težavo. 
    

Menil/-a sem, da bo čas prinesel 

spremembo – edino pametno je bilo 

počakati. 
    

Z barantanjem ali kompromisom sem 

skušal/-a potegniti vsaj nekaj dobrega iz 

situacije. 
    

Naredil/-a sem nekaj, za kar sicer nisem 

mislil/-a, da bo delovalo – ampak sem vsaj 

naredil/-a nekaj. 
    

Odgovorno osebo sem poskušal/-a 

prepričati, da bi si premislila.     

Z nekom sem se pogovoril/-a, da bi 

izvedel/-a več o situaciji.     

Samega/-osebe sem kritiziral/-a ali si 

pridigal/-a.     

Poskušal/-a sem ne porušiti mostov za sabo, 

ampak pustiti poti odprte.     



 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 

Upal/-a sem na čudež.     

Prepustil/-a sem se usodi; včasih preprosto 

imam nesrečo.     

Nadaljeval/-a sem z življenjem, kot da se ne 

bi nič zgodilo.     

Svoja čustva sem skušal/-a zdržati zase.     

Poskušal/-a sem v vsem skupaj najti nek 

smisel; tako rekoč gledati s pozitivne strani.     

Spal/-a sem več kot običajno.     

Jezil/a sem se na osebo/-e, ki je/so 

povzročila probleme.     

Od nekoga sem sprejel/-a sočutje in 

razumevanje.     

Samemu/-i sebi sem prigovarjal/-a stvari, ki 

so mi pomagale, da sem se boljše počutil/-a.     

Čutil/a sem potrebo, da naredim nekaj 

ustvarjalnega v zvezi s problemom.     

Poskušal/-a sem na vse skupaj pozabiti.     

Obrnil/-a sem se na profesionalno pomoč.     

Spremenil/-a sem se ali osebnostno zrasel/-

a.     

Preden sem karkoli storil/-a, sem počakal/-

a, da bi videl/-a, kaj se bo zgodilo.      

Opravičil/-a sem se ali naredil/-a nekaj, da 

bi se odkupil/-a.     

Naredil/-a sem strateški načrt in ga tudi 

izvršil/-a.     

Sprejel/-a sem naslednjo najboljšo stvar, ki 

je bila najbližjemu temu, kar sem hotel/-a.     
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 Nekako sem iz sebe sprostil/-a svoja 

čustva.     

Spoznal/-a sem, da sem sam/-a nase 

priklical/-a problem.     

Iz te izkušnje sem  izšel/-a boljši/-a, kot sem 

se vanjo podal/-a.     

Pogovoril/-a sem se z nekom, ki bi lahko 

naredil kaj konkretnega glede problema.     

Poskušal/-a sem uiti stran od problema za 

nekaj časa, tako da sem počival/-a ali šel/-a   

apočitnice. 
    

Poskušal/-a sem si izboljšati razpoloženje s 

hrano, pitjem alkohola, kajenjem, jemanjem 

droge ali zdravil ipd. 
    

Veliko sem zastavil/-a ali naredil/-a nekaj 

zelo tveganega,da bi rešil/-a problem.      

Poskušal/-a sem  ne prenagljeno ravnati in 

ne slediti prvemu vzgibu.     

Našel/-a sem novo upanje.     

Obdržal/-a sem svoj ponos in nisem 

pokazal/-a prizadetosti.     

Na novo sem odkril/-a, kaj je pomembno v 

življenju.     

Nekaj sem spremenil/-a zato, da bi se stvari 

v redu odvile.     

V splošnem sem se izogibal/-a biti v stiku z 

ljudmi.     

Nisem pustil/-a, da bi mi prišlo do živega; 

nisem hotel/-a  preveč razmišljati o tem.     

Za nasvet sem prosil/-a sorodnika ali 

prijatelja, ki ga spoštujem.     
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Drugim sem zamolčal/-a, kako slabe so 

stvari.     

Situacij osem skušal/-a jemati ne preveč 

resno.     

Z nekom se sem pogovoril/-a o tem, kako se 

počutim.     

Vztrajal/-a sem k pri svojem in se boril/-a 

za to, kar sem si želel/-a.     

Znašal/-a sem se nad drugimi ljudmi.     

Črpal/-a sem iz svojih izkušenj; v podobni 

situaciji sem že bil/-a.     

Vedel/-a sem, kako moram ukrepati, zato 

sem podvojil/-a svoj napor, da bi se stvari 

dobro izšle. 
    

Nisem hotel/-a verjeti, da se je to sploh 

zgodilo.     

Samemu/-i sebi sem obljubil/-a, da bodo 

stvari naslednjič drugačne.     

Domislil/-a sem se nekaj različnih rešitev za 

problem.     

Situacijo sem sprejel/a, saj ni bilo mogoče 

ničesar storiti.     

Poskušal/-a sem  obvladati svoja čustva, da 

ne bi vplivala na druge stvari.     

Želel/-a sem si, da bi lahko spremenil/-a, 

kar se je zgodilo ali kako sem se počutil/-a.     

Spremenil/-a sem nekaj na sebi.      

Sanjaril/-a ali zamišljal/-a sem si boljši 

položaj od tega, v katerem sem se znašel/-a.      

Želel/-a sem si, da bi se situacija sama od 

sebe izginila ali se kako končala.     
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Imel/-a sem fantazije ali želje o tem, kako bi 

se stvari lahko končale.     

Molil/-a sem.     

Samega/-osebe sem pripravil/-a na 

najslabše.     

V mislih sem preudarjal, kaj bi lahko rekel/-

a ali naredil/-a.     

Razmišljal/-a sem o tem, kako bi oseba, ki 

jo občudujem, ravnala v tej situaciji, in to 

uporabil/-a za model. 
    

Poskušal/-a sem videti stvari iz zornega 

kota druge osebe.     

Samega/-o sebe sem opozarjal/a na to, da bi 

bile stvari lahko veliko slabše.     

Šel/-a sem teč ali drugače telovadil/-a.     

 

Vir: Prirejeno po Folkman in Lazarus (1988) 

 

 

 

 

 


