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1.	Mladi,	ki	eksperimen>rajo	z	drogami,	so	
po	mojem	mnenju	...	

	
	

2.	Mladim,	ki	eksperimen>rajo	z	drogami,	bi	
rad	sporočil/-a	...	



MLADOSTNIŠTVO 

EKSPERIMENTIRANJE	

PREIZKUŠANJE MEJA 
IZBIRE	



	

	
	
ZMANJŠEVANJE	
ŠKODE		
	
	
PREVENTIVA	
	



Načini	oz.	nameni	uporabe:	
	
o  Eksperime>ranje	
o  Uporniška	uporaba	
o  Rekrea>vna	uporaba	
o  Situacijska	uporaba	
o  Simptomatska	uporaba	
o  Odvisnost	



ALI IMAM TEŽAVE Z UPORABO DROG? (DSM IV) 
 
 
1)  Za doseganje želenega učinka zadetosti potrebujem vedno višje 
doze. 
2)  Če drog nekaj dni ne uporabljam, imam težave s spanjem, sem zelo 
živčen ali tesnoben. 
3)  Droge uporabljam pogosteje, kot sem nameraval in/ali v večjih 
količinah, kot sem nameraval. 
4)  Z uporabo drog sem že poskušal prenehati, a sem bil neuspešen. 
5)  Preveč časa porabim za pridobivanje droge, zadevanje ali pa 
prihajanje k sebi po pretiranem zadevanju. 
6)  Zaradi uporabe drog se manj družim s prijatelji oziroma imam težave 
v službi, šoli ali doma. 
7)  Kljub temu da vem, da imam z uporabo drog težave, jih vseeno 
uporabljam. 



TRENDI	UPORABE	DROG	MED	MLADIMI		
(EMCDDA	(2015),	DrogArt,	(2014),	NIJZ	(2015)	
	
	
o  Alkohol	

o  Marihuana	
o  Amfetamini	
o  Ekstazi	
o  NPS	–	“sladoled”	oz.	3-mmc	
o  Kokain	

o  Heroin	
o  Benzodiazepini	
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Marihuana 32,5 50,3 47,0 22,0 23,0 25,0 

Pomirjevala 8,2 10,2 8,3 5,1 5,0 3,0 

Ekstazi 4,4 11,3 5,4 3,2 2,0 2,0 

Amfetamini 1,9 3,7 7,2 2,2 2,0 1,0 

Kokain 1,8 3,7 4,7 3,1 3,0 2,0 

Heroin 2,4 0,4 0,5 1,6 1,0 1,0 

Alkohol 92,1      96,5 98,9 92,0 93,0 89,0 

Inhalanti: Slovenija 14%, povprečje 7% (ESPAD 15, 1. letniki) 





Uporaba	drog	kot	način	zadovoljevanja	mladostniških	
razvojnih	teženj	

	
•  Razvoj	možganov	v	preskokih;	evolucijska	potreba	po	druženju	

in	sprejemanju	
•  V	mladostništvu	zelo	razvita	emocionalnost,	hkra>	pa	nimajo	

nobenih	“zavor”	

•  Nagnjenost	k	tveganjim,	k	iskanju	meja	in	reguliranju	čustev	
	
	



Uporaba	drog	med	mladimi		-	doživljanje	močnih	čustev,	
raziskovanje	samega	sebe	
	
	
Posledica:	težje	kontroliranje	čustev,	premalo	izkušenj	obdobja	
adolescence	
	
	
Pomembna	je	emocionalna	podpora	in	omejevanje	

	



ODNOS	–	do	samega	sebe	in	drugih!	
	
	
	

JAZ	NISEM	OK		
-	

TI	SI	OK	

JAZ	SEM	OK	
-	

TI	SI	OK	

JAZ	NISEM	OK	
-	

TI	NISI	OK	

JAZ	SEM	OK	
-	

TI	NISI	OK	





	
Mladostniki,	ki	igrajo	loto,	so	bolj	nagnjeni	k	jemanju	drog	kot	>s>,	ki	igrajo	

ostale	nagradne	igre,	je	med	drugim	pokazala	raziskava	hrvaškega	Zavoda	za	
javno	zdravstvo.		

	
Poslušalci	turbofolka	in	narodne	glasbe	naj	bi	tako	redkeje	posegali	po	
drogah	kot	>s>,	ki	so	naklonjeni	rocku,	heavy	metalu	in	reggae	glasbi.		

	
Med	televizijskimi	nanizankami	naj	bi	najbolj	nega>ven	vpliv	imeli	ameriška	
risana	serija	South	Park.	Ogled	ljubezenskih	serij	ter	oddaj	kot	so	Milijonar	

ter	Veliki	brat	naj	bi	zmanjševali	nevarnost	za	uporabo	drog.	
	

Kdor	uporablja	marihuano,	bo	zagotovo	pristal	na	heroinu	(teorija	
odskočnega	kamna).		



NAČELA	PSIHOTERAPIJE	ZMANJŠEVANJA	ŠKODE	(HR)	
	
	
Tehnika	HR	je:	
	
•  individualizirana	
•  v	uporabnika	usmerjena	
•  spoštljiva	
•  nes>gma>zirajoča		
•  svobodna	
•  krepi	avtonomijo	
•  sledi	tempu	uporabnika	

	



FAZE	SPREMEMBE	
	
1.  Faza	prekontemplacije:	uporabnik	je	opazil	

nega>vne	učinke	uporabe	drog.	
2.  Faza	kontemplacije:	razmišljanje	o	tem	zakaj	se	

mu	nega>vni	učinki	dogajajo	in	kako	jih	lahko	
zmanjša.	

3.  Faza	preparacije:	odločanje	za	spremembe,	za	
vključitev	v	proces	

4.  Faza	akcije:	Načrtovanje	spremembe	in	izvedba	
majhnih	korakov	pro>	spremembi.	

5.  Faza	vzdrževanja:	vsaj	6	mesecev	
6.  Recidiv	
7.  Prenehanje	



	
POMEMBNO	JE,	DA	S	SVOJIMI	INTERVENCAMI	UPORABNIKU	NE	

ŠKODUJEMO!	
	

NIZKO-PRAŽNOST:	abs>nenca	ni	pogoj	za	vstop,	pomembna	je	le	MOTIVACIJA,	da	je	
uporabnik	prišel.	HR	programi	 so	najmanj	 zahtevni	 in	 restrik>vni.	Njihov	namen	 je,	
da	si	uporabniki	„zdravljenje“	dozirajo	sami	–	tako	kot	drogo!	
	
	
BIO	-	PSIHO	-	SOCIALNI	PRISTOP:	celostni	pristop.	
	
	
STREMI	 K	 ZMANJŠANJU	 ŠKODE	 ZA	 UPORABNIKA:	 ne	 glede	 na	 uporabnikov	 cilj,	
najprej	 dela	 s	 >s>m,	 kar	 bi	 za	 uporabnika	 lahko	 bilo	 ogrožujoče!	 Razjasnitev	
problema>čnih	 aspektov	 uporabe.	 Fokus	 na	 razlogih	 za	 prihod/vključitev	 v	 proces/
program.	
	



DELO	 Z	 AMBIVALENCO:	 uporaba	 MI	 tehnike.	 Ljudje	 vedo	 KAJ	 rabijo	 in	 KDAJ	 to	
rabijo.	Spoštovanje	posameznikove	AVTONOMIJE	 in	ODGOVORNOSTI	ter	SVOBODE	
je	ključno	pri	krepitvi	NOTRANJE	MOTIVACIJE	za	spremembo.	Notranja	mo>vacija	se	
gradi	v	odsotnos]	prisile,	nagrad	ali	kazni,	kar	daje	večji	občutek	kontrole	nad	svojim	
življenjem.	
	
	
POSTAVLJANJE	SPECIFIČNIH,	REALISTIČNIH,	DOSEGLJIVIH	CILJEV:	Preveri>	realnost	
in	 dosegljivost	 uporabnikovih	 ciljev.	 Včasih	 zmanjševanje	 uporabe	 ni	 trenutno	
dosegljiv	 cilj	 in	 nekateri	 potrebujejo	 le	 trening	 socialnih	 veščin,	 aser>vni	 trening,	
trening	izražanja	in	poznavanja	čustev,	relaksacija...	
	



KREPITEV	 IN	 INFORMIRANJE	 UPORABNIKA:	 informacije	 o	 drogah,	 set&sehng,	
tehtnica	 uporabe	 drog,	 povečanje	 treznih	 ak>vnos>,	 planiranje	 rizičnih	 situacij,	
trening	zavračanja	uporabe	drog...	
	
	
UPOŠTEVANJE	 POTREB	 UPORABNIKA:	 klient	 določa	 intenzivnost	 procesa!	
Upoštevanje	ritma	vsakega	uporabnika	posebej!		
	
Vrednota	HR	 je	 SAMO-ODLOČANJE.	 (Nasve>	 se	 dajejo	 le	 takrat,	 ko	 ocenimo,	 da	 so	
terapevtski	 in	 če/ko	 nas	 klient	 v	 to	 povabi	 sam!)	 Pomembno	 je	 poiska>	 za	 klienta	
DOVOLJŠNJO	STRUKTURO,	tako,	ki	jo	ZMOREJO.	



	
Pravila	in	omejitve	ter	kontrola	programov	nekatere	posameznike	retravma>zirajo,	še	
posebej	 >ste,	 ki	 so	 bili	 celo	 življenje	 kontrolirani	 s	 strani	 drugih	 (insitucionalizacija,	
zloraba,...).	
	
Posameznik	pride	tak	kot	JE,	vsaka	najmanjša	pozi>vna	sprememba	je	KORAK	v	pravo	
smer	in	je	DOBRODOŠLA.	
	
ABSTINENCA	je	prav	tako	cilj	PRISTOPA	ZMANJŠEVANJA	ŠKODE,	le	da	ni	EDINI	cilj!	
	
Pričakovanja	drugih/zunanjih	oseb	so,	da	bi	se	proces	spremembe	moral	odvi>	hitro,	
čeprav	temu	ni	vedno	tako!	
	
Pomembno	je	tudi	delo	z	recidivom	(namesto	prekinitve	procesa,	ak>vna	vključenost	
v	program).	
	



PREVERJANJE	STILA	NAVEZANOSTI:	v	odnosih,	saj	je	povezan	s	odnosom	
z/do	droge	
	
DELO	S	TRAVMO	in	ODKRIVANJE	VZROKOV	za	uporabo	(terapevtsko	
delo):	HR	dela	z	uporabnikovimi	problemi	in	ne	nujno	z	njegovo	uporabo	
drog!	Iden>fikacija	neracionalnih	prepričanj	in	zamenjava	z	racionalnimi.	
	
Koncept	primeren	za	širok	spekter	uporabnikov:	od	opijatnih	odvisnikov	do	
občasnih	binge	drinkerjev.	
	
Ak>vna	uporaba	drog	ni	kontraindikacija	za	psihoterapijo.	
	



“Assesment	as	treatment”	

•  Mo>vacijski	intervju	zelo	koristna	tehnika.	
•  Veliko	se	ukvarjamo	s	klientovo	ambivalenco	in	mu	s	tem	
pomagamo	bolje	razume>	sebe,	ter	upoštevamo	tudi	>s>	del,	
ki	si	spremembe	ne	želi.	

•  Faze	spremembe:	prekontemplacija,	kontemplacija,	
preparacija,	akcija,	vzdrževanje,	recidiv,	prenehanje.	



Anamnes>čni	vprašalnik	
§  Kratek	opis	klienta,	anamneza	življenja	s	poudarkom	na	ključnih	dogodkih	in	osebnostnih	značilnos>,	ki	so	prispevali	k	

sedanjemu	problemu	
§  Skriptna	prepričanja	
§  Zdravila,	morebitne	psihiatrične	diagnoze	
§  Ocena	samomorilnos>	in	latentne	samomorilnos>	(npr.	tvegno	injiciranje	drog,	overdosi…)		
§  Vzorec	uporabe	drog	(kdaj	uporablja,	kako	pogosto,	kakšne	količine,	na	kakšen	način,	ali	uporablja	sam	ali	v	družbi…)	
§  Glavna	tveganja,	povezana	z	njegovo	uporabo	drog		
§  Kako	je	s	cravingom:	sprožilci,	kako	začu>	craving,	kaj	deluje	da	craving	izgine	oz.	se	zmanjša	(morda	ima	že	razvite	

kakšne	strategije	za	regulacijo	cravinga)	
§  Kje	je	na	premici	zloraba	->	odvisnost,	kakšna	je	stopnja	kontrole	nad	uporabo	substance	
§  Zgodovina	odvisnos>	oziroma	odvisniških	vedenj	in	kako	mu	je	uspelo	prekini>	odvisniška	vedenja	(sem	spadajo	

psihoak>vne	snovi,	motnje	hranjenja,	odvisniški	vzorec	odnosov,	odvisniški	vzorci	pri	športu,	igralništvo…)	
§  Uspešnost	spopadanja	s	težavami	(stopnja	samodiscipline,	pozi>vni	viri…).	Konkretno	preverimo	kaj	so	njegove	močne	

točke,	ki	mu	lahko	pomagajo	pri	spremembi	(npr.	naredil	je	faks,	ima	službo,	je	organiziran…).	Pomembno	je,	da	skupaj	s	
klientom	ak>vno	iščemo	pozi>vne	vire.	

§  Podporni	sistem	(Kdo	predstavlja	njegov	podporni	sistem?	Je	njegov	podporni	sistem	koristen	ali	škodljiv?	Ostali	viri,	ki	
mu	predstavljajo	podporni	sistem:	šport,	hobiji,	duhovnost…)		

§  Trenutna	hierarhija	klientovih	potreb	(kot	jih	vidi	sam):	Kaj	potrebuješ,	da	bi	lažje	obvladoval	svoje	življenje/uporabo	
drog?	

§  Glavne	vrednote	in	kako	se	sedanji	način	življenja	sklada	z	vrednotami	
§  Funkcija	droge	
§  Na	kateri	stopnji	spremembe	je	klient	
§  Cilji	glede	uporabe	drog	s	komentarjem	terapevta	



•  Težave v šoli (slabši šolski uspeh) 
•  Težave v družinskih odnosih 
•  Upad telesne teže 
•  Menjava družbe 

•  Razdražljivost 
•  Nespečnost, utrujenost 
•  Težave s koncentracijo 
•  Anksioznost, tesnobnost 
•  Odsotnost 

KAKO PREPOZNATI, ALI IMA MLADOSTNIK TEŽAVE Z 
UPORABO DROG? 

© 



Delo	z	mladostnikom	v	svetovalno/terapevtskem	
odnosu	

V	katerem	ego	stanju	je	dobro,	da	se	kot	terapev>	nahajamo	v	
odnosu	do	mladostnika?	

•  Ego	stanju	Starša?	
•  Ego	stanju	Odraslega?	
•  Ego	stanju	Otroka?		



 
KAJ SE JE IZKAZALO KOT POMEMBNO? 

 
o  Zadovoljitev razvojnih teženj po stimulaciji na zdrav način – replacing the „high“. 

o  Tesen, zaupen terapevtski odnos. 

o  Dopuščanje izbire: Zmanjševanje škode, če je abstinenca trenutno nedosegljiva. 

o  Terapevt, ki se bolje kot uporabniki spozna na droge. 

o  Meje, kontrola 

© 

o  Pripravljenost na krizne intervence. 

o  Anonimnost. 

o  Obvladovanje uporabe: KVT. 

o  Spremljanje uporabe in vnašanje reda v uporabnikov kaos. 

o  Iskanje motivacije za spremembe, ki se v uporabniku že nahaja. 


