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Shizofrenija 

Shizofrenija je ena izmed najbolj pogostih in težkih kroničnih 
duševnih motenj, ki jo označuje kombinacija halucinatornih, 
paranoičnih in afektivnih ter negativnih simptomov, 
vedenjskih in kognitivnih motenj (spomina, pozornosti, 
mišljenja in drugih).  

Shizofrenija lahko vodi k različnim negativnim socialnim in 
ekonomskim posledicam . 

(V.N. Krasnov, I.J. Gurovich, S.N. Mosolov, A.B. Shmukler, 2006).  



Problem komorbiditete\sočasnosti duševnih bolezni in odvisnosti 
od alkohola, drog in psihoaktivnih snovi, je še posebej pomemben 

danes, saj so takšne težave zelo razširjene med mladimi 

V prvem desetletju XXI stoletja 

narašča alkoholizem in 

alkoholne psihoze v različnih 

državah. Pogostost in zloraba 

alkohola pri bolnikih s 

shizofrenijo je približno 45% -

50%. 

 

Kombinacija alkoholizma in 

shizofrenije je bila v preteklosti 

imenovana Greterovska 

shizofrenija. 

 

20%-60% bolnikov s težkimi  

duševnimi motnjami ima  

sočasne motnje, povezane z 

uporabo psihoaktivnih snovi. 

Pomembnost teme je dopolnjena z 

znanim visokim faktorjem tveganja 

somatske stiske pri takih bolnikih 

(Batki S. et al., 2009) in tako 

imenovanih pojav "dvojnega 

zanemarjanja“, ko so somatske 

težave (povezane z duševnim 

zdravjem, drogami) ignorirane, tako 

s strani bolnikov kot zdravstvenih 

delavcev (Mitchell A., Malone D., 

2006). 



Aktualnost problema 

• Shizofrenija je razlog za 39,9% invalidov s težavami na področju  duševnega 

zdravja (V.D. Vid, 1993); 

 

• Tako visoka stopnja invalidnosti je neposredna posledica pomanjkljivosti na 

področju sekundarne in terciarne preventive; 

 

• V ruski psihiatrični kliniki psihoterapevtski pristopi še niso dobro sprejeti; 

močno stereotipično razmišljanje in strah, da bo diagnosticiranje in zdravljenje 

bolnikov šlo pregloboko v psihologizacijo; 

 

• Težave so tudi v končnih merilih kakovosti socialnega prilagajanja bolnikov; 

 

• Zdravljenje bolnikov s sočasnimi različnimi težavami ne omogoča zagotavljanja 

specializirane oskrbe in rehabilitacije.  



Aktualnost 

• Raziskave kažejo, da se število odvisnikov med otroci in mladostniki 
vsako leto podvoji. Ne gre le za problem patološkega kockanja ali 
patološke kemične odvisnosti, zdaj se problem pojavlja tudi v 
povezavi s shizofrenijo. 

 

• Prvi znaki shizofrenije pri mladostnikih se pogosto pojavijo kot 
halucinacije ali psihoze zaradi uporabe novih psihoaktivnih snovi 
(PAS). 

 

• Po zadnjih raziskavah Državnega Raziskovalnega Centra Narkologije 
je v zadnjih dveh desetletjih med bolniki z alkoholizmom ali z 
zgodovino zlorabe oz. odvisnosti od drog, skoraj petina (20%) takšnih 
s endogenimi duševnimi boleznimi.  
Po njihovih podatkih med bolniki s shizofrenijo in manično-
depresivno psihozo najmanj ena tretjina (30%) zlorablja različne PAS. 

 



Družbeni pomen sočasnosti 

• Nedvomno kombinacija alkoholizma in shizofrenije škoduje socialnemu 
položaju bolnikov: več ločitev, bolniki redkeje pridobijo višjo ali visoko 
izobrazbo. S kombinacijo dveh bolezni se povečuje število invalidov skupine 
II. Na bolj izrazitveno socialno dekompenzacijo pri bolnikih s sočastnimi 
patologijami  kaže več kaznivih dejanj med takimi bolniki [Hoffman, 2008]. 

 

• Bolniki z "dvojno diagnozo" so bolj nagnjeni k neugodnim izvidom kot 
bolniki s shizofrenijo. 

 

• Simptomi so težji, pogostejše so hospitalizacije, nalezljive bolezni (vključno z 
okužbo s HIV), nasilje, šikaniranje, stanovanjske negotovosti, zavrnitev 
jemanja zdravil in na splošno nizka vpletenost v postopek zdravljenja 
(neskladnost). 



«Psihoterapija se mora ujemati z osebo kot 
ključ s ključavnico»  

E. Krečmer (1888-1965) 

Kateri ključ mora uporabiti terapevt, če je psiha razcepljena, samopodoba in 
realnost pa izkrivljeni, medtem ko se duša, telo in družina počutijo slabo, 

padec proti dnu pa se kar nadaljuje? 
 

Kako naj začnemo pomagati, če je diagnoza "shizofrenija+"? 



• Delo z bolnikom 

• Delo z družino 

• Delo z osebjem 

Glavne določbe 



             
Delo z bolnikom:  
 
Diagnoza ni smrtna obsodba!  
Upravljam z boleznijo, ne pa ona z mano. 
Individualna in skupinska terapija. 

 



Delo z družino:  
(terapevtsko okolje med najbližjimi, da se v družini zmanjša 
stres zaradi diagnoze): 

 
Razmerje je tako v zgodnjih fazah življenja, 
kot pri odraslem, vir, ki daje smisel in 
validacijo sebe (Richard G. Erskine in Rebecca L. 

Trautmann, 1996). 



             
Delo z osebjem:  
(ustvari se dobro terapevtsko okolje, vir za komuniciranje, 
preprečevanje čustvene  izgorelosti) 

 
Priložnosti za vključevanje v supervizijo, 
obiskovanje izobraževalnih delavnic, 
Balintovih skupin. 

 



Prve pogodbe v terapiji so „stop contracts“ 

• Ker je pri shizofreniji višja možnost samomora. 

 

• Od 4% do 13% oseb s shizofrenijo konča 
življenje s samomorom, od 25% do 50% 
bolnikov vsaj enkrat v življenju poskusi 
storiti samomor.  

• V naši skupini bolnikov s komorbidnimi 
patologiji je takšnih 90%. 



STOP  
CONTRACTS 

ANTIPSIHOTIČNA ANTIUMORNA 

ANTISAMOMORNA Restriktivni pobeg iz 

terapije 

Smrt  

Sokrata 

V. VAN GOGH 

Teci, Forest, teci! 

KAJN IN ABEL 



Pogodba dovoli 

• Graditi enakopravne 
odnose s strankami tako 
glede inteligence kot  
sposobnosti in deliti z 
njimi odgovornost za 
doseganje skupnega cilja 
psihoterapije: zavestno 
sodelovati pri 
zdravljenju in procesu 
rehabilitacije. 

 

• Pogodba vključuje 
„Odraslega", in spodbuja 
ukrepe. 

• Oblikovanje lastniškega 
deleža odgovornosti za 
rezultat. 
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SKUPINSKA PSIHOTERAPIJA 

• Klinične terapevtske 

skupine bolnikov (10-12 

ljudi; tedensko po 1,5 

ure), takoj po izhodu iz 

psihoze. 

• Izboljšanje učinkovitosti terapevtskega posega "ob pravem času na pravem mestu„ pri 

uporabi varnega skupinskega prostora in skupinske energije, okrepitev 

rehabilitacijskega potenciala, kot pravijo sami bolniki: "Skupaj je lažje priti ven„. 



Večina ljudi s kemičnimi 
odvisnosti ima resne 

eksistencialne probleme, 
pogosto z izgubo smisla 
življenja (V. Frankl) in  

kršitvijo vrednotnih orientacij 
in motivacije (B.S. Bratus). 

Bolnike s shizofrenijo in 
sočasnimi patologijami (mikste 
– rusko) je lažje razumeti, kot 

jim  pomagati. 
 

Glavni princip je zdravilni 
odnos "terapevt - pacient". 



Psihosocialna rehabilitacija (PSR)  

Psihosocialna rehabilitacija je postopek, ki odpira ljudem z 
duševnimi motnjami priložnost doseganja višje ravni 

samostojnega funkcioniranja v skupnosti, držanja vedenjskih 
norm, socialno-družinskega statusa, zmanjšanja stigmatizacije in 

nadaljevanje programov zdravljenja.   



Življenjske pozicije - sklop temeljnih prepričanj o sebi in drugih ljudeh, 
ki jih ljudje uporabljajo za utemeljitev svojih odločitev in svojega vedenja. 

Claude Steiner: življenjske pozicije se oblikujejo v prvem 
letu glede na odnose z mamo:   

Osnovno zaupanje (++) "...ko se dojenček počuti, da je eno s svetom in je vse 

združeno z njim“. 

Ali osnovno nezaupanje (--) 

 4 življenjske pozicije 
ОК+ОК+ (zdrava) 

ОК-ОК+  (depresivna) 

ОК+ОК-  (paranoična) 

ОК-ОК-   (obupa)    
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PRIPRAVA ATMOSFERE  

VARNOSTI IN SPREJEMA 

• ОК+ОК+  

(Vsi ljudje so ОК +, njihova 

dejanja so lahko „ne ОК“) 

• Razumevanje izkušenj 

Otroka klienta, njegovih 

nezadovoljenih potreb.  

• Pogodbena metoda 

(Contract method) 

• Brezpogojno sprejemanje 

(spoštovanje) 

• Empatično razumevanje 

• Ujemanje (terapija nikoli ni 

pred stranko, ampak gresta 

z roko v roki.) 

ERIC BERNE CARL ROGERS 





Klinični pristop 

Klinični pristop ni samo delo s težkimi (kliničnimi) primeri, 
to je delo v duhu klasičnega medicinskega pristopa, ki 
prihaja od Hipokrata. Glavni steber je, da narava zdravi 
sama in da zdravnik samo pomaga, da to naredi najboljše 
kot lahko. "Ne škoduj" ni samo deontološki princip, to so 
navodila, kako ne prekiniti zdravilnega dela narave. 

 

Glavna naloga zdravnika – ogledati si klinično sliko in najti 
v njej  "vse nasvete in vsa navodila za svoja dejanja" 
(Konstorum, 1959). Imeti duševni odnos do bolnikov, 
okrepiti moč duha glede na klinične in osebnostne lastnosti. 



Klinična psihoterapija, karakterologija in terapija s 
pomočjo ustvarjalnega samoizražanja (TPUS). M.E. Burno. 
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Glavne določbe TPUS 

• Ena izmed najbolj pomembnih stvari v 
psihoterapiji shizofrenije je poseben intimen 
čustveni stik z zdravnikom, ki je sposoben zato 
in želja bolnikov skupaj s svojo lastno vrsto drug 
drugega oživljati preko umetnosti. 

 

• Ustvarjalno iskanje samega sebe in svojega 
karakterja preko umetnin vodi proti enotnosti 
jaza, da navdih, ki goji željo narediti dobro za 
druge (smisel in ljubezen). 



OBLIKOVANJE PRVOTNE 

POGODBE 

Terapevtska stran pogodbe 

(а) Kako se počutite? 

(б) Kako bi si želeli spremeniti se? 

(в) Kako ste postali tako, kot ste? 

(г) Kako boste vedeli, da ste dosegli postavljenjih ciljev? 

Richard Erskine 

Potrebe po odnosih so edinstvene 
medosebne komunikacijske potrebe.  

(Erskine, 1995)  



 
 

Individualna psihoterapija je potrebna 
vsakemu bolniku 

 
 



Metodologija PSR 
 

• Individualne psihoterapevtske pogovore z bolnikom pred začetkom  
skupinskih srečanj (pripravljalno obdobje je 1-2 srečanj) za vzpostavo 
psihoterapevtskega stika, ki mu omogoča lažji vstop v skupinsko 
atmosfero. Istočasno pacient opravlja celotni pregled. Po začetku dela 
v skupini, zraven skupinskega zdravljenja (2,5-3 meseca) narejajo 2-3 
seje enkrat na mesec. V nekaterih primerih se število sej lahko poveča 
(individualna podpora), če je to potrebno. 

• Skupine terapije s pomočjo ustvarjalnega samoizražanja (TPUS): 
enkrat na teden po 1,5 ure.  

• Transakcijska Analiza. E. Berne in C. Steiner.  

• Elementi integrativne psihoterapije. R. Erskine.  

• Elementi šole Cathexis. Shiffs. 

• Podporne skupine za starše\družino s poudarkom na soodvisnost. 

• Dodatne tečaje iz smeri narkologije.  



Pomembni dogodki za priznanje TA 

• 2009 - monografija profesorja medicine, TSTA D.I. Shustova 
„Priročnik klinične transakcijske analize“. 

• 2014 – transakcijska analiza je uradno priznana 
združenjem narkologov ministrstva  za zdravje Ruske 
Federacije kot učinkovita metoda zdravljenja sindroma 
odvisnosti in je bil dodan v "Klinične smernice 
zdravljenja bolnikov narkološke smeri", kot tudi 
terapija s pomočjo ustvarjalnega samoizražanja. 



Hvala za pozornost! 


