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Uvod

V pričujočem magistrskem delu se bomo ukvarjali s tematiko zdravljenja
zasvojenosti od prepovedanih drog. Natančneje nas zanima perspektiva nekdanjih
rednih uţivalcev prepovedanih drog, ki so preţiveli zdravljenje zasvojenosti in so po
tem uspešno vzpostavili stanje abstinence. Naša izhodišča so pri tem fenomenološka.
Izkušnje in pričevanja posameznikov, ki imajo zgodovino dolgotrajne zasvojenosti od
prepovedanih drog, nam pomenijo pričevanja izvedencev, ki lahko najbolje opišejo
raziskovani pojav.
V naši raziskavi ţelimo izvedeti, kaj je bivšim zasvojencem pomagalo in kaj jih
je oviralo pri odločanju za abstinenco, kakšno je njihovo dojemanje (in udejanjanje)
abstinence, kaj jim pomaga vzdrţevati abstinenco ter kaj so morali spremeniti (v svojem
mišljenju, vedenju, čustvovanju), da bi dosegli abstinenco. Poiskali bomo ključne
trenutke, dogodke, spremembe v ţivljenju bivših zasvojenih, ki so po mnenju nekdanjih
zasvojenih pomembno povezane z zdravljenjem zasvojenosti in z vzdrţevanjem
abstinence od prepovedanih drog.
Za raziskavo smo izbrali metodo osnovane teorije (ang. grounded theory), saj
ţelimo preučevati polje zasvojenosti z odprto drţo, brez vnaprejšnjih predvidevanj in
hipotez, kar je en izmed ključnih načel tvorjenja osnovane teorije. Rezultat naše
raziskave bo »mini« teorija o zdravljenju zasvojenosti in vzdrţevanju abstinence od
prepovedanih drog, ki bo nastala na podlagi poglobljenih intervjujev z nekdanjimi
rednimi uţivalci prepovedanih drog.
Za poglobljeno obravnavo raziskovalnega polja bomo preučili sodobne
teoretične trende in splošno sprejete definicije zasvojenosti. V teoretičnim uvodu bomo
pregledali, kako se v relevantni strokovni literaturi (kot so diagnostični priročniki,
slovarji, enciklopedije, sodobni nevroznanstveni članki itd.) opredeljuje pojav
zasvojenosti. Nadalje bomo pregledali različne oblike zdravljenja zasvojenosti, kot so
terapevtske komune, bolnišnično zdravljenje, skupine za samopomoč ipd. ter pojav
samozdravljenja. Ker nas zanima predvsem sprememba, ki vodi iz zasvojenosti v
abstinenco, bomo predstavili tudi strokovno literaturo, ki se osredotoča na proces
spremembe v zasvojenosti.
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Magistrsko delo lahko sluţi klinični praksi, saj bo pripomoglo k boljšemu
razumevanju zasvojenosti od prepovedanih drog, osvetlilo bo pomembne komponente
procesa zdravljenja zasvojenosti in doseganja ter vzdrţevanja abstinence. Poglobljeno
razumevanje teh procesov lahko pomaga zainteresirani stroki nuditi boljšo pomoč
zasvojencem, bivšim zasvojencem, njihovim druţinam in pomembnim drugim.
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1. Zasvojenost, odvisnost in ostali termini

V tem poglavju ţelimo opredeliti nekaj pojmov, ki se navezujejo na polje
zasvojenosti oz. odvisnosti. Kot pri vseh definicijah je dobro zavedati se arbitrarnosti
opredelitev. Definicija je dogovor, sprejeto pravilo, ki nastaja v določenem času in
prostoru. Različne stroke, ki se ukvarjajo s problematiko zasvojenosti, bodo podajale
raznolike definicije, ki se bolj ali manj prekrivajo.
Cilj tega poglavja ni izbrati eno samo veljavno definicijo. Zanimajo nas različni
pogledi, saj izhajamo iz predpostavke, da vsak pogled lahko prispeva k boljšemu
razumevanju raziskovanega pojava. Osredotočili se bomo predvsem na medicinski,
psihološki in psihiatrični pogled na zasvojenost. Poleg tega, da ţelimo bolje razumeti ta
pojav, vemo, da način, na katerega pojmujemo zasvojenost, močno vpliva na
obravnavanje posameznikov s to motnjo. DiClemente (2003) v njegovi knjigi
»Addiction and Change« pove, da način, na katerega pojmujemo zasvojenost,
pomembno vpliva na ţivljenje zasvojenih in na njihovo morebitno zdravljenje. Če je
zasvojenost bolezen, jo bomo zdravili; če je odklonsko vedenje, ga bomo sankcionirali;
če je kognitivni primanjkljaj, jih bomo učili. (DiClemete 2003, vii).

1.1 Opredelitev zasvojenosti in odvisnosti
Do sedaj smo uporabljali izraz zasvojenost in zasvojeni. Lahko bi uporabljali
izraz odvisnost, kemična odvisnost, narkomanija, toksikomanija; odvisnik, narkoman,
toksikoman, uţivalec. Ţe samo poimenovanje lahko veliko pove o stališču, ki ga
zavzemamo v odnosu do uporabnikov drog. Velika večina teh izrazov nosi neko
negativno konotacijo. Odvisnik je odvisen od drog, nemočen, pasiven in podrejen moči
substanc, od katerih je odvisen. Narkoman je ulični dţanki, brezdomec, ki je izgubil vse
zaradi droge. Uţivalec drog je najbrţ na poti do zasvojenosti. Kako izbrati primeren
izraz in se hkrati izogniti takim presodkom? Verjetno bo potrebno veliko več kot samo
izbira izraza. Sami izrazi so stvar dogovora, so samo besede. Predsodek ustvarjajo
stigme in čustveni naboji besed, ki izhajajo iz strahu in tujosti. Kljub temu, da bi bila
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poglobljena raziskava o izrazih, ki so najbolj prisotni v vsakdanji uporabi, zanimiva, se
bomo v našem tekstu omejili na izraze, ki se pojavljajo v citirani strokovni literaturi.
V angleški literaturi se najpogosteje pojavljata izraza drug addiction in drug
dependence. »Drug addiction« prevajamo kot »zasvojenost od drog«, »drug
dependence« pa »odvisnost od drog«. V nekaterih tekstih se ta dva izraza uporabljata
kot sinonima, v drugih pa imata vsak svoj pomen.
V nadaljevanju bomo pogledali, kako se terminologija, povezana s poljem
zasvojenosti, pojavlja v relevantni strokovni literaturi. Obravnavali bomo definicije, ki
se pojavljajo v zadnjem Diagnostičnem statističnem priročniku za mentalne motnje
(APA 2013), ki ga izdaja ameriška psihiatrična zveza (APA), v Enciklopediji
psihologije (Corsini 1994) in Slovarju psihologije Corsini (Corsini 2002), v Mednarodni
statistični klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov MKB-10 (WHO
1993) ter v Leksikonu terminov o drogah in alkoholu (WHO 1994) Svetovne
zdravstvene organizacije (SZO ali ang. WHO), na spletni strani Ameriške zveze
medicine zasvojenosti (ASAM 2011) in v knjigi Vita Flakerja (2002) Ţiveti s heroinom.
Diagnostični in statistični priročnik za mentalne motnje 5 (v nadaljevanju
DSM-5) (APA 2013) uvršča zasvojenost od prepovedanih drog v širšo kategorijo
Substance-Related and Addictive Disorders (motnje vezane na substance in motnje
zasvojenosti). Pod motnje, ki so v prirpčniku vezane na substance, spada deset vrst
motenj. Vsaka opisana motnja je vezana na posebno substanco: alkohol; kofein;
kanabis; halucinogeni (s posebno kategorijo za PCP in drugi halucinogeni); inhalanti;
opioidi; sedativi, hipnotiki in anksiolitiki; stimulanti (substance amfetamiskega tipa,
kokain in drugi stimulanti); tobak; in ostale (ali neznane) substance (APA 2013, 481).
Poleg zasvojenosti od substanc DSM-5 v to kategorijo uvršča še motnjo
hazardiranja (Wakefield 2013, 147), za ostala »repetitivna vedenja«, ki ravno tako
kaţejo simptome motenj zasvojenosti (internetne igre, »zasvojenost s seksom«,
»zasvojenost s telovadbo«, »zasvojenost z nakupovanjem«), namreč še ni bilo dovolj
raziskav in dokazov, ki bi pomagali postaviti diagnostične kriterije (APA 2013, 481).
Diagnoza posameznika z motnjo uporabe substanc v DSM-5 temelji na
opredelitvi patoloških vzorcev vedenja, ki so vezani na uporabo substanc. Obstaja 11
kriterijev, ki opredeljujejo to motnjo in se delijo na štiri podskupine: oslabljeni nadzor
(ang. impaired control), slabšanja v socialni sferi (ang. social impairment), rizična
uporaba in farmakološki kriteriji. Kot pomembno karakteristiko te motnje navajajo
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spremembe v moţganskih sistemih, ki lahko ostanejo prisotne tudi po detoksikaciji. Te
moţganske spremembe naj bi vplivale na vedenje posameznikov. Spremembe naj bi se
kazale kot ponavljajoči se recidivi in izrazito močna ţelja po drogi ob izpostavitvi
stimulusom (draţljajem), ki so vezani na droge (APA 2013, 483).
Izraz zasvojenost (ang. addiction) se v tem priročniku nalašč ne uporablja, saj
avtorji menijo, da je ta izraz preveč ohlapen, torej nima točne definicije in nosi
potencialno negativno komotacijo. Za izraz motnja uporabe substanc (ang. substance
use disorder) menijo, da je bolj nevtralen in manj ohlapen (APA 2013, 485). V
priročniku ni razloţeno, zakaj naj bi imel izraz zasvojenost bolj negativni prizvok kot
motnja uporabe substanc.
V Enciklopediji psihologije Corsini (1994) se pojavljajo izrazi: addict
(zasvojenec), addiction (zasvojenost), dependence (odvisnost) in addictive process
(proces zasvojenosti). Kot geslo najdemo samo izraza: addictive process in substance
abuse (slednjega povzemajo po DSM III), kjer pravijo, da je beseda »addicted« postala
generalizirana, saj se v splošni rabi povezuje s katerokoli substanco, aktivnostjo ali
interakcijo (zasvojenost s hrano, kajenjem, hazardiranjem, nakupovanjem, delom, igro
in seksom) (Corsini 1994, 16).
V tem tekstu definirajo zasvojenega posameznika (addict) kot človeka, v
katerem se odvija proces zasvojenosti. Ta proces naj bi v posamezniku povzročal
močno ţeljo in potrebo po substanci, objektu, akciji ali interakciji, ki povzoča
psihofiziološki »high« (pogovorno zadetost). Ta ţelja ali potreba je repetitivne,
impulzivne in kompulzivne narave. »High« ali zadetost naj bi za posameznika
predstavljal prijeten mehanizem soočanja s teţavami, ki pomaga pri fizičnem ali
psihičnem pritisku, stresu, konfliktih ali bolečini. S časom se v procesu zasvojenosti
manjša prijeten učinek »zadetosti«, torej posameznik doţivlja čedalje manj občutkov
olajšanja, večajo pa se stopnje tolerance in intenzivnosti abstinenčnih znakov. V zadnjih
fazah tega procesa naj ne bi bilo več olajšanja ali odrešitve od bolečine. Lahko se pojavi
fizična ali psihična odvisnost (dependence), pri čemer v tekstu ne obrazloţijo, kaj točno
naj bi bila odvisnost in kako naj bi se razlikovala od zasvojenosti (Corsini 1994, 16).
Kljub delni terminološki ohlapnosti pa je zanimivost tega teksta, da obravnava pojav
zasvojenosti predvsem kot proces.
V novi izdaji Slovarja psihologije Corsini (2002) najdemo veliko več gesel, ki
se navezujejo na zasvojenost od substanc: addict (zasvojenec), addiction (zasvojenost),
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addictive drugs (zasvojljive droge), addictive personality (tip osebnosti, ki je nagnjena k
zasvojenosti),

substance-use

disorders

(motnje

uporabe

substanc),

substance

withdrawal (abstinenčna kriza ali odtegnitveni sindrom zaradi prenehanja jemanja
substanc), substance withdrawal simptoms (simptomi abstinenčne krize od substanc),
substance abuse (zloraba substanc), substance-abuse delirium (delirium povzročen z
zlorabo substanc), substance abuse indicators (indikatorji za zlorabo substanc),
substance dependence (odvisnost od substanc). Bolj kot same razlage gesel (ki so zelo
kratke in površne) je zanimivo dejstvo, da jih je toliko več kot v prejšnji izdaji. Kljub
temu soglasja o terminologiji še zmeraj ni (Corsini 2002, 18). Pod terminom
zasvojenost najdemo kar tri različne razlage, ki se bolj ali manj nanašajo na substance
(Ibid.):
1. Prekomerna odvisnost od katerekoli substance, osebe, aktivnosti, procedure
itd.
2. Fiziološka odvisnost, po navadi od drog, ki jo karakterizirajo telesna toleranca
in abstinenčni simptomi.
3. Psihološka odvisnost, močna potreba po nečem, kot je odnos, zabava,
pozornost, potovanja, seksualni odnosi. Ko so take potrebe močne in nenavadne
ter se nadaljujejo kljub negativnim posledicam, je posameznik obravnavan kot
medicinsko ali psihološko oslabljen.
Tukaj spet naletimo na enačenje zasvojenosti in odvisnosti. Zavojenost je lahko
prekomerna odvisnost, fizična odvisnost od drog ali psihološka odvisnost od vsega
ostalega. Pri tem ostaja veliko dvomov in vprašanj. Ne vemo, kaj je prekomerna
odvisnost, zakaj se samo fiziološka odvisnost povezuje z drogami in ne tudi psihološka,
ter ali je sploh pomembno razlikovanje med psihološko in fiziološko odvisnostjo. V
nadaljevanju bomo vsaj deloma poskusili odgovoriti na tovrstna vprašanja.
Dobro razdelano terminologijo najdemo v Leksikonu terminov o drogah in
alkoholu (WHO 1994), ki ga je izdala Svetovna zdravstvena organizacija (World
Health Organization, v nadaljevanju: WHO). V leksikonu so navedene substance, ki
lahko povzročajo zasvojenost, motnje vezane na uporabo substanc, predlogi za
diagnostične kriterije, terminologijo itd..
V leksikonu (WHO 1994, 6) najdemo geslo addiction (zasvojenost), in sicer od
drog ali alkohola. Zasvojenost je tukaj pojmovana kot repetitivna uporaba psihoaktivne
substance ali substanc. »Uporabnik« (zasvojenec) jemlje substance periodično ali
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kronično do stanja intoksikacije, kaţe znake kompulzivne uporabe, ima veliko teţav pri
prenehanju ali modifikaciji uporabe substanc in ima močno izraţeno determiniranost, da
bo dalje in za vsako ceno posegal po psihoaktivni substanci. Taki posamezniki imajo
vidne znake večanja tolerance, če prekinejo ali zmanjšajo uporabo pa se začnejo kazati
abstinenčni znaki. Uporaba substanc lahko tako dominira v ţivljenju zasvojenca, da
opusti skoraj vse ostale aktivnosti in odgovornosti.
Nadalje pojasnjujejo, da ima ta termin dolgoletno in raznoliko uporabo. Od
dvajsetih do šestdesetih let 20. stoletja se je poskušalo razlikovati med habituacijo in
zasvojenostjo. Habituacija naj bi bila manj huda oblika psihološke adaptacije na
substance. V šestdesetih letih je WHO priporočila, da se oba termina opustita in naj ju
zamenja termin odvisnost, ki se lahko manifestira v različnih stopnjah (WHO 1994, 6).
V MKB-10 (WHO 1993) zasvojenosti spadajo pod Mentalne in vedenjske
motnje zaradi uporabe psihoaktivnih substanc, čemur bi skrajšano lahko rekli
motnja uporabe psihoaktivnih substanc (podobno najdemo v DSM-5). Ta termin
vključuje različne klinično relevantne diagnoze: akutna intoksikacija, škodljiva uporaba,
sindrom odvisnosti, stanje umika (abstinenčne krize), abstinenčna kriza z delirijem,
psihotična motnja in amnestični sindrom (WHO 1993, 65).
MKB-10 definira sindrom odvisnosti kot skupek fizioloških, vedenjskih in
kognitivnih pojavov, v katerih uporaba določene substance (ali več substanc) dobi
najvišjo prioriteto pred ostalimi vedenji. Ena od ključnih karakteristik sindroma
odvisnosti je močna ţelja po jemanju psihoaktivne substance, alkohola ali tobaka.
Značilni so tudi recidivi po obdobju abstinence in hitrejši (ponovni) pojav drugih
značilnosti sindroma kot pri ne-odvisnih posameznikih. Da bi posameznika
diagnosticirali s sindromom odvisnosti mora v obdobju enega leta pred diagnozo hkrati
izpolnjevati vsaj tri od naslednjih kriterijev (WHO 1993, 69-70):
1. Prisotnost močne ţelje ali občutka kompulzije, da bi vzeli substanco;
2. Teţave pri nadzorovanju jemanja substanc;
3. Pojav fizioloških abstinenčnih znakov pri prenehanju ali zmanjšanju uporabe
določene substance; ali uporaba taiste substance (oz. sorodne substance) z
namenom zmanjšanja ali odstranjevanja abstinenčnih znakov;
4. Pojav tolerance;
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5. Progresivno zanemarjanje alternativnih interesov zaradi uporabe substanc,
večanje količine časa za nabavo ali jemanje substance ali okrevanje od
učinkov substance;
6. Vztrajanje z jemanjem substance kljub očitnim znakom negativnih posledic
uporabe (npr. teţave z jetri zaradi pitja alkohola).

V ZDA obstaja posebna medicinska veja, ki se ukvarja z motnjami zasvojenosti.
Imenuje se addiction medicine (medicina zasvojenosti). Ameriško združenje medicine
zasvojenosti (American Society od Addiction Medicine, v nadaljevanju ASAM)
(ASAM 2011) zasvojenost pojmuje kot kronično bolezen moţganskega nagrajevanja,
motivacije, spomina in povezanih sistemov. Disfunkcije v teh povezavah naj bi vodile
do značilnih bioloških, psiholoških, socialnih in spiritualnih pojavov. Te se kaţejo v
patološkem iskanju nagrajevanja in/ali olajšanja z uporabo substanc ali z drugačnimi
zasvojitvenimi

vedenji.

ASAM

navaja

značilnosti

zasvojenosti:

nezmoţnost

konsistentne abstinence, motnje v nadzorovanju vedenja, hlepenje (ang. craving),
zmanjšano prepoznavanje pomembnih problemov v vedenju in interpersonalnih odnosih
ter disfunkcionalni emocionalni odzivi. Podobno kot ostale kronične bolezni,
zasvojenost pogosto vključuje recidive in remisije oz. ponavljajoče pojavljanje bolezni.
Brez zdravljenja ali strokovne obravnave naj bi zasvojenost bila progresivna bolezen, ki
lahko pripelje do invalidnosti ali smrti (ASAM 2011).
ASAM (2011) se naslanja na sodobne nevrološke raziskave in dognanja, ki so
pripomogla k konstrukciji vodilnega medicinskega diskurza o zasvojenosti. Ta diskurz
je izredno pomemben, saj je široko sprejet med strokovnjaki in čedalje bolj sprejet tudi
v širši publiki. Na podlagi tega diskurza se oblikujejo politike do problematike
zasvojenosti in različne metode zdravljenja zasvojenosti, zato bomo medicinskemu
pogledu na zasvojenost v nadaljevanju posvetili samostojno poglavje. Zaenkrat se bomo
omejili na to kratko definicijo zasvojenosti, ki poleg zasvojenosti od substanc vključuje
tudi druga zasvojitvena vedenja. Ta druga vedenja ASAM imenuje process addictions
(zasvojitvena vedenja) in vanje vključuje zasvojenost od hrane, seksa, nakupovanja in
hazardiranja. Podlaga za tako razširjeno pojmovanje zasvojenosti so ravno sodobna
dognanja v nevrologiji, ki so preko slikanja moţganov ugotovila pomembne podobnosti
v moţganih zasvojenih od substanc in zasvojenih od drugih zasvojitvenih dejavnosti, ki
niso povezane s substancami (Smith 2012, 1).
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Vito Flaker v njegovi monografiji Živeti s heroinom trdi, da enotna
terminologija v zvezi z drogami ni potrebna, temveč sta potrebni konceptualna jasnost
in precizno izraţanje (Flaker 2002, 16). V njegovem tekstu zasvojenost pomeni
artikulirano odvisnost, ki jo spremlja ţelja po drogi in prepoznavanje abstinenčnih
znakov. Odvisnost je lahko neartikulirala v tem smislu, da se posameznik jasno ne
zaveda abstinenčnih znakov in jih ne interpretira kot take. Ravno prepoznavanje
abstinenčnih znakov je ključna karakteristika, ki ločuje odvisnost in zasvojenost. To
misel povzema po Lindesmithu, ki je poskušal dokazati, da je zasvojenost psihosocialen
proces. To pomeni, da je ta proces socialno skonstruiran in naučen (Flaker 2002, 21).
V njegovi knjigi Flaker (2002, 21) povzema Lindesmithovo pot iskanja splošne
definicije zasvojenosti. Lindesmith je ugotavljal, da je fizična odvisnost preširok in
nezadosten pogoj za definicijo zasvojenosti. Če bi zasvojenost definirali glede na
prisotnost fizične odvisnosti, bi v to skupino ljudi napačno uvrščali tiste, ki so fizično
zasvojeni in se tega ne zavedajo ter ne hlepijo po substanci (npr. rakavi bolniki, ki
jemljejo predpisan morfij za lajšanje bolečin) in hkrati izključuje tiste, ki trenutno niso
fizično odvisni zaradi okoliščin (npr. reden uţivalec opiatov, ki je bil zaradi zaporne
kazni prisiljen abstinirati in bo nadaljeval z uporabo takoj, ko bodo okoliščine to
dovoljevale). Tako Lindesmith kot Flaker (2002, 22) ugotavljata, da je ravno hlepenje
(ang. craving) eden od ključnih fenomenov pri zasvojenosti. Konceptualno
prepoznavanje abstinenčnih znakov in učenje hlepenja po drogi sta del procesa, ki
pripelje posameznika do zasvojenosti. Zasvojenost je torej proces, ki vključuje
druţbeno pogojeno zavedanje in pojmovanje lastne uporabe mamil.
Pri poimenovanju rednih uporabnikov drog se Flaker (2002, 17) izogiba uporabi
slabšalnih izrazov, kot so narkoman, zasvojenec, odvisnik, odvisneţ ipd., saj naj bi
posameznika umeščali v negativno druţbeno vlogo. Namesto tega izbere izraz uţivalci,
ki nakazuje tudi na dejstvo, da je ena od ključnih komponent zasvojenosti ravno uţitek.
Izjema je slabšalni izraz dţanki, ki ga obdrţi zaradi splošne razširjenosti med samimi
uţivalci. Ta izraz »govori o ljudeh, ki so zasvojeni in je to njihova dominantna vloga,
zaradi katere so globoko zaznamovani in prikrajšani na večini ţivljenjskih področij«
(ibid.).
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Navedli smo le nekaj primerov opredelitev pojava zasvojenosti in odvisnosti.
Lahko bi našli še drugačne definicije, a večina strokovne literature sledi splošno
sprejetim definicijam, ki jih najdemo v DSM, ICD in WHO.

1.2 Splošne lastnosti zasvojenosti
Kot smo videli v zgoraj navedenih virih se zasvojenost (oz. odvisnost) pojmuje
kot skupek fizioloških, vedenjskih, kognitivnih, socialnih in psiholoških simptomov, ki
se pojavljajo pri rednem ponavljanju zasvojitvenih dejavnosti. Velika večina literature
vsebinsko ne razlikuje med zasvojenostjo in odvisnostjo, izjema je Flakerjevo (in
Lindesmithovo) pojmovanje. Razlikovanje med nereflektirano odvisnostjo, ki se lahko
pojavi pri bolnikih s predpisanimi zasvojljivimi zdravili, in artikulirano zasvojenostjo, v
kateri se posamezniki zavedajo svoje zasvojenosti in hlepijo po drogi, da bi odstranili
nelagodne posledice redne uporabe (simptome umika oz. abstinenčne znake), se zdi
smiselno, kot tudi pogled na slednjo v najširšem smislu, ki vključuje poleg (moţnih)
fizičnih znakov tudi psihično nelagodje (npr. depresivni občutki po zlorabi stimulansov,
nespečnost in nemir po redni uporabi marihuane ter tesnobni znaki po zlorabi opiatov).
Zato bomo v našem tekstu uporabljali izraz zasvojenost, ki pomeni zavestno odvisnost
(z zavedanjem abstinenčnih simptomov) s prisotnostjo hlepenja (ţelje) po zasvojitveni
dejavnosti; ko bomo citirali pojmovanja drugih avtorjev pa se bomo drţali njihove
terminologije.
Kot smo ţe povedali, so definicije stvar dogovora, slabšalni prizvok pa besedam
dodajajo ljudje, ki jih uporabljajo. Razlog, zakaj bi zasvojenost zvenela bolj slabšalno
kot odvisnost, ni jasen. V nadaljevanju bomo iz naših virov povzeli najbolj pogosto
ponavljajoče se lastnosti zasvojenosti in jo na tak način zamejili kot strokovni pojem.
Naš namen na tem mestu ni kvalitativna ocena dobljene opredelitve, temveč ţelimo
zaradi preglednosti le povzeti ključne lastnosti zasvojenosti, ki se pojavljajo v do sedaj
citirani literaturi.
MKB-10 in DSM-5 sta diagnostična priročnika in navajata kriterije za
diagnostiko zasvojenosti, medtem ko preostala literatura navaja določene lastnosti
zasvojenosti, ki naj bi bile pomembne za definicijo zasvojenosti. Najbolj pogosto
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omenjene lastnosti zasvojenosti so (APA 2013; Corsini 1994; Corsini 2002; WHO
1994; WHO 1993; ASAM 2011; Flaker 2002):


oslabljen nadzor nad zasvojitveno dejavnostjo,



prisotnost tolerance in abstinenčnih simptomov ob zmanjšanju ali prenehanju z
zasvojitveno dejavnostjo,



prisotnost močne ţelje oz. hlepenja,



repetitivnost zasvojitvene dejavnosti,



znaki kompulzivne uporabe,



teţave pri zmanjšanju ali prenehanju z zasvojitveno dejavnostjo,



vztrajanje z zasvojitveno dejavnostjo kljub negativnim posledicam in



zasvojitvena dejavnost s časom dobi prioriteto v posameznikovem ţivljenju, kar
posledično pomeni zanemarjanje preostalih dejavnosti.
V nekaterih zgoraj navedenih virih najdemo razlikovanje med psihološko in

fiziološko zasvojenostjo. Psihološka zasvojenost se ponavadi nanaša na oslabljeni
nadzor nad jemanjem substanc in na močno ţeljo po drogi. Fiziološka zasvojenost se
manifestira v pojavu tolerance (zasvojen posameznik potrebuje čedalje večjo količino
substance za doseganje ţelenega učinka) in abstinenčnih znakov (tresenje, bruhanje,
potenje, anksioznost, nespečnost itd.). V biološko-orientiranih debatah se zasvojenost
pogosto nanaša zgolj na fizično zasvojenost (WHO 1994, 28). Razlikovanje med
psihično in fizično zasvojenostjo dojemamo kot pomembno, v kolikor nam pomaga
razumeti specifike zasvojenosti od določenih drog. V našem tekstu bomo zadrţali
razlikovanje med psihično in fizično zasvojenostjo; fizična zasvojenost nam bo
pomenila predvsem prisotnost tolerance in fizičnih abstinenčnih znakov, psihična
zasvojenost pa prisotnost hlepenja (ang. craving), močne ţelje, oslabljen nadzor nad
zasvojitveno dejavnostjo kljub negativnim (socialnim, fizičnim, duševnim, itd.)
posledicam.
O socialnih (in interpersonalnih) implikacijah zasvojenosti do sedaj nismo
veliko spregovorili. Videli smo, da so ene od moţnih lastnosti zasvojenosti slabšanje v
socialnem in delovnem funkcioniranju ter zanemarjanje ostalih interesov in dejavnosti v
ţivljenju posameznika (APA 2013, WHO 1993). Z izjemo Flakerja (2002) pa v do sedaj
navedenih virih slaba kvaliteta ţivljenja zasvojenih in njihova potencialna socialna
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degradacija nista omenjeni. S temi tematikami se bomo srečali v nadaljevanju, ko bomo
predstavili različne pristope k zdravljenju zasvojenosti. Izhajajo iz terapevtskega dela z
uţivalci in njih namen je konkretna pomoč uţivalcem v stiski.

1.3 Širše pojmovanje zasvojenosti
Zasvojenost se lahko nanaša tudi na druge dejavnosti, ki niso vezane na
substance. Táko širše pojmovanje zasvojenosti ni nujno ohlapno in se zdi smiselno, če
je mogoče najti neke ključne skupne lastnosti oz. pojave, ki se pojavljajo tudi pri ostalih
različicah zasvojenosti. Videli smo, da je v DSM-5 (APA 2013) vpeljano razširjeno
pojmovanje zasvojenosti, ki zaenkrat vključuje zgolj še hazardiranje. Tudi ASAM
predlaga táko širše pojmovanje, in sicer predvsem na podlagi nevroloških raziskav, ki
potrjujejo podobnosti v moţganskih spremembah pri zasvojenih od substanc in
zasvojenih od drugih zasvojitvenih vedenj (hrana, seks, hazardiranje in nakupovanje)
(Smith 2012, 1). DiClemente (2003) opozarja, da je širše pojmovanje zasvojenosti
smiselno, ker nam pomaga bolje razumeti pojav zasvojenosti in načrtovati primerno
zdravljenje. V svoji monografiji, ki govori o zasvojenosti in spremembi, našteje pet
ključnih podobnosti, ki zdruţujejo različne tipe zasvojenosti (2003, 5):
1. Zasvojitvena vedenja predstavljajo nek navajen vzorec namernih, uţitkarskih
vedenj.
2. Tovrstna vedenja lahko postanejo ekscesivna in pripeljejo do resnih posledic.
3. Obstaja neka stabilnost takih vedenj skozi čas.
4. Obstajajo medsebojno povezane psihološke in fiziološke komponente takega
vedenja.
5. Individuumi, ki postanejo zasvojeni s takimi vedenji, imajo teţave s
prenehanjem ali modificiranjem zasvojitvenega vedenja.
DiClemente (2003) predlaga torej širše razumevanje zasvojenosti, ki vključuje
zasvojitvena vedenja ali navade. Njihova ključna skupna lastnost je ta, da se upirajo
spremembi kljub negativnim, pogosto dramatičnim posledicam.
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1.4 Tipologije uţivanja in stopnje zasvojenosti
Do sedaj smo nizali pomembne lastnosti zasvojenosti. Vse te lastnosti pa niso
nujno prisotne hkrati in se lahko manifestirajo v različnih stopnjah (jakosti). Reden
uţivalec drog je lahko bolj ali manj odtujen od svoje okolice. Lahko si predstavljamo
tudi posameznika, ki jemlje droge ravno zaradi potrebe po povezovanju in mu droge
omogočajo pripadnost določeni skupini (ki je morda ni imel preden je začel redno
uţivati droge). Hkrati si lahko predstavljamo drugega posameznika, ki je v svoji
zasvojenosti doţivel socialno degradacijo in se popolnoma odtujil od vseh najbliţjih,
izgubil delo, druţino itd. Zaenkrat je naša slika o zasvojenosti precej črno-bela –
zasvojenost je, ali ni. Spregovoriti je potrebno torej še o različnih tipih uţivanja drog in
različnih stopnjah in tipih zasvojenosti.
Nekatere tipologije uţivanja drog se osredotočajo na količino uţite droge, druge
pa podajajo tudi drugačna merila, npr. socialna funkcija droge, funkcionalnost
uporabnika itd. Kušević (1990) v svoji knjigi Zloupotreba droga (Zloraba drog) našteje
nekaj tipičnih skupin uporabnikov drog. Uţivalce razlikuje glede na način uporabe
droge in glede na socialno funkcijo droge. Našteje jih sedem (Kušević 1990, 197):
1. Eksperimentatorji: V to skupino spadajo ljudje, ki jih zanimajo učinki droge,
vendar jih poredko uţivajo.
2. Rekreacijski (občasni) uporabniki: Občasno ali redno konzumirajo kakšno
drogo, vendar v časovnih presledkih (npr. samo ob vikendih) in v določenih
okoliščinah. Ti uporabniki naj ne bi bili odvisniki in samo manjši del te skupine
eskalira v odvisnost.
3. Funkcionalni odvisniki: So redni uţivalci ene ali več psihoaktivnih substanc in
so od njih odvisni. Kljub svoji odvisnosti uspejo vzdrţevati normalno socialno
funkcionalnost in kontrolirano jemati substance.
4. Disfunkcionalni odvisniki: So odvisniki, ki ne morejo več normalno socialno
funkcionirati. Za njih je droga postala bistvenega pomena in najpomembnejši
faktor organizacije ţivljenja. Z odvisnostjo povezane dejavnosti (nabava,
jemanje, pogovori o drogah) imajo močno prednost pred vsemi ostalimi
dejavnostmi in vedenji v ţivljenju odvisnika.
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Naslednje tri skupine uţivalcev se razlikujejo po etiologiji, vedenju, odnosu do
drog in do druţbenih norm. Te skupine lahko vključujejo tako funkcionalne kot
disfunkcionalne odvisnike z različnimi načini in količinami uporabe.
5. Socio-tradicionalni uporabniki: So prisotni v druţbah, kjer imajo določene droge
različne socialne in tradicionalne funkcije. Kušević v to skupino uvršča
predvsem pripadnike starejših tradicionalnih, agrarnih druţb. Taka oblika
uporabe drog je najstarejša in je (bila) prisotna na vseh predelih sveta in ima
različne motive (verske, socialne, zdravilne itd.). Kar je skupno vsem tem
motivom je to, da so vsi povezani z neko druţbeno tradicijo. Velik del takih
uporabnikov ne postane odvisen, saj sama tradicija poleg sprejemljivih motivov
za uporabo vključuje tudi napotke glede tolerirane količine in kontekste za
primerno uporabo.
6. Terapevtski uporabniki: V veliki večini taki uporabniki ne postanejo odvisni, saj
je njihov odnos do substanc odnos bolnika do zdravila. Kušević v to skupino
vključuje tudi tiste bolnike, ki nadaljujejo z jemanjem zdravil kljub temu, da so
primarni simptomi, zaradi katerih so začeli jemati zdravilo, izginili.
7. Nekonformisti: Predstavljajo posebno obliko deviantnega obnašanja. Najbolj
tipičen primer take skupine so bila hipijevska gibanja v 60. in 70. letih
prejšnjega stoletja. V osnovi te skupine ne določa jemanje drog, temveč upor
proti dominantnim kulturnim in političnim normam. Jemanje droge je v taki
skupini tolerirano samo do določene mere (npr. kanabis med hipiji).
V Kuševićevi tipologiji uţivanja drog opazimo, da prve štiri skupine opisujejo
nek razvoj v jemanju drog od eksperimentiranja do zasvojenosti. Stopnjevanje govori o
pogostosti jemanja drog, o zauţiti količini in o moţni socialni degradaciji, ki jo prinaša
redna in pogosta uporaba drog.
Podobno stopnjevalno tipologijo predlagajo Pearson in sodelavca (Flaker 2002,
23), kjer razlikujejo med neuţivalci, začetniki ali eksperimentatorji, občasnimi
rekreativnimi uţivalci in zasvojenostjo. Ta tipologija se osredotoča na heroinske
uţivalce in na stopnjevanje »kariere« (termin si sposojamo od Flakerja), vendar
opozarjajo, da stopnjevanje ni nujno enosmerno, torej uţivalci se lahko na vsaki stopnji
ustavijo in vrnejo na prejšnjo, še posebej na raven neuţivanja.
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Kot opozarja Flaker (2002, 24), je Kuševićeva tipologija še najbolj realna, saj
omenja tudi ostale tipe uţivanja, ki niso vezani na razvoj kariere uţivanja drog oz. na
pot do zasvojenosti. Kljub temu je za naš tekst (tako kot za Flakerjev) pomemben vidik
razvoja kariere uţivalca, ki vodi do zasvojenosti. Flaker zdruţi obstoječe tipologije v
niz, ki sega od neuţivanja (opiatov) do dţankizacije. Flakerjeva tipologija govori zgolj
o uţivalcih opiatov, vendar se zdi, da bi zelo podobno tipologijo lahko uporabili za
večino ilegalnih drog. Pomemben vidik njegove tipologije je sprejemanje socialnih vlog
oz. identitete in vloge uţivalca. Flaker prikaţe šest različnih skupin (2002, 24):
1. Neuţivalci: So predvsem ljudje, ki niso nikoli poskusili opiatov. Ni jasno, ali
sem spadajo tudi nekdanji uţivalci in tisti, ki so bili nekoč zasvojeni. Če
pogledamo iz vidika zauţite droge, v to skupino lahko vključimo tudi
abstinente, če pogledamo iz kariernega vidika pa spadajo bivši uţivalci v
kvalitativno drugačno skupino.
2. Priloţnostni (občasni, naključni) uţivalci, eksperimentatorji: Pripadniki te
skupine uporabljajo heroin občasno, eksperimentalno, samo »poskušajo« ali
jemljejo, ko imajo priloţnost. Ta skupina je precej raznolika, vendar imajo
skupno lastnost, da je njihov vzorec uţivanja droge (v primerjavi z ostalimi
tipi uţivanja) neurejen, naključen in kaotičen. Flaker pravi, da večina
uţivalcev heroina spada v to skupino in da je ta stopnja sicer nujna v karieri
uţivalca, vendar je za mnoge ta sploh edina.
3. Redni uţivalci: V to kategorijo spadajo uţivalci, ki redno jemljejo mamilo,
vendar ne pridejo do odvisnosti ali zasvojenosti. Pogostost jemanja je
različna, intervali med enim jemanjem in drugim pa naj bi bili ustaljeni.
4. Odvisni uţivalci: O tej skupini smo ţe nekaj povedali, ko smo govorili o
Lindesmithovem pojmovanju zasvojenosti. V to skupino sodijo posamezniki,
ki so odvisni od določene substance, vendar se še ne zavedajo svoje
zasvojenosti in ne interpretirajo svojih abstinenčnih znakov. Tukaj poleg
bolnikov lahko vključimo še tiste uţivalce, ki se ne bodo nikoli zavedali
svoje zasvojenosti zaradi pomanjkanja kulture uţivanja. Flaker pravi, da je ta
skupina neko sivo prehodno območje, ki ni enakovredno v tej tipologiji, saj
ji manjka dimenzija vloge. Če se odvisni uţivalci ne zavedajo svojih
abstinenčnih znakov, nimajo potrebnega znanja in kulture uţivanja, da bi
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sami sebe interpretirali kot zasvojenci. Na njih bodo torej vplivale samo
farmakološke lastnosti substanc in ne bodo mogli prevzeti druţbene vloge
zasvojenca.
5. Zasvojeni uţivalci: V to skupino Flaker uvršča ljudi, ki redno uţivajo heroin,
ob prenehanju imajo abstinenčne znake, se jih zavedajo in hlepijo po drogi.
Imenuje jih tudi funkcionalni uţivalci, saj so se naučili ţiveti s svojo
zasvojenostjo in jo nadzorovati do te mere, da lahko ţivijo, ne da bi se jim
poslabšal socialni status. Vloga zasvojenca ni tako dominantna v njihovem
ţivljenju kot v naslednji skupini.
6. Dţankiji: Kot smo ţe povedali, Flaker uporablja izraz dţanki kljub
negativnemu prizvoku, saj ga uporabljajo tudi sami uţivalci heroina. V to
skupino spadajo ljudje, ki so doţiveli socialno in osebno degradacijo. Vloga
zasvojenca je v njihovem ţivljenju dominantna in predstavlja končno stopnjo
zasvojenosti. Velika večina dogodkov in dejavnosti se vrti okoli droge
(nabava, zadevanje, pogovori o drogi ipd.). Mamilo ima v ţivljenju dţankija
najpomembnejše mesto. Flaker pri tem izpostavi izredno pomembno
vprašanje: pri prevladovanju vloge dţankija (mi bi dodali pri vlogi
disfunkcionalnega zasvojenca od kakršnekoli substance) nad preostalimi
vlogami je vprašanje, koliko je ta prevlada stvar moči same vloge, koliko pa
pomanjkanje alternativnih vlog zaradi socialne degradacije.
Flaker predlaga, da bi to tipologijo obravnavali dinamično. Prehodi so moţni v
vse smeri, razen prehoda iz 5. in 6. stopnje nazaj na 4. oz. prehod iz zasvojenosti ali
dţankizacije na nereflektirano odvisnost.
Do sedaj naštete tipologije nam lahko pomagajo na kompleksen pojav uţivanja
psihoaktivnih substanc gledati bolj artikulirano. Opozorili smo na obstoj občasnih
eksperimentatorjev,

rednih

nezasvojenih

uţivalcev

in

socialno

funkcionalnih

zasvojencev. Vse te tri skupine odstopajo od široko razširjene črno-bele slike uţivanja
psihoaktivnih substanc, ki prikazuje »dobrega abstinenta« in »propadlega zasvojenca«,
vmes pa je samo strmi padec v zasvojenost. Za našo razpravo pa je najbolj pomembno
dognanje, da obstaja določena pot do zasvojenosti, lahko jo kot Flaker imenujemo
»kariera«, obstajajo različne stopnje zasvojenosti ter velike razlike med rednimi uţivalci
psihoaktivnih substanc.
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Ker nas zanima predvsem pojav zasvojenosti, so za našo razpravo ključne
končne stopnje na poti do zasvojenosti (in iz nje). V Kuševićevi tipologiji so to
funkcionalni odvisniki, disfunkcionalni odvisniki in pogojno terapevtski uporabniki, v
Flakerjevi pa odvisni uţivalci, zasvojeni uţivalci in dţankiji. Sedaj vemo, da posamezni
uţivalci ne pridejo neposredno v tako skupino, temveč prehodijo določeno pot; od
neuţivanja do eksperimentiranja, redne uporabe in zasvojenosti, stopnjevanje od
občasne v redno uporabo. Vemo, da se zgodi neka ekspanzija prisotnosti substanc v
ţivljenju uţivalca (tako v fizičnem kot v psihičnem smislu), da uţivalec s časom lahko
začne sprejemati vlogo zasvojenca, se z likom zasvojenca identificirati. Postopoma
postaja zasvojitveno vedenje čedalje bolj pomembno in v določenih primerih (najbolj
očitno pri disfunkcionalnih odvisnikih oz. »dţankijih«) postane to vedenje absolutno
najpomembnejše v ţivljenju uţivalca, katerega vse dejavnosti se vrtijo okoli droge.
Da bi še bolje razumeli sodobne znanstvene debate o zasvojenosti, bomo v
naslednjem

poglavju

predstavili

medicinsko

oz.

nevrobiološko

raziskovanje

zasvojenosti. V končni fazi pa nas bo zanimala predvsem pot iz zasvojenosti, stanja, ki
je v širši javnosti nemalokrat predstavljeno kot ireverzibilno.
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2. Medicinski pogled na zasvojenost

Ker se zasvojenost dandanes obravnava tudi kot duševna motnja in kot
moţganska bolezen, ima medicina zelo pomembno vlogo zdravljenja te motnje oz.
bolezni. Za začetek bomo predstavili enega od vodilnih sodobnih medicinskih diskurzov
o zasvojenosti, ki je nastal v 90. letih prejšnjega stoletja.

2.1 Model zasvojenosti kot kronične moţganske bolezni z visoko
moţnostjo relapsa
Eden od začetnikov tega modela je dr. Alan Leshner, nekdanji direktor ASAM
(American Society of Addiction Medicine). Njegov pionirski članek »Addiction is a
brain disease, and it matters« govori o zasvojenosti kot o kronični moţganski bolezni,
za katero so značilni recidivi in kompulzivno vedenje (Carter, Hall in Capps 2009, 26).
Razlog za pogoste recidive in kompulzije vidi predvsem v patoloških malformacijah
moţganskega tkiva, ki se zgodijo po dolgotrajnem jemanju drog. Ravno te spremembe v
moţganskem tkivu in delovanju so tiste, ki delajo iz zasvojenosti moţgansko bolezen
(Leshner 1997, 46).
Bolezenske spremembe v moţganih naj bi vplivale na vedenje zasvojenih.
Tipično zasvojitveno vedenje se kaţe v kompulzivnem iskanju in prekomerni uporabi
drog kljub očitnim negativnim posledicam. Na začetku naj bi bilo jemanje prostovoljno,
čez čas pa naj bi prešlo v kompulzivno, nenadzorovano zasvojitveno vedenje (Leshner
1997, 46; Volkow in Li 2004, 963). Zasvojeni posameznik torej ne izvaja več lastne
volje, temveč ga vodi nevzdrţna sla po drogi.
Zasvojenost se v tem modelu dojema kot kronična bolezen, kar pomeni, da je
primerljiva z ostalimi kroničnimi boleznimi, kot je npr. sladkorna bolezen. Glede na to
pojmovanje je zasvojeni posameznik za vselej v nevarnosti, saj se pri kroničnih
boleznih pričakuje, da se bo ta ponovno pojavila. Leshner (1997, 46) meni, da je
rezultat zdravljenja zasvojenosti v najboljšem primeru dolgoročna abstinenca s krajšimi
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obdobji recidiva. Kronična bolezen je doţivljenjska, lahko jo zazdravimo in ne
ozdravimo.

2.2 Nevrobiologija zasvojenosti
Pri odkrivanju in razumevanju vpliva drog na človeka se medicina močno
naslanja na nevroznanost. Slednja nam v zadnjih desetletjih obljublja boljše
razumevanje človeških moţganov in sprememb, ki se zgodijo pri kronični uporabi drog
(Carter, Hall in Capps 2009, 21). Ena od ključnih ugotovitev, ki se pojavlja v številnih
virih je ta, da je zasvojenost možganska bolezen, za katero je značilen oslabljen
nadzor nad zasvojitvenim vedenjem (Leshner 1997; Volkow in Li 2004; Carter, Hall
in Capps 2009; Everitt in Robbins 2005; Volkow in Fowler 2000; Lyvers 2000;
Schwabe, Dickinson in Wolf 2011). To se kaţe v (vsaj navidezno) kompulzivnem
iskanju in uţivanju substance kljub mnogoterim negativnim posledicam (slabše telesno
in duševno zdravje, slabši odnosi s pomembnimi drugimi, slabši finančni status itd.).
Kot smo ţe navedli, ASAM (2011) poda definicijo zasvojenosti, ki pravi, da je
zasvojenost primarna kronična moţganska bolezen, ki jo karakterizira nezmoţnost
konsistentne abstinence, oslabljen nadzor nad vedenjem, hlepenje, zmanjšano
prepoznavanje pomembnih problemov v vedenju in interpersonalnih odnosih ter
disfunkcionalni emocionalni odzivi. Podobne značilnosti zasvojenosti najdemo tudi v
MKB-10 in DSM-5 (Carter, Hall in Capps 2009, 30):


občutek kompulzije pri uporabi drog,



oslabljene sposobnosti izogibanja uporabi drog, ko se predstavi priloţnost,



oslabljeno razumevanje posledic uporabe drog ter



sproţilci, povezani z drogo (lokacije, aktivnosti, pripomočki, ipd.) in stres
pridobijo moč, da proizvedejo recidiv pri abstinentu tudi po mesecih, celo
letih abstinence.

Z nevroznanostjo ljudje poskušajo ugotavljati, katere spremembe v moţganih
prispevajo k zgoraj navedenim značilnostim zasvojenosti. Obstaja široko sprejeta
premisa, da je ena ključnih lastnosti zasvojenosti kompulzivnost zasvojitvenega
vedenja. Zasvojeni kljub negativnim posledicam vztraja pri zasvojitvenem vedenju.
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Tudi ko se odloči, da bo prenehal z zasvojitvenim vedenjem, to naredi zelo teţko, po
navadi s pogostimi recidivi (po obdobju abstinence) in vztrajajočim močnim hlepenjem
po drogi (Volkow in Li 2004). V nadaljevanju bomo predstavili nekaj pomembnih
nevroznanstvenih ugotovitev, ki poskušajo pojasniti fizične podlage za predrugačeno
vedenje zasvojenih posameznikov.
Z uporabo funkcionalnega magnetno resonančnega slikanja (fMRI) in
pozitronsko emisijsko tomografijo (PET) smo dobili bolj natančen vpogled v
moţgansko delovanje pod vplivom drog. Lahko prepoznavamo fizične spremembe v
možganih, za katere nevroznanstveniki sklepajo, da povzročajo kognitivne deficite
značilne za zasvojenost. S slikanjem moţganov zasvojenih posameznikov so našli
patološke spremembe v mnogih moţganskih centrih, ki so zadolţeni za različne
kognitivne procese (Carter, Hall in Capps 2009, 31):


Nucleus accumbens (NAcc) – nagrajevanje in okrepitev oz. ojačanje
(ang. reinforcement),



Orbitofrontalni korteks (OFK) in sprednji obročasti girus (aCG) –
kompulzije, hlepenje in nadzor inhibicij,



Prefrontalni korteks (PFK) – izvršilni nadzor in kognitivni upad,



Amigdala, hipokampus in striatum – spomin, učenje, navade,



Skorja insule (insula cortex) – reprezentacije telesnih potreb,



Hipotalamična-pituitarna-adrenalna os – stres.

2.2.1 Dopaminergični sistem nagrajevanja in droge
Eno od splošno sprejetih dognanj tako v znanosti kot v poljudnoznanstveni
literaturi je ta, da vse zasvojitvene substance delujejo na dopaminergični sistem
nagrajevanja. Droge delujejo na dopaminergične nevrone iz spodnjega tegmentuma in
na črno substanco (lat. substatia nigra), ki projecirajo na centralni sistem nagrajevanja
(NAcc) in na kortikalna področja, primarno zadolţena za odločanje (Kalant 2009, 783).
Dopamin je centralni nevrotransmiter, ki ima številne pomembne funkcije:
sodeluje pri planiranju vedenja, učenju in spominu, navezanosti in odnosih, pri
moduliranju pozornosti ter predvidevanju pomembnosti dogodkov idr. (Carter, Hall in
Capps 2009, 33). Povečana količina sproščenega dopamina naj bi dajala občutek ugodja
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in nagrade. Ta »nagrada« naj bi motivirala začetne uţivalce k ponovni uporabi (Kalant
2009, 783). Preprosto rečeno, dopamin nam daje informacije o tem, katera vedenja
napovedujejo ugodje in jih je zato vredno ponavljati. Strokovno ta proces imenujemo
ojačanje (ang. reinforcement), saj naj bi na tak način ojačali vzorce vedenja (več o
ojačanju in drogah v članku: Everitt in Robbins 2005).
Obstaja več različnih teorij o vlogi dopamina pri nastanku in vzdrţevanju
zasvojenosti. Zaenkrat obstaja samo konsenz, da dopamin igra pomembno vlogo,
vendar nam ni povsem znano kakšno. Vemo, da zasvojitvene droge povečujejo
koncentracijo dopamina zlasti v limbičnem predelu (katerega del je NAcc). Močan
okrepitveni efekt drog naj bi izhajal iz dejstva, da sproščajo veliko večjo količino
dopamina (pet do desetkratno količino oz. moč) kot naravni ojačevalci (kot so hrana,
seks ipd.) (Carter, Hall in Capps 2009, 35; Volkow in Li 2004, 964). Novejše raziskave
kaţejo, da večja količina dopamina ni povezana z nagrado per se (kot so nekoč mislili),
temveč s predvidevanjem nagrade oz. preskok (ang. salience). Salience se nanaša na
stimuluse ali spremembe okolja, ki so vzburjajoči in spodbudijo pozornost ter vplivajo
na vedenje. Poleg tega se nanaša tudi na nove, nepredvidljive ali odbijajoče stimuluse,
vpliva na motivacijo iskanja predvidenega ugodja in olajšuje pogojno učenje (Volkow
in Li 2004, 964). Nekateri stimulusi (preko dopaminergičnega sistema in vpliva na
NAcc) torej dobijo pomen ne glede na dejansko nagrado ali ugodje, ki ji sledi. Poleg
tega dolgotrajna kronična uporaba drog znatno zniţa splošno dopaminsko aktivnost v
moţganih. Na tak način lahko kronična uporaba drog močno zabriše ugodje, ki ga
prinašajo naravni ojačevalci, demotivira ostale dejavnosti, ki niso povezane z drogami
in da močno prednost dejavnostim, ki so povezane z drogami (Carter, Hall in Capps
2009, 37).
Dopamin igra pomembno vlogo pri pogojnem učenju, kar je očitno tudi pri
zasvojenosti. Prej nevtralni stimulusi, ki jih uporabniki s časom asociirajo z uporabo
drog (različni prostori, osebe, parafrenalije itd.), lahko postanejo močni motivatorji za
ponovno uporabo. Raziskave kaţejo, da izpostavljenost takim stimulusom zasvojenim
uporabnikom in bivšim uporabnikom zviša raven dopamina ter sproţa značilno hlepenje
oz. močno ţeljo po drogah (Volkow in Li 2004, 964). Ti procesi so veliko bolj
zapleteni, kot jih opisujemo tukaj, saj so v njih vpleteni mnogi moţganski centri in
različni nevrotransmiterji (poleg dopamina še GABA, serotonin itd.).
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Še vedno obstajajo le teorije o tem, zakaj določeni uţivalci vztrajajo z uporabo
drog še dolgo po tem, ko izgine občutek uţitka. Ena od zgoraj omenjenih razlag je ta, da
je splošna raven dopamina v moţganih zasvojenih ljudi tako nizka, da se nekoliko
normalizira le z uporabo drog in na tak način močno motivira nadaljnjo uporabo. Druga
je ta, da droge izkoriščajo naravno pot nagrajevanja, v katero je vpleten dopamin. Ta se
sprošča ne glede na dejanski uţitek. Dovolj je, da so stimulusi novi, neraziskani, celo
averzivni, da bi se sprostil dopamin. V primeru drog je količina sproščenega dopamina
nadpovprečno velika in spodbuja k zasvojitvenim vedenjem ne glede na dejansko
nagrado, ki naj bi sledila (Carter, Hall in Capps 2009, 36). Starejše teorije o
zasvojenosti pripisujejo ključno vlogo abstinenčnim simptomom. Zasvojenost
pojmujejo kot začarani krog, v katerega se zasvojeni posamezniki ulovijo zaradi
neprestanega lajšanja abstinenčnih simptomov (Lyvers 2000, 225). Dandanes je jasno,
da je to v določenih primerih pomemben motivator (zlasti pri opiatih in alkoholu),
vendar je nezadosten razlog, saj večina zasvojitvenih drog ne povzroča močnih
abstinenčnih simptomov (npr. kokain in mnogi drugi stimulansi, marihuana, nikotin
itd.) (Leshner 1997, 46).
Dopaminska teza o zasvojenosti (modeli zasvojenosti, ki v središče postavljajo
spremembe v dopaminergičnem sistemu) lahko razloţi, zakaj je uporaba drog tako
privlačna in razloţi deloma tudi nastanek abstinenčnih simptomov, vendar ne razloţi,
zakaj nekateri ljudje prenehajo z uporabo drog, medtem ko drugi z uporabo nadaljujejo
še dolgo potem, ko učinki drog prenehajo prinašati ugodje ali olajšanje negativnih
čutenj.

2.2.2 Frontalni reţenj, orbitofrontalni korteks in droge
Lyvers (2000) v svojem članku »"Loss of control" in Alcoholism and Drug
Addiction« išče biološke razlage za oslabljen nadzor vedenja v zasvojenosti. Vprašanja
se loti z raziskovanjem fenomena izgube nadzora pri različnih moţganskih poškodbah.
Ugotovi, da taki primeri obstajajo, in sicer zlasti pri poškodbah frontalnega reţnja.
Ugotovi tudi, da imajo ljudje s poškodbami frontalnega reţnja in zasvojeni uţivalci drog
podobno simptomatiko: disinhibirano vedenje (oslabljen nadzor), nezmoţnost
razumevanja posledic lastnih dejanj, zanikanje in racionalizacija lastnega nenavadnega
vedenja ipd. (Lyvers 2000, 228).
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Raziskovalci posvečajo posebno pozornost orbitofrontalnemu korteksu (OFK),
posebnemu predelu frontalnega reţnja, ki je hipotetično vpleten v subjektivno občutenje
hlepenja ob pomanjkanju drog, v oslabljen nadzor in kompulzivno jemanje substanc
(Carter, Hall in Capps 2009, 41; Volkow in Fowler 2000, 319). Volkow in Fowler
(2000) predlagata model zasvojenosti, ki bazira ravno na disfunkcijah orbitofrontalnega
reţnja. Pojasnjujeta, da, čeprav lahko razloţimo začetek rednega jemanja drog s
sistemom nagrajevanja (dopaminska teza, ki vključuje spremembe v dopaminergičnem
sistemu nagrajevanja v amigdali in nucleusu accumbens), stanje zasvojenosti vključuje
tudi pomembne motnje v sistemu, ki je vpleten v kompulzivna vedenja in nagone
(Volkow in Fowler 2000, 318).
OFK podaja informacije o notranjih reprezentacijah pomembnosti dogodkov in
jim pripisuje pomen. To omogoča posamezniku, da primerja moţne izide različnih
situacij in se na podlagi tega odloča za določeno vedenje (Carter, Hall in Capps 2009,
41). OFK je torej vpleten v kompleksen sistem motivacije in procesiranja informacij pri
odločanju za določeno vedenje oz. akcijo. Abnormalna aktivacija OFK pri zasvojenih
ljudeh nam lahko vsaj deloma razloţi, zakaj ljudje vztrajajo v kompulzivni
samoadministraciji drog tudi dolgo po tem, ko je droga prenehala prinašati ugodje (več
o tem: Volkow in Fowler 2000).
Eden od ključnih problemov pri raziskavah, ki slonijo na moţganskih slikanjih,
je ugotavljanje ali so abnormalna moţganska stanja obstajala ţe pred začetkom jemanja
drog ali so posledica jemanja drog. Čeprav je zelo verjetno, da so v določenih primerih
obstajale premorbidne moţganske malformacije, različne raziskave dokazujejo, da so
moţganske spremembe tudi posledica jemanja drog, saj leta jemanja drog (vsaj pri
kokainu in heroinu) negativno korelirajo z volumnom frontalnega reţnja. Iz te
korelacije lahko sklepamo, da vsaj nekatere droge s prekomerno dolgoletno uporabo
krčijo tkivo frontalnega reţnja (Lyvers 2000, 235). Dokazano je tudi, da različne
zasvojitvene droge (npr. heroin, kokain, različni stimulansi in alkohol) s hiperaktivacijo
dopaminergičnega sistema povzročajo stanje hipofrontalnosti oz. zavirano delovanje
celotnega frontalnega reţnja (Lyvers 2000).
Večina tovrstnih modelov zasvojenosti svoje raziskovalno polje pojmuje kot
ključno pri razumevanju in razreševanju zasvojenosti. Določene teorije se osredotočajo
na dopaminergični sistem (Carter, Hall in Capps 2009, 35-38), druge na določene
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moţganske predele (npr. frontalni reţenj, orbitofrontalni korteks, amigdala, insula)
(Everitt in Robbins 2005; Volkow in Fowler 2000), tretje poudarjajo genetiko (Kreek et
al.), vpliv stresa in stresnih hormonov (Schwabe, Dickinson in Wolf 2011) itd. Vsem pa
je skupno to, da ţelijo najti ključ do razumevanja zasvojenosti predvsem v moţganskem
in telesnem delovanju. Okoliški faktorji se sicer omenjajo, vendar se jim ne posveča
veliko pozornosti.
Obstajajo tudi bolj kompleksne perspektive, ki zdruţujejo več različnih
nevrobioloških teorij in kognitivno znanost, npr. Becharova teorija, ki jo je poimenoval
hipoteza somatičnega markerja (Bechara 2005). Nadejamo se, da bodo take teorije bolj
obveljale v prihodnosti, saj so manj redukcionistične in dajejo bolj kompleksno sliko o
zasvojenosti.

2.2.3 Hipoteza somatičnega markerja
Bechara je razvil nevrokognitivno teorijo o zasvojenosti, v kateri predpostavlja,
da je zasvojenost motnja odločanja in razsodnosti, ki jo katarkterizirajo motnje v
psiholoških procesih in nevroloških sistemih, zadolţenih za samonadzor in odločanje
(Morgenstern et. al. 2013, 339).
Bechara (2005) je z razvojem Iowa Gambling testa ugotovil, da večina ljudi z
motnjo zasvojenosti (63%) res deluje podobno kot posamezniki s poškodbami
frontalnega reţnja (natančneje: ventromedialnega prefrontalnega korteksa - VMPK).
Taki posamezniki vztrajno izbirajo dolgoročno slabše moţnosti (kar ustreza konceptu
zasvojenosti kot moţganski bolezni, pri kateri ljudje vztrajno izbirajo nadaljnjo zlorabo
drog kljub dolgoročnim negativnim posledicam). Preostalih 37% je imelo »normalne«
rezultate oz. rezultate podobne kontrolni skupini (nezasvojeni posamezniki). Pri teh
posameznikih znakov slabe presoje in izbire ni bilo mogoče zaznati. Z nadaljnjim
raziskovanjem so ugotovili, da so pripadniki te skupine večinoma »funkcionalni
zasvojenci«, ki so trpeli minimalne socialne in psihološke posledice rednega uţivanja
drog (imeli so npr. zaposlitev). Skupina ljudi, ki so slabše reševali test oz. za katere se je
ugotovilo, da delujejo podobno kot ljudje s poškodbami VMPK, pa se je dalje delila na
dve podskupini in samo ena od teh je v polnosti delovala kot ljudje s poškodbami
VMPK. Zanimivo je dejstvo, da je tudi nezanemarljiv del kontrolne skupine (27%) imel
podobne rezultate kot ljudje z lezijami VMPK (Bechara 2005, 1460).
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Če povzamemo, Becharova raziskava je dokazala, da je ideja o zasvojenosti, ki
jo karakterizirajo oslabljen nadzor, kompulzivna uporaba in slabe izbire, resnična le za
določen del posameznikov. Opozori tudi, da obstajajo različni tipi zasvojenosti (oz.
skupine zasvojencev), ki bolj ali manj ustrezajo ideji o zasvojenosti kot moţganski
bolezni, ki jo karakterizira kompulzivno jemanje drog kljub negativnim posledicam.
V tem poglavju smo na kratko opisali nekatere sodobne nevrobiološke in
nevrokognitivne teorije o zasvojenosti. Menimo, da je pomembno spregovoriti o tej
tematiki, saj znanstveni pogled na zasvojenost pomembno vpliva na sodoben diskurz o
zasvojenosti nasploh. Ta diskurz dalje vpliva na politiko do drog, na legalno in
zdravstveno obravnavo zasvojenih ter na uradne oblike zdravljenja, ki jih nudijo npr.
psihiatrične klinike. Če se zasvojenost obravnava predvsem kot moţganska bolezen z
značilnimi malformacijami v moţganskem tkivu, je logično, da bodo iz takega pogleda
sledile predvsem farmakološke intervencije, usmerjene v kemično manipulacijo
moţganskega tkiva. V nadaljevanju bomo še podrobneje spregovorili o sodobnih
farmakoloških intervencijah, ki so široko razširjene predvsem pri zdravljenju
zasvojenosti od opiatov. Pred tem bomo predstavili drugačen pogled na zasvojenost, ki
se osredotoča predvsem na psihološki, čustveni in relacijski vidik zasvojenosti.
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3. Zasvojenost in relacijska druţinska terapija

V tem poglavju bomo osvetlili pogled relacijsko druţinske terapije na pojav
zasvojenosti. Relacijska druţinska terapija (RDT) je sodobni terapevtski pristop dr.
Christiana Gostečnika in predstavlja enega od prepoznavnejših terapevtskih modelov v
Sloveniji. Gostečnik zdruţi relacijski model, ki ga je razvil Mitchell, z interpersonalno,
sistemsko in psiho-biološko dinamiko (Dular 2012, 159). V nadaljevanju bomo
predstavili nekaj ključnih konceptov RDT, ki nam bodo pomagali bolje razumeti
relacijsko druţinski pogled na pojav zasvojenosti.

3.1 Teoretični vplivi in temeljni koncepti relacijske druţinske paradigme
Gostečnik (2010, 322-333) navaja tri ključne teoretične vplive, ki jih integrira v
relacijski druţinski terapiji: interpersonalna analiza, objekt-relacijska teorija in
psihologija jaza. Vsem omenjenim teoretičnim vplivom je skupno predvsem
osredotočanje na odnos. Ravno tako RDT vidi človeka kot bitje odnosov, ki v
najglobljih intrapsihičnih sferah nenehno hrepeni po pristni bliţini, sprejetosti,
pripadnosti in ljubezni. RDT sloni na premisi, da zgodnja doţivljanja odnosov ter afekti,
ki se pri tvorjenju teh odnosov ustvarjajo, ključno zaznamujejo vzorce tvorjenja
odnosov nasploh. Te primarne afektivne odnose vedno znova poustvarjamo, saj nam
zadovoljujejo temeljne potrebe po ohranitvi, kontinuiteti, povezanosti in pripadnosti
(Gostečnik 2010, 315). Ponavljamo pa jih tudi, če so ti odnosi boleči, disfunkcionalni in
preţeti z zlorabami, saj nam ne glede na vse predstavljajo nekaj, kar nam je blizu in
domače.
RDT deluje na treh ravneh človekovega doţivljanja: na sistemskem,
interpersonalnem in intrapsihičnem. Ti nivoji se tvorijo in ohranjajo preko temeljnih
vzorcev in mehanizmov, ki jih RDT poimenuje kot temeljni afekt, regulacija afekta,
afektivni psihični konstrukt, procesi projekcijsko-introjekcijske identifikacije ter
kompulzivno ponavljanje vzorcev psihičnega doţivljanja (Dular 2012, 161).
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Temeljni afekt oz. organske emocije so čustva, ki predstavljajo temeljno vzdušje
v druţini. Ti so lahko jeza, strah, sram, gnus, ţalost ali veselje, se tvorijo v medosebnih
odnosih in določajo naše dojemanje sebe, drugega, vzorce odnosov, bliţine itd.
Temeljni afekt predstavlja najgloblji nivo druţinske dinamike, ki je prikrit pod
afektivnim psihičnim konstruktom. Slednji se laţje prepozna v obliki simptomov in
deluje kot kompromis, ki se lahko predstavlja kot fobija, zakonski konflikt, deviantno
vedenje otroka ali zloraba drog in alkohola ipd. (Gostečnik 2010, 320). Druţinski sistem
kompulzivno ponavlja osnovne vzorce interakcij in komunikacij ter na tak način ohranja
povezavo s temeljnim afektom (Dular 2012, 166). V disfunkcionalnih druţinah se tako
ponavljajo zlorabljajoči odnosi, razdiralne komunikacije, travmatične izkušnje ipd., ki
so odraz starševskih zgodnjih nerazrešenih vsebin in afektov.

3.2 Zasvojenost kot boleči krik po odnosu
Relacijska druţinska paradigma dojema zasvojenost kot posledico doţivete in
nepredelane travme, ki pusti na človeku globoko psihično in čustveno zaznamovanost.
Nepredelane vsebine lahko silijo posameznika, da kompulzivno ponavlja stare
travmatične izkušnje, zlorabe in bolečino v odnosih do drugih in v odnosu do sebe.
Večinoma se ti procesi odvijajo nezavedno in so zato velikokrat izven kontrole
posameznika, kar dela to izkušnjo še toliko bolj travmatično (Gostečnik et. al. 2010,
361). RDT predpostavlja, da je to ponavljanje starih travmatičnih izkušenj in vzorcev
obnašanja vselej boleči krik po odnosu, ki hrepeni po razrešitvi v psihološkem smislu in
odrešitvi v religioznem (Gostečnik 2008, 514).
Zasvojeni posameznik kompulzivno ponavlja utečene vzorce vedenja,
razmišljanja in čutenja v neuspešnem iskanju pristnega odnosa. Gostečnik (2008, 516)
obravnava različne zasvojenosti kot neuspeli poskus vzpostavljanja odnosa in hkrati
nadomestek za neuresničen odnos, saj nikoli ne nastane zaradi navezave na določeno
osebo, aktivnost ali objekt, temveč je odraz hrepenenja po razrešitvi. Z drugimi
besedami, zasvojenosti vseh vrst so kompulzivno poustvarjanje primarnih travmatičnih
izkušenj, ki rezultirajo v ponavljajoči se retravmatizaciji izkušnje zasvojenosti, v
upanju, da se bo primarna travma v novih pogojih končno razrešila.
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Psihični odrazi zasvojenosti so teţka neregulirana čutenja, občutki praznine,
strahu, groze, gnusa, sramu, pomanjkanje samospoštovanja, samozavesti itd. Kot vsak
človek tudi zasvojeni posameznik hrepeni po odnosu, vendar zaradi teţkih nerazrešenih
izkušenj in čutenj to počne na nefunkcionalen in destruktiven način. Tako obsesivno
ponavljanje zasvojitvenih dejavnosti nadomešča pristen intimen odnos, ki ga zasvojeni
zaradi svoje ranjenosti in ranljivosti ni sposoben vzpostaviti (Gostečnik 2008, 517).
Kot smo ţe povedali, imajo travmirani in zasvojeni posamezniki skupno močno
ţeljo in hrepenenje po odrešitvi bolečih notranjih konfliktov. Vsi ljudje stremimo k
razrešitvi tovrstnih konfliktov, posebnost zasvojenih je ta, da to počnejo skozi
destruktivno ponavljanje zasvojitvenih vedenj (Gostečnik et. al. 2010, 365).
Psihoaktivne substance dejansko lahko začasno zmanjšajo neregulirane afekte
zasvojenega in utišajo boleče spomine na travmo. Tako lahko gledamo na zasvojenost
kot na neuspeli poskus samomedikacije, saj ne more nuditi prave razrešitve in zadostiti
ţelji po odnosu. Zasvojenost, ki je primarno način razreševanja notranjega konflikta in
travme, kasneje postane ţe problem sam v sebi (Gostečnik 2008, 524).
Med zdravljenjem zasvojenosti in v abstinenci posameznik pride v stik s
potlačenimi vsebinami, ki jih je dolgo poskušal regulirati z zasvojitvenimi dejavnostmi
oz. uţivanjem drog. Eden od pomembnejših ciljev RDT je omogočiti posamezniku, da
uspešno prepozna te disociirane psihične vsebine in temeljne afekte ter preko odnosa s
terapevtom prepoznava načine vzpostavljanja bolj funkcionalnih interpersonalnih
odnosov, izboljša delovanje na intrapsihičnem nivoju (regulacija čustev, izboljšanje
samopodobe) in doţivi spremembe na sistemski druţinski ravni (Dular 2012, 182).
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4. Oblike zdravljenja zasvojenosti od prepovedanih drog

V pričujočem poglavju bomo predstavili konkretne oblike pomoči namenjene
zasvojenim od prepovedanih drog. Te lahko razdelimo na visokopraţne in nizkopraţne
programe. Razlikujemo jih glede na to, ali je nujen cilj zdravljenja abstinenca (od
prepovedanih drog) ali ne, pri čemer programe, katerih cilj je abstinenca, imenujemo
visokopraţne, ostale pa nizkopraţne.
Predvsem nas zanimajo načini doseganja abstinence, vendar smo skozi pogovor
z bivšimi rednimi uporabniki drog ugotovili, da so nizkopraţni programi lahko
pomembne stopnje na poti do abstinence. Zato bomo v to poglavje vključili tudi
programe zmanjševanja škode, ki nudijo svetovanje in oporo uporabnikom, tudi če se še
niso pripravljeni odpovedati substancam, ter substitucijske programe, ki nudijo različne
substitucijske terapije.
Posebno podpoglavje bomo namenili tematiki samozdravljenja. Medtem ko
bomo ostale programe predstavili bolj konkretno, bo poglavje o samozdravljenju bolj
teoretično, saj bi teţko opisovali točne postopke in metode, s katerimi si populacija
samozdravljenih pomaga, da bi dosegla abstinenco. Videli bomo, da je tematika
samozdravljenja teoretično in konceptualno zelo pomembna, saj izziva široko razširjene
ideje o zasvojenosti kot kronični moţganski bolezni.

4.1 Zmanjševanje škode in psihoterapija zmanjševanja škode
Pojem zmanjševanja škode zaobjema široko paleto intervencij, katerih namen je
zmanjšati škodljive posledice različnih vedenj. Najpogosteje se ta termin asociira z
zlorabo substanc, vendar se principi zmanjševanja škode lahko aplicirajo na katerakoli
vedenja, ki imajo potencialno negativne posledice (npr. vsa zasvojitvena vedenja)
(Logan in Marlatt 2010, 201). Eden od pomembnejših raziskovalcev in zagovornikov
teh principov Alan G. Marlatt je definiral zmanjševanje škode kot »sočutni
pragmatizem«, saj pragmatično sprejema dejstvo, da ljudje uporabljajo in bodo
uporabljali droge na škodljive načine (Tatarski in Marlatt 2010, 117). Čeprav je
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abstinenca edini gotov način za izognitev negativnim posledicam drogiranja,
zagovorniki zmanjševanja škode opozarjajo, da je moţno biti v pomoč tudi ljudem, ki se
še niso pripravljeni popolnoma odpovedati substancam. Eden glavnih principov je
srečati se s klientom na točki, kjer se nahaja in nadaljevati delo z njim glede na njegov
motivacijski nivo ter zmoţnost spreminjanja škodljivih vzorcev vedenja. Na prvem
mestu so cilji in ţelje klienta, šele na drugem terapevtovi (Logan in Marlatt 2010, 202).
V različnih virih lahko najdemo različne razlage o nastanku zmanjševanja škode
(Seiger 2004; Tatarsky in Marlatt 2010; Hartnoll, Gyarmathy in Zabransky 2010).
Tatarsky in Marlatt (2010, 119) trdita, da so se principi zmanjševanja škode oblikovali
na Nizozemskem in v Angliji v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja kot odgovor na hitro
rastočo uporabo drog v večjih mestih in na omejen uspeh bolj tradicionalnih
visokopraţnih (v abstinenco usmerjenih) programov. Seigerjeva (2004, 67) meni, da so
bili ţe metadonski programi v ZDA v 60. letih utemeljeni na principih zmanjševanja
škode. Vsi se strinjajo, da veliki razmah politike zmanjševanja škode datira v 80. leta
dvajsetega stoletja, ko se pojavi HIV epidemija. Od sredine 80. let so se v Evropi
odpirali številni substitucijski programi (metadonske klinike) in programi za deljenje
čistega pribora za intravenozne uţivalce drog z namenom zmanjšanja resne škode, kot
sta HIV infekcija in overdose (Hartnoll, Gyarmathy in Zabransky 2010, 419).
Substitucijski programi in programi za deljenje čistega pribora za intravenozne
uţivalce drog so samo en del izvedbe principov zmanjševanja škode. Širše gledano
zmanjševanje škode pomeni tudi izpolnjevanje človekovih pravic, saj si praktikanti
prizadevajo nuditi pomoč marginaliziranim skupinam, ki se jim tradicionalno odteguje
kvalitetna zdravstvena in duševna nega (Tatarsky in Marlatt 2010, 117). Zmanjševanje
škode vključuje tehnike za preventivo, intervencije in vzdrţevanje abstinence (Logan in
Marlatt 2010, 203).
Kot smo ţe povedali, praktikanti zmanjševanja škode ne zahtevajo abstinence
kot predpogoj za nudenje pomoči. V kontrastu z bolj tradicionalnimi oblikami pomoči
odvisnikom zmanjševanje škode najde uspeh na različnih nivojih, v različnih korakih na
poti do abstinence ali namesto abstinence (npr. znatno zmanjšanje uporabe namesto
popolne abstinence). Abstinenca se smatra kot samo en od načinov zmanjšanja škode, ki
jo povzroča zloraba drog (Seiger 2004, 66). Tak pristop se opravičuje z zavedanjem, da
imajo različni ljudje zelo različne ţivljenjske situacije s posebno kombinacijo virov
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moči, šibkosti, motivacije in ciljev. Abstinenca je zmeraj idealni izid, vendar ni
predpogoj za nudenje pomoči.
V teoretičnem in praktičnem smislu zmanjševanje škode nima enotne
paradigme. Sloni na principih humanistične, v klienta usmerjene filozofije. Seigerjeva
meni, da osnove zmanjševanja škode izhajajo iz principov in idej v klienta usmerjene
psihologije Carla Rogersa, iz tehnik motivacijskega intervjujanja Millerja in Rollnicka
ter iz transteoretičnega modela o stopnjah spremembe Prochaske in DiClementeja, o
katerem bomo obširneje spregovorili v nadaljevanju (Seiger 2004, 70). Motivacijski
intervjuji so tehnika, s katero praktikanti ţelijo vključiti klienta v raziskovanje razlogov
za spremembo. S sočutnim ustvarjanjem diskrepance med klientovimi ţeljami in
njegovo trenutno situacijo se ga spodbuja k opuščanju škodljivih navad. Uporabljajo se
tudi kognitivno vedenjske tehnike, s katerimi terapevti v sodelovanju s klienti pomagajo
postavljati dosegljive cilje, vadijo različne veščine, identificirajo alternativna vedenja
ipd. (Logan in Marlatt 2010, 202).
Principi zmanjševanja škode se čedalje bolj aplicirajo v nacionalnih politikah do
drog in uporabnikov drog (v obliki podpiranja programov javnega zdravstva,
substitucijske terapije, deljenje čistega pribora itd.) ter tudi v nudenju bolj specifične,
individualizirane pomoči uporabnikom drog v obliki svetovanja in psihoterapije.

4.1.1 Psihoterapija zmanjševanja škode
Psihoterapija zmanjševanja škode je uradno nastala leta 1998 (Tatarsky in Marlatt 2010,
119). Tako jo je prvič imenoval in definiral Tatarsky v znanstveni reviji Journal of
Clinical Psychology: In sessions, katere takratni urednik je bil Alan G. Marlatt (več o
Marlattovem prispevku k filozofiji zmanjševanja škode v: Blume 2012). Marlatt in
sodelavci so si prizadevali znanstveno utemeljiti učinkovitost intervencij zmanjševanja
škode, kar jim je tudi uspelo (Blume 2012, 219-223). Psihoterapija zmanjševanja škode
je pomembna in čedalje bolj priznana veja zmanjševanja škode (Tatarsky in Marlatt
2010, 119).
Ključni klinični principi psihoterapije zmanjševanja škode po Marlattu in
Tatarskem (2010, 120) so:
1. Teţave, ki se pojavljajo z uporabo substanc, lahko najbolje razumemo in
naslovimo v konteksu posameznika in njegove okolice.
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2. Obravnavati klienta kot posameznika. Gledano iz psihosocialnega vidika se
ljudje, ki zlorabljajo substance, lahko zelo razlikujejo. V vsakem
posamezniku bi morali prepoznati unikatno osebo, z unikatno kombinacijo
moči, šibkosti in potreb.
3. Klient poseduje moči, ki jih lahko podpiramo.
4. Izzivanje stigmatizacije. Uporabniki substanc so velikokrat označeni z zelo
negativnimi predsodki. Pogosto se jih obravnava kot laţnive, manipulativne,
kriminalne, šibke, izkoriščevalne in lene. Take obravnave so problematične
in velikokrat ne izhajajo iz izkušenj ali podatkov. Te lastnosti bi lahko
pripisali določenim uporabnikom, vendar zagotovo ne vsem.
5. Substance so uporabljene v adaptivne namene. Večina rednih uporabnikov
uporablja substance z namenom adaptacije, kot je obvladovanje zahtevnih
notranjih ali zunanjih stanj.
6. Uporaba drog pade na kontinuumu škodljivih posledic. Uporaba substanc lahko
variira od relativno neškodljive do ţivljenju nevarne.
7. Ne imeti abstinence (ali kateregakoli drugega pojmovanja) za predpogoj
terapije, preden zares spoznamo klienta kot posameznika.
8. Vključitev v terapijo je primarni cilj. Veliko klientov se izgubi v začetni fazi
zaradi pomanjkanja sočutja in spoštovanja do klientovih skrbi in definicij
problemov. Sprejemanje klientovih definicij problemov je nujna začetna
točka.
9. Začeti tam, kjer je klient. Izvajanje relevantnih intervencij dobesedno tam, kjer
se nahaja klient (v geografskem smislu) in v smislu njegove motivacije,
ciljev, moči, vrednot, kulture in socialne skupine.
10. Iskati in mobilizirati klientove moči v namen spremembe.
11. Razvoj sodelovalnega in enakopravnega odnosa s klientom.
12. Cilji in strategije se rodijo v terapevtskem procesu. Klientove moči, motivacija,
cilji in potrebe bodo diktirali fokus v terapiji.
Ena od pomembnejših značilnosti zmanjševanja škode je zavedanje, da imajo
različne skupine ljudi različne zmoţnosti za doseganje teţkih ciljev, kot je abstinenca. S
tem zavedanjem se principi zmanjševanja škode prilagajajo posamezniku in nudijo
pomoč ne glede na motivacijsko stopnjo posameznika. Vsak korak k boljši kvaliteti
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ţivljenja zasvojenega posameznika je pomemben korak. Cilj ni abstinenca, temveč
vzpostavitev terapevtskega stika v upanju na spremembo na bolje. Še ena od prednosti
tega pristopa je izredna fleksibilnost programa glede na cilje in ţelje posameznika. V
primeru, da je klient odločen dosegati abstinenco, se program ne bo razlikoval od bolj
klasičnih pristopov k zdravljenju zasvojenosti. Če je klient neodločen, ali se celo
zoperstavlja spremembi, imamo vseeno priliko vzpostaviti odnos in spodbujati k
majhnim korakom v pravo smer (Logan in Marlatt 2010, 208).

4.1.2 Primer prakse zmanjševanja škode v Sloveniji: Drogart
Društvo DrogArt je neprofitna volonterska organizacija ustanovljena leta 1999.
Poglavitni namen zdruţenja je zmanjševanje škode na področju drog in alkohola med
mladimi. Aktivni so na področju preventive, nudijo informacije na spletni strani in v
info točki, opravljajo terensko delo na prireditvah elektronske glasbe, izvajajo
delavnice,

publicistične

in

raziskovalne

dejavnosti,

nudijo

svetovanje

in

psihoterapevtsko obravnavo uporabnikom drog in izvajajo različne projekte namenjene
zmanjševanju škodljivim posledic uporabe drog in alkohola predvsem med mladimi
(Zdruţenje DrogArt 2012).
Svetovanje v DrogArtu poteka po principih zmanjševanja škode. Namenjeno je
ljudem s teţavami povezanimi z uporabo drog in njihovim bliţnjim. V program
svetovanja se lahko vključijo ljudje, ki imajo občasne ali stalne zdravstvene ali psihične
teţave povezane z uporabo klubskih drog (Zdruţenje DrogArt 2013).

4.2 Substitucijski programi in programi zdravljenja zasvojenosti v
bolnišnicah
Kot smo ţe povedali, se metadonski substitucijski programi dandanes
obravnavajo kot del programa zmanjševanja škode in uveljavljanja javnega zdravstva. V
našem tekstu bomo substitucijskim programom posvetili posebno poglavje, ne samo
zaradi razširjenosti in uveljavljenosti tovrstnih programov, temveč zaradi konceptualne
razlike med nudenjem programov zmanjševanja škode v obliki psihoterapevtskih
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intervencij in nudenjem farmakoloških intervencij. To dvoje se nikakor ne izključuje,
ravno nasprotno, v strokovni literaturi se zdruţevanje teh dveh programov spodbuja in
poudarja nezadostnost farmakoloških intervencij kot samostojnega pristopa do
problematike zasvojenosti (Friedman in Wilson 2004, 194; Ashenberg Straussner 2004,
23; Renner 2012, 59).
V tem poglavju bomo govorili o metadonski substitucijski terapiji za zdravljenje
zasvojenosti od opiatov in o programih zdravljenja v okviru psihiatričnih klinik, kjer
izvajajo detoksikacijo in nadaljnje zdravljenje zasvojenosti.
Farmakoterapije (terapije z zdravili) za zasvojenost od kokaina so še v
eksperimentalnih fazah, ravno tako terapije za ostala poţivila in kanabis (več o tematiki:
Forray in Sofuoglu 2014). Farmakoterapije za zasvojenosti od opiatov imajo relativno
dolgo zgodovino. V Veliki Britaniji so ţe v 20. letih prejšnjega stoletja predpisovali
heroin in morfin zasvojenim od opiatov, metadon pa je bil kot vzdrţevalna terapija v
zdravstvo prvič vpeljan v 60. letih prejšnjega stoletja v ZDA (Rhodes in Hedrich 2010,
20).
Substance, ki se uporabljajo za farmakološke intervencije lahko na grobo
grupiramo v dve skupini: agonisti, kot sta metadon in buprenorfin (substance, ki
delujejo podobno kot zasvojitvene substance in jih zaradi tega nadomeščajo, t.i.
substitucija) in antagonisti, kot je naltrekson (substance, ki blokirajo prijeten učinek
drog, preprečujejo vezanje droge in sproščanje dopamina ipd.) (Volkow in Li 2004,
967).
Metadon je sintetični opiat, ki so ga razvili v Nemčiji med 2. svetovno vojno kot
protibolečinsko sredstvo. V ZDA je bil v uporabi ţe od leta 1948 za detoksikacijo
zasvojenih od opiatov. Koncept »vzdrţevalne« terapije se je rodil kasneje v začetku 60.
let prejšnjega stoletja ravno tako v ZDA (Friedman in Wilson 2004, 191).
Buprenorfin je polsintetični opiatni derivat, še eno zdravilo, ki se uporablja za
zdravljenje zasvojenosti od opiatov. Prednosti buprenorfina so manjši abstinenčni
simptomi, v primerjavi z drugimi zdravili je manj toksičen in (kot tudi metadon)
zmanjšuje ţeljo oz. hlepenje po heroinu (Friedman in Wilson 2004, 192).
Kot ţe uveljavljena farmakoterapija se uporablja tudi antagonist naltrekson,
opioidni antagonist, ki preprečuje doţivljanje učinkov opiatov. Za razliko od metadona
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naltrekson sam po sebi nima narkotičnih učinkov in ni psihološko zasvojljiv (Ashenberg
Straussner 2004, 23).

Renner (2012, 60) navaja naslednje kategorije medicinsko asistirane terapije, v
katerih se uporabljajo prej omenjena zdravila:
•

Detoksikacija: Namen detoksikacije je varno spraviti zasvojene paciente do
stanja brez drog.

•

Substitucijska terapija z agonisti (metadon, buprenorfin ipd.).

•

Zdravila proti hlepenju (naltrexon): ta zdravila se po navadi predpisujejo po
doseţeni abstinenci, da bi omilili hlepenje in posledično preprečili relaps.

•

Antagonisti (naltrekson) delujejo na mu-opioidne receptorje, se močno veţejo na
njih in blokirajo recepcijo opiatov.
Metadon se uporablja na različne načine: v bolnišnicah oz. centrih za

detoksikacijo in v daljših programih za detoksikacijo, ki lahko trajajo več let. V tem
obdobju naj bi pacientom nudili še druge vrste pomoči (psihosocialne rehabilitacije,
svetovanje pri iskanju poklica ipd.). Z zelo počasnim niţanjem metadona in hkratnim
opuščanjem uporabe nelegalnih opiatov imajo posamezniki moţnost svoje ţivljenje
urediti praktično brez abstinenčnih simptomov. Najbolj pogosto pa se metadon
uporablja v metadonskih vzdrţevalnih programih. Ti programi trajajo za nedoločen čas
in za cilj nimajo nujno abstinence. V njih naj bi uporabniki ravno tako dobili raznoliko
pomoč, kot so svetovanje, medicinska podpora in svetovanje pri iskanju sluţbe
(Friedman in Wilson 2004, 192).
Metadonski vzdrţevalni programi lahko kot substitucija uporabe nelegalnih drog
vodijo v boljše moţnosti rehabilitacije. Zasvojenim omogočajo izboljšanje kvalitete
ţivljenja tako, da iz njihovega vsakdanjika odstranijo iskanje sredstev za nakup droge in
nabavo droge. Znatno se zmanjšajo tudi moţnosti okuţb s hepatitisom in virusom HIV.
Eden slabših strani metadona pa je, da je bolj zasvojljiva substanca od heroina in
povzroča hujše abstinenčne simptome (Ashenberg Straussner 2004, 23).
Renner (2012, 58) argumentira uporabo substitucijskih zdravil v namene
zmanjševanja tegob, ki jih uporabniki doţivljajo zaradi abstinenčnih simptomov.
Ţivljenje zasvojenih (zlasti od opiatov) se lahko drastično spremeni s pojavom fizične
zasvojenosti, saj se posamezniki znajdejo v situaciji, v kateri je njihov vsakdan
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napolnjen z iskanjem sredstev za nabavo drog, s samo nabavo drog in intoksikacijo,
zaradi česar jim ostane zelo malo časa za druge aktivnosti. Z uporabo substitucijskih
zdravil se opisano stanje lahko znatno izboljša, vendar Renner (2012, 59) dalje
opozarja, da tovrstne terapije niso rešitev. V najboljšem primeru lahko farmakoterapije
omogočijo neko stopnjo stabilnosti, ki dalje omogoča razmislek o primerni obliki
obravnave in zdravljenja zasvojenosti.

4.2.1 Substitucijski programi v Sloveniji
Od leta 1995 je bilo v Sloveniji ustanovljenih 18 Centrov za preprečevanje in
zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD), leta 2003 pa Center za
zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD) v okviru Psihiatrične klinike
Ljubljana. V Sloveniji je substitucijski program zdravljenja z metadonom na razpolago
ţe od leta 1990, leta 2004 so vpeljali buprenorfin, leta 2005 SR morfin (Slow Release s podaljšanim sproščanjem) in 2007 buprenorfin v kombinaciji z naloksonom
(komercialno ime suboxon) (Rupnik 2008, 378; Kastelic in Kostnapfel 2010, 575).
Za laţjo okvirno predstavo o tem, kolikšno je število ljudi, ki se v Sloveniji
posluţuje omenjenih medicinskih storitev, bomo citirali podatke iz leta 2008, ki jih
navaja Andrej Kastelic, vodja Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog: v
tem letu je bilo v ambulantni mreţi centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od
prepovedanih drog zdravljenih 4429 bolnikov, od tega jih je 3332 prejemalo
substitucijska zdravila. Substitucijska zdravila se podeljujejo tudi v zaporih; leta 2008
jih je prejemalo 542 oseb na prestajanju kazni (Kastelic in Kostnapfel 2010, 575).
Leta 2007 je bila izvedena obseţnejša evalvacija vzdrţevalnih substitucijskih
programov v Sloveniji. V raziskavi ugotavljajo, da se Centri za preprečevanje
zasvojenosti in odvisnosti od prepovedanih drog med seboj precej razlikujejo po številu
pacientov, kadrih, storitvah, ki jih nudijo, po sodelovanju z drugimi programi, po
predpisanih zdravilih, ravni odmerka itn. (Trautmann idr. 2007, 25).
V centrih CPZOPD delujejo timi z zdravnikom splošne medicine ali s
specialistom socialne medicine oz. medicine dela, psihiatrom, psihologom, z
diplomirano in s srednjo medicinsko sestro oz. z zdravstvenim tehnikom (Kastelic in
Kostnapfel 2010, 577). Kastelic in Kostnapfel navajata sledeče dejavnosti centrov
CPZOPD (2010, 577):
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•

posvetovalnica za uţivalce drog in njihove svojce;

•

individualna, druţinska in skupinska terapija;

•

priprava na bolnišnično obravnavo;

•

pomoč pri rehabilitaciji in ponovni vključitvi v druţbo;

•

posvetovanje z zdravstveno in socialno sluţbo;

•

patronaţa ter povezava s terapevtskimi skupnostmi in skupinami za samopomoč;

•

ambulantna detoksikacija;

•

substitucijski programi.

Dalje navajata tudi merila za vključitev v program substitucijskega zdravljenja (Kastelic
in Kostnapfel 2010, 579):
•

zasvojenost z opioidi ter trenutna telesna odvisnost;

•

ţe opravljen poskus detoksikacije;

•

telesne

in

duševne

sposobnosti

oz.

pripravljenost

za

zdravljenje

s

substitucijskimi zdravili;
•

pisna potrditev o vključitvi v program zdravljenja s substitucijskimi zdravili podpisan terapevtski dogovor ter seznanitev z ostalimi oblikami in
moţnostmi zdravljenja, s prednostmi in stranskimi učinki zdravljenja z
metadonom;

•

minimalna starost 16 let (15 let za buprenorfin in počasno sproščujoči morfin);

•

stalno bivališče v regiji CPZOPD;

•

izbrani zdravnik;

•

urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.
V slovenskih Centrih za preprečevanje in zdravljenje zasvojenosti se

predpisujejo tri substitucijske snovi: metadon, buprenorfin in morfin s podaljšanim
sproščanjem. Metadon se predpisuje v obliki raztopine (meša s sokom, za katerega
uporabniki vedo, da ni primerno za vbrizgavanje). Na substitucijskih programih pacienti
prejemajo večinoma metadon (leta 2006 je metadon prejemalo 81% pacientov
vključenih v substitucijski program). Buprenorfin predpisujejo predvsem mladim
uporabnikom, na novo vključenim v substitucijski program (Trautmann idr. 2007, 29).

4.2.2 Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog
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Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog (CZOPD) je bil
ustanovljen leta 2003 v Ljubljani v sklopu Psihiatrične klinike Ljubljana. Pomemben
del zdravljenja predstavlja ambulantno zdravljenje, po potrebi pa posameznike
sprejemajo tudi v bolnišnično obravnavo, ki traja pribliţno 14 tednov (Psihiatrična
klinika Ljubljana 2006).
Bolnišnično zdravljenje v okviru CZOPD poteka na različnih nivojih:
detoksikacija, obravnava kriznih stanj, obravnava odvisnosti pri bolnikih s pridruţeno
motnjo, specialistična ambulantna dejavnost, obravnava v dnevni bolnici in podaljšana
bolnišnična obravnava z rehabilitacijo. CZOPD poleg medicinske zagotavlja tudi
psihoterapevtsko obravnavo ter pomoč pri reševanju morebitnih socialnih problematik
(Dular 2012, 153).
Sam program bolnišničnega zdravljenja je razdeljen v dva oddelka: Oddelek za
detoksikacijo in Oddelek za podaljšano intenzivno zdravljenje. Detoksikacija traja do
šest tednov, podaljšano zdravljenje pa 8 tednov. Kot smo ţe povedali, se detoksikacija
navadno izvaja z uporabo substitucijskih substanc, ki jih postopoma manjšajo in (v roku
šestih tednov) pacienta pripeljejo do popolne abstinence od drog.
Osnovni del zdravljenja v CZOPD temelji na skupinskih terapijah. Pacienti
sodelujejo v različnih skupinah: terapevtske skupine, trening skupine (učenje socialnih
spretnosti, sprostitvene tehnike, preventiva recidiva), skupine s svojci, izobraţevalne,
kreativne, gibalno izrazna terapija, kinezioterapija, skupine za ţenske. Zaţeleno je tudi
sodelovanje pomembnih drugih, ki so vključeni v vseh fazah procesa zdravljenja (Dular
2012, 155).

4.3. Terapevtske skupnosti
Med najbolj znane oblike zdravljenja zasvojenosti od prepovedanih drog spadajo
t.i. komune. V tem besedilu bomo obravnavali specifično obliko komun - terapevtske
skupnosti. Terapevtska skupnost (TS) je širok pojem, ki zajema raznolike rezidenčne
(stanovanjske) programe za ljudi, ki imajo teţave z zasvojenostjo. Modaliteta
terapevtske skupnosti se je v ZDA v 60. letih prejšnjega stoletja razvijala kot alternativa
takratni medicinski obravnavi zasvojenosti (De Leon 2003, 18). Terapevtske skupnosti
so nekoč nudile pomoč predvsem zasvojenim z opiati, danes pa obravnavajo široko
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paleto uporabnikov drog in različne specifične populacije uporabnikov (De Leon 1999,
397).

4.3.1 Tradicionalne in modificirane terapevtske skupnosti
Eden od avtorjev, ki je pomembno prispeval k raziskovanju pojava terapevtskih
skupnosti, je ameriški psihiater George De Leon. De Leon terapevtske skupnosti deli na
tradicionalne in modificirane (Goethals idr. 2011; De Leon 1999; De Leon 2000; De
Leon 2003). Vključenost v tradicionalne terapevtske skupnosti navadno traja od 15 do
24 mesecev, vse imajo podobno strukturo, rehabilitacijski reţim in strokovne delavce,
se pa razlikujejo glede na velikost (koliko članov/pacientov lahko sprejmejo) in
demografsko strukturo pacientov (De Leon 2000, 63; De Leon 1999, 397). Strokovno
osebje naj bi sestavljali različni usposobljeni terapevti ter bivši uporabniki, ki so izkusili
in premagali zasvojenost ter so se zdravili v terapevtski skupnosti. Drugi zaposleni so
lahko zdravniki, psihiatri, socialni delavci, psihoterapevti ipd., ki nudijo svetovanja
glede zdravja, zaposlitve, izobrazbe itd. (De Leon 2003, 18).
Modificirane terapevtske skupnosti so se razvile predvsem zaradi raznolikosti
populacije, ki ima teţave z zasvojenostjo. Danes imamo terapevtske skupnosti, ki so
specializirane za določeno problematiko in nudijo prilagojen program glede na
specifično populacijo, kateri so namenjene. Obstajajo skupnosti za zasvojene matere in
nosečnice, v katerih ţivijo tudi otroci, skupnosti za ljudi z dvojno diagnozo (pridruţeno
duševno motnjo), za adolescente, za HIV in AIDS pozitivne itd. Obstajajo tudi drugi
razlogi za nastanek modificiranih oblik, npr. finančni ali prostorski manko, zaradi
katerih nastajajo krajši programi (3, 6 ali 12 mesecev), ne-stanovanjski oz. dnevni
programi, ki delujejo po principih terapevtskih skupnosti itd. (De Leon 1999, 413).

4.3.2 Celostna obravnava posameznika
V terapevtskih skupnostih se na problem zlorabe drog gleda kot na deviantno
vedenje oseb z motnjami v razvoju, ki imajo manko v socialnih in ekonomskih
spretnostih ter se niso izobraţevali. Primaren problem naj bi bil razvojni deficit,
zasvojenost pa le posledica oz. simptom te primarne oviranosti v osebnostnem razvoju,
zategadelj se v terapevtskih skupnostih usmerjajo v izpolnjevanje različnih razvojnih
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nalog. Cilj ni samo abstinenca, temveč bolj celosten razvoj osebnosti, sprememba
načina ţivljenja, spodbujanje zaposljivosti, opuščanje antisocialnih vedenj in usvajanje
prosocialnih veščin ter vrednot (De Leon 2003, 18; De Leon 2000, 64).

4.3.3 Skupnost kot metoda
Ključna lastnost terapevtskih skupnosti je uporaba same skupnosti kot metodo
zdravljenja (ang. community as method). Odnosi z ostalimi člani in dogajanje v
skupnosti se namensko uporabljajo za prepoznavanje in zdravljenje problematik
posameznika, ki je vključen v program. Preteklost posameznikov se obravnava, vendar
se v TS daje velik poudarek na sedanjost in na sedanje prevzemanje odgovornosti glede
lastnega vedenja (pacientov). Strokovni delavci in preostali pacienti nadzorujejo in
usmerjajo psihološko in vedenjsko spremembo posameznika. Pogoste so zelo
neposredne konfrontacije, točna navodila glede pravilnega in nepravilnega vedenja,
čemur sledijo nagrade ali kazni (De Leon 1999, 398; De Leon 2000, 64).

4.3.4 Program, struktura, pravila
Terapevtske skupnosti imajo zahtevne in intenzivne programe, za katere je
značilna visoka stopnja predčasne izključitve iz programa bodisi zaradi kršenja pravil
ali zaradi lastne izbire. De Leon (1999, 407) je pisal o merjenju uspešnosti terapevtskih
skupnosti in ugotavljal, da sta dolţina zdravljenja in uspešni izid zdravljenja močno
povezana.
Model terapevtskih skupnosti gleda na zasvojene kot na homogeno skupino
posameznikov s sorodnimi psihološkimi disfunkcijami in socialnimi deficiti, zato
sledijo vsi istemu reţimu. Dnevni urnik pacientov je močno strukturiran. Sestavljajo ga
različna srečanja, terapevtski pogovori (skupinske terapije, individualna svetovanja),
delovne funkcije (delovne terapije) in rekreacija. Navadno se program začne zgodaj
zjutraj in konča tik pred spanjem. Ob vstopu v program se pacienti vključijo v
stratificirano hierarhijo. Delovne naloge variirajo od čiščenja skupnih prostorov do
organizacije in upravljanja, pri čemer »mlajši« oz. na novo vključeni člani izvajajo manj
zahtevna dela in s časom napredujejo v hierarhiji do bolj odgovornih pozicij.
Napredovanje ni samo časovno pogojeno, temveč se odvija glede na produktivnost in
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klinični napredek posameznika. Taka struktura odraţa ključne momente rehabilitacije v
terapevtski skupnosti: vloga posameznika v skupnosti (vrstniki sluţijo kot vzor, osebje
kot racionalne avtoritete), pomembnost dela (delo kot edukacija in terapija) in
medosebno pomoč (De Leon 2000, 64).
Če povzamemo, so ključni elementi terapevtske skupnosti njihov pogled na
motnjo, na posameznika, na zdravljenje, specifični napotki glede »pravilnega« načina
ţivljenja in uporaba skupnosti kot metode (De Leon 1999, 399). Ti elementi sestavljajo
razčlenjeno konceptualno bazo, zaradi katere lahko model terapevtske skupnosti
obravnavamo kot samostojno modaliteto zdravljenja zasvojenosti, katere principi se
danes uporabljajo v mnogih različnih stanovanjskih in ne-stanovanjskih ustanovah, kot
so bolnice, zapori, šole, dnevne klinike itd. (De Leon 2003, 17).

4.3.5 Terapevtske skupnosti v Sloveniji
V Sloveniji imamo vsaj dve nevladni organizaciji, ki izvajata program
terapevtske skupnosti. Zavod Pelikan - Karitas je zavod za socialno-varstveno,
preventivno, vzgojno-izobraţevalno in zdravstveno delo. Ustanovila ga je Slovenska
Karitas leta 1998. Vodijo tradicionalne in modificirane oblike terapevtske skupnosti.
Bolj tradicionalna je terapevtska skupnost Srečanje, ki ima štiri centre za moške (v
Kostanjevici pri Novi Gorici, v Čadrgu nad Tolminom, v Vremenskem Britofu pri
Divači in v Sveti Trojici pri Lenartu) in en center za ţenske (na Razborju nad Sevnico).
Celoten program TS Srečanje traja od 25 do 36 mesecev. Terapevtska skupnost Sostro
je namenjena posameznikom z dvojno diagnozo. Poleg tega so ustanovili tudi dva
materinska domova (v Ljubljani in v Škofljici), namenjena nosečnicam in materam.
Poleg programa terapevtskih skupnosti izvajajo preventivno delo, vodijo pripravljalne
centre za vključitev v terapevtsko skupnost in različne programe za spodbujanje
socialne vključenosti in zaposljivosti ljudi, ki so imeli teţave z zlorabo drog (Zavod
Pelikan Karitas 2000).
Druga organizacija, ki izvaja program terapevtske skupnosti je Društvo Projekt
Človek, ki je aktiven od leta 1994. Ravno tako izvajajo tradicionalne in modificirane
oblike terapevtske skupnosti, programe namenjene preventivi, mladostnikom,
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svetovanje rednim uţivalcem drog in vključenim v metadonski program ter podporni
programi za bivše uţivalce (Društvo Projekt Človek 2007).

4.4 Skupine za samopomoč in programi 12 korakov
V skupinah za samopomoč se zdruţujejo ljudje z enakim ali sorodnim
problemom (zasvojenosti, motnje razpoloţenja, bolezni itd.). Ključni moment takih
skupin je mobiliziranje osebnih virov moči, deljenje bogatih izkušenj pri obdelovanju
teţkih tematik in razreševanju problemov v skupini ljudi s podobnimi teţavami (Flora,
Raftopoulos in Pontikes 2010, 215).
V stroki obstajajo različna pojmovanja koncepta »samopomoči«. WHO podaja
eno od splošno sprejetih definicij: samopomoč se navezuje na formalno ali neformalno
organizirane skupine znotraj strukture zdravstvenega sistema, ki iščejo inovativne
rešitve za razreševanje teţav. Vključuje skupine za samopomoč, organizacije za
samopomoč in komplementarne zdravstvene usluge. Ena od preprostejših definicij pa
pravi, da so skupine za samopomoč skupine ljudi, ki čutijo, da imajo skupen problem in
se zaradi tega problema zdruţujejo, da bi glede njega kaj ukrenili (ibid.).
Med najbolj pomembnimi in vplivnimi skupinami za samopomoč najdemo
skupine, ki sledijo programu dvanajstih korakov (ang. 12-step). Ta se je rodil kot
posledica ustanovitve Anonimnih alkoholikov (AA) v 30. letih prejšnjega stoletja v
ZDA. AA sta leta 1935 ustanovila William Griffith Wilson (znan pod imenom Bill W.)
in Robert Holbrook Smith (Dr. Bob). Oba sta bila alkoholika in sta skupaj poskusila
vzdrţevati abstinenco. Skozi pogovor sta ugotovila, da si dajeta veliko moči in upanja
ravno skozi deljenje svojih izkušenj. Prepričana sta bila, da je nudenje pomoči drugim s
podobnimi teţavami prava pot iz alkoholizma. Njihova prepričanja so še dandanes
razširjena v skupinah AA, NA ipd. (Lembke in Humphreys 2012, 158).
Osnova tega terapevtskega programa je v dvanajstih stavkih, t.i. korakih, ki so
jih leta 1939 izdali v knjigi imenovani »The Big Book« - Velika knjiga. Ključni tekst za
organizacijske principe (12 tradicij) AA skupin pa je bil izdan leta 1946 v reviji AA
Grapevine (Flora, Raftopoulos in Pontikes 2010, 216; Spiegel in Huff Fewell 2004,
125). Principi AA so v uporabi v številnih skupinah (Anonimni narkomani, Anonimni
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hazarderji, Anonimni samopoškodovalci itd.) in so v splošni uporabi tudi v različnih
strokovnih obravnavah (Lee, Engstrom in Petersen 2011, 1152).

Programi 12-korakov dojemajo zasvojenost kot bolezen. Skupine so odprte za
vse, ki ţelijo nehati z zasvojitvenim vedenjem (torej abstinenca ni predpogoj, predpogoj
je le ţelja po spremembi). Pomembni momenti so nudenje podpore, sponzorstvo,
povezovanje članov skozi strukturiran in reden program v obliki srečanj. Srečanja so
neprofesionalna, vodijo jih sami člani in se delijo na »zaprta« in »odprta« srečanja. Na
zaprtih srečanjih so dobrodošli vsi, ki si ţelijo prenehati s pitjem, na odprtih pa vsi
zainteresirani (ibid.).
Programi poudarjajo pomen vzajemne pomoči, pri čemer verjamejo, da
zdravljenje ne izhaja samo iz prejemanja pomoči, temveč iz nudenja pomoči. Zato
nekateri menijo, da je izraz »samopomoč« neprimeren in da bi izraz »vzajemna pomoč«
bolje opisal tovrstne skupine (Lembke in Humphreys 2012, 157). Anonimnost se v
skupinah jemlje zelo resno, saj predstavlja temelj zaupnosti (Spiegel in Huff Fewell
2004, 127).
Člani delijo z ostalimi svoje teţave in izkušnje ter znanje, ki izhajajo iz teh
teţav. Skupine se naslanjajo na izkušnje in pričevanja samih uţivalcev ter bivših
uţivalcev drog, pri čemer ne sprejemajo strokovne pomoči (Lembke in Humphreys
2012, 157).
Srţ takih skupin je nedvomno recipročna pomoč. Dajanje pomoči je ravno tako
pomembno kot prejemanje pomoči, deljenje lastne zgodbe je ravno toliko pomembno
kot poslušanje drugih. Ravno ta krogotok dajanja in prejemanja, komunikacija in
druţenje, torej vzpostavljanje odnosa, je tisti moment, v katerem take skupine postanejo
terapevtske. V vlogi poslušalca se posamezniki zavejo, da niso sami v svoji borbi in
dobijo pogum ter upanje, ko vidijo, da je tudi drugim v podobni ţivljenjski situaciji
uspelo.
Poleg pripovedovanja zgodb imajo tovrstne skupine strukturirano obliko pomoči
v odnosu med sponzorji in sponzoriranimi. Sponzorji so po navadi ljudje, ki dlje časa
abstinirajo in so običajno v vlogi poslušalca. Sponzorji imajo ključno vlogo pri nudenju
pomoči ena na ena, nudijo podporo in nasvete. Vzpostavljanje takih odnosov poteka
spontano in neformalno, ko en član pristopi do drugega in ga prosi za sponzorstvo
(Lembke in Humphreys 2012, 159; Spiegel in Huff Fewell 2004, 126).
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Filozofija 12-korakov propagira popolno abstinenco kot edino pravo rešitev za
zasvojene. Ker zasvojenost dojemajo kot kronično bolezen, vidijo zmerno uţivanje kot
kratko obdobje pred ponovnim padcem v nekontrolirano konzumiranje. Vendar
abstinenca ni edini cilj 12-korakov. To je očitno tudi iz dejstva, da samo prvi korak
omenja substance. Ostali koraki nagovarjajo k celostni spremembi, ki zajema duhovno,
psihološko in interpersonalno zdravljenje. Po tej filozofiji treznost pomeni veliko več
kot abstinenca, saj od posameznika zahteva odgovornost, iskrenost, vpletenost v
pomaganje drugim in subjektivno dobrobit (Lembke in Humphreys 2012, 160).
Kljub temu, da te skupine niso religiozne organizacije, je eden izmed
pomembnejših momentov v dvanajstih korakih vera v nekaj, kar posameznika
transcendira. Za nekatere je ta višja moč Bog, za druge je lahko vera v moč narave ali
znanosti, vera v skupnost, druţino, v samo NA skupino itd. (Lembke in Humphreys
2012, 159).
Poleg o spiritualnosti, preostali koraki govorijo o soočanju z lastno zgodovino,
povezano z zlorabo substanc in z lastno nemočjo pred zasvojitvenimi dejanji. Ob
priznanju te nemoči se v korakih nagovarja ljudi naj skozi vero, meditacijo in molitev
iščejo odrešitev v Bogu, kot ga sami razumejo (Spiegel in Huff Fewell 2004, 134).

4.4.1 Anonimni narkomani
Anonimni narkomani - AN (ang. Narcotics Anonymous) so danes druga najbolj
znana skupina za samopomoč namenjena razreševanju teţav z zlorabo substanc.
Delujejo po principih AA z razliko, da za ključno problematiko nimajo zlorabe
alkohola, temveč zlorabo substanc (pri čemer ne delajo razlik med alkoholom in
drogami). Skupine so organizirane na regionalni ravni, vodijo in upravljajo se same,
zdruţuje pa jih vera v enotni sistem principov in funkcij, izoblikovanih po 12 korakih in
12 tradicijah AA. Ključne organizacijske enote AA so same skupine in srečanja (Flora,
Raftopoulos in Pontikes 2010, 216).
Prvi AN miting se je zgodil v Lexingtonu (ZDA), prva skupina pa je bila
ustanovljena leta 1953 v Los Angelesu (ZDA) (Flora, Raftopoulos in Pontikes 2010,
216; Spiegel in Huff Fewell 2004, 129). AN je najhitreje rastoča skupina za
samopomoč, ki temelji na 12-korakih. Leta 1978 je bilo manj kot 200 registriranih
skupin v treh drţavah, leta 2000 je bilo 28,207 AN tedenskih srečanj v 104 drţavah,
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danes pa jih je tedensko več kot 61,000 v 129 drţavah (Spiegel in Huff Fewell 2004,
129; Narcotics Anonymous World Services 2012). Tudi v Sloveniji imamo uradno
ustanovljeno skupino Anonimni narkomani Slovenije (več na spletni strani: Anonimni
narkomani Slovenije 2007).

4.5 Samozdravljenje
V tem poglavju bomo govorili o ljudeh, ki so bili zasvojeni od prepovedanih
drog in so prekinili zasvojenost brez strokovne pomoči. V strokovni literaturi najdemo
veliko različnih izrazov za ta pojav: naravno okrevanje, spontani umik (bolezni),
naravna resolucija, nezdravljeno okrevanje, umik (bolezni) brez formalne (strokovne)
pomoči, samozdravljenje, samosprememba itd. (Bischof, Rumpf in John 2012, 134;
Granfield in Cloud 2001, 1544). V angleški literaturi se najbolj pogosto pojavlja izraz
naravno okrevanje (ang. natural recovery), čeprav bi bil bolj točen izraz okrevanje brez
strokovne pomoči (Bischof, Rumpf in John 2012, 135). Tukaj se ne bomo ustavljali pri
vprašanju terminologije in bomo izraze naravno okrevanje, okrevanje brez strokovne
pomoči in samozdravljenje uporabljali kot sinonime.
Pričujoče poglavje bo drugačno od prejšnjih poglavij, saj ne bomo predstavljali
posebne vrste zdravljenja zasvojenosti. V prejšnjih poglavjih smo predstavljali različne
pristope in poglede na zasvojenost, ki se udejanjajo v različnih institucijah, društvih in
zdruţenjih. Te institucije imajo skupen namen: pomagati posameznikom doseči
abstinenco (visokopraţni programi) ali vsaj zmanjšati škodljive posledice uporabe
(nizkopraţni programi). Vsaka od teh institucij pa ima deklarirano stališče do
zasvojenosti, in glede na svoje stališče do zasvojenosti nudi določen program, se zanaša
na svoje metode zdravljenja, izvaja določene intervencije itd. Samozdravljenja ne
moremo uokviriti na tak način, saj ne pripada nobeni formalni veji zdravljenja. Ravno to
je tisto, kar definira samozdravljenje: da se dogaja izven obstoječih oblik pomoči
uporabnikom drog. Zato bomo na tem mestu opravili le krajši pregled nekaterih
raziskav, ki se ukvarjajo s pojavom naravnega okrevanja od zasvojenosti od nelegalnih
drog in predstavili nekaj implikacij, ki jih imajo rezultati teh raziskav za (re)definicijo
zasvojenosti.
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Kot smo ţe povedali v prejšnjih poglavjih, sodobni medicinski diskurz
predstavlja zasvojenost, še posebej zasvojenost od prepovedanih drog, kot nevarno
obliko kronične bolezni, ki, če ostane neobravnavana, s časom napreduje in vodi do
hudih oškodovanj v različnih kognitivnih centrih (glej poglavje: Medicinski pogled na
zasvojenost). Taisti kognitivni centri so zadolţeni za samoobvladovanje in inhibicijo
vedenj, zaradi česar strokovnjaki razlagajo, da ni presenetljivo, da se zasvojenost tako
teţko zdravi. Zasvojenost se torej dojema kot moţganska bolezen, ki je kronična,
izredno teţko obvladljiva, za katero so značilni recidivi in kompulzivno jemanje drog
ter, če ostane neobravnavana, pogosto vodi v prezgodnjo smrt (ASAM 2011). V takem
pojmovanju zasvojenosti je naravno okrevanje tabu tema. Kako je moţno, da je
zasvojenost tako brezupno bolezensko stanje, a se posamezniki pozdravijo tudi brez
strokovne pomoči? Če bi teorija o kronični moţganski bolezni drţala, bi bili primeri
naravnega okrevanja redka izjema. V nadaljevanju bomo videli, da temu ni tako.
V zadnjih desetletij so se začele mnoţiti raziskave o pojavu samozdravljenja.
Ugotavlja se, da je znaten del ljudi, ki so nekoč imeli teţave z zasvojenostjo, premagal
zasvojenost brez strokovne pomoči (Sobell in dr. 2001, 1468). Da bi podal znanstveno
relevantne podatke o količini ljudi, ki se sami pozdravijo zasvojenosti, je ameriški
raziskovalni psiholog Gene M. Heyman (2009, 67) pregledal podatke treh obširnih
raziskav o psihiatričnem zdravju prebivalcev ZDA. Te raziskave (The Epidemiologic
Catchment Area Study (ECA) izvedena leta 1980-1984, The National Comorbidity
Survey (NCS) izvedena leta 1990-1992 in ponovljena NCS raziskava leta 2001-2002) so
bile izvedene na generalni populaciji prebivalcev ZDA, torej so vključile tudi
populacijo samozdravljenih oz. ljudi, ki niso posegali po strokovni pomoči. V njegovi
knjigi Addiction: a disorder of choice (Zasvojenost: motnja izbire, prevod: moj)
poroča, da omenjene raziskave kaţejo, da ima zasvojenost med vsemi psihiatričnimi
motnjami največji odstotek umika bolezni (prva raziskava ECA poroča 59% umik, NCS
pa 63%, za ostale psihiatrične motnje pa okoli 30%) in da se ta odstotek veča s starostjo
subjektov vključenih v raziskavo. NCS raziskava iz leta 2001-2002 je vključila 43.000
subjektov. Od tistih, ki so (takrat ali v preteklosti) izpolnjevali pogoje za diagnozo
motnje uporabe substanc, jih je bilo v strokovni obravnavi samo 16%. Heyman
argumentira, da je bila večina raziskav o zasvojenosti izvedenih na osebkih, ki so
vključeni v programe zdravljenja zasvojenosti, torej na populaciji, ki ni reprezentativna
za celotno populacijo zasvojenih.
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Raziskave o samozdravljenih potrjujejo Heymanove trditve, da se večina
zasvojenih pozdravi brez strokovne pomoči. Takih naj bi bilo med 80 in 90% (Sobell in
dr. 2001, 1468). Zaenkrat obstaja veliko več študij o umiku motnje uporabe alkohola
kot drog (Bischof, Rumpf in John 2012, 138). Kljub temu pa nam lahko raziskave o
samozdravljenih dajo pomembne informacije o tem, kako se večina zasvojenih reši
problematičnega jemanja drog in nam lahko pomagajo izboljšati obstoječe programe ter
metode zdravljenja (Bischof, Rumpf in John 2012, 134).
Raziskovanje razlogov za izogibanje oz. ne iskanje strokovne pomoči nam lahko
pomaga razumeti obširnost pojava samopomoči. Med najbolj pogostimi razlogi, ki jih
navajajo samozdravljeni, so: izogibanje stigmatizaciji, ki je povezana s strokovno
obravnavo, prepričanje, da obravnava ni potrebna oz. da problem ni dovolj izrazit,
negativna prepričanja ali izkušnje v zvezi s strokovno pomočjo, neprijetnosti povezane
z zdravljenjem, nepripravljenost na deljenje lastnih teţav oz. skrb za zasebnost ter
finančni razlogi (Bischof, Rumpf in John 2012, 141).
Raziskave, ki so primerjale samozdravljene abstinente in abstinente, ki so prejeli
strokovno pomoč, ugotavljajo nekaj razlik med tema dvema skupinama ljudi. V
primerjavi s tistimi, ki so prejeli strokovno pomoč, so samozdravljeni večinoma uspeli
zadrţati relativno funkcionalno ţivljenje (v smislu sluţbe in socialne podporne mreţe)
ter so se izognili teţavam z zakonom (Scarscelli 2009, 247; Blomqvist 2002, 122).
Oboji (zdravljeni in samozdravljeni) poročajo o negativnih posledicah uporabe drog,
vendar se te posledice kaţejo kot manj hude na populaciji, ki se je uspela pozdraviti
sama (Blomqvist 2002, 151).
Psihosocialni viri, ki jih ima posameznik na razpolago, zlasti socialne mreţe (ki
vključujejo osebe, ki ne konzumirajo drog), so pomembni faktorji, ki omogočajo
naraven umik zasvojenosti (Bischof, Rumpf in John 2012, 150; Granfield in Cloud
2001, 1564). Scarscelli (2006, 247) pri tem ugotavlja, da ni pomembno samo, ali ima
posameznik na razpolago take vire, temveč tudi, kakšne so njegove zmogljivosti in
spretnosti pri izkoriščanju teh virov. Dva posameznika v podobno teţavni situaciji lahko
zelo različno odreagirata na svoje teţave; tudi njuna okolica lahko odreagira z večjo ali
manjšo mero stigmatizacije do zasvojenega posameznika. Dalje opozarja, da
stigmatizacija in izolacija zasvojenih predstavljata odtegnitev podpornih virov socialne
mreţe, torej zmanjšujeta moţnosti pojava naravne ozdravitve (Scarscelli 2006, 247). Ta
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ugotovitev ima izredno pomembne implikacije pri debati o škodljivosti zaporne kazni
pri zdravljenju in resocializaciji zasvojenih.
Spodbudno socialno okolje in pozitivni dogodki v ţivljenju uporabnikov drog
spodbujajo in omogočajo samozdravljenje ter ohranjanje načina ţivljenja brez
zasvojenosti. Po teh ugotovitvah bi terapevt moral predvsem spodbujati naravno
pojavljajoči se proces spremembe, kompenzirati manko virov v neposredni okolici
klienta in nuditi atraktivne alternative zasvojenemu načinu ţivljenja (Blomqvist 2002,
153).
V primerjavi s samozdravljenimi so ljudje, ki so šli skozi strokovno obravnavo,
bolj nagnjeni, da sebe dojemajo kot bolnike in kot bivše zasvojence (ex-narkomane).
Scarscelli (2006, 261) trdi, da se to verjetno dogaja kot posledica diskurza o
zasvojenosti, ki je prisotna v določenih institucijah. Poleg tega, da se identificirajo z
vlogo bivšega narkomana, se v svoji sedanji abstinenci povprečno počutijo manj
samozavestni in bolj ranljivi v primerjavi z ljudmi, ki so se zasvojenosti rešili sami.
Pri analizi poteka doseganja abstinence (oz. ţivljenja brez zasvojenosti) v
populaciji samozdravljenih so različne raziskave prišle do podobne ugotovitve
(Toneatto et. al. 1999, 264; Sobell in dr. 2001, 1482). Kognitivna evalvacija, tj. tehtanje
»plusov in minusov« uporabe drog, predstavlja ključni proces, ki se odvija pred
odločitvijo za spremembo (ţivljenje brez zasvojenosti). Bischof, Rumpf in John (2012,
150) argumentirajo, da je sprememba omogočena v trenutku, ko zasvojenost preide iz
ego-sintoničnega v ego-distonično vedenje, ter da se to podobno odvija pri zdravljeni in
ne-zdravljeni populaciji. Sobell in dr. (2001, 1482) so izvedli 216 intervjujev s
samozdravljenimi iz Kanade in Švice. Ugotovili so, da vprašanci opisujejo njihovo
odločitev bolj kot posledico nekega procesa spremembe kot pa reakcijo na nek
specifičen dogodek. Iz njihovih pripovedi se lahko sklepa, da je njihovo tehtanje
»plusov in minusov« uporabe ali ne uporabe drog na neki točki očitno pretehtalo v
korist prenehanja s prekomerno uporabo drog ali alkohola. Kot smo ţe povedali pa je
ključni faktor, ki omogoča, da se ta odločitev udejanji brez strokovne pomoči,
prisotnost psihosocialnih virov.
Če bi ugotovitve teh raziskav uporabili za razvoj intervencij in programov
zdravljenja za zasvojene od prepovedanih drog, bi bilo smiselno razvijati strokovne
pristope, ki spodbujajo naraven pojav kognitivne evalvacije (tehtanja »plusov in
minusov« uporabe ali ne-uporabe drog). Tak modus operandi je skladen s principi
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zmanjševanja škode, natančneje s tehniko motivacijskih intervjujev. Poleg tega bi bilo
priporočljivo spodbujati ohranjanje socialne mreţe, ki igra ključno vlogo v procesih
odločanja, doseganja in vzdrţevanja ne-zasvojenega načina ţivljenja. Drugače
povedano, zgodbe naravnega okrevanja nam pričajo o neprecenljivi pomembnosti
vzdrţevanja intimnih in pristnih vezi s prijatelji in druţinskimi člani (Granfield in Cloud
2001, 1565). Če je kognitivna evalvacija proces, ki sproţa odločitev za ţivljenje brez
zasvojenosti, je socialna mreţa tista, ki omogoča, da se ta proces izvede tudi brez
strokovne pomoči.
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5. Zasvojenost in sprememba

Do tega mesta smo zasvojenost večinoma obravnavali kot stanje. Ţeleli smo
osvetliti, kakšna vedenja in načine bivanja lahko pojmujemo kot zasvojenost. Ko
govorimo o zasvojenosti, nam ta beseda označuje veliko različnih vedenj. S
kategorizacijo zasvojenosti v različne tipe ali stopnje zasvojenosti smo ugotovili, da
zasvojeni posamezniki lahko zelo različno ţivijo. Prisotnost droge lahko bolj ali manj
vpliva na njihovo socialno ţivljenje, funkcionalnost, dejavnosti itd. S pomočjo drugih
avtorjev smo v grobem razdelili to heterogeno skupino ljudi glede na to, koliko droga
prevladuje v njihovem ţivljenju in posledično na njihovo stopnjo funkcionalnosti (glej
podpoglavje: Tipologije uţivanja in stopnje zasvojenosti).
Obstaja tudi drugačen pogled na zasvojenost, v katerem ta ni obravnavana kot
stanje, temveč kot proces. Le v prvem poglavju smo omenili, da se v Enciklopediji
psihologije Corsini (Corsini 1994) zasvojenost pojmuje kot proces. Podobno
pojmovanje najdemo pri Flakerju (2002), saj pri njegovi tipologiji opozori, da ljudje
prehajajo iz ene tipologije v drugo in ne samo v smeri čedalje večje disfunkcionalnosti,
temveč tudi obratno. Posameznikovo zgodovino jemanja heroina poimenuje »kariera«,
kar označuje nek dolgotrajen in spremenljiv odnos do droge, ki se postopoma razvija
(za različne posameznike v različne smeri).

5.1 Trans-teoretični model intencionalne spremembe
Ko smo pisali o tipih zasvojenosti, smo deloma rešili problem črno-belega
obravnavanja zasvojenosti. V tem poglavju bomo poskusili razširiti naše dojemanje
zasvojenosti iz stanja na proces, ki se odvija v posamezniku. Če smo do sedaj govorili
predvsem o tem, da se zasvojenost manifestira v mnogoterih oblikah, v smislu, da se
zasvojeni posamezniki razlikujejo med seboj, moramo sedaj spregovoriti o tem, kako se
ta proces razvija in spreminja znotraj vsakega posameznika.
Pri tej nalogi si bomo pomagali s trans-teoretičnim modelom (TTM)
intencionalne spremembe vedenj, ki sta ga osnovala Carlo C. DiClemente in James O.
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Prochaska. Avtorja sta poskusila konstruirati model, ki bi zajel različne teorije o
spremembi zasvojitvenih vedenj, zato izbereta izraz »trans-teoretični«. Nalašč
poudarita, da je ta sprememba namerna, kar pomeni, da se ne zgodi sama od sebe,
temveč zahteva posameznikovo usmerjenost.
Četudi so zgradili model, ki naj bi opisoval pot spremembe zasvojitvenih vedenj,
Prochaska (2012, 103) meni, da bi lahko ta model aplicirali na širok spekter vedenj in
ne zgolj na zasvojitvena. Zametke TTM najdemo v njegovi raziskavi iz konca 70. let
prejšnjega stoletja, ko je analiziral teoretične razlage procesa spremembe pri 25 vodilnih
psihoterapevtskih strujah. Prišel je do zaključka, da so bile te teorije bolj podobne
teorijam osebnosti in psihopatologiji, saj so bolj govorile o tem, zakaj se ljudje ne
spremenijo, kot da bi razlagale sam proces spremembe. Kljub temu je v sklopu
omenjene raziskave našel nekaj pomembnih konceptov, ki so prispevali h gradnji TTM,
kot sta ozaveščanje (ang. consciousness rising) pri Freudu in podporni odnosi (ang.
helping relationships) pri Skinnerju (Prochaska 2012, 103).
TTM poda razvojno perspektivo na zasvojenost, se izogne statičnim opisom in
da prednost analizi aktivnega procesa, ki se odvija pri zasvojenih posameznikih
(DiClemente 2003, 20). V tej teoriji je posameznik ključni akter, ki igra
najpomembnejšo vlogo tako pri začetku svoje poti do zasvojenosti kot pri njenem
koncu. Iz take perspektive posameznik ni več zgolj pripadnik določene skupine
zasvojencev (funkcionalni zasvojenec, disfunkcionalni zasvojenec, dţanki itd.), temveč
je akter na svoji poti spremembe.
DiClemente (2003, 23) in Prochaska (2012, 103) menita, da obstaja skupna pot
procesa vedenjske spremembe, ki jo prehodijo vsi posamezniki ne glede na to ali ta
sprememba vodi k vzpostavljanju, predrugačenju ali prekinitvi določenega stabilnega
vzorca vedenja. To pot prikaţeta v obliki dinamičnega večdimenzionalnega konstrukta.
Ta konstrukt vsebuje štiri dimenzije: faze, procesi, markerji in kontekst spremembe.
Tukaj bomo predstavili nekaj ključnih konceptov TTM. S tem ţelimo nakazati na
kompleksnost pojava zasvojenosti ter na prednosti bolj celostne, multidimenzionalne
obravnave posameznika.
Ker naša raziskava govori o poti iz zasvojenosti, bomo o dimenzijah
intencionalne spremembe vedenj govorili predvsem v smislu prekinjanja zasvojenosti,
četudi bi lahko z istim modelom analizirali proces, ki vodi v zasvojenost.
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5.1.1 Faze spremembe
Faze spremembe razdeljujejo proces spremembe v pet različnih motivacijskih in
časovnih

segmentov:

prekontemplacija,

kontemplacija,

preparacija,

akcija

in

vzdrţevanje. Vsaka faza vsebuje specifične naloge, ki jih mora posameznik opraviti, da
bi prešel v naslednjo fazo. V vsaki fazi se sooča s specifičnimi izzivi, dokler ne doseţe
končne faze spremembe, kjer se spet najde v mirovanju oz. vzdrţevanju na novo
vzpostavljenega vzorca vedenja.
Prekontemplacija je faza, v kateri ima posameznik bolj ali manj ustaljen vzorec
uporabe droge in ne razmišlja ali zelo malo razmišlja o spremembi trenutnega vzorca
vedenja. Da bi prešel v naslednjo fazo, mora začeti resno razmišljati o spremembi
svojega zasvojitvenega vzorca vedenja.
Kontemplacija je faza, v kateri se posameznik odloča in razmišlja o spremembi.
Ker vsaka sprememba zahteva odločitev, pred odločitvijo posamezniki tehtamo »pluse
in minuse« opuščanja starih vzorcev in prevzemanja novih. Da bi prešli v naslednjo
fazo morajo zasvojeni posamezniki čustveno in racionalno doumeti, da bo sprememba
prinesla več prednosti kot slabosti in se odločiti za spremembo.
Na stopnji preparacije se posameznik zaveţe za odločitev o spremembi in
pripravlja plan, kako bo to spremembo izvedel, ter kakšno strategijo bo uporabil. Cilj te
faze je izdelava akcijskega plana, ki ga bo posameznik začel izvajati v bliţnji
prihodnosti.
Faza akcije nastopi, ko začne posameznik izvajati plan, ki si ga je zastavil.
Ljudje v tej fazi začnejo opuščati stare vzorce vedenja ter hkrati učiti se in prevzemati
nove vzorce vedenja. Cilj te faze je prevzeti nov vzorec vedenja, torej odpovedati se
rednemu uţivanju droge za daljše obdobje (3-6 mesecev).
Vzdrževanje je obdobje, v katerem posameznik vzdrţuje na novo naučen
vzorec vedenja. V tej fazi mora posameznik izogibati se spodrsljajem in recidivom v
pretekli vzorec vedenja, integrirati novo ustaljen vzorec vedenja v svoje ţivljenje in ga
utrjevati s svojim ţivljenjskim slogom (DiClemente 2003, 27; DiClemente, Schlundt in
Gemmell 2004, 104; Prochaska 2012, 104).
DiClemente (2003) pravi, da spremembo večinoma enačimo s fazo akcije,
vendar so vse pretekle faze, morebitno recikliranje faz (vračanje k preteklim fazam,
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konsolidacija opravljenih nalog ipd.) in faza utrjevanja oz. vzdrţevanja spremembe,
ravno tako pomembne.

5.1.2 Procesi spremembe
Procesi spremembe so različni notranji in zunanji (okoliški) procesi, ki se
dogajajo posamezniku in mu omogočajo spremembo vedenja. TTM je po Prochaski
(2012, 104-106) identificiral devet, po DiClementeju pa deset takih procesov, ki
označujejo interna ali eksterna doţivetja posameznika in njegove aktivnosti.
DiClemente jih razdeli v dve skupini (2003, 34):
Kognitivni/doživljajski procesi spremembe vključujejo načine mišljenja in
čustvovanja, ki producirajo spremembo. Ti so: dvigovanje zavesti oz. ozaveščanje,
emocionalno

vzburjenje,

samo-reevalvacija,

reevalvacija

okolja

in

socialna

osvoboditev. Ozaveščanje pomeni zbiranje informacij, ki večajo zavedanje o trenutnih
škodljivih vzorcih vedenja in o moţnosti ali nujnosti sprejemanja novih vzorcev.
Emocionalno vzburjenje vključuje emocionalne odzive na posameznikovo trenutno
stanje in/ali na novo vedenje oz. spremembo. Samo-reevalvacija je proces, v katerem
posameznik razmišlja o tem, kako se njegovo vedenje sklada ali je v konfliktu z
njegovim ţivljenjem, cilji, vrednostnim sistemom ipd. Reevalvacija okolja vključuje
kognitivno in emotivno oceno o tem, kako zasvojenost vpliva na posameznikovo
socialno ţivljenje, tj. na njegove odnose in okolico. Socialna osvoboditev pomeni
prepoznavanje socialnih alternativ in norm, ki pomagajo vzdrţevati ali spreminjati
določeno vedenje.
Drugo skupino procesov predstavljajo vedenjski procesi, ki vključujejo: samoosvoboditev, nadzor ali generalizacijo draţljajev, pogojevanje in proti-pogojevanje,
uporabo ojačevalcev oz. okrepitev in pomoţni odnosi. Samo-osvoboditev vključuje vero
v moţnost spremembe, zavezanost odločitvi za spremembo, prevzemanje odgovornosti,
izvajanje lastnih odločitev in na splošno zavzemanje za novo vedenje in spremembo
vedenja. Nadzor in generalizacija draţljajev pomeni ustvarjanje, spreminjanje ali
opuščanje draţljajev, ki spodbujajo prevzemanje novih vedenj ali opuščanje starih.
Nadzor pomeni zmanjšanje količine draţljajev, ki jih asociiramo z določenim vedenjem,
generalizacija pa je ravno nasprotno, torej večanje števila takih draţljajev. Pogojevanje
in proti-pogojevanje pa pomeni spreminjanje vedenjskih odzivov na določen draţljaj,
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prevzemanje novih vedenj in aktivnosti za zamenjavo starih. Uporaba ojačevalcev
vključuje identifikacijo in manipuliranje s pozitivnimi in negativnimi ojačevalci za
trenutno ali novo vedenje. Sem spada nagrajevanje za nova vedenja in hkratno
odstranjevanje ojačevalcev za staro (zasvojitveno) vedenje. Zadnji proces spremembe
so podporni odnosi oz. iskanje in pridobivanje podpore s strani druţine, prijateljev,
terapevtske skupine itd.
Vsi ti procesi se prepletajo in vplivajo en na drugega. Samo-reevalvacija lahko
vpliva na emocionalne odzive, ki dalje vplivajo na ozaveščanje, samo-osvobajanje itd.

5.1.3 Označevalci spremembe
Poleg faz in procesov spremembe DiClemente (2003) izpostavi še tri konstrukte,
ki pomagajo razumeti intencionalno spremembo. Ti so odločitveno ravnoteţje, samoučinkovitost in skušnjava.
Odločitveno ravnotežje je rezultat tehtanja »plusov in minusov« za spremembo
in je pomemben označevalec za spremembo (zlasti v zgodnejših fazah spremembe). Da
bi posameznik naredil prehod v nadaljnje faze morajo »plusi« za spremembo pretehtati
»minuse«. Če za primer vzamemo nekoga, ki se nahaja v fazi kontemplacije, mora
odločitveno ravnoteţje pokazati več prednosti kot slabosti za nov način ţivljenja in več
slabosti kot prednosti za vzdrţevanje starega vzorca obnašanja. Šele takrat se lahko
posameznik premakne v fazo preparacije in nadaljnje akcije.
Samo-učinkovitost (ang. self-efficacy) je percepcija posameznika o svojih
sposobnostih in zmogljivostih, da izvede ţeleno akcijo, sprejme nov način ţivljenja in
hkrati opušča starega. Ta označevalec spremembe je pomemben v vseh fazah
spremembe, vendar igra ključno vlogo predvsem v fazah od preparacije do akcije in
vzdrţevanja. V kontrapunktu s konceptom samo-učinkovitosti je koncept skušnjave
(ang. temptation), ki govori o posameznikovi moči in ţeljah ali nagnjenosti, da izvede
določeno vedenje v danih okoliščinah. Konkretneje povedano ta koncept govori o
posameznikovi skušnjavi, da bi kadil, pil, se drogiral ipd. Po navadi sta ta dva koncepta
v negativni korelaciji. Bolj kot se oseba počuti samo-učinkovita pri spremembi oz.
abstinenci od določenega zasvojitvenega vedenja, manj skušnjav doţivlja.
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5.1.4 Kontekst spremembe
Vsaka vedenjska sprememba se dogaja v širšem ţivljenjskem kontekstu
posameznika. Ta kontekst lahko olajša in omogoči ali oteţi in onemogoči spremembo.
DiClemente (2003) našteje pet področij, ki lahko ključno vplivajo na potek procesa
spremembe: trenutna ţivljenjska situacija, prepričanja in drţe, interpersonalni odnosi,
socialni sistem in trajne osebnostne lastnosti. Teţave, ovire, moči, ki se nahajajo v
vsakem od teh petih področij obkroţajo in so v interakciji s sposobnostjo prehajanja
med različnimi fazami spremembe.
Trenutna življenjska situacija se nanaša na notranje in zunanje dogajanje, ki
obkroţa posameznika v danem trenutku. Sem spadajo morebitne psihične bolezni,
socialna in finančna situacija, intelektualne sposobnosti, moţnosti zaposlitve, stopnja
izobrazbe itd., ki lahko pomembno vplivajo na spremembo zasvojitvenih vedenj.
Prepričanja in drže označujejo posameznikov vrednostni sistem, osnovna
prepričanja, vrednote, splošna prepričanja o sebi, druţbi, religiji, druţini itd., ki vplivajo
na osebna prepričanja o tem, kako naj bi sprememba potekala.
Interpersonalni odnosi vključujejo diadične interakcije v posameznikovem
ţivljenju. Sem po navadi sodijo odnosi s pomembnimi drugimi (starši, partnerji in
prijatelji), ki lahko podpirajo spremembo ali jo oteţijo.
Socialni sistem predstavlja širše socialne stike z druţinskim sistemom, socialno
mreţo, delovnim okoljem itd. Podobno kot interpersonalni odnosi tudi socialni sistemi
lahko lajšajo ali ovirajo prehajanje med fazami na poti do spremembe.
Trajne osebnostne lastnosti vključujejo temeljne osebnostne karakteristike in
intrapersonalne konflikte, ki jih posameznik nosi v sebi. V to polje spada osebna
identiteta, samozavedanje, samo-vrednotenje, stopnja ekstrovertiranosti, fleksibilnost,
vodljivost itd.
TTM intencionalne spremembe poda kompleksen teoretični pogled na
zasvojenega posameznika in na pot, ki jo mora prehoditi, da bi uspešno prišel do
stabilnega vzdrţevanja spremembe. Faze spremembe nam pomagajo razumeti, na
kakšni stopnji razvoja spremembe se nahaja posameznik in s kakšnimi nalogami se
mora spopasti, da bi postopoma prehajal iz določenega ustaljenega vzorca vedenja v
drugega. Avtorji nas pri tem opominjajo, da je linearno nemoteno prehajanje iz ene faze
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v drugo bolj izjema kot pravilo, da se faze velikokrat morajo ponavljati. To ponavljanje
oz. recikliranje se v tej teoriji predvideva in se ne dojema kot slabost ali neuspešnost
procesa spremembe. Vsak zdrs ali recidiv se sprejema kot novo moţnost za utrjevanje
znanja, ki ga je potrebno pridobiti za prehod v naslednjo fazo (DiClemente, Schlundt in
Gemmell 2004, 104).
Procesi spremembe nam pomagajo razdelati in analizirati notranje in zunanje
dogajanje, ki omogoča spremembo. Kot smo videli zgoraj, veliko različnih procesov
prispeva k uspešnemu spreminjanju zasvojitvenih vzorcev obnašanja. Spremembe
potekajo na več nivojih: na čustvenem, doţivljajskem, kognitivnem, vedenjskem. Poleg
tega avtorja ne zanemarita konteksta, v katerem se vse te spremembe dogajajo in
poudarjata pomembnost odnosov: odnos do sebe (intrapsihični nivo), odnos do drugih
(interpersonalni nivo), odnos do druţbe (socialni nivo).

5.2 Uporabnost trans-teoretičnega modela intencionalne spremembe
TTM intencionalne spremembe je lahko v pomoč terapevtom in samim
zasvojencem, saj lahko prispeva k boljšemu razumevanju kompleksnega pojava
zasvojenosti. Iz njega se lahko naučimo, da je temeljita sprememba dolgotrajen proces.
Ta se dogaja postopoma, v različnih fazah. Vsaka faza nudi značilne izzive in naloge, ki
jih je treba izpolniti za »napredovanje« v naslednje faze. To lahko pomaga terapevtom
razumeti trenutno fazo, v kateri se nahaja zasvojeni posameznik in planirati primerne
intervencije za dano fazo.
Večdimenzionalnost modela zaobjame kompleksno naravo zasvojenosti.
Upošteva predvsem posameznika, ki se odloča o spremembi in jo izvršuje. S tem redni
uţivalec drog ni več pasivni član te ali one skupine zasvojenih, vendar postane
opolnomočen akter. Pri tem se ne zanemarja pomembnost okoliških faktorjev, ki so
opisani pod dimenzijo »kontekst spremembe«.
Pogostost recidivov in dolgotrajnost procesa zdravljenja zasvojenosti lahko na
terapevta delujeta frustrirajoče. DiClemente poudarja, da se sprememba dogaja v
posamezniku, da je sam odgovoren za to spremembo, terapevt lahko samo pomaga pri
doseganju ciljev. Recikliranje preteklih faz se dojema kot del procesa in je priloţnost za
ponovno učenje veščin, ki morda niso bile dobro usvojene (DiClemente, Schlundt in
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Gemmell 2004, 113). Takšno dojemanje lahko razbremeni terapevta in ga pozove k
večji potrpeţljivosti.
TTM intencionalne spremembe se sklada s principi paradigme zmanjševanja
škode, saj podpira idejo, da se lahko dela s posamezniki, ki se nahajajo v katerikoli fazi
procesa spremembe. Vsak posameznik je obravnavan kot oseba z unikatnim skupkom
izkušenj, teţav in virov moči. S tem sočutnim zavedanjem se morebitne strokovne
intervencije prilagajajo posamezniku, in ne obratno. Poleg tega zavedanje, da je faze
velikokrat potrebno ponavljati, nagovarja k večji potrpeţljivosti s strani terapevtov.
Vsak majhen korak v »pravo« smer je pomemben korak, in korak »nazaj« ravno tako
predstavlja priloţnost za ponovno učenje in trdnejše napredovanje.
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6. Raziskovalni problem in raziskovalna metodologija

6.1 Raziskovalni problem
Zagovorniki različnih pristopov zdravljenja zasvojenosti od prepovedanih drog
promovirajo zelo različne načine doseganja abstinence, pri tem pa bolj ali manj
upoštevajo mnenja in ţelje samih uţivalcev in bivših uţivalcev drog. V magistrskem
delu smo obravnavali proces doseganja in vzdrţevanja abstinence, pri čemer smo se
naslanjali predvsem na pričevanja posameznikov, ki imajo zgodovino dolgotrajne
zasvojenosti od prepovedanih drog in so po tem uspešno vzpostavili stanje abstinence,
saj izhajamo iz prepričanja, da zgodbe ljudi, ki so preţiveli raziskovano problematiko,
le-to lahko tudi najbolje opišejo.
Gene M. Heyman (2009) v svoji knjigi Addiction: a disorder of choice
(Zasvojenost: motnja izbire, prevod: moj) ugotavlja, da se večina znanstvenih raziskav o
zasvojenosti od prepovedanih drog izvaja na podlagi podatkov, ki so pridobljeni v
institucijah za zdravljenje zasvojenosti. Glede na to, da se večina ljudi pozdravi brez
strokovne pomoči (Sobell in dr. 2001, 1468), raziskave, ki so bile izvedene zgolj na
populaciji, ki se zdravi v različnih institucijah za zdravljenje zasvojenosti, niso
reprezentativne za celotno populacijo. Zato je raziskovanje problematike zasvojenosti
od prepovedanih drog na podlagi pričevanj nekdanjih zasvojencev, ki pri zdravljenju
zasvojenosti niso nujno prejeli strokovne pomoči, pomembno. V pričujoči raziskavi
smo se odločili za tak pristop, saj lahko poda bolj realno sliko o tem, kako se odvija
proces zdravljenja zasvojenosti in vzdrţevanja abstinence.
Raziskave na temo zasvojenosti od prepovedanih drog so zelo aktualne, saj ni še
konsenza o tem, kaj zasvojenost sploh je. Sama definicija zasvojenosti ni pomembna
sama na sebi, vendar smo nanjo dali velik poudarek, saj iz definicije zasvojenosti dalje
izpeljujemo načine obravnavanja zasvojenih tako v pravnem kot v socialnozdravstvenem smislu. Če je zasvojenost bolezen, bodo zasvojeni deleţni zdravljenja, če
je to odklonsko vedenje, jih bomo kaznovali, če je kognitivni manko, jih bomo učili in
prevzgajali (DiClemente 2003, vii).
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Opis procesa zdravljenja zasvojenosti in vzdrţevanja abstinence iz perspektive
uspešnih abstinentov lahko strokovnim delavcem nudi pomembne napotke pri delu z
zasvojenci in abstinenti. Pri tem je pomembno vedeti, s kakšnimi problematikami se
srečujejo ljudje v procesu zdravljenja zasvojenosti in podrobneje spoznati dejavnike, ki
ključno vplivajo na zdravljenje zasvojenosti in vzdrţevanje abstinence. Bolj kot
raziskovanje uspešnosti posamičnih metod zdravljenja nas zanima perspektiva uţivalca
oz. bivšega uţivalca drog; kako on pojmuje teţave, s katerimi se je moral soočati, kako
se je odločal za zdravljenje, kakšne stvari je moral spremeniti v svojem mišljenju,
vedenju in čustvovanju, da bi dosegel stabilno abstinenco od drog ter kateri dejavniki
pomagajo pri vzdrţevanju abstinence od drog. Iz tega lahko izpeljemo konkretne
napotke za učinkovito delo z zasvojenimi in z abstinenti od prepovedanih drog.

6.2 Cilj raziskave
V raziskavi smo ţeleli izvedeti, kaj je bivšim zasvojencem pomagalo in kaj jih je
oviralo pri odločanju za abstinenco, kakšno je njihovo dojemanje abstinence, kaj jim
pomaga vzdrţevati abstinenco ter kaj so morali spremeniti (v svojem mišljenju,
vedenju, čustvovanju), da so dosegli abstinenco. Zanimale so nas tudi spremembe v
njihovem dojemanje sebe in svojih pomembnih drugih.

Cilj prvega dela kvalitativne analize je bil identificirati izjave intervjuvancev, ki
govorijo o zasvojenosti, zdravljenju zasvojenosti in vzdrţevanju abstinence ter jih
pretvoriti v (teoretične) koncepte.
Cilj drugega dela kvalitativne analize je bil povezati identificirane koncepte (iz
prvega cilja) v sistem nadrednih kategorij o zasvojenosti, zdravljenju zasvojenosti in
vzdrţevanju abstinence ter oblikovati substantivno teorijo (Strauss in Corbin 1990, 123150) o ključnih vidikih zdravljenja zasvojenosti, kot jih vidijo osebe z zgodovino
zasvojenosti.
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6.3 Postopek raziskave
6.3.1 Udeleţenci
V raziskavo je bilo vključenih osem oseb z zgodovino zasvojenosti od
prepovedanih drog in kasnejšo uspešno vzpostavljeno abstinenco od prepovedanih drog.
Pogoji za sodelovanje v raziskavi so bili: vsaj 12 mesecev aktivne uporabe
prepovedanih drog v preteklosti, vsaj 3 mesece abstinence od prepovedanih drog v
sedanjosti.
Intervju je bil izveden s petimi moškimi in tremi ţenskami z najmanj 10
mesecev in največ 13 let abstinence, stari so bili med 25 in 43 let. Izvedli smo priročno
vzorčenje, kar pomeni, da smo izbrali ljudi, ki so bili raziskovalcem najbolj dostopni.
Edini kriterij izbire je bila stabilna abstinenca od prepovedanih drog (ki traja vsaj tri
mesece) po dolgotrajni zasvojenosti (vsaj 12 mesecev).

6.3.2 Materiali
Vir podatkov naše analize so bili transkripti polstrukturiranih intervjujev, ki so
bili opravljeni z udeleţenci raziskave. Polstrukturirani intervju je bil sestavljen za
namen te raziskave in je vključeval naslednja vsebinska področja:


dojemanje abstinence,



strokovna pomoč pri zdravljenju zasvojenosti,



oblike zdravljenja zasvojenosti,



obdobje odločanja za zdravljenje zasvojenosti,



faktorji, ki pripomorejo v fazi odločanja za zdravljenje/doseganja
abstinence/vzdrţevanja abstinence,



faktorji,

ki

omejujejo

v

fazi

odločanja

za

zdravljenje/doseganja

abstinence/vzdrţevanja abstinence,


ključne spremembe, pomembne za doseganje in vzdrţevanje abstinence,



spremembe v odnosu do sebe (v fazi odločanja za zdravljenje/doseganja
abstinence/vzdrţevanja abstinence) in
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spremembe v odnosu do drugih (v fazi odločanja za zdravljenje/doseganja
abstinence/vzdrţevanja abstinence).

Celoten intervju je dodan v prilogi A na strani 135.
Intervjuji so bili zvočno posneti, kasneje pa so bili narejeni natančni transkripti teh
zvočnih posnetkov.

6.3.3 Metoda in postopek analize
Raziskavo smo izvedli z metodo osnovane teorije (ang. grounded theory).
Metodo sta oblikovala ameriška sociologa Anselm Strauss in Barney Glaser v 60. letih
20. stoletja. Cilj raziskave izvedene z metodo osnovane teorije je odkritje teorije, ki
nastane s sistematično analizo empiričnih podatkov. Raziskava se začne brez
vnaprejšnjih predvidevanj, kakšne rezultate naj bi končna teorija dala, torej brez
vnaprejšnjih hipotez ali teoretičnih opredelitev (Méabh in Fourie 2014, 2).
Na začetku analize podatkov smo opravili odprto kodiranje transkribiranih
intervjujev, s katerim smo konceptualizirali posamične izjave, ki so se nanašale na
raziskovalno polje. Med t.i. osnim kodiranjem smo zdruţili koncepte ali kategorije
prvega reda v kategorije drugega reda, ki povezujejo skupek sorodnih konceptov. V
zadnji fazi smo kategorije drugega reda zdruţili v kategorije tretjega reda, ki
predstavljajo glavne tematike oz. podpoglavja rezultatov naše raziskave. Primeri
tvorjenja konceptov oz. kategorij prvega reda so prikazani v tabeli 1. Primeri
zdruţevanja konceptov oz. kategorij prvega reda v kategorije drugega in tretjega reda so
prikazani v tabeli 2.
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Tabela 1
Primeri odprtega kodiranja in razvrščanja v kategorije prvega reda.

IZJAVE INTERVJUVANCEV

TVORJENJE KONCEPTOV

Si prepričan, da so drugi tisti, ki so te
uničili

Krivljenje drugih za lastno stanje

Ni mi bilo jasno, kaj se dogaja, kaj jaz
doţivljam

Nezmoţnost razumevanja in
prepoznavanja lastnih čustev
(aleksitimija)

Skozi sem iskal zunanje razloge, da se jaz
razjezim

Iskanje zunanjih razlogov za lastno
nelagodje

Ţelel sem si samo umreti

Ţelja po smrti

Nisem videl tudi ene svetle točke, da bi me
rešila

Občutek brezizhodnosti, obupanosti

Imela sem dva overdosa

Doţivljanje overdozov

Psihično sem bila tako uničena

Psihične teţave

Potem je mama vse izvedela

Seznanjenje staršev o obstoju zasvojenosti

Sem imel dve stvari na razpolago: da bi
postal oreng diler, al da bi se šel
pozdravit

Tehtanje med ilegalnim in legalnim
načinom ţivljenja

Začenjal sem se zavedati

Spremembe v samozavedanju

Potem se počasi naučiš še sebe imet rad

Učenje ljubezni do samega sebe
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Tabela 2
Primeri zdruţevanja kategorij prvega reda v kategorije drugega in tretjega reda.

KATEGORIJE 1. REDA

KATEGORIJE 2. REDA

KATEGORIJE 3. REDA

Krivljenje drugih za lastno
stanje
Nezmoţnost razumevanja
in prepoznavanja lastnih
čustev (aleksitimija)

Karakteristike čustvenega
procesiranja (pred
zdravljenjem)
OVIRE IN ČUSTVENO
DOŢIVLJANJE V
ZASVOJENOSTI

Iskanje zunanjih razlogov
za lastno nelagodje
Ţelja po smrti
Občutek brezizhodnosti,
obupanosti

Čustveno doţivljanje v
zasvojenosti

Doţivljanje overdosov
Psihične teţave
Seznanjenje staršev o
obstoju zasvojenosti
Tehtanje med ilegalnim in
legalnim načinom ţivljenja

Sproţilci odločitve za
zdravljenje
TEHTANJE IN
ODLOČITEV ZA
ZDRAVLJENJE
Biti na razpotju

Spremembe v
samozavedanju
Učenje ljubezni do samega
sebe

Čustveno dozorevanje
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SPREMEMBA IN
OSEBNOSTNI RAZVOJ

7. Rezultati raziskave

Kot rezultat obdelave podatkov smo skozi kodiranje dobili sedem glavnih
kategorij. Te kategorije govorijo o dojemanju zasvojenosti, droge in abstinence, o
okoliščinah, v katerih je zasvojenost nastala in se razreševala, o ovirah pri razreševanju
zasvojenosti, o čustvenem doţivljanju skozi vse te faze (obdobje pred zasvojenostjo,
med zasvojenostjo in po njej), o obdobju tehtanja in odločanja za abstinenco, o izkušnji
zdravljenja, o spremembi in osebnostnem razvoju ter o abstinenci in izzivih, ki se
pojavljajo pri udejanjanju abstinence.

V prvo kategorijo smo uvrstili dojemanje droge, zasvojenosti in abstinence. V
njej intervjuvanci razlagajo o njihovem pogledu na lastno uporabo drog, zasvojenost in
abstinenco ter na pojav zasvojenosti nasploh. Droga tukaj nastopa predvsem kot
neuspeli poskus razreševanja osebnih čustvenih, psihičnih in medosebnih teţav ter kot
vzrok za teţave. Razlikuje se med psihično in fizično zasvojenostjo, pri čemer ima
psihična zasvojenost večjo teţo. Medtem ko je dojemanje funkcije drog precej enotno,
je dojemanje abstinence zelo raznoliko.
V drugo kategorijo smo uvrstili okoliščine, v katerih je zasvojenost nastajala, se
odvijala in razreševala. Kronološko in tematsko gledano je ta kategorija precej široka.
Sega od druţinskih teţav in travm, ki so se odvijale v otroštvu, do sedanjega načina
ţivljenja v abstinenci. Zaobjema osebnostne lastnosti pred zasvojenostjo, vzorce
mišljenja v zasvojenosti, odnos do sebe, značilno nezaupanje v socialno okolje,
osebnostne lastnosti povezane z zasvojenostjo, odnos s pomembnimi drugimi skozi celo
ţivljenje ter odnos z drugimi v zasvojenosti, ţivljenjske okoliščine in stanje pred
zdravljenjem.
V tretjo kategorijo smo uvrstili ovire pri odločanju za zdravljenje in pri
udejanjanju ţelje po abstinenci ter čustveno vzdušje v obdobju zasvojenosti. Opisali
smo faktorje, ki omejujejo, oddaljujejo od odločitve za zdravljenje, odpor do
spremembe in do prejemanja pomoči ter prisotnost potrebe po omamljanju. Pomemben
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poudarek bomo namenili čustvenemu doţivljanju in karakteristikam čustvenega
procesiranja v zasvojenosti.
V četrti kategoriji smo opisali obdobje tehtanja in odločanja za zdravljenje in
abstinenco. Obdobje, ko se človek znajde na razpotju, je preţeto z dilemo o uţivanju ali
neuţivanju droge. V tej kategoriji smo identificirali vrsto raznolikih sproţilcev
odločitve za zdravljenje zasvojenosti ter izjemne trenutke, ki so ključno vplivali na
odločitev za abstinenco.
V peto kategorijo smo uvrstili izkušnjo zdravljenja. Vanjo so vključeni osebni
vidiki doţivljanja izkušnje zdravljenja; čustveno doţivljanje med zdravljenjem,
navedeni motivi za zdravljenje, faktorji, ki so pripomogli pri vzpostavljanju abstinence,
izkušnje kriz med zdravljenjem, naloge v procesu zdravljenja ter oblike in izkušnje
zdravljenja nasploh. Ravno tako so vključeni bolj strukturni in zunanji faktorji
zdravljenja: vloga terapevtov, kognitivne in vedenjske strategije in izvedeni ukrepi med
zdravljenjem, ki so pripomogli pri vzpostavljanju abstinence.
Spremembi in osebnemu razvoju smo posvetili šesto kategorijo. V njej so
analizirane spremembe v odnosih, v vzorcih mišljenja in čustvovanja. Tukaj bomo
navedli pomembna spoznanja, ki so pripeljala do čustvenega in osebnega dozorevanja.
V zadnji kategoriji smo predstavili obdobje vzdrževanja abstinence. V njej
smo opisali izzive, ki se pojavljajo pri doseganju in vzdrţevanju abstinence. Navedeni
so pomembni faktorji pri vzdrţevanju abstinence, motivi za vzdrţevanje abstinence,
čustveno doţivljanje v treznosti in pozitivne posledice abstinence ter pozitivne
posledice izkušnje zasvojenosti. V nadaljevanju bomo vsaki kategoriji posvetili posebno
podpoglavje.

7.1 Dojemanje droge, zasvojenosti in abstinence
Naši intervjuvanci so razlagali, kako dojemajo funkcijo drog, pojav zasvojenosti
in abstinenco. Njihov pogled se je skozi čas spreminjal in se izoblikoval v sedanje
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dojemanje, ki ga bomo predstavili v tem podpoglavju. Definicije bodo preţete z
njihovimi doţivetji in izkušnjami. Četudi bodo lahko delovale nesistematično, bomo
njihov pogled upoštevali resno, kot pogled izvedenca, ki nam lahko ravno zaradi lastne
izkušnje najbolje pove, kaj pomeni zasvojenost, kakšno funkcijo imajo droge v ţivljenju
zasvojenega in kakšne oblike abstinence lahko ţivijo.

7.1.1 Funkcija drog
Ena od pogostejših funkcij drog, ki jo izpostavljajo naši intervjuvanci, je
blaţenje čustvene bolečine. Z drogo so tolaţili trpljenje (»to trpljenje sem tolaţil z
drogo«), prekrivali nerazrešene teţave (»Sem videla, koliko nenormalno nerazrešenih
stvari imam, ki sem jih utopila v drogi za ful let«), poskusili zapolniti občutke praznine
(»To notranje hrepenenje, pa občutek da ti nekaj manjka, (...) in neka taka melanholija,
praznost, hrepenenje po nečem. To je takrat droga vse zafilala«), prikrivali negotovost,
pomanjkanje samozavesti in ranljivost (»Kar se tiče mojega sramu, srameţljivosti,
nasprotni spol... sem to zmeraj iskal na ţurih«, »S kokainom veš, da dobiš samozavest,
in si od tega odvisen, ki je sam nimaš. Na začetku to izkoristiš, da se odpreš nekomu, in
se lahko zbliţaš z nekom«). Uţivanje drog je imelo namen odstraniti čustva in misli
(»Skozi se zadevaš, da sploh ne čutiš, ne razmišljaš«). Takšno dojemanje funkcije drog
se ujema z nazori relacijske druţinske terapije, ki pravi, da so psihični odrazi
zasvojenosti neregulirana čutenja, občutki praznine, strahu, groze, gnusa, sramu,
pomanjkanje samospoštovanja, samozavesti itd. (Gostečnik 2008, 517).
Izjemoma smo naleteli tudi na pričevanja o redni uporabi drog zgolj zaradi
zabave in ne zaradi lajšanja kakršnihkoli teţav (»Ta filing od opiatov je meni bil
fenomenalen. (...) Nisem imel nobenih psihičnih ali čustvenih stisk«; »Jaz sem verjel v
to, a veš, dokler nisem prišel do podna, meni se je zdelo totalno špon zadevat, met skozi,
to robo obračat, skozi imeti v ţepu une jajčke s heroinom al pa une srebrne paketke...
tako da dokler sem res v to verjel, meni je bilo to. Ni bilo boljšega no, in sem bil čisto
predan temu«). Na tem mestu ne moremo soditi o tem, ali so take izjave posledica
pomanjkanja poglobljene refleksije o lastni uporabi drog, saj tudi v globinskem
intervjuju ne moremo docela ugotoviti vseh pristnih razlogov za zasvojitvena vedenja.
Zato bomo sprejeli takšno pričevanje in ga bomo obravnavali kot resnično in
pomembno izjavo. Droga torej lahko sluţi na začetku zgolj kot zabava, vir uţitka, ki
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zaradi prekomerne uporabe lahko uide iz rok in začne povzročati resne teţave v
vsakdanjem ţivljenju uporabnikov.

7.1.2 Dojemanje zasvojenosti
Zasvojenost lahko nastane kot poskus razreševanja teţav, a medtem ko (vsaj
začasno) utiša primarno trpljenje, ustvarja nove teţave. Naši intervjuvanci so našteli
nekaj lastnosti zasvojenosti, kot jo sami razumejo.


Zasvojenost razdiralno deluje na odnose (»Ker se je ta odnos totalno uničil, lih
zaradi te moje droge. Lahko bi bil kul odnos, sva se mela rada, sva se dobro
razumela, vse skupaj... Ta droga je toliko enih stvari nakopala...«)



Zasvojenost je odraz nemoči in nezdravja (»Če si ti zdrava in močna osebnost,
ne boš postal odvisen«)



Obstajajo številni in raznoliki vzroki za drogiranje (»Je ful različnih stvari,
različnih vzrokov, zakaj folk jemlje stvari. Al je to občutek nemoči, al da si
nesrečen...«)



V zasvojenost se ujameš, »če nekaj ni v redu v ţivljenju nasploh«



Problematika zasvojenosti je večplastna (»To je kot en grozd, ki se te drţi«)



Zasvojenost te sili k neiskrenosti (»Narkomani smo kronični laţnivci. (...) Ko
postaneš narkoman, to (laganje) postane tvoj stil ţivljenja«)



Zasvojenost je samodestrukcija (»...lahko rečeš temu počasen samomor«)



Zasvojenost ima jasne znake slabega vpliva na ţivljenje, vendar jih zasvojeni
pogosto ne prepoznavajo (»Ti toliko rineš v tej svoji smeri, da enostavno, tudi če
ti ţivljenje in realnost in vsi okrog tebe ti govorijo, ti ne vidiš in nočeš videti«)



Redno drogiranje je odraz nesreče (»Na nek način mislim, da si nesrečen, (če se
toliko drogiraš)«)
Obdobje zasvojenosti opisujejo tudi kot obdobje osebnostne stagnacije (»s tem,

ko si se drogiral, se nisi razvijal in si ostajal isti«) ali celo degradacije. Zaradi
nenehnega potlačevanja teţav in nepripravljenosti soočanja s temi teţavami se ljudje
znajdejo v obdobju stagnacije. Nekateri dojemajo obdobje zasvojenosti kot obdobje, v
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katerem so se osebnostno degradirali z laganjem in krajo, torej z opuščanjem nekdanjih
načel in vrednot (»Pol padeš na poden, kjer kradeš... z mojo narkomanijo sem se spustil
v to, v kar sem se prej skozi boril proti«).
Intervjuvanci razlikujejo med fizično in psihično zasvojenostjo, pri čemer
psihični dajejo večjo teţo (»Mogoče nisi fizično, si pa psihično odvisen (od drog)«, »Se
mi zdi, da ni glavna fizična abstinenca, da je to 2% v primerjavi s tem, da se psihično in
duševno nazaj postaviš«).
Nekateri razlikujejo tudi med ozdravljenostjo in zazdravljenostjo, pri čemer je
zazdravljenost abstinenčno stanje z občasno prisotnostjo ţelje po drogi (»Ker na začetku
ne kadiš čikov, ampak čutiš te tesnobe al kot nekaj... jaz bi, pa ne smem«), ozdravljenost
pa je abstinenca brez ţelje ali potrebe po drogi (»Pol sem ene par krat po enem letu
sprobal joint in je bilo.. kaj je to, brezveze, ne rabim tega, skadim čik nič, brezveze. In
šele to jaz dojemam, kot da si ozdravljen, prej je zazdravljenost«.
Takšno dojemanje zasvojenosti, ki ima kot moţni izid tudi popolno
ozdravljenost, oporeka široko sprejeti teoriji o zasvojenosti kot o kronični relapsivni
moţganski bolezni (Leshner 1997). Ker je bolezen kronična, Leshner (1997, 46) meni,
da je najboljši rezultat zdravljenja dolgoročna abstinenca s krajšimi obdobji recidiva in
jo po definiciji ne moremo ozdraviti, lahko jo le zazdravimo. Pričevanja nekaterih naših
intervjuvancev pa zanikajo takšno definicijo, saj zase menijo, da so popolnoma
ozdravljeni, ker ne čutijo več ţelje ali potrebe po drogi.

7.1.3 Dojemanje abstinence
Abstinenca je pojem, ki ga naši intervjuvanci dojemajo zelo raznoliko. Za
nekatere je abstinenca nujno popolna abstinenca od vseh psihoaktivnih substanc
vključno z alkoholom. Taki bivši uţivalci drog ne verjamejo v zmoţnost zmerne
uporabe. Drugi del bivših uţivalcev abstinira od vseh drog in občasno pije alkohol. Zase
trdijo, da bodisi ne ţelijo bodisi ne zmorejo občasno uporabljati droge. Izjema je en
intervjuvanec, ki trdi, da lahko uporablja občasno tudi droge, vendar ne tiste, na katere
je bil primarno zasvojen. Njemu abstinenca pomeni popolna abstinenca od opiatov,
ostale droge uporablja poredko.
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7.2 Osebnostne lastnosti in ţivljenjske okoliščine
Okoliščine, ki jih bomo obravnavali tukaj, govorijo predvsem o osebnostnih
lastnosti, vzorcih mišljenja, odnosih z drugimi in o bolj konkretnih ţivljenjskih
okoliščinah pred odločitvijo za zdravljenje. Vsi ti faktorji pomembno vplivajo na
nastanek zasvojenosti ter na morebitno pot iz nje.

7.2.1 Osebnostne lastnosti in vzorci mišljenja
Intervjuvanci govorijo o osebnostnih lastnosti pred zasvojenostjo, ki so jih v
zasvojenosti opustili tudi zaradi same narave zasvojenosti. En intervjuvanec nazorno
opiše razkroj teh primarnih osebnostnih lastnosti: »Jaz sem bil včasih človek principov,
sem verjel v ene stvari malo bolj napredne, in pol padeš na poden, kjer kradeš. Z mojo
narkomanijo sem se spustil v to, v kar sem se prej skozi boril proti. (...) Literarno
rečeno: dušo sem si strgal. Nič od mene ni ostalo«. Vendar obstajajo tudi drugačne
zgodbe, v katerih so se ljudje skozi borili, da bi obdrţali stik s seboj (»Sem ţe kradla,
kjer sem lahko, prodala karkoli sem imela. Ampak nekje je še bila tista meja, čez kaj pa
ne. Se mi zdi, da je bila ta vez s seboj še močna«. Iz tega lahko sklepamo, da obstajajo
različne stopnje opuščanja lastnih primarnih osebnostnih potez.

Dalje je govora o osebnostnih lastnostih, ki jih nekdanji redni uporabniki drog
povezujejo z zasvojenostjo:


Ţiveti preveč v ekstremih (»Kolkor sem bil prej v lajfu mogoče vedno preveč v
ekstreme (...), sem tudi tokrat padel v eno tako stvar, ki mi ni nič moglo
preprečit, da ne bi do tega prišel, da ne bi uzel«)



Pomanjkanje meja (»Jaz pretiravam v vseh stvareh«). To pomanjkanje meja se
je kazalo v zasvojenosti, kjer je droga nastopala tudi kot orodje preizkušanja teh
meja (»Jaz sem tudi preizkušal meje (z drogiranjem). Sej ne vem... a je bila to
radovednost, al je to bilo ţe genetsko, predispozicijo imaš... al kaj, ne vem«)



Impulzivnost (»Prej ko si bil impulziven, je bilo lih to najlaţje, se it zadet«)



Samodestruktivnost (»Samodestrukcija je bila pri meni ful močna«)
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Samo-omejevanje (»Sem samocenzuro delal, da nisem znal... Nisi si dovolil
ţiveti tega, kar si res ţeliš«)



Nesamozavest (»Prej sem mislila, da je itak brezveze in da sem nesposobna, da
bi karkoli nardila v lajfu, totalno nesamozavestna«)



Prekomerno, konstantno doţivljanje sramu, ki blokira (»Čustvo sram me je skozi
spremljalo pa blokiralo«)



Preobčutljivost (»Jaz sem zelo občutljiva, pri meni si mogel v rokavicah«)

Nekatere od teh lastnosti opisujejo kot del vzrokov za zasvojenost, druge pa kot
posledico zasvojenosti.
Vzorci mišljenja v zasvojenosti so prepleteni z nezaupanjem v socialno
okolje in z občutki nesmotrnosti "navadnega" oz. treznega življenja. Nezaupanje v
socialno okolje in občutek nesmotrnosti treznega ţivljenja je opisano v naslednjih
vzorcih mišljenja:


Mnenje, da imajo ljudje, ki ţivijo običajna ţivljenja oprane moţgane (»Vsi ti
ljudje, ki ţivijo običajna ţivljenja, imajo oprane moţgane«)



Nezaupanje svarilom o slabem vplivu drog (»Niti ne verjameš, da so take
(droge), kot ti govorijo, ker je to itak vse samo antipropaganda«)



Nezaupanje in občutki izigranosti (»Mogoče jim ne zaupaš, ker čutiš, da so te ţe
tolikokrat okoli prinesli, da zdaj pa res ne več«)



Mnenje, »da je cela druţba zlagana«



Mnenje, da je trezno ţivljenje brezvezno (»Sem mel jaz v glavi, da jaz trezen ne
bom nikoli, kakšen je ta trezen ţivljenje beden in valda in pol se sam zadevaš«)
Pogosto se je pojavljalo mnenje, da imajo »navadni« ljudje »oprane moţgane«,

da ţivijo zlagana ţivljenja v zlagani druţbi. Zaradi občutkov izigranosti in zlaganosti
intervjuvanci pogosto omenjajo dejstvo, da niso bili zaupljivi in da so teţko sprejemali
ljudi. Ob začetku uţivanja mamil niso razmišljali o posledicah in niso verjeli svarilom o
slabem vplivu uţivanja mamil, saj so ta svarila prejemali od ljudi, ki jim niso zaupali.
Nekateri poročajo o nekdanjem občutku, da je trezno ţivljenje bedno in dolgoţivost
nesmiselna (»Sem si skozi govoril nekako, saj lajf po tridesetem nima smisla«).
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Nekateri intervjuvanci so vzdrţevali visoko funkcionalnost v smislu, da so
študirali, imeli sluţbo, vzdrţevali odnose, ki niso bili vezani na zadevanje itd. Poročajo
tudi o »dvojnem ţivljenju«, ţivljenju z drogo in »normalnem« ţivljenju, v katerem so
skrivali svojo zasvojenost (»Sem v bistvu skozi neki delala. Dokaj normalen lajf sem še
imela. Nisem bila na cesti. Sem v bistvu kar malo dvojno ţivljenje ţivela. (...)Ta
dţankijevski, da kupiš pa to, ampak tu ni prijateljev. moji frendi frendi pa tudi niso
vedli«). Za takšne ne moremo trditi, da so popolnoma prevzeli vzorce mišljenja in
identiteto rednega uţivalca drog in ne spominjajo veliko na zgoraj omenjeno zgodbo, v
kateri oseba popolnoma opusti pretekli način ţivljenja in razmišljanja.
Takšno razlikovanje smo ţe srečali, ko smo govorili o tipologijah uţivanja oz. o
stopnjah zasvojenosti. Omenjali smo Kuševićevo tipologijo (1990, 197), ki razlikuje
med funkcionalnimi in disfunkcionalnimi odvisniki, ter Flakerjevo tipologijo (2002,
24), ki razlikuje med zasvojenimi uţivalci in »dţankiji«. Naši intervjuvanci, ki so pričali
o tem, da so ţiveli dvojno ţivljenje (imeli so odnose z neuţivalci, opravljali različna
dela, šolanje ipd.), so spadali torej v kategorijo funkcionalnih odvisnikov oz. zasvojenih
uţivalcev. Takšno razlikovanje je pomembno, saj poleg tega, da nas opozarja na laţnost
določenih mitov o drogah (npr. da vsi redni uţivalci drog prej ali slej postanejo
dţankiji), lahko strokovnjakom pomaga planirati primerne intervencije prilagojene
stopnji zasvojenosti.

7.2.2 Druţina in odnosi
Ljudje z izkušnjo zasvojenosti izhajajo iz zelo različnih družinskih okoliščin.
Nekateri poročajo o nenehni podpori s strani druţine (»Ta stari in sestra so mi skozi
stali ob strani, so hotli, da bi se jaz rešil. (...) Skozi so me nekako podpirali, skozi sem
čutil to podporo«, drugi o postopni izolaciji od druţinskih odnosov (»Na koncu si
zmeraj bolj sam, se sam zadevaš, se izoliraš od vsega«), tretji o zelo zapletenih
druţinskih vezeh, ki so bile tako boleče, da so ključno pripomogle k nastanku
zasvojenosti (»Zaradi njega (očeta) sem največ pretrpel v lajfu. (...) Precej časa sem bil
v strahu, čutil sem, da mi je sposoben kaj narediti. (...) Odzunaj (ţivljenje na cesti) je
bilo grozno, na minusu pa lačen pa ţejen, ampak manj boleče kot tam notri«). Veliko
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jih poroča o teţavnem odnosu z očetom, kdaj prepletenim z očetovo zgodovino
alkoholizma, nerazumevanjem, oddaljenostjo, fizično in čustveno zlorabo ipd.
Ne glede na to, iz kakšne druţine so izhajali, so vsi poročali o ukvarjanju z
druţino v obdobju zdravljenja in o postopnih spremembah, ki so se dogajale tudi v
druţinskem sistemu (več o tem v podpoglavju o obdobju zdravljenja). Kdaj so te
spremembe pomenile tudi začasno prekinitev odnosov s starši v času zdravljenja zavoljo
osredotočanja na lastno osebnostno rast in postopno razmejitev slabo razmejenih
odnosov. Pri drugih pa je obdobje zdravljenja pomenilo za druţino čas zbliţanja,
saniranja odnosov in utrjevanja druţinskih vezi.
Rezultat zdravljenja pomeni velikokrat razreševanje družinskih težav in travm.
Govorijo o vzorcih vedenja in čustvovanja, ki so jih pridobili iz primarne druţine v
ranem otroštvu (»Spomnem se še iz otroštva, ko so bile štale doma, ko je foter pil. Nisi
smel jokat, nisi smel se grdo drţati in sem se ţe takrat navadil tlačit ene stvari«) in
povezujejo te vzorce s kasnejšo izkušnjo zasvojenosti (»Dolgo časa, ko sem to delal
(potlačeval čustva), pol v času drogiranja, sem se itak tako zadeval, da nekako sploh
nisem doţivljal«). Vsaka zgodba je drugačna, vendar vsem je skupna ta refleksija,
poglabljanje v druţinsko zgodovino in v teţave, ki iz nje izhajajo.
Pod okoliščine spadajo tudi odnosi z drugimi v obdobju zasvojenosti. Kot smo
ţe povedali, nekateri poročajo o dvojnem ţivljenju, v katerem so vzdrţevali bliţnje
stike tudi z ljudmi, ki niso vedeli za njihovo zasvojenost. Vendar mnogi poročajo o
postopni izolaciji od vseh, ki niso sodili v svet zasvojenosti (»Vse je bilo vezano na
zadevanje, z ostalimi sem se oddaljila«). Tudi tisti, ki so imeli odnose s primarno
druţino, so se s časom oddaljili od nje bodisi zaradi nezaupanja in naveličanja s strani
druţine (»Drugi so bili ţe vsi zmatrani (druţina), so me imeli čez glavo«) bodisi zaradi
lastne ţelje po odtujitvi od kritik, druţinskega pritiska in nagovarjanja k drugačnemu
načinu ţivljenja.
Ena od pogostih ugotovitev je, da ne obstajajo prava prijateljstva med
narkomani (»S temi, ki smo se zadevali,... Jaz sem mislil, da je kakšen mogoče moj
prijatelj. Ampak tu ni prijateljstev, tu je bila droga vmes, samo za svojo rit si
poskrbel«). Tako eden od intervjuvancev opiše njegovo sedanje razmišljanje o odnosih
v obdobju zasvojenosti: »Na koncu je samo še droga pomembna. Vedno je bilo tako,
dajmo to skupaj, da smo vsi v istem zosu... ampak na koncu je najbolj pomembno, da ti
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dobiš drogo. Ne moreš se več slepiti, da so odnosi več vredni kot pa tvoj šus, tvoj high«.
Droga je v tistem obdobju zavzemala tako pomembno mesto, da je onemogočala pristne
odnose, v katerih bi odnos sam moral biti pomembnejši od lastnega uţitka v zadevanju.
Podobno stališče smo srečali pri definiciji zasvojenosti, ki ga podaja ASAM.
Med značilnostmi zasvojenosti po definiciji ASAM najdemo zmanjšano prepoznavanje
pomembnih problemov v vedenju in interpersonalnih odnosih (ASAM 2011). Kot
zmanjšano prepoznavanje pomembnih problemov v vedenju in odnosih razumemo
stanje, v katerem droga zavzame najpomembnejše mesto v posameznikovem ţivljenju
in na tak način spodkopava moţnost pristnih bliţnjih odnosov.

7.2.3 Ţivljenjske okoliščine pred odločitvijo za zdravljenje
Življenjske okoliščine pred odločitvijo za zdravljenje so lahko zelo raznolike,
od relativno funkcionalnega ţivljenja s sorazmerno majhnimi negativnimi posledicami
zaradi zlorabe drog, do popolne predaje zasvojenemu načinu ţivljenja, odtujenosti od
ljudi in brez vsakršnih spodbudnih dejavnosti, ki bi lahko pripomogle k laţjemu
opuščanju zasvojenega načina ţivljenja.
Kot smo ţe povedali, nekateri poročajo o dolgotrajnem vzdrţevanju
funkcionalne zasvojenosti, med katero so opravljali šolanje, imeli sluţbo itd. (»Vmes (v
obdobju drogiranja) sem faks končal, delal sem«). Drugi pričajo o postopnem opuščanju
vseh dejavnosti, ki niso vezane na zasvojenost (»Edina aktivnost, ki je bila, je bila
povzročena zaradi pomanjkanja droge«). Govorijo o obdobju, v katerem niso imeli
opravljenega šolanja, so bili brez sluţbe (»Nisem mela ničesar, šole, šihta, nič, za kar bi
se jaz lahko trudila«) in v takem stanju, da niso bili pripravljeni imeti sluţbo (»Tudi
nekega razumskega dela ne moreš opravljati«). Mnogi so doţivljali nestimulativno
ţivljenje, v katerem so čutili manko svobode, izgubljanje uţitka ob drogiranju in
naraščanje nelagodja (»Takšno ţivljenje nima več smisla. Ni bilo več stimulativno. Tudi
noben dope (droga, heroin) ti več ni pomagal, da si se dobro počutil. (...) Realnost ti
potem ni več prijetna, in si vedno več v tem«). Takšno stanje se je lahko stopnjevalo do
ţivljenja v strahu pred samim seboj oz. pred svojim samodestruktivnim vedenjem (»Do
februarja sem doţivel dva overdosa. Sem počel take stvari, da sem se začel kr sam sebe
bati«).
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Ţivljenjske okoliščine lahko vključujejo tudi zdravstvene teţave in psihična
obolenja. Te lahko segajo v obdobje pred zasvojenostjo, kot nam poroča eden od
intervjuvancev, ki se je od najstništva boril z depresijo (»Od takrat naprej (od 15. leta)
sem postal depresiven, kronično nezadovoljen, obupan«). Drugi poročajo o pogostih
psihičnih teţavah, ki so predvsem posledica dolgotrajne zlorabe drog, kot so anksiozna
stanja, depresija, preganjavice ipd. (npr.: »Na koncu je bilo tako, da nisem mogel več
sam s sabo (ţiveti). Ţelel sem samo umreti, nisem videl več tud ene svetle točke, da bi
me rešila. Paranoj sem imel ful, sem se skrival,...«). Vendar ne doţivljajo vsi tovrstnih
posledic. Nekatere je skrbelo predvsem fizično zdravstveno stanje (izguba teţe,
doţivljanje overdosov), drugi pa poročajo zgolj o utrujenosti brez večjih psihičnih ali
fizičnih teţav (»Nisem imel psihičnih ali čustvenih stisk. (...)Bil sem ţe utrujen od vsega
skupaj«).

7.2.4 Okoliški faktorji, ki omejujejo in oddaljujejo od odločitve za
zdravljenje
Pod okoliške faktorje, ki spodkopavajo odločitev za zdravljenje in
abstinenco, lahko spada samo (geografsko) okolje, v katerem ljudje ţivijo (»V Ljubljani
sem poštekal, da tako ne gre več, zaradi tega je treba čimbolj stran it«). Pogosto se
ljudje ravno zaradi tega odločajo za zdravljenje v nekem drugem kraju, kjer so fizično
odtujeni od moţnosti nabave drog.
Eden od intervjuvancev nam je zaupal, da je bila zanj najbolj rizična okoliščina
obiskovanje metadonske klinike (»Je ful velik problem, da si skozi nekje, kjer je krog
ljudi, ki to počne«). Trdi, da so bili v metadonski program vključeni večinoma ljudje, ki
niso imeli namena abstinirati od preostalih drog. Za njih je metadonska klinika
pomenila tudi kraj, kjer so se srečevali, da bi šli skupaj v nabavo drog, si izmenjali
substitucijske terapije, jih prodajali z namenom nabave drog ipd. »Ti moraš vsak dan
hoditi med isti folk, to je še toliko teţje. A itak si ţe toliko not, da ne rabiš dosti, da se ga
zadaneš še en dan več«. Tudi ko je človek odločen, da ne bo več konzumiral drog, je
lahko obiskovanje takih krajev zelo rizično, saj ponuja obilico sproţilcev ţelje po drogi
in prilik za hitro nabavo.
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Kategorija »osebnostne lastnosti in ţivljenjske okoliščine« govori o faktorjih, ki
so človeku dani. Dana nam je druţina, v katero se rodimo, tegobe in afekti, ki ji
pripadajo in do določene mere tudi naša osebnostna struktura. Ta kategorija sovpada z
DiClementejevo dimenzijo spremembe, ki jo imenuje kontekst spremembe. V njej
našteje pet področij, ki lahko vplivajo na spremembo: trenutna ţivljenjska situacija,
prepričanja in drţe, interpersonalni odnosi, socialni sistem in trajne osebnostne lastnosti
(DiClemente 2003). Naše podkategorije so opisane nekoliko drugače, vendar je vsebina
zelo podobna.

7.3 Ovire in čustveno doţivljanje v zasvojenosti
Tretja kategorija govori o ovirah in čustvenem doţivljanju v zasvojenosti. Ovire
so različni faktorji, ki onemogočajo ali komplicirajo odločitev za zdravljenje in
abstinenco. Samo čustveno doţivljanje v zasvojenosti predstavlja po navadi največjo
oviro. Psihična nemoč, teţka čutenja, občutki nemoči, negotovosti in brezizhodnosti
ovirajo odločitev za zdravljenje in spremembo. V tej fazi je prisotna tudi močna potreba
po omamljanju oz. hlepenje po drogi, ki obljublja vsaj začasno olajšanje teţkih čutenj.
Svojevrstno oviro predstavlja tudi odpor do spremembe in do sprejemanja pomoči
drugih.

7.3.1 Faktorji, ki oddaljujejo od odločitve za zdravljenje
Faktorji, ki oddaljujejo od odločitve za zdravljenje, so lahko:


obkroţanje z ljudmi, ki se zadevajo (»Pol padeš med same take frende, ki samo
pohajo, samo s takimi sem se lahko druţil. Na koncu celo okolje, ki ga imaš, je
tako, je odslikava tvoje notranjosti«)



odpor do strokovne pomoči (»Prvo sem se ful upirala, ker nisem hotela, se mi je
zdelo brezveze (hoditi na psihoterapijo)«)



odsotnost ţelje po zdravljenju in abstinenci (»Samo fant pa terapevtka so mi pa
rekli, da mogoče pa bi lahko šla na zdravljenje. Jaz nisem hotla, sem hotela
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samo zmanjšati škodo. Pol pa ne vem, v bistvu nikoli si nisem ţelela abstinirati,
da ne smem nič«)


neseznanjenost z moţnostjo strokovne pomoči (»Podajali so se me od enega
doktorja do drugega, dobil sem malo morje teh zdravil. (...) Do neke mere sem
dobil občutek, da me poslušajo, od tam dalje ti dajo zdravila in to je to. Ţelel pa
sem si nekaj več, ko nisem vedel, kje naj dobim«)



občutek, da v ţivljenju nimajo nič, za kar bi se bilo vredno potruditi (»Sej sem
vedela, da to ni gud (drogiranje), ampak nisem mogla in nisem vedla, kaj naj
pol, ko se streznem. Nisem mela ničesar, šole, šihta, nič, za kar bi se jaz lahko
trudila«)

Doživljanje obramb se lahko kaţe kot:


zanikanje slabega vpliva drog (»Naš ego je tako močan, in ti toliko rineš v tej
svoji smeri, da enostavno, tudi če ti ţivljenje in realnost in vsi okrog tebe ti
govorijo, ti ne vidiš in nočeš videti«)



zavračanje ponujene pomoči (»Ne sprejemaš pomoči, tudi če ti jo kdo nudi. Tako
da sem jaz moral padet čisto dol«)



odklonski odnos do drugih zaradi siljenja na zdravljenje (»So mi šli vsi na ţivce,
ker so me silili, da abstiniram«)

7.3.2 Čustveno doţivljanje in čustveno procesiranje v zasvojenosti
Čustveno doživljanje v zasvojenosti je prepojeno z izredno teţkimi čutenji.
Pogosto omenjajo naslednje občutke:


Manjvrednost (»Itak se počutiš manjvrednega, ko si v normalni druţbi. Sej to je
pa tudi ta fora, da se teţko v normalno druţbo vklopiš, zaradi tega ker imaš
filing, da niste isti na nek način«)



Nesamozavest (»Najbolj se spomnem, da je bila samozavest ful nizka«; »Prej
sem mislila, da je itak brezveze in da sem nesposobna, da bi karkoli nardila v
lajfu, totalno nesamozavestna«)
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Nemoč (»In potem čutiš, da to ni prav, ampak ne moreš ven, nimaš moči«)



Zgubljenost (»Nisem vedela, kaj naj, ko se streznem«)



Melanholija, praznost in hrepenenje (»Neka taka melanholija, praznost,
hrepenenje po nečem...«)



Postopna izguba uţitka zaradi pojava tolerance (»Na začetku je ful dobro, pol je
dolgo časa tako tako, mogoče malo zanimivo... Pol sčasoma ti gre to ful na
ţivce, ker samo še telo rabi, pa seveda še psiha,... sčasoma pa je to res tema od
teme«)



Brezizhodnost in obup (»Nisem videl tudi ene svetle točke, da bi me rešila«)



Čustvena otopelost in pomanjkanje sočutja (»Takrat si itak... otopiš, itak je vse
kul«; » Lahko temu tako rečemo, narava substance, da te nardi hladnega oz.
neobčutljivega za potrebe drugih«)



Socialna fobija (»Ko sem se slabo počutila, mi je bilo teţko biti med ljudmi, na
avtobusu se peljati, samopodoba...«)
Čustveno procesiranje je v zasvojenosti pogosto zaznamovano z obrambnimi

mehanizmi. Naši intervjuvanci so našteli nekaj obrambnih vzorcev čustvovanja, ki so
jih ovirali in onemogočali spremembo:


Iskanje izgovorov za svojo nesrečo (»Ful imaš nekih izgovorov, zakaj ti zdej nisi
zmoţen ţiveti to, kar bi rad«)



Prelaganje odgovornosti na druge (»Si prepričan, da so drugi tisti, ki so te
uničili«)



Iskanje zunanjih razlogov za lastno čustveno nelagodje (»Skozi sem iskal
zunanje razloge, da se jaz razjezim«)

Dalje naštevajo še druge vzorce čustvovanja v zasvojenosti:


Samopomilovanje (»Tako se napajaš al v partnerskem odnosu al pri frendih, ko
si na tleh pa te pobirajo, ko se smiliš sam sebi«)



Prevzemanje vloge ţrtve (»Tega imamo ful, to, da se počutiš kot ţrtev«)

77



Pogosto premlevanje o lastni nezmoţnosti, da bi se teh čustev rešili (»Sej ti v
bistvu noben ne more nič. Ampak ti še kar melješ, ja, jaz ne morem, ne
morem...«)



Nezmoţnosti čustvene odprtosti (»In ţal mi je bilo predvsem to, da se nisem znal
čustveno odpreti. V bistvu se zavedaš na nek način, da si ţeliš nekega odprtega
odnosa oz. kvalitetnega odnosa, npr. s punco... ampak takrat sem res začutil, da
tega nisem zmoţen«)



Teţave s prepoznavanjem in razumevanjem lastnih čustev (»Ni mi bilo jasno,
kaj se dogaja, kaj jaz doţivljam«)



Potlačevanje čustev (»Bolečine pa tega, pa strahu nisem hotel kazati«)



Sublimacija čustev (»Dostikrat sem čutil bolečino, al da bi me bilo strah, in pol
se je to pretvorilo v jezo«)



Ujetost v nek način čustvovanja (»Pač pride pa gre (počutje, čustva) in me pol
to vleče naprej, ker prej sem se pa kar ciklal, takrat je bila pa katastrofa«)



Impulzivnost in razreševanje tegob z drogiranjem (»Ker prej, ko si bil
impulziven, je bilo lih to najlaţje, vstat pa se ga it zadet. Lih zaradi tega, ker nisi
bil sposoben se it soočit s tem, kar te čaka«)
Kot pomembne karakteristike čustvenega procesiranja smo prepoznali: okrnjeno

razumevanje in prepoznavanje lastnih čustev, ujetost v nek način čustvovanja,
potlačevanje čustev in uporabo disfunkcionalnih vzorcev razreševanja čustvenih stanj
(kot je uţivanje drog).
Z dolgotrajno redno uporabo drog počasi kopnijo pozitivni učinki drog in se
postopoma pojavljajo občutki nesmotrnosti ţivljenja, obupa in brezizhodnosti iz tedanje
neznosne situacije. Nekateri so doţivljali socialno fobijo, obremenjenost zaradi
neizpolnjenih ţivljenjskih ciljev (»Prej, ko sem jih imela (dolgoročne cilje), me je vse
sesulo«), teţave z izraţanjem čustev (»Sem imel ful probleme s čustvi, z izraţanjem,
imel sem izpade jeze«) in različne psihične teţave, ki so se stopnjevale do doţivljanja
gnusa do sebe (»Vedno bolj je bilo, da se gnusiš sam sebi, itak si mislil, da iz tebe ni nič,
ne bo nič«) in do ţelje po smrti (»Ţelel sem samo umreti. (...) Nisem več mogel. V
bistvu, če bi crknil, bi me to rešilo tega trpljenja«).
Veliko jih omenja, da so doţiveli obdobje, v katerem so dosegli dno. S tem
opisujejo najslabše obdobje v njihovem ţivljenju, v katerem skupek prej omenjenih
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negativnih čutenj (nesamozavest, nemoč, obup, brezizhodnost itd.) ustvarja neznosno
stanje brez olajšanja in brez uvida v moţnost boljšega ţivljenja (»Sčasoma je pa to pa
res tema od teme in ko določena dna doseţeš«; »Dokler nisem prišel do podna«; »Kaj
sem vse mogel čez dat, da me je res pripravilo do takega dna«; »Mogel sem pač prit do
te točke, da nisem več mogel, da sem res padel v en tak poden in... da sem pol videl, da
tako pa pol res več ne gre«). Ta negativna čutenja igrajo ključno vlogo pri ponovni
uporabi drog, saj je droga imela funkcijo regulacije neznostnih čutenj (»Prišla je neka
faza depresije, ko je nisi znal shendlat in v tej fazi si prišel spet na drogo«).
Čustveno doţivljanje in čustveno procesiranje v zasvojenosti sta bili pomembni
tematiki v naših intervjujih. Ko so intervjuvanci govorili o svoji izkušnji zasvojenosti,
so čustva vselej zavzemala pomembno mesto, kar smo pogrešali v splošnih definicijah
zasvojenosti (glej poglavje: 1.2 Splošne lastnosti zasvojenosti). Poleg definicije
zasvojenosti, ki jo podaja Ameriška asociacija za medicino zasvojenosti (ASAM) in
vključuje disfunkcionalne emocionalne odzive kot eno od ključnih lastnosti
zasvojenosti, se nobena druga definicija ne ukvarja specifično s poljem emocij. Pogosto
omenjene lastnosti zasvojenosti v citirani literaturi (APA 2013, 483; Corsini 1994, 16;
Corsini 2002, 18; WHO 1994, 6: WHO 1993, 69-70; ASAM 2011; Flaker 2002, 22)
vključujejo znake kompulzivne uporabe, oslabljen nadzor nad zasvojitveno dejavnostjo,
prisotnost tolerance in abstinenčnih simptomov, prisotnost hlepenja, vztrajanje z
zasvojitveno dejavnostjo kljub negativnim posledicam itd., vendar nobena od teh
lastnosti ne osvetli pojava zasvojenosti, kot nam jo je osvetlila ta kategorija. Pričevanja
naših intervjuvancev nam prikaţejo zasvojenost predvsem kot neznosno čustveno stanje
prepleteno z občutki nesmotrnosti, brezizhodnosti, pomanjkanja svobode, ki se lahko
stopnjujejo do izkušnje dna in ţelje po smrti. Kompulzivnosti v takšnem pogledu ni
dovolj iskati v spremenjeni moţganski strukturi, temveč v neznosni bolečini, ki jo
zasvojeni nosijo v sebi.

7.4 Tehtanje in odločitev za zdravljenje
Na poti do abstinence vsi grejo skozi obdobje odločanja in tehtanja »plusov in
minusov« opuščanja preteklega in prevzemanja novega načina ţivljenja. V tem
obdobju, ki ga opisujejo kot neko razpotje, se ukvarjajo z dilemo uţivanja ali ne
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uţivanja droge. Nekateri doţivijo izjemne trenutke, ki vplivajo na njihovo odločitev za
zdravljenje, vsi pa se srečajo z raznolikimi sproţilci odločitve, ki na določeni točki
prevagajo v korist zdravljenja in abstinence.

7.4.1 Izjemni trenutki, ki so vplivali na odločitev za zdravljenje
Izjemni trenutki, ki so vplivali na odločitev za zdravljenje, so izkušnje,
katerim ljudje pripisujejo izredno pomembnost pri odločitvi za zdravljenje in/ali
abstinenco. Takšne izkušnje so lahko izjemno dobre ali slabe, v posamezniku pa
povzročijo nek preskok, ali, kot ga opiše ena od naših intervjuvank, nek »notranji klik«,
ko se nekaj v nas preklopi, nekaj doţivimo, spoznamo in nas spremeni. Enega izmed
takih dogodkov je doţivela intervjuvanka, ko je videla prijateljico, ki se je zadela pred
njo: »Sem imela situacijo, da se je prijateljica pred mano zadela. Ko sem to videla, je
bil en tak moment, ne, to nočem nikoli več. Po tistem si nisem niti več ţelela«. Drugo
takšno pričevanje govori o udeleţbi na konvenciji Anonimnih Narkomanov: »Sem šel
dol (na konvencijo) in se spomnem, po tem cajtu sem dobil tako ţeljo, vse bi naredil, da
bi se spucal. Tako kot sem prej hotel umret, sem tu dobil tako voljo, se nisem potem
pritaknil nobene stvari več«. Ker je vsaka taka izkušnja popolnoma unikatna in
nepredvidljiva, ne moremo o tem povedati več kot to, da se take izkušnje močno
vtisnejo v posameznikov spomin in delujejo izredno terapevtsko, ljudje pa jih doţivljajo
kot neko ţivljenjsko prelomnico.

7.4.2 Biti na razpotju
Veliko intervjuvancev razlaga o obdobju pred zdravljenjem kot o obdobju
odločanja med dvema potema. »Takrat sem imel dve poti na razpolago. Ena je bila ta,
da bi postal diler, ker nisem mogel na legalen način priti do teh količin droge. Pa tudi
nekega razumskega dela ne moreš opravljati. Druga varianta je bila, da sem se šel
pozdraviti. Takrat sem to tuhtal. Dva prijatelja sta me odvlekla in smo imeli pogovor, so
mi rekli naj se grem zdraviti«. Odločitev je bila v tem primeru racionalna. Videl je, da
ga čaka teţko, neprijetno obdobje, vendar je bila alternativa še slabša. Ta intervjuvanec
je bil izjemen, saj ga niso gnale čustvene ali psihične stiske. »Nisem imel psihičnih ali
čustvenih stisk. Bil sem skozi zadet. Bil sem ţe utrujen od vsega skupaj. Takrat se mi je
80

zdelo naporno iti na zdravljenje, ampak bolje, kot da končaš v ječi in se začneš
ukvarjati z nekimi dilerji«. Nadaljnje drogiranje se je, racionalno gledano, izkazalo kot
slabša opcija in se je odločil za boljšo. Kot mnogi drugi zasvojenci je tehtal med
ilegalnim in legalnim načinom ţivljenja. Zavedal se je, da je takratni način ţivljenja
vodil najverjetneje v slabše ţivljenje, kar za nekatere pomeni ječo, za druge zdravstvene
teţave, še hujše psihične stiske ali celo smrt.
Tehtanje »plusov in minusov« uporabe ali ne uporabe drog je eden od ključnih
procesov spremembe, ki smo ga srečali tudi v poglavju o samozdravljenju. Sobell in dr.
(2001, 1482) so v njihovih intervjujih s samozdravljenimi ugotovili, da je njihova
odločitev za spremembo bolj posledica procesa tehtanja »plusov in minusov« kot pa
reakcija na nek specifičen dogodek. V naših intervjujih pa smo ugotovili, da so izkušnje
pri tem različne: za nekatere so specifični dogodki odigrali ključno vlogo pri odločitvi
za spremembo, za druge pa je bila odločitev posledica dolgotrajnega tehtanja »plusov in
minusov«, ki je na določeni točki pretehtalo v prid odločitve za zdravljenje. V
DiClementejevi terminologiji (2003) je to tehtanje eden izmed označevalcev
spremembe, ki ga imenuje »odločitveno ravnovesje«. Slednja je posledica tehtanja
»plusov in minusov« za spremembo. Odločitveno ravnovesje mora pokazati več
prednosti kot slabosti za nov način ţivljenja in več slabosti kot prednosti pri
vzdrţevanju starega načina ţivljenja. V nadaljevanju bomo videli, da so se naši
intervjuvanci na tej točki večinoma ukvarjali s slabostmi vzdrţevanja starega načina
ţivljenja in jim je takšno doţivljanje pomagalo pri odločitvi za spremembo.

7.4.3 Sproţilci odločitve za zdravljenje
Na razpotju ljudje doţivljajo ţivljenjsko prelomnico. Kljub odločitvi se pojavlja
ţelja po drogi, hrepenenje po starih vzorcih. Za premostitev te dileme so v pomoč
različni sprožilci odločitve, ki lahko pripomorejo k tehtanju in končnemu pretehtanju
odločitve v prid za zdravljenje in abstinenco. Na eni strani so imeli teţave in slabe
posledice zasvojenosti, na drugi pa moţnost boljšega ţivljenja, ki ga morda ponuja
treznost. V tej fazi so bile teţave veliko bolj realne in očitne kot uvid v moţnost
boljšega ţivljenja, torej so ravno teţave igrale ključno vlogo pri odločitvi.
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Kot negativne posledice zasvojenosti, ki so delovale kot sprožilci odločitve,
naštevajo:


Slab fizični izgled (»Ko se to odločaš (za zdravljenje), imaš ful problem s tem (s
samozavestjo). Pa tudi tako fizično si ti, (...), shujšana sem bila, zobe sem imela
čisto pokvarjene«)



Splošno zdravstveno stanje (»Ko sem prišel (na zdravljenje) sem imel 63kg, veš
kakšen sem bil, kost pa koţa, pa imel sem ţile vse uničene. Rečmo splošno
zdravstveno stanje, to je bil eden od pomembnih vzvodov«)



Fizične bolezni (»Brez tega raka se jaz ne bi spucal. (...) Šele ta udarec po glavi
me je zbudil (bolezen)«)



Doţivljanje overdosov (»Ta overdose je bil od GHB-ja, so me tudi oţivljali, se
mi pozna še na rebrih. To je bila nekako pikica na i, ko se je zgodilo v enemu
mesecu dvakrat. (...) Pol sem se pobral noter (na zdravljenje)«)



Psihična nemoč (»Imela sem dva overdosa pa psihično sem bila toliko uničena,
da nisem mogla sama s sabo ţivet. Res se mi je ţe mešalo pošteno in sem nekaj
morala narest glede tega...«)



Pravne teţave (»Ta moment me je malo streznil (teţave s sodiščem)«)



Moţnost zaporne kazni (»Takrat se mi je zdelo to naporno (zdravljenje), ampak
bolje, kot da končaš v ječi in se začneš ukvarjati z nekimi dilerji«)



Finančne teţave (»Okoli sem bil dolţen abnormalne količine denarja, vsak dan
sem jih tudi porabil, tako da v enem momentu se mi je priţgalo v glavi, da to
morda ni v redu«)



Nezmoţnost skrivanja zasvojenosti (»Doma je potem mama vse zvedela. Pred
njo sem predozirala. Potem nisem mogla več skrivat«)



Odpor do nadaljevanja ţivljenja preţetega z laţmi (»Bolj (me je motilo) to, da
ţiviš pod eno krinko, in da si skozi v enem krogu«)



Naveličanost, obupanost bliţnjih (»...na drugi strani maš familijo in frende, ki te
počasi zapuščajo. (...) Drugi so bili vsi zmatrani. Ko imaš več kot pet let
narkomana za otroka... so me vsi imeli čez glavo«)

Za nekatere so bili odločilni bolj pozitivni dogodki in ţelja po boljšem ţivljenju, ki
ravno tako delujejo kot sproţilci odločitve:
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Motivacijski

pogovori

(s

strokovnimi

delavci,

pomembnimi

drugimi)

(»Terapevti so mi rekli, da sem mlada in da imam še cel lajf pred sabo. Da bom
ful bolje, ko se bom streznila. Da ful grozno zgledam in da bom ful bolje
zgledala, ko pridem ven in da se bo vse skupaj popravilo«)


Ţelja po svobodi, neodvisnosti (»Sem dosti tak tip, da hočem biti neodvisna in
tle pač nisi, je ful takih trigerjev. Nimaš več svobode. Rada sem potovala, pot
preko meje pa je cel problem (ko si zasvojen)«)



Ţelja po boljšem ţivljenju (»Po mojem je bilo vse skupaj, skozi sem bil brez
denarja, ţivel sem skozi kr nekje. Pa ţelja, da bi drugače ţivel«)



Ţelja po izboljšanju odnosov (»...in tudi to, da bi rad mami dokazal da, (...)
mami dokazati, probat z mamo zakopati bojno sekiro, vzpostaviti odnos, ker tudi
z mamo nisem imel veliko let odnosa, pa mi je bilo teţko in boleče«)



Volja in motivacija, ki jo vlivajo drugi (»Se mi zdi, da me je to nekak dvignil,
folk tam, vsi so me bili veseli, da so me vidli«)
Izkušnje so pri tem zelo raznolike. Za primer lahko vzamemo pomen

zdravstvenega stanja. Nekateri menijo, da je njihovo zdravstveno stanje igralo ključno
vlogo pri odločitvi za zdravljenje, drugi pa pričajo o dejstvu, da jih za zdravje takrat
sploh ni skrbelo in se z njim niso ukvarjali. Ravno tako niso vsi imeli pravnih ali
finančnih teţav, niso vsi doţiveli overdosa, vendar je nekaj od prej naštetega za vsakega
odigralo ključno vlogo pri odločitvi.

7.4.4 Ţelja in potreba po terapevtskem odnosu
V tem obdobju se lahko pojavi tudi želja in potreba po terapevtskem odnosu,
ki izhaja iz zavedanja, da potrebujejo neko zunanjo pomoč, da bi razrešili lastno stanje
(»Rabil sem eno pomoč, en folk, ena stvar, da me mal spodbuja«). Te ţelje in potrebe
niso nujno zadovoljene bodisi zaradi pomanjkanja informacij in priloţnosti (»Ja, sem
pogrešala strokovno pomoč. Če bi takrat našla enega terapevta al psihologa, da bi mi
ustrezal pa da bi delala osebnostno z nekom, takrat mogoče ja, ampak nisem našla«)
bodisi zaradi neprimerne strokovne pomoči (»Mislim, da sem ogromno lahko drugim
dal (na programu zdravljenja), jaz sam pa, ko sem rabil, nisem dobil. Niti od terapevtov.
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Tako sem takrat čutil. Zelo malo«. O vlogi terapevtske pomoči bomo spregovorili v
naslednjem poglavju, ko bomo govorili o izkušnji zdravljenja.

7.5. Izkušnja zdravljenja
Pod izkušnjo zdravljenja vključujemo izkušnje, ki so jih bivši uţivalci drog
doţiveli na različnih programih zdravljenja zasvojenosti, kot so centri za detoksikacijo,
komune, programi za zmanjševanje škode in skupine za samopomoč ter izkušnje
samozdravljenja, v katerih so posamezniki prebrodili obdobje odvajanja z zelo malo ali
brez strokovne podpore. V tem poglavju bomo govorili o osebnih vidikih izkušnje
zdravljenja: o izkušnjah zdravljenja, nalogah v procesu zdravljenja, osebnostnih
kvalitetah pomembnih za doseganje abstinence, faktorjih, ki so pripomogli pri
vzpostavljanju abstinence, o izkušnjah kriz med zdravljenjem in čustvenem doţivljanju
med procesom zdravljenja. Osebne vidike izkušnje zdravljenja smo razmejili od
zunanjih vidikov izkušnje zdravljenja. Slednji vključujejo vlogo terapevtov, izvedene
ukrepe med zdravljenjem in naučene kognitivne in vedenjske strategije, ki so
pripomogle v fazi vzpostavljanja abstinence.

7.5.1 Čustveno doţivljanje v obdobju zdravljenja
Kot smo ţe povedali, dolgotrajna redna uporaba drog prinaša neko čustveno
otopelost, oddaljitev od sebe in svojih čustev. Streznitev nasprotno opisujejo kot
»vračanje k sebi«: »Takrat si itak (v obdobju zadevanja)... otopiš, itak je vse kul. Ne
pride nič do tebe, to pol, ko se začneš pucat, pa za tabo začne prihajati. Tako, da, ne
vem, kokr, da se trezneš bolj. Zdi se ti, da nazaj k sebi prihajaš«. Ob potlačenih
vsebinah in drugih praktičnih problemih, ki se pojavijo po dolgotrajni zasvojenosti, je to
vračanje razumljivo teţko, po navadi izredno naporno obdobje soočanja s seboj in svojo
preteklostjo (»Ko se strezneš, ti je vse nekaj novega. Ful stvari moraš delat, ki jih ne
obvladaš in se morš navadit. Trezen si, pol čustva, pa to pa uno, pa rola te, pa
praznina... in tako je kar bitka«). Med zdravljenjem so pogoste izkušnje kriz, napora in
dna (»Ampak pol, ko te 1000 filingov in misli preplavlja, se počutiš, kot da si na enem
mestu in vsi trgajo koţo dol iz tebe, da bi te ţivega pojedli, ti pa se ne moreš premakniti
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nikamor«; »Zdaj ko gledam nazaj, pa je bilo ful teţko obdobje, pa cel svet se ti podre«),
ki lahko prinašajo s seboj hrepenenje po drogi in starih vzorcih, kdaj tudi spodrsljaje oz.
ponovno uporabo drog (»Ker na začetku ne kadiš čikov, ampak čutiš te tesnobe al kot
nekaj... jaz bi, pa ne smem«).
Nekateri opisujejo teţavno obdobje med doţivljanjem fizične abstinenčne krize,
vendar večjo teţo dajejo čustvenemu dogajanju po doseţeni abstinenci, ko se začnejo
vračati potlačena čustva, občutki krivde, praznine, tesnoba, zbeganost, ranljivost itd.
(»Se mi zdi, da ni glavna fizična abstinenca. Se mi zdi, da je to 2% v primerjavi s tem,
da se psihično in duševno nazaj postaviš, in da razrešiš vse ki je pripeljalo do tega, pa
to, kar ti je droga dala in zakaj. Ta del se mi zdi toliko teţji. Ko si čisto čist, si ranljiv,
vse bi te lahko odpihnilo«).
Tako opisuje eden izmed naših intervjuvancev čustveno dogajanje med
zdravljenjem: »Ful različnih občutkov. Od občutkov krivde, občutek, da si cel lajf
zafural. Na začetku je ful bed, koliko ljudi si prizadel, koliko priloţnosti zafrknil. Se
zaveš, koliko si na nek način, s tem, ko si se drogiral, se nisi razvijal in si ostajal isti«.
Občutki krivde se najpogosteje pojavljajo ob razmišljanju o vseh ljudeh, ki so jih
prizadeli v obdobju zasvojenosti. Soočajo se z obţalovanjem ob zavedanju o zamujenih
ţivljenjskih priloţnosti, doţivljajo jezo, kdaj tudi sovraštvo do samega sebe (»Na
začetku se sovraţiš«).
V začetnem obdobju zdravljenja je značilno tudi pomanjkanje samozavesti
(»Samozavest je na dnu, ko se začneš treznit, je na dnu«), občutek ranljivosti in nemoči
(»Karkoli sem naredil (na zdravljenju), ni bilo kul in sem se počutil zelo nemočnega«).
Nekateri opisujejo obdobje doseganja abstinence kot pravo bitko s seboj in svojimi
čutenji, med katero so doţivljali pogosta nihanja počutja (»Takrat vem, da so bila ful
nihanja, enkrat sem imel ful dober občutek, kdaj je bila katastrofa, bi šel najraje ven, ko
ti tema na oči pade, ko ne vidiš nič pozitivnega. (...) Na začetku ti nič jasno. (...) Prvo
leto si še čisto zmeden, se ful spreminja«).
Doţivljanje intenzivnih čustev posamezniki dojemajo zelo različno. Nekateri
opisujejo to izkušnjo kot neprijetno preplavljenost z nereguliranimi čutenji (»Trezen si,
pol čustva, pa to pa uno, pa rola te, pa praznina...«). Drugi se spominjajo vračanja
intenzivnih čustev kot eno od najprijetnejših trenutkov obdobja zdravljenja. Tako ena
od naših intervjuvank opisuje dogodek, ki ji je kasneje pomagal pri vzdrţevanju
abstinence: »Dobro se spomnem momenta, ko sem se ţe spucala in sem po dolgem času
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jokala. Bilo mi je lepo, da sem spet nekaj čutila. Ta lep moment me je kar drţal. To, da
sploh kaj čutiš, tudi če so bila negativna čustva«.
Kot pozitivne čustvene izkušnje omenjajo občutke svobode, ponovno
navdušenje nad ţivljenjem, sprejemanje samega sebe, svoje preteklosti in svojega
ravnanja v obdobju zasvojenosti ter postopno osvoboditev občutkov krivde (»Tudi
ţivljenje postaja bolj stimulativno. (...) Pol se osvobodiš teh občutkov krivde, počasi in
nekako se začneš sprejemati, da drugače nisi znal. (...) Pol se sprejmeš in začneš graditi
od točke, kjer pač si«). Obdobje treznitve opisujejo kot obdobje drastične spremembe
(»Cel svet se ti podre«) in začetek drugačnega doţivljanja ţivljenja nasploh (»Ko se
strezneš, ti je vse nekaj novega«).

7.5.2 Osebnostne kvalitete in drugi faktorji, ki so pripomogli pri
vzpostavljanju abstinence
Poudarjene osebnostne kvalitete, ki so jim pripomogle pri vzpostavljanju
abstinence, so:


volja in ţelja (»Najbolj mi je pomagala moja lastna volja pa ţelja, da to
nardim«)



odločnost in trmoglavost (»Trmast sem ful. In dejansko, vedno, ko sem se
odločil, sem to dosegel. (...) Trmast sem bil, vedel sem, kaj me čaka, sploh po
heroinu... sem rekel, lej, vedel si, zdaj pa trpi«)



moč (»Tako eno veliko moč si takrat rabil«)

Drugi faktorji, ki so jim pripomogli pri vzpostavljanju abstinence, so:


občutek zaščitenosti, varnosti (»(Stric je pomagal) ko se nisem mogla postavit
zase, torej zaščita in občutek varnosti«)



podpora in zaupanje drugih (»Ful sta bila pomembna stric pa teta, ker so mi ful
zaupali. Ko sem predstavila načrt, sta mi popolnoma verjela, zaupala«)



doţivljanje pozitivnih fizičnih sprememb (»Ko sem ugotovil, da se motorične
sposobnosti vračajo, to je bil en ful pozitiven imput«)
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spodbuda in motivacija, ki so jo vlivali drugi (»Nisem rabila te trde, stroge, da
te nekdo poniţa, ampak sem rabila ful spodbude in motivacije. Na tak način
zgleda, da jaz delujem, to me motivira, ne pa kazen, odrekanje«)



napolnjen urnik (»Takoj sem šel nazaj na fax, imel sem čisto napolnjen urnik.
Šport, kultura... če imaš nabasan urnik, ti minevajo hitro meseci, sploh ne
opaziš«)



športne aktivnosti (»Hodil sem laufat vsak dan ko budala. Moja edina prava
terapija je bilo, da sem se ful ukvarjal s športom«)

7.5.3 Naloge v procesu zdravljenja
Intervjuvanci so našteli veliko nalog, ki so jih morali izpolniti v procesu
zdravljenja, da bi uspeli doseči in vzdrţevati abstinenco. Te naloge so zelo raznolike in
odvisne od takratne situacije posameznika, njegove pripravljenosti na sodelovanje v
procesu zdravljenja, osebnostnih lastnosti, teţav, za katere so čutili, da jih morajo
razrešiti itd. Kot naloge v procesu zdravljenja naštevajo:


priznati obstoj zasvojenosti (»Ful dolgo traja, da si sploh priznaš, ful faz je
bilo«)



začutiti lastno, intrinzično odločitev (»Dokler se sam ne odločiš, da boš to
izpustil, ti v bistvu noben ne more ven pomagati«)



opustiti stare vzorce obnašanja (»Podiraš svoje blokade, svoje vzorce
obnašanja«)



se sprijazniti z neobhodnostjo preteklih izkušenj in ravnanj (»Zdaj, ko gledam
nazaj.. sej nisem mogel drugačen bit. Nisi mogel iz svoje koţe, tako mi je rekla
(terapevtka), sej ne moreš iz svoje koţe«)



odpustiti samemu sebi in se sprejeti (»Moraš tudi sam sebi oprostit. (...) Pol se
osvobodiš teh občutkov krivde, počasi in nekako se začneš sprejemati, da
drugače nisi znal«)



spustiti zamere do drugih ljudi in sprejemanje drugih (»Spustiti zamere do vseh
teh ljudi, ki jih imaš, to je ful pomembno. Folk ima različne stvari, jaz sem imel
zamere do staršev. V bistvu je to na nek način nesprejemanje«)
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ozavestiti lastne teţave in blokade, prepoznavati lastne nekonstruktivne
osebnostne lastnosti, kot so sebičnost, čustvena odvisnost, odvisnost od odnosov
ipd. (»Začenjal sem se zavedati, ozaveščati, kje so moje teţave, kje so moje
blokade. Od sebičnosti, do egoizma, do čustvene odvisnosti, odvisnosti od
odnosov«)



se spoprijeti s teţavami (»Sem se odločil, da bom te stvari sam pri sebi spucal«)



spreminjati vzorce mišljenja in pogled na svet (»Moral sem spremeniti vse
miselne procese pa moj pogled na svet. Pozitiven pa dinamičen pogled na svet«)



opuščati odvisniške vzorce obnašanja (»Ampak šele s tem treningom (na
zdravljenju) sem začel nekako... se reče trening, da podiraš svoje blokade, svoje
vzorce obnašanja«)



ukvarjati se s počutjem (»Takrat je bilo vse odvisno od mojega počutja, ko sem
se slabo počutil, sem se s tem ukvarjal«)



ugotavljati razloge za čustvene vzorce in morebitne čustvene izbruhe (»To sem
pol sam s sabo začel razčiščevati pa tudi s to mojo jezo tokom teh terapij. Ker
smo se včasih prav morali ustaviti pa razglabljati, zakaj sem jaz včasih toliko
impulziven pa zakaj se včasih toliko razjezim«)



učiti se zdrţati s teţkimi čutenji (»Tako je bilo, ostal sem sam s sabo, šel sem v
sobo in se zvijal, jokal, bil v krčih, v mukah, razmišljal o tem, kako bi naredil
konec. (...) Na trezen način, brez da bi se poškodoval pa brez da bi komu kaj
naredil, je nekako to šlo mimo«)



sprijazniti se z zamujenimi priloţnostmi (»Toliko je vlakov šlo mimo in vzameš
pač tega, ki je tu«)



prepoznati razloge, ki so pripeljali do zasvojenosti (»Brez vzrokov za začetek ne
moreš tudi ven pridet zares«)



delo na samozavesti (»Samozavest je neka stvar, ki jo je bilo treba zdravit pol«)



učiti se tolerance (»Una ključna varjanta, da se ne začneš spet butat, je pa to, da
si zgradiš to osebnost, s katero ostaneš do konca ţivljenja in to je pač malo bolj
tolerantna, dovzetna za kompromise«)



manjšati impulzivnost (»(Na zdravljenju) te naučujo strpnosti, da nisi tako
impulziven, ker prej, ko si bil impulziven, je bilo lih to najlaţje, vstat pa se ga it
zadet«)
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opustiti staro druţbo, iskati nove dejavnosti (»Pa valda spremenit sem mogu čist
vse stvari. Stara druţba obvezno, me to sam vleče nazaj. Vse substance sem
mogel pustit, čist na novo, pol najt ene nove stvari«)



vzpostaviti zdrav ţivljenjski ritem (»Za začetek svoj urnik, začet vstajat v
normalnem času, počet normalne stvari, jest v normalnem času. (...) Pol, ko
ujameš ritem, nekako zlaufa«)
Z odločitvijo za zdravljenje so se odločili tudi za osebnostno rast. V procesu

spremembe poudarjajo, da je zelo pomembno prepoznati in razreševati razloge, ki so
pripeljali do zasvojenosti. V tej fazi naj bi delali na samozavesti, se učili tolerance,
manjšali impulzivnost, iskali nove dejavnosti in druţbo ter vzpostavljali nek zdrav
ţivljenjski ritem, v katerem so redno spali, jedli in počeli »normalne« stvari. Gre torej
za celostno spremembo, med katero se po besedah nekaj intervjuvancev »zgradiš v
osebo«, s katero hočeš ţiveti v prihodnosti (»To, da se spucaš je ful velik uspeh, ampak
una ključna varjanta, da se ne začneš spet butat, je pa to, da si zgradiš to osebnost, s
katero ostaneš do konca ţivljenja«).

7.5.4 Vloga terapevtov
V teoretičnem delu smo ţe omenjali, da so za zasvojenost značilni recidivi in
večkratni poskusi zdravljenja (Carter, Hall in Capps 2009, 30). To dejstvo bolj ali manj
potrjujejo tudi naši intervjuvanci. Nekateri so preţiveli zdravljenja, ki so trajala tudi več
kot pet let, med prvim in zadnjim zdravljenjem je za nekatere pretekla cela dekada, med
katero so poskusili doseči abstinenco s pomočjo različnih organizacij in ustanov
namenjenih zdravljenju zasvojenosti. Drugi so, da bi dosegli abstinenco, potrebovali
samo eno izkušnjo zdravljenja bodisi z bodisi brez strokovne pomoči.
V tem delu se ne bomo ustavljali pri opisovanju delovanja organizacij in ustanov
namenjenih zdravljenju zasvojenosti, temveč ţelimo opisati njihovo doţivljanje procesa
zdravljenja. V nadaljevanju bomo opisali njihovo dojemanje vloge terapevtov, kakšne
ukrepe so morali izpeljati in katere kognitivne ter vedenjske strategije so se naučili, da
bi uspešno dosegli abstinenco.
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Ob pogovoru o izkušnjah na programih zdravljenja so nam intervjuvanci
govorili o njihovem dojemanju vloge terapevtov in o kvalitetah dobrega terapevta.
Dober terapevt naj bi bil:


strog, a ljubeč (»Ona (terapevtka) me je znala tako zabiti, da se mi je trgalo.
Ampak istočasno je bila ful ljubeča, tako idealna mama, ljubeča. Takrat, ko je
treba, ful stroga, ampak res ful stroga, samo v tvojo dobro«)



sposoben prepoznati bistvo posameznikove teţave (»Oni morajo začutiti
človeka, kje je res teţava«)

Dalje so opisovali naloge in vloge dobrih terapevtov:


biti na razpolago za pogovor (»Ţe samo to, da sem se z nekom pogovarjala, je
pomagalo«)



nuditi refleksijo (»Njihova (terapevtova) glavna vloga je, da so mi neko
refleksijo dajali«)



pokazati, kje so meje (»(Terapevti) so mi morali pokazati, kje so meje, kdaj sem
ven padel«)



učiti kanalizirati čustva (»Kakšne stvari drugače skanalizirati, probaš se
pogovoriti, probaš malo drugače razmišljati«)



učiti strpnosti in manjšanje impulzivnosti (»Lih to je point, lih to te naučijo,
strpnosti, da nisi tako impulziven«)



nuditi podporo (»Je fino, da imam nekaj, neko nevtralno osebo, nek support in to
je moja nova terapevtka«)



učiti pogledati na svojo situacijo iz tretje perspektive (»(Terapevt) mi je pokazal,
kako sama pogledat situacijo od zunaj, to sem največ odnesla«)
Za naše intervjuvance je primerna strokovna pomoč odvisna predvsem od

kvalitet terapevtov. Čeprav niso vsi dobili takšne terapevtske obravnave, kot so jo ţeleli,
so izrazili svoje mnenje glede tega, kakšna naj bi bila vloga terapevtov. Terapevt naj bi
nudil podporo in refleksijo. Deloval naj bi kot strog in ljubeč učitelj, ki bi pokazal meje
in učil, kako jih postaviti, učil, kako vzpostaviti neko zdravo distanco do svojih izkušenj
in pogledati na svojo situacijo iz druge perspektive. Za nekatere je terapevtski odnos
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pomenil učenje strpnosti in fleksibilnosti ter manjšanje impulzivnosti. Dober terapevt
naj bi bil torej ljubeč, po potrebi strog, naj bi te začutil kot človeka in prepoznal bistvo
teţave. Takšen opis se dobro ujema z relacijsko druţinsko paradigmo: terapevt začuti
človeka, prepozna temeljni afekt, sočutno naslavlja potlačene vsebine, pomaga
postavljati meje in nudi refleksijo (Dular 2012, 182).
Nekateri intervjuvanci so nam zaupali svoje negativne izkušnje s strokovnjaki.
Največji očitek, ki so ga imeli, je bil, da jim terapevti niso bili na razpolago (»En mesec
nisem imel pogovora, en mesec sem prosil za pogovor, ampak nisem prišel do njega«),
niso nudili refleksije (»Ko sem rabil, nisem dobil, niti od terapevtov (odziva,
refleksije)«), jih niso obravnavali kot posameznike (»Nisem imela občutek, da me imajo
za posameznika s svojim paketom problemov«) in niso imeli posluha za vsebine, ki so se
intervjuvancem zdele pomembne (»Tam notri (v komuni) se vse vrti več ali manj okoli
tiste skupnosti. Tvojih občutkov, ki jih doţivljaš v sami hiši, vse se vrti okrog tega, tistih
pravil. Mogoče si samo prišel do nečesa, aha, to je moj problem, ampak tam se je
končalo«). Takšne izkušnje so imeli predvsem v terapevtskih komunah, kjer so naleteli
na toga pravila in neupoštevanje njihove specifične situacije in teţav. Kot smo ţe
povedali v podpoglavju o terapevtskih skupnostih, model terapevtskih skupnosti gleda
na zasvojene kot na homogeno skupino posameznikov s podobnimi psihološkimi in
socialnimi primanjkljaji, zato sledijo vsi istemu reţimu (De Leon 2000, 64). V naši
raziskavi pa smo opazili očitne in pomembne razlike med izkušnjami bivših
zasvojencev. Struktura terapevtskih komun je lahko pomagala nekaterim, druge pa je
odvrnila od strokovne pomoči nasploh.

7.5.5 Ukrepi in kognitivne ter vedenjske tehnike
Da bi dosegli abstinenco, se med procesom zdravljenja sprejemajo različni
ukrepi. Najpogostejši ukrep je sprememba okolja, zatem prevzemanje strukturiranega
urnika in strogih pravil, urejanje prehrane in izogibanje rizičnim okoljem, situacijam in
ljudem.
Pri doseganju abstinence so si naši intervjuvanci pomagali z raznolikimi
kognitivnimi in vedenjskimi strategijami, ki so se jih naučili sami s pomočjo knjig,
ali na programih zdravljenja in v skupinah za samopomoč. Za začetek so se morali
izogibati rizičnim situacijam in spremeniti druţbo. Pogoste strategije so:
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izogibanje rizičnim situacijam (»Ne moreš priti na obisk k frendu ki bo pohal,
ker boš tudi sam«)



sprememba druţbe (»Stara druţba obvezno (spremeniti), me to sam vleče
nazaj«)



izdelava plana (»Izdelal sem si nek plan, ki vem, da je zame nujno potreben«)



oblikovanje seznamov dolţnosti, opravil in doseţkov (»Jaz sem si delala
sezname pa da si obkljukaš. Tako, da ti sprotni (doseţki) dajejo motivacijo in
spodbudo«)



napolnjen urnik z mnogoterimi aktivnostmi (»Imel sem čisto napolnjen urnik,
šport, kultura«)



v teţkih trenutkih se spomniti na primarno odločitev (»Ko ti je res teţko, da se
spomneš na to prvo odločitev«)



zavedanje, da je začetni del zdravljenja teţek (»Vedel sem, da moram toliko časa
potrpet«)



ukvarjanje s počutjem in preusmerjanje misli (»Prej sem dobil nek beden
občutek, pa sem rekel, se grem ga ubit. Zdaj pa ne, zdaj se začnem spraševati,
zakaj to je, ta pravi čas naredim, da tega filinga ni več oziroma da preusmerim
misli«



pisanje dnevnika, branje knjig, ukvarjanje z duhovnostjo (»Dosti sem sama
začela delat, se poglabljat, pisat dnevnik, brat knjige, takrat mi je duhovnost
(pomagala), meditacija, drugačen način ţivljenja«)



preusmerjanje slabih misli ob pojavu hlepenja in fokus na pozitivne doseţke
(»Slabe misli probam preusmeriti in se fokusirati na to, kar sem ţe dobro
naredil. (...) Začnem razmišljati o čem drugem, o čem lepem, dobrem, o tem, kar
sem do zdaj naredil. In pol nekako zgine (ţelja po drogi)«)



kratkoročno planiranje abstinence (»Ne, da ti gledaš zdej pet let ali eno leto,
samo danes se ne zadet«; »Samo še en dan, samo še en teden, potem pa bomo
vidli. So eni taki majhni koščki, in pol na koncu se enkrat ujameš, da ne
razmišljaš: "tako bom pa še naslednji teden"«)



izogibanje sproţilcem hlepenja (npr. elektronski glasbi: »Tudi prvič, ko sem se
spucal, vsak avto, ko je prišel po cesti, mi je telo začel špilat, zdaj pa mi pač ne.
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Še zmeraj pa ni kul, da poslušam to muziko pozorno, ker ne poslušaš samo z
ušesi, ampak tudi s čustvi, tako da ne poslušam več«)
V obdobju zdravljenja jim je pomagalo zavedanje, da je začetno obdobje
zdravljenja teţko, v hudih trenutkih pa so si priklicali v spomin primarno odločitev ter
razloge za odločitev za zdravljenje. Pomembna strategija je vsakodnevno ukvarjanje s
počutjem, iskanje in razumevanje razlogov za določeno počutje in pravočasno
razreševanje razlogov za slabo počutje. Nekateri so si pri tem pomagali s pisanjem
dnevnika. Ob pojavu hlepenja so preusmerjali misli in spreminjali fokus, na primer na
dosedanje pozitivne doseţke.
Da bi se razbremenili čustev, ki se pojavijo ob ideji, da ne smejo nikoli več
uţivati droge, po doseţeni abstinenci nekaterim pomaga kratkoročno planiranje
abstinence. To ne pomeni, da so v prihodnosti planirali uţivati droge, temveč so si
postavljali realne kratkoročne cilje, ki jih je laţje doseči in lahko prinašajo postopno
večanje samozavesti in občutek samokontrole.

7.6 Sprememba in osebnostni razvoj
Sprememba je dolgotrajen proces, ki se začne ţe v fazi razmišljanja o
spremembi. V tem podpoglavju bomo govorili o spremembah v obdobju zdravljenja in
tik po njem. Sprememba je v tem obdobju najbolj intenzivna in očitna. Manifestira se
kot sprememba vzorcev mišljenja, čustvovanja ter v odnosih z drugimi. Ta proces je
prepleten in pogojen s spoznanji, ki jih ljudje dobijo v procesu zdravljenja. Spoznanja
so premiki v načinu mišljenja in kot skupek lahko tvorijo spremembo v vedenju in
načinu ţivljenja nasploh.

7.6.1 Spoznanja v procesu zdravljenja in sprememba vzorcev mišljenja
Spremembe ne opisujejo kot nekaj nenadnega, ampak kot dolgotrajen proces
refleksije in ozaveščanja starih vzorcev mišljenja, med katerim se spreminjajo miselni
procesi in pogled na svet (»Če si eno dolgo obdobje bil vajen reševat probleme s tem,
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da čim je neki vmes prišlo, si se ga šel zadet, pol ne moreš se kar naenkrat čisto
spremeniti. (...) Moral sem spremeniti vse miselne procese pa moj pogled na svet«).
Eden od naših intervjuvancev nam je zaupal, kako se je njemu spremenil odnos
do težavnih situacij: »Tako zdaj gledam, ko so neke teţave, al pa... včasih bi z veseljem
se šel še bolj zadet, bi imel razlog. Danes pa ne, me ne spravi. Pa tudi, lahko se kej
naučim iz te stvari. Pa ful pozitivno razmišljam. Jaz sem včasih tako negativno
razmišljal, vse je bilo črno, vsako stvar, ki sem jo začel, sem obupal, nič nisem dokončal
in... danes pa kr grem naprej, res ful tako me vleče«. Teţke situacije prenehajo biti
izgovor za drogiranje in postanejo izziv in prilika za učenje. Takšna drţa pa je povezana
s spremembo načina razmišljanja: iz črnogledega v bolj pozitivno drţo, v kateri so
teţave izziv, prilika za učenje.
Pomemben del spoznanj v procesu zdravljenja se tiče posameznikovega odnosa
do drog in drogiranja. Z opuščanjem zasvojitvenih dejavnosti in utrjeno treznostjo
ljudje velikokrat pridejo do zaključka, da je zasvojeno ţivljenje preţeto z laţjo in da so
se z drogiranjem vrteli v krogu (»To je bila tudi ena od stvari, ki sem se jih začel
zavedat, pa sem si rekel, to pa ni kul. Karkoli, kar me kdorkoli kaj vpraša, mu povem
eno laţ, včasih tudi ful veliko«; »Ţiviš pod eno krinko in si skozi v enem krogu«; »Prej
sem se pa kar ciklal, takrat je bila pa katastrofa«). O tem smo govorili ţe v poglavju o
čustvenem doţivljanju v zasvojenosti, ko smo omenjali občutke stagnacije. Spoznanje
na tej točki omogoči preskok v mišljenju, ko droge niso več rešitev, ampak postanejo
nekaj umetnega, slab nadomestek na notranji mir, do katerega sedaj lahko pridejo s
treznostjo (»Ko sem začela z dnevnikom in meditirat, sem ful prišla do notranjega miru.
(...) In sem si rekla, da nikoli več dosegati tega umetno. (...) In tudi nobene druge droge,
vse se mi je zdelo umetno«).
Eno od pogostih spoznanj je to, da droga uničuje odnose (»Imeli smo se zmeraj
zelo radi, ampak sej veš, droga ni prijatelj druţine«; »Ta odnos se je totalno uničil, lih
zaradi te moje droge«). V zasvojenosti imajo mnogi neko sliko o ţivljenju, ki jo kasneje
dojemajo kot popolnoma nerealno, izkrivljeno (»Ko sem bila zadeta sem videla vse...
sploh ni bilo realne slike. (...) Vse, kar sem takrat mislila, da mora biti tako, da to
dejansko obstaja, da jaz pravilno delam, da je normalno, nič od tega zdaj ni tako«). V
njej ima droga primat in prednost pred odnosi tudi s pomembnimi drugimi (»Bilo mi je
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vseeno za domače«; »Nič me ni zanimal, jaz sem v tej moji dolgoletni karieri prizadel
ogromno folka, ampak pač, to je bilo meni čisto nepomembno«).
Drogiranje v utrjeni abstinenci postane tratenje časa in vračanje v star način
mišljenja, ki lahko vodi v veliko izgubo, namreč izgubo načina ţivljenja, s katerim so
zadovoljni (»Če bi se jaz zdaj zadeval, bi res videl, koliko v bistvu s tem nekako
zgubljam, ker padem nazaj v stari tok, stara sporočila, stari način razmišljanja, kjer so
drugi krivi za to, kar se ti dogaja. Škoda mi je časa, no. Pa stvari, ki jih počnem, me
veselijo, pa mi je škoda časa, da bi joint skadil, da bi zgubil en dan, dva dni, zato da bi
ga bluzil«). Ugotovijo, da za doseganje srečnega ţivljenja ne rabiš nobene droge, kar
jim lahko da občutek, da so na pravi poti (»Ful sem zadovoljen. Ko čutiš, da zdaj lahko
dajaš, ko veš da nisi ti tisti, ki črpaš energijo drugih. (...) Za to ne rabiš nobene
substance in to je eno ful priznanje, da si na dobri poti, da čutiš, da si v redu, da si na
pravi poti«).
Drugi sklop pomembnih spoznanj je posledica refleksije o vplivu staršev in
socializacije. Vsak posameznik ima svojevrstno izkušnjo in izzive pri odkrivanju
druţinske zgodovine, vendar je vsem skupna ta refleksija o druţini. Pomemben preskok
se zgodi, ko prenehajo kriviti druge, zlasti starše (»Tudi moja vzgoja je bila precej trda,
za kar sem precej časa obtoţeval mamo in bil sem en čas sovraţno nastrojen proti njej.
Danes gledam z drugačnimi očmi. Prej sem jo skozi obsojal, zdaj jo ne obsojam več.
Tako sem se malo tudi v njo spustil, probal pogledat, zakaj je bila takšna in ji ne
zamerim«). Ob spoznavanju tedanjih vzorcev obnašanja kot posledice socializacije in
ponotranjene podobe staršev odkrivajo te vzorce in doseţejo boljše razumevanje sebe
(»Moje je bilo to, da sem bil nesvoboden. Starši v meni so bili tisto, da sem
samocenzuro delal, da nisem znal... Nisi si dovolil ţiveti tega, kar si res ţeliš, ampak si
izpolnjeval pričakovanja staršev ali neke zunanje druţbe«). Pomembno je torej
razlikovanje med razumevanjem vpliva staršev in med krivljenjem staršev. To
razumevanje se lahko razvije v sočutje, v katerem prenehamo obsojati starše in ljudi
nasploh (»Pač dojel sem, da so moji starši glih tako ljudje kakor jaz, ne obsojam jih. Pa
tudi do folka na splošno sem včasih imel ful predsodke«).

95

Mnogi poudarjajo pomembnost razumevanja primarnih razlogov za
zasvojenost in potrebo po omamljanju (»Če ne boš začetkov gledala, zna se ti zgoditi
isto kot meni. Da ne boš nikamor prišla, ker brez vzrokov za začetek, ne moreš tudi ven
pridet zares«). Za nekatere je ta proces zahteval obdelavo otroških travm (»Ko sem šla k
psihologu, ker sem bila spolno zlorabljena pa se mi je to zdelo pomembno, to travmo
(razrešiti)«), vendar ima vsak svojo konstelacijo izkušenj in druţinskih teţav, s katerimi
se mora soočiti.

7.6.2 Čustveno dozorevanje
Kot smo ţe povedali, se na začetku abstinence med prvimi premiki v čustvenem
doţivljanju zgodi intenzifikacija čustev. Ljudje začnejo prepoznavati lastna čustva, ki so
bila prej potlačena in zamegljena zaradi učinka drog. V tem procesu ozaveščajo teţave,
morebitne čustvene blokade, čustveno odvisnost, odvisnost od odnosov itd. Zgodijo se
spremembe v samozavedanju, zavedanju čustev in vzorcev čustvovanja (»Začenjal sem
se zavedati, ozaveščati, kje so moje teţave, kje so moje blokade. Od sebičnosti, do
egoizma, do čustvene odvisnosti, odvisnosti od odnosov...«).
S čedalje večjim ozaveščanjem neizogibno pride do spremembe v čustvenem
doţivljanju. Ob doseţeni abstinenci lahko začnejo odstranjevati obrambne vzorce
obnašanja in premagovati strahove (»Podiraš svoje blokade, svoje vzorce obnašanja,
da ugotoviš, kaj je tisto pri tebi, ki te vleče dol, zakaj si tako nesiguren, in da to spucaš.
In šele, ko spucaš in delaš na tem redno na dnevni bazi, ti premagaš te strahove, ki so te
vlekli... Karkoli imaš v sebi«). V tej fazi se ljudje učijo imeti stik sami s seboj, se
pogovarjati s seboj (»Od kar sem prišel ven, se veliko sam s sabo pogovarjam v smislu,
da se zaznavam. Prej tega nisem delal«).
V zasvojenosti je značilna impulzivna in nereflektirana reakcija na čustvene
stiske, zlasti z uporabo drog (»Prej sem dobil nek beden občutek, beden filing pa sem
rekel, ma se grem ga ubit«). S čustvenim dozorevanjem se ljudje naučijo zaznati svoje
stiske in čustva, razumeti njihove izvore in premišljeno reagirati na nelagodna
stanja, še preden ta postanejo neznosna (»Zdaj pa ne, zdaj se začnem spraševati, zakaj
to je, tapravi čas naredim, da tega filinga ni več, oziroma da preusmerim misli«).
Tako se naučijo živeti z lastno preobčutljivostjo, stresom, čustvi in težkimi
situacijami (»Ne bi rekla, da sem na zunaj stvari (spreminjala), ampak samo znotraj

96

sebe. Odnos do sebe, način spopadanja s stresom in teţkimi situacijami, s teţjimi čustvi,
al pa občutljivostjo svojo«), zaprtostjo (»Imel sem ful probleme s čustvi, z
izraţanjem«), nereguliranimi čutenji (»Imel ful izpade jeze«) ipd., tako da ne
eksternalizirajo več vzrokov za nelagodje (npr. »Skozi sem iskal razloge zunanje, da
sem jaz tak, da se jaz razjezim, to je krivo, zdej pa ne, zdaj pa vem, da je to v meni«),
temveč se z njimi soočajo. Teţke situacije postopoma prenehajo biti rizične situacije,
saj čustveno dozorevanje pomeni tudi doseganje čustvene stabilnosti (»...Me ne more iz
tira spraviti«).
Ena od pogostejših strategij, ki jo uporabljajo naši intervjuvanci, je
vzpostavljanje distance do svoje situacije. Ta proces opisujejo na različne načine:
učenje distance do svoje situacije, pogledati na svojo pozicijo iz druge perspektive, se
opazovati, kot da bi nas ena tretja oseba opazovala (npr. »Tako gledam, kot da bi ena
tretja oseba name gledala«). Ta del čustvenega dozorevanja se nam zdi izredno
pomemben, saj lahko pomaga pri regulaciji stanja čustvene preplavljenosti, ki tako
pogosto vodi v recidive.
Morda se še pomembnejši del čustvenega dozorevanja tiče ljubezni. Ljudje se
začnejo učiti ljubezni do samega sebe (»Na začetku se sovraţiš, potem se počasi
naučiš še sebe imet rad. Šele takrat lahko imaš še druge rad«). Začnejo sprejemati sebe,
posledično lahko sprejemajo tudi druge. Imeti rad sebe je torej predpogoj za nudenje
ljubezni drugim.

7.6.3 Sprememba odnosov
Med zdravljenjem in tik po njem lahko nastopi obdobje socialnega vakuuma,
ko ljudje, ki spreminjajo svoje ţivljenje, opustijo staro druţbo vezano na zadevanje in
nimajo še vzpostavljene nove socialne mreţe (»Postane počasi nestimulativno preţiveti
cel popoldan z nekom, ki je nakajen, nima smisla. Počasi se ti menjava druţba. Valda si
vmes v nekem vakuumu. Nove nimaš, stara pa čutiš da te vleče nazaj, in čutiš da ni
dobro da se druţiš«). Eden od pomembnih korakov je torej prekinitev stikov, vezanih
na drogiranje, saj lahko povlečejo nazaj v zasvojenost. Takšen proces se dogaja zelo
pogosto, vendar imamo tudi izjeme. Ena od naših intervjuvank nam je pripovedovala,
da je v abstinenci doţivela pomemben trenutek spremembe, ko se je njena prijateljica
zadela pred njo: »Potem, po pol leta, ko sem mela ene 2x ful močno, da bi nazaj se
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zadela, sem imela situacijo, da se je prijateljica pred mano zadela. Ko sem to videla je
bil en tak moment, ne, to nočem nikoli več. Po tistem si nisem niti več ţelela«. V tistem
trenutku se je zares zavedla, da si ne ţeli več takšnega ţivljenja in je postala še bolj
odločna pri vzdrţevanju lastne abstinence. Ona se ni oddaljila od njene stare druţbe,
vezane na zadevanje, poleg tega pa ji je ravno ta druţba pomagala utrditi svojo
odločitev o abstinenci. To je samo en primer, in morda je res redka izjema, vendar te
izjeme pomembno izzivajo teoretična posploševanja.
V druţinskem krogu lahko to obdobje pomeni obdobje postavljanja meja v
družini (»Zdaj smo dosti bolj razčistili odnose in meje«), spreminjanja mnenja o starših
(»Pogled nanjga (očeta) se je spremenil, ko sem poštekal, da je toliko različna osebnost
od mene... Dojel sem, da so moji starše glih tako ljudje kakor jaz, ne obsojam jih«), in
tudi obdobje sprave, pomirjenosti, laţje komunikacije in zbliţanja (»Raje sem jo imela,
bolj sem ji zaupala. Popravil se je odnos«). Ljudje začnejo spreminjati pogled na starše,
jih prenehajo obsojati in jih sčasoma lahko bolje razumejo. To ne pomeni nujno
zbliţanja, vendar, kot smo ţe povedali, ob čedalje večjem sprejemanju sebe, ljudje laţje
sprejmejo tudi svoje bliţnje.
V dolgotrajni zasvojenosti so ljudje pogosto nezanesljivi, in, kot so sami pričali,
zasvojenost je preţeta s pogostimi laţmi. Zategadelj zasvojeni izgubijo zaupanje drugih,
in tudi sami imajo malo zaupanja v svoje socialno okolje. V abstinenci se takšno stanje
začne spreminjati, s čedalje večjim zaupanjem do sebe bivši zasvojenci začnejo zaupati
tudi svoji okolici, in obratno, njihovi bliţji zaznavajo spremembo in začnejo vračati
zaupanje (»Potem so začutli, da jaz vem kaj delam, in vidijo na meni spremembo, in mi
zaupajo. Tako da ko se ti začneš zdraviti, zaupanje je čisto na psu, medsebojno«).
Kategorija o spremembi in osebnostnem razvoju najbolj očitno naslavlja
problematiko spremembe v zasvojenosti. O tem smo govorili ţe v teoretičnem delu
pričujočega magistrskega dela (glej 5. poglavje: Zasvojenost in sprememba). Prochaska
(2012) in DiClemente (2003) razdelita ta proces v različne faze, med katerimi
posamezniki izpolnjujejo določene naloge. V pričujoči kategoriji smo našteli naloge, ki
so značilne za fazo akcije, torej za obdobje zdravljenja zasvojenosti, v katerem se
spremembe dogajajo očitno in intenzivno.
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7.7 Vzdrţevanje abstinence
Obdobje vzdrţevanja abstinence prinaša svojevrstne izzive in teţave, ki lahko
ovirajo vzdrţevanje abstinence, vendar tudi pozitivne posledice, ki ljudem pomagajo pri
vzdrţevanju spremenjenega načina ţivljenja brez drog. Poleg tega bomo v tem
podpoglavju govorili o čustvenem doţivljanju v tem obdobju, o dojemanju sebe v
treznosti, o motivih in pomembnih faktorjih pri vzdrţevanju abstinence, ki so jih
navajali naši intervjuvanci.

7.7.1 Izzivi pri vzdrţevanju abstinence
Izzivi pri vzdrţevanju abstinence so lahko praktični problemi, ki se pojavljajo po
dolgotrajni zasvojenosti, negativne spremembe, ki jih ljudje lahko doţivljajo ob
vzpostavljeni abstinenci in obstoj različnih sproţilcev hlepenja po drogi.
Sprožilci (ang. triggers) so lahko različna čustvena stanja, ljudje, kraji,
pripomočki ipd., ki jih ljudje asociirajo z uporabo drog in lahko sproţijo v bivših
uţivalcih droge ţeljo po drogi oz. hlepenje. Flaker (2002, 22) ugotavlja, da je ravno
hlepenje eden od ključnih fenomenov zasvojenosti. Ravno tako nevroznanost pri
zasvojenosti daje velik poudarek na ta pojav, saj lahko hlepenje igra ključno vlogo pri
recidivih (Carter, Hall in Capps 2009, 30). Naši intervjuvanci so omenjali različne
sproţilce hlepenja: stara druţba (»Spremenit sem mogu čist vse stvari. Stara druţba
obvezno, me to sam vleče nazaj«), pogovor o drogi (»Če imam skomine, nimam po
ničemer drugim razen po kokainu. Če me kdo preveč podrobno sprašuje, mi ni kul in
dobim iste simptome, kot da bi bil zadet, čutim to še zdaj«), ţalost, ekstremna čutenja
(»Lahko se mi pojavijo (ţelje po drogi), ko sem zelo ţalosten, al pa ko sem zelo zelo
vesel (takrat sem se nekoč zadeval), tako da moram tudi pazit, da nisem preveč vesel«).
Negativne spremembe ob vzpostavljeni abstinenci so lahko nespečnost
(»Edina stvar, ki je bila res katastrofa, je, da nisem spal«), vračanje potlačenega (»Slej
ko prej pride za tabo to, da si nekaj počel dolgo časa, kar nisi nič razpucal«),
preobčutljivost (»Pol čutiš še preveč, ampak se naučiš drugače hendlat«) in
pomanjkanje samozavesti (»Samozavest je na dnu, ko se začneš treznit, je na dnu«).
Nekatere so kratkoročne posledice, so bolj fiziološke narave in s časom ter brez
vloţenega truda izginejo, za druge pa je potrebno veliko dela, da bi skopnele.
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Po vzpostavljeni abstinenci se ljudje srečujejo s problemi, ki se pojavijo po
dolgotrajni zasvojenosti. To so lahko praktične teţave, kot so: pomanjkanje izobrazbe
(»Zdaj še zmeraj nimam šole končane«), finančne teţave in pomanjkanje sluţbe
(»Spomnem se, ko sem prišel prvi dan domov, imel sem ta najmanjšo boršo za it na
rokomet, pa 20 jurjev pufa, pa brez sluţbe«), teţave z zaposljivostjo zaradi pomanjkanja
izkušenj ali zaradi splošne nezaupljivosti do »bivših narkomanov« (»Bivšega
narkomana noben ne zaposli«), doţivljanje nesigurnosti (»Ni se mi sanjalo, kako bom
skozi prišel (po zdravljenju)«) ipd. Takšnih teţav nimajo vsi, saj kot smo ţe večkrat
omenili, nekateri uspejo vzdrţevati visoko funkcionalno ţivljenje, vendar za mnoge
začetno obdobje abstinence pomeni tudi obdobje učenja novih veščin (»Ful stvari
moraš delati, ki jih ne obvladaš in se moraš navaditi«) in soočanja z mnogoterimi
izzivi.

7.7.2 Vzdrţevanje abstinence
Po obdobju intenzivne spremembe nastopi obdobje vzdrţevanja (ang.
Maintenance), v katerem ljudje vzdrţujejo pridobljene navade iz obdobja zdravljenja in
se fokus premakne od ukvarjanja z lastno zasvojenostjo na druge, bolj prijetne plati
ţivljenja.
Nekateri še priznavajo obstoj hlepenja po drogi tudi po dolgotrajni abstinenci
(»Ni tako, da bom jaz neki cajta hodu tja (v skupino za samopomoč) in pol bo pa vse v
redu, ker imam še zdej kdaj ţeljo. Al pa ti meje padejo, al pa... skozi moram bit nekak
prizemljen«), drugi pa pričajo o popolni normalizaciji abstinence. To je proces, v
katerem abstinenca postane nekaj samoumevnega, preide v navado in jo ljudje odmislijo
(»Mi je prišlo v navado, da abstiniram«; » In pol na koncu se enkrat ujameš, da ne
razmišljaš, "tako bom pa še naslednji teden"«).
Ena od pomembnih komponent tega obdobja je neprisotnost potrebe po
omamljanju. Četudi nekateri občasno doţivljajo hlepenje po drogi, imajo na splošno
občutek, da droga ni več potrebna, da so neodvisni od droge (»Po štirih mesecih sem
počasi začutil, da ne rabim več tega (droge)«) in da ne potrebujejo droge, da bi dosegli
srečo (»Za to (da si srečen) ne rabiš nobene substance«).
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Motivi za vzdrževanje abstinence so lahko zelo raznoliki. Kot motive za
vzdrţevanje abstinence navajajo:


različne ţelje (po izobraţevanju, sluţbi, boljših odnosih ipd.), npr. »Zdaj si
ţelim, da bi šolo naredila«



doseţke, ki jih ne ţelijo izgubiti s ponovnim padcem v zasvojenosti (»Zdaj
čutim, da to kar delam, ima nek smisel. In ni vse brezzveze, v bistvu je vse ful
zanimivo in ima ful pomena. Tako da, če bi se jaz zdaj zadeval, bi res videl,
koliko v bistvu s tem nekako zgubljam«)



spomin na nesrečno in teţavno obdobje zdravljenja in zasvojenosti, npr. »Po
tolkih mukah (na zdravljenju) it na ulico... sem si rekel, pol zakaj si šel not«



boljša raven funkcioniranja, počutja in ţivljenja nasploh (»Jaz se danes prav
dobro počutim, sem zadovoljen, res sem prav ponosen. Mislim, jaz ne bi danes
najslabšega dneva zamenjal za enega od prejšnjih in... Ne vem, vidim pač, kako
zna biti ţivljenje lepo, kolko sem imel jaz v glavi, da je lajf brezvezen, pa ni, ne,
se da čisto v vseh stvareh uţivat«)
Dalje navajajo še druge pomembne faktorje pri vzdrževanju abstinence:



zavedanje občutkov sprejetosti in naklonjenosti drugih (»Da vidim, koliko me
imajo radi«)



pozitivne povratne informacije iz okolja, ki delujejo kot spodbuda (»Da sem
dobil dober feedback (na delovnem mestu), da so me sprejeli«)



učenje novih veščin (npr. »Kuhat sem se naučil ful dobro. (...) Zdaj se aktivno
španščino učim«)



iskanje novih izzivov (»Skozi nekaj novega, prav to je to, da se nikoli ne
ustaviš«)



osredotočanje na pozitivne doseţke (»Tako vzdrţujem abstinenco, tako: slabe
misli probam preusmeriti, in se fokusirati na to, kar sem ţe dobro naredil«)



pozitivno mišljenje in dobro prenašanje teţkih situacij, ki postanejo prilika za
učenje in ne več izgovor za drogiranje (»Ful pozitivno razmišljam. Jaz sem
včasih tako negativno razmišljal, vse je bilo črno, vsako stvar, ki sem jo začel
sem obupal, nič nisem dokončal. Danes pa kr grem naprej, res, ful tako me
vleče«)
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odsotnost ţelje po preteklem načinu ţivljenja in občutek, da se obrestuje trezno
ţivljenje (»Ne bi šel še enkrat nazaj. Res. Mislim, ful se obrestuje, to se ne da z
besedami opisati, kolko ti to pol pomeni. Kolko se stvari obrnejo«)



dinamičnost in aktivno vključevanje (»Tako da dinamičnost, to mi ful pomaga.
Da pač nisi samo pasivni opazovalec, kar se okrog tebe dogaja, da si aktivno
vključen. To je nasvet, ki bi ga dal vsakemu, ki se hoče spucat«)
Najpogosteje smo se srečali s poudarjanjem pomena vsakodnevnih »majhnih«

stvari, ki so bile v zasvojenosti popolnoma nepomembne ali neopaţene (»Te
vsakodnevne stvari me drţijo nazaj«). Ti faktorji so osebni in so del posameznikovega
doţivljanja lastne vsakodnevne realnosti. Tako nekaterim veliko pomeni, da se učijo
raznih jezikov, da znajo dobro kuhati, da so uspešni v sluţbi, drugim lahko veliko
pomeni ţe sprehod v naravi ali voţnja s kolesom. Vsem pa je skupno to, da imajo en
skupek takih vsakodnevnih dejavnosti, ki jih cenijo in ter jih odvračajo od ponovnega
padca v zasvojenost.
V treznosti ljudje doživljajo sebe drugače kot v zasvojenosti. Pogosto imajo
pozitiven občutek osebnostne spremembe, večjo samozavest (»Vsak mesec, ko sem bila
v abstinenci, sem začela bolj in bolj sama sebe cenit. Samozavest se mi je ful povišala.
Tako gledam bolj na to, da resno, če se potrudim, je vse dejansko boljše«), vero vase in
v svoje sposobnosti (»Ful verjamem vase, ko se nekaj odločim, bom to izpeljal«), imajo
izboljšano fizično samopodobo (»Nisem si bil všeč, nisem se mogel nikoli v ogledalo
pogledati. Nizko samopodobo in to. Zdaj pa je drugače«), so ponosni nase (»Se dobro
počutim, sem zadovoljen, ponosen«), se sprejemajo in gojijo pozitivna čustva do sebe
(»Zmeraj rajše se imam in sem ponosen na marsikaj, kar zdaj naredim, ker prej nisem
bil«).
Tudi čustveno doživljanje v treznosti je bistveno drugačno kot v zasvojenosti.
Ljudje doţivljajo izboljšanje počutja, zadovoljstvo (»Jaz se danes prav dobro počutim,
sem zadovoljen«), veselje pri delu (»Stvari, ki jih počnem, me veselijo«) in vsakdanjih
opravilih (»Se da čisto v vseh stvareh uţivat«). Pridobijo nazaj občutek smisla,
pomenljivosti in zaiteresiranosti (»Zdaj čutim, da to kar delam, ima nek smisel. In ni vse
brezzveze, v bistvu je vse ful zanimivo in ima ful pomena«), da je ţivljenje lepo (»Vidim,
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kako zna biti ţivljenje lepo«) in da ni vse brezzveze. Znova lahko čutijo upanje (»Še
zmeraj nimam šihta, ampak imam neko upanje, vem da sem vsega sposobna«),
skromnost (»In v meni je ful ene skromnosti«), sprejetost in naklonjenost drugih
(»Vidim, koliko me imajo radi«), hvaleţnost do drugih ljudi (»Zdaj sem mu hvaleţna
(fantu), da je prišlo vse na dan«) in za priloţnost novega ţivljenja (»Tako, da v zadnjem
času sem si ful všeč, ampak to ni tista samovšečnost, ko si ti car. V bistvu si ful hvaleţen
za vse, kar dobivaš«). Vendar do tega stanja ne pridejo vsi. Ena od naših intervjuvank
nam je zaupala, da nima občutka, da je razrešila svoje teţave in da tudi po dolgotrajni
abstinenci doţivlja veliko negotovosti in nesamozavesti. Po doseţeni abstinenci ni
prejela nobene strokovne pomoči in se ni ukvarjala s primarnimi razlogi za nastanek
zasvojenosti, ni delala na samozavesti in je zamenjala opiate z alkoholom. Sicer ni
postala alkoholik, vendar je vzdrţevala zasvojitvene vzorce razreševanja teţav, tako da
jih je potlačevala občasno z alkoholom in partnerskimi odnosi. Lahko sklepamo, da je
bolj pozitivno čustveno doţivljanje in dojemanje sebe v abstinenci posledica
dolgotrajnega in napornega procesa samorefleksije in temeljite spremembe v obdobju
zdravljenja.

7.7.3 Doţivljanje pozitivnih posledic abstinence
Pozitivne posledice abstinence so:


izboljšana samozavest (ţe samo zaradi vzdrţevanja abstinence) (»Vsak mesec,
ko sem bila v abstinenci, sem začela sama sebe bolj in bolj cenit. Samozavest se
mi je ful povišala«)



ponovno pridobivanje nadzora nad ţivljenjem (»Spet maš nadzor nad ţivljenjem
oz. vsaj občutek«)



vračanje intelektualnih sposobnosti (»Jaz sem se spucal po štirinajstih letih,
moţgani so mi delali na polno«)



boljši fizični izgled in izboljšano počutje (»Z abstinenco zgledam fizično bolje,
pol se tudi noter bolje počutim«)



vračanje fizičnih moči (»Ko sem ugotovil, da se motorične sposobnosti vračajo,
(...) to je bil en ful pozitiven input«)



občutek moči (»Ko sem nehala s tem, sem eno ful moč dobila«)
103

V treznem ţivljenju ljudje začnejo pogosteje doživljati uspehe in zadovoljstvo.
Pogosto omenjajo občutek, da je ţivljenje lepo (»...vidim pač, kako zna biti ţivljenje
lepo«), da imajo občutek, da so na pravi poti (»...to je eno ful priznanje, da si na dobri
poti, da čutiš, da si v redu, da si na pravi poti«) in doţivljajo več uţitka ob vsakdanjih
stvareh (»...se da čisto v vseh stvareh uţivat«). Kot smo ţe povedali, v zasvojenosti
mnogi opustijo različne aktivnosti in njihovo ţivljenje se začne vrteti večinoma okoli
nabave in uţivanja drog (»Jaz sem teh 13 let dejansko prespal. Edina aktivnost, ki je
bila, je bila povzročena zaradi pomanjkanja droge, takrat smo se premaknili«). V
abstinenci se začne dogajati nasprotni proces, ljudje se aktivirajo, vlagajo trud v različne
dejavnosti in začnejo doţivljati uspehe na različnih ţivljenjskih področjih: v odnosih, na
sluţbi, v izobrazbi itd.

7.7.4 Pozitivne posledice izkušnje zasvojenosti
Tukaj moramo spregovoriti še o pozitivnih posledicah izkušnje zasvojenosti.
Ta moment se nam zdi še posebej pomemben, saj lahko marsikomu pomaga osmisliti
svojo izkušnjo zasvojenosti. Naši intervjuvanci so pogosto govorili o zdravljenju
zasvojenosti kot o pomembni ţivljenjski lekciji: »Zdaj sem ponosna nase zaradi tega,
ful se naučiš iz tega. To, ko zmoreš it ven iz tega, se spucat, zaţivet, je ful huda pa velika
lekcija. Če ne bi bilo tako hudo pa ne bi tega dala (skozi), pa ne bi ful stvari pri sebi
spremenila pa naredila. Tako eno veliko moč si takrat rabil pa, ko si s to odločenostjo
pa s tem programom, ki sem si naredila, ko pride najhuje, te spomne, da si zmoţen še
veliko več«. Zdravljenje zasvojenosti lahko dojemamo tudi kot priloţnost za osebnostno
rast. Še ena od pozitivnih posledic izkušnje zasvojenosti je zavedanje lastne izjemne
moči ravno zaradi tega, ker so preţiveli teţko obdobje zdravljenja zasvojenosti.
Zdravljenje, o katerem govorimo tukaj, je celovito. Ljudje ne spreminjajo samo
svoj nezdrav vzorec vedenja (jemanje droge), temveč svoj vzorec čustvovanja, svoje
mišljenje, dojemanje sebe, drugih in ţivljenja nasploh. Dolgotrajna zasvojenost je
globoko ukoreninjen vzorec, za odstranjevanje takega vzorca pa je potrebno veliko
moči, ţelje, volje in truda. Proces zdravljenja je ponavadi ravno tako dolgotrajen in
naporen: »Veliko stvari, ki se mi danes dogaja, ko vidim, da bi lahko bilo stresno, da mi
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ni kul, si rečem: ahh, če si zdrţal tam notri (na zdravljenju)...«. Ob spominu na teţko
obdobje zdravljenja se jim današnje tegobe zdijo manjše.
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8. Interpretacija

Vsaka od sedmih kategorij, ki smo jih opisali v prejšnjem poglavju, nam podaja
nek vidik zdravljenja zasvojenosti. Skozi kategorije je mogoče opisati celoten proces
spremembe, kot ga dojemajo naši intervjuvanci. Poleg tega je mogoče opisati tudi
ţivljenjske okoliščine pred odločitvijo za zdravljenje, ki vključujejo obdobje pred
zasvojenostjo in obdobje zasvojenosti.
V prvo kategorijo smo uvrstili dojemanje zasvojenosti, abstinence in vloge drog.
Dojemanje drog, zasvojenosti in abstinence od drog je povezano s tem, kakšno vlogo
ljudje, ki zlorabljajo oz. so zlorabljali drogo, pripisujejo drogam, kakšne lastnosti
pripisujejo zasvojenosti in kakšna oblika abstinence se jim zdi primerna in izvedljiva.
Rezultati naše raziskave so pokazali, da je dojemanje in udejanjanje abstinence
lahko zelo raznoliko. Abstinenca se lahko pojmuje kot: popolna abstinenca (vključno z
alkoholom), abstinenca od drog z občasno uporabo alkohola in abstinenca od substance,
s katero so bili posamezniki zasvojeni, vendar z občasno uporabo preostalih substanc.
Takšno ohlapno dojemanje abstinence v strokovnih vodah najdemo zelo poredko,
večina visokopraţnih programov promovira nujno popolno abstinenco od vseh
psihoaktivnih snovi. Realnost, ki nam jo pripovedujejo naši intervjuvanci, izziva široko
sprejeto dojemanje primerne oblike abstinence. Podobno fleksibilen pogled pa najdemo
pri zagovornikih paradigme zmanjševanja škode, ki dojemajo znatno zmanjšanje
uporabe drog kot legitimen cilj obravnave zasvojenosti (Seiger 2004, 66).
Ena od pomembnih nalog v zdravljenju zasvojenosti je ugotoviti, kakšno
funkcijo je imela droga v ţivljenju posameznika. Kot najpomembnejšo funkcijo drog
smo identificirali blaţenje čustvene bolečine. Hkrati pa je prekomerna uporaba droge v
zasvojenosti vzrok za čustvene stiske, saj s časom začne povzročati teţave na različnih
ţivljenjskih področjih. Naše ugotovitve se skladajo z Gostečnikovimi (2008, 524), ko
pravi, da zasvojenost primarno deluje kot način razreševanja notranjega konflikta in
travme, dalje pa postane problem sam v sebi.
Pri raziskovanju funkcije drog smo naleteli tudi na zanikanje uporabe drog kot
blaţilca čustvene bolečine. Droga se lahko uporablja (vsaj na začetku) zgolj zaradi
zabave, vendar slej ko prej vsakodnevna uporaba drog začne povzročati več teţav kot

106

koristi. Zatosklepamo, da je za terapevte skupaj s klienti pomembno ugotavljati, katere
potrebe posameznika je droga zadovoljevala, saj tako lahko začnejo naslavljati te
potrebe in iskati alternativne načine zadovoljevanja taistih potreb. Takšna ugotovitev se
sklada s 5. točko kliničnih principov psihoterapije zmanjševanja škode, ki pravi, da
ljudje uporabljajo substance v adaptivne namene (Tatarsky in Marlatt 2010, 120). To
pomeni, da večina rednih uporabnikov drog uporablja droge z namenom adaptacije oz.
prilagoditve, kot je obvladovanje teţkih notranjih ali zunanjih stanj.
V drugo kategorijo smo uvrstili osebnostne lastnosti in ţivljenjske okoliščine.
Osebnostne lastnosti so povezane z osebnostnimi lastnostmi pred pojavom zasvojenosti,
ki so jih ljudje opustili zaradi same narave zasvojenosti (opuščanje vrednot in principov,
kot so iskrenost, poštenost ipd.) in z osebnostnimi lastnostmi, ki jih nekdanji zasvojeni
povezujejo z nastankom in vzdrţevanjem zasvojenosti (kot so pomanjkanje meja, ţiveti
v ekstremih, preobčutljivost itd.). Pod osebnostne lastnosti smo uvrstili tudi vzorce
mišljenja značilne za obdobje zasvojenosti, kot so nezaupanje v socialno okolje in
mnenje, da je trezno ţivljenje nesmotrno.
Ţivljenjske okoliščine so kontekst, v katerem se odvija ţivljenje posameznikov.
V raziskavi smo ţivljenjske okoliščine povezali z druţino in druţinskimi odnosi, z
okoliškimi faktorji, ki oddaljujejo od odločitve za zdravljenje in z ţivljenjskimi
okoliščinami pred odločitvijo za zdravljenje. V raziskavi smo videli, da lahko okoliščine
delujejo kot varovalni ali rizični faktor in jih je pomembno upoštevati ter po potrebi
delati na spremembi okoliščin, če ţelimo doseči spremembo oz. opuščanje zasvojitvenih
vedenj. Podobno ugotovitev podajata Tatarsky in Marlatt (2010, 120), ko pravita, da
teţave, ki se pojavljajo z uporabo substanc, najbolje razumemo in naslovimo v
kontekstu posameznika in njegove okolice. Rezultati naše raziskave so pokazali, da se
med zdravljenjem ljudje po navadi odmaknejo iz svojega konteksta, saj se zasvojeni
pogosto odločajo za spremembo okolja in prekinitev stikov z nekdanjo druţbo, tudi s
pomembnimi drugimi. Po zaključenem zdravljenju se najpogosteje vračajo v ta kontekst
in, če ne naslavljamo problematik, ki se tičejo njihovih ţivljenjskih okoliščin, lahko
spregledamo pomembne faktorje, ki oteţujejo pot vzdrţevanja abstinence.
V raziskavi smo pod okoliščine uvrstili tudi morebitne socialne problematike
zasvojenih ljudi, kot so brezposelnost, pomanjkanje izobrazbe, izoliranost in
marginaliziranost. V rezultatih naše raziskave je razvidno, da so takšni praktični
problemi lahko pomemben rizični faktor, saj občutek pomanjkanja perspektiv lahko
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učinkuje demotivacijsko v obdobju odločanja za abstinenco. Iz tega lahko sklepamo, da
je poleg psihoterapevtske obravnave, ki vključuje delo na čustveni regulaciji,
obdelovanje travm, druţinskih odnosov ipd., za nekatere posameznike pomembno
vzporedno delo na tovrstnih socialnih problematikah.
Eden od pomembnih okoliških faktorjev, ki lahko ovira pri odločitvi za
zdravljenje, je tudi obiskovanje metadonskih klinik. Prehod na vzdrţevalno terapijo je
lahko eden od načinov začetka zdravljenja zasvojenosti, ko se ljudje odpovejo ilegalni
uporabi drog in se odločijo za postopno zmanjševanje substitucijske terapije (Friedman
in Wilson 2004, 192). Renner (2012, 58) argumentira za uporabo substitucijskih terapij
v namene zmanjševanja teţav, ki se pojavljajo z nastankom abstinenčnih simptomov,
hkrati pa opozarja, da tovrstne terapije niso rešitev, saj v najboljšem primeru lahko
omogočijo neko stopnjo stabilnosti, ki dalje omogoča razmislek o nadaljnji obliki
zdravljenja zasvojenosti (Renner 2012, 59). Raziskava je pokazala, da so same
metadonske klinike pomemben rizični faktor, saj se okoli metadonskih klinik zbirajo
uporabniki, ki uporabljajo metadon kot dodatno brezplačno drogo. V raziskavi smo
ugotovili, da tudi, ko je človek, ki ima teţave z zasvojenostjo, odločen, da bo prenehal s
konzumiranjem drog, mu lahko takšna rizična okolja oteţavijo odločitev, saj ponujajo
obilico prilik za hitro nabavo drog.
Poleg okoliščin smo obravnavali tudi osebnostne lastnosti in vzorce mišljenja.
Na tem mestu bomo poudarili osebnostne lastnosti in mišljenja, ki smo jih v raziskavi
povezali z nastankom in vzdrţevanjem zasvojenosti. To so torej osebnostne lastnosti in
mišljenja, s katerimi se bodo strokovnjaki v polju zasvojenosti pogosto srečevali in jih
naslavljali ter poskušali spodbujati spremembo na teh področjih. Kot osebnostne
lastnosti, povezane z zasvojenostjo, lahko naštejemo: ţiveti preveč v ekstremih, s
pomanjkanjem meja, preobčutljivost, samodestruktivnost in impulzivnost. Eden od
značilnejših vzorcev mišljenja pa je nezaupanje v socialno okolje in mnenje, da je
»normalno«, trezno ţivljenje brezzvezno. Četudi so bile v naši raziskavi takšne
ugotovitve pogoste, nikakor ne moremo in ne ţelimo posploševati katerekoli od naših
ugotovitev na vse posameznike, saj nobena trditev ne velja za čisto vse intervjuvance.
Ugotovitve kakršnekoli raziskave, vključno z našo, lahko v najboljšem primeru
osvetlijo le en del resničnosti intervjuvancev, ki nam po dedukciji lahko pomaga
razumeti posamične osebke, s katerimi bomo navezovali stik kot strokovnjaki. Na tej
točki se popolnoma strinjamo z drugo točko kliničnih principov zmanjševanja škode po
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Tatarskem in Martattu (2010, 120), ki poziva k obravnavi klientov kot posameznikov.
Dalje pravijo, da se ljudje, ki uţivajo substance, lahko zelo razlikujejo in da v vsaki
osebi lahko prepoznamo unikatnega posameznika z unikatno kombinacijo moči,
šibkosti in potreb.
V tretjo kategorijo smo uvrstili čustveno doţivljanje v zasvojenosti in ovire pri
odločitvi za zdravljenje. Čustveno doţivljanje in čustveno procesiranje v zasvojenosti je
po mnenju intervjuvancev povezano s teţkimi čutenji oz. afekti in z disfunkcionalnimi
vzorci čustvovanja. Ovire pri odločitvi za zdravljenje so predstavljene kot faktorji, ki
oddaljujejo od odločitve za zdravljenje in kot doţivljanje obramb (pri odločanju za
zdravljenje). Problematike, ki so bile tukaj naštete kot ovire, bodo v celoviti obravnavi
ravno tako našle svoje mesto, saj predstavljajo faktorje, ki oteţujejo odločitev za
zdravljenje. Raziskava je pokazala, da je za doseganje stabilnih odločitev za spremembo
potrebno premostiti takšne ovire, stabilna odločitev za spremembo pa se je izkazala kot
predpogoj vsake spremembe. Po mnenju nekdanjih rednih uţivalcev drog ravno
čustveno doţivljanje in čustveno procesiranje v zasvojenosti predstavljata eno od
pomembnejših ovir pri odločitvi za zdravljenje. Zato bodo terapevti v tej fazi morali
naslavljati problematiko čustvenega doţivljanja in procesiranja kot eno od
pomembnejših teţav v procesu odločanja za zdravljenje.
V raziskavi veliko podkategorij govori o čustvih, čustvenih vzorcih in
čustvenem dogajanju v vseh ţivljenjskih fazah. Iz raziskave lahko sklepamo, da je ena
od pomembnejših funkcij drog čustvena regulacija. Ne smemo pozabiti, da so rezultati
pokazali tudi, da ni zmeraj tako. Droga lahko pomeni predvsem uţitek in zabavo,
uporablja se tudi za spremembo čustvenega stanja, vendar ne nujno za razreševanje
čustvene stiske. V obravnavi posameznika je potrebno oceniti, koliko je faktor čustev
pomemben v njihovi zgodovini zlorabe drog in koliko je treba delati na čustveni
regulaciji, da bi uspešno dosegli in vzdrţevali abstinenco. Pri tem izhajamo iz
prepričanja, da morajo klientove moči, cilji in potrebe diktirati fokus v terapiji, kar se
sklada z vodili kliničnih principov psihoterapije zmanjševanja škode (Tatarsky in
Marlatt 2010, 120).
O obdobju tehtanja in odločanja za zdravljenje smo govorili v četrti kategoriji.
Tehtanje in odločanje za zdravljenje je povezano z izjemnimi trenutki in različnimi
sproţilci odločitve, ki jim nekdanji zasvojeni pripisujejo velik pomen pri odločitvi za
zdravljenje, z doţivljanjem ţivljenjske prelomnice ali razpotja, na katerem ljudje tehtajo
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»pluse in minuse« opuščanja zasvojenega vzorca vedenja in z doţivljanjem ţelje in
potrebe po terapevtskem odnosu, ki se pojavi v obdobju tehtanja in odločanja za
spremembo.
Skozi to obdobje gredo vsi ljudje, ki se odločajo za kakršnokoli spremembo
vedenj. S to tematiko smo se srečali pri DiClementeju (2003), Prochaski (2012) in pri
zagovornikih paradigme zmanjševanja škode, ki se s to problematiko ukvarjajo prek
uporabe motivacijskih intervjujev (Logan in Marlatt 2010, 202). DiClemente (2003, 27)
in Prochaska (2012, 104) imenujeta to fazo spremembe »kontemplacija«, uspešni izid te
faze pa je stabilna odločitev za zdravljenje in spremembo. Kot kaţe v raziskavi,
določeni posamezniki lahko doseţejo odločitev sami, drugi skozi pogovor in s pomočjo
drugih ljudi (druţinskih članov, prijateljev, terapevtov). Po mnenju udeleţencev se
pomoč drugih kaţe kot pomoč pri tehtanju »plusov in minusov« odločitve za
spremembo, pri čemer prevladuje poudarjanje negativnih vidikov nadaljnjega
vzdrţevanja zasvojenosti.
Iz raziskave je razvidno, da je v tej fazi tehtanja »plusov in minusov« za
spremembe odločilno zavedanje o negativnih plateh zasvojenosti, saj so veliko bolj
realne kot obljuba boljšega ţivljenja v prihodnosti. Kljub temu smo ugotovili, da je za
nekatere bolj primerno vlivanje motivacije in podpore v obliki poudarjanja pozitivnih
posledic abstinence. Strokovnjaki, ki se bodo ukvarjali z ljudmi, ki se nahajajo v tej fazi
odločanja, lahko kombinirajo ozaveščanje negativnih plati nadaljnje uporabe drog in
poudarjanje pozitivnih plati odločitve za abstinenco. V pomoč so nam lahko tehnike
motivacijskih intervjujev, ki so nastale ravno za tovrstne obravnave (Logan in Marlatt
2010, 202).
V obdobju tehtanja in odločanja se pojavi tudi ţelja in potreba po strokovni
podpori, ki v tej fazi lahko pomaga pri tehtanju »plusov in minusov« pri odločitvi za
zdravljenje, pomaga iskati razloge za zdravljenje in izbrati primerno obliko zdravljenja.
Poznavanje pogostih sproţilcev odločitve zdravljenja lahko pomaga terapevtom
raziskati, katere tematike naslovijo posameznika in ga tako spodbujajo k spremembi. V
naši raziskavi smo ugotovili, da so pogosti sproţilci odločitve za zdravljenje negativne
posledice zasvojenosti, kot so slab fizični izgled, splošno zdravstveno stanje, fizične
bolezni, doţivljanje overdosov, psihična nemoč, pravne teţave, moţnost zaporne kazni,
finančne teţave, izkušnje dna, nezmoţnost skrivanja zasvojenosti, odpor do
nadaljevanja ţivljenja, preţetega z laţmi, naveličanost, obupanost bliţnjih in pritisk s

110

strani bliţnjih. Nadalje smo ugotovili, da motivacijski pogovori s strokovnimi delavci in
bliţnjimi, ţelja po svobodi, neodvisnosti in boljšem ţivljenju, ţelja po izboljšanju
odnosov in volja ter motivacija, ki jo vlivajo drugi, lahko delujejo spodbudno na
posameznika in mu pomagajo odločiti se za zdravljenje.
V peti kategoriji smo zaobjeli izkušnjo zdravljenja. Povezana je z osebnimi
vidiki zdravljenja, kot so čustveno doţivljanje med zdravljenjem in z osebnostnimi
kvalitetami ter drugimi faktorji, ki so posameznikom pripomogli pri vzpostavljanju
abstinence. Izkušnjo zdravljenja smo povezali tudi z bolj zunanjimi ali strukturnimi
vidiki zdravljenja, kot so naloge v procesu zdravljenja, ki jih posamezniki izpolnjujejo,
da bi dosegli abstinenco, vloge in kvalitete dobrih terapevtov (kot jih dojemajo bivši
zasvojeni), ukrepi in kognitivne ter vedenjske tehnike, ki so pripomogle pri
vzpostavljanju abstinence med zdravljenjem.
Pod izkušnjo zdravljenja spadajo tudi slabe izkušnje s strokovno pomočjo.
Zaradi neustrezne strokovne pomoči se ljudje lahko odločijo za samozdravljenje, torej
se pri zdravljenju zasvojenosti odrečejo strokovni pomoči. V podpoglavju o
samozdravljenju (glej poglavje: Oblike zdravljenja zasvojenosti od prepovedanih drog)
smo ţe ugotovili, da so slabe izkušnje s strokovnimi delavci eden od pogostejših
razlogov za pojav samozdravljenja (Bischof, Rumpf in John 2012, 141). Neprimerna
strokovna obravnava pa se po mnenju naših udeleţencev kaţe kot neupoštevanje potreb,
ki so jih sami udeleţenci zdravljenja izpostavili kot pomembne, občutek, da niso slišani
in da niso obravnavani kot posamezniki.
Obdobje »vračanja k sebi« oz. treznjenja je teţavno obdobje, v katerem mnogi
doţivljajo čustvene stiske, izlive nereguliranih, dolgo potlačenih čutenj, se soočajo z
obţalovanjem in občutki krivde. Po mnenju udeleţencev je ena od temeljnih nalog
terapevtov biti na razpolago za pogovor. Na podlagi njihovih pričevanj smo izpostavili
različne kvalitete in naloge terapevtov. Terapevt naj bi bil vselej sočuten, naj bi nudil
podporo in refleksijo. Kot smo ţe večkrat omenili, je ena od pogostih značilnosti ljudi,
ki zapadejo v zasvojenost, pomanjkanje meja. Dober terapevt naj bi pokazal meje in
pomagal učiti postavljanje meja. Te meje se tičejo mnogih ţivljenjskih področij, vendar
se v tej fazi najbolj intenzivno dela na posameznikovih mejah v odnosu do drog in dalje
na mejah v druţinskih odnosih oz. odnosih z bliţnjimi. Terapevt naj bi ozaveščal glede
starih vzorcev mišljenja in skozi ozaveščanje spodbujal spremembe. Spremembe se
dogajajo na kognitivni, vedenjski in čustveni ravni. V raziskavi se je pokazalo, da
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terapevt lahko uči, kako manjšati impulzivnost, večati strpnosti in fleksibilnost, delati
na samozavesti, uči distance do posameznikove situacije ipd. Iz raziskave lahko
sklepamo, da je pomembno, da terapevt začuti osebo in prepozna srţ teţave. To pomeni,
da pomaga tudi pri ozaveščanju vzrokov za zasvojenost in vlogo drog oz. katere potrebe
je droga zadovoljevala v posameznikovem ţivljenju. Pri tem procesu sočutno naslavlja
potlačene vsebine in prepoznava temeljni afekt, kar je vodilo relacijske druţinske
terapije (Dular 2012, 182).
V raziskavi smo izpostavili faktorje, ukrepe, kognitivne in vedenjske tehnike, ki
so po mnenju udeleţencev pripomogli pri vzpostavljanju abstinence ter naloge, ki so jih
morali opraviti, da bi dosegli abstinenco. Vse te informacije lahko sluţijo terapevtom, ki
ţelijo pomagati ljudem v fazi vzpostavljanja abstinence. Kot faktorje, ki so pripomogli
pri vzpostavljanju abstinence, naštevajo: občutek varnosti, zaščitenosti, spodbuda in
motivacija, ki jo vlivajo drugi, pozitivne fizične spremembe (boljšanje zdravja, vračanje
fizične moči ipd.), napolnjen urnik in fizične aktivnosti. To so torej faktorji, ki jih kot
terapevti lahko upoštevamo pri poteku zdravljenja.
V raziskavi smo prepoznali raznolike naloge, ki jih udeleţenci povezujejo z
uspešnim iztekom zdravljenja zasvojenosti, na primer: priznati obstoj zasvojenosti,
začutiti lastno notranjo odločitev za zdravljenje, opustiti stare vzorce obnašanja in
čustvovanja, sprejeti svojo preteklost, odpustiti samemu sebi, spustiti zamere do drugih,
ozavestiti teţave in čustvene blokade, prepoznavati čustva in čustvene vzorce, ukvarjati
se s počutjem, učiti se zdrţati s teţkimi čutenji, delati na samozavesti itd. Teh nalog je
lahko veliko in vsak posameznik ima svoj skupek, ki jih mora opraviti, da bi dosegel
stabilno abstinenco. Iz naše raziskave lahko sklepamo, da terapevt na podlagi znanja o
pogostih nalogah v procesu zdravljenja lahko pomaga posameznikom prepoznati
njihove specifične naloge. Na tej točki se naše ugotovitve skladajo z 12. točko principov
psihoterapije zmanjševanja škode po Tatarskem in Marlattu (2010, 120), ki pravi, da se
morajo cilji in strategije roditi v samem terapevtskem procesu. Cilji terapije so torej
prilagojeni posameznikom glede na njihovo specifično situacijo in glede na naloge, ki
jih kot terapevti ne določamo vnaprej, vendar v sodelovanju s klienti.
Ukrepi, ki jih ljudje sprejemajo med zdravljenjem, so odvisni od njihove
takratne ţivljenjske situacije. Za določene je nujna menjava okolja med zdravljenjem,
za druge ne, nekateri se med zdravljenjem popolnoma izolirajo od vseh svojih bliţnjih,
za druge je obdobje zdravljenja obdobje zbliţevanja in ponovnega navezovanja stikov s
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pomembnimi drugimi. Lahko bi naštevali še veliko drugih spremenljivk, s katerimi se
ljudje soočajo v obdobju zdravljenja, da bi si zagotovili nemoteno zdravljenje. Rezultati
naše raziskave so pokazali, da ljudje izhajajo iz zelo različnih situacij, so bolj ali manj
funkcionalni, imajo različne druţinske razmere, različne osebnostne lastnosti in različne
stopnje ukoreninjenosti zasvojenega načina ţivljenja, torej ne obstajajo neka
univerzalna pravila, ki bi jih lahko aplicirali na vse situacije. Še enkrat se torej
srečujemo z relativnostjo primernega poteka zdravljenja in pozivamo k terapevtovi
fleksibilnosti pri zadovoljevanju klientovih potreb, isto misel pa smo srečali pri
zagovornikih paradigme zmanjševanja škode (npr. Tatarsky in Marlatt 2010; Logan in
Marlatt 2010). Kljub temu pa smo našli eno rdečo nit med tako raznolikimi zgodbami.
To je nujnost celostne spremembe, ki je posledica poglobljenega ukvarjanja s svojo
preteklostjo, druţinskimi odnosi, načini mišljenja, vedenja in čustvovanja.
Spremembo in osebnostni razvoj smo uvrstili v šesto kategorijo. V njo smo
uvrstili pomembna spoznanja med procesom zdravljenja, spremembo vzorcev mišljenja,
čustveno dozorevanje in spremembo odnosov. Kot terapevti lahko v tej fazi spodbujamo
posameznike k refleksiji in samoodkrivanju. Skozi pogovor lahko spodbujamo
spremembo odnosa do drog, ki smo jo v raziskavi kategorizirali kot eno izmed
pomembnejših sprememb vzorcev mišljenja. To lahko naredimo z ozaveščanjem
dejstva, da droge prinašajo le kratkoročno olajšanje in dolgoročne teţave. Kot so sami
intervjuvanci povedali, dokler niso dojeli, da jim droga jemlje več kot jim daje, niso
sprejeli resne odločitve o zdravljenju in abstinenci. S tem, ko ozaveščamo škodo, ki so
jo prinesle droge, lahko delujemo kot katalizator spremembe posameznikovega odnosa
do drog.
Drugi skupek pomembnih spoznanj in vzorcev mišljenja se tiče druţine in
druţinskih odnosov. Po mnenju udeleţencev je pomemben del osebnostne rasti povezan
z refleksijo o odnosih s pomembnimi drugimi. Kot relacijski druţinski terapevti lahko
ključno pripomoremo v tej fazi zdravljenja, saj je eden od glavnih ciljev relacijske
druţinske terapije prepoznati načine vzpostavljanja bolj funkcionalnih interpersonalnih
odnosov in doţiveti spremembe na sistemski druţinski ravni (Dular 2012, 182).
V naši raziskavi smo ugotovili, da se eden od pomembnih premikov v mišljenju
zgodi, ko ljudje raziskujejo odnos s starši, se zavejo njihovega vpliva in hkrati
prenehajo kriviti druge za lastno stanje. To lahko pojmujemo tudi kot pomemben del
čustvenega dozorevanja, saj se ljudje v tej fazi nehajo počutiti ţrtve svojih ţivljenjskih
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okoliščin in prevzamejo odgovornost za lastno dobrobit. V tem obdobju ljudje
raziskujejo tudi druţinske teţave in travme, se začnejo zavedati izvorov in ranih
vzorcev obnašanja, ki so jih prevzeli v druţini. Ti vzorci so lahko tudi škodljivi in
disfunkcionalni, a kljub temu začnejo sprejemati svojo preteklost in postanejo sočutnejši
do sebe in do drugih. To sočutje se kaţe tudi v večjem sprejemanju sebe in v zavedanju,
da v preteklosti niso znali drugače delovati. Ta proces je del oproščanja samemu sebi za
vso škodo, ki so jo povzročili s svojo zasvojenostjo tako sebi kot svoji okolici. Pogosto
smo slišali stavek: »saj drugače nisem znal...«. Ko doseţejo takšno pomirjenost s seboj,
lahko to sočutno drţo aplicirajo tudi na odnose z drugimi, oprostijo drugim (po navadi
staršem) in tudi za njih ugotovijo, da drugače niso znali. Tako sedanjost lahko preneha
biti polna krivde, sramu ter bolečine in se naredi prostor za nov začetek.
Rezultati raziskave so pokazali, da je čustveno dozorevanje povezano s
spremembami v samozavedanju in samozaznavanju. Po zdravljenju dolgotrajne
zasvojenosti ljudje vzpostavijo stik s svojimi čustvi, ki so bila v zasvojenosti
zamegljena in potlačena (Dular 2012, 182). V zasvojenosti ljudje lahko zgubijo stik s
svojimi čustvi do te mere, da jih teţko prepoznavajo. Terapevti lahko v tej fazi
pomagajo pri učenju prepoznavanja čustev in izraţanja čustev, še preden postanejo
neznosna. V raziskavi smo ugotovili, da se med procesom zdravljenja odstranjujejo
obrambe in prepoznavajo ter premagujejo strahovi. Pri tem jim lahko terapevti
pomagajo z različnimi intervencijami, ki učijo vzpostavljanja distance do svoje
situacije. Intervjuvanci so nam pripovedovali, da jim je pomagalo pogledati na svojo
situacijo, kot bi jih opazovala neka tretja oseba. Takšno vedenje smo kategorizirali kot
eno izmed pomembnejših strategij spopadanja s teţkimi situacijami, saj pogled iz druge
perspektive pomeni zmoţnost vzpostavljanja neke zdrave distance do lastnih teţav. Iz
raziskave sklepamo, da se ljudje s prevzemanjem različnih zornih kotov postopoma
naučijo zmanjšati preplavljenost s teţkimi čutenji in bolj racionalno pogledajo na svojo
situacijo. S takšno drţo teţave, ki so nekoč bile izgovor za nadaljnje drogiranje,
postanejo izziv, priloţnost za učenje in osebnostno rast.
V fazi zdravljenja se začnejo intenzivno spreminjati tudi posameznikovi odnosi.
Kot smo ţe povedali, terapevt lahko v tej fazi pomaga pokazati na zdrave meje v
druţini, jih uči postaviti, raziskuje kvaliteto odnosov s pomembnimi drugimi in pri
vsem tem naslavlja morebitne problematike. Pri tem bo pozoren na krhkost teh
odnosov, ki so tudi zaradi zgodovine zasvojenosti zaznamovani z bolečino in
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nezaupanjem. Obdobje zdravljenja je za posameznika lahko dodatno teţavno, saj je po
navadi primoran opustiti staro druţbo, vezano na zasvojen način ţivljenja in se znajde v
socialnem vakuumu. Na tej točki lahko naslavljamo morebitni strah pred samoto in
občutke osamljenosti.
Ena od pomembnih sprememb na ravni odnosov se tiče zaupanja. Kot kaţejo
rezultati naše raziskave, je v zasvojenosti pogosto veliko nezaupanja tako s strani
zasvojenega človeka kot s strani njegove okolice. Za nekdanje redne uţivalce drog smo
ugotovili, da je značilno nezaupanje v socialno okolje. »Normalna« ţivljenja se jim
pogosto zdijo brezzvezna, zlagana, nesmiselna. Ne zaupajo svarilom, nasvetom in
pomoči, ki jo nudijo drugi. Takšno drţo lahko obravnavamo kot obrambno drţo in
posledico zasvojenosti, saj z njo opravičujejo svoj način ţivljenja in ščitijo zasvojenost.
Po drugi strani pa je ta drţa lahko tudi eden od faktorjev, ki je omogočil nastanek
zasvojenosti. V obdobju zasvojenosti lahko ljudje iz različnih razlogov izgubijo
zaupanje svojih bliţnjih. Obdobje zdravljenja torej pomeni obdobje ukvarjanja z
mankom zaupanja posameznikov do okolice in obratno. Pri vsakem posamezniku se ta
proces razvija na svojevrsten način, kot terapevti pa lahko pomagamo z naslavljanjem te
problematike in spodbujamo k potrpeţljivosti, ki je potrebna pri počasnih spremembah,
kot je pridobivanje zaupanja drugih ljudi.
V sedmo kategorijo smo uvrstili vzdrţevanje abstinence. Obdobje vzdrţevanja
abstinence je povezano z različnimi izzivi, vendar tudi z mnogoterimi faktorji, ki
olajšujejo vzdrţevanje abstinence in s pozitivnimi posledicami abstinence ter s
pozitivnimi posledicami izkušnje zasvojenosti.
Po doseţeni abstinenci ljudje lahko naletijo na mnogotere izzive v obliki
negativnih

posledic abstinence, kot

so

nespečnost, preobčutljivost, vračanje

potlačenega, pomanjkanje načinov spopadanja s stresom in teţkimi čutenji ipd. Po
dolgotrajni zasvojenosti se lahko pojavijo problemi, ki ravno tako predstavljajo izziv pri
vzdrţevanju abstinence in lahko delujejo kot rizični faktorji. Po mnenju udeleţencev so
praktični problemi, ki so pojavijo po dolgotrajni zasvojenosti, teţja zaposljivost (zaradi
splošne nezaupljivosti do bivših uporabnikov drog), pomanjkanje izobrazbe, interesov,
itd. Takšne teţave lahko demotivirajo zdravljene posameznike in jim povzročajo
občutke negotovosti. Poleg tega smo pod izzive uvrstili rizične faktorje v obliki
sproţilcev hlepenja po drogi, kot so različna čustvena stanja (ekstremno negativna ali
pozitivna), kraji, pripomočki ipd., ki jih bivši uţivalci asociirajo z uporabo drog.
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Seznanjenost z rizičnimi faktorji lahko pomaga posameznikom, da se izognejo
situacijam, ki lahko ogroţajo njihovo abstinenco, zato je ena od nalog terapevtov
edukacija o pogostih rizičnih faktorjih. Poleg tega se moramo kot terapevti sami
ukvarjati z lastnimi predsodki do zasvojenih. Tatarsky in Marlatt ta proces imenujeta
»izzivanje stigmatizacije«, kar pomeni izzivanje razmisleka o pogostih negativnih
predsodkih o zasvojenih (da so leni, manipulativni, laţnivci, kriminalci ipd.), ki lahko
drţijo za nekatere posameznike, zagotovo pa ne za vse (2010, 120). Kot terapevti se
moramo tudi zavedati, da se tudi bivši uţivalci verjetno redno srečujejo s takimi
predsodki tako na delovnem mestu kot v privatnem ţivljenju in ti predsodki lahko
povzročajo dodatno nelagodje in delujejo demotivacijsko.
Raziskava je pokazala, da je stabilna abstinenca povezana z razlogi za
vzdrţevanje abstinence. Pri razčlenjevanju razlogov za abstinenco smo naleteli na
poudarjen pomen intrinzičnih motivov tako za začetek zdravljenja kot za vzdrţevanje
abstinence. Rezultati raziskave so pokazali, da so motivi za zdravljenje povezani
večinoma z negativnimi posledicami zasvojenosti, v obdobju abstinence pa so motivi za
vzdrţevanje abstinence povezani z bolj pozitivnimi vidiki, kot so razni doseţki, ki jih ne
ţelijo izgubiti s ponovnim padcem v zasvojenosti, pozitivne povratne informacije iz
okolice, občutki sprejetosti, razne ţelje za prihodnost, boljša raven funkcioniranja,
počutja in ţivljenja nasploh. Pogosto omenjajo pomen majhnih, vsakdanjih stvari,
dogodkov in dejavnosti, ki jim osmišljajo ţivljenje. V tej fazi lahko spodbujamo
posameznike, naj poiščejo dejavnosti, ki jih veselijo in raziskujejo notranje razloge za
vzdrţevanje abstinence.
Obdobje vzdrţevanja abstinence je povezano tudi s pozitivnimi posledicami
abstinence, kot so izboljšana samopodoba, ponovno pridobivanje nadzora nad
ţivljenjem, vračanje intelektualnih sposobnosti, boljši fizični izgled, izboljšano počutje
ter vračanje fizičnih moči. Pozitivne posledice abstinence so povezane z motivi za
vzdrţevanje abstinence, saj posameznike odvračajo od ponovne prekomerne uporabe
drog, saj jim le-ta lahko odvzame vse te pozitivne plati abstinence. Poleg tega smo
vzdrţevanje abstinence povezali s pozitivnimi posledicami izkušnje zasvojenosti. Po
mnenju udeleţencev spomin na teţko izkušnjo zasvojenosti lahko v teţkih ţivljenjskih
situacijah deluje spodbudno, saj vsakdanje teţave postanejo dosti manjše, ko jih
primerjajo z vsem, kar so morali preţiveti, da bi dosegli stabilno abstinenco. To
dognanje lahko terapevti uporabijo pri osmišljanju posameznikove izkušnje
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zasvojenosti, saj jim lahko pomagajo prepoznati veliko moč, ki so jo potrebovali za to,
da bi premagali zasvojenost.

8.1 Uporabnost raziskovalnih ugotovitev za klinično prakso
Nekdanji redni uţivalci drog dojemajo zasvojenost kot večplastno problematiko,
v katero se ujameš, »če nekaj ni v redu v ţivljenju nasploh«. Zasvojenost je odraz
nemoči, nezdravja in nesreče, povzroča teţave v odnosih, sili k neiskrenosti in ima jasne
znake o negativnem vplivu na ţivljenje, vendar jih v zasvojenosti ljudje po navadi ne
prepoznavajo. Po mnenju udeleţencev obstajajo raznoliki razlogi, zakaj se ljudje
ujamejo v zasvojenost. Strokovni delavci, ki ţelijo nuditi primerno pomoč zasvojenim
posameznikom, bodo upoštevali večplastnost problematike zasvojenosti in skupaj s
pacienti ugotavljali razloge za pojav zasvojenosti, saj, kot smo ugotovili skozi
raziskavo, brez razumevanja vzrokov za začetek zasvojenosti ljudje ne morejo
vzpostaviti stabilne abstinence.
V raziskavi smo poudarili pomen raziskovanja funkcije drog v posameznikovem
ţivljenju. V terapevtski obravnavi bo skupaj s klientom torej potrebno ugotavljati,
katere potrebe posameznika je droga zadovoljevala. Tako lahko začnemo naslavljati te
potrebe in iskati alternativne načine zadovoljevanja taistih potreb.
V raziskavi smo naleteli na raznoliko, tudi ohlapno dojemanje abstinence, ki
vključuje tudi občasno uporabo alkohola, kdaj tudi določenih drog. Glede na to, da so se
udeleţenci raziskave vseeno opredelili kot uspešni abstinenti, rezultati raziskave
izzivajo togo dojemanje abstinence kot nujne popolne abstinence od drog in alkohola.
Na tej točki se ne ţelimo opredeliti, ali je popolna abstinenca od vseh psihoaktivnih
substanc nujen izid zdravljenja zasvojenosti. Kljub temu lahko pozivamo k nadaljnjemu
razmisleku o tej tematiki in k opreznosti strokovnih delavcev, ki bodo nudili pomoč
abstinentom. Smiselno je ugotavljati, ali je občasna uporaba alkohola in/ali drugih
psihoaktivnih substanc nujno problematična in, ali ljudje, ki se opredeljujejo kot
abstinenti, a hkrati uporabljajo občasno alkohol in/ali droge, morda nadaljujejo s
problematičnim odvisniškim vzorcem vedenja.
Ţivljenjske okoliščine so se pokazale kot pomembna tematika, ki bo ravno tako
našla mesto v celoviti obravnavi posameznika. Določene okoliščine lahko delujejo kot
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pomemben varovalen ali rizičen faktor ter jih je tako potrebno upoštevati. Pri tem
terapevt upošteva in dela tudi na morebitnih socialnih problematikah, kot so
brezposelnost, pomanjkanje izobrazbe, izoliranost in marginaliziranost. Drugi faktorjei,
ki smo povezali z ţivljenjskimi okoliščinami, so druţina in odnosi ter okoliški faktorji,
ki omejujejo in oddaljujejo od odločitve za zdravljenje. Druţinski odnosi in odnosi z
drugimi lahko delujejo kot varovalni ali rizični faktor. V obravnavi je potrebno biti
pozoren na pomembne odnose z drugimi in ugotavljati, kateri odnosi delujejo kot
zaščitni odnosi, ki lahko pomagajo pri okrevanju ter kateri odnosi delujejo kot rizični
faktorji, ki lahko spodkopavajo uspešen potek zdravljenja. Pozorni bomo tudi na
faktorje, ki lahko oddaljujejo od odločitve za zdravljenje, kot so okolje, v katerem ljudje
ţivijo in obiskovanje metadonskih klinik.
V raziskavi smo prepoznali pogoste vzorce mišljenja in osebnostne lastnosti, ki
jih naši intervjuvanci povezujejo z nastankom in vzdrţevanjem zasvojenosti. Nadalje
smo govorili tudi o ovirah pri odločanju za zdravljenje in o čustvenem doţivljanju v
zasvojenosti. Vzorci mišljenja, osebnostne lastnosti in čustveno doţivljanje v
zasvojenosti lahko delujejo kot pomembne ovire pri odločanju za zdravljenje
zasvojenosti.

Poznavanje

pogostih

ovir

terapevtom

pomaga

bolje

razumeti

posameznikovo situacijo pred odločitvijo za zdravljenje in planirati intervencije, ki
lahko pomagajo premagati dejavnike, ki ovirajo pri odločitvi za zdravljenje. S tem, ko
terapevt ozavešča vzorce posameznikovega mišljenja, vedenja in čustvovanja, spodbuja
spremembo, ki se dogaja na kognitivni, vedenjski in čustveni ravni.
Obdobje tehtanja in odločanja za zdravljenje smo povezali s tehtanjem »plusov
in minusov« nadaljnje uporabe ali ne uporabe drog, s sproţilci odločitve za zdravljenje
ter z ţeljo in potrebo po terapevtskem odnosu. Glavne naloge strokovnih delavcev, ki
delajo z ljudmi v obdobju tehtanja in odločanja za zdravljenje, bodo torej povezane z
iskanjem sproţilcev stabilne odločitve za zdravljenje oz. abstinenco in s pomočjo pri
tehtanju »plusov in minusov« nadaljnje uporabe ali ne uporabe drog. Uspešen izid
tovrstne strokovne pomoči je posameznikova stabilna odločitev za zdravljenje oz.
doseganje abstinence.
Obdobje zdravljenja in obdobje vzdrţevanja abstinence prinašata značilne izzive
in naloge, ki jih klienti morajo opraviti, da bi uspešno dosegli in vzdrţevali abstinenco.
Kljub temu, da ima vsak posameznik unikatno konstelacijo teţav, s katerimi se mora
soočati, poznavanje pogostih izzivov in nalog v procesu zdravljenja in vzdrţevanja
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abstinence strokovnjakom omogoča planirati primerne ukrepe in učiti kognitivne in
vedenjske strategije, ki lahko pripomorejo pri doseganju in vzdrţevanju abstinence.
Pričevanja o izkušnjah s strokovno pomočjo, ki so bodisi pozitivna bodisi
negativna, nam najbolj neposredno dajejo napotke za delo z zasvojenimi. V rezultatih
raziskave smo našteli vloge in lastnosti dobrih terapevtov. Terapevt mora biti na
razpolago za pogovor, biti sočuten, nuditi refleksijo in podporo, pokazati na meje in jih
pomagati vzpostaviti, naj bi začutil osebo in prepoznal srţ teţave. Poleg tega smo
našteli lastnosti terapevtske obravnave, ki so bile po mnenju naših udeleţencev
neprimerne in slabe, kot so neupoštevanje problematik, ki so se njim zdele pomembne,
zanemarjanje potrebe po pogovoru in neobravnavanje ljudi kot posameznike s
svojevrstno konstelacijo teţav. Iz tega lahko izpeljemo, da morajo terapevti začutiti
posameznika, prepoznati srţ njegove teţave, upoštevati problematike, ki se pacientom
zdijo relevantne, biti na razpolago za pogovor, jih obravnavati kot unikatne
posameznike s svojevrstno konstelacijo teţav, biti sočutni, nuditi refleksijo in podporo,
pomagati prepoznati in vzpostavljati meje.
Spremembi in osebnostnem razvoju smo posvetili posebno podpoglavje. V njem
smo opisali pomembna spoznanja med procesom zdravljenja, spremembo vzorcev
mišljenja, čustveno dozorevanje in spremembo odnosov. Poleg pričevanj o izkušnjah s
strokovno pomočjo je lahko to poglavje v največjo pomoč za klinično prakso, saj v
njem opisujemo pomembne premike v ţivljenjih bivših zasvojenih, ki so bili nujni, da bi
dosegli stabilno abstinenco. Iz rezultatov je razvidno, da posamezniki doţivljajo
spremembe v načinu čustvovanja, razmišljanja in navezovanja stikov z drugimi, tudi
strokovni delavci naj bi torej pomagali olajšati spremembe na vseh treh nivojih.
V vsaki fazi zdravljenja zasvojenosti se ljudje srečujejo s faktorji, ki
komplicirajo spremembo in faktorji, ki olajšajo spremembo, jo sproţajo, spodbujajo in
pripomorejo pri njenem vzdrţevanju. Terapevt, ki pozna in upošteva te faktorje, je
lahko v pomoč v vseh fazah zdravljenja: pri tehtanju in odločanju za zdravljenje, v fazi
zdravljenja in v fazi vzdrţevanja abstinence.

8.2 Omejitve raziskave in predlogi za nadaljnje delo
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V raziskavi smo preučevali celoten proces zdravljenja zasvojenosti in
vzdrţevanja abstinence od prepovedanih drog vključno z obdobjem pred odločitvijo za
zdravljenje in obdobjem tehtanja in odločanja za zdravljenje. V takšni široki obravnavi
lahko nastane manko poglobljenega pogleda v posamične faze in potek zdravljenja.
Sami intervjuvanci so nas opozorili, da so vzroki za nastanek zasvojenosti ključnega
pomena pri razreševanju in zdravljenju zasvojenosti. Zato smo se odločili za kompromis
in deloma predstavili tudi obdobje pred zdravljenjem, ki smo ga navedli pod ţivljenjske
okoliščine, kljub temu, da smo se primarno odločili osredotočiti se na fazo zdravljenja
in vzdrţevanja abstinence. Tako smo zajeli širši ţivljenjski kontekst, v katerem se je
zasvojenost odvijala, vendar nismo poglobljeno obdelali obdobja pred odločitvijo za
zdravljenje. Druge raziskave bi se lahko omejile na posamične faze zdravljenja
zasvojenosti in jih podrobneje predstavile.
Velika večina naših intervjuvancev (sedem) je navedla heroin (polsintetični
opioid) in/ali druge opioide (npr. metadon) kot primarno drogo, s katero so bili
zasvojeni. Za te droge je značilno, da delujejo kot pomirjevalo in anksiolitik. Če
sprejmemo dejstvo, da se droge v zasvojenosti uporabljajo v adaptivne namene, lahko
sklepamo, da izbira droge ni naključna. V raziskavo bi bilo torej smiselno vključiti tudi
ljudi, ki so primarno uporabljale druge vrste drog, ali pa se osredotočiti na bivše
zasvojene uţivalce določene droge, pri čemer bi morali vnaprej opredeliti, za katere
droge gre. Dalje lahko sklepamo, da se lahko skupine zasvojenih med seboj pomembno
razlikujejo glede na primarno drogo, s katero so zasvojeni. Rezultati naše raziskave
torej veljajo predvsem za redne uţivalce opiatov. V nadaljnjih raziskavah bi lahko
ugotavljali, ali obstajajo pomembne razlike med skupinami uţivalcev in bivših
uţivalcev drog glede na primarno drogo, s katero so zasvojeni.
V raziskavo smo vključili ljudi, ki imajo zelo različne dobe vzdrţevanja
abstinence. Ljudje s krajšo dobo abstinence so opisovali svoje izkušnje zdravljenja
veliko bolj slikovito in doţiveto in so dosti bolj čutili negativne posledice abstinence
(pojav hlepenja, praktični problemi, s katerimi se srečujejo ljudje po dolgotrajni
abstinenci, kot so pomanjkanje izobrazbe in brezposelnost, ipd.). V nadaljnjih
raziskavah bi se lahko osredotočili na skupine bivših zasvojenih glede na dolgotrajnost
abstinence, saj iz raziskave lahko predvidevamo, da se ljudje v različnih fazah
abstinence soočajo s specifičnimi problematikami.
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Udeleţenci raziskave se razlikujejo tudi glede na dolgotrajnost dobe uporabe
drog in vzdrţevanja zasvojenega načina ţivljenja. Iz raziskave nismo uspeli prepoznati
pomembne razlike med udeleţenci glede na dolgotrajnost zasvojenosti, vendar
sklepamo, da je moţno, da take razlike obstajajo. Nadaljnje raziskave bi lahko
raziskovale in upoštevale morebitne razlike med ljudmi glede na dolgotrajnost
zasvojenosti.
Udeleţenci raziskave so bili deleţni raznolike strokovne pomoči in so na
različne načine dosegli abstinenco. V teoretičnem delu smo opisali poglavitne oblike
zdravljenja zasvojenosti in udeleţenci naše raziskave so pokrili vse te oblike strokovne
pomoči: terapevtske skupnosti, programi za samopomoč, klinike za detoksikacijo v
okviru psihiatričnih bolnišnic, strokovna pomoč, ki upošteva principe zmanjševanja
škode, kot so metadonske klinike in psihoterapija zmanjševanja škode. V rezultatih
raziskave nismo uspeli zajeti podatkov o kvaliteti posamičnih oblik strokovne pomoči,
saj je bila raziskava zastavljena preširoko, da bi se poglobili v posamične oblike
zdravljenja. Nadaljnje raziskave, bi se lahko osredotočale na določene oblike prejete
strokovne pomoči, skupek takih raziskav pa bi lahko primerjali in uporabili za
ugotavljanje prednosti in slabosti posamičnih oblik strokovne pomoči.
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Zaključki

Glede na rezultate analize smo izpostavili sedem osnovnih vidikov procesa
doseganja in vzdrţevanja abstinence. Ta proces je v skladu z rezultati povezan s tem,
kako posamezniki dojemajo funkcijo drog, zasvojenost in abstinenco; v kakšnih
okoliščinah se znajdejo v času pred zasvojenostjo, med zasvojenostjo in v času
zdravljenja; s kakšnimi ovirami in čustvenim vzdušjem se spoprijemajo; na kakšen
način se odločajo o prenehanju zlorabe drog, o začetku zdravljenja in o vzdrţevanju
abstinence; kakšne izkušnje imajo s samim procesom zdravljenja; katere spremembe se
zgodijo v njihovem osebnem in ţivljenjskem slogu ter na kakšen način vzdrţujejo svojo
abstinenco.
Iz raziskave lahko sklepamo, da ima vsak človek edinstveno zgodbo in svojevrstne
potrebe pri razreševanju svoje unikatne konstelacije čustvenih, osebnostnih, socialnih in
materialnih teţav. Kvalitetna terapevtska pomoč bi morala biti prilagojena
posamezniku, fleksibilna in sočutna. Takšne ugotovitve oporekajo programom, ki
obravnavajo vse posameznike na enak način, kar je pogosto vodilo terapevtskih komun,
ki obravnavajo zasvojene kot homogeno skupino posameznikov s sorodnimi
psihološkimi disfunkcijami in socialnimi deficiti, in v katerih tako vsi sledijo istemu
reţimu (De Leon 2000, 64). Cilj naše raziskave ni bila kritika določenih oblik
zdravljenja, vendar ţelimo opozoriti, da nas pričanja o izkušnjah zdravljenja lahko
veliko naučijo o tem, kakšno terapevtsko pomoč so pogrešali nekdanji redni uţivalci
drog in kakšna terapevtska podpora jim je pomagala priti do abstinence ter jo
vzdrţevati.
V sledečih točkah bomo navedli ključne zaključke, ki jih lahko izpeljemo iz naše
raziskave:



V procesu zdravljenja zasvojenosti je smiselno upoštevati način, kako te osebe
dojemajo vlogo droge v njihovem ţivljenju, kakšne potrebe poskušajo z njeno
pomočjo zadovoljiti, kakšne lastnosti pripisujejo zasvojenosti ter kako dojemajo
abstinenco oz. v kolikšni meri verjamejo, da je sploh moţno vzpostaviti popolno
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abstinenco. Glede na to, da udeleţenci raziskave poudarjajo funkcijo drog v
smislu blaţilca čustvene bolečine, bi bilo smiselno v procesu zdravljenja
odkrivati nerazrešene čustvene bolečine in za te čustvene bolečine tudi primerno
poskrbeti.


Ţivljenjske okoliščine, osebnostne lastnosti in vzorci mišljenja pomembno
vplivajo na nastanek zasvojenosti, vzdrţevanje zasvojenosti, na odločitev za
zdravljenje, potek zdravljenja in vzdrţevanje abstinence; zato jih je v delu z
zasvojenimi potrebno upoštevati. Pri tem je pomembno upoštevati tako
okoliščine, ki so bile prisotne v času pred zasvojenostjo, v času odločanja za
zdravljenje, kakor tudi okoliščine med procesom zdravljenja in po njem. Po
mnenju udeleţencev so nekatere okoliščine, osebnostne lastnosti in vzorci
mišljenja pomembno povezani z nastankom in vzdrţevanjem zasvojenosti, zato
je smiselno v poteku zdravljenja raziskovati to področje, ozaveščati ţivljenjske
okoliščine in osebnostne lastnosti, ki komplicirajo potek zdravljenja ter
spodbujati prevzemanje bolj funkcionalnih vzorcev mišljenja.



Po mnenju udeleţencev ljudje v obdobju pred zdravljenjem doţivljajo različne
ovire pri odločanju za zdravljenje, kot so hlepenje po drogi, obkroţanje z ljudmi,
ki se zadevajo, odpor do pomoči, doţivljanje različnih obrambnih mehanizmov,
ki ščitijo vzdrţevanje zasvojenosti itd. Tudi čustveno doţivljanje v zasvojenosti
lahko deluje kot pomembna ovira, saj je prepleteno z raznoterimi močnimi
afekti, s katerimi se ljudje teţko soočajo in uporabljajo drogo, da bi blaţili moč
nereguliranih čutenj. Vsi ti faktorji močno komplicirajo ţivljenje zasvojenega
posameznika in jih je v terapevtski obravnavi potrebno resno upoštevati.



V obdobju tehtanja in odločanja za zdravljenje ljudje tehtajo prednosti in
slabosti vzdrţevanja starega načina ţivljenja (zasvojenosti) ter prednosti in
slabosti prevzemanja novega načina ţivljenja (abstinenca). Po mnenju
udeleţencev so v tej fazi konkretne negativne posledice abstinence veliko bolj
realne kot abstraktna moţnost boljšega ţivljenja v abstinenci. Večina
intervjuvancev je kot razloge za zdravljenje naštela predvsem negativne
posledice zasvojenosti, vendar to ne velja za vse. Sproţilci odločitve za
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zdravljenje so lahko zelo različni, zato bi bilo smiselno raziskovati kateri faktorji
v posameznikovem ţivljenju nagovarjajo k spremembi in odločitvi za
zdravljenje zasvojenosti.


Po mnenju udeleţencev je obdobje zdravljenja prepleteno z številnimi izzivi,
nalogami in spoznanji. To obdobje je zaznamovano z močnimi nereguliranimi
čutenji, ki so bili v obdobju zasvojenosti potlačeni. Ljudje se ukvarjajo z občutki
krivde, praznine in drugimi močnimi afekti, ki lahko komplicirajo potek
zdravljenja. Sprememba v tem obdobju vključuje čustveno dozorevanje in
spremembo vzorcev mišljenja v odnosu do drog, do sebe in do pomembnih
drugih.



Prepoznali smo, da sta sprememba in osebnostni razvoj ključen del zdravljenja
zasvojenosti. Spremembe se dogajajo v posameznikovem načinu mišljenja,
čustvovanja in v odnosih z drugimi. Velikega pomena je sprememba v načinu
spopadanja s teţkimi čutenji, ko se ljudje odrečejo uporabi drog in začnejo iskati
alternativne načine regulacije čutenj. Ta proces je del širšega procesa čustvenega
in osebnostnega dozorevanja, skozi katerega gredo vsi ljudje, ki ţelijo doseči
stabilno abstinenco.



Po mnenju udeleţencev tudi obdobje abstinence prinaša raznolike izzive, ki se
kaţejo kot negativne posledice abstinence (nespečnost, pomanjkanje načinov
spopadanja s stresom, močna neregulirana čutenja, opuščanje stare druţbe in
pomanjkanje novih socialnih stikov ipd.), pojav hlepenja po drogi, zlasti kot
posledica določenih sproţilcev hlepenja (pogovor o drogi, različna čustvena
stanja ipd.) in kot praktični problemi, s katerimi se srečujejo ljudje po
dolgotrajni zasvojenosti (pomanjkanje izobrazbe, teţja zaposljivost ipd.).
V abstinenci ljudje najdejo različne vzroke za vzdrţevanje abstinence. V
raziskavi smo poudarili pomeni vsakodnevnih in intrinzičnih vzrokov za
vzdrţevanje abstinence. V tem obdobju naj bi ljudje ţiveli ţivljenje, ki si ga
ţelijo, izkušali zadovoljstvo, ponos in izboljšanje samozavesti. Te pozitivne plati
abstinence ljudem osmišljajo trezno ţivljenje in jih odvračajo od ponovne
uporabe drog.

124

Spomin na teţko obdobje zdravljenja ljudi odvrača od ponovnega padca v
zasvojenost. Poleg tega jim ta spomin sluţi kot opomin, da so sposobni preţiveti
teţke preizkušnje, zato vsakdanje teţave v abstinenci dojemajo kot relativno
majhne in zlahka premostljive. To dejstvo nekateri obravnavajo kot pozitivno
posledico izkušnje zasvojenosti in jo dojemajo kot pomembno ţivljenjsko
preizkušnjo, ki jih je osebnostno obogatila.
Iz raziskave lahko sklepamo, da so pričevanja nekdanjih rednih uţivalcev drog
lahko zelo raznolika. V delu z zasvojenci je pomembno biti odprt, imeti odprte
koncepte, imeti v mislih mnogotere teorije, saj za nekatere veljajo, za druge ne. Če
apliciramo en okvir na vse ljudi lahko zgrešimo moţnost kvalitetne terapevtske
obravnave. Pomembni sta torej teoretska podkovanost in hkratno vzdrţevanje teoretske
odprtosti. Moramo dovoliti, da nekatere zgodbe ne gre spraviti v nam znane okvire. Kot
terapevti po potrebi spreminjamo terapevtski plan in ga prilagajamo klientovim
potrebam.
V obdobju zasvojenosti in zdravljenja zasvojenosti so ljudje lahko polni
nezaupanja v socialno okolje. Negativna terapevtska izkušnja lahko deluje kot potrditev,
da ljudje niso vredni zaupanja, ali da sami niso vredni boljše obravnave. Ključnega
pomena za dobro terapevtsko obravnavo je torej vzdrţevati sočutno drţo odprte narave,
v kateri lahko v polnosti začutimo ljudi kot unikatne posameznike s svojevrstno zgodbo
in teţavami, s katerimi se jim pomagamo soočati.
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Povzetek
Magistrsko delo naslavlja tematiko zdravljenja zasvojenosti od prepovedanih drog s
poudarkom na raziskovanju spremembe, ki zasvojenega motivira, da se odloči za
abstinenco ter v njej vztraja.
V teoretičnem delu avtorica sopostavlja sodobne teoretične trende in splošne definicije
zasvojenosti, predstavi različne metode zdravljenja zasvojenosti in literaturo, ki se
osredotoča na proces spremembe v zasvojenosti, v empiričnem delu pa preko pričevanj
osmih posameznikov z zgodovino dolgotrajne zasvojenosti od prepovedanih drog, ki so
uspešno vzpostavili abstinenco, obravnava proces doseganja in vzdrţevanja abstinence.
Raziskavo je avtorica izvedla z metodo osnovane teorije, torej brez vnaprejšnjih hipotez
ali teoretičnih opredelitev. Cilj raziskave po omenjeni metodi je odkritje teorije, ki
nastane s sistematično analizo empiričnih podatkov; preko odprtega kodiranja pričevanj
je konceptualizirala posamezne izjave ter jih zdruţila v sedem kategorij, vsaka od
katerih nam poda obširen in visoko informativen uvid v določen vidik zdravljenja
zasvojenosti (od dojemanja drog, zasvojenosti in abstinence, do osebnostnih lastnosti in
okoliščin, ki so pomembne za zasvojenost in zdravljenje, čustvenega doţivljanja v
zasvojenosti ter ovir pri zdravljenju itd.) in v klinični praksi lahko pripomore k
boljšemu razumevanju zasvojenosti od prepovedanih drog ter k nudenju bolj celostne
pomoči zasvojenim in njihovim pomembnim drugim. Rezultati raziskave med drugim
pokaţejo, kako nujno je: zasvojenega obravnavati kot posameznika s specifično
situacijo in specifičnimi problemi čustvenega doţivljanja ter procesiranja; identificirati
in nasloviti potrebo, ki jo je v njegovem ţivljenju zapolnjevala droga ter ţivljenjske
okoliščine, ki lahko oteţujejo pot vzdrţevanja abstinence; takega posameznika primerno
motivirati za zdravljenje, ga začutiti, mu prisluhniti, a hkrati postaviti meje, mu znati
določiti naloge, pomagati pri vzpostavitvi zdravih odnosov do sebe in svojih bliţnjih, ga
naučiti zaupanja ipd.
Ključne besede: zasvojenost od prepovedanih drog, oblike zdravljenja zasvojenosti,
zasvojenost in sprememba, izkušnje zdravljenja zasvojenosti, vzdrţevanje abstinence.
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Abstract
The thesis addresses the subject of illicit drug addiction treatment with emphasis on the
exploration of the phenomenon of change, which motivates the addicted to decide for
abstinence and its maintenance.

In the theoretical part of the thesis the author juxtaposes contemporary theoretical trends
and general definitions of illicit drug addiction, presents the diverse methods of drug
addiction treatment and literature focused on the process of change in addiction. In the
empirical part of the thesis she addresses the process of achieving and maintaining
abstinence based on testimonies of eight individuals with a history of long-term illicit
drug addiction, who have successfully established abstinence.

The study utilizes the grounded theory methodology and therefore starts without any
preconceived notions or hypotheses. The aim of the study according to the method in
question is to form a theory by the systematic analysis of empirical data; the author has
conceptualized individual statements found in the testimonies through their opencoding, and aggregated them into seven categories, each of them providing a
comprehensive and highly informative insight into a certain aspect of the illicit drug
addiction treatment (be it drug, addiction and abstinence perception, personality traits
and circumstances relevant for addiction and its treatment, emotional experiences in
addiction, obstacles to treatment etc.) and can in clinical practice contribute towards an
improved understanding of illicit drug addiction and a more integrated help to the
addicts and their significant others. The research results among other things clearly
demonstrate how vital it is to: treat the addict as an individual with a specific situation
and a specific set of problems of emotional experience and processing; to identify and
address the need satisfied by drugs in the life of such an individual, and the life
circumstances, which can hinder his progress on the path of abstinence maintenance;
provide proper motivation for the treatment of such a person, listen to him, show
understanding, as well as set boundaries and define tasks, assist in establishing healthy
relations with themselves and significant others, help with the renewal of trust, and the
like.
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Key words: illicit drug addiction, drug treatment methods, addiction and change, drug
treatment experience, abstinence maintenance.
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Priloge
Priloga A
Vprašalnik


Koliko časa in katere substance ste konzumirali?



Koliko časa abstinirate?



Kakšno je vaše dojemanje abstinence? Ali popolnoma abstinirate od vseh
psihoaktivnih substanc (droge, alkohol)?



Da bi dosegli abstinenco, ste poiskali strokovno pomoč/šli na zdravljenje? (Če je
odgovor da, kakšno pomoč ste prejeli/kakšnega zdravljenja ste se udeleţili?
Kolikokrat ste šli na zdravljenje?)



Ali ste kdaj prejeli kakšno vrsto strokovne pomoči (pred/med/po zdravljenju)?
Če da, kakšno?



Ali ste pogrešali kakšno vrsto strokovne pomoči?



Prosim vas, če opišete obdobje, ko ste se odločali za zdravljenje/doseganje
abstinence.
-

Kaj vam je takrat najbolj pomagalo (druţina, prijatelji, strokovna
pomoč,...)?



-

Kaj vas je takrat najbolj omejevalo (psihična nemoč, »slaba« druţba,...)?

-

Kaj je bilo odločilno, da ste se odločili za abstinenco?

Kaj vam je najbolj omagalo v fazi zdravljenja/krize?
-



Katere misli, dejavniki so bili najbolj tolaţeči ali opogumljajoči?

Ste med zdravljenjem kdaj pomislili, da bi zdravljenje prekinili? Kaj je bilo
takrat odločilno, da ste vztrajali?



Kaj vam zdaj najbolj pomaga, da vzdrţujete abstinenco?



Ali obstaja za vas nek trenutek/dogodek/odnos/spoznanje, za katerega bi lahko
rekli, da je bilo odločilno za vašo spremembo?



Kaj se vam zdi, da ste morali spremeniti, da bi dosegli in vzdrţevali abstinenco?
-



Kakšno vlogo so pri tem imeli terapevti/pomembni drugi?

Kako se je spreminjal vaš pogled nase, ko ste se odločali za spremembo oz.
abstinenco?
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Kako se je spreminjal vaš pogled nase, ko ste se zdravili?



Kako se je spreminjal vaš pogled nase po zdravljenju?



Kako se je spreminjal vaš pogled na druge (npr. starše, partnerja, prijatelje) v
času doseganja abstinence (pred zdravljenjem, v času preţivljanja kriz, sedaj, po
zdravljenju)?



Ali se vam zdi, da smo kaj pomembnega izpustili (kakšno pomembno osebo,
dogodek, ki je v tej fazi vašega ţivljenja igrala pomembno vlogo)?
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