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Izvleček
Z uporabo konstruktov iz prilagojene Teorije načrtovanega vedenja smo raziskovali kazalce
terapevtskega uspeha neposredno po intenzivnem zdravljenju sindroma odvisnosti od alkohola in v
obdobju 18 letnega sledenja, da bi bolje razumeli v abstinenco usmerjeno vedenje skozi čas.
Uporabljeni kazalniki so: subjektivna zaznava zadovoljitve potreb (NS), normativnost (ND), subjektivna
zaznava privlačnosti alkohola (UT), prepričanja o koristnosti programa zdravljenja (BE) in vedenjske
namere (BI).
Vzorcu 167 pacientov (128 moških in 38 žensk), ki so zaporedno vstopili v program intenzivnega
zdravljenja sindroma odvisnosti od alkohola, smo sledili 18 let. Podatke smo zbirali ob koncu programa
zdravljenja ter pet, deset in osemnajst let po končanem programu. Standardne vprašalnike smo poslali
po pošti. Na zadnji vprašalnik je odgovorilo 32 oseb (26 moških in 6 žensk). Obdelava podatkov je
upoštevala uveljavljen tristopenjski pristop opis – analiza – razlaga podatkov. Razlike v kazalcih oz.
napovednikih skozi čas smo analizirali z metodo multivariatne analize variance (MANOVA) in analizo
variance večkratnih meritev (rmANOVA). Na ravni celotne študijske populacije smo analizirali časovno
dinamiko z linearno multivariatno analizo z generaliziranimi estimacijskimi enačbami (GLM/GEE).
Razlagalni model smo izbirali z modeliranjem strukturnih enačb (SEM). Uporabljena statistična paketa
sta bila SPSS in Stata.
Analiza razlik skozi čas (raven med skupinami) je pokazala, da so vedenjske namere ves čas sledenja
na enaki ravni kot po končanem zdravljenju, medtem ko sta se kazalca BE in UT pomembno
spreminjala v obdobju sledenja v smeri pro-abstinenčnega vedenja in se stabilizirala deset let po
končanem zdravljenju. Kazalca NS in ND prav tako kažeta trend v smeri pro-abstinenčnega vedenja in
stabilizacijo po desetih letih, vendar razlike niso statistično značilne. Analiza razlik na ravni populacije
je potrdila rezultate na ravni posameznikov. Vsi trije statistični pristopi so dali primerljive rezultate in
kompenzirali relativno nizko moč študije zaradi majhnega statističnega vzorca, čeprav je vzorec
klinično relativno velik.
Preučevani indikatorji so se stabilizirali po desetih letih sledenja, z izjemo BI, ki je bil ves čas študije na
enaki ravni kot po zaključenem program zdravljenja. Iz slednjega je mogoče sklepati, da je raven
vedenjskih namer, ki je potrebna za uspešni zaključek intenzivnega programa zdravljenja sindroma
odvisnosti od alkohola, zadostna za vzdrževanje abstinence skozi čas, če temu sledi sprememba v
doživljanju privlačnosti alkohola.

Ključne besede:
teorija načrtovanega vedenja, sindrom odvisnosti od alkohola, dejavniki neodvisniškega vedenja,
longitudinalna študija, klinični vzorec
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Summary
English title
The characteristics of the non-addictive behavior after alcoholism treatment based on chosen
behavioral models

Abstract
Using the modified Theory of Planned Behavior (mTPB), different indicators of therapeutic success
were studied to understand pro-abstinence behavioral orientation during 18-years after-care period
following a 3-months intensive alcoholism treatment. The indicators were: perceived needs
satisfaction (NS), normative differential (ND), perceived alcohol utility (UT), beliefs about treatment
program benefits (BE) and behavioral intentions (BI).
The sample of 167 patients who consecutively started an intensive alcoholism treatment program has
been followed-up for 18 years, using standardized mailed instruments at the end of the treatment,
and in years 4-5, 9 and 18 of follow-up. The last data collection was completed by 32 subjects in 2010.
Analysis followed standard explore – analyze - explore approach. After initial descriptive exploration
of data, multivariate analysis of variance (MANOVA) and repeated measures analysis of variance
(rmANOVA) using SPSS, and population averaged generalized linear models with generalized
estimating equations (GLM/GEE) and structural equation models (SEM) using Stata statistical package
were utilized to explore between-groups and within-subject differences over time.
On a between-group level BI remained stable at the same level as at the end of treatment program,
whereas BE and UT robustly change over time in a direction of pro-abstinent behavior and level off
after 10 years of follow-up. NS and ND show a trend of pro-abstinent orientation and level off after 10
years of follow up, although the trend is not significant. The same results were confirmed by a withinsubject level. All three statistical approaches yielded comparable results, thus supporting conclusions
by compensating for relatively low study power due to a relatively small statistical sample, although a
large one from a clinical perspective.
Studied constructs stabilized after ten years of follow-up, apart from BI. The latter suggests that BI
level needed for completion of an intensive treatment program suffices for the maintenance of
abstinence when accompanied by a change in perception of alcohol usefulness.
Key words:
Theory of planned behavior, syndrome of alcohol dependence, factors of the non-addictive behavior,
longitudinal study, clinical sample
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Seznam okrajšav in kratic
GLM/GEE (angleško: Generalized Linear Modelling/Generalized Estimating Equations) 
linearna multivariatna analiza z generaliziranimi estimacijskimi enačbami
H1 in H2  hipoteza 1 in hipoteza 2
IZ  interval zaupanja
ZM  zgornja meja intervala zaupanja
SM  spodnja meja intervala zaupanja
MANOVA (angleško: multivariate analysis of variance)  multivariatna analiza variance
PAS (angleško: psychoactive substances)  psihotropne snovi
rmANOVA (angleško: repeated measures analysis of variance)  analiza variance večkratnih meritev
SOA  sindrom odvisnosti od alkohola
TPB (angleško: Theory of planned behavior)  Teorija načrtovanega vedenja
mTPB  prilagojena/modificirana Teorija načrtovanega vedenja
Konstrukti mTPB:
NS (angleško: needs satisfaction)  ocena zadovoljitve psihosocialnih potreb
ND (angleško: normative differential)  normativni diferencial
UT (angleško: utility)  ocena privlačnosti uživanja alkohola
BI (angleško: behavioral intentions)  vedenjske namere (intence)
BE (angleško: beliefs) prepričanja o koristnosti pridobljenih znanj in veščin v
programu zdravljenja; krajše: prepričanje v koristnost pridobitev iz programa
zdravljenja
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Uvod
Opazovati človeka največkrat pomeni opazovati njegovo vedênje. Iz vedenja posameznika sklepamo
na njegov odnos do tega vedenja in odločitve v zvezi s tem vedenjem ali povedano drugače: vedenje
nam da vpogled v miselni proces, ki je vedenje usmeril.

Vedenjski vzorec oziroma izbrana aktivnost je zadnji korak v verigi psiholoških procesov, ki jih človek
opravi, ko zazna nek dražljaj (psihološki ali senzorni). Prilagoditev (adaptacijska sprememba) je cilj
odgovora na dražljaj. Povzeto po Z. Milivojeviću in C. Moisu govorimo o krogu čustvenega odgovora
(1, 2).

Slika 1. Krožni model čustvene zanke

Izbrano vedenje odraža odnos posameznika do vsebine, na katero se nanaša vedenje. Čeprav vsi ljudje
uporabljamo enake psihološke mehanizme v procesu odločanja, pa so podrobnosti oziroma logika, ki
usmerja ta proces, značilni za posameznika, saj jih oblikujejo njemu lastne psihološke vsebine. Slednje
pridobivamo po dveh poteh: z učenjem in s socialnim vplivanjem. Socialno učenje in proces
socializacije oblikujeta stališča posameznika. (3)

Stališča, prepričanja, pričakovanja, vedenjski vzorci – vse našteto so psihološki koncepti in predmet
psiholoških raziskav. Zakaj se torej psihiatrinja ukvarja s psihologijo in psihološkimi koncepti v svojem
raziskovalnem projektu?
Pri kliničnem delu se v psihiatriji nasploh in še posebej na področju dela s pacienti, ki imajo bolezni
odvisnosti, srečujemo z neželenimi in neprilagojenimi vedenjskimi vzorci pacientov, ki jim skozi
psihoterapevtski proces pomagamo oblikovati in utrditi nove, adaptacijske vedenjske vzorce. Ključni
dejavnik v opisanem procesu je razumevanje miselnih funkcij, ki oblikujejo končni odgovor, to je
___________________
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vedenje. Enako velja za preventivno delo, ko želimo preprečiti pojav neželenega vedenjskega vzorca.
Na področju zdravljenja bolezni odvisnosti je naloga klinika oz. terapevta poleg zdravljenja pacienta v
ožjem, (naj mi bo dovoljeno uporabiti izraz) medicinskem pomenu besede, tudi sekundarna
preventiva. Naloga terapevta je dobro poznavanje rehabilitacijskih procesov. Sodobne raziskave na
področju adiktologije so vedno znova potrdile klinične izkušnje (praksa je narekovala vsebino raziskav,
pristop od spodaj navzgor) in ga dopolnile z razumevanje mehanizmov v ozadju bolezni, ko je izid
raziskav vplival na spremembo klinične prakse (pristop od zgoraj navzdol).
Psihiatrija se večino časa ukvarja s kroničnimi motnjami. Uspešno zdravljenje vseh kroničnih
nenalezljivih bolezni zahteva spremembo vedenja, ki na dolgi rok vodi v spremembo življenjskega
sloga. V medicini kot tipične primere takšnih bolezni razumemo sladkorno bolezen, arterijsko
hipertenzijo, astmo.
Kronična nenalezljiva bolezen je tudi zasvojenost (4), torej tudi sindrom odvisnosti od alkohola (SOA).
Prekinitev uporabe neprilagojenih vzorcev (denimo uživanja alkohola) in oblikovanje novih vedenjskih
vzorcev (denimo pridobitev bolj samozaščitnih socialnih veščin) sta bistvo vsakega programa
zdravljenja bolezni odvisnosti. Tovrstnega poudarka na spremembi vedenja kot predpogoju za
učinkovito zdravljenje doslej ni bilo v obravnavi nobene druge duševne motnje. V zadnjih desetih letih
se ta trend postopno spreminja in povezuje psihoterapevtske ukrepe s preverjenimi
farmakoterapevtskimi pristopi.
Sprememba neprilagojenega vedenja pomeni odpovedovanje učinkovitemu nagrajevalnemu vedenju
in zahteva velik čustveni vložek. Zahtevane spremembe niso le na ravni navad, pri katerih sta potrebna
motivacija in določen zunanji pritisk k spremembi, pač pa gre pri sindromu odvisnosti za nevrobiološko
zelo utrjeno in avtomatizirano vedenje. Po prenehanju pitja na odvisniški način nastane motnja v
upravljanju limbičnega kortiko-striatnega vezja, ki se stopnjuje do kompulzivnosti – vedenje zato
vztraja kljub negativnim posledicam in je odporno na izzvenevanje ( 5). Vzdrževanje vedenja v zvezi z
alkoholom se med drugim opira na sistematično vedenje in priklicevanje implicitnih spominov v zvezi
z uživanjem alkohola. Glutamatergični sistem je pomemben za oblikovanje spomina in za plastičnost
vedenja, ki sloni na izkušnji. Proteinske kinaze, odvisne od kompleksa kalcij-kalmodulin (CaMK),
prevajajo glutamatergično aktivnost v sinaptično plastičnost v procesih učenja in oblikovanja
spominov (6, 7). Pogosto si ljudje želijo, da bi prekinili z uživanjem alkohola, vendar jim je pretežko
odpovedati se situacijam, v katerih so pili alkohol. Če se ta sprememba ne zgodi, ni realno pričakovati,
da lahko spomini, povezani z alkoholom, izzvenijo. Poleg motivacije za spremembo je zato pri ljudeh
pomembno tudi zaupanje, da bodo sčasoma pridobili zmožnost za uveljavitev vedenjske spremembe.
Naloga terapevta je torej delo na zaupanju in vzbujanju upanja, da je sprememba možna ( 8).

V psihiatriji imamo določena znanja, ki pa se za uspešno obravnavo pacientov morajo dopolnjevati z
znanji drugih strok. Interdisciplinarnost pristopov je na simbolni ravni mogoče zaznati tudi v imenu
Transteoretičnega modela Prochaske in DiClementeja ( 9), ki sta v osemdesetih letih prejšnjega stoletja
dotedanja znanja povezala v razlagalni model spreminjanja.
Tehnike vplivanja na neželeno vedenje v procesu spreminjanja vedenjskih vzorcev vnesejo
spremembo v duševne procese posameznika. Dolgoročna sprememba vedenja in utrditev novega,
želenega, bolj učinkovitega oziroma bolj funkcionalnega vzorca pa je možna le s spremembo odnosa v
___________________
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zvezi z določenim vedenjem in sprožilno situacijo, na katero se to vedenje nanaša. Pričujoča raziskava
je namenjena poglobitvi razumevanja procesov, ki omogočajo skozi čas vzdrževati spremembe,
zastavljene ali dosežene v programu intenzivnega zdravljenja odvisnosti od alkohola, saj gre za
bolezen, ki prizadene neposredno in posredno skoraj polovico prebivalstva v Sloveniji (približno 10%
odraslih prebivalcev s SOA in trije do štirje člani družine, ki jih bolezen družinskega člana prav tako
prizadene (10)).

Kjer je to smiselno, je v pričujočem delu zaradi lažje sledljivosti vsebini uporabljena moška oblika
besed, ki pa se pomensko nanaša tako na ženske kot na moške.
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Opredelitev teoretičnih izhodišč in konstruktov

Sindrom odvisnosti od alkohola (SOA) in zdravljenje
Po odnosu do alkohola sodi Slovenija med »mokre države« in slovenska kultura med »mokre kulture«
(11). Uživanje alkohola je del vseh pomembnih in mnogih nepomembnih življenjskih situacij. Eden
izmed pacientov s SOA mi je pred leti rekel, malo za šalo in malo zares, da kadar ni razloga za pitje, je
prav to razlog za pitje. Tudi slovenska himna govori o vinu in njegovih (prijetnih) učinkih.

Sindrom odvisnosti od alkohola je po bremenu za družbo med prvimi desetimi boleznimi v projekcijah
Svetovne zdravstvene organizacije za srednje do dobro razvite države, kamor po razvrstitvi Svetovne
banke sodi tudi Slovenija (12), in je zato velik javnozdravstveni problem. Glede na vlogo alkohola v
evropski kulturi je v Evropi ocena bremena bolezni zaradi uživanja alkoholnih pijač visoka – 8 % bruto
družbenega proizvoda (BDP), v svetu 4 % BDP (13). SOA ima zaradi razširjenosti v Sloveniji značaj
nacionalne patologije, saj prizadene približno 8-10 % odrasle populacije (10), zaradi kombinacije
nevrobiološkega substrata bolezni in pomembnega škodljivega vplivanja na socialne odnose in
duševnost tudi pomembnih bližnjih pa ima značaj socialne nenalezljive kronične bolezni (4, 14).

Učinkovitost intenzivnih programov zdravljenja SOA je podprta z dokazi in primerljiva z učinkovitostjo
zdravljenja drugih kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so sladkorna bolezen, astma in arterijska
hipertenzija (4). Evalvacije učinkovitosti intenzivnih programov zdravljenja odvisnosti najpogosteje
vključujejo časovne intervale od enega do dveh let. Leto dni izboljšanega funkcioniranja pacienta s
SOA velja za stabilno remisijo (15). Evalvacijski podatki (angleško 'cost-benefit' oz. razmerje strošek/
korist) tovrstnih programov kažejo, da je intenzivno zdravljenje SOA ekonomsko opravičljivo že, če se
pacientu zaradi učinkov zdravljenja stanje izboljša med samim zdravljenjem in traja po končanem
zdravljenju od 6 do 12 mesecev ( 16). Dolgoročni učinki obravnave odvisnosti od alkohola so bili zaradi
kompleksnosti in zahtevnosti doslej evalvirani v zgolj nekaterih raziskavah ( 17, 18, 19).

Sledenje osebam po končanem zdravljenju SOA je potrdilo, da daljša abstinenca poveča verjetnost za
nadaljnje vzdrževanje treznosti. Samo tretjina oseb, ki abstinira manj kot eno leto, ponovno vzpostavi
abstinenco brez zdravljenja. Polovica tistih, ki abstinirajo eno leto, ohrani treznost še naprej. Po petih
letih abstinence je verjetnost recidiva le še 15 %. (20)
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Longitudinalne študije oseb z odvisnostjo od alkohola
Raziskave so opredelile mnoge dejavnike remisije in rehabilitacije sindroma odvisnosti od alkohola.
Manjšina med njimi temelji na izoblikovanih razlagalnih teorijah, zato je znanje o napovednih
dejavnikih dobre rehabilitacije in njihovi pomembnosti relativno omejeno ( 21). V nam dostopnih virih
literature nismo našli longitudinalnih študij na področju odvisniških vedenj, ki bi izhajale iz TPB.
Moosova raziskovalna skupina uporablja teorije socialnega učenja, Mannova pa preučuje izide
zdravljenja, ki niso definirani s katerokoli od razlagalnih vedenjskih teorij.

Samoučinkovitost (prepričanje v lastne zmožnosti), veščine obvladovanja stresorjev, dejavniki
vedenjske ekonomike (dostopnost zdravstvenih storitev, finančni viri, sodelovanje v aktivnih oblikah
rehabilitacije – denimo Anonimni alkoholiki) ter izboljšani odnosi z družino, prijatelji in sodelavci so
bolje napovedovali pozitivne izide težav, povezanih z alkoholom (22). Ti dejavniki so izboljšali pozitivni
učinek zdravljenja na kratkoročno remisijo bolezni odvisnosti.
Pomoč v obliki specializiranega zdravljenja ali z vključitvijo v program samopomoči, kakršen je program
dvanajstih korakov Anonimnih alkoholikov, je ugodno vplivala na doseganje stabilne remisije in
dolgoročnih izidov, usmerjenih v zdravje. Po šestnajstih letih je ta podskupina abstinirala v večjem
deležu kot skupina oseb, ki ni poiskala ustrezne pomoči. (23)
Dennis in sodelavci so osem let sledili vzorcu skoraj 2000 oseb s sindromom odvisnosti. Dolžina
abstinence je bila odvisna od številnih dejavnikov rehabilitacije, vendar na različne načine. Izboljšanje
ocene telesnega zdravja ni bilo povezano z daljšo abstinenco. Daljša ko je bila abstinenca, bolj je
upadala uporaba veščin obvladovanja stresorjev. Največ motenj s področja duševnega zdravja je bilo
v prvih treh letih po vzpostavitvi abstinence. Dolžina abstinence je bila pozitivno povezana z drugimi
spremembami v življenju oseb: večje število treznih prijateljev, boljša podpora s strani širše socialne
mreže, duhovni razvoj in večja samoučinkovitost za preprečevanje recidiva (to je ponovne rabe
alkohola ali drugih drog). (24)
Mann in sodelavci so po šestnajstih letih sledenja vzorcu pacientov po končanem zdravljenju SOA
ugotovili, da je četrtina oseb umrla, od preživelih jih je nekaj več kot polovica še vedno abstinirala.
Preostali so imeli v tem obdobju različne, vendar nestabilne vzorce pivskega vedenja. ( 25)
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Stališča
V psihologiji je pojem stališč med prvimi definiral Allport v tridesetih letih prejšnjega stoletja kot
»stanje mentalne in nevralne pripravljenosti, organizirane kot izkušnja, ki neposredno vpliva na
posameznikove odgovore v zvezi z objekti in situacijami, do katerih je v določenem odnosu«(26).
Campbell je 1963 zbral čez 50 definicij stališč v dotedanji literaturi (26).

Predstavniki kognitivnih šol pojmujejo stališča kot kategorije, ki posamezniku omogočajo zaznavo
socialne realnosti. Najpogostejši model razumevanja koncepta stališč je tako imenovani
trikomponentni model, po katerem imajo stališča naslednje sestavne dele: kognitivni (med njimi
denimo: miselna reprezentacija stališčnega objekta), emocionalni (čustvovanje v zvezi s stališčnim
objektom) in konativni (pripravljenost na vedenje v zvezi s stališčnim objektom). Vse komponente
težijo k medsebojni usklajenosti. Nekateri avtorji razumejo stališča kot vsoto subjektivnih vrednot in
pričakovanj v zvezi z objektom teh stališč. Pri obojih pa gre za ločevanje med kognitivnim in čustvenim,
kar ima didaktični pomen in se kaže v načrtovanju raziskav (26).
Nestrokovnjaku s področja socialne in societalne psihologije je še najbolj predstavljiva definicija Velka
S. Rusa, da so stališča »pozitiven ali negativen odnos do stališčnega objekta« (26). Odnos vključuje
čustva do stališčnega objekta, ki so lahko pozitivna, negativna ali obojna (ambivalenca do stališčnega
objekta) in ki oblikujejo pripravljenost storiti kaj v prid oziroma škodo stališčnemu objektu. Odnos je
tudi posledica znanja oziroma poznavanja stališčnega objekta, torej miselnih predstav v zvezi s
stališčnim objektom, ki sooblikujejo proces presoje in vrednotenja stališčnega objekta in razvoj stališč.
(26)

Stališča in vedênje
Številni avtorji so preučevali povezavo stališč in dejanskih vedenjskih vzorcev. Bolj ko so stališčni
objekti konkretni, višja je korelacija z vedenjskim vzorcem. Povezava med stališči o objektu na splošno
in konkretnim vedenjem je šibka. Konkretna stališča o objektih pa imajo močnejšo korelacijo z
vedenjem (26).
Stališča niso edina podlaga vedenju oziroma njegov edini vzrok, vendar to, kaj o nečem mislimo in
čutimo, pomembno vpliva na tisto, kar v zvezi s tem tudi naredimo. Psihoterapevtska praksa in
raziskovanje sta pokazala, da dolgoročne spremembe v smeri boljšega (tudi nepatološkega)
funkcioniranja dosežemo le s spremembo stališč. Sprememba konkretnega neugodnega ali
neprilagojenega vedenja je pogosto vstopnica za začetek procesa spreminjanja stališč (Slika 1 na strani
11).
Sprememba vedenja je sama po sebi kratkoročne narave, zavestno vztrajanje pri novem vedenjskem
vzorcu pa prinese dolgoročno spremembo, ki zajema tudi spremenjena stališča.
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Stališča nastajajo in se spreminjajo z učenjem ali s socialnim vplivanjem v celostnem procesu
socializacije.

Z zornega kota preventivnega dela razmišljanje zastavimo drugače kot pri kliničnem delu: vplivati
želimo na oblikovanje ustreznih stališč, ki bodo podpirala ustrezne vedenjske vzorce, še preden se
pojavijo neželene oblike vedenja. Gre torej za logiko, ki je osnova vzgoje otrok s strani staršev in drugih
vzgojnih likov.

Odvisniško vedenje, ki ga predstavlja SOA, je povezano z normami, vrednotami in stališči do alkohola
ter pričakovanji v zvezi z učinki alkohola. Eden od temeljnih ciljev vseh aplikativnih strok, ki se ukvarjajo
z napovedovanjem različnih oblik in zvrsti vedenja, je oblikovanje tako imenovanega napovednega
modela, ki naj bi kasnejše vedenje napovedoval na osnovi izbranih napovednih spremenljivk. Osnovni
pogoj za spreminjanje vedenja je znanje. V nadaljevanju je kratek opis tistih teorij, ki jih razumemo kot
teoretično ozadje naše raziskave.
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Pomembnejši teoretični modeli razlage vedenjskih vzorcev

Transteoretični model

Transteoretični model (27) pojasnjuje, da je želena sprememba vedenja - razen od znanja - odvisna
tudi od pripravljenosti posameznika, da spremeni svoje vedenje. Pripravljenost pa se razlikuje glede
na fazo procesa spreminjanja, v kateri je posameznik:
 prekontemplacija – oseba ima problem, a se ga ne zaveda,
 kontemplacija – oseba prepoznava problem, vendar ni prepričana, ali želi v zvezi s problemom
kaj spremeniti,
 priprava – oseba prepoznava potrebo, da problem razreši, a ne ve, kako,
 akcija – oseba se odloči za ukrepe, ki naj bi razrešili problem,
in
 vzdrževanje novega stanja – vztrajanje in dopolnjevanje doseženih spremenjenih vedenjskih
vzorcev, ki so razrešili problem.
Ukrepi (preventivni in klinični) morajo biti zato specifični za fazo, če naj dosežejo izboljšanje motivacije
in tako omogočijo napredovanje posameznika po poti spreminjanja.

Od svojih zgodnjih začetkov v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je transteoretični model
spreminjanja postal teoretični temelj učinkovitih praktičnih pristopov (motivacijski intervju in druge
motivacijske tehnike, kognitivno-vedenjska terapija) v reševanju zelo različnih problemov, med njimi
so preventiva in zdravljenje odvisniških vedenjskih vzorcev, rehabilitacija in prevencija rakastih
obolenj, raziskovanje in spodbujanje telesne aktivnosti (28, 29).

Model pojmovanja zdravja

Model pojmovanja zdravja (angleško »Health belief model«) izhaja iz raziskovanj konstrukta
pričakovanj v vlogi dejavnika, ki pojasni vedenjske vzorce. Teorija zagovarja tezo, da je vedenje
predvsem odvisno od dveh dejavnikov: pomembnosti, ki jo posameznik pripisuje danemu cilju
(denimo, želja po preprečevanju določene bolezni), in posameznikovi oceni (prepričanju in presoji), da
bo izbrano vedenje doseglo dani cilj (denimo, da bo izbrana aktivnost zares preprečila določeno
bolezen) (30, 31). V svojem razlagalnem modelu ta teorija vključuje zaznavanje pozitivnih posledic in
morebitnih ovir za dosego cilja ter zaznavanje ranljivosti oz. resnosti posledic, vse pa je v soodvisnosti
od signalov za izbiro vedenja (angleško »cues to action«). Raziskave so potrdile uporabnost teorije na
področju preventivnih zdravstvenih aktivnosti (denimo, zdrava prehrana, fizična aktivnost) ( 32).
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Teorija premišljene akcije

Po teoriji premišljene akcije (angleško »Theory of reasoned action«, TRA) (33) je vedenje odvisno od
posameznikovih prepričanj (osebnih in normativnih), čustveni odnos pa vedenje sooblikuje (38). Ta
model velja za tista vedenja, za katera posameznik verjame, da ima nad njimi nadzor. Slednje je zato
hkrati pomembna pomanjkljivost modela. Zato so avtorji razširili model in ga nadgradili v teorijo
načrtovanega vedenja.

Teorija načrtovanega vedenja

Teorija načrtovanega vedenja (TPB) se od TRA razlikuje predvsem v tako imenovanem 'vedenjskem
nadzoru' – vedenjski kontroli, saj je Ajzen posebej poudaril pomen zavestne, namenske in ciljno
usmerjene dejavnosti (34). Gre za zaznavo ovir in težavnosti (vedenjske) realizacije; zaznava
izvedljivosti je zato direktna funkcija lastnega notranjega (v nasprotju z zunanjim) lokusa kontrole oz.
prepričanosti v lastne zmožnosti (denimo: “Ali sem sploh sposoben vzdrževati abstinenco?”). V zvezi z
vedenjsko kontrolo so zato posebej pomembne tako imenovane vedenjske namere (angleško
»behavioral intentions«), ki naj bi imele tudi funkcijo motivacijskih dejavnikov.

TPB predpostavlja, da lahko določeno ciljno vedenje napovemo na osnovi namer za angažiranje k
tovrstni dejavnosti. Poleg namer naj bi k napovedni moči prispevala še relevantna stališča do objekta
dejavnosti (denimo, pomen abstinence za zdravje), subjektivne norme v zvezi z objektom dejavnosti
(denimo, koristnost oz. privlačnost alkohola) in že omenjena vedenjska kontrola, ki je podobna
Bandurinemu konstruktu prepričanja v lastne zmožnosti (samoučinkovitost; angleško »self-efficacy«)
(35). Subjektivne norme se nanašajo na vprašanje, ali se oseba mora oz. se ne sme angažirati v
določeni dejavnosti. Hkrati pomeni operacionalizacijo splošne socialne zaznave družbenega pritiska
oz. pričakovanj po uklanjanju željam tako imenovanih pomembnih drugih (angleško »significant
others«) (36) – denimo, ali se je pacient sposoben upreti socialnemu pritisku svoje referenčne skupine,
da naj nadaljuje z uživanjem alkohola.
Različne značilnosti vedenjskih pripravljenosti lahko na različne načine oblikujejo odnose med
realiziranim vedenjem, vedenjskimi namerami, stališči, subjektivnimi normami, zaznano vedenjsko
kontrolo in preteklim vedenjem. Ena izmed takih značilnosti je denimo časovna stabilnost (angleško
»temporal stability«) vedenjskega nadzora in vedenjskih namer (denimo, koliko časa zmorejo ljudje s
SOA vzdrževati izboljšanje zdravja, ki so ga dosegli v času intenzivnega bolnišničnega zdravljenja SOA).
Učinki take stabilnosti so lahko različni, saj je omenjena stabilnost opredeljena kot stopnja
nespremenljivosti stališč oz. zaznav ne glede na relevantne izzive, ki jim je nekdo izpostavljen (37).
Časovna stabilnost katerekoli vsebinsko pomembne napovedne spremenljivke je torej tesno povezana
z napovedno točnostjo oz. z longitudinalnimi raziskovalnimi načrti.
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Poleg čustvenega odnosa in prepričanj TPB vsebuje še oceno, v kolikšni meri posameznik verjame, da
ima določeno vedenje v svojih rokah (38). TPB torej napoveduje vedênje (denimo: vzdrževanje
abstinence) na osnovi stališč v zvezi z obravnavanim stališčnim objektom (denimo: v zdravje usmerjen
življenjski slog), normativnih percepcij (denimo pravila o uživanju alkohola: kdaj, kje, kdo…), zaznav
koristnosti (denimo uživanja alkohola) in zaznavo kontrole nad vedenjem (denimo: v kolikšni meri
oseba oceni, da ima vpliv na vzdrževanje abstinence).
Od svojega nastanka sredi 1980-tih let je postala TPB ena najbolj pogosto uporabljenih razlagalnih
teorij socialnega vedenja. Kritiki ji očitajo, da preveč poudarja zavestno ravnanje in premalo upošteva
implicitne, izvenzavestne mehanizme uravnavanja vedenj. Drugi očitajo zanemarjanje vloge čustev in
razpoloženja, nekateri pa neupoštevanje povratnih zank in soodvisnosti konstruktov TPB. (povzeto po
39).
Anticipatorni afekt (čustveni odziv na predvidevanje izida vedenja) ni sam po sebi neodvisno izboljšal
modela TPB, kar potrjuje tezo, da je afektivna komponenta zajeta v konstruktu prepričanj, vezanih na
izbrano vedenje (40).

Raziskovanje uživanja alkohola in TPB

Od nastanka TPB je popularnost teorije na področju alkohologije postopoma naraščala. Študije
različnih populacij so se opirale nanjo, večina pa je posvetila pozornost mladostnikom, študentom in
mlajšim odraslim. Ena zgodnejših je pokazala, da TPB pomembno bolje od TRA napove in tudi razloži
uživanje alkohola, frekvenco uživanja in zlorabo alkohola v populaciji mladostnikov (starost 9 do 16
let), posamezni napovedniki iz TPB so razložili 26-30 % variance uživanja alkohola ( 41). Pričakovanja o
učinkih alkohola so v populaciji dodiplomskih študentov imela pomembnejši in močnejši vpliv na
odločitev o uživanju alkohola kakor vedenjske namere iz TPB (42).
Meta-analiza 40 študij o povezavi konstruktov TPB in rabe alkohola je identificirala kot najmočnejšega
pozitivni odnos med vedenjskimi namerami in prepričanji, sledita subjektivna normativnost in zaznava
vedenjske kontrole. Vedenjske namere so imele močno pozitivno korelacijo z uživanjem alkohola,
nekoliko nižjo pozitivno korelacijo je z uživanjem alkohola imela samoučinkovitost oz. prepričanje o
lastnih virih moči za spremembo ( 43).
Avstralski raziskovalci so v vzorcu klinične populacije ugotovili, da izdelava terapevtskega načrta in
pomoč pri oblikovanju pozitivnih percepcij o nadaljnjem zdravljenju povečata delež pacientov, ki se
odločijo za nadaljevanje zdravljenja po končani detoksikaciji od alkohola (44).
Meta-analiza študij s področja odvisniških vedenj, ki so temeljile na TPB, je pokazala, da TPB razloži
kar 41 % variance v vedenjskih namerah in enak delež variance različnih oblik odvisniškega vedenja
(45) ter 76 % variance v zvezi z namerami za uživanje alkohola in 50 % variance v dejanskem pitju
alkohola (46).
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V pregledu nam dostopne literature nismo našli longitudinalnih študij, ki bi se opirale na TPB.

Modificirana TPB (mTPB)

V naši raziskavi smo uporabili nekaj konstruktov izvirne TPB, in sicer:




vedenjske namere (BI, angleško »behavioral intentions«) za vzdrževanje abstinence,
prepričanja (BE, angleško »beliefs«) glede koristnosti zdravljenja SOA,
subjektivne norme oz. odnos do norm referenčnih oseb (ND, angleško »normative
perceptions«)

Ob navedenih napovednih dejavnikih sta pomembna še dva konstrukta, ki nista zajeta v originalni TPB:


Ocena koristnosti oz. privlačnosti alkohola (UT, angleško »utility«):
Gre za prilagoditev oz. razširitev konstrukta vedenjskih prepričanj, ki jih v zvezi z zdravljenjem
zajema spremenljivka BE, v zvezi z alkoholom pa spremenljivka UT. Slednja je povezana s
psihološkim konceptom pričakovanj. Modeli socialnega učenja izhajajo iz prepričanj in
spoznanj, da so vedenjski vzorci v zvezi z alkoholom naučeni. Intenzivnost procesa učenja in
stopnja, do katere so naučeni vzorci lahko modificirani, pa sta odvisna od kulturološko
pogojene zgodovine učenja osebe, lastnih izkušenj skozi odraščanje in razvoj, neposrednih
predhodnih napovednikov in pričakovanih posledic epizod pitja, kognitivnih načinov
procesiranja informacij ter posameznikove biološke/genetske ranljivosti ( 47). Če preteklo
vedenje kategoriziramo kot navade, je lahko preteklo vedenje močnejši napovednik od norm,
zaznane koristnosti vedenja ali stališč v zvezi z vedenjem (48) – denimo, “moč navad” iz
obdobja aktivne odvisnosti lahko močneje napoveduje ponovno uživanje alkohola in
odvisniški vedenjski stil in tudi to, da je pacient s SOA zaznal potrebo po abstinenci in da “ima
dobre namere” glede zdravljenja.



Zadovoljenost lastnih potreb (NS, angleško »needs satisfaction«):
Ta konstrukt je lahko različno definiran in operacionaliziran. Aronson, Fried in Stone ( 49) so v
znani študiji v zvezi z uporabo kondomov pokazali, da je eden izmed zelo učinkovitih načinov
spremembe vedenja prav sprememba interpretacije samega sebe (selfa, stališč do “sebe”,
lastnega “jaza”, samozaznav) in posameznikovih socialnih situacij. Njihovi rezultati naj bi med
drugim potrdili tezo, da je sprememba samospoštovanja hkrati ena od determinant kasnejše
vedenjske spremembe. Jaspars ( 50) je ugotovil, da je nižje samospoštovanje povezano z
izrazitejšim dvomom v izvor socialnega vplivanja. Stopnjo, na kateri je določeno vedenje hkrati
pomembna komponenta self-koncepta, lahko obravnavamo tudi kot self-identiteto ( 51).
Koncept t. i. psihodinamskega selfa oz. zaznave zadovoljenosti lastnih psihosocialnih potreb
(52, 53), ki temelji na Maslowovi klasifikaciji potreb, zajema potrebe po uveljavitvi,
sprejetosti, varnosti, kreativnosti. Zadovoljenost lastnih potreb posredno kaže tudi dojemanje
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psihoterapevtskega zdravljenja. Uporabljeni psihoterapevtski pristopi so skupek različnih
intervencij in modalitet, ki pa so vsi imeli za enega izmed ciljev izboljšanje samospoštovanja in
zadovoljitev "višjih" potreb na zdrav način, torej ne po principu primarnega ugodja, ampak po
principu realitete.
Analogno normativnemu, vedenjskemu in semantičnemu diferencialu (48) je bil v aktualni
raziskavi konstruiran tako imenovani diferencial zadovoljenosti lastnih psihosocialnih potreb
(NS).

Klinična izkušnja, da je preteklo vedenje v določenem kontekstu napovednik prihodnjega vedenja in
tako del procesa načrtovanja vedenja, je ozadje odločitve za longitudinalni načrt našega projekta.
Sodobne vedenjske raziskave so potrdile klinična opažanja(37).
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Utemeljitev raziskave
Ozadje projekta oblikujeta dve pomembni vsebinski področji:

1. Programi zdravljenja SOA so bili doslej predmet številnih študij (54), v nam dostopni strokovni
literaturi pa je malo longitudinalnih raziskav prognostičnih dejavnikov za stabilno abstinenco s
sledenjem več kot pet let. Prav tako je malo raziskav, ki bi kot teoretično ozadje uporabile katero
od vedenjskih teorij in ne diagnostičnih kriterijev bolezni, ki se skozi čas spreminjajo.(55) Končni
učinek zdravljenja naj bi se kazal v (sicer izrazito širšem) pojmu t. i. rehabilitacije (56). S pojmom
“rehabilitacija” na ravni psihosocialnega funkcioniranja, analogno pojmu v somatski medicini,
razumemo ustrezno ponovno vključenost v ne-bolezenski spekter funkcioniranja. Učinki
rehabilitacije naj bi omogočali življenjski stil, ki je relativno neobremenjen s problematiko
odvisnosti ter omogoča ustrezno prilagojeno in funkcionalno vedenje v družini, pri delu in v družbi,
kar ponazarja celostni koncept zdravja. Uspešno rehabilitacijo lahko oblikujemo in razumemo
torej kot premik paradigme iz “kroničnega nenalezljivega bolezenskega stanja” v “stanje
pogojnega zdravja”, ki ga omogoča vzdrževanje spremenjenega vedenja oziroma neodvisniškega
življenjskega stila.
2. To je edina raziskava v Sloveniji in ena sorazmerno redkih longitudinalnih raziskav v svetu za
razumevanje vzdrževanja abstinence od alkohola. Je edina študija v Sloveniji, ki v ta namen
uporablja (prilagojeni) model TPB (38). V dostopni svetovni literaturi nismo našli longitudinalne
študije s področja raziskovanja SOA, ki bi imela za izhodišče TPB.

Poznavanje dolgoročnih prognostičnih dejavnikov za stabilno abstinenco od alkohola in ne-odvisniški
življenjski slog (skupaj: pro-abstinenčno vedenje) omogoča v klinični praksi prilagajanje programa
zdravljenja SOA individualnim potrebam pacienta in na drugi strani z zornega kota javnega zdravja
teoretično podlago za oblikovanje preventivnih ukrepov, ki so usmerjeni v zmanjševanje bremena
bolezni za družbo.
V pričujočem delu je zato raziskovalni interes usmerjen v proučevanje, kateri indikatorji v obdobju
sledenja po zdravljenju napovedujejo in vzdržujejo stabilno remisijo in rehabilitacijo.
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Namen dela in specifični cilji
Namen
Namen raziskave je kompleksna analiza življenjske situacije (angleško »life situation«) udeležencev v
terapevtskem in post-terapevtskem obdobju, ki vključuje več napovednikov neodvisniškega vedenja,
njihovo evalvacijo ter različne podobne in dopolnjujoče se modele napovedi neodvisniškega vedenja
(38, 48, 57, 58).

Cilji

Specifične cilje raziskave smo definirali kot:
1. Identifikacija napovednih dejavnikov iz prilagojenega modela TPB, ki so pomembni za
vzdrževanje abstinence.
2. Spreminjanje teh dejavnikov skozi čas.
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Hipoteze
Uvodno pojasnilo:
Izbrani napovedni dejavniki iz mTPB so naslednje središčne spremenljivke raziskave: zaznana
normativnost “socialnega pitja” (NP), vedenjske namere v zvezi s pro-abstinenčnimi orientacijami (BI),
zaznana koristnost oz. škodljivost pitja alkohola (UT), zaznava zadovoljenosti lastnih psihosocialnih
potreb (NS) in prepričanost, da se je udeleženec v času terapije naučil tisto, kar potrebuje za uspešno
soočanje s problemom odvisnosti (BE).
Na različnih nivojih analize in skozi čas jih lahko obravnavamo kot neodvisne spremenljivke v
vlogi napovednih dejavnikov neodvisniškega vedenja (merjenega z abstinenco) in kot odvisne
spremenljivke, ki se spreminjajo pod vplivom časa, slednji je v tem primeru neodvisna spremenljivka.
Konstrukt pro-abstinenčnega vedenja (torej kombinacija abstinence in neodvisniškega
vedenja), ki je neločljivo povezan z evalvacijami življenjskega stila in kakovosti življenja ter izbranimi
značilnostmi demografskega, socioekonomskega in sociokulturnega statusa, je operacionaliziran kot
samoocena abstinence (spremenljivka treznost).

H1. Dejavniki iz prilagojenega modela načrtovanega vedenja:
a. subjektivna zaznava zadovoljitve potreb (NS),
b. normativnost (ND),
c. subjektivna zaznava privlačnosti alkohola (UT),
d. prepričanja o koristnosti programa zdravljenja (BE) in
e. vedenjske namere (BI)
se v funkciji napovednikov neodvisniškega vedenja, ki ga meri abstinenca, med časovnimi
točkami sledenja pomembno razlikujejo.

H2. Merjeni indikatorji mTPB postanejo po določenem času stabilni.
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Zasnova raziskave
Raziskavo je odobrila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko dne 16.8.2011, nosilka projekta
je izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., spec. psih., svet. (Priloga 1 na strani 62)

Začetni vzorec
V študijo smo zajeli 167 oseb s SOA, ki so se leta 1992 zaporedno vključile v trimesečni intenzivni
bolnišnični program zdravljenja SOA na ustanovi, ki sprejema bolnike iz vse Slovenije.
Intenzivni bolnišnični program zdravljenja ne more sprejemati pacientov, ki imajo resno oškodovano
nevrokognitivno funkcioniranje, so akutno suicidalni ali pacientov s psihozo, ki še niso dosegli daljše in
stabilnejše remisije akutne epizode. Program zdravljenja sledi bio-psiho-socialni paradigmi ter temelji
na psihoterapiji v skupini in uporabi dodatnih terapevtskih modalitet (delovna terapija, terapija z
uporabo različnih vrst umetnostnega izražanja, trening socialnih veščin, kinezioterapija,
biblioterapija).
Približno ena četrtina je bilo žensk, kar ustreza dolgoletnemu povprečju na oddelku.

Edini izključitveni kriterij je bila zavrnitev sodelovanja v študiji, kar pa ni vplivalo na potek zdravljenja
teh pacientov. Vsi sodelujoči pacienti so bili seznanjeni s podrobnostmi raziskovalnega načrta in
vsebino raziskave. V obdobju sledenja je bil odgovor na vprašalnik upoštevan kot pristanek na
sodelovanje v študiji, o čemer so bili udeleženci obveščeni ob začetku projekta.

Raziskovalni načrt
Primerjalne skupine so bile oblikovane po modificirani metodi kvazi-eksperimentalnega in
Solomonovega raziskovalnega načrta. Ta pristop preprečuje posledice, do katerih bi lahko prišlo zaradi
pomanjkljive ali neizvedljive randomizacije, in hkrati konzervativno zmanjšuje morebitne negativne
vplive na interno in eksterno validnost raziskave.(59) Nekoliko modificiran Solomonov načrt pa
omogoča kontrolo učinkov morebitne senzibilizacije, povzročene v času pred-testa. Študija odstopa
od originalnega Solomonovega načrt v tem, da ni imela predvidene skupine brez terapevtske
intervencije, saj takšen načrt ob obstoju učinkovitega programa zdravljenja etično ni sprejemljiv.
Deloma pogoje za kvazi-kontrolno (neintervencijsko skupino) v celotnem projektu izpolnjuje skupina
1, sestavljena iz tistih, ki niso končali programa.
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Oblikovane so bile torej naslednje skupine:
1. testirani pred zdravljenjem (t(-1)), ki ga niso zaključili po programu (n(nc) = 27),
2. testirani po zdravljenju (t0) in vključeni v sledenje (n(t0) = 139);
3. od n(t0) je bilo n(t(-1)) = 67 udeležencev testiranih tudi pred začetkom zdravljenja.

Sledenje je bilo organizirano kot časovna serija v treh časovnih točkah: 5 let po intenzivnem zdravljenju
(t1), 10 let po zdravljenju (t2) in 18 let po zdravljenju (t3).

V obdobju sledenja je bilo med respondenti premalo članov iz prve skupine, tako da analiza razlik med
skupinama 1 in 2 ni bila mogoča.
Razlike med skupinama 1 in 2 ob koncu zdravljenja so objavljene v doktorski nalogi Maje Rus-Makovec
(53). Povzetek ugotovitev je podan na koncu metodološkega poglavja (stran 35).

Slika 2 podaja grafični prikaz vzorca.
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Slika 2. Shematični prikaz vzorca
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Metode

Analitični vzorec
V longitudinalno analizo so vključeni le podatki sodelujočih, ki so bili testirani po končanem
zdravljenju in so sodelovali v sledenju vsaj enkrat. Začetni analitski vzorec je imel 71 oseb, ki so vrnile
vprašalnik po petih letih (n(t1)).

Vprašalniki in opis spremenljivk
Vsi uporabljeni vprašalniki so bili zasnovani izvirno in so sestavljeni iz samoocenjevalnih lestvic in
postavk, udeleženci študije so jih izpolnjevali pisno. Za analizo so vprašalniki uporabljeni v
popolnoma anonimizirani obliki.

Po vsebini gre za dva inštrumenta:
1. Samo pred in po intenzivnem zdravljenju so bili uporabljeni naslednji moduli:
a. demografski,
b. sociokulturni in socioekonomski
ter
c. izbrana anamnestična vprašanja v zvezi z zdravstvenim stanjem;
d. dojemanje in zaznavanje terapevtske klime (39 bipolarnih atributov) in
e. terapevtskega vodstvenega stila (42 bipolarnih atributov);
f.

konstrukti iz mTPB (podrobnejši opis je zajet v alineji 2)

2. Vprašalnik, apliciran v obdobju sledenja (t1 - 5 let po intenzivnem programu zdravljenja SOA, t2
- 10 let po intenzivnem programu zdravljenja in t3 - 18 let po intenzivnem programu
zdravljenja), vsebuje:
a. konstrukte mTPB:


NS (angleško: 'needs satisfaction') - aktualno doživljanje oz. ocena zadovoljitve
lastnih psihosocialnih potreb: dvanajst sedem-stopenjskih bipolarnih kontinuumov
z bipolarnimi pridevniki, ki po vsebini zajemajo določeno psihosocialno potrebo.
Slednje so bile izbrane iz preliminarnih raziskav, ki so upoštevale tudi Maslowovo
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hierarhijo potreb. Nekateri primeri: zadovoljen/frustriran, spoštovan/nespoštovan,
kreativen/nekreativen, varen/ogrožen. Kontinuumi so bili rekodirani tako, da višja
vrednost pomeni boljšo zadovoljitev posamezne potrebe.
ND (angleško: 'normative differential') - normativna ocena različnih družabnih in
družbenih situacij, povezanih z uživanjem alkohola: lestvico sestavlja devet sedemstopenjskih bipolarnih kontinuumov od »moram« do »ne smem«. Primera:
»Moram/ne smem sprejeti povabila prijatelja za pitje alkohola« ali »Moram/ne
smem sprejeti povabila šefa, ki predlaga uživanje alkohola med pogovorom o
delu«. Zajete situacije odražajo navade slovenske družbe. Kontinuumi so bili
rekodirani tako, da višja ocena pomeni bolj poudarjene nepivske norme, neodvisno
od vira družbenih zahtev (hierarhično nadrejeni, prijatelji, družabni dogodki,
navade...).
BI (angleško: 'behavioral intentions') - vedenjske namere: sedem sedemstopenjskih bipolarnih kontinuumov zajema različne argumente za in proti
odvisniškemu vedenju. Primer: »bi/ne bi se zabaval brez uživanja alkohola« ali
»bi/ne bi si upal pripovedovati odprto o svojih težavah, povezanih z alkoholom«.
Kontinuumi so bili rekodirani tako, da višja ocena pomeni močnejše namere v smer
neodvisniškega vedenja.
UT (angleško 'utility') - ocena privlačnosti alkohola: štirinajst sedem-stopenjskih
bipolarnih kontinuumov od »koristi« do »škoduje«, kadar ni zunanjih znakov
opitosti. Primeri: uživanje alkohola je koristno/škodljivo za zdravje ali kvaliteto
življenja ali kvaliteto družinskega življenja. Kontinuumi so bili rekodirani tako, da
višja vrednost pomeni, da je privlačnost alkohola bolj izražena.
BE (angleško 'beliefs') - prepričanja o koristnosti pridobljenih znanj in veščin za
boljše soočanje in spoprijemanje z vsakdanjimi problemi: štirinajst petstopenjskih
kontinuumov gotovosti od »nisem prepričan« do »popolnoma sem prepričan«.
Primer: »Manj težav imam pri komunikaciji z znanimi in neznanimi osebami« ali
»Sem bolj samozavesten« ali »Znam razrešiti partnerski konflikt«. Spremenljivka je
podobna oceni kontrole nad vedenjem iz originalnega TPB modela. Posamezni
kontinuumi izražajo prepričanje v to, česa so se sodelujoči »naučili« v času terapije
(gre torej za retrogradno oceno). Prepričanje v naučenost in obvladanje
kompetenc, ki imajo regulativno in samo-usmerjevalno ('self-regulation') funkcijo
je najboljši približek Ajzenovega koncepta vedenjske kontrole, a tudi njegova
razširitev, saj gre za sumarni seštevek z visoko interno konsistentnostjo, ki združuje
zelo različne aspekte konkretnejših kompetenc. Slednje so nujni predpogoj
kakršnihkoli samouravnalnih ('self-regulatory') funkcij. Ne gre torej "le" za splošno
prepričanje, v kolikšni meri lahko oseba vpliva na bodoči potek dogodkov.
Kontinuumi so bili rekodirani tako, da višja vrednost pomeni močnejše prepričanje
v pozitivni učinek učenja v času intenzivnega zdravljenja.

b. status abstinence (treznost, Da/Ne; v vlogi izida raziskave). Neodvisniški življenjski slog
(pro-abstinenčno vedenje) je konstrukt, ki smo ga merili posredno (angleško: 'by proxy')
z oceno abstinence. Za klinično populacijo je namreč pro-abstinenčno vedenje cilj
zdravljenja in tudi sinonim za okrevanje (angleško: 'recovery'). Slednje White definira kot
»prostovoljno vzdrževani življenjski slog, ki ga označujejo treznost, osebno zdravje in
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odgovorno vedenje v družbi« (60). Ameriško združenje za medicino odvisnosti (ASAM)
prav tako poudarja premagovanje duševnih in telesnih posledic uživanja psihotropnih
snovi, ki je usmerjeno v treznost, ter doseganje celostnega stanja blagostanja (angleško:
'well-being') in zdravja (61).
in dodatno:
c. 12 različnih izborov športne, kulturne in prostočasne dejavnosti (prakticirane in zaželene:
odgovori da/ne);
d. ocena lastnega psihološkega in somatskega zdravja (5-stopenjska ocenjevalna lestvica);
e. ocena, kako hitro so se po koncu terapije prilagodili življenju izven terapevtske ustanove;
f.

evaluacija na 5–stopenjski lestvici njihovih relacij s partnerjem, prijatelji, sodelavci,
nadrejenimi v službi, otroci in sorodniki;

g. evaluacija klime v lastni družini; sumarni seštevek);
h. evaluacija lastnega življenjskega stila (sumarni seštevek);
i.

evaluacija samega sebe (sumarni seštevek);

j.

retrogradna evaluacija terapije v intenzivnem programu;

k. rangiranje različnih (ne)alkoholnih pijač v dveh različnih situacijah (ko gre za socialni
dogodek oz. za “druženje” ter ko gre za “pravo žejo”);
l.

ocena (v odstotkih od 0% do 100%) lastne podobnosti s tremi idealnimi ciljnimi osebami
(ki so uspešne na različnih področjih: v družini, v službi, med prijatelji);

m. nekaj postavk, ki izražajo različno kompleksna stališča do uživanja alkohola, njegove
funkcije in odvisnosti;
n. retrogradna atribucija pomembnosti različnih dejavnikov, ki so prispevali k ustreznejši
postterapevtski rehabilitaciji.

Originalna Ajzenova TPB je bila zanimiva za raziskovalni tim zaradi tega, ker ni vezana na specifični
vprašalnik oziroma set lestvic ter dovoljuje modifikacijo konstruktov in samostojni izbor merskih
inštrumentov (v našem primeru vprašalnikov). Iz originalne TPB smo uporabili tri konstrukte:
normativni diferencial (ND), vedenjske namere (BI) in vedenjska prepričanja (BE). Dodali smo dva
nova konstrukta: privlačnost alkohola (UT) in zaznavo zadovoljitve lastnih potreb (NS).
Uporabljena vprašalnika sta bila oblikovana in standardizirana z uporabo v več populacijah. Zunanja
validnost je bila testirana na vzorcih zaposlenih in nezaposlenih prebivalcev večjega mesta v državi,
farmacevtov, zapornikov, uspešnih posameznikov in več skupin študentov različnih fakultet (53).
Notranja validnost oziroma konzistenca je bila merjena s Cronbachovo alfo. Zanesljivost lestvic je bila
merjena z več parametri: korelacija med oblikami postavk, Spearman-Brownovo razdalja (enaka in
neenaka), Guttmannova delitev in koeficient Alfa. Večina parametrov je bila v območju 0,80 do 0,90.
(53)
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Občutljivost postavk je bila definirana kot razdalja med merami centralne tendence in razpršenosti,
in sicer med povprečjem in amplitudo odgovorov. Na podlagi testa Kolmogorov-Smirnov se
inštrumenti v nekliničnih populacijah med seboj niso razlikovali (p < 0,05) ali pa so odstopali zelo
malo (0,04 < p < 0,05). (53)

Postopek zbiranja podatkov
Edini izključitveni kriterij je bil zavrnitev pristanka na sodelovanje v študiji.
Po pristanku na sodelovanje v študiji so sodelujoči dobili vprašalnike v prvih dveh časovnih točkah na
oddelku, nato so jim bili poslani po pošti skupaj s frankirano kuverto. Vprašalniki so bili poslani po
dvakrat v razmaku meseca dni, da bi na ta način izboljšali sodelovanje v študiji. Stopnja prejetih
izpolnjenih vprašalnikov skozi čas ustreza opisom iz literature, kjer je bil uporabljen enak način
distribucije (62). Udeleženci so izpolnili vprašalnike v več časovnih točkah:
-

ob vstopu v intenzivni bolnišnični visokopražni program zdravljenja SOA,
po zaključku programa zdravljenja ter
po 5 letih,
po 10 letih in
po 18 letih od zdravljenja.
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Statistična obdelava

Uporabljene spremenljivke

V analizo smo vključili naslednje spremenljivke iz vprašalnikov po koncu zdravljenja in v obdobju
sledenja:
a. demografske značilnosti vzorca ob koncu programa zdravljenja (časovna točka t0): spol,
starost, zaposlitveni status, partnerski odnos, ocena števila let pitja pred vstopom v
zdravljenje;
b. indikatorji iz mTPB v obliki sumarnih skorov ob koncu zdravljenja ter po 5, 10 in 18 letih:
ocena zadovoljitve potreb NS, zaznana normativnost “socialnega pitja” ND, vedenjske
namere BI, zaznana stopnja privlačnosti uživanja alkohola UT; ocena koristnosti
zdravljenja BE;
c. pro-abstinenčno vedenje, merjeno z oceno abstinence v dihotomni obliki treznost
(odgovori Da/Ne);
d. samoocena duševnega in telesnega zdravja, rekodirani v dihotomno obliko (odgovori
Da/Ne).
Vsi indikatorji iz mTPB so kodirani tako, da višja vrednost na lestvici pomeni naravnanost, bolj
usmerjeno v zdravje. Izjema je ocena privlačnosti uživanja alkohola (UT), kjer višja ocena pomeni
večjo privlačnost pitja in zato večje tveganje za recidiv oz. odmik od zdravega življenjskega sloga.

Načrt analize

Za statistično obdelavo smo uporabili programska paketa SPSS 23 in Stata 13.1, ki sta na področju
vedenjskih raziskav najpogosteje uporabljena in zato omogočata bolj neposredno primerjavo z
rezultati podobnih drugih raziskav.
Verjetnost za napako tip I je bila postavljena na 5 % (α = 0,05). V vseh analizah smo upoštevali
Bonferronijevo korekcijo za večkratne teste ali uporabili Fisherjeve ekzaktne teste. Zaradi
spreminjanja velikosti vzorca skozi čas in relativno visok delež (21 %) znane izgube udeležencev v
sledenju zaradi smrti (29 od 139 vključenih v sledenje) sem se odločila za uporabo triangulacije ( 63) z
izborom več analitskih metod, da bi na ta način povečala moč študije, interpretabilnost rezultatov in
oceno klinične pomembnosti.
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Analiza je potekala po standardnem tristopenjskem pristopu »razišči-analiziraj-razišči«:
1) Deskriptivna analiza podatkov (frekvenčna razporeditev, test normalnosti in potrebne
korekcije);
2) Analiza raziskovanih odnosov med spremenljivkami:
a. Vpliv časa na posamezne indikatorske spremenljivke (konstrukti mTPB) smo
ocenjevali z multivariatno analizo variance (angleško: 'multivariate analysis of
variance', MANOVA) (64).
b. Z vidika posameznika smo odnos indikatorskih spremenljivk (konstrukti iz mTPB) in
vzdrževanja neodvisniškega vedenja skozi čas ocenjevali s parametrično
multivariatno analizo variance za večkratne meritve (angleško: 'repeated measures
analysis of variance' - rmANOVA) (64).
c. Z vidika celotne študijske populacije smo ocenili odnos konstruktov pTPB in
vzdrževanja abstinence skozi čas z longitudinalno analizo, ki omogoča uporabo vseh
dostopnih podatkov (ne potrebuje polnih informacij s strani vsakega subjekta
študije, torej ne izključuje nepopolnih primerov) in je iz družine linearne
multivariatne analize z generaliziranimi estimacijskimi enačbami (angleško:
'Generalized linear modeling with generalized estimating equations'; GLM/GEE)
(65).
d. Modeliranje strukturnih enačb (angleško: 'structural equation models', SEM) smo
uporabili za oceno ustreznosti razlagalnega modela mTPB (66).
3) Postestimacijska analiza modelov je zajemala analizo ujemanja modelov s podatki in izbor
ustreznih modelov.
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Primerjava stanja pred in po zdravljenju SOA
Analiza odnosov spremenljivk pred in po zdravljenju je bila opravljena in je objavljena v doktorski
nalogi Maje Rus-Makovec (53). Povzetek ugotovitev:
Ob koncu zdravljenja so bile pomembno višje vrednosti lestvic NS, ND in BI, medtem ko se raven BE
ni pomembno spremenila tekom zdravljenja. Pač pa se je skupina, ki je zapustila zdravljenje, edino v
BE (višja ocena) razlikovala od skupine, ki je vztrajala v zdravljenju.
Vrednost na lestvici UT se je med zdravljenjem pomembno znižala. Alkohol, ko zaradi pitja še ni
znakov vinjenosti, je bil torej zaznan kot manj škodljiv. Spremenljivka je bila občutljiva na
senzibilizacijo s predhodnim preizkušanjem - tisti, ki so bili testirani le po zdravljenju, so alkohol
ocenili kot bolj škodljiv v primerjavi s tistimi, ki so bili testirani pred in po zdravljenju.
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Rezultati
Tabeli 1 in 2 povzemata značilnosti analitičnega vzorca.

Povprečna starost ob koncu programa zdravljenja (t0) je bila 40 let in se med spoloma ni razlikovala.
V vzorcu je bila ena petina žensk (21,3 %). Velika večina je bila zaposlena (89,0 %), dobre tri četrtine
v partnerskih zvezah (poročeni ali v izvenzakonski skupnosti). V obdobju sledenja so sodelujoči
večinoma ocenili svoje duševno in telesno zdravje kot zelo dobro. Delež ocene duševnega zdravja kot
zelo dobrega skozi čas postopoma narašča (od 65 % po petih letih do 76 % po 18 letih), vendar
razlike niso statistično pomembne (test χ2 = 0,993 in p = 0,609). Delež ocene telesnega zdravja kot
zelo dobrega po 10 letih upade (od 60 % na 55 %) in ponovno naraste po 18 letih (72 %), a razlika ni
statistično pomembna (test χ2 = 1,715 in p = 0,424).

Naštete demografske spremenljivke v Tabeli 2 so bile uporabljene kot kovariate, vendar niso vplivale
na velikost, smer ali statistično pomembnost analiziranih odnosov med indikatorji mTPB in časom.
Zaradi tega so predstavljeni rezultati analize brez kovariat.

Tabela 1. Povprečna starost ob koncu zdravljenja
+

Spol

N

Moški
Ženske
Vsi

44
15
59

Povprečje
(v letih)

SE

SD

40,3
39,2
40,0

1,06
2,17
0,96

7,03
8,39
7,34

95% interval zaupanja
SM
ZM
38,16
34,55
38,10

42,43
43,85
41,93

+-

podatek o starosti manjka pri 12 sodelujočih
Test razlike med spoloma: t=0,4961 in p=0,6218
SE – standardna napaka, SD – standardna deviacija, SM – spodnja meja, ZM – zgornja meja
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Tabela 2. Druge demografske značilnosti vzorca
Spremenljivka
Moški
Ženske

N
55
16

Delež (%)
77,5
22,5

Zaposlen

57

89,0

Poročen
Samski
Izvenzakonska skupnost
Ločen
Ovdovel

48
8
7
4
2

69,5
11,6
10,1
5,8
2,9

Treznost
Po 5 letih (N=71)
Po 10 letih (N=39)
Po 15 letih (N=32)

61
35
27

85.9
89,7
84,3

Dobro duševno zdravje
(samoocena)
Po 5 letih
Po 10 letih
Po 18 letih

45
20
19

65,2
69,0
76,0

Dobro telesno zdravje
(samoocena)
Po 5 letih
Po 10 letih
Po 18 letih

42
16
18

60,0
55,1
72,0

14,8

Min. 5 let
Max. 25 let

Pitje alkohola pred
zdravljenjem (leta) (N=21)
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Analiza variance

Učinek sledenja oz. časa na vrednost spremenljivk mTPB (MANOVA, »between-groups«)

Test Boxove statistike M je statistično značilen (M = 126,937 z F(45, 19653) = 2,621 in p < 0,001), kar
pomeni, da kovariance indikatorjev niso enake. Tabela 3 prikazuje Levene-jev test enakih varianc.
Slednji je statistično značilen za NS in ND, kar pomeni, da je predpostavka o enakih variancah kršena
pri teh dveh indikatorjih. Zaradi navedenega je model sam manj zanesljiv, a še vedno sprejemljiv
zaradi velikosti celic v uporabljenem matriksu.

Tabela 3. Levene-jev test enakih varianc v modelu MANOVA
Indikator

F

df1

df2

p

NS
ND
UT
BE
BI

10,930
3,544
1,980
1,596
1,845

3
3
3
3
3

171
171
171
171
171

<0,001
0,016
0,119
0,192
0,141

Opomba: model: čas + presečišče;
NS – zadovoljenost potreb, ND – normativni
diferencial, UT – privlačnost alkohola, BE – prepričanja
o koristnosti zdravljenja, BI – vedenjske namere,
F – statistika F; df1 in df2 – stopinje prostosti
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Wilksova lambda podpira sklepanje, da učinek časa pomembno prispeva k razlagalni vrednosti
modela, Pillai-jeva statistika pa je bolj robustna za kršitve predpostavk modeliranja (Tabela 4).
Učinek časa pojasni najmanj 17 % opažene variance, če uporabimo konzervativni pristop k
interpretaciji.

Tabela 4. Multivariatne statistike napovedne vrednosti časa
Neodvisna
spremenljivka
čas

Vrednost
testa

F

df

df(napaka)

p

Delna
Eta2

Pillai
Wilks
Hotelling

0,508
0,532
0,804

6,884
7,894
8,883

15
15
15

507,000
461,415
497,000

<0,001
<0,001
<0,001

0,169
0,190
0,211

Roy

0,699

23,637

5

169,000

<0,001

0,412

Test

Opomba: Model: čas + presečišče;
df – stopinje prostosti modela, df(napaka) – stopinje prostosti napake meritev; Eta2 – eta na kvadrat

Tabela 5 na strani 40 vsebuje številčne podatke gibanja indikatorskih spremenljivk mTPB skozi čas.
Ocena zadovoljitve potreb (NS) skozi čas pada glede na vrednost ob zaključku zdravljenja (od 67 do
61 točk), medtem ko se ocena normativnosti (ND) sprva po petih letih zniža, nato pa postopoma
narašča ves čas sledenja (od 47 na 45 in nato do 40 točk). Prepričanja o koristnosti pridobitev z
zdravljenja (BE) sprva naraščajo in po 18 letih nekoliko padejo glede na vrednost ocene po 10 letih
sledenja (od 48 do 64 in nato na 59 točk), enako velja za vedenjske namere (BI; od 8,6 na 9,1 in nazaj
na 8,1 točk). Ocena privlačnosti uživanja alkohola (UT) postopno pada, po 18 letih pa nekoliko
naraste glede na vrednost po 10 letih (od 42 na 26 točk in nazaj na 28 točk).
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Tabela 5. Učinek časa na indikatorje modificirane Teorije načrtovanega vedenja
(»between-groups«)
Indikator
NS po zdravljenju
po 5 letih
po 10 letih
po 18 letih
ND po zdravljenju
po 5 letih
po 10 letih
po 18 letih
UT po zdravljenju
po 5 letih
po 10 letih
po 18 letih
BE po zdravljenju
po 5 letih
po 10 letih
po 18 letih
BI
po zdravljenju
po 5 letih
po 10 letih
po 18 letih

N
64
64
26
21
64
64
26
21
64
64
26
21
64
64
26
21
64
64
26
21

Povprečje
66,5
62,7
60,7
61,0
47,2
45,4
49,7
50,2
42,2
30,5
26,8
28,4
48,4
48,4
63,7
59,3
8,6
8,6
9,1
8,1

SE
1,68
1,68
2,63
2,93
1,38
1,38
2,16
2,40
2,14
2,14
3,36
3,74
1,11
1,11
1,75
1,94
0,53
0,53
0,83
0,92

95% interval zaupanja
SM
ZM
63,2
69,8
59,4
66,0
55,5
65,9
55,2
66,7
44,4
49,9
42,7
48,1
45,4
54,0
45,5
55,0
37,9
46,4
26,3
34,7
20,1
33,4
21,0
35,8
46,2
50,6
46,2
50,6
60,2
67,1
55,4
63,1
7,5
9,6
7,5
9,6
7,5
10,7
6,3
9,9

NS – zadovoljenost potreb, ND – normativni diferencial, UT – privlačnost alkohola, BE –
prepričanja o koristnosti zdravljenja, BI – vedenjske namere, N – numerus;
SE – standardna napaka; SM in ZM – spodnja oz. zgornja meja intervala zaupanja
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Spremembe indikatorskih spremenljivk mTPB pri posamezniku skozi sledenje (rmANOVA, »withinsubject«)

Za oceno posameznih modelov analize variance večkratnih meritev indikatorskih spremenljivk skozi
čas, torej na ravni posameznika (»within-subject«), smo uporabili Greenhouse-Geisserjevo korekcijo
kršitve predpostavke o enakih variancah razlik v oceni posameznih indikatorskih spremenljiv skozi
čas (Tabela 6 na strani 42). ANOVA večkratnih meritev je statistično značilna za UT (p = 0,034) in BE
(p < 0,001), za NS je na meji (p = 0,057), za ND in BI pa ni statistično značilna.

Ocena privlačnosti pitja (UT) se po 10 in 18 letih (v t2 in t3) pomembno razlikuje od ocene po
zaključku zdravljenja (t0) in je usmerjena v zdrav življenjski slog. Ocena pridobitev z zdravljenja (BE)
se skozi čas statistično pomembno viša glede na oceno po zaključku zdravljenja, torej podpira zdrav
življenjski slog. Prav tako se pomembno izboljša 10 in 18 let po zdravljenju glede na čas po petih letih
po zdravljenju. Tabela 7 na strani 42 prikazuje navedene razlike in intervale zaupanja.

Slika 3 in Slika 4 na strani 43 podajata grafični prikaz profila napovednikov mTPB skozi čas, na ravni
celotnega vzorca in na ravni posameznika.
Razlike med 10- in 18-letnim sledenjem niso statistično pomembne.
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Tabela 6. Greenhouse-Geisserjeva korekcija modelov analize variance večkratnih meritev
Vsota kvadratov
Kvadrat
Delna
Indikator
df
df(error)
F
p
tip III
povprečja
Eta2
NS
854,422
2,508
37,615
340,727
2,882
0,057
0,161
ND
167,875
2,813
42,192
59,682
0,593
0,612
0,038
UT
1639,625
1,986
29,790
825,588
3,819
0,034
0,203
BE
2955,688
1,921
28,820
1538,365 15,938 <0,001
0,515
BI
10,797
1,894
28,405
5,702
0,385
0,673
0,025
NS – zadovoljenost potreb, ND – normativni diferencial, UT – privlačnost alkohola, BE – prepričanja o koristnosti
zdravljenja, BI – vedenjske namere, df – stopinje prostosti modela, df(error) – stopinje prostosti napake meritev;
Eta2 – eta na kvadrat

Tabela 7. Razlike med obdobji sledenja v indikatorjih modificirane Teorije načrtovanega vedenja
(“within-subject”)
Indikator
UT

Razlika med
obdobji
t2 – t0
t3 – t0

Povprečna
razlika
-12,938
-11,688

Standardna
napaka
4,270
3,874

p
0,051
0,052

t2 - t0
t3 - t0
t2 – t1
t3 – t1

15,250
11,375
15,250
11,375

2,980
2,729
2,980
2,729

0,001
0,005
0,001
0,005

BE

95% IZ za razliko
SM
ZM
-25,901
0,026
-23,449
0,074
6,203
3,088
6,203
3,088

24,297
19,662
24,297
19,662

Opomba: model rmANOVA (analiza variance večkratnih meritev);
UT – privlačnost alkohola, BE – prepričanja o koristnosti zdravljenja, IZ – interval zaupanja; SM in
ZM – spodnja oz. zgornja meja IZ; t0 – po zdravljenju; t1 – po 5 letih; t2 – po 10 letih; t3 – po 18
letih
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NS – zadovoljenost potreb, ND – normativni diferencial, UT – privlačnost
alkohola, BE – prepričanja o koristnosti zdravljenja, BI – vedenjske namere

Slika 3. Časovni profil indikatorjev mTPB - MANOVA

NS – zadovoljenost potreb, ND – normativni diferencial, UT – privlačnost
alkohola, BE – prepričanja o koristnosti zdravljenja, BI – vedenjske namere

Slika 4. Časovni profil indikatorjev mTPB – rmANOVA
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GLM/GEE
Modele na ravni populacije (angleško »population-averaged models«) smo gradili postopoma od
najbolj enostavnega do nasičenega modela, v katerem imajo vse indikatorske spremenljivke mTPB
vlogo napovednika. Ker je izid dihotomen, je bila uporabljena logistična regresijska funkcija. V model
smo vključili presečišče, ki po vsebini igra vlogo kontrolne spremenljivke in ki zajema bazični vpliv
vseh ostalih spremenljivk na izid (torej na treznost), z izjemo indikatorjev mTPB in časa.
Napovedniki v časovni točki t0 (takoj po zdravljenju) v popolnosti napovedujejo izid – vsi sodelujoči
abstinirajo, zato je ta točka izključena iz longitudinalne analize. Časovna točka pet let po zdravljenju
(t1) je zato referenčna.
Vključitev kovariat za kontrolo vpliva spola, starosti, ocene duševnega in telesnega zdravja ni
izboljšala kvalitete modelov. V Tabela 8 so prikazani rezultati regresije iz osnovnega nasičenega
modela (brez kovariat), ki zadovoljivo ustreza podatkom - Waldova statistika = 15,15 in p = 0,341.
Statistično značilen je le koeficient NS, pri ostalih napovednikih pa ne moremo z gotovostjo zavreči
ničelne hipoteze, da se koeficienti ne razlikujejo od nič. Enak rezultat je tudi pri modelih z vključenimi
kovariatami.

Tabela 8. Model logistične regresije vseh indikatorjev iz mTPB po metodi GLM/GEE
Indikator

b

SE

z

p

NS
UT
BE
BI
ND
po 10 letih
po 18 letih
konstanta

0,052719
-0,01785
0,026749
-0,01769
-0,01173
0,137524
-1,01105
-1,17568

0,017975
0,019057
0,026859
0,058574
0,023115
0,567781
0,728953
1,529766

2,93
-0,94
1,0
-0,3
-0,51
0,24
-1,39
-0,77

0,003
0,349
0,319
0,763
0,612
0,809
0,165
0,442

95% interval zaupanja
SM
ZM
0,017489
-0,0552
-0,02589
-0,13249
-0,05703
-0,97531
-2,43977
-4,17396

0,087949
0,019499
0,079391
0,097117
0,033574
1,250355
0,417677
1,82261

Opomba: konstanta – presečišče regresijske krivulje; z – vrednost statistike
NS – zadovoljenost potreb, ND – normativni diferencial, UT – privlačnost alkohola, BE – prepričanja o
koristnosti zdravljenja, BI – vedenjske namere;
b – regresijski koeficient, SE – standardna napaka, SM – spodnja meja, ZM – zgornja meja
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SEM
Preverjali smo tri različne razlagalne modele, ki vsi izhajajo iz originalne TPB:




V Modelu 1 vplivajo ND, BE in UT na izid (treznost) preko BI in je tudi pot NS do izida
(treznost) direktna.
V Modelu 2 je spremenjena pot od NS, ki vodi direktno na BI.
V Modelu 3 so vse indikatorske spremenljivke direktno povezane z izidom. Ta model najbolj
odstopa od originalne TPB.

Grafični prikaz modelov vsebuje Slika 5.
Modela 1 in 2 sta mešana (kombinacija enačb z zveznim izidom in dihotomnim izidom), Model 3 je
sestavljen samo iz logistične regresije.

Najustreznejši model smo za vsako časovno točko posebej izbrali na podlagi informacijskih kriterijev,
ki so navedeni v Tabela 9. Ker gre za mešane modele z različnimi vrstami odvisnih spremenljivk v
posameznih enačbah, so ti indeksi samo orientacijski. V naši študiji jih uporabljamo kot pripomoček
pri vsebinski in ne statistični interpretaciji modelov ter za podporo rezultatom analize variance in
modelov na ravni populacije.

Model 3
Model 1

Model 2

NS – zadovoljenost potreb, ND – normativni diferencial, UT – privlačnost alkohola, BE – prepričanja o koristnosti
zdravljenja,
BI – vedenjske namere; binomial – dihotomni tip spremenljivke, logit – logistična regresijska funkcija, ε - napaka

Slika 5. Shematski prikaz modelov SEM - od leve proti desni: Model 1, Model 2 in Model 3
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Tabela 9. Informacijski kriteriji ustreznosti modelov SEM
Obdobje
Po končanem zdravljenju

Model
1 (prvi del)
2
3

N

psevdoLL

df

AIC

BIC

68
-167,561
68
-165,719
Model ni konvergiral.

5
6

345,1227
343,4383

356,2203
356,7554

Po 5 letih

1
2
3

70
70
63

-188,879
-194,784
-19,5421

8
8
6

393,7583
405,5677
51,08425

411,7462
423,5557
63,94305

Po 10 letih

1
2
3

26
26
26

-86,7751
-86,5896
-86,7751

8
7
8

189,5502
187,1792
189,5502

199,6149
195,9859
199,6149

Po 18 letih

1
2
3

21
21
19

-61,2081
-58,0922
-5,21955

8
8
6

138,4161
132,1843
22,43911

146,7723
140,5405
28,10574

Opomba: Model 1 v t0 je konvergiral samo v prvem delu (do BI).
N -numerus; df – stopinje prostosti modela; psevdoLL – logaritmirano psevdoverjetje; AIC – Akaikejev informacijski kriterij; BIC –
Bayesov informacijski kriterij
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NS – zadovoljenost potreb, ND – normativni diferencial, UT – privlačnost alkohola,
BE – prepričanja o koristnosti zdravljenja, BI – vedenjske namere;
binomial – dihotomni tip spremenljivke, logit – logistična regresijska funkcija, ε - napaka

Slika 6. Izbrani razlagalni model ob koncu zdravljenja (t0): Model 2

Ob koncu zdravljenja so indikatorji mTPB popolni napovedniki izida, zato modeli v t0 sami na sebi
nimajo vsebinskega pomena, na ravni izračunov oziroma modeliranja pa potrdijo odločitev o izključitvi
podatkov časovne točke t0 (po zdravljenju) iz modelov na ravni populacije (GLM/GEE). Regresijski
koeficienti Modela 2, ki je edini v celoti konvergiral, so prikazani na Slika 6.
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NS – zadovoljenost potreb, ND – normativni diferencial, UT – privlačnost alkohola,
BE – prepričanja o koristnosti zdravljenja, BI – vedenjske namere;
binomial – dihotomni tip spremenljivke, logit – logistična regresijska funkcija, ε - napaka

Slika 7. Izbrani razlagalni model 5 let po zdravljenju (t1): Model 3

Po petih letih je podatkom najbolj ustrezal Model 3, ki obravnava vse indikatorje mTPB kot
enakovredne.

Slika 7 prikazuje model z rezultati. Edini statistično pomemben je koeficient od NS (p = 0,001).
Regresijski koeficienti od BE, UT in BI imajo negativni predznak, kar pomeni, da zvišanje vrednosti
lestvic teh indikatorjev – torej premik v smer bolj zdravega življenja - zmanjša verjetnost za vzdrževanje
abstinence pet let po zdravljenju. Koeficienta od ND in NS imata pozitivni predznak. Zvišanje vrednosti
teh dveh lestvic – torej pomik v smer zdravega življenja – izboljša verjetnost za vzdrževanje abstinence
pet let po zdravljenju.
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NS – zadovoljenost potreb, ND – normativni diferencial, UT – privlačnost alkohola,
BE – prepričanja o koristnosti zdravljenja, BI – vedenjske namere;
binomial – dihotomni tip spremenljivke, logit – logistična regresijska funkcija, ε - napaka

Slika 8. Izbrani razlagalni model 10 let po zdravljenju (t2): Model 2

Po desetih letih je podatkom najbolj ustrezal Model 2, v katerem ima direktno pot do izida samo BI, ki
hkrati mediira vpliv ostalih indikatorjev.

Slika 8 prikazuje model z rezultati. Edini statistično pomemben je koeficient od BI (p < 0,001).
Regresijska koeficienta od ND in BE imata negativni predznak, kar pomeni, da zvišanje vrednosti lestvic
teh indikatorjev – torej premik v smer bolj zdravega življenja – zmanjša vrednost lestvice BI deset let
po zdravljenju. Koeficienti od UT, NS in BI imajo pozitivni predznak. Zvišanje vrednosti lestvic UT in NS
– torej pomik v smer zdravega življenja – vpliva tudi na povečanje rezultata lestvice BI v isto smer in s
tem poveča verjetnost za vzdrževanje abstinence deset let po zdravljenju.
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NS – zadovoljenost potreb, ND – normativni diferencial, UT – privlačnost alkohola,
BE – prepričanja o koristnosti zdravljenja, BI – vedenjske namere;
binomial – dihotomni tip spremenljivke, logit – logistična regresijska funkcija, ε - napaka

Slika 9. Izbrani razlagalni model 18 let po zdravljenju (t3): Model 3

Po osemnajstih letih je podatkom najbolj ustrezal Model 3, v katerem so vsi indikatorji enakovredni in
imajo direktno pot vplivanja na izid (treznost).
Slika 9 prikazuje model z rezultati. Edini statistično pomemben je koeficient od BE (p < 0,023).
Regresijska koeficienta od ND in BI imata negativni predznak, kar pomeni, da zvišanje vrednosti lestvic
teh dveh indikatorjev – torej premik v smer bolj zdravega življenja – zmanjša verjetnost vzdrževanja
treznosti po osemnajsih letih. Koeficienti od UT, NS in BE imajo pozitivni predznak. Zvišanje vrednosti
teh lestvic – torej pomik v smer zdravega življenja – izboljša verjetnost za vzdrževanje abstinence
osemnajst let po zdravljenju.
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Diskusija
Študija je prva te vrste v Sloveniji in ena redkih longitudinalnih študij v svetu (23, 25). Rezultati analize
potrjujejo na začetku zastavljeni hipotezi.
V prvem obdobju sledenja po končanem zdravljenju SOA se ocena zadovoljitve potreb (NS) najprej
izboljšuje, nato ves čas sledenja postopno pada in se stabilizira po desetih letih. Ravno nasprotno pa
normativni diferencial (ND) sprva nekoliko upade, nato postopno narašča in se prav tako stabilizira po
desetih letih.
V klinični praksi opažamo, da so pacienti, ki abstinirajo v prvih dveh do treh letih po zdravljenju, v
svojem funkcioniranju na eni strani zelo zavzeti za vzdrževanje doseženih sprememb in prepričani, da
vse zmorejo. Po drugi strani pa so strogi do drugih, ki ne abstinirajo, in do družbe v celoti, ki preveč
podpira mokro kulturo. Gibanje ND v prvih petih letih razumemo kot izraz dvomov v stabilnost
dosežene pro-abstinenčne spremembe vedenja, kasneje pa nove pozitivne izkušnje v interakcijah s
svojim okoljem skozi čas ojačajo oceno ND. Dinamika NS pa kaže na dozorevanje samopodobe in s tem
bolj realistično oceno sebe, svojih potreb in njihovega uresničevanja v skladu z realno oceno
življenjskih okoliščin oziroma situacij.
Daljše ko je obdobje brez vpliva posledic odvisnosti, boljša je ocena pridobitev v programu zdravljenja
(BE), kar izhaja iz postopnega naraščanja ocene BE skozi čas. S tem je potrjena uporabna vrednost
naučenih načinov in veščin za boljše, pro-abstinenčno, bolj zdravo obvladovanje stresorjev.
Ocena privlačnosti alkohola (UT) skozi čas postopno upada, torej uživanje alkohola in prijetne
posledice sčasoma izgubljajo na pomenu. Ta učinek se po desetih letih stabilizira.
Raven vedenjskih namer za ohranjanje treznosti (BI) je ves čas sledenja približno enaka tisti ob koncu
zdravljenja SOA.
Iz zbranih rezultatov izhaja, da je subjektivna ocena posameznikovega funkcioniranja in učinkovitosti
v prvem obdobju po zaključenem intenzivnem zdravljenju SOA manj zanesljiva in ima omejeno
vrednost, saj nekatere kompleksne spremembe v dojemanju sebe in konteksta (situacij) zahtevajo
daljši čas. Ugotovitev je pomembna tako za klinično prakso kot z zornega kota javnega zdravja, še
posebno v slovenski kulturi, ki je do uživanja alkohola zelo sprejemajoča (10, 11, 12). SOA je bolezen
ene desetine odraslega prebivalstva pri nas in prizadene na vsakega pacienta še vsaj tri do štiri osebe
v socialni mreži vsakega pacienta (družinske člane ali druge bližnje). Skupaj torej v Sloveniji približno
polovica prebivalcev nosi posledice SOA. Zaradi tega je potrebno pozornost usmeriti v za zdravje
tvegano uživanje alkohola v vseh življenjskih obdobjih, saj je le-to predpogoj za nastanek bolezni
odvisnosti. Epizode intenzivnega opijanja (angleško: 'binge drinking') so v Evropi naraščajoči problem
predvsem v populaciji mladih odraslih (67). Povečano uživanje alkohola pri starostnikih pomeni še
dodatno tveganje za nastanek drugih, sočasno potekajočih duševnih motenj (68). Poznavanje in
utrjevanje napovednih dejavnikov dolgotrajnega pro-abstinenčnega vedenja, ki so lahko prepoznani
že v času zdravljenja SOA, je zaradi navedenega bistvenega pomena.
Daljša abstinenca ni izboljšala ocene telesnega zdravja, kar se ujema z drugimi študijami (20). V našem
vzorcu vemo, da je v obdobju osemnajstih let umrlo 29 oseb, medtem ko za skupaj 32 oseb nismo
imeli pravih kontaktnih podatkov. Delež umrlih se ujema s podatki iz tujine (20, 25). Raziskave v splošni
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populaciji dokazujejo vedno znova, da je SOA pomemben vzrok prezgodnje umrljivosti in visokega
števila izgubljenih let (slovenski podatki zajeti v 69). Ob upoštevanju dejstva, da je povprečno obdobje
pitja pred zdravljenjem 15 let (Tabela 2 na strani 37), se sama po sebi odpira interpretacija, da se
paciente z odvisnostjo od alkohola napotuje na zdravljenje bolezni odvisnosti nekaj let prepozno, ko
je škoda za zdravje že narejena in zato v marsičem nepopravljiva. Navedeno podpira izkustveno
spoznanje, da so ukrepi za destigmatizacijo bolezni odvisnosti in za zgodnejše napotovanje v
specializirane programe na zdravljenje težav zaradi rabe alkohola še naprej pomembna naloga
alkohološke stroke.

Naša študija je bila zastavljena kot interdisciplinarni projekt, kar izhaja iz izbrane vedenjske teorije (ki
je bila v začetku projekta še zelo nova in neznana širši strokovni javnosti) in ki vključuje določena
spoznanja psihiatrije, socialne psihologije, sociologije in komunikacijskih študij. Iz navedenega izhajajo
tudi uporabljeni vprašalniki, ki so bili razviti in validirani v predhodnih kvazi-eksperimentalnih študijah
in pilotu. Tak pristop omogoča longitudinalno prospektivno raziskovanje, saj vprašalniki in konstrukti
niso odvisni od sprememb v denimo klasifikacijskih sistemih bolezni ali v redefiniciji kriterijev za
bolezen, niti od redefinicije konceptov, ki so se postopno oblikovali in prestali test časa v raziskovanju
mehanizmov vedenjskih vzorcev zadnjih petdeset in več let (48).
Standardizirani inštrumenti, longitudinalni prospektivni načrt raziskave in reprezentativna klinična
populacija so prednosti študije. Uporaba vnaprej izbrane razlagalne teorije za izhodišče študije je prav
tako prednost, a tudi slabost projekta, saj ga deloma omejuje. Slednje zmanjšuje narava TPB sama po
sebi, saj je teorija oblikovana kot zelo prilagodljiva in z visokim potencialom za najrazličnejše
modifikacije (denimo, 33, 34, 38, 70). Majhno število primerljivih longitudinalnih študij je verjetno
posledica zahtevne organizacije in relativno visoke cene tovrstnih raziskav. Potreba po dolgem
sledenju je utemeljena v izidih študij, ki so spremljale osebe več kot pet let. Martens in sodelavci so
identificirali pomembno časovno dinamiko recidiviranja v vzorcu 684 odraslih pacientov v remisiji po
zdravljenju sindroma odvisnosti od alkohola in/ali drog. Najvišje tveganje za recidiv je bilo v petem
letu po zdravljenju in je postopoma upadalo do 11 leta po zdravljenju (71). Prav tako so ugotovili, da
imajo neproblematični uživalci psihotropnih snovi dvakrat večje obete za ponovitev bolezni odvisnosti
kot abstinenti.
Slabost projekta je upadanje števila respondentov skozi čas. Vsak šesti sodelujoči iz originalnega
vzorca je v obdobju sledenja umrl. Približno enak delež je tistih, ki so se izgubili iz sledenja iz neznanih
vzrokov.
Navedene slabosti smo zmanjšali na najmanjšo mero z izborom statističnih metod in uporabo različnih
pristopov (triangulacija analitskih metod). MANOVA in rmANOVA sta vezani na izračune, ki zahtevajo
polne podatke. Respondenti z manjkajočimi odgovori na uporabljenih spremenljivkah so izključeni iz
modeliranja. Medtem ko GLM/GEE uporabi vse razpoložljive informacije in iz modeliranja ne izključuje
respondentov z manjkajočimi podatki. Na ta način nastane model, ki je razlagalni na ravni celotne
študijske populacije in ne na ravni posameznika. Na drugi strani je metodologija SEM omogočila
vpogled v strukturo povezav indikatorskih spremenljivk mTPB v posameznih časovnih točkah in s tem
dopolnila informacije, ki so izhajale iz rezultatov analize variance in populacijskih longitudinalnih
modelov.
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Samoocena zadovoljitve potreb (NS) in prepričanja o učinkovitosti zdravljenja oziroma o pridobitvah
iz programa zdravljenja (BE) so ključnega pomena za dolgoročne spremembe v smeri zdravega
življenjskega sloga in vzdrževanje doseženega. Aronsonova skupina je podprla hipotezo, da je
izboljšana samopodoba ena izmed pomembnih napovednikov spremembe vedenja v prihodnosti (49).
Novejše študije so dokazale, da je življenjski slog, usmerjen v zdravje in po vsebini neobremenjen s
posledicami bolezni odvisnosti, pomembno odvisen od spremembe samopodobe iz tiste, ki ima za
pomembni označevalec odvisniško vedenje, v smer doživljanja sebe kot osebe, ki ima v svoji zgodovini
sicer izkušnjo zasvojenosti, vendar slednja nima več vpliva na aktualno življenje te osebe (denimo 72
in 73). Ocene na lestvicah indikatorjev mTPB, ki so usmerjene v abstinenco, skozi čas podprejo
sposobnost pacientov s SOA, da uravnavajo svoje razpoloženje in duševno zdravje s pomočjo bolj
pozitivnega čustvovanja in afekta ter tako sčasoma čutijo nagrajevalni učinek neodvisniških vedenjskih
vzorcev (74, 75).

Študijskemu vzorcu smo sledili 18 let. Po tem obdobju so v Sloveniji nastale številne spremembe.
Nekatere izhajajo iz posledic svetovne gospodarske krize, ki se je začela v Združenih državah Amerike
leta 2007 in pri nas nekaj let pozneje. Med njimi so višja stopnja nezaposlenosti, predvsem pri mladih
odraslih in v starosti nad 55 let, pojav in višanje stopnje revščine. Druge so odraz spremenjenega
zgodovinskega trenutka glede na pomembnost in vsebine vrednot v celotni družbi in na individualni
ravni, kot so odnos do zdravja, rabe psihotropnih snovi, manjšanje razlik med spoloma v uživanju
alkohola, nižanje starosten meje začetka uživanja alkohola in vedno pogostejša raba več psihotropnih
snovi (kot dokazujejo vsakoletne študije Monitoring The Future (MTF, www.monitoringthefuture.org)
pri mladih in pri odraslih National Survey on Drug Use and Health (NSDUH,
https://nsduhweb.rti.org/respweb/homepage.cfm) v Združenih državah Amerike ali European School
Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD, www.espad.org), Health Behavior in School-Aged
Children
(HSBC,
www.nijz.si)
in
Evropski
kazalniki
zdravja
Evropske
komisije
(https://ec.europa.eu/health/indicators/echi_sl), v katerih sodeluje tudi Slovenija).
V prihodnje bi bilo smiselno ponoviti študijo na vzorcu, ki je v zdravljenje vstopil v sedanjem
zgodovinskem trenutku. Zaradi stabilnosti konstruktov mTPB bi bili rezultati direktno primerljivi s
predstavljenimi v tej nalogi. Ob tem bi omogočali tudi prilagoditev programa zdravljenja tudi na ravni
prepoznanih pomembnih družbenih dejavnikov.
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Refleksije iz lastnih kliničnih izkušenj pri delu s pacienti, ki imajo odvisniška
vedenja

Vsebina predstavljene raziskave je zahtevala doslednost v raziskovalnem pristopu. Izbrane statistične
analize so zaradi svoje robustnosti prispevale h kompenzaciji morebitnih težav zaradi majhnega števila
podatkov ali ne v celoti izpolnjenih vprašalnikov. Refleksije na drugi strani omogočajo bolj svobodno
asociiranje na podlagi dobljenih rezultatov.

Leshnerjeva izjava, da je sindrom odvisnosti bolezen možganov (76) ni prinesla željenega učinka.
Mednarodne študije so namreč pokazale, da je SOA ena najbolj stigmatiziranih duševnih bolezni, takoj
za odvisnostjo do nikotina ter pred shizofrensko psihozo, Alzheimerjevo boleznijo ali depresijo(77, 78).
Nova znanja o nevrobioloških in drugih mehanizmih odvisniških vedenjskih vzorcev niso zmanjšala
stigme, so pa prispevala k večji podpori s strani javnosti programom zdravljenja odvisnosti (78). Gre
za zdravljivo bolezen, ki je pogosto neprepoznana in zato pacienti ne dobijo pomoči pravočasno (79).
Koncept kronične bolezni vključuje visoko tveganje za ponavljanje akutnih epizod (4), kljub temu smo
kliniki pogosto presenečeni, ko pacienti recidivirajo po 15 in več letih treznosti in kvalitetnega življenja
brez očitnega vpliva bolezni odvisnosti. Zato je pravočasna diagnostika še posebno pomembna.
Naslednji korak pa mora biti usmerjanje in vključitev v zdravljenje, ki naj bo podprto z dokazi in
prilagojeno potrebam posameznika. Metafora cepiva, ki naj bi že po enem odmerku učinkovito
preprečevalo pojav bolezni do konca življenja, je morda dobra ilustracija kliničnih opažanj. Nekatera
cepiva pa potrebujejo več odmerkov (denimo proti ošpicam, hepatitisu B, klopnemu meningitisu), pri
nekaterih sčasoma odpornost upade in je potreben dodatni, spodbujevalni odmerek (angleško:
'booster'), ki podpre imunski odgovor na ravni klinično pomembnega za preprečitev pojava bolezni
(denimo proti tetanusu). Podobno pacienti z odvisnostjo potrebujejo večkratni »odmerek«
zdravljenja, da dosežejo »trajnejšo odpornost« na bolezen odvisnosti. Pacienti običajno dobro poznajo
svojo bolezen, a uvid ni zadostni pogoj za vedenjsko spremembo. Možni dejavniki so: tip uvida ni v
skladu s tipom motivacije, uvid nastane v kontekstu šibkega delovnega odnosa s terapevtom ali ni
ojačevan s stani pacientovih aktivnosti in uvid ni bistveni dejavnik spremembe, ampak njena posledica
oz. indikator (80).
Motivacijski postopki poudarjajo potrebo po ambivalenci za spremembo, po diskrepanci med željenim
in dejanskim stanjem (81). Iz naše študije izhaja, da gre za kompleksne procese, ki potrebujejo dolgo,
da postanejo del psihološkega ustroja osebe – indikatorji mTPB se stabilizirajo po desetih letih. Raven
BE postopoma narašča, UT pa s časom pada, kar kaže na ojačevanje pozitivnih izkušenj zaradi novih
načinov uravnavanja razpoloženja, predhodno vedenje je napovednik prihodnjega vedenja (82). Z
odgovorom na relativno dolg in zapleten vprašalnik so sodelujoči v študiji izkazali zaupanje v
terapevtsko inštitucijo, po drugi strani pa gre tudi za intervencijo, ki prispeva k vzdrževanju pozitivnih
izidov oz. sprememb. Posredno dokazuje relativno dobro kognitivno funkcioniranje sodelujočih.
Slednje je pomembni dejavnik vzdrževanja remisije, saj omogoča prepoznavo in uporabo notranjih
(osebnih) in zunanjih (socialnih) virov za spoprijemanje s posledicami odvisniškega vedenja,

___________________
Doktorsko delo

54

Mirjana Radovanović: Značilnosti neodvisniškega vedenja po zdravljenju SOA

prevzemanje odgovornosti za neprilagojena vedenja v preteklosti in predelavo travmatičnih izkušenj
ter za polnovredno produktivno in zdravo življenje (83).
Uporabljeni indikatorji mTPB so vsebinsko prepoznavni med intenzivnim zdravljenjem odvisnosti, tako
s strani pacientov kot s strani terapevtov. Na ta način je mogoče prilagoditi poudarke v
psihoterapevtski obravnavi potrebam posameznega pacienta. Nekdo potrebuje več spodbude pri
utrjevanju pozitivnih posledic treznosti (nižanje UT), drugemu pomaga delo na pridobivanju novih
veščin obvladovanja stresorjev (višanje ND), nekaterim utrjevanje samoučinkovitosti in prepoznavanje
lastnih potreb (ocena NS v realnih okvirjih življenjske situacije). Stabilnost BI skozi čas dokazuje, da je
za vstop v intenzivni program zdravljenja potrebna ustrezno visoka osebna investicija oziroma
angažiranost (emocionalna, kognitivna, vedenjska), ki zadostuje tudi v nadaljevanju rehabilitacije za
ohranjanje zastavljenih in doseženih sprememb.
Model spreminjanja vedenja morda lahko nekaterim strokovnjakom deluje kot tisti, ki se ne ozira na
čustva in kognicijo (na kar se psihoterapija običajno usmeri). Za naš vzorec velja, da gre zaželeno
vedenje (orientirano v treznost) razumeti kot končni seštevek vseh teh dejavnikov in procesov.
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Zaključki
Rezultati vseh statističnih pristopov kažejo stabilizacijo posameznih indikatorjev mTPB skozi čas, iz
česar lahko sklepamo na pomen dolgotrajnih sprememb v smeri vzdrževanja abstinence od alkohola
in s tem tudi vzdrževanja zdravega življenjskega sloga, ki ga označuje pro-abstinenčno vedenje (torej
vedenje brez vpliva odvisniških načinov razreševanja stisk).
Kombinacija boljše in bolj realistične samopodobe (kar izhaja iz ocene NS) in novih načinov
spoprijemanja z življenjskimi situacijami (kar izhaja iz BE) je temelj vzdrževanja doseženih sprememb.
Raven vedenjskih namer (BI) je ves čas sledenja približno enaka. Investicija psihične energije v
najširšem pomenu besede, ki je potrebna za sodelovanje in zaključek intenzivnega zdravljenja
sindroma odvisnosti od alkohola, je enaka tisti, ki je potrebna za vzdrževanje doseženih sprememb
skozi čas.
Ocena privlačnosti alkohola (UT) skozi čas postopoma pada in se stabilizira po desetih letih, kar je v
skladu z oblikovanjem realistične samopodobe v istem obdobju.
Vse indikatorje iz mTPB je mogoče oceniti že v času intenzivnega zdravljenja in jih upoštevati pri
izdelavi in sprotnem prilagajanju individualnega načrta obravnave pacientov.
SOA je kronična in k recidivnosti nagnjena bolezen. Klinično govorimo o stabilni in konzistentni
spremembi v smer zdravja, ko dosežene spremembe postanejo v psihoterapevtskem pomenu
ponotranjene in kongruentne. V naši raziskavi to demonstrira Model 3, v katerem so indikatorji mTPB
med seboj enakopravni in ki najbolje razloži odnos med spremenljivkami mTPB po 18 letih sledenja.
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