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SLAVICA RAVNIK 

 

Diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv profesorica 

socialne pedagogike.  

 

V letih 2000 do 2004 se je dodatno izobraževala na dvosemesterskem 

izobraževanju iz psihoterapije pri Medicinski fakulteti v Ljubljani. Nadaljevala je na 

dvostopenjskem študiju Vedenjsko kognitivne terapije (VKT), v Ljubljani. Opravila je 

specializacijo iz transakcijske analize po programu Evropskega združenja za TA- 

EATA. Pridobila je mednarodni certifikat z nazivom – transakcijski analitik, spec. 

psihoterapevt (CTA).  

Delovne izkušnje ima kot socialni pedagog v Psihiatrični kliniki Ljubljana pri 

izvajanju treningov socialnih veščin, kasneje v izvajanju psihoterapije v skupini pacientov z najtežjimi 

psihiatričnimi diagnozami, skupinsko delo s svojci pacientov, partnerski terapiji ter pri individualnem delu s 

pacienti. Zadnjih 10 let obravnava predvsem  paciente (individualno in skupinsko) z depresivno motnjo ter  

anksioznimi motnjami.  

Redno sodeluje z Univerzo za tretje življenjsko obdobje kot predavateljica. 

Je predsednica Društva za transakcijsko analizo Slovenije - Sloventa, članica Krovne zveze za psihoterapijo 

Slovenije – SKZP. 

 

Predsednica društva Sloventa in predsednica organizacijskega odbora strokovnega srečanja: Uvodni nagovor 

 
 

Dr. ANDREJ KASTELIC 

Doc. dr. Andrej Kastelic je zdravnik specialist psihiater in predstojnik Centra za 

zdravljenje odvisnih od drog Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana od njegove 

ustanovitve 1995 in od istega leta tudi vodi Koordinacijo Centrov za preprečevanje 

in zdravljenje odvisnosti od drog pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije.  

Specialist psihiatrije je od leta 1989. Opravil je podiplomske študije iz 

psihopatologije, psihoterapije, skupinske psihoterapije, otroške psihiatrije ter se 

usposabljal iz skupinske analitske terapije, transakcijske analize in družinske 

terapije. 

Svetuje  Svetovni zdravstveni organizaciji, UNAIDS (Skupni program Organizacije Združenih narodov za 

HIV/AIDS), UNODC (Služba Organizacije Združenih narodov za nadzor nad drogami in preprečevanjem 

kriminala),  OSCE/OVSE (Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi), skupini Pompidou Sveta Evrope, EU 

in Globalnemu skladu za boj proti AIDS-u, tuberkulozi in malariji v sodelovanju s katerimi je (bil) vključen kot 

glavni trener ali svetovalec v  razvoj programov zdravljenja odvisnosti in drugih duševnih motenj v skupnosti in/ali 
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v zaporih v  Albaniji, Armeniji, Avstriji, Azerbajdžanu, Bosni in Hercegovini, Republiki Češki, Črni gori, Egiptu, na 

Kosovem, v  Madžarski, Makedoniji, Moldaviji, Romuniji, Srbiji, Ukrajini, Tajvanu in Turčiji ter v nekaterih Baltskih 

in Karibskih državah. 

Je glavni urednik SEEA Addictions, član uredniškega odbora  strokovnih revij European Addiction Research in 

Heroin Addiction and Related Clinical Problems. Imel je več kot 1000  predavanj s področja odvisnosti in je 

organiziral številne svetovne, evropske, regionalne in nacionalne konference. Dr. Kastelic je predsednik Global 

Addiction Association, generalni sekretar European Opiate Addiction Treatment Association (EUROPAD), 

predsednik SEEAnet (South Eastrn European Adriatic Addiction network), član Sveta Svetovne zveze za dvojne 

diagnoze (WADD) in ustanovni član mednarodne zveze za medicino odvisnosti (ISAM). Je tudi  avtor več izdaj 

priporočil Svetovne zdravstvene organizacije za obravnavo odvisnosti v zaporih, ki so prevedene v preko 45 

najpogosteje govorečih svetovnih jezikov.  

Za svoje delo je prejel leta 2001 v ZDA Nyswander – Dolevo nagrado za izjemen prispevek na področju 

zdravljenja odvisnosti, leta 2002  nagrado »Zlati Odsev« za dosežke pri delu ustanove Odsev se sliši, 2005 Zlati 

znak Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Ministrstva za pravosodje, 2006 znak zahvale Centra za varstvo in 

usposabljanje Dolfke Boštjančič in 2008 EUROPAD Chimera Award. 

Tema predavanja: Zdravljenje odvisnosti od drog v Republiki Sloveniji. 

Od leta 1995 je bilo v Sloveniji ustanovljenih 18 centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 

prepovedanih drog (CPZOPD), leta 2003 pa Center za zdravljenje odvisnih od drog pri Psihiatrični kliniki 

Ljubljana (PKL), kjer je od leta 1995 deloval že Oddelek za detoksikacijo. S substitucijskim zdravljenjem z 

metadonom smo v Sloveniji začeli leta 1990, 2004 je bil za tovrstno zdravljenje registriran buprenorfin, 2005 

počasi sproščujoči morfin in 2007 buprenorfin v kombinaciji z naloksonom. V letu 2015 je bilo v ambulantni mreži 

centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog zdravljenjih 3719 bolnikov, od tega 3261 s  

substitucijskimi zdravili. Te je prejemalo v letu 2014 tudi 589 oseb na prestajanju kazni zapora. V Centru za 

zdravljenje odvisnih od drog PKL pa se je v letu 2014 ambulantno zdravilo 524 bolnikov, bolnišnično 176 in še 95 

bolnikov v dnevni bolnišnici, kjer poteka tudi poseben program podporne dnevne bolnišnice za ljudi, ki jemljejo 

droge in se ambulantno ne morejo stabilizirati ter poseben program za osebe z odvisnosti pridruženimi 

(komorbidno) duševnimi motnjami (dvojno diagnozo).  

V Sloveniji zdravljenje bolnikov z dvojno diagnozo poteka poteka na Centru za zdravljenje odvisnih od 

prepovedanih drog Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana, kjer smo v jeseni 2009 uvedli prvi pilotski program 

dnevne bolnišnice za zdravljenje teh bolnikov, v novembru 2015 pa odprli tudi poseben bolnišnični oddelek.  

Med dejavnosti v CPZOPD in ambulantah uvrščamo tudi substitucijske programe za zdravljenje odvisnih od 

opioidnih drog. Substitucijsko zdravljenje je dragoceno zato, ker odvisnim uživalcem opioidnih drog omogoča 

zmanjšati izpostavljenost visoko tveganemu vedenju ter jim pomaga pri zdravstveni in socialni stabilizaciji 

odvisnosti. 
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Še v letošnjem letu je potrebno razširiti mrežo ambulantne obravnave Centrov za preprečevanje in zdravljenje 

odvisnosti od prepovedanih drog, saj ta ne pokriva celotne Slovenije in ne zagotavlja enakovredne dostopnosti 

vsem prebivalcem. Nujno potrebno je ustanoviti iz obstoječih sredstev za delovanje programa še centre na 

Koroškem, Ptuju in Beli Krajini ter razpršiti mrežo v Ljubljani tako, da bi poleg centra v ZD Ljubljana Center na 

Metelkovi, delovala še vsaj dva manjša centra (eden za bolnike z dvojnimi diagnozami tudi v okviru Centra za 

zdravljenje odvisnih od drog Psihiatrične klinike Ljubljana), vzpostavljajo pa se tudi mobilne enote. 

Pri tem je potrebna predvsem pripravljenost in volja ter podpora vseh, ki lahko karkoli pri tem pripomorejo.  

In ne smejo nas ustaviti predsodki, neustrezno znanje, ignoranca in moralizirajoče razmišljanje, ki ves čas ovirajo 

razvoj in uporabo znanstvenih spoznanj o zdravljenju bolezni odvisnosti in še posebej terapije s substitucijskimi 

zdravili. 

Avtor bo v prispevku predstavil tudi programe, namenjene mladim uživalcem drog in možnosti multidisciplinarnih 

pristopov in medsektorskega sodelovanja tako med vladnimi in nevladnimi organizacijami kot tudi skupinami za 

samopomoč.  

 

MILAN KREK 

Milan Krek, zdravnik specialist javnega zdravja, strokovnjak za droge  in njihovo pojavnost, začetnik prakse 

preprečevanja okužbe HIV, ustanovitelj prve ambulante za zdravljenje  odvisnosti  drog, ki je temeljila na 

dispanzerskem delu. Publicist in asistent na Medicinski fakulteti  v 

Ljubljani na Katedri za javno zdravje. Od leta 2008 dalje je vodja  

informacijske točke za droge na Inštitutu za javno zdravje, povezane v 

REITOX sistem EU, ki je osnovna mreža pri zbiranju podatkov s podorčja 

drog.                                          

 

Tema predavanja : Javno zdravstveni vidik uporabe drog med 

mladimi v Sloveniji. 

Slovenski mladostnik se v svojem življenju večinoma najprej sreča z 

dvema najpogosteje uporabljenima drogama v Sloveniji, to je alkoholom in tobakom, ki sta za njega seveda 

prepovedani drogi a jih lahko dobijo na različne načine – nekateri že v materinem telesu. Že samo rojstvo otroka 

je običajno razlog za uporabo alkohola v družbi, potem pa je v življenju še veliko običajev, ki jih spremlja uporaba 

alkohola (diploma, poroka, in nazadnje sedmina). Ker se uporabljata obe drogi javno, sta obe drogi tudi od 

zgodnjega otroštva spremljevalki slovenskega človeka in ostajata še naprej del njegovega življenjskega 

vsakdana, nekaj družbeno sprejemljivega, čeravno nista vedno v korist človeku. Kljub velikim naporom različnih 

služb in strokovnjakov, da bi zmanjšali uporabo tobaka in alkohola, se uporaba le teh le umirja veliko prepočasi 
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za mnoge, ki bodo na koncu žrtve obeh drog in najmanj veliko prekmalu umrli, kot bi sicer, da ne omenjamo 

povečane obolevnosti in zmanjšane kvalitete življenja in ekonomskih izgub družbe in posameznika.  

Mladi ljudje posegajo po drogah iz različnih razlogov. Zanimivo je da so v vsaki generaciji mladih popularne druge 

prepovedane droge. Danes so vse bolj popularne nove psihoaktivne snovi, narejene v laboratorijih, ki včasih 

oponašajo tudi učinke starih že znanih drog. Mladi posegajo po njih, ker so poceni (veliko cenejše kot alkohol), 

lahko dostopne in del subkulture v kateri živijo. Tudi učinki novih drog so primerni času. V času, ko se vse bolj 

oddaljujemo drug od drugega in postajamo konkurenti na vseobsegajočem z informacijami preobremenjenem 

trgu in ne prijatelji, so droge, ki omogočijo vsaj za kratek čas občutek empatije in sprejetosti, zelo dobrodošle. In 

nove droge dajo občutek sprejetosti, empatičnosti in človeku vrnejo tisto, kar mu je sodobna v trg usmerjena 

družba odvzela. Zato te droge niso prisotne samo med mladimi ampak v vseh starostnih skupinah in 

nadomeščajo nekaj, kar smo že imeli pa smo v času izgubili in bomo morda zopet nekoč našli – vsaj upam da bo 

to tako v dobro vseh.    

 

 

Mag. IVANA MANDARIĆ 

Mag. Ivana Mandarić: soc. antropologinja, učiteljica in supervizorka 

transakcijske analize (PTSTA-P), certificirana psihoterapevtka, opravlja 

klinično prakso na področju zdravljenja odvisnosti v Univerzitetni psihiatrični 

kliniki  v Ljubljani. 

 

Tema predavanja :Antropološki vidik uporabe drog                                                                     

Vse kulture na svetu poznajo prakso uporabe drog. Različne psihoaktivne 

snovi so se od nekdaj uporabljale kot sestavni del različnih družbenih praks. V 

arhaičnih družbah so bile neizogibne v različnih obredih, kot so obredi 

iniciacije, plodnosti, zdravljenja itn. V sodobnem svetu gre pri fenomenu 

uporabe drog predvsem za distinkcije med legalnostjo in nelegalnostjo, patologijo in zdravjem. Antropologija, kot 

interdisciplinarna znanstvena disciplina, z etnografijo kot osnovno metodo raziskovanja, ponuja celovitejši 

vpogled v to intrigantno družbeno prakso. Išče odgovore na vprašanja kot so – kakšen pomen sami uporabniki 

pripisujejo uporabi drog, zakaj so določene droge legalne in druge ne, v koliki meri je poraba drog kulturni 

konstrukt, kdaj pa uporaba drog postane bolezen in kakšno vlogo pri tovrstnem definiranju imajo družbena 

razmerja moči.  
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ANJA MIHEVC 

Anja Mihevc, univ. dipl. socialna pedagoginja, specializantka 

psihoterapije transakcijske analize, voditeljica centra za svetovanje v 

okviru Združenja DrogArt – Centra za svetovanje in psihoterapijo. Tri leta 

je delala kot strokovna delavka na programih zmanjševanja škodljivih 

posledic drog in alkohola; zadnji dve leti pa je aktivna na področju 

svetovalno-terapevtskega dela. Aktivno udeležena  na programih 

zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola,  s sodelavci razvija 

aktivnosti  prilagojene  potrebam (predvsem) mladih, ki uporabljajo 

droge. 

 

Tema predavanja: Kontakt kot zdravilo: drugačen način dela z mladostniki, ki uporabljajo psihoaktivne 

snovi 

Adolescenca je čas eksperimentiranja in osamosvajanja in v sklopu teh razvojnih nalog mladostniki velikokrat 

eksperimentirajo tudi s psihoaktivnimi snovmi. Nekaterim tovrstno eksperimentiranje ne prinese pretiranih težav, 

pri drugih pa ni tako.  

Če pri delu z mladostnikom, ki ima težave z uporabo psihoaktivnih snovi, izhajamo iz teorije navezanosti in teorije 

uporabe drog kot poskusa samomedikacije, postavljamo za osnovo dela s takšnim mladostnikom neustrezne 

zgodnje odnose navezanosti. Mladostnik, ki ni varno navezan, bo z eksperimentiranjem s psihoaktivnimi snovmi 

skušal izpolniti svoje neizpolnjene relacijske potrebe, hkrati pa bodo psihoaktivne snovi blažeče vplivale na 

njegovo bolečino, ki jo nosi v sebi kot posledico neizpolnjenih relacijskih potreb. Poleg tega pa mu bo dodatno 

težavo pri samoregulaciji prinesel še slabše razvit del orbitofrontalnega korteksa, ki je posledica zgodnjih 

relacijskih travm, redna uporaba psihoaktivnih snovi pa ga še dodatno oslabi. 

 

Zaradi teh razlogov je relacijska terapija ključna za delo z mladostnikom, saj lahko na ta način v terapevtskem 

odnosu dobi zadovoljitev neizpolnjenih relacijskih potreb. Poleg tega mu kontakt  v zaupnem terapevtskem 

odnosu pomaga pri vzpostavitvi samoregulacije in odraščanju, saj imajo mladostniki, ki imajo težave zaradi 

uporabe psihoaktivnih snovi, zelo malo takšnih odnosov. Starši, učitelji in vzgojitelji so pri takšnih mladostnikih 

velikokrat nemočni, ali pa imajo vlogo kontrole in discipline, ter mladostnika k želenemu vedenju motivirajo s 

kaznovanjem ali ugodnostmi, ki jih je mladostnik deležen, če se vede tako, kot se od njega pričakuje. Ta pristop 

je sicer pomemben, saj mladostniku po navadi ponudi dovolj motivacije za spremembo vedenja, ključno pa je, da 

je pospremljen z zaupnim, relacijskim terapevtskim odnosom, v okviru katerega lahko mladostnik izrazi in 

raziskuje tudi tiste dele sebe, ki jih v drugih odnosih ne pokaže 
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Tema drugega predavanja: Delo z mladimi, ki eksperimentirajo z drogami 

Mladi se v današnji družbi srečujejo z veliko izbirami. Te so povezane z odločitvami, s prevzemanjem 

odgovornosti, kar prinaša s seboj veliko avtonomije, a hkrati tudi stresa. Pri iskanju svojega prostora pa mladi tudi 

eksperimentirajo – na vseh področjih življenja, med katere spada tudi uporaba alkohola in drugih drog.  Eden 

izmed pristopov dela, ki se je izkazal kot učinkovit, je pristop zmanjševanja škode. Slednji je uspešen tudi v 

svetovalno-terapevtskem procesu saj izhaja iz predpostavke, da je vsako zmanjšanje škode v povezavi z drogo 

korak v pravo smer. Način dela se prilagaja uporabnikovim potrebam in se, skupaj z njim, dela tam, kjer najprej 

zmore. Koncept izhaja iz predpostavke, da je odvisnost bio-psiho-socialni pojav, saj se upošteva kombinacija 

delovanja drog na možgane, socialni kontekst uporabe drog in posameznikovo psihično stanje oz. različne vzroke 

za uporabo/zlorabo drog. 

Še posebej je pristop blizu mladim, saj jih sprejema take kot so, jim ponuja občutek varnosti, kar je ravno v času 

odraščanja zanje bistveno. Poleg tega krepi tudi individualnost posameznika, kar je ena izmed pomembnih 

razvojnih nalog v času današnje družbe tveganja.  

 

MADDALENA BERGAMASCHI 

Maddalena Bergamaschi, psihologinja in psihoterapevtka,  učiteljica in 

supervizorka transakcijske analize (PTSTA-P, EATA), je podpredsednica 

I.T.A.C.A  (Mednarodno združenje transakcijskih analitikovi za otroštvo in 

adolescenco), raziskovalka v raziskovalni skupini I.T.A.C.A. ter voditeljica  

praktičnega psihoterapevtskega dela v Brescii.  

 

Tema delavnice : Mentalizacija z zasvojenim mladostnikom iz perspektive 

transakcijsko analitične psihoterapije. 

Odvisniško vedenje v ranljivem obdobju mladostništva nam govori o tem, da se 

mladostnik ne počuti razumljenega in ima težave razumeti samega sebe. 

Mladostništvo je obdobje, ko se obnovijo stare odločitve. Skriptne omejitve je potrebno pogledati, razumeti ter jih 

zamenjati z novimi, zavestnimi strategijami, ki aktivirajo že prisotna in delujoča možganska področja, katera pa so 

redko uporabljena. 

Mentalizacijo bomo pogledali v luči transkacijske analize in njeno uporabo v mladostništvu za spreminjanje 

Dovoljenj za rast in spremembo, pri spodbujanju Zavedanja sebe in aktivacijo Odraslega ego stanja, kar bo 

omogočilo nove možnosti in modele za razumevanje čustev, misli in obnašanj. 

V delavnici bomo izkusili teoretične ideje in mentalizacijo. 
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Dr. NADA JABANDZIC 

Dr. Nada Jabandzic, psihoterapevtka in socialna 

pedagoginja, certificirana transakcijska analitičarka (CTA-P), 

opravlja privatno prakso kot psihoterapevtka in psihologinja, 

20 let je v Beljaku delala v Svetovalnici za odrasle AVS kot 

psihologinja in psihoterapevtka. Predava na Fakulteti za 

kulturne znanosti v Celovcu, na Fakulteti Sigmunda Freuda 

na Dunaju in je avtorica številnih strokovnih prispevkov v 

strokovnih časopisih in na kongresih. Je avtorica knjige 

»AAAko je rat patriotski, je li mir matriotski?«, je urednica strokovne revije BIHOTA, ITAP, voditeljica številnih 

seminarjev in delavnic. 

Tema delavnice: Epi skript pri otrocih in mladostnikih odvisniških družin. 

Osrednje mesto navad uživanja alkohola, tobaka in drog, je družina. 

Prav tako je znano, da imajo mladi, ki eksperimentirajo z alkoholom, kajenjem in drogami, družinsko anamnezo, 

ki kaže na grdo ravnanje, druge vrste nasilja in travme v otroštvu.   

Družina kot osnovna institucija je pogosto nesposobna uvideti zgodnje travme in tragedije, ki so se zgodile v 

preteklosti, tako da otroci postanejo kopije  svojih staršev in drugih sorodnikov.  Najpogosteje ne razumejo, da je 

slika močnejša kot tisoč besed, saj otroci preslikavajo starševske modele.  

V transakcijski analizi govorimo o Episkriptu, tragični sledi skozi generacije, ki jih imenujemo še »vroč kostanj« ali 

»vroč krompir«. Na kratko to pomeni, da v strukturni analizi II. reda vidimo, kako »Mali profesor« (O1) v (D2),  

kreativni del naše osebnosti, najde strategije preživetja na svoj spontan in instinktiven način. Tako ta del otrokove 

osebnosti v npr. alkoholični družini prepozna destruktivni življenjski načrt s tragičnim zaključkom,  ki ga sam ne 

sprejme in ga prenese na neko drugo žrtveno jagnje, pripravljeno sprejeti ta načrt kot »vroč kostanj« ali »vroč 

krompir«. Tako se alkoholik počuti ozdravljen če preneha piti po tem, ko je predal »vroči kostanj« ali »vroči 

krompir«  drugim, ki še naprej pijejo alkohol... Nekateri se odločijo, da postanejo socialni delavci. 

Na delavnici bo predavateljica na številnih primerih prikazala, kako se odvija dinamika tragičnega Episkripta skozi 

generacije in kako so se nekateri izognili tragičnemu nadaljevanju metanja »vročega kostanja« tistim, ki imajo 

zanj odprte roke. Udeleženci delavnice bodo imeli priložnost prepoznati lastno dinamiko Episkripta v svoji družini 

in bližnji okolici, kakor tudi strategijo, kako so zaobšli tragično sledenje življenjskega načrta, tj. skripta.  
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Dr. NADEZHDA ZUYKOVA 

Dr. Nadezhda Zuykova, zdravnica, dr. znanosti, učiteljica in supervizorka 

transakcijske analize (PTSTA-P), EAP certificirana psihoterapevtka, EAC 

certificirana psihologinja, narkologinja, psihosomatologinja, vodja oddelka za 

psihiatrijo, psihoterapijo in psihosomatsko patologijo, profesorica na ruski 

univerzi (Univerza prijateljstva narodov  PFUR), vodi privatno prakso 

psihoterapije. 

 

Tema predavanja: Psihosocialna pomoč in rehabilitacija bolnikov s shizofrenijo in  sočasnimi alkoholnimi  

odvisnostmi, narkopatologijami, odvisnostmi od kockanja 

Delavnica je namenjena tako praksi kot teoriji.  

Bistvo je na upoštevanju sočasnih narkopatologij pri nudenju psihosocialne pomoči (rehabilitaciji), izpostavi se 

pomembnost teme glede zgodovinskih in sodobnih perspektiv. Podatki tuje literature kažejo, da ima skoraj 50% 

bolnikov s shizofrenijo istočasno tudi bolezni, ki jih povzroča uporaba psihoaktivnih snovi. Najbolj pogosta je 

kombinacija shizofrenije in alkoholne in/ali kanabinoidne odvisnosti (približno trikrat bolj pogosto, kot v splošni 

populaciji).  

Glede kombinacije težkih  duševnih motenj in bolezni odvisnosti, tuje raziskave kažejo, da ima 20% - 60% 

bolnikov s hudimi duševnimi motnjami  sočasno tudi motnje, ki jih povzroča uporaba psihoaktivnih snovi 

(E.A.Shitov, D.N.Kiselev, D.I.Shustov 2009). Velik del predavanja je namenjen praktičnim izkušnjam zdravljenja 

takšnih pacientov. 

 

Sočasne patologije ustvarjajo novo klinično situacijo, ki zahteva upoštevanje določenih posebnosti pri izbiri 

terapevtskih sredstev. Metoda, ki je učinkovita za zdravljenje  ene bolezni, lahko privede do znatnega 

poslabšanja druge patologije.  Lahko je tudi obratno in ena metoda koristi zdravljenju obeh bolezni. 

Upoštevati moramo tudi pojav "dvojnih malomarnosti" ,  torej ignoriranje druge ali  tretje diagnoze tako s strani 

pacientov kot specialistov. 

Predavanje bo namenjeno tudi uporabi pogodbe, strukturnega in funkcionalnega modela ego-stanj v diagnostiki 

in odpravljanju sočasnih bolezni. 

Razložena bo tudi uvedba koncepta "normativnega" in "zasvojenega" ego-stanja, s čimer lahko bolje razumemo 

obstoječe probleme in terapijo. 

Sodobna transakcijska analiza je integrativna in raznolika, tako da avtorica predlaga, da se v skupinsko terapijo 

vključi elemente klinične karakterologije in terapije z ustvarjalnim samoizraženjem – Therap y by means of 

creative self-expression (M. Burno).  
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MASSARDI ELENA 

Massardi Elena, psihologinja in psihoterapevtka, z opravljenim 

treningom iz psihoanalitične psihoterapije pri PSIBA (Šola za otroško 

in mladostno psihoterapijo v Milanu, usposabljanje pri ITSIEY,- Center 

Anne Freud v Londonu, Klinika Tavistock v Londonu in univerza Yale v 

ZDA). 

 

 

Tema predavanja: Kompulzivna želja po tetoviranju, luknjanju in 

rezanju kože. Česa nam mladi ne povedo? 

 

Dandanes je samo-poškodovanje široko razširjen pojav v razvitih industrijskih deželah. Predstavlja resno socialno 

težavo, ki terja nujno reševanje.  Zadeva celotno populacijo, predvsem pa mlade ljudi. 

Med adolescenco je telo ključno pomembno. Na tej stopnji telesnega razvoja, ki se vsiljuje mladostniku kot 

močna psihološka preokupacija, je treba to razumeti  tako kot vir kakor tudi kot obrambo. Psihične in telesne 

transformacije v tej starosti določajo reorganizacijo predstav o samem sebi ter  integracijo številnih psiholoških 

dimenzij, kot so: novo seksualno  telo in novi vidiki  agresivnosti, narcizma in identitete. 

Že od ranega začetka življenja  ima površina kože celo vrsto funkcij v osebnostnem razvoju: je psihična lupina, 

posredovalec navezave in odnosov preko  prvobitne  telesne izkušnje matere in otroka  s pogledom,  z duševnim  

in s telesnim stikom.  

Današnji mladostniki uporabljajo telo, kožno površino in spremembe, ki jih na njej naredijo sami, kot  sredstvo, s 

katerim  postavljajo zahteve in komunicirajo, in ki  ima v sebi   močan signal potencialnega neudobja.  

Eden najpogostejših primerov tovrstnega uveljavljanja osrednjega pomena telesa  je uporaba kože kot površina 

za napise: luknjanje, tetoviranje, žganje, žigosanje, rezanje samega sebe , vse to so dogodki, ki se nanašajo  na  

subjekt  pogleda - nas samih nase in drugih na nas.  

Vsaka samopoškodba kože, še zlasti v adolescenci, je zapleten pojav, ki ga je potrebno dekodirati. Je je odziv na 

različne duševne potrebe in na različne vrste organizacije osebnosti.  

S svojim delom želim podati psihoanalitski pogled na samo-poškodovanje s predstavitvijo dveh kliničnih primerov 

in njihovo povezavo z osnovnim  konceptom Tujega sebstva (Alien self), ki je lahko v pomoč  pri soočanju s temi 

težavami.  
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STEFANO MORENA 

Stefano Morena, psiholog in psihoterapevt za otroke in adolescente, učitelj 

in supervizor transakcijske analize  (TSTA-P), tudi predsednik I.T.A.C.A 

(Mednarodno združenje transakcijskih analitikovi za otroštvo in adolescenco) 

in znanstveni direktor  magistrskega študija  psihoterapije otrok in 

mladostnikov s transakcijsko analitično orientacijo. Je koordinator 

raziskovalne skupine Adolecsenca in depresija (Padua Practitioner Research 

Network EATA-ITACA). 

 

Tem a predavanja:  Identiteta in odnosi  na spletu v mladostništvu - ni 

samo odvisnost. 

Razširjenost novih medijev s katerimi imajo mladi stik, postavlja nova vprašanja psihoterapevtu v njegovem 

delovnem okolju.  

Kaj se spremeni in kaj ostane enako analitičnemu srečanju? 

Kateri so novi izzivi in obenem izjemne priložnosti, ki jih nudijo ti novi načini komunikacije. 

Z vami bomo delili naše razmišljanje, katere so prenovljene metode in kompetence, ki se lahko povežejo z novim 

mladostnikovim vsakdanom. 

Delili bomo kompetence, ki lahko pozitivno prispevajo k izgradnji terapevtove in mladostnikove osebnosti. 

Predstavili vam bomo uporabne ideje za izboljšanje alianse za klinično delo in za iskanje terapevtskih poti z 

upoštevanjem starodavnih in obnovljenih razvojnih, čustvenih in kognitivnih potreb. 

 

DINA KONONOVA 

 Dina Kononova, psihoterapevtka, psihiatrinja,  učiteljica in supervizorka 

transakcijske analize (PTSTA-P). Dela v privatni narkološki kliniki v Moskvi, 

učiteljica in supervizorka v izobraževalnem programu »Transakcijska 

analiza  v psihoterapiji in svetovanju« (RAP, Moskva) in v izobraževalnem 

programu »Transakcijska analiza«  na oddelku za uporabno psihologijo in 

psihoanalizo na ruski Univerzi prijateljstva in narodov PFUR. Znanstveno 

področje: motnje hranjenja, TA. 

 

Tema predavanja: TA psihoterapija in negovanje: meje sodelovanja in 

obravnave pacientov z motnjami hranjenja – predstavitev delavnice .  
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Spreminjanje prehrambnih navad je vrsta patološkega prilagajanja in je družbeno sprejeta vrsta zasvojenosti. 

Delavnica se nanaša na meje sodelovanja pri zdravljenju bolnikov z motnjami hranjenja med dvema 

medicinskima strokoma: prehranskega svetovanja in TA psihoterapije. 

 

Delavnica se sklicuje na tehnike, ki jih uporabljajo tako specialisti za prehrano  kot psihoterapevti pri diagnostiki in 

zdravljenju motenj hranjenja na Kliniki za prehranske motnje.  Gre za celostni pristop pri zdravljenju motenj 

hranjenja, ki  vključuje udeležbo TA psihoterapevta in nutricista. Upoštevani so psihološki razlogi za pridobitev 

dodatne teže,  kar omogoča učinkovito pomoč z delovanjem na  "izvorne razloge", ki so osnova algoritma za 

psihoterapijo in prehransko obravnavo bolnikov z motnjami hranjenja. 

  

Udeleženci delavnice bodo dobili celotno sliko kombiniranega pristopa terapevta in nutricista  pri obravnavi  

bolnikov z motnjami hranjenja. Spoznali bodo metode, ki so bile razvite in potem vgrajene v postopek  

diagnosticiranja  in obravnavanja takih bolnikov. Seznanili se bodo s praktičnimi orodji, ki se uspešno uporabljajo 

v medicinski praksi dietetika in psihoterapevta. 

  

Delavnica vsebuje teoretični del, praktične vaje in diapozitive, ki opisujejo vsebino delavnice. 

 

PETER TOPIĆ 

  

Peter Topić, je univerzitetni diplomirani socialni delavec, 

ustanovitelj in direktor Inštituta za zasvojenosti in travme v 

Ljubljani. Specialistični študij na področju zasvojenosti s 

seksualnostjo in travm je zaključil na mednarodnem inštitutu IITAP 

(International Institute for Trauma and Addiction Professionals)  v 

ZDA in s tem pridobil naziv CSAT – Certified Sex Addiction 

Therapist. Je predavatelj na Fakulteti za uporabne družbene študije 

v Novi Gorici, na Nacionalnem inštitutu za psihoterapijo je pet let vodil center v Ljubljani. Je avtor 

knjige Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi (2015).  

 

Tema predavanja: Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi. 

 

Seksualno kompulzivno vedenje je težava, s katero se vse pogosteje soočajo in rešitve zanjo iščejo 

strokovnjaki s področja duševnega zdravja po vsem svetu. Za opredeljevanje zasvojenosti s seksualnostjo 
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je zelo pomembno razumeti, da ta nima veliko skupnega s tem, kaj osebo vzburja, ali z dejstvoma, kako pogosto 

menjava partnerje in da ni monogamna, prav tako zasvojenosti ne opredeljuje spolna usmerjenost. Precej 

verjetneje gre za zasvojenost takrat, ko vedenje ni več v skladu z našimi vrednotami in prepričanji in ko pri takem 

vedenju vztrajamo kljub negativnim posledicam. Sodobna tehnologija omogoča nove oblike kompulzivnega 

seksualnega vedenja in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Za terapevta sta pri načrtovanju pomoči 

vsekakor pomembnejša subjektivno doživljanje klienta in njegov opis spolnih fantazij, impulzov in 

vedenj, prepletenih z osebnimi stiskami, čustvi in negativnimi posledicami, kot pa vedenjski vzorec, 

diagnoza ali etiketa, ki ju pripišemo določenim oblikam vedenja. Delavnica je namenjena prepoznavanju 

oseb, zasvojenih s seksualnostjo, na začetku terapevtskega procesa in tveganjem, ki so povezana z 

delom s to populacijo. Eden največjih izzivov v procesu pomoči je razkritje – kdaj in kako povedati resnico o 

prevarah, spletni pornografiji in drugih stvareh, za katere partner ne ve. Na tej točki zasvojeni in partnerji lahko 

naredijo sebi in bližnjim veliko nepotrebne škode, ki se ji lahko izognejo. Strokovno vodeni terapevtski proces ne 

bo preprečil vse bolečine, bo pa pripomogel k omejevanju vsake nepotrebne nadaljnje škode, ki bi lahko doletela 

partnerje, otroke in svojce. 

 

Mag. SANDRA VITAS 

Mag. Sandra Vitas, profesorica psihologije in univerzitetna diplomirana 

psihologinja (Zagreb, 1992) ter magistrica socialnega dela na področju 

duševnega zdravja v skupnosti (Ljubljana, 2012) z delovnimi izkušnjami v 

šolstvu (delo v šolah in vzgojnih zavodih), zdravstvu (delo na področju 

psihiatrične rehabilitacije) in socialnem varstvu (Društvo "UP", Kersnikova 3, 

Ljubljana, kjer je zaposlena od leta 2009). Od leta 2010 je v Društvu "UP" 

vodja preventivnih programov s področja zasvojenosti (individualno delo, delo 

z družino in delo s skupinami, delavnice, predavanja, mentorstvo študentom 

in prostovoljcem). Je certificirana  EuroPsy psihologinja za področje klinične in zdravstvene psihologije. 

Opravljena ima dva strokovna izpita (za področje zdravstva in socialnega varstva) in naziv Samostojna 

svetovalka za področje socialnega varstva. Zadnjih deset let se aktivno izobražuje na področjih psihoterapije, 

predvsem vedenjsko-kognitivne terapije in transakcijske analize (specializantka psihoterapije pod supervizijo). 

Tema predavanja : Mladi in zasvojenost: nekaj smernic preventivnega dela. 
 

Mladostništvo je obdobje intenzivnega psihofizičnega razvoja, obdobje preizkušanja meja in iskanja lastne poti v 

samostojno življenje. Izhodišče preventivnega dela s posameznikom  je v vzpostavitvi kvalitetnega terapevtskega 

odnosa skozi spoznavanje in motivacijske pogovore ter individualiziran načrt za doseganje ciljev. Pri delu z 

mladimi je nezadostno, če se usmerimo samo na informiranje o drogah, pasteh zasvojenosti, oceno tveganja in 
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razvoj kritičnega odnosa do drog. Pomembno je prisluhniti njihovim potrebam in ustvariti varen prostor za dialog, 

za pripovedovanje in soustvarjanje osebne zgodbe, iskanje dobrih izkušenj in virov moči ter razvoj boljših strategij 

samospoznavanja, odločanja in komunikacije. V svetu in v Sloveniji obstajajo različni preventivni pristopi na 

področju obravnave zasvojenosti, na več ravneh. Na predavanju bomo obravnavali nekaj uporabnih tehnik in 

konceptov s področja sociologije, socialnega dela, psihologije, vedenjsko kognitivne terapije in transakcijske 

analize za delo z mladimi, ki preizkušajo droge in imajo tudi druga pridružena tvegana vedenja ter osebami iz 

njihovega socialnega okolja. 
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Program strokovnega srečanja 2017 -  MLADI IN ODVISNOSTI   

 

Petek, 27.1.2017     

9:00 – 10:00 zbiranje in registracija  
 

10:00 – 10:15 Uvodni pozdrav: 
Slavica Ravnik, predsednica društva SLOVENTA 
 

10:15 – 11:00 
 

Predavanje: Zdravljenje odvisnosti od drog v Republiki Sloveniji  
Dr. Andrej Kastelic , dr. med., spec. psih. 
 

11:00 – 11:45 Predavanje:  Javno zdravstveni vidik uporabe drog med mladimi v Sloveniji 
Milan Krek, dr.med.spec.soc.med. 

11:45 – 12:30 Predavanje: Antropološki vidik uporabe drog 
Mag. Ivana Mandarić,  soc.antropologinja, univ.dipl.soc.del., PTSTA-P 
 

12:30 – 13:30 Kosilo 
 

13:30 – 14:15 
 

Predavanje: Kontakt kot zdravilo: drugačen način dela z mladostniki, ki uporabljajo 
psihoaktivne snovi 
Anja Mihevc, univ. dipl. soc. ped. 
 

14:15 – 16:15 
 
 
14:15 – 15:45 

: Mentalizacija z zasvojenim mladostnikom iz perspektive TA psihoterapije  Delavnica 1
Maddalena Bergamaschi, PTSTA-P  
Prevaja Maja Sedmak Cvelbar 
 
Delavnica 2: Epi skript pri otrocih in mladostnikih odvisniških družin  
Nada Jabandzic, CTA-P 
 

16:15 – 16:35 Odmor 
 

16:35 – 17:35 Predavanje:Psihosocialna pomoč duševnim bolnikom s sočasnimi narkopatologijami  
Dr. Nadezhda  Zuykova, dr. med, PTSTA-P 
Prevaja  Anna Zuykova 
 

17:35– 18:20 KNJIŽNE  NOVOSTI 

  

19:00 – dalje Večer z druženjem 
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Sobota, 28.1.2017 

8:30 – 9:30 Predavanje: Kompulzivna želja po tetoviranju, luknjanju in rezanju kože. Česa nam mladi 
ne povedo? 
Elena Massardi: psihologinja in psihoterapevtka 
Prevaja Maja Sedmak Cvelbar 
 

9:30 – 10:30 Predavanje: Identiteta in odnosi na spletu v mladostništvu: ni samo odvisnost 
Stefano Morena, psiholog in psihoterapevt, TSTA-P 
Prevaja Maja Sedmak Cvelbar 
 

10:30– 10:50 Odmor 

 
10:50 – 12.20  
 
 
 
 
10:50 – 12.20  
 

 
Predstavitev delavnice 3 TA psihoterapija in negovanje: meje sodelovanja in obravnave : 
pacientov z motnjami hranjenja – predstavitev delavnice  
Dina Kononova, dr. psihiater ,  PTSTA-P. 
Prevaja  Anna Zuykova 
 

 Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi  (12 udeležencev) Delavnica 4:
Peter Topić, univ. dipl. soc. del. 
 

12:20 – 12:30 Odmor 

12:30 – 13:15 Predavanje: Delo z mladimi, ki eksperimentirajo z drogami 
Anja Mihevc, univ. dipl. soc. ped. 
 

13:15 – 14:15 Kosilo 

14:15 – 15:00 Predavanje:Mladi in zasvojenost – nekaj smernic preventivnega dela 
Mag. Sandra Vitas, univ. dipl. psih. , mag.soc.del. 
 

15:00 – 15:20 Odmor 
 

15:20 – 16:50 Skupinska supervizija z Maddaleno Bergamaschi, PTSTA-P  
 Prevaja Igor Ravnik

16:50  – 17:00 Zaključni nagovor: Slavica Ravnik, predsednica društva SLOVENTA 
   
  

Opomba: Programski odbor si pridržuje pravico do delne spremembe programa v primeru opravičene zadržanosti 

posameznega predavatelja 

 


