UNIVERZA V LJUBLJANI
TEOLOŠKA FAKULTETA
DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM
ZAKONSKA IN DRUŽINSKA TERAPIJA

Miha Rutar

KAKOVOST ŽIVLJENJA PRI PARIH S
KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZNIJO
TER RELACIJSKA DRUŽINSKA TERAPIJA
DOKTORSKA DISERTACIJA

Mentor: prof. dr. Christian Gostečnik

Ljubljana, 2016

ZAHVALA

Najprej bi se rad zahvalil vsem bolnikom s KVČB in njihovim partnerjem za
sodelovanje v raziskavi. Še posebej tistim, ki so se vključili v terapevtski del – hvala, da
ste me spustili v svoj svet in delili z mano svoje bolečine in hrepenenja.
Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri iskanju in motiviranju udeležencev za udeležbo,
predvsem predsednici Društva za KVČB Mateji Saje in tajnici Danici Koren. Hvala tudi
zdravniku prof. dr. Ivanu Ferkolju, da je po svojih močeh vključeval svoje paciente iz
Kliničnega oddelka za gastroenterologijo UKC Ljubljana.
Hvala mentorju prof. dr. Christianu Gostečniku za vse ideje in vzpodbude ter za
zaupanje tekom celotnega procesa raziskovanja. Skozi labirint metodoloških problemov
mi je pomagal iskati pot prof. dr. Robert Cvetek – iskrena hvala za pomoč.
K boljši berljivosti naloge ste pomembno prispevali tudi starši in Aleš. V procesu
nastajanja naloge pa ste z vzpodbudami in konkretnimi nasveti prispevali tudi drugi.
Premalo prostora je, da bi tu vse omenil, zato se bom raje vsakemu osebno zahvalil v
živo.
Predvsem pa hvala tebi, draga Neža, za vso podporo in pomoč. Hvala, da si najinim
fantom razlagala, kje sem in zakaj me ni doma, ko sem pisal disertacijo, da si naredila
čustveni prostor, da sem se lahko posvetil raziskavi, in da si me vzpodbujala, ko je vse
izgledalo črno. Brez tebe te naloge ne bi bilo – hvala ti!

I

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

CB – Crohnova bolezen
CES-D – Lestvica depresivnosti (Center for Epidemologic Studies of Depression )
DAS - Lestvica medosebne prilagojenosti (Dyadic Adjustment Scale)
df – stopnje svobode (degrees of freedom)
IZ – interval zaupanja
KVČB – kronična vnetna črevesna bolezen
M – artimetrična sredina
N – numerus oz. število udeležencev
p – stopnja statistične pomembnosti testa
PII – projekcijsko-introjekcijska identifikacija
RDT – relacijska družinska terapija
rs - neparametrični koeficient korelacije Spearmanov rho
SD – standardna deviacija
SF-36 – Kratka oblika vprašalnika o zdravju s 36 postavkami (Medical Outcomes Study
36-Item Short Form Health Survey
STAI-X2 – Vprašalnik anksioznosti kot osebnostne poteze (State-Trait Anxiety
Inventory)
UK – ulcerozni kolitis

II

KAZALO

ZAHVALA ........................................................................................................................ I
SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV ............................................... II
KAZALO ........................................................................................................................ III
UVOD ............................................................................................................................... 1
1. Biopsihosocialni model zdravja in kronična vnetna črevesna bolezen ......................... 4
1.1. Implikacije biopsihosocialnega modela za zdravljenje ......................................... 4
1.2. Biopsihosocialni model zdravja pri boleznih prebavil ........................................... 5
2. Kronična vnetna črevesna bolezen ............................................................................... 7
2.1. Epidemiologija ....................................................................................................... 7
2.2. Etiopatogeneza ....................................................................................................... 8
2.2.1. Dedni dejavniki ............................................................................................... 8
2.2.2. Okoljski dejavniki ........................................................................................... 9
2.2.2.1. Psihološki dejavniki KVČB .................................................................... 10
2.3. Klinična slika in diagnoza KVČB ........................................................................ 13
2.3.1. Klinična slika ulceroznega kolitisa ................................................................ 13
2.3.2. Klinična slika Crohnove bolezni ................................................................... 14
2.4. Zunajčrevesni simptomi pri KVČB ..................................................................... 15
2.4.1. Zunajčrevesne manifestacije kronične vnetne črevesne bolezni ................... 15
2.4.2. Zunajčrevesni zapleti ..................................................................................... 17
2.5. Komorbidnost pri KVČB .................................................................................... 17
2.6. Zdravljenje KVČB ............................................................................................... 18
2.6.1. Zdravljenje z zdravili ..................................................................................... 19
2.6.2. Kirurško zdravljenje ...................................................................................... 19
2.6.3. Prehrana, prehranski dodatki ter prebiotiki in probiotiki .............................. 20
2.6.4. Psihološke intervence .................................................................................... 21

III

3. Kakovost življenja pri bolnikih s KVČB .................................................................... 25
3.1. Opredelitev pojma kakovost življenja .................................................................. 25
3.2. Z zdravjem povezana kakovost življenja.............................................................. 27
3.2.1. Z zdravjem povezana kakovost življenja v kontekstu obravnave bolnikov s
KVČB ...................................................................................................................... 27
3.2.2. Merjenje z zdravjem povezane kakovosti življenja ....................................... 30
3.2.3. Z zdravjem povezana kakovost življenja pri bolnikih s KVČB .................... 31
3.2.4. Dejavniki, ki vplivajo na kakovost življenja pri KVČB ................................ 33
3.2.4.1. Aktivnost oz. stopnja težavnosti bolezni ................................................. 33
3.2.4.2. Oblika KVČB oz. razlika med CB in UK ............................................... 34
3.2.4.3. Medikamentozno zdravljenje KVČB ...................................................... 35
3.2.4.4. Operativno zdravljenje KVČB ................................................................ 36
3.2.4.5. Starost in trajanje bolezni ........................................................................ 37
3.2.4.6. Spol.......................................................................................................... 37
3.2.4.7. Socioekonomski status ............................................................................ 38
3.2.4.8. Izobrazba in informiranost glede KVČB ................................................ 39
3.2.4.9. Kajenje .................................................................................................... 39
3.2.4.10. Psihiatrične težave ................................................................................. 40
3.2.4.11. Stres ....................................................................................................... 40
3.2.4.12. Partnerski odnosi ter spolnost ............................................................... 41
3.2.4.13. Socialni in družinski odnosi .................................................................. 42
3.2.5. Boj za »normalno« življenje .......................................................................... 43
3.2.6. Dinamika sprememb z zdravjem povezane kakovosti življenja pri bolnikih s
KVČB in posttravmatska rast .................................................................................. 46
4. Spoprijemanje s KVČB ............................................................................................... 50
4.1. Pomen partnerja za soočanje z boleznijo in kakovost življenja ........................... 52
4.2. Psihoterapija kot pomoč za bolnike s KVČB in njihove svojce ........................... 55
5. Relacijska družinska terapija v kontekstu kronične bolezni ....................................... 58
5.1. Partnerski odnos z vidika relacijskega družinskega modela ................................ 59
5.2. Regulacija afekta oz. psihobiloških stanj ............................................................. 59
5.3. Projekcijsko-introjekcijska identifikacija ............................................................. 61

IV

5.4. Afektivni psihični konstrukt ................................................................................. 65
5.5. Kompulzivno ponavljanje .................................................................................... 66
6. Svetopisemski pogled na kronično bolezen ................................................................ 67
Jezus ozdravi slepega berača pri Jerihi (Evangelij po Luku 18,35-34)....................... 68
Žena, ki je krvavela (Evangelij po Marku 5,24-34) .................................................... 70
Jezus ozdravi hromega (Evangelij po Marku 2,1-12) ................................................. 72
7. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE............................................................................... 74
8. METODA ................................................................................................................... 77
8.1. Udeleženci ............................................................................................................ 77
8.1.1. Udeleženci kvalitativnega dela raziskave ...................................................... 83
8.2. Pripomočki ........................................................................................................... 85
8.2.1. Kvantitativno zbiranje podatkov ................................................................... 85
8.2.1.1. Demografski vprašalnik in vprašalnik zdravstvenega stanja .................. 85
8.2.1.2. Kratka oblika vprašalnika o zdravju s 36 postavkami (Medical Outcomes
Study 36-Item Short Form Health Survey – SF-36) (Ware in Sherbourne 1992) 86
8.2.1.3. Vprašalnik anksioznosti kot osebnostne poteze (State-Trait Anxiety
Inventory - STAI-X2) (Spielberger, Gorsuch in Lushene 1970) ......................... 88
8.2.1.4. Lestvica depresivnosti CES-D (Center for Epidemologic studies of
Depression - CES-D) (Radloff 1977) .................................................................. 90
8.2.1.5. Lestvica medosebne prilagojenosti (Dyadic adjustment scale - DAS)
(Spanier 1976)...................................................................................................... 90
8.2.1. Kvalitativno zbiranje podatkov ..................................................................... 92
8.3. Postopek ............................................................................................................... 93
9. REZULTATI .............................................................................................................. 96
9.1. Analiza celotne skupine parov s KVČB............................................................... 96
9.1.1. Hipoteza 1: Bolniki s KVČB bodo imeli pomembno slabšo kakovost
življenja kot njihovi partnerji .................................................................................. 96
9.1.2. Hipoteza 2: Kakovost življenja na področju čustvenega doživljanja in
doživljanja z zdravjem povezane kakovosti življenja je pomembno povezana s
kakovostjo partnerskega odnosa .............................................................................. 99
9.1.3. Hipoteza 3: Kronična bolezen in zdravstvene težave niso pomembno
povezane s kakovostjo partnerskega odnosa ......................................................... 100

V

9.1.4. Hipoteza 4: Kronična bolezen in zdravstvene težave so pomembno povezane
s kakovostjo čustvenega življenja in z zdravjem povezano kakovostjo življenja . 102
9.1.5. Hipoteza 5: Kakovost partnerskega odnosa moderira povezavo med KVČB
ter depresivnostjo, anksioznostjo in z zdravjem povezano kakovostjo življenja ... 104
9.2. Analiza parov s KVČB v procesu RDT.............................................................. 113
9.2.1. Hipoteza 6: Pari bodo imeli po terapevtskem procesu višjo kakovost življenja
kot pred njim .......................................................................................................... 113
9.2.2. Rezultati kvalitativne analize glede kakovosti življenja para s KVČB ....... 120
9.2.2.1. Področja kakovosti življenja in odnosi med njimi ................................ 120
9.2.2.2. Povezanost KVČB oz. telesa in dinamike partnerskega odnosa ........... 129
9.2.2. Spremembe v kakovosti življenja in v funkcioniranju parov s KVČB po
procesu relacijske družinske terapije ..................................................................... 135
10. RAZPRAVA .......................................................................................................... 147
10.1. Analiza celotne skupine parov s KVČB ........................................................... 147
10.1.1. Hipoteza 1: Bolniki s KVČB bodo imeli pomembno slabšo kakovost
življenja kot njihovi partnerji ................................................................................. 147
10.1.1.1. Odgovor na hipotezo 1: Bolniki s KVČB bodo imeli pomembno
različno kakovost življenja kot njihovi zdravi partnerji ..................................... 152
10.1.2. Hipoteza 2: Kakovost življenja na področju čustvenega doživljanja in
doživljanja z zdravjem povezane kakovosti življenja je pomembno povezana s
kakovostjo partnerskega odnosa ............................................................................ 153
10.1.2.1. Odgovor na hipotezo 2 ........................................................................ 155
10.1.3. Hipoteza 3: Kronična bolezen in zdravstvene težave niso pomembno
povezane s kakovostjo partnerskega odnosa .......................................................... 155
10.1.3.1. Odgovor na hipotezo 3: ....................................................................... 156
10.1.4. Hipoteza 4: Kronična bolezen in zdravstvene težave so pomembno
povezane s kakovostjo čustvenega življenja in z zdravjem povezano kakovostjo
življenja .................................................................................................................. 157
10.1.4.1. Odgovor na hipotezo 4: ....................................................................... 159
10.1.5. Hipoteza 5: Kakovost partnerskega odnosa moderira povezavo med KVČB
ter depresivnostjo, anksioznostjo in z zdravjem povezano kakovostjo življenja ... 159
10.1.5.1. Odgovor na hipotezo 5: ....................................................................... 162
10.2. Analiza parov s KVČB v procesu RDT............................................................ 162

VI

10.2.1. Hipoteza 6: Pari bodo imeli po terapevtskem procesu višjo kakovost
življenja kot pred njim ........................................................................................... 163
10.2.1.1. Odgovor na hipotezo 6:....................................................................... 169
10.2.2. Področja kakovosti življenja pri parih s KVČB in odnosi med njimi ....... 169
10.2.3. Povezanost KVČB oz. telesa in dinamike partnerskega odnosa ............... 173
10.2.4. Spremembe v kakovosti življenja in v funkcioniranju parov s KVČB po
procesu relacijske družinske terapije ..................................................................... 177
11. SKLEP .................................................................................................................... 184
12. POVZETEK ............................................................................................................ 195
13. ABSTRACT............................................................................................................ 198
14. REFERENCE.......................................................................................................... 201
15. PRILOGE..................................................................................................................... i
15.1. Vprašalnik zdravstvenega stanja za bolnike s KVČB in njihove partnerje. ......... i
15.2. Dodatne statistične analize za celotno skupino parov s KVČB ......................... vii
15.2.1. Dodatne analize za hipotezo 1: Bolniki s KVČB bodo imeli pomembno
slabšo kakovost življenja kot njihovi partnerji. ....................................................... vii
15.2.2. Dodatne analize za hipotezo 2: Kakovost življenja na področju čustvenega
doživljanja in doživljanja z zdravjem povezane kakovosti življenja je pomembno
povezana s kakovostjo partnerskega odnosa. ............................................................ x
15.2.3. Dodatne analize za hipotezo 5: Kakovost partnerskega odnosa moderira
povezavo med KVČB ter depresivnostjo ................................................................ xii
15.2.4. Dodatne analize za hipotezo 5: Kakovost partnerskega odnosa moderira
povezavo med KVČB ter anksioznostjo................................................................. xiii
15.2.5. Dodatne analize za hipotezo 5: Kakovost partnerskega odnosa moderira
povezavo med KVČB ter fizično komponento z zdravjem povezane kakovosti
življenja ................................................................................................................... xv
15.2.6. Dodatne analize za hipotezo 5: Kakovost partnerskega odnosa moderira
povezavo med KVČB ter mentalno komponento z zdravjem povezane kakovosti
življenja .................................................................................................................. xvi
15.2.7. Dodatne analize za hipotezo 6: Pari bodo imeli po terapevtskem procesu
višjo kakovost življenja kot pred njim.................................................................. xviii

VII

UVOD

Poklici, ki se ukvarjajo s pomočjo človeku, bi morali imeti vedno pred očmi celostnega
človeka, v vseh njegovih okoliščinah, z vso zgodovino in vsemi potenciali. Čeprav je
nemogoče človeka do konca razumeti, pa je pomembno imeti pred očmi cilj naše
pomoči in obravnave blagostanje človeka kot osebe. Prav zaradi tega je ali pa bi morala
biti kakovost življenja ena pomembnejših tem za medicino, psihologijo, psihoterapijo,
socialno delo, pedagogiko, teologijo in druge poklice, ki se ukvarjajo s človekom.
Kakovost življenja vključuje človeka kot osebo, ne le njegove težave in ovire, ne le telo,
prav tako tudi ne le čustev ali duše.
Ta naloga ima za cilj razumeti bolnika s kronično vnetno črevesno boleznijo (KVČB)
bolj celostno. Ne le kot nekoga, ki ima neozdravljivo bolezen z nepredvidljivim
potekom, ampak tudi kot nekoga, ki živi svoje hrepenenja in upanja, ki se bori s svojimi
strahovi in težavami, ki je vpet v intimne odnose in v socialno mrežo.
Celostni pogled na bolnika zajema biopsihosocialni model zdravja, zato bomo v uvodu
najprej

pogledali

razliko

med

biomedicinskim

modelom

zdravljenja

in

biopsihosocialnim, iz katerega smo izhajali pri raziskovanju kakovosti življenja
bolnikov s KVČB in njihovih partnerjev.
V nadaljevanju bomo pogledali medicinsko opredelitev KVČB. KVČB je bolezen
prebavil, za katero je značilen kroničen, navadno doživljenjski potek z različnimi zagoni
in vmesnimi daljšimi in krajšimi remisijami. Vzrok za nastanek bolezni ni jasen, vloga
psiholoških faktorjev pa je kontroverzna tema. KVČB delimo v dve večji skupini:
kronični nespecifični ulcerozni kolitis (UK) in Crohnovo bolezen (CB), ki se ločita po
klinični sliki. UK praviloma prizadene le debelo črevo, CB pa lahko prizadene celotno
prebavno cev. Črevesni simptomi se kažejo kot bolečine v trebuhu, pogosto odvajanje
blata, hujšanje, zaradi vnetja pa lahko pride do nastanka fistul, stenoz ali abscesov. Pri
bolnikih s KVČB, še posebej pri CB se pojavljajo zunajčrevesne manifestacije, med
katerimi so najpogostejše spremembe na koži, vnetje sklepov in vnetje oči. Poleg tega
prihaja pri KVČB tudi do zunajčrevesnih zapletov zaradi pomanjkanja snovi zaradi
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vnetja črevesja in stranskih učinkov zdravil, od katerih so najpogostejši anemija, edemi
nog in osteoporoza. Pogostejša je tudi komorbidnost z avtoimunimi boleznimi in s
psihopatologijo. KVČB je neozdravljiva, zato je cilj zdravljenja globoka remisija in
izboljšanje kakovosti življenja.
Kakovost življenja, s čimer se ukvarja tretje poglavje, je pri bolnikih s KVČB
pomembno nižja kot pri splošni populaciji. Čeprav so mnoge študije pokazale, da se
objektivni pokazatelji fizičnega zdravja slabo povezujejo z zadovoljstvom z življenjem,
je aktivnost bolezni eden najpomembnejših prediktorjev znižane kakovosti življenja.
Navkljub temu pa ne moremo tu govori o determinizmu, saj velik delež bolnikov
opisuje tudi pozitivne spremembe v življenju zaradi bolezni. Te spremembe lahko
razumemo tudi kot posttravmatsko rast, saj ima diagnoza neozdravljive in negotove
bolezni travmatične elemente doživljanja.
Na kakšen način bo posameznik doživljal vpliv bolezni, je odvisno tudi od njega
samega in od način spoprijemanja z boleznijo, česar se dotikamo v naslednjem
poglavju. Bolnik s KVČB namreč ni žrtev okoliščin in pasivni sprejemnik življenjskih
dogodkov, ki vplivajo na kakovost življenja, ampak okoliščine in kakovost življenja
soustvarja. Pomemben vidik izboljševanja kakovosti življenja so tudi medosebni odnosi,
in sicer so največji vir socialne opore prav intimni odnosi. Partnerji lahko nudijo ne le
praktično, ampak predvsem emocionalno oporo bolniku. Hkrati pa se je potrebno
zavedati, da je lahko zdrav partner zelo obremenjen zaradi bolezni, včasih celo bolj kot
bolnik. KVČB je za par velik izziv, saj vpliva na različne vidike življenja: na prehrano,
mobilnost, pogostejše so bolečine, več je hospitalizacij in negotovosti glede zdravljenja,
težave pri odvajanju lahko vodijo tudi v težav pri spolnosti ipd. To vnese dodaten stres
v partnersko življenje.
Ena od možnih oblik pomoči ob obremenitvi zaradi kronične bolezni je tudi
psihoterapija. V petem poglavju je bolj natančno predstavljen model relacijske
družinske terapije (RDT), ki razume medosebne odnose kot gibalo človekovega razvoja.
Poleg tega so tam predstavljene tudi teoretični vidiki terapije, ki so uporabni pri delu s
kronično bolnimi, predvsem mehanizem projekcijsko introjekcijske identifikacije in
kompulzivnega ponavljanja, preko katerih se regulira afekt. Disregulacija afekta pa
lahko ima posledice ne le za odnose in duševnost, ampak tudi na telo.
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V zadnjem poglavju teoretičnega uvoda smo pogledali na kronično bolezen še skozi
prizmo Svetega pisma, ki izpostavlja pomembne vidike tudi za razumevanje bolnikov in
(terapevtsko) delo s kronično bolnimi.
V teoretičnem delu smo na podlagi pregleda literature ugotovili, da je partnerski odnos
v kontekstu somatskih kroničnih bolezni relativno zapostavljen. Do sedaj so se nekatere
psihosocialne intervence osredotočale na bolnike s KVČB, njihova učinkovitost pa se
nanaša predvsem na psihološke vidike kakovosti življenja. Še redkejše so raziskave, ki
poleg kroničnih somatskih bolnikov vključujejo tudi njihove partnerje, čeprav se je
pokazalo, da je pomembno tudi njih vključiti v obravnavo. Psihosocialne oz.
psihoterapevtske intervence na parih s KVČB pa še ni bilo.
Pričujoča raziskava tako prispeva k razumevanju partnerskega odnosa pri KVČB, pri
čemer se osredotoča na kakovost življenja tako bolnikov kot tudi njihovih partnerjev ter
povezavo le-te s partnerskimi odnosi. V skladu s tem je pomemben cilj tudi raziskati
pomen oz. vlogo terapije po modelu RDT pri izboljšanju kakovosti življenja parov s
KVČB. RDT se je namreč že izkazala kot uspešna pri nekaterih psihopatologijah, npr.
spolnih zlorabah, ni pa še bila preverjena v kontekstu kronične bolezen.
V raziskavo so vključeni pari s KVČB, od katerih so se nekateri vključili v terapevtski
del raziskave. S pomočjo intervjujev pred in po obravnavi, pisanjem dnevnikov ter tudi
izpolnjevanjem vprašalnikov pred, med in po obravnavi je bilo mogoče dobiti celostno
sliko doživljanja bolezni KVČB ter njenega vpliva na intimni odnos, kot ga vidita tako
bolnik in zdravi partner. Rezultati kažejo pričakovano nižjo kakovost življenja pri
bolnikih s KVČB v primerjavi s partnerji. Nakazuje pa se tudi pomen partnerskega
odnosa za kakovost življenja. Dodaten vpogled v povezave med boleznijo, partnerskim
odnosom in kakovostjo življenja pa smo dobili v kvalitativnem delu. Še posebej
dragoceni so vpogledi v terapevtski proces, ki so ga udeleženci doživljali kot
pomembno pomoč pri izboljšanju kakovosti življenja in funkcioniranju. Področje
partnerskega odnosa v kontekstu KVČB ter pomoči preko RDT torej nudi bogate
možnosti nadaljnjega raziskovanja in oblikovanje specifičnih intervenc za pomoč
bolnikom s KVČB in njihovim partnerjem.
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1. BIOPSIHOSOCIALNI MODEL ZDRAVJA IN
KRONIČNA VNETNA ČREVESNA BOLEZEN

Biomedicinski model, osnovan na podlagi kartezijanskega dualizma, ki je opredeljeval
duševno in telesno kot dve ločeni substanci, je v prejšnjem stoletju veljal za vodilno
paradigmo v medicinski znanosti. Čeprav je bil ta model uspešen pri nekaterih akutnih
boleznih, kjer je preprosta biomedicinska intervencija bila zadostna, pa odpove pri
kroničnih (t. i. civilizacijskih) boleznih, ki so dolgotrajne, neozdravljive in pogosto
povsem spremenijo življenje obolelega.
Biopsihosocialni model temelji na splošni teoriji sistemov ter ne pomeni zanikanja,
ampak razširitev prejšnjega modela. Osnovna domena biopsihosocialnega modela
zdravja in bolezni je izhodišče, da je sleherno zdravstveno stanje, pojav in potek bolezni
vedno rezultat interakcij med biološkimi, psihološkimi in socialnimi dejavniki.
Zdravstveno stanje je torej rezultat interakcij makro (npr. socialna podpora) in mikro
(npr. okvare v celicah, kemijsko neravnovesje) nivojskih procesov. Zdravje in bolezen
sta multifaktorsko pogojeni stanji in imata vsaka zase tudi številne in različne učinke na
človeka (Rakovec-Felser 2009).

1.1. Implikacije biopsihosocialnega modela za zdravljenje
Skladno z biopsihosocialnim modelom je tudi Svetovna zdravstvena organizacija
(WHO) po drugi svetovni vojni opredelila zdravje kot »stanje celotnega (popolnega)
fizičnega, mentalnega in socialnega blagostanja in ne samo kot odsotnost bolezni in
slabega počutja« (WHO 1998, 2).
Ta opredelitev ima pomembne implikacije za zdravljenje bolnikov. Za primerjavo lahko
najprej pogledamo biomedicinski model, ki je sicer v praksi še zelo zakoreninjen. Po
tem modelu je obravnava smiselna le, dokler simptomi (oz. bolezen) ne izginejo.
Bolnika tako obravnava na kontinuumu med življenjsko ogroženostjo in odsotnostjo
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simptomov bolezni, izpusti pa pomen fizičnega blagostanja. Drugi problem pa se pojavi
pri kroničnih neozdravljivih boleznih, paliativni oskrbi in podobno, kjer simptomi in
bolezen neizbežno ostajajo.
Model biopsihosocialnega blagostanja na drugi strani deluje ne le na fizičnem, ampak
tudi na področju mentalnega in socialnega blagostanja. To omogoča intervence na
različnih področjih življenja bolnika, kar je še posebno pomembno pri neozdravljivih
boleznih. Druga pomembna razlika pa je v premiku preko nevtralnega stanja proti
blagostanju. Cilj obravnave torej ni zgolj odstranitev simptomov, ampak poskus
vzpostavitve blagostanja na fizičnem ter psihosocialnem področju (Rakovec-Felser
2009).

1.2. Biopsihosocialni model zdravja pri boleznih prebavil
Na področju gastroenterologije je bil v prejšnjem stoletju zelo velik napredek v
različnih metodah preiskovanja: od endoskopije, računalniške tomografije, magnetne
resonance, ultrazvoka itd. Vendar pa vse tehnike ne morejo razložiti obsega,
variabilnosti ali celo pojavljanja gastrointestinalnih simptomov (Drossman 1998).
Drossman (1998) zato loči znake bolezni (»disease«) in zaznavanje bolezni (»illness«).
Znake bolezni definira kot eksterne oz. objektivne pokazatelje patoloških stanj (npr.
histološka slika, krvna slika, slikovne preiskave ipd.), medtem ko pod zaznavanje
bolezni sodijo bolnikova zaznava bolezni, kamor spadajo pritožbe glede simptomov,
vedenje, doživljanje bolezni.
Biomedicinski model izenači ta dva koncepta znakov in zaznavanja bolezni. V primeru,
ko se znaki in zaznavanje bolezni pokrivajo, ni problema (če sta oba vidika bolezni
odsotna, govorimo o zdravju, če sta oba prisotna, gre za »pravično« trpljenje). Če pa se
ne pokrivata, se pojavijo težave. Če so znaki bolezni, pa ni zaznavanja tega (npr. pri
asimptomatskem čiru), bi lahko govorili o »kakovostnem spoprijemanju« z boleznijo. V
primeru, ko je zaznavanje bolezni, ni pa znakov, zdravniki največkrat kvalificirajo
bolezen kot »psihosomatsko«, s čimer dodajo slabšalno konotacijo, ki znižuje
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kredibilnost bolnikovih pritožb. To se lahko pokaže v primerih kroničnih trebušnih
težav, kronične izčrpanosti (Drossman 1998).
Biopsihosocialni model pa razlikuje koncepta znakov in doživljanja bolezni. Predlaga,
da sta oba vidika bolezni posledica simultanih interakcij sistemov na ravni celic, tkiv,
organizma, medosebnih odnosov in okolja. Po tem modelu tako biološke kot psihološke
predsipozicije vplivajo na izražanje znakov in doživljanje bolezni. Izpostavitev
okoljskim in psihosocialnim dejavnikom pa lahko vpliva tako na klinično izražanje
bolezni kot tudi na doživljanje in klinični izid bolezni. Vsi ti dejavniki pa so v
recipročni interakciji (Drossman 1998; Ringel in Drossman 2001).
Zaradi tega je pomemben celovit pristop k zdravljenju KVČB. Pri obravnavi bolnika in
ugotavljanju anamneze je potrebno, da se poleg bioloških in kliničnih znakov ugotovi
tudi: subjektivna zaznava resnosti bolezni, trenuten stres v življenju, psihiatrična
komorbidnost, osebnostne lastnosti, skrbi, povezane z boleznijo, pacientova adaptacija
na bolezen ter spoprijemanje z njo, kakovost socialne podpore, kakovost življenja ter
pričakovanja v zvezi z zdravljenjem (Ringel in Drossman 2001; Talal in Drossman
1995). S celovitim poznavanjem primera bo tako zdravnik najbolje vedel, kako aktivno
vključiti bolnika v zdravljenje, ga opremiti z znanjem in resursi za samozdravljenje ter
pomagati pri aktivnem vključevanju družine in bližnjih.
V tej raziskavi izhajamo iz biopsihosocialnega modela, zato bomo najprej pogledali
KVČB z biološkega vidika. Nato bomo pogledali kakovost življenja širše, še posebej pa
z zdravjem povezano kakovost življenja. Od bolnika pa bomo usmerili fokus k odnosom
in širšem socialnem okolju bolnika.
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2. KRONIČNA VNETNA ČREVESNA BOLEZEN

Kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB) je bolezen prebavil, za katero je značilen
kroničen, navadno doživljenjski potek z različnimi zagoni in vmesnimi daljšimi in
krajšimi remisijami. Delimo jo v dve veliki skupini, tj. kronični nespecifični ulcerozni
kolitis (UK) in Crohnova bolezen (CB). Prvi je že dlje časa poznan, saj so ga opisali že
leta 1875, medtem ko je bila CB opisana leta 1932 (Aufses 2001). Diagnoza KVČB in
razlikovanje med UK in CB temelji na klinični in histološki sliki. V primeru, da KVČB
nima vseh histoloških značilnosti UK ali CB, govorimo o indeterminiranem sindromu
(Smrekar 2004).

2.1. Epidemiologija
Število bolnikov s KVČB v deželah blagostanja stalno narašča, obolevajo tudi vedno
mlajši. V severnih deželah Evrope je obolevnost večja kot v južnih. V obolevnosti ni
razlik med spoloma. Glede na spol so se tudi na slovenski populaciji pokazale
zanemarljive razlike, in sicer je razmerje moški : ženske za KVČB 1,17 : 1, za UK 1,09
: 1, za CB 0,87 : 1 (Baraga, Cvetko in Ferkolj 2014, 14). Bolezen se pogosteje pojavlja
v mestnih okoljih in pogosteje pri belcih, posebno pri Židih (Baraga, Cvetko in Ferkolj
2014, 15).
Povprečna incidenca v Evropi za UK je od 3 do 15 bolnikov na 100.000 prebivalcev,
prevalenca pa od 50 do 80 bolnikov na 100.000 prebivalcev. V severnih predelih
Evrope je incidenca za 40 % večja kot v južnih predelih. Incidenca CB je 1 bolnik do 10
bolnikov na 100.000 prebivalcev, prevalenca pa od 20 do 100 bolnikov na 100.000
prebivalcev. V severnih predelih Evrope je incidenca za 80 % večja kot v južnih
predelih. V zadnjem času incidenca CB narašča, medtem ko incidenca UK ostaja
nespremenjena (Smrekar 2004). Vrhunec incidence za bolnike s CB je v tretjem
desetletju življenja, UK pa začne naraščati v drugem desetletju in doseže plato kmalu
zatem (Bernstein et al. 2001).
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V Sloveniji imamo malo podatkov o pogostnosti pojavljanja KVČB v populaciji. Po
podatkih iz ankete, ki so jo med bolniki leta 1998 izvedli specialisti gastroenterologi,
poročajo, da je v Sloveniji približno 1100 odraslih bolnikov in okrog 50 otrok s KVČB
(Ferkolj 1998). V dvoletni prospektivni študiji leta 2000–2001 je bila ugotovljena
incidenca UK 5/100.000 prebivalcev ter incidenca CB 3,6/100.000 prebivalcev, kar je
podobna incidenca kot v regijah severne Italije (Ferkolj 2001). Podatki nas torej
uvrščajo med dežele z povprečno pogostostjo KVČB.
Zadnja raziskava v Sloveniji na temo epidemiologije KVČB v Sloveniji je ugotavljala
stanje glede obravnave bolnikov s KVČB na primarnem nivoju (Baraga, Cvetko in
Ferkolj 2014, 10). Ocenjena prevalenca bolnikov s KVČB v Sloveniji je bila
370/100.000, in sicer prevalenca UK 184/100.000, CB 157/100.000, za indeterminantni
kolitis pa 30/100.000 prebivalcev. Incidenca KVČB pa je bila 13,7/100.000 (za UK
6,8/100.000, za CB pa 5,7/100.000) s trendom naraščanja v zadnjih treh letih na
18,2/100.000 (za UK 8,9/100.000, za CB pa 7,4/100.000), kar je več, kot kažejo
predhodne študije (Baraga, Cvetko in Ferkolj 2014, 16).

2.2. Etiopatogeneza
Pri nastanku KVČB ima pomembno vlogo interakcija genetskih in okoljskih
dejavnikov, vendar nastanek in potek nenadzorovanega vnetja, ki se razvije pri UK ali
CB, še ni povsem jasen (Mawdsley in Rampton 2005). Trenutno najbolj sprejeta
hipoteza predvideva, da se obolenje pojavi pri genetsko predisponiranih osebah, pri
katerih tako zunanji kot notranji dejavniki povzročijo kronično nepravilen imunski
odgovor sluznice prebavnega trakta (Baumgart in Carding 2007; Brown in Mayer
2007).

2.2.1. Dedni dejavniki
KVČB je kompleksna genetsko pogojena bolezen, kar pomeni, da v etiopatogenezi
bolezni sodelujejo številni geni. V zadnjih letih je ob uvedbi novih genetskih metod

8

prišlo do velikega napredka na področju genetike KVČB. Do sedaj so ugotovili že več
kot 100 genskih lokusov, ki so značilno povezani s KVČB, od tega 71, ki so značilni za
Crohnovo bolezen (CB) in 47, povezanih z ulceroznim kolitisom (UK) (Franke et al.
2010).
Do sedaj so ugotovili najbolj izrazito povezavo KVČB z genskimi variantami in
mutacijami v genu NOD2/CARD15 (značilna povezava s CB), genu, ki kodira
interlevkin 23R (IL23R) (povezava s CB in UK), genu ATG16L1, ki kodira avtofagijo
(povezava s CB) (Cho in Brant 2011).
Vendar pa incidenca KVČB v zadnjih letih še vedno narašča tako v razvitih kot tudi v
razvijajočih se državah, česar si ne moremo pojasniti zgolj z genetskim ozadjem
bolezni. Dejavniki okolja imajo prav gotovo pomembno vlogo pri naraščanju incidence
bolezni, vendar pa jih je težje meriti, zato učinki na bolezen niso tako jasni.

2.2.2. Okoljski dejavniki
Zaenkrat so raziskovali več okoljskih sprožilcev (npr. kajenje, prehrana, okužbe z
virusi, apendektomija), vendar zaenkrat ni noben dejavnik bil prepoznan kot odgovoren
za nastanek bolezni (Novak et al. 2014). Še vedno ni jasno, kako dejavniki okolja
vplivajo na razvoj bolezni.
V zadnjem času je veliko raziskav usmerjenih v sestavo črevesne mikrobiote, ki ima
pomembno vlogo v nastanku in poteku KVČB. Predvsem pri genetsko predisponiranih
osebah je pomembna interakcija med sluzničnim imunskim sistemom in mikrobioto (na
površini epitelnih celic in v lumnu črevesja), na katero vpliva disfunkcija sluznične
bariere in zmanjšana mikrobna raznolikost (Jostins et al. 2012, 119).
Psihološki dejavniki so kontroverzna tema pri KVČB. V tej raziskavi se sicer ne
poglabljamo v potek KVČB in etiologijo bolezni, vendar pa je razumevanje psiholoških
dejavnikov pomembno tudi za funkcioniranje bolnikov s KVČB, zato jih bomo
podrobneje razdelali v naslednjem podpoglavju.
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2.2.2.1. Psihološki dejavniki KVČB
Pomemben del okoljskih dejavnikov nastanka in poteka KVČB so psihološki dejavniki.
Ti dejavniki so jabolko spora že od samega začetka, ko je bila KVČB sprva razumljena
kot psihosomatska bolezen. Raziskovalci se pogosto polarizirajo v dva tabora, kjer ena
skupina pri razlagi vzrokov in poteka bolezni sledi genetskemu in biološkemu modelu,
npr. (Bouma in Strober 2003), druga skupina pa vidi v psiholoških dejavniki ključno
vlogo, npr. (Maunder 2005). Pregled novejših oblik zdravljenja kaže, da je visok delež
izboljšanja (20 – 40 %) opazen tudi v skupini, ki prejema placebo, kar kaže, da
psihološki dejavniki vsekakor niso zanemarljivi pri KVČB (Hisamatsu et al. 2007, 35).
Vendar pa jasnih dokazov o vplivu psiholoških dejavnikov na nastanek bolezni ni.
Do težav pri raziskovanju psiholoških dejavnikov KVČB prihaja zaradi štirih večjih
razlogov (Schoultz 2012, 372). Problem je že pri nejasni definiciji »psiholoških
dejavnikov«, saj ti zajemajo od psihiatričnih motenj do stresnih dogodkov, zaznanega
stresa in podobno. Te razlike se potem odražajo v metodologiji, saj se dejavniki merijo
preko dnevnikov stresa, lestvic depresije in tesnobe, lestvice življenjskih sprememb in
podobno (Camara et al. 2009, 134). Druga težava je nekonsistentno razlikovanje med
UK in CB, pri čemer raziskave pogosto mešajo obe skupini. Ne upošteva se tudi trajanja
bolezni od diagnoze, aktivnosti bolezni v raziskavi in podobno. Raziskava Maunderja in
sodelavcev (2006, 2546 ) je pokazala, da perinuklearna antineutrofilna citoplazmatska
protitelesa (pANCA) določajo podtipe UK, kar bi razložilo nekonsistentnosti glede
vpliva stresa na UK. Bistveno večja dovzetost za depresivne in anksiozne znake pri
skupini brez pANCA kaže na pomemben vpliv stresa pri teh bolnikih za razliko od
bolnikov s pANCA. Tretja težava je povezana z merami aktivnosti bolezni, saj so
indeksi za aktivnost bolezni med sabo različni (npr. za CB: Crohn's disease activity
index CDAI in Harvey Bradshaw Index HBI ter za UK: Simple Clinical Colitis Activity
Index SCCAI). Nekateri poleg biokemičnih testov (npr. CDAI in SCCAI) upoštevajo
tudi podatke, o katerih pacient poroča za nazaj, na kar lahko vplivajo drugi psihološki
dejavniki (Maunder in Levenstein 2008, 247). Celotno sliko pa dodatno zamegli
klasična somatizacija pri pacientih s KVČB, saj so anksiozni in depresivni pacienti
pretirano povečano pozorni na telesne simptome, posledično pa lahko tudi pretiravajo
pri poročanju o simptomih (Levenstein 2002).
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Pri KVČB je povečana prisotnost psihopatologije, vendar Graff s sodelavci (2009,
1108) v pregledu raziskav na to temo zaključuje, da depresivnost in anksioznost nista
dokazano etiološko povezana s KVČB, čeprav raziskave tudi jasno ne ovržejo te
možnosti, saj se kaže višja pogostost depresivnosti pred diagnozo KVČB kot bi sicer
pričakovali.
Čeprav je vzrok za nastanek bolezni neznan in psihološki dejavniki niso dobili
pomembne podpore, pa v splošnem raziskave kažejo, da je stres dejavnik, ki lahko
poslabša potek bolezni (Sajadinejad et al. 2012, 2; Maunder in Levenstein 2008, 247;
Goodhand, Wahed in Rampton 2009). Dokazi so tudi, da depresivnost in anksioznost
povečata možnost za zagon bolezni, vendar tudi tu ni jasnega konsenza (Graff, Walker
in Bernstein 2009, 1108). Trenutno veljaven konsenz evropskih strokovnjakov, da
psihološki dejavniki vplivajo na potek bolezni, je enoznačen glede UK, medtem ko za
CB obstajajo nasprotujoči si podatki (Van Assche et al. 2010, 81; Van Assche et al.
2013, 14). Maunder in Levenstein (2008, 251) pripisujeta razlog za to razliki v merjenju
aktivnosti bolezni, saj je pri UK lažje ugotoviti remisijo kot pri CB, kjer je določanje
aktivnosti bolezni bolj odvisno od poročanja pacienta, na kar vplivajo tudi psihološki
dejavniki.
Stres lahko vpliva na KVČB preko direktnih in indirektnih mehanizmov, saj vpliva na
poslabšanje simptomov bolezni preko npr. občutka in premikanja črevesja, poveča
črevesno prepustnost, vpliva na imunski sistem, kar ima posledice za vnetno dogajanje
v črevesju, ter posredno vpliva na bolezen preko disfunckionalnih vedenj spoprijemanja
s stresom.
Stres preko živčnega sistema in hormonov vpliva na občutek bolečine in premikanje
črevesja, kar poslabša simptome KVČB, čeprav bolezen sama ni bolj aktivna. Zaključki
raziskave o vplivu stresa na gibanje črevesja so pokazali, da psihološki stresorji vplivajo
na gibanje črevesja dlje časa in da lahko sodelujejo pri patogenezi črevesne
simptomatike, povezane s funkcionalnimi težavami črevesja (Rao et al. 1998). Prav tako
je Farhadi s sodelavci (2005) ugotovil povečan odziv na stres pri pacientih s KVČB v
primerjavi z zdravo populacijo, kar lahko vpliva na začetek ali poslabšanje KVČB.
Vzrok za to je v tesni povezanosti avtonomnega živčnega sistema s črevesjem. Tudi
Mardini, Kip in Wilson (2004) so v svoji dvoletni prospektivni študiji ugotovili, da
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kronični stres (anksioznost, depresivnost, občutja brezupnosti in življenjske
spremembe) vpliva na potek bolezni, pri čemer so depresivni simptomi neodvisno
napovedovali klinično aktivnost bolezni.
Stres tudi poveča črevesno prepustnost, kar posledično vpliva na interakcijo med
bakterijami v črevesju ter imunskimi celicami v gostitelju. Raziskave na živalih so
pokazale, da lahko psihološki stres vpliva na prepustnost črevesne stene (Milde et al.
2005). Tudi nekatere raziskave na pacientih s KVČB potrjujejo vpliv stresa na bolezen.
Nevroimunološka raziskava je npr. pokazala, da je prevelika odzivnost (hiperrefleksija)
avtonomnega živčnega sistema pomembno povezana z resnejšim vnetjem ter
razširjenostjo KVČB (Straub et al. 1997; Abo in Kawamura 2002).
Stres preko hipotalamično-hipofizno-adrenalne osi in avtonomnega živčnega sistema
lahko tudi direktno vpliva na imunski sistem, kar lahko sproži vnetje (Mackner et al.
2011, 849; Slavich in Irwin 2014). Preko hormonskih in nevroendokrinih
imunomodulatorjev ter preko različnih živčnih poti se namreč signali prenesejo v
črevesje. Poleg tega hipotalamično-hipofizno-adrenokortikalna os (HPA os) in
simpatetično adrenalno medularni sistem (SAM os) lahko tudi vplivata na izločanje,
absorbcijo in obrambo črevesja (Hollander 2003). Pri tem so vpleteni številni
mediatorji, ki predstavljajo most med stresom in biološkim dogajanjem v črevesju: od
citokinov, substance P, TNF-α, oksidacijskih molekul, glukokortikosteroidov in dr.
(Maunder 2000).
Stres pa širše gledano vpliva tudi na zdravju škodljiva vedenja, ko so kajenje, nezdravi
prehranski vzorci, opuščanje zdravil, kar poslabša bolezen.
Ne nazadnje pa tudi bolniki s KVČB doživljajo psihološke dejavnike kot pomembne za
bolezen. Moser s sodelavci (1993, 131) je ugotovil, da 74 % bolnikov verjame, da
psihološki dejavniki prispevajo k nastanku njihove bolezni, več kot 90 % pa, da vpliva
na potek bolezni. Če drugega ne, je to pomembno z vidika obravnave bolnikov s KVČB
(Van Assche et al. 2010, 81).
Če povzamemo dosedanjo razpravo, lahko ugotovimo, da je malo verjetno, da so
psihološki dejavniki vzrok nastanka KVČB, gotovo pa imajo pomembno vlogo pri
poteku bolezni. Poleg tega tudi bolniki sami pogosto doživljajo, da so za nastanek in
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potek KVČB pomembni psihološki dejavniki (predvsem hud stres), kar je pomembno
pri načrtovanju pomoči zanje.

2.3. Klinična slika in diagnoza KVČB
Diagnoza KVČB se postavi na podlagi anamneze, kliničnega pregleda, izvidov
laboratorijskih,

ultrazvočnih,

rentgenoloških

in

endoskopskih

preiskav

s

histopatološkim pregledom vzorcev sluznice prebavne cevi. Zlati standard v diagnostiki
še vedno predstavljata endoskopija in histološka diagnostična ocena (Koželj in Koželj
2014, 30).
Klinična slika ulceroznega kolitisa (UK) je lahko prepoznavna, zato bolezen ugotovimo
kmalu po začetku simptomov. Začetek Crohnove bolezni (CB) je neznačilen in
velikokrat mine tudi več mesecev od začetka bolezni do njenega odkritja in potrditve
(Kolar 2004, 18).

2.3.1. Klinična slika ulceroznega kolitisa
Klinična slika zagona UK je odvisna od aktivnosti in razširjenosti vnetja sluznice
vzdolž debelega črevesa. UK praviloma prizadene le debelo črevo in vedno je vneta
sluznica rektuma. Ob vnetju sluznice v rektumu bolniki pogosto odvajajo manjše
količine blata. Pri močnejšem vnetju je lahko prisotna tudi kri (t. i. hemohezija). To je
tudi najpogostejši simptom pri bolnikih z UK, saj se pojavlja v 80 do 100 %. Pogoste so
tudi driske (50 – 30 %), bolečine v trebuhu (47 %), medtem ko je analna fisura redkejša
(4 %) (Kolar 2004, 19). V obdobju remisije bolezni bolniki nimajo težav.
Pri polovici bolnikov poteka bolezen v blagi obliki (Kolar 2004, 19). Pri njih sta
navadno prizadeta le rektum ali rektum in sigma. Bolniki do štirikrat na dan odvajajo
tekoče blato, lahko je prisotna tudi kri. Blato običajno odvajajo zjutraj. Zvišane
temperature nimajo in tudi sicer ni nobenih sistemskih znakov bolezni. Pri kliničnem
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pregledu običajno ne odkrijemo nič posebnega, le pri digitalno rektalnem pregledu
ugotovimo občutljivo steno rektuma in kri v blatu.
Pri zmerni obliki bolnik odvaja blato več kot štirikrat na dan, sistemski znaki so
prisotni, vendar le v manjši meri.
Pri hudi obliki je prizadeto celotno debelo črevo. Bolniki so prizadeti, tekoče krvavo
blato odvajajo vsaj šestkrat, lahko pa tudi do 20-krat na dan. Srčni utrip je vsaj 90
udarcev na minuto, temperatura presega 37,5°C. Prisotni so sistemski znaki, kot je
znižan hemoglobin in povečana sedimentacija. Pri kliničnem pregledu ugotovimo
anemijo in boleč, lahko tudi trd trebuh (Satsangi et al. 2006).
UK poteka v nekaj tedenskih ali nekaj mesečnih zagonih krvavih drisk, remisije so
lahko dolge tudi po več let. Približno 67 % bolnikov ima v 10 letih od postavitve
diagnoze vsaj en zagon vnetja. Manjši odstotek bolnikov ima kljub zdravljenju stalne
težave, remisije pri njih ni mogoče doseči. Razširjenost vnetja ob postavitvi diagnoze je
napovednik težjega poteka UC. V 5 letih od postavitve diagnoze se vnetje razširi pri ≥
20 % bolnikov. Od 20 % do 30 % bolnikov bo kolektomiranih zaradi zapletov bolezni
ali zaradi izčrpanega zdravljenja z zdravili (Pernat Drobež 2014, 18). Umrljivost je pri
bolnikih z UK rahlo povečana, in sicer v prvih 5 letih po postavitvi diagnoze, nato
postopno upada (Bewtra et al. 2013, 599).

2.3.2. Klinična slika Crohnove bolezni
CB lahko prizadene prebavno cev od sluznice v ustni votlini do zadnjične odprtine.
Bolezenske spremembe so običajno kontinuirane, z možnimi vmesnimi segmenti zdrave
sluznice. Približno tretjina bolnikov ima prizadeto tanko črevo, petina debelo črevo,
polovica pa oba dela črevesa, medtem ko so zgornja prebavila le redko prizadeta (Pernat
Drobež 2014, 21). Vnetje zajame vse sloje črevesne stene (pri UK je prizadeta le
sluznica) in je lahko vzrok za zožitve lumna, za fistule in abscese.
Klinični potek CB je med bolniki različen in se spreminja s trajanjem bolezni. Pri redkih
bolnikih se vnetne aktivnosti umirjajo in celo izzvenijo, večinoma pa je bolezen
napredujoča, poteka s ponavljajočimi se vnetnimi zagoni in vodi v črevesne zaplete, to
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so stenoze oz. strikture, fistule in abscesi. Ob postavitvi diagnoze ima 80 % bolnikov
vnetno obliko bolezni, omejeno le na sluznico, 10 % stenozirajočo in 10 %
penetrirajočo; po desetih letih ima ena tretjina bolnikov stenozirajočo obliko in ena
tretjina penetrirajočo; po 20 letih ostane bolezen pri eni tretjini stenozirajoča in pri več
kot 50 % penetrirajoča. Ob postavitvi diagnoze ne znamo natančno napovedati, kako bo
bolezen potekala (Pernat Drobež 2014, 21). Umrljivost je pri bolnikih s CB rahlo
povečana, predvsem na račun zapletov bolezni (Bewtra et al. 2013, 599).
Najpogostejše težave bolnikov s CB so običajno bolečina v trebuhu (prizadene 77 %
bolnikov), driska (73 %), hujšanje (54 %) in občasno zvišana temperatura (35 %), manj
pa so prisotne hemohezija (22 %) in analna fistula (16 %) (Kolar 2004, 19).

2.4. Zunajčrevesni simptomi pri KVČB
Zunajčrevesni simptomi se pojavljajo pri več kot polovici bolnikov s kronično vnetno
črevesno boleznijo. Zunajčrevesni simptomi so pri UK manj pogosti kot pri CB, vendar
se primarni sklerozantni holangitis pojavlja izključno pri UK. Zunajčrevesni simptomi
so lahko v pomoč pri odkrivanju bolezni in so velikokrat povezani z zagonom KVČB.
Običajno se pojavijo pri poslabšanju in po uspešnem zdravljenju izginejo.
Zunajčrevesne simptome razdelimo na zunajčrevesne manifestacije in zunajčrevesne
zaplete (Koželj in Drobne 2014, 67).

2.4.1. Zunajčrevesne manifestacije kronične vnetne črevesne bolezni
Mehanizem nastanka zunajčrevesnih manifestacij (ZČM) še ni povsem znan. Med
zunajčrevesnimi manifestacijami so najpogostejše spremembe na koži, vnetje sklepov in
vnetje oči. Pojav ene zunajčrevesne manifestacije močno poveča tveganje za pojav
ostalih. Nekatere zunajčrevesne manifestacije se pojavijo ob zagonu KVČB in ob
umiritvi vnetja izginejo, spet druge imajo neodvisen potek. Zdravljenje je večinoma
usmerjeno v zdravljenje črevesne oblike, preostale ZČM pa nato zdravimo individualno
(Koželj in Drobne 2014, 67).
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Tabela 1. Zunajčrevesne manifestacije KVČB (Koželj in Drobne 2014, 67)
organ oz.

zunajčrevesne manifestacije

organski sistem
mišičnoskeletni

periferni artritis, granulomatozni artritis / sinovitis, revmatoidni artritis,

sistem

sakroileitis,

ankilizirajoči

spondilitis,

betičasi

prsti,

osteoporoza

/

osteomalacija, rabdomioliza, ponavljajoči se polihondritis
koža in sluznice

ulceracije ust, heilitis, pyostomatitis vegetans, nodozni eritem, gangrenozna
pioderma,

sindrom

Sweet,

metastatska

Crohnova

bolezen,

psoriaza,

epidermolysis bullosa, acquisita, perianalne značke, nodozni poliarteritis,
vaskulitis
jetra, žolčni vodi slinavka, primarni sklerozirajoči holangitis, PSC malih žolčnih vodov,
in trebušna

holangiokarcinom, žolčni kamni, avtoimunski hepatitis, primarna biliarna

slinavka

ciroza, pankreatitis, ampularna Crohnova bolezen, granulomatozni pankreatitis

oči

konjuktivitis, uveitis, iritis, skleritis, episkleritis, retrobulbarni nevritis,
Crohnova keratopatija

endokrini sistem

motnja (zastoj) v rasti, tiroiditis, osteoporoza, osteomalacija

pljuča

alveolitis, pljučna fibroza

respiratorni trakt

kronični bronhitis / bronhiektazije, fibrozirajoči alveolitis, vaskulitis pljučnih
žil, intersticijska bolezen pljuč, sarkoidoza, obstrukcija sapnika, nekrobiotični
noduli

sečila

ledvični kamni, retroperitonealna fibroza, fistula med črevesjem in sečili,
glomerulonefritis, amiloidoza

živčevje

periferna

nevropatija,

meningitis,

disfunkcija

ravnotežnega

organa,

psevdotumor
kri in kostni

anemija, pomanjkanje B12, hiposplenizem, antikardiolipinska protitelesa,

mozeg

Takayasu arteritis, Wegenerjeva granulomatoza

srčno-žilni sistem plevroperikarditis, kardiomiopatija, endokarditis / miokarditis
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2.4.2. Zunajčrevesni zapleti
So posledica pomanjkanja določenih snovi ali elementov zaradi zmanjšanega vnosa,
slabše absorpcije, izgube prek prebavil, povečanih zahtev telesa po snoveh in stranskih
učinkov zdravil, ki jih uporabljamo za zdravljenje bolezni (Song in Buzby 2001).
Najpogostejši zunajčrevesni zapleti so anemija, edemi nog in osteoporoza (Tabela 2).

Tabela 2. Zunajčrevesni zapleti KVČB (Kolar 2004)
stanje

posledica

pomanjkanje vitaminov (A, B12, osteomalacija, muskularna atrofija, nočna slepota,
C, D, E, K)

hiperkeratoza in motnje v strjevanju krvi

pomanjkanje mineralov (železa, anemija, osteomalacija, motnje v rasti, oligospermija in
kalcija, cinka, magnezija)

motnje imunskega odziva edemi

izguba beljakovin

edemi

stranski učinki zdravil

oligospermija,

osteoporoza,

motnje

imunskega

odgovora
motena absorpcija iz črevesja

edemi, anemija, dehin dracija, žolčni in ledvični kamni

2.5. Komorbidnost pri KVČB
Bolniki s KVČB, še posebno tisti z UK, imajo povečano nevarnost za razvoj raka
debelega črevesa. Nevarnost se veča z obsegom in trajanjem kolitisa. Podobno imajo
večje tveganje za rak tudi bolniki s CB, ki imajo vneto debelo črevo, ne pa tudi tisti, pri
katerih vnetje je omejeno na tanko črevo (Triantafillidis, Nasioulas in Kosmidis 2009,
2727).
Povečana je tudi verjetnost obolenja za kakšno drugo avtoimunsko boleznijo.
Populacijska študija iz ZDA je pokazala do 7,8-krat večjo možnost za razvoj
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ankilozirajočega spondilitisa pri KVČB. Poleg tega so bile za približno 1,5-krat
povečane možnosti za razvij atopičenga dermatitisa, psoriaze in multiple skleroze,
medtem ko ni bilo večje možnosti za razvoj sladkorne bolezni tipa 1 (Cohen et al. 2008,
738). Večja je tudi možnost za razvoj demilizirajočih bolezni, kar kažejo tudi druge
raziskave (Gupta, Gelfand in Lewis 2005). Povečana možnost je za razvoj
revmatoidnega artritisa, in sicer za 1,8-2,7-krat (Bernstein, Wajda in Blanchard 2005,
827; Cohen et al. 2008).
V populaciji KVČB je povečana psihopatologija. Pregled raziskav ocenjuje, da je
prevalenca depresije dvakrat večja kot v splošni populaciji, in sicer 25-35 % v remisiji
(Graff, Walker in Bernstein 2009, 1107), med zagonom bolezni pa je še višja, in sicer
nekatere študije ocenjujejo prevalenco do 80 % za anksioznost in 60 % za depresivnost
(Mikocka-Walus et al. 2007, 226). Vseeno pa imajo pacienti s KVČB nižjo stopnjo
motenosti kot pacienti s funkcionalnimi črevesnimi motnjami, medtem ko je stopnja
podobna kot pri drugih skupinah bolnikov s somatskimi kroničnimi boleznimi (Guthrie
et al. 2002). Sistematični pregled tudi ocenjuje, da je prisotnost psihopatologije bolj
pogosta pri CB kot pri UK (Mikocka-Walus et al. 2007, 227).

2.6. Zdravljenje KVČB
KVČB je zaenkrat še neozdravljiva. Zdravljenje KVČB je bilo do nedavnega usmerjeno
zgolj v prekinitev akutnega zagona bolezni in nato vzdrževanje remisije. Sedaj vemo, da
se patološki proces vnetja, ki uničuje prebavno cev, lahko dogaja tudi pri klinično
asimptomatskih bolnikih, kar je pogosto pri steroidni terapiji (Iacucci in Ghosh 2011,
129). Zato se je cilj zdravljenja KVČB preusmeril v dosego »globoke remisije«, kar
pomeni odsotnost vnetnih procesov v sluznici prebavne cevi oziroma njeno zacelitev in
na ta način klinično, laboratorijsko in endoskopsko remisijo bolezni (Ferkolj 2014, 40).
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2.6.1. Zdravljenje z zdravili
Ta oblika je najbolj razširjena. Salicilati, med katere spadata sulfasalazin in mesalazin,
se že vrsto let uporabljajo pri zdravljenju KVČB. Uporabni so predvsem za vzdrževanje
remisije, pa tudi za zdravljenje lažjih oblik KVČB (Stein in Lichtenstein 2001).
Kortikosteroidi so izbirno zdravilo pri bolnikih s hudimi oblikami UK in CB in pri
tistih, kjer sulfasalazin in mesalazin nista učinkovita. Čeprav so učinkoviti pri
zdravljenju akutnega zagona, pa ne pripomorejo k vzdrževanju remisije (Stein in
Lichtenstein 2001). Navkljub novim oblikam kortikosteroidov, ki se hitro predelajo, pa
imajo ta zdravila precej stranskih učinkov in pogosto prispevajo k zapletom KVČB
(npr. osteoporoza, vpliv na čustveno stanje).
Antibiotiki so pomembni za zdravljenje zapletov CB, kot so absces in perianalne fistule,
ter pri preprečevanju postoperativnih zapletov. Učinkoviti so tudi pri razrastu bakterij v
prizadetem tankem črevesu (Stein in Lichtenstein 2001).
Imunosupresivna zdravila zmanjšajo imunološki odgovor. Čeprav so učinkovita pri
zdravljenju, pa imajo mnogo stranskih učinkov, med drugim tudi zelo hudih (npr.
teratogenost azatioprina, hepatitisna fibroza in ciroza pri metotreksatu) (Stein in
Lichtenstein 2001).
Biološka zdravila so najnovejša in so primerna za bolnike s CB pri akutnem zagonu ali
prisotnih fistulah, pri katerih smo predhodno uporabili že vsa druga znana zdravila.
Protitelesa proti TNF-α vežejo TNF-α, ki je najpomembnejši mediator vnetja pri CB, in
tako zmanjšajo vnetje, vendar ne zavirajo imunskega sistema (Stein in Lichtenstein
2001).

2.6.2. Kirurško zdravljenje
Pri nekaterih bolnikih s KVČB se razvijejo zapleti, ki zahtevajo kirurško zdravljenje.
Pri CB je operativno zdravljenje samo simptomatsko, saj se simptomi ponovno pojavijo
v petih letih pri 30–40 % pacientov, po desetih letih 50–60 % ter 70–75 % v petnajstih
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letih po operaciji (Tillinger et al. 1999). Potrebno je takrat, kadar bolezenski zapleti
ogrožajo življenje in kadar bolezen kljub ustreznemu zdravljenju z zdravili napreduje in
močno poslabšuje kakovost bolnikovega življenja. Cilj kirurškega posega pri CB je
pozdraviti zaplet in ob tem, kolikor je le mogoče, ohraniti črevo. Ker bolezni s
kirurškim posegom ni mogoče pozdraviti, ampak je treba bolnike čez krajši ali daljši čas
pogosto ponovno operirati, je smiselno odstraniti samo spremenjeni segment črevesa
(Repše 2004, 57).
Posebne indikacije veljajo za operacijo CB pri otrocih. Bolezen lahko zaustavi rast in
puberteto. Praviloma so pri mladostnikih tudi ponovni zagoni pogostejši kot pri
odraslih. V teh primerih je zgodnja operacija priporočljiva, saj mladostniku zagotovi
boljši telesni, psihični in socialni razvoj (Repše 2004, 57).
UK je z operacijo mogoče popolnoma pozdraviti, vendar samo, če odstranimo celo debelo črevo in danko. Cena za ozdravitev je visoka, zato je treba skrbno pretehtati
odločitev za tako obsežno operacijo. Kadar danka ni huje prizadeta, se odločimo samo
za odstranitev debelega črevesa in ohranimo danko. Indikacije za operacijo pri UK so
pri zapletih, ki ogrožajo življenje, ter pri bolezni, ki je ni več mogoče dobro nadzorovati
z zdravili. Tem bolnikom lahko z operacijo bistveno izboljšamo kakovost življenja
(Repše 2004, 60).
Včasih je bilo treba po odstranitvi celega debelega črevesa in danke tanko črevo
izpeljati na trebušno steno kot terminalno ileostomijo, vendar so kasneje z novimi
oblikami (Kockov rezervoar in restorativna koloproktektomija) omogočili bolj
kakovostno življenje. Tako danes operacija omogoča bolniku odvajanje po normalni
poti in zadovoljiv nadzor izločanja in v največji meri ohranja bolnikovo telesno
integriteto. Odvajanj je več, praviloma 6 do 8 v 24 urah, vendar bolniki to večinoma
dobro prenašajo (Repše 2004, 60)

2.6.3. Prehrana, prehranski dodatki ter prebiotiki in probiotiki
Enteralna prehrana se absorbira že v želodcu oz. v začetku črevesja, kar pomaga pri
zdravljenju CB. Toda čeprav se je pokazala učinkovitost take terapije, pa so pacienti po
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koncu terapije v nekaj mesecih doživeli ponoven izbruh, poleg tega pa tudi nobena od
raziskav ni pokazala prednosti pred steroidnimi zdravili. Vsekakor pa je taka terapija
pomembna vsaj kot spremljevalna, saj izboljša energetski vnos bolnikov, omogoča vnos
vseh hranilnih snovi, pomaga pri pripravi na operacijo in okrevanju po njej (Song in
Buzby 2001). V pediatričnih primerih bolezni pa se jo uporablja kot osnovni način
umiritve aktivne bolezni pri CB, saj deluje tako v debelem kot tankem črevesju, čeprav
je v slednjem bolj učinkovita (Abdel-Hady in Bunn 2004).
V okviru prehrane so nekateri avtorji predlagali tudi zdravljenje z antioksidanti ter
zaščitniki črevesne sluznice, pri čemer je velik poudarek na večjem vnosu omega-3
večkrat nenasičenih maščobnih kislin (Simopoulos 2002). Tudi novejši pregled vseh
raziskav na tem področju zaključuje, da primanjkuje metodološko neoporečnih raziskav,
zato je za enkrat ta oblika zdravljenja uporabna le v obliki podporne terapije (Shah
2007).
Na področju probiotikov je v zadnjem času mnogo študij (Orel in Butenko 2014, 52).
Za enkrat so najbolj trdni dokazi o učinkovitosti večvrstnega probiotika VSL#3 pri
primarni in sekundarni prevenciji pojava paučitisa, v manjši meri tudi pri zdravljenju
akutnega vnetja pauča. Trdni so tudi dokazi o učinkovitosti VSL#3 in Escherichia coli
Nissle 1917 pri preprečevanju zagonov UK, kjer je njuna učinkovitost primerljiva z
učinkovitostjo mesalazina. Oba omenjena probiotika naj bi kot dodatek standardnemu
zdravljenju tudi izboljšala rezultat zdravljenja aktivnega ulceroznega kolitisa. Pri CB pa
zaenkrat še niso odkrili probiotika, s katerim bi lahko pomembneje vplivali na potek
bolezni.

2.6.4. Psihološke intervence
Kot že rečeno, psihološki dejavniki (kot so npr. stres, depresija, anksioznost) lahko
pomembno poslabšajo klinični potek bolezni (glej podpoglavje: Psihološki dejavniki
KVČB), kar odpira možnost za psihoterapevtsko obravnavo z namenom izboljšati
bolezen. Goodhand, Wahed in Rampton (2009, 666) so v svojem pregledu raziskav iz
obdobja 1966 do 2009 ugotavljali različne oblike psihološke pomoči za bolnike s
KVČB: psihoterapija (psihoanalitična in psihodinamska terapija, kognitivno-vedenjska
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terapija, socialna podpora / skupine za samopomoč oz. suportivne skupine, edukacija
glede bolezni), antidepresivi, hipnoterapija, telovadba. Avtorji predlagajo, da se
obravnava stopnjuje, in sicer na začetku prilagajanja bolezni predlagajo edukacijo in
svetovanje bolnik-bolniku. Če stiska ostaja, svetujejo suportivno svetovanje. V primeru,
da je bolnik s KVČB pod stresom, pa svetujejo uvedbo relaksacijskih tehnik in
telovadbe, hipnoze, psihoterapije ali uvedbo antidepresivov. Če se stres naprej stopnjuje
in ima bolnik resne težave, je pomembna psihiatrična obravnava (Goodhand, Wahed in
Rampton 2009, 667).
Z učinkovitostjo psihoterapevtske obravnave sta se v svojem pregledu raziskav
ukvarjala von Wietersheim in Kessler (2006). Avtorja sta zajela 10 študij z bolniki s
KVČB, ki so imeli psihoterapevtsko obravnavo, in štiri dodatne študije s poudarkom na
edukaciji in kontroli bolezni. Avtorja v svojem pregledu povzemata, da je le ena študija
ugotovila (nedirekten) vpliv na somatsko pot bolezni, vendar je bila študija
nekontrolirana in majhna. Največja študija, ki sta jo vključila v pregled, je pokazala
učinke v tej smeri, ki pa niso bili statistično pomembni. Nekatere študije so pokazale
vpliv psihoterapije na psihološke faktorje, kot so stres, depresija, anksioznost in
spoprijemanje s stresom, vendar ne vse. Iz tako raznovrstnih rezultatov avtorja
zaključujeta, da psihoterapija večinoma vpliva na duševnost, torej na depresivnost in
anksioznost ter spoprijemanje z boleznijo, manj pa na klinični potek bolezni. Avtorja
tudi ugotavljata, da je ogromen razpon med bolniki s KVČB: nekateri funkcionirajo v
redu oz. nimajo psihičnih težav, drugi pa zelo potrebujejo pomoč. Psihoterapija je
koristna predvsem za slednje, sicer so učinki manjši ali jih ni pri bolnikih, ki nimajo
tovrstnih težav. Glede same oblike terapije pa so bile oblike terapije v študijah tako
različne (od kognitivno-vedenjske, psihodinamske, relaksacije itd.), da ni mogoče
ugotoviti, katera je boljša. Dodajata tudi, da so post hoc analize pokazale, da ima
psihoterapija drugačen efekt na CB kot na UK. V splošnem so namreč izkazali bolniki s
CB več psiholoških težav, kar nakazuje možnost, da je CB mentalno in fizično bolj
zahtevna bolezen.
Kasnejši pregled psihoterapevtskih intervenc za KVČB se je ukvarjal z učinkovitostjo
posameznih vrst psihoterapije (Knowles, Monshat in Castle 2013). Avtorji s vključili 16
študij, ki so preverjale učinkovitost različnih oblik psihoterapije in treninga
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spoprijemanja s stresom. Pregled zaključuje, da ima trening spoprijemanja s stresom le
zmerne učinke na simptome bolezni, duševno zdravje ali kakovost življenja. Kognitivno
vedenjska terapija je pokazala v večini primerov izboljšanje depresivnosti in
tesnobnosti, glede simptomov KVČB pa ni jasnih zaključkov. Psihodinamske oblike
terapije pa so izboljšale duševno zdravje, medtem ko na samo bolezen niso imele
učinkov. Avtorji tako zaključujejo, da je psihološka podpora pri zdravljenju odraslih s
KVČB dobrodošla, saj kaže, da pomaga, čeprav je potrebnih več študij z boljšo
metodologijo.
Na drugi strani pa Cochranov rigorozen pregled študij iz leta 2011 ne najde učinkov
psiholoških intervencij na neselekcionirani populaciji bolnikov s KVČB (Timmer et al.
2011). Pregledali so 21 študij, ki so zelo raznovrstne glede psiholoških oblik pomoči in
vključujejo različne psihoterapije kot tudi edukacijo in podporo. Avtorji zaključujejo, da
se pri odraslih niso pokazali pomembni učinki tako na aktivnost bolezni kot tudi
kakovost življenja ter depresivnost in anksioznost. Pri adolescentih sta bili sicer samo
dve študiji, ki pa sta pokazali učinke na kakovost življenja in čustveno stanje, medtem
ko učinek na aktivnost bolezni ni znan, saj ga niso preverjali.
Razloge za tako slabo učinkovitost psihološke pomoči avtorji Cochranove analize iščejo
v metodoloških pomanjkljivostih. Največja težava je pri vključevanju bolnikov v
študijo, saj bolniki večinoma niso bili posebej izbrani in so sodelovali tako čustveno
stabilni bolniki kot tudi depresivni in tesnobni, pa tudi resnost bolezni je bila zelo
različna, kar hitro pripelje do učinka »stropa« oz. »tal« (Timmer et al. 2011).
Zadnji pregled raziskav iz tega področja razširja Cochranovo analizo z dodatnimi
merami učinkov, in sicer upošteva skupaj 19 raziskav (McCombie, Mulder in Gearry
2013, 943). Avtorji zaključujejo podobno kot Timmer s sodelavci (2011), da so
neprepričljivi rezultati na področju izboljšanja anksioznosti, depresije, kakovosti
življenja ter simptomov oz. poteka bolezni. Obetavni rezultati pa so bili na področju
bolečine, utrujenosti in izboljšanja jemanja terapije. Kot pomembno se je izkazalo tudi
to, da je terapije izvajal psiholog, psihoterapevt ali svetovalec, torej dovolj usposobljen
strokovni delavec. Avtorji tudi svetujejo, da se v prihodnje selekcionira bolnike s
KVČB, ki bi rabili psihološko pomoč. Nadalje pa je tudi smiselno, da se intervenca
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ponudi glede na problem (npr. ali je depresivna simptomatika neodvisna od bolezni ali
je kot reakcija na začetno prilagajanje na bolezen).
Če na kratko povzamemo vse ugotovitve, je psihoterapija najbolj v pomoč bolniku, ki je
depresiven oz. anksiozen in ima slabše strategije spoprijemanja z boleznijo oz. stresom.
Učinki terapije pa se kažejo predvsem v izboljšani kakovosti življenja, manj pa v
samem kliničnem poteku bolezni, kot ga objektivno zaznava zdravnik.
Te ugotovitve so skladne s trenutno veljavnimi evropskimi na dokazih utemeljenimi
smernicami za delo z bolniki s KVČB (Van Assche et al. 2010, 81), ki indicirajo
psihoterapijo za bolnike s CB v primeru dodatnih psihičnih težav, kot so depresivnost,
anksioznost ali zmanjšana kakovost življenja zaradi stresa, ter tudi v primeru
disfunkcionalnega soočanja z boleznijo. Te smernice tudi ne predvidevajo specifične
oblike psihoterapije, ampak prepuščajo odločitev specialistu (psihoterapevtu, psihiatru).
Smernice za UK dajejo še večji poudarek psihološki obravnavi, saj raziskave kažejo
vpliv zaznanega stresa in depresije na slabši potek bolezni, medtem ko je anksioznost
povezana z opuščanjem terapije (Van Assche et al. 2013, 14). Podobno kot pri CB pa
psihoterapija pri bolnikih z UK ni indicirana na splošno, ampak le v primerih psihičnih
težav in znižane kakovosti življenja, pri čemer ne priporočajo specifične vrste
psihoterapije. Učinek psihoterapije pa se kaže tudi v manjši potrebi bolnikov po obiskih
in uporabi zdravstvenih storitev, čeprav potek bolezni ni bistveno boljši (Deter et al.
2007, 750).
Večkrat smo se pri psiholoških intervencah dotaknili izboljšanja kakovosti življenja,
zato si bomo v nadaljevanju pogledali bolj podrobno ta pojem.
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3. KAKOVOST ŽIVLJENJA PRI BOLNIKIH S KVČB

Kot že rečeno, je pri KVČB ozdravitev nedosegljiva, zato je cilj zdravljenja globoka
remisija in izboljšanje kakovosti življenja. Kakovost življenja pa v zadnjem času postaja
vedno pomembnejši izhod v različnih medicinskih študijah, in sicer ne le pri zdravljenju
kroničnih bolezni, ampak tudi pri testiranjih zdravil v klinični fazi (El-Matary 2014,
563).
Pogosto raziskovalci po svoje definirajo kakovost življenja glede na vejo znanosti in
glede na same potrebe raziskave. V medicini je navadno pod pojmom »kakovost
življenja« mišljena t. i. »z zdravjem povezana kakovost življenja«, ki je le ena od
dimenzij kakovosti življenja (Farquhar 1995, 1440). Ker se v naši raziskavi dotikamo
kakovosti življenja širše, bomo v nadaljevanju pogledali zgodovino koncepta kakovosti
življenja in njeno širšo opredelitev.

3.1. Opredelitev pojma kakovost življenja
Že od nekdaj se veliki misleci v vseh kulturah sprašujejo, katere so glavne kakovosti
dobre družbe in kakšno je dobro življenje. Pojem je začel dobivati na veljavi po drugi
svetovni vojni, in sicer najprej predvsem v kontekstu materialnih dobrin, kot so avto,
hiša, denar za potovanje in pokojnino. V času spolne revolucije in časa hipijev konec
60-ih pa se je pomen prenesel na osebno svobodo, čustva, užitek, veselje (Farquhar
1995, 1439).
Skladno s tem so se pojavile tudi potrebe meriti kakovost življenja za potrebe države in
socialnih znanosti. Prav tako so bili tu indikatorji blaginje sprva objektivni, kot so
stopnja ločitev ali kriminal, posedovanje in uporaba dobrin itd. Problemi, ki so se
pojavili ob interpretaciji teh mer, so pripeljali raziskovalce v določevanje subjektivnih
kazalcev kakovosti življenja, saj je ljudem pomembno, kako doživljajo stvari, skladno s
tem pa se tudi vedejo.
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Čeprav je koncept kakovosti življenja zelo priljubljen koncept za preverjanje uspehov
različnih intervencij, tako zdravstvenih kot socialnih, raziskovalci še niso sprejeli
enotne definicije ali splošno priznane teorije kakovosti življenja (Bowling 2005, 7).
Tudi glede dimenzionalnosti konstrukta avtorji niso popolnoma skladni. Tako Beckie in
Hayduk (1997, 21) trdita, da je konstrukt enodimenzionalen, vendar pogojen z mnogimi
vzroki, saj so različne dimenzije zgolj posledica zamenjave različnih prediktorjev za
ločene dimenzije. Vseeno pa se večina avtorjev strinja glede večdimenzionalnosti
kakovosti življenja, saj je kakovost življenja kompleksna zbirka različnih subjektivnih
in objektivnih dimenzij, ki so v medsebojni interakciji (Bowling 2005, 8) .
Glavni modeli kakovosti življenja (Bowling 2005, 8) vključujejo pristope, ki temeljijo
na zadovoljevanju potreb (npr. Maslowova hierarhija potreb). S tem se prekrivajo tudi
socialno-psihološki modeli, ki poudarjajo avtonomijo in kontrolo, samoučinkovitost,
internalni lokus kontrole ter kompetentnost na tehničnem in socialnem področju. Tu so
še klasični modeli, ki temeljijo na subjektivnem blagostanju, sreči, morali ter
zadovoljstvu z življenjem. Naslednja skupina so modeli socialnih pričakovanj, ki
temeljijo na diskrepanci med zaželenimi in aktualnimi okoliščinami. Zadnjo skupino pa
predstavljajo fenomenološki modeli posameznikove edinstvene zaznave lastnih
okoliščin, ki temeljijo na ideji, da je potrebno kakovost življenja ugotavljati z vidika
posameznika in njegovega lastnega vrednotnega sistema.
Navkljub pomenu posameznikove zaznave kakovosti življenja pa Bowling (2005, 9)
opozarja, da raziskave kažejo, da si večina ljudi želi podobne stvari in da so vrednote v
povezavi s kakovost življenja in pomembnimi stvarmi dokaj podobne, čeprav vseeno
variirajo s socialno-demografskimi spremenljivkami. Tako večina ljudi definira svojo
kakovost življenja kot pozitiven pogled na življenje in čustveno (subjektivno)
blagostanje, dobro fizično in duševno zdravje, zmožnost, da delajo stvari, ki so jim
všeč, pomembni so dobri odnosi s prijatelji in družino, udeleževanje socialnih aktivnosti
in rekreacije, življenje v varnem okolju, ki tudi nudi različne kakovostne storitve, ter
dovolj denarja, da si neodvisen.
Tudi Svetovna zdravstvena organizacija WHO je v svoji definiciji kakovosti življenja
vključila posameznikovo perspektivo. Ker je to ena bolj uporabljanih definicij, jo bom
tudi uporabil v svoji nalogi. WHO definira kakovost življenja kot »posameznikovo
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zaznavo svoje pozicije v življenju v kontekstu kulture in vrednotnega sistema, v
katerem živi, in v odnosu do svojih ciljev, pričakovanj, standardov in želja. To je širok
koncept, ki vključuje posameznikovo fizično zdravje, psihološko stanje, nivo
neodvisnosti, socialne odnose ter njihove odnose do pomembnih značilnosti okolja, v
katerem živijo« (WHOQoL Group 1994, 45). Po tej definiciji je kakovost življenja
sestavljena iz petih večjih področij: fizično zdravje, psihološko blagostanje, medosebni
odnosi, odnos do pomembnih značilnosti okolja ter duhovnost in vrednot.
V naši raziskavi se bomo dotaknili vseh področij, predvsem pa se bomo ukvarjali s
fizičnim zdravjem, čustvenim blagostanjem, partnerskimi odnosi ter intimnostjo oz.
spolnostjo, in sicer v kontekstu kronične bolezni para.

3.2. Z zdravjem povezana kakovost življenja
Kakovost življenja povezano z zdravjem definiramo kot »posledice bolezni (»illness«)
in njenega zdravljenja, kot jih zaznava pacient« (Ferry 1999, 15). Pomembno je torej
pacientovo subjektivno zaznavanje in doživljanje bolezni; subjektivna ocena pa
vključuje tudi čustvene reakcije na zdravstveno stanje (bolezen) in posameznikove
socialne vloge, ki jih ima. Vse to vpliva na to, kako posameznik funkcionira doma, v
šoli ali na delovnem mestu.

3.2.1. Z zdravjem povezana kakovost življenja v kontekstu obravnave bolnikov s
KVČB
Obe obliki KVČB sta redko življenjsko usodni, vendar lahko močno posežeta v
vsakdanje aktivnosti. Posebno pri CB so učinki tako kirurškega kot medikamentoznega
zdravljenja omejeni. Zdravljenje, ki se osredotoča zgolj na lajšanje simptomov, pa prav
tako s svojimi stranskimi učinki lahko vpliva na znižanje kakovosti življenja. Tako je
postalo pomembno kvantitativno ugotoviti, kako in do kake mere KVČB spremeni
zaznavo zdravja pri pacientih, na katera področja življenja bolezen najbolj vpliva in ali z
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zdravjem povezana kakovost življenja variira skupaj z običajnimi kliničnimi zagoni in
remisijami bolezni.
Za ugotavljanje resnosti težav pri KVČB obstaja več indeksov ločeno za CB in UK, ki
se naslanjajo na merjenje simptomov, endoskopske in radiološke pokazatelje ter
serumske markerje. Vendar pa so ti indeksi slabo občutljivi za funkcionalne težave
pacientov ter psihosocialne probleme. Raziskave kažejo, da so povezave med
pokazatelji aktivnosti bolezni (biološke variable in simptomi) ter z zdravjem povezano
kakovostjo življenja (funkcionalni status pacientov, skrbi, zaznava splošnega zdravja)
zelo nizke pri bolnikih s KVČB (Hjortswang, Almer in Strom 1999). Avtorji to
razlagajo s tem, da je kakovost življenja posameznikova subjektivna zaznava splošnega
zadovoljstva življenja, na katerega vplivajo različni medsebojno povezani dejavniki v
vsakdanjem življenju, kot so npr. družinsko življenje, prijatelji, delo, prosti čas in
hobiji. Dejstvo je tudi, da težavnost bolezni pogosto posega na mnoga področja. Tako se
pri kroničnih boleznih prebavil pogosto pojavljajo še depresija, anksioznost in
disfunkcije, ki jih ni mogoče preprosto pripisati določeni bolezni.
Blondel-Kucharski in sodelavci (2001) so v enoletni prospektivni študiji ugotovili
podobno kot drugi avtorji, da je kakovost življenja bolje korelirala z ocenami poteka
bolezni, ki so jo podali pacienti, kot z ocenami zdravnikov, in sicer so bile korelacije pri
pacientih za 0,4 višje kot pri zdravnikih. Zdravniki torej pogosto podcenjujejo fizično in
socialno oškodovanost pacientov s CB, zato je pomembno dobiti podatke direktno od
pacientov. McCarthy (1995) tudi priporoča, naj se bolezni prebavil ocenjujejo s
pomočjo generičnih in za bolezen specifičnih vprašalnikov ter tudi z drugimi
vprašalniki, ki merijo bolečino, anksioznost, depresijo in podobno.
Pinquart (2001) je v svoji metaanalizi korelatov subjektivnega splošnega zdravja pri
starejših ljudeh zaključil, da imata objektivno in subjektivno zdravje le 5–30 % skupne
variance, zato ne moremo enačiti subjektivnega zdravja preprosto s fizičnim. Z
zdravjem povezana kakovost življenja pove, koliko bolezen vpliva na vsakdanje
življenje. Pomembnost vsakega od teh dejavnikov kakovosti življenja in vpliva bolezni
na vsakdanje življenje je odvisna od posameznikove predstave blagostanja, kulturnih in
osebnih vrednot, socialne podpore, ki jo je deležen bolnik, od bolnikovih pričakovanj in
želja glede življenja, drugih stresnih dogodkov ter zmožnosti soočanja z njimi in
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adaptacije. Vsi ti dejavniki lahko vplivajo na nizko povezavo z aktivnostjo bolezni in z
zdravjem povezane kakovosti življenja.
Kryspin-Exner in sodelavci (2003) so na različnih populacijah kroničnih bolnikov
preverjali diskrepanco v primerih, ko so objektivne mere zdravja dobre, počutje pa
slabo (dilema nezadovoljstva) ter ko so objektivne mere slabe, pa je počutje dobro
(paradoks zadovoljstva). Ugotovili so, da se pri približno 75 % vseh pacientov
doživljanje bolezni in objektivne mere prekrivajo, pri 25 % pa se pojavlja paradoks
zadovoljstva ali dilema nezadovoljstva. Zaradi tega se vedno pogosteje pri zdravljenju
in pri kliničnih študijah uporablja tudi mere z zdravjem povezane kakovosti življenja. Z
naraščajočimi stroški zdravljenja v zahodnem svetu je nenazadnje postalo pomembno za
zdravstvene zavarovalnice in institucije, ki se ukvarjajo z bolniki, da s čim manj stroški
dosežejo njihovo čim večje zadovoljstvo (McCarthy 1995).
Uporaba mer z zdravjem povezane kakovosti življenja pa je pomembna tudi v klinični
praksi kot del kontrolnega pregleda pri zdravniku, saj je lahko v pomoč na več načinov.
Tako lahko hitra ocena zdravstvenega stanja odkrije probleme, komobridnost ali težave
pri funkcioniranju pacienta, na katere zdravnik ni bil pozoren. Zdravniki namreč
navadno precej podcenjujejo pacientovo oškodovanost na področju kakovosti življenja
zaradi bolezni (Dudley-Brown in Baker 2012, 54). Posredno vprašalniki pomagajo pri
odnosu zdravnik–pacient, saj se odprejo teme, ki so za pacienta pomembne. Sewitch in
sodelavci (2002) so na primer ugotovili večje težave v odnosu pacient–zdravnik pri
pacientih s KVČB, ki so bolj pod stresom (ki je lahko posledica ali življenjskih
dogodkov, poteka bolezni ipd.). Casati s kolegi (2000) v svojem preglednem članku s
pomočjo primerov ilustrira, kako pomembno je, da zdravniki pri svojem zdravljenju
KVČB upoštevajo in vključijo pacientov vidik bolezni, njegove skrbi in težave. To je
pomembno tudi za nadaljnjo zdravljenje, saj so pacienti pod stresom manj dovzetni za
informacije, kar lahko pripelje tudi do nezaželenih zdravstvenih izidov. Drossman in
sodelavci (1991, 1746) so tudi ugotovili, da je pogostost obiskovanja zdravnika
povezana ne le z dejavniki fizičnega zdravja, ampak tudi psihičnega in da je prisotnost
psihičnih težav (npr. depresivnosti) povečala pogostost obiskov, zato je pomembno, da
je zdravnik pozoren na to. Nenazadnje pa je pomemben vidik poznavanja kakovosti
življenja tudi v tem, da zdravnik poda bolniku čim bolj celostno informacijo glede
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posledic potencialnega zdravljenja, s čimer mu omogoča informirano soglasje k
obravnavi. To omogoča bolniku večjo stopnjo avtonomije glede odločanja o načinu
zdravljenja (Joyce, McGee in O'Boyle 1999).
Merjenje z zdravjem povezane kakovosti tudi omogoča sledenje kakovosti terapije ter
določanju sredstev in strategij pomoči, ki imajo najboljši efekt (El-Matary 2014, 563).

3.2.2. Merjenje z zdravjem povezane kakovosti življenja
Ugotavljanje z zdravjem povezane kakovosti življenja pa je relevantno samo, če jo
lahko ugotavljamo na zanesljiv in veljaven način. Najbolj ekonomičen in natančen
način spoznavanja z zdravjem povezane kakovosti življenja je preko vprašalnikov.
Uporabljajo se trije tipi vprašalnikov, in sicer globalni, generični in za bolezen
specifični (Borgaonkar in Irvine 2000).
Globalni vprašalniki vsebujejo celostno oceno z zdravjem povezane kakovosti življenja,
ki jo posameznik ocenjuje bodisi na vizualni lestvici bodisi z besednimi kvalifikatorji.
Te lestvice so zelo enostavne za aplikacijo in točkovanje ter pomembne za ekonomske
analize, vendar pa ne ponujajo vpogleda v razloge za nizko kakovost ter niso občutljive
za majhne, a pomembne razlike v kakovosti življenja.
Generični vprašalniki so vprašalniki z več postavkami, ki se nanašajo na več področij
zdravja in blagostanja. Nastali so na podlagi širše populacije, ki vključuje tako zdrave
kot kronično bolne, zato bodo zelo verjetno zaznali nepričakovane vplive bolezni.
Zaradi svoje široke uporabe omogočajo tudi primerjavo med različnimi boleznimi.
Poleg tega so ti instrumenti tudi v pomoč pri sestavi specifičnih mer kakovosti življenja,
saj predstavljajo standard, ki omogoča validacijo (Irvine 2005, 482).
Slabost generičnih vprašalnikov je, da lahko spregledajo klinično pomembne
spremembe, ki so v splošnem manj vidne, vendar vseeno pomembne za posameznika.
Npr. generični instrument ne vključuje bolečine v trebuhu ali pogostosti odvajanja, ki je
pomembna pri bolnikih s KVČB, dosti poudarka pa daje zmožnosti premikanja, ki je pri
KVČB normalna, pogosto pa je okvarjena pri bolnikih z revmatoidnim artritisom
(Irvine 1995).
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Eden bolj uporabljenih generičnih instrumentov je SF36 – Kratka oblika vprašalnika, ki
smo ga uporabili tudi v tej študiji. Drugi pogostejši dobro validirani vprašalniki pa so:
Nottingham health profile (NHP), WONCA-/ COOP-preglednice, Duke health profile
(DUKE), Sickness impact profile (SIP), Psychological General Well-Being (PGWB) in
Euro Quality of Life (Euro-QOL) (pregled vprašalnikov v: (Rifel 2006; Alrubaiy et al.
2015)).
Za bolezen specifični vprašalniki so bili razviti za posamezne (skupine) bolezni z
namenom identificirati in meriti zanje relevantne probleme. Taki vprašalniki so bolj
občutljivi za pacientove težave in spremembe v zdravstvenem stanju kot generični,
vendar pa na drugi strani ne omogočajo primerjave z drugimi boleznimi ali zdravo
populacijo ter lahko spregledajo širši vpliv bolezni na zdravje.
Za področje KVČB sta najbolj razširjena Inflammatory Bowel Disease Questionnaire
(IBDQ), ki je tudi preveden v več jezikov, in Rating Form of Inflammatory Bowel
Disease Patient Concerns (RFIPC). Poleg njiju so pa še drugi, ki so sicer manj validirani
in uporabljeni: Inflammatroy Bowel Disease Stress Index (IBDSI), Cleveland Global
Quality of Life (Faszio Score), Inflammatory Bowel Disease Quality of Life
Questionnaire (IBDQOL), Inflammatory Bowel Disease Questionnaire – short form
(IBDQ-9), Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire and Work Productivity
and Activity Impairment: Crohn’s Disease (WPAI: CD). (pregled v: (El-Matary 2014;
Alrubaiy et al. 2015)).

3.2.3. Z zdravjem povezana kakovost življenja pri bolnikih s KVČB
Mere z zdravjem povezane kakovosti življenja so za večino pacientov s KVČB
primernejše kot mere kliničnih pokazateljev (klinični simptomi), saj ima večina zmerno
aktivnost bolezni, vseeno pa imajo precej težav na različnih področjih življenja (Garrett
in Drossman 1990; McCarthy 1995). Na posameznikovo blagostanje namreč vplivajo še
mnogi drugi faktorji, kot so kultura in družina, psihološki status, stresni dogodki,
strategije spoprijemanja s stresom in socialna podpora, pa tudi psihiatrična in
medicinska komorbidnost (Garrett in Drossman 1990; Janke et al. 2005).
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V splošnem raziskave kažejo, da imajo pacienti s KVČB nižjo z zdravjem povezano
kakovost življenja kot zdravi, tudi pri neselekcionirani populaciji bolnikov s KVČB
(Rubin et al. 2004). To je sicer zelo odvisno od aktivnosti bolezni, in sicer je pri
bolnikih s CB v kolonu, ki so bili v remisiji, bila kakovost življenja podobna kot pri
splošni populaciji (Rubin et al. 2004; Kappelman et al. 2014). Nasprotno pa so bolniki z
aktivno boleznijo oz. po operaciji imeli slabšo kakovost življenj na nekaterih področjih
z zdravjem povezane kakovosti življenja (Andersson et al. 2003). Tudi pri bolnikih z
UK z ilealnim pauč-analno anastomozo niso odkrili razlik v kakovosti življenja v
primeru, če je operacija dobro uspela (Berndtsson et al. 2007).
Graff s sodelavci (2009) je v svoji raziskavi primerjal bolnike s KVČB z ne-bolniki s
KVČB, ki so jih iz splošne populacije naključno izbrali, tako da so se skladali s
starostjo, spolom in regijo, iz katere so prihajali. Čeprav je skoraj polovica udeležencev
brez KVČB imela kakšno kronično bolezen, je bila verjetnost, da bodo poročali o
slabšem zdravju trikrat manjša.
Psihične težave in okvara z zdravjem povezana kakovost življenja je pri bolnikih s
KVČB primerljiva z bolniki s sindromom iritabilnega črevesa, pri čemer so bili bolniki
zajeti v univerzitetni bolnici in so zato selekcionirani (Pace et al. 2003).
V populacijski finski študiji, kjer so s pomočjo vprašalnikov 15D in EQ-5D ugotavljali
kakovost življenja pri različnih kroničnih boleznih na odrasli populaciji nad 30 let, pri
čemer so izenačili socio-demografske značilnosti. Povprečje na vprašalniku 15D je bilo
za bolnike s KVČB 0,868, medtem ko je bilo povprečje vseh 0,910. Nižje rezultate so
dosegli bolniki z diabetesom, urinsko inkontinenco, revmatoidnim artritisom in
degenerativnimi težavami z vidom, Parkinsonovo boleznijo, medtem ko so imeli boljše
rezultate bolniki s psoriazo, migrenami, izgubo sluha in težavami z alergijami (Saarni et
al. 2006). Na populaciji dobrih deset tisoč bolnikov s KVČB pa so našli slabšo kakovost
življenja kot pri zdravih na področjih depresivnost, anksioznosti, utrujenosti in
zadovoljstva s socialnim življenjem, medtem ko so bili rezultati na teh področjih
primerljivi z bolniki z artritisom in kronično obstruktivno pljučno boleznijo
(Kappelman et al. 2014).
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Oškodovanost z zdravjem povezane kakovosti življenja je pri bolnikih s KVČB večja na
psiholoških in socialnih področjih kot na telesnem (Ringel in Drossman 2001),
aktivnost bolezni pa v meta-analitični študiji pojasni 37 % variance kakovosti življenja,
kar kaže na pomen drugih dejavnikov bolezni, ki so potencialno tudi dostopni za
terapijo (van der Have et al. 2014). V nadaljevanju so predstavljeni nekateri dejavniki
kakovosti življenja pri bolnikih s KVČB.

3.2.4. Dejavniki, ki vplivajo na kakovost življenja pri KVČB
3.2.4.1. Aktivnost oz. stopnja težavnosti bolezni
Zaradi mnogi simptomov ter zapletov KVČB pomembno vpliva na kakovost življenja,
kar je izrazito predvsem v aktivni fazi bolezni (Kappelman et al. 2014). Pregled
raziskav je pokazal, da je v splošnem aktivnost bolezni direktno povezana z znižano z
zdravjem povezano kakovost življenja (Cohen 2002). Pallis, Vlachonikolis in Mouzas
(2002) na neselekcionirani populaciji grških pacientov s KVČB ugotavljajo tako pri CB
kot UK, da je aktivnost bolezni edini neodvisni napovedovalec znižane z zdravjem
povezane kakovosti življenja. Najbolj očitna odstopanja v kakovosti življenja tako pri
bolnikih z UK kot s CB so bila v primeru aktivnosti bolezni (Casellas et al. 2001), in
sicer so imeli bolniki v aktivni fazi bolezni slabšo z zdravjem povezano kakovost
življenja, pri čemer so ugotovili manj okvarjeno socialno dimenzijo bolezni kot fizično
ali čustveno. Aktivnost bolezni prizadene črevo, kar se zaradi slabše absorbcije in
zmanjšanega vnosa hrane odraža tudi v nedohranjenosti, ki tudi sama po sebi negativno
vpliva na z zdravjem povezano kakovost življenja (Norman et al. 2006). Bernklev s
sodelavci (2004) je v raziskavi splošne norveške populacije ugotovil, da so resnost
simptomov in revmatični simptomi poleg ženskega spola in diagnoze CB pomembno
znižali rezultate tako na posameznih dimenzijah kot skupnem seštevku vprašalnika
IBDQ in torej negativno vplivajo na z zdravjem povezano kakovost življenja.
Kappelman s sodelavci (2014) je v svoji raziskavi na dobrih deset tisoč bolnikih s
KVČB odkril primerljive vrednosti s splošno populacijo na vseh področjih kakovosti
življenja

(anksioznost,

depresivnost,

utrujenost,

težave

funkcioniranje in težave z bolečino), če so bili bolniki v remisiji.
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Na drugi strani so Simren in sodelavci (2002) ugotovili, da je pri bolnikih s KVČB, ki
so bili v remisiji, glede na splošno populacijo dva do trikrat večja pogostost simptomov,
podobnih iritabilnemu črevesju. Skupina bolnikov s simptomi podobnimi sindromu
iritabilnega črevesja je tudi sicer poročala o težavnejših črevesnih simptomih, poleg
tega pa so imeli višje stopnje depresivnosti in anksioznosti ter nižjo psihološko
blagostanje kot bolniki s KVČB v remisiji brez simptomov podobnih iritabilnemu
črevesju. Podobne rezultate so dobili tudi Minderhund in sodelavci (2004), in sicer je
pri bolnikih s CB okoli 40 % imelo simptome iritiabilnega črevesja, pri UC pa okoli
tretjina bolnikov, kar je bistveno več kot 8 % pri zdravi populaciji. Prisotnost
simptomov iritabilnega črevesja, ki sicer ni odvisna ob oblike spoprijemanja s stresnimi
situacijami, je tudi tu bistveno poslabšala z zdravjem povezano kakovost življenja.
Črevesni simptomi so torej pomembni za kakovost življenja, ne glede na aktivnost
bolezni, kot je razvidna iz bioloških markerjev (Jelsness-Jorgensen, Bernklev in Moum
2014).
Kar se pa tiče trajanja in lokalizacije bolezni ter preteklih operacij, pa Saibeni s
sodelavci (2005) ni ugotovil pomembnih vplivov na kakovost življenja povezano z
zdravjem tako v akutni fazi kot v remisiji bolezni. Pallis, Vlachonikolis in Mouzas
(2002) pa so na neselekcionirani populaciji ugotovili, da je pri bolnikih, ki imajo
bolezen že dalj časa, glede na tiste, ki so bili pred kratkim diagnosticirani, z zdravjem
povezana kakovost življenja celo višja. To pojasnjujejo s tem, da so se pacienti z
daljšim staležem naučili spoprijemati z boleznijo ter so jo že sprejeli in jim ne povzroča
takšnih skrbi.
3.2.4.2. Oblika KVČB oz. razlika med CB in UK
Pregled različnih raziskav (Cohen 2002) kaže, da imajo pacienti z diagnozo CB v
splošnem nižjo z zdravjem povezano kakovost življenja kot pacienti z UK (razen tisti,
ki čakajo na operacijo), medtem ko imajo obojni nižjo kakovost kot zdrava populacija.
Sajadinejad s sodelavci (2012, 5) v pregledu raziskav ugotavlja podobno, rezultate pa
pojasnjuje z hujšimi simptomi pri CB.
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Ameriška študija je tudi pokazala, da so bolniki s CB, ki imajo vnet kolon, boljšo z
zdravjem povezano kakovost življenja kot bolniki z vnetjem v tankem črevesju oz. s
fistulizirajočo ter strikturolizirajočo obliko bolezni (Lix et al. 2008, 1575).
Med pacienti, ki so bili operirani zaradi KVČB, so bolniki s CB imeli slabšo z zdravjem
povezano kakovost življenja kot bolniki z UK (Thirlby, Sobrino in Randall 2001).
Podobno so tudi na populaciji švedskih pacientov ugotovili slabšo kakovost pri bolnikih
s CB, poleg tega pa so bili pacienti s CB tudi bolj pod stresom in so poročali o večji
depresivnosti in anksioznosti kot bolniki z UK (Nordin et al. 2002). Zanimivo je, da je z
zdravjem povezana kakovost življenja pri bolnikih s CB slabša kot v splošni populaciji,
čeprav je fizično funkcioniranje lahko primerljivo (Cohen 2002).
Bolniki s CB so v raziskavi Saibenija in sodelavcev (2005) imeli bolj oškodovano z
zdravjem povezano kakovost življenja kot bolniki z UK, in sicer so bili rezultati
bolnikov s CB v remisiji podobni tistim pri UK v zmerno močnem zagonu. Možno je,
da je vzrok za to različna klasifikacija (CBAI je morda bolj občutljiv kot kriterij
Truelova in Wittsa, po katerem se razvršča UK). Bolj verjetno pa je, da je CB bolj
agresivna in močneje vpliva na kakovost življenja kot UK. K temu se nagibajo tudi
Bernklev in sodelavci (2004), ki so v svoji prospektivni študiji dobili pri bolnikih s CB
nižje rezultate na vseh lestvicah vprašalnika IBDQ v primerjavi z bolniki z UK. Vzroke
za to iščejo v težavnosti CB, kjer so težave pogosto sistemske, medtem ko je UK
omejen na sluznico debelega črevesja. Simren in sodelavci (2002) pa so na populaciji
pacientov s KVČB, ki so bili v remisiji vsaj eno leto, našli pri bolnikih s CB nekoliko
nižjo psihološko blagostanje ter višje stopnje depresivnosti in anksioznosti kot pri
bolnikih z UK.
3.2.4.3. Medikamentozno zdravljenje KVČB
Pri bolnikih s CB so ugotovili nižjo z zdravjem povezano kakovost življenja pri osebah,
ki so se zdravile s steroidi, ne glede na dozo zdravila ali aktivnost bolezni (BlondelKucharski et al. 2001). Vzroke so pripisali negativnim stranskim učinkom steroidov.
Nasprotno so pacienti z imunosupresivi imeli ves čas študije, ki je trajala eno leto, višjo
z zdravjem povezano kakovost življenja.
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Mesalazin je pomembno izboljšal kakovost življenja pri bolnikih z blago do srednje
aktivnim UK (Irvine et al. 2008).
Biološko zdravilo infliximab je izboljšalo kakovost življenja pri bolnikih s CB in z UK,
pri čemer je izboljšanje sorazmerno z izboljšanjem aktivnosti bolezni (Reinisch et al.
2007; Hanauer et al. 2002).
3.2.4.4. Operativno zdravljenje KVČB
Raziskave kažejo, da kirurško zdravljenje KVČB pomembno izboljša z zdravjem
povezano kakovost življenja, čeprav raziskave niso enotne. Tako so v raziskavi splošne
populacije bolnikov s KVČB na Švedskem ugotovili enako z zdravjem povezano
kakovost življenja pri bolnikih z ileostomo kot pri tistih brez nje (Nordin et al. 2002). V
eni zadnjih raziskavah, ki je bila opravljena na 10,634 bolnikih s KVČB, so pri
bolnikih s stomo ugotovili pomembno nižjo kakovost življenja glede na bolnike s
KVČB v remisiji (Kappelman et al. 2014). Druge raziskave pa ugotavljajo, da je
kakovost življenja po ileostomi oz. pauču zelo odvisna od funkcionalnosti stome oz.
pauča ter zapletov zaradi tega (Lepisto, Luukkonen in Jarvinen 2002; McLeod et al.
1986).
Tudi Thirlby, Land, Fenster in Lonborg (1998) so ugotovili pozitiven efekt operacije v
krajšem obdobju po operaciji, saj so pacienti z UK imeli enako kakovost življenja kot
normalna populacija, medtem ko so se bolniki s CB temu približali. V nadaljevanju so
raziskovalci pričakovali, da se bo pri bolnikih s CB bolezen ponovila in da bo na daljši
rok (do 6 let po operaciji, v povprečju pa 2 leti) kakovost življenja upadla. Vendar pa
navkljub mnogim zagonom bolezni ter ponovnim operacijam pri nekaterih bolnikih z
zdravjem povezana kakovost življenja ni upadla, ampak se je s časoma celo izboljšala
(Thirlby, Sobrino in Randall 2001). Podobno je tudi večja evropska raziskava ugotovila,
da je dve tretjini bolnikov po operaciji zadovoljnih, čeprav 65 % pacientov opaža
ponovno pojavljanje simptomov in 58 % pooperativne komplikacije (Ghosh in Mitchell
2007). Tillinger, Mittermaier, Lochs in Moser (1999) so na drugi strani ugotovili
izboljšanje z zdravjem povezane kakovosti življenja pri bolnikih s CB na kratki rok,
medtem ko se je na dolgi rok (2 leti) kakovost življenja bistveno znižala pri pacientih s
kronično aktivno obliko. Podobno je tudi Canavan s sodelavci ugotovil izboljšanje
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kakovosti življenja po operaciji, učinek pa je po 12 mesecih zaradi ponovitve bolezni
pri bolnikih s CB izginil (Canavan et al. 2006).
Cohen (2002) v svojem pregledu raziskav zaključuje, da se z zdravjem povezana
kakovost življenja takoj po operaciji sicer poveča, vendar pa učinki niso dolgotrajni, kar
je tudi skladno s potekom CB.

3.2.4.5. Starost in trajanje bolezni
Raziskave glede vpliva starosti na kakovost življenja povezano z zdravjem kažejo
kompleksen odnos (Sainsbury in Heatley 2005). Začetek KVČB v adolescenci lahko
vodi do večjih psiholoških težav, saj je to pomemben čas, ko se ustvarja telesna
samopodoba, identiteta ter medosebni odnosi. Na drugi strani pa tudi starejši bolniki
doživljajo težave, saj izgubljajo socialno podporo ter imajo večje probleme pri
prilagajanju simptomov zaradi telesnih težav, ki sicer ne delajo težav njihovim
vrstnikom brez KVČB.
Vseeno pa so nekatere raziskave ugotovile, da starost ne vpliva na kakovost življenja, če
jo kontroliramo z drugimi variablami (Blondel-Kucharski et al. 2001). Dejstno je, da
nekatere težave, npr. komorbidnost, postanejo z leti večje (Hjortswang, Strom in Almer
1998).
Tudi na področju trajanja KVČB so nejasni podatki, in sicer je mogoče, da daljša
bolezen napoveduje boljšo kakovosti življenja, vsaj na nekaterih skupinah (Casellas et
al. 2002; Canavan et al. 2006), kar je odvisno tudi od poteka bolezni in dodatnih
zapletov, npr. zaradi jemanja kortikosteroidov (Kuriyama et al. 2008, 634).

3.2.4.6. Spol
Sainsbury in Heatley (2005) sta v svojem pregledu področja z zdravjem povezane
kakovosti življenja analizirali 107 člankov. Kar se demografskih variabel tiče, je najbolj
izrazit dejavnik spol. Večinoma so študije (npr. (Casellas et al. 2002)) pokazale, da
imajo ženske v primerjavi z moškimi nižjo kakovost življenja, tudi v neselekcionirani
populaciji bolnikov (Rubin et al. 2004). Bernklev s sodelavci (2004) v prospektivni pet
let trajajoči študiji ugotavlja, da imajo ženske dosti slabšo z zdravjem povezano
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kakovost življenja kot moški, kar pripisuje vplivu nerodnosti, težav z nosečnostjo,
spolnostjo in socialnih stikih. Blondel-Kucharski in sodelavci (2001) so prav tako v
svoji študiji dobili manjšo kakovost življenja pri ženskah s CB, ki je bila posledica
večjih skrbi, povezanih z boleznijo.
V drugi raziskavi je bila z zdravjem povezana kakovost življenja pri ženskah s CB
slabša v latentni fazi bolezni, medtem ko v zagonu med spoloma ni bilo razlik (Saibeni
et al. 2005). Razlike med spoloma pa niso bile očitne pri bolnikih z UK. Avtorji to
razlagajo s pomočjo socialnih vplivov in pričakovanj, saj CB prizadene človeka na več
področjih, poleg tega so pogostejši zapleti, ki zahtevajo operacijo, pa tudi remisija je
težje obvladljiva kot pri UK. Podatki tudi kažejo, da imajo ženske nižje samoocene
kakovosti življenja v primerjavi z moškimi tudi v splošni populaciji (Sainsbury in
Heatley 2005).

3.2.4.7. Socioekonomski status
Potrebno se je zavedati, da različni dejavniki, ki vplivajo na kakovost življenja (npr.
SES, zakonski stan ipd.), lahko vplivajo na z zdravjem povezano kakovost življenja
(Thirlby, Sobrino in Randall 2001). Tako so npr. osebe z visokim dohodkom dosegale
višje stopnje z zdravjem povezane kakovosti življenja kot osebe s podobnim stanjem
kronične bolezni, vendar nižjim dohodkom. Tudi Sainsbury in Heatley (2005) v svojem
pregledu raziskav ugotavljata, da sta KVČB in socialno-ekonomski status precej
povezana. Pacienti iz nižjih slojev kažejo poslabšano z zdravjem povezano kakovost
življenja, kar je mogoče pripisati temu, da imajo ti pacienti slabši dostop do
zdravstvenih služb, da se manj poslužujejo storitev, poleg tega tudi drugi nezdravstveni
dejavniki vplivajo na kakovost življenja. Toda čeprav je res, da KVČB vpliva na
izostanke od dela ter na šolanje, imajo pacienti s KVČB enako, če ne celo višjo
izobrazbo kot splošna populacija (pregled v: (Bernstein et al. 2001)).
Toda mnoge študije so bile izvedene na populaciji bolnikov iz univerzitetnih bolnišnic
in so zato morda bile selekcionirane. Bernstein in sodelavci (2001) so zato izbrali
reprezentativen vzorec. Na podlagi neselekcioniranega kanadskega vzorca tako niso
ugotovili nobenih razlik v stopnji izobrazbe in posledično tudi ne v višini plače in
delovnem mestu glede na ostalo populacijo. Vseeno pa so ugotovili razlike v
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zaposlenosti, in sicer so bile osebe s KVČB pred diagnozo zaposlene podobno kot
zdrava populacija, pet let po diagnozi pa se je nezaposlenost med bolniki s KVČB
povečala za dvakrat. Prav tako se je s časom pomembno povečala samoocena
nezmožnosti, čeprav v splošnem ostaja nizka. Če primerjamo CB in UK, ugotovimo, da
se prvi zaznavajo bolj bolne in slabše funkcionirajo kot bolniki z UK.
3.2.4.8. Izobrazba in informiranost glede KVČB
Nižje ravni izobrazbe so bile povezane z večjimi skrbmi, povezanimi z zdravjem,
slabšim zdravstvenim stanjem in znižano kakovost življenja (Sainsbury in Heatley
2005; Casellas et al. 2002).
Tudi poznavanje bolezni ima pomemben vpliv na kakovost življenja, in sicer so večje
skrbi, povezane z zdravjem, povezane s slabšim poznavanjem KVČB (Moser et al.
1995). De Rooy in sodelavci (2001) pa so v svoji študiji ugotovili, da se skrbi, povezane
z boleznijo (merjene z RFIPC), povezujejo s pacientovim občutjem blagostanja, tudi če
pri tem kontroliramo vpliv fizičnih simptomov. Večje kot so skrbi, nižja je z zdravjem
povezana kakovost življenja, čeprav pri tem opozarjajo, da ni jasna kavzalnost tega
odnosa.
Čeprav so raziskave na tem področju redke, pa do sedaj intervencije glede informiranja
niso pokazale posebnih psihosocialnih učinkov, medtem ko so izboljšale raven znanja
(Sainsbury in Heatley 2005). Larsson in sodelavci (2003) so vzroke za to videli v
vzorcu, na katerem so ugotavljali učinke izobraževanja, saj so ga sestavljali predvsem
bolniki z dolgim stažem bolezni, ki so bili zelo anksiozni, medtem ko je bil program
narejen za širšo populacijo bolnikov s KVČB. Avtorji so sklepali, da imajo izbrani
pacienti dolgo zgodovino stresnih dogodkov in problemov z anksioznostjo, ki je
pogojena tudi z drugimi, od bolezni neodvisnimi dejavniki. Podobno tudi druge študije
ugotavljajo metodološke pomanjkljivosti kar se tiče vzorca in intervencije.

3.2.4.9. Kajenje
Splošno priznano je, da kajenje vpliva na KVČB, in sicer je negativno povezano z UK
ter pozitivno s CB. Raziskave povezanosti kajenja z zdravjem povezano kakovost
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življenja so redkejše in manj konsistentne. Russel s sodelavci (1996) je odkril vpliv
kajenja tako pri bolnikih s CB kot z UK, medtem ko je Bernklev s sodelavci (2004)
našel pomembno povezavo le pri bolnikih z CB. Blondel-Kucharski in sodelavci (2001)
so ugotavljali vpliv različnih dejavnikov na bolnike s CB in odkrili nižjo z zdravjem
povezano kakovost življenja pri kadilcih, kar so pripisali negativnemu vplivu kajenja na
aktivnost CB. Casellas in sodelavci (2001) pa v svoji raziskavi niso dobili pomembnega
vpliva kajenja niti pri UK niti pri CB.
3.2.4.10. Psihiatrične težave
Guthrie in sodelavci (2002) so v svoji raziskavi pokazali, da psihiatrična motenost
napoveduje rezultate na podlestvicah SF-36 tudi, ko so kontrolirali težavnost bolezni ter
demografske spremenljivke. Tako se je motenost povezovala z nizko stopnjo na
mentalnem zdravju in vitalnosti, presenetljivo pa tudi na telesnem funkcioniranju,
omejitvah socialnih vlog zaradi fizičnega

zdravja, zaznavi splošnega zdravja ter

bolečini. Psihiatrične motnje so torej pomemben in neodvisen dejavnik, ki vpliva
negativno na z zdravjem povezano kakovost življenja ter na zmanjšano funkcionalno
zmožnost bolnikov.
V eni zadnjih raziskav je bila depresivnost poleg dolgotrajne aktivnosti bolezni
najpomembnejši prediktor delovne nezmožnosti, medtem ko operacije in hospitalizacije
niso bile, zato avtorji svetujejo, da se depresivnost zdravi tako intenzivno kot sama
KVČB (Israeli et al. 2014).
Tudi osebnostne lastnosti, kot so povišan nevroticizem in težave s prepoznavanjem
čustev so povezane z nižjo kakovostjo življenja (Moreno-Jimenez et al. 2007). Podobno
je tudi druga raziskava ugotovila slabše doživljanje zdravja pri bolnikih s KVČB kot pri
primerljivi skupini udeležencev brez KVČB, pri čemer so bili psihološki dejavniki
pomemben dejavnik pri tem (Graff et al. 2009).

3.2.4.11. Stres
Zaznani stres napoveduje nižjo kakovost življenja, poleg tega pa jo lahko zniža tudi
posredno preko povečanja aktivnosti bolezni (Sainsbury in Heatley 2005). Čeprav so
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mnoge študije metodološko pomanjkljive, pa dva pomembnejša pregleda raziskav
ugotavljata, da se povečanje simptomov povezuje z vsakodnevnim stresom (Levenstein
2002; Talal in Drossman 1995).
Porcelli, Leoci in Guerra (1996) so v svoji šestmesečni prospektivni študiji ugotovili, da
je aktivnost bolezni pomembno vplivala na psihološki stres pri bolnikih s KČB, in sicer
se je v primeru povečanja aktivnosti bolezni zvišal stres (bolj na področju anksioznosti
kot depresivnosti) in obratno. Na podlagi tega ter iz pregleda literature menijo, da
čustvene motnje negativno vplivajo na z zdravjem povezano kakovost življenja. Tudi na
populaciji švedskih bolnikov s KVČB so ugotovili, da je večja anksioznost in
depresivnost tako pri CB kot UK izginila, ko so kontrolirali težavnost simptomov
(Nordin et al. 2002, 450). Gerson in sodelavci (1998) pa so ugotovili, da stres sicer ni
vplival na izbruh bolezni, se pa je pomembno povezoval z načinom spoprijemanja z
boleznijo.

3.2.4.12. Partnerski odnosi ter spolnost
Bernstein s sodelavci (2001) je ugotovil podobno kot še drugi, da KVČB ne vpliva na
verjetnost poroke, torej pacienti zaradi bolezni niso hendikepirani pri iskanju stalnega
partnerja.
Vendar pa so različne študije pokazale, da imajo pacienti s CB nekoliko manj otrok ter
pomembno znižano plodnost v primerjavi s splošno populacijo, medtem ko je plodnost
pri ženskah z UK podobna kot v splošni populaciji (Sainsbury in Heatley 2005).
Pregled raziskav na področju moškega reproduktivnega zdravja pri KVČB kaže, da je
manjša plodnost povezana z nekaterimi zdravili (npr. sulfasalazin), aktivnostjo bolezni
ter slabšo prehranjenostjo (Feagins in Kane 2009).
Raziskava, v kateri so preverjali učinke KVČB na kakovost življenje bolnikov in
njihovih partnerjev, je pokazala, da so v splošnem bolniki doživljali večje negativne
učinke bolezni na življenje kot partnerji (Eckardt et al. 1994, 2157). Tako je 20 %
bolnikov ocenjevalo, da je bolezen vplivala na partnerstvo, medtem ko je tako
doživljalo le 8 % njihovih partnerjev. Prav tako je 17 % v primerjavi z 11 % doživljalo
poslabšanje celotne kakovosti življenja.
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Pomemben del intimnih odnosov je spolnost. Mnoge raziskave so pokazale, da
simptomi, kot so povečano delovanje črevesja, pogosto odvajanje ter inkontinenca,
vplivajo na posameznikove intimne odnose preko spolnosti, samopodobe in higiene
(Sainsbury in Heatley 2005), pa tudi indirektno preko učinkov zdravil (npr.
kortikosteroidov), bolečin zaradi pooperativnih brazgotin oz. utrujenosti (Marin et al.
2013, 718). Strah pred inkontinenco lahko vodi do popolne abstinence od spolnih
odnosov, kar lahko negativno vpliva na partnerski odnos, čeprav na drugi strani bolniki
v splošnem vseeno doživljajo, da je bolezen okrepila partnerski odnos (Gazzard et al.
1978). Bojazni glede spolnosti ter težave s samopodobo se pojavljajo pri obeh oblikah
KVČB in tako pri moških kot pri ženskah, čeprav slednje bolj prizadene (Marin et al.
2013, 718).
Podobno so tudi Marin in sodelavci (2013) v večji študiji odkrili podoben deleže
spolno aktivnih posameznikov med bolniki s KVČB kot med zdravimi, kar se sklada s
prejšnjimi podatki o spolni aktivnosti bolnikov (Sainsbury in Heatley 2005). Vendar pa
so za spolno neaktivnost bolniki s KVČB večinoma krivili bolezen (Marin et al. 2013,
718). Poleg tega se je v študiji pokazal pomemben občutek oškodovanost na področju
spolnosti zaradi bolezni. Pri tem pa se zastavlja vprašanje, koliko ta občutek tudi v
resnici kaže na pomen bolezni. V raziskavi prediktorjev spolnega funkcioniranja bolnic
s KVČB so odkrili večji vpliv psihosocialnih dejavnikov (predvsem depresivnosti) na
težave v spolnosti, medtem ko je aktivnost bolezni vplivala le na nekoliko zmanjšano
željo po spolnosti in manjšo pogostost spolnih odnosov (Timmer et al. 2008). Podobno
tudi pri moških depresija napoveduje manjše zadovoljstvo s spolnostjo, medtem ko je
aktivnost bolezni najbolj vplivala na erektilno funkcijo (Timmer et al. 2007). Ta je
lahko poleg depresivnosti in aktivnosti bolezni zmanjšana tudi zaradi nekaterih zdravil
(Feagins in Kane 2009).
3.2.4.13. Socialni in družinski odnosi
Sainsbury in Heatley (2005) v svojem pregledu zaključujeta, da imajo bolniki s KVČB
visoko socialno podporo, kar tudi pojasnjuje pomanjkanje interesa za skupine za
samopomoč. Ena od raziskav pa je tudi pokazala, da se lahko medosebni odnosi kot
posledica bolezni še celo okrepijo.
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Druga raziskava, kjer so bili večinoma neporočeni mladi odrasli ter njihovi svojci, je
pokazala pomembno izboljšanje družinskega funkcioniranja ob zagonih bolezni (Gerson
et al. 1998). Avtorji razlagajo rezultate preko dveh možnosti: prva je, da ob stresu v
družini bolniki ne poročajo o svojih simptomih, s čimer ščitijo družinske člane
dodatnega stresa. Po drugi razlagi pa služi bolezen kot organizator družinske dinamike,
kar razlaga psihosomatski model družine. V tem smislu je bolezen stres, okoli katerega
se lahko družina poveže in funkcionira, saj morajo svoje probleme dati na stran.
Ukvarjanje z boleznijo torej služi kot način izmikanja problemom in nesoglasjem v
družini.
Vpliv socialne podpore je lahko direkten, preko zmanjševanja psihološkega stresa (ne
glede na stopnjo stresa je socialna podpora povezana z boljšimi posledicami), in/ali
indirekten, preko blaženja negativnih učinkov stresa. Sewitch in sodelavci (2001) so
ugotovili, da zaznana socialna podpora pozitivno vpliva na psihološko funkcioniranje
ter na kakovost življenja pri KVČB. Pacienti s KVČB so glede na norme dosegli višje
zadovoljstvo s socialno podporo ter manjši obseg socialne mreže, kar so raziskovalci
razlagali s pomanjkanjem energije in časa za vzdrževanje in razvijanje velike socialne
mreže pri kronično bolnih. Med samimi pacienti s KVČB se je izkazalo, da so bolj
zadovoljni s socialno podporo bili tudi manj ranljivi za srednje močen ali zelo močen
psihološki stres, čeprav avtorji dodajajo, da načrt raziskave ne omogoča določanja
kavzalnosti.

3.2.5. Boj za »normalno« življenje
Zgornje raziskave so se usmerile predvsem v iskanje povezav in jakosti povezav med
različnimi biopsihosocialnimi dejavniki in kakovostjo življenja. V zadnjem času pa je
več kvalitativnih raziskav, ki ugotavljajo tudi bolj subtilne spremembe v življenju po
diagnozi, ki jih »klasični« vprašalniki kakovosti življenja, kot sta npr. Inflammatory
Bowel Disease Qustionnaire (IBDQ) in Rating Form for Inflammatory Bowel Disease
Patient Concerns (RFIPC), pogosto spregledajo.
V metaanalizi šestih člankov in ene neobjavljene doktorske disertacije na to temo so
našle skupno točko vseh tem posameznih avtorjev v »konstantnem konfliktu med
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KVČB in normalnim življenjem«, ki se kaže v okrnjenem življenju. Bolniki se trudijo
živeti »normalno« življenje, vendar jih bolezen vsakič znova zaustavi (Kemp, Griffiths
in Lovell 2012, 6244). V nadaljevanju so predstavljeni izzivi življenja s KVČB v treh
skupinah: življenje v svetu bolezni, borba v življenju in poskus zaživeti ter omejenost
zaradi bolezni.
»Življenje v svetu bolezni« se kaže v vseobsegajoči diagnozi KVČB. Udeleženci so se
zelo močno zavedali, da je bolezen dosmrtna in da bo motila življenje. Ob tem je bil
prisoten tudi strah pred dolgotrajnimi posledicami, predvsem glede strahu pred smrtjo
zaradi raka in prenašanja bolezni na potomce. Hkrati pa so bili v svojem svetu bolezni
zelo osamljeni, saj je bolezen »nevidna«, zaradi česar drugi ne razumejo bolnikov, kar
navdaja bolnike z jezo in frustracijo (Kemp, Griffiths in Lovell 2012, 6244-45).
»Borba z življenjem – poskus (za)živeti« se tiče poskusa živeti navkljub bolezni. Tu je
pomembna tema sprejemanja bolezni, vendar hkrati tudi borba za boljše življenje. Ne
gre za vdajo, niti ne za neprestan boj, ampak za nekakšno sprejemanje tega kot del
življenja. Naslednja pomembna tema je kontrola, ki se tiče predvsem kontrole črevesja,
pa tudi vsakdanjih aktivnostih, kar je po eni strani dajalo občutek učinkovitosti, po drugi
strani pa je vztrajanje v aktivnostih jačalo utrujenost, kar je bila velika težava za
bolnike. Zadnja pomembna tema pa je bila povezana s poznavanjem svojega telesa,
predvsem glede dinamike bolezni in pravočasnega prepoznavanja zagona. To je tudi
omogočilo nekaj kontrole nad boleznijo, po drugi strani pa je večalo tudi občutek
nesprejemanja npr. s strani zdravnika, ki je želel drugače zdraviti bolezen (Kemp,
Griffiths in Lovell 2012, 6245).
Tretji sklop pa predstavlja »ujetost zaradi bolezni«, ko bolezen postavi vse na glavo
navkljub trudu živeti normalno življenje. Tu se je kot največji strah pojavil strah pred
izgubo kontrole nad črevesjem oz. izločanjem, kar je povezano z močnim sramom in
ponižanjem. Čeprav so bili ti dogodki zelo redki, so zaznamovali življenja bolnikov in
za nekatere postali celo glavni strah in fokus v življenju. Ta strah se je kazal tudi v
vedenjih, s katerimi bi obvladali takšne dogodke, kar je bila naslednja tema. Ta vedenja,
npr. iskanje »zasilne poti«, osreotočenost na prisotnost WC-jev, uporaba plenic,
priprava dodatnih oblačil, so dodatno omejevala bolnike v aktivnostih in so pripomogla
k izogibanjem ljudi in prostoru. Tretja tema je posledica prvih dveh in se kaže v socialni
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izolaciji in izpuščanju socialnih dogodkov, kar se je povezovalo z občutji šibkosti,
frustracije, nemoči, depresije (Kemp, Griffiths in Lovell 2012, 6245).
Novejša raziskava kvalitativnega značaja pa je raziskovala tko pozitivne kot negativne
spremembe po diagnozi KVČB na 378 bolnikih s KVČB (Purc-Stephenson, Bowlby in
Qaqish 2015). Pričakovano so bolniki poročali o negativnih plateh diagnoze KVČB, in
sicer je slabih 80 % bolnikov odkrilo vsaj dve negativni spremembi. Te spremembe
lahko uvrstimo na tri področja, in sicer omejitve svobode, psihološki neželeni učinki in
socialna izoliranost (Purc-Stephenson, Bowlby in Qaqish 2015).
Omejitve v svobodi je doživelo 88 % bolnikov, kaže pa se v tem, da ne morejo več
delati stvari, ki so jih radi delali, kot je npr. igranje športa, da so omejeni v spolnosti in
da ne zmorejo ohraniti polnega delovnega časa. Četrtina bolnikov je tudi sama začela
dieto oz. se ukvarja z iskanjem hrane, ki bi ustrezala, kar je bila nova omejitev. Dodatna
težava, ki jo doživljajo, pa je tudi negotovost glede prihodnosti, kar vpliva pri
družinskih načrtih, ali glede prenosa bolezni na otroke.
Psihološke negativne stranske učinke je doživela skoraj polovica bolnikov. Ti se kažejo
v tem, da so bolniki postali bolj sramežljivi, odmaknjeni od drugih, z nižjo
samopodobo, z nižjim samospoštovanjem in zaupanjem vase ter manj pozitivni, kot so
bili.
Na področju socialen izolacije pa je dobra tretjina bolnikov doživljala, da jih simptomi
bolezni omejujejo pri udeleževanju socialnih aktivnosti oz. pri navezovanju novih
odnosov. Težava je tudi nerazumevanje glede bolezni s strani prijateljev in družine. O
bolezni pa so težko govorili z novimi prijatelji. Nekateri pa so kot težavo videli tudi to,
da živijo z »nevidno« boleznijo, saj jih drugi ne vidijo kot bolne, zaradi česar jih
doživljajo kot npr. lene. Simptomi bolezni pa nekatere tudi omejujejo pri poglabljanju
odnosov, saj nimajo toliko energije za to (Purc-Stephenson, Bowlby in Qaqish 2015).
Vendar pa rezultati omenjene raziskave kažejo, da so bolniki doživeli tudi pozitivne
spremembe zaradi bolezni in da je skoraj tri četrtine bolnikov našlo vsaj dve pozitivni
spremembi zaradi bolezni (Purc-Stephenson, Bowlby in Qaqish 2015). Izsledki bodo
podrobneje predstavljeni v naslednjem podpoglavju, kjer bomo pogledali bolezen kot
prostor osebnostne rasti.
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3.2.6. Dinamika sprememb z zdravjem povezane kakovosti življenja pri bolnikih s
KVČB in posttravmatska rast
Z zdravjem povezana kakovost je dinamičen koncept, ki se lahko spreminja s časom
zaradi sprememb zdravstvenega stanja in tudi odnosa do zdravja in življenja na sploh.
Ta proces lepo opiše model »spremembe odziva« (t. i. response shift) Sprangersa in
Schwartza (1999, 1597). Sprememba odziva se nanaša na spremembo v
posameznikovem doživljanju kot posledico spremembe notranjih kriterijev opazovanja
(kaj je zadovoljivo zdravje), spremembe posameznikovih vrednot (koliko je zdravje
pomembno) ali spremembe definicije koncepta zdravja (kaj pomeni biti zdrav). Ti
dejavniki so pomembni pri prilagoditvi na bolezen.
Spremembe v doživljanju bolezni so lahko tudi zelo dramatične, saj lahko pacienti v
boju z negativnimi posledicami bolezni razvijejo tudi pozitivne spremembe v pogledih
nase, na svoje življenje in na odnose z drugimi, kar imenujemo posttravmatska rast
(Barskova in Oesterreich 2009, 1710). Tadeschi in Calhoun (1996) sta posttravmatsko
rast opredelila kot pozitivno spremembo v posameznikovem funkcioniranju, do katere
pride po travmatičnem dogodku. Da sploh pride do psihološke rasti, mora biti
posameznik izpostavljen ekstremno nezaželenim in napetim dogodkom, ki povzročijo
propad posameznikovih pričakovanj o sedanjem in prihodnjem življenju. V procesu
ponovnega sestavljanja življenja posameznik novo življenjsko strukturo doživlja kot
bolj kakovostno od stare.
Pozitivne spremembe variirajo od osebe do osebe, v splošnem pa Calhoun in Tedeschi
(1998) opredeljujeta tri večje kategorije rasti: spremembe pri sebi (npr. večja osebna
moč, samoučinkovitost in odkritje novih priložnosti), spremembe v medosebnih odnosih
(npr. večja empatija, sočutje in bližina v odnosih) ter spremembe v posameznikovi
filozofiji življenja (npr. doživljanje dragocenosti življenja, poglobitev duhovnosti).
Ko je posameznik soočen z lastno umrljivostjo, ponovno ovrednoti svoje življenje,
redifinira svoje življenjske cilje in prioritete, kar se kaže kot vzpostavljanje bolj
kakovostnih medosebnih odnosov, zaznavanje večje vrednosti življenja, v večji duhovni
usmerjenosti in zaupanju vase. Večji kot je stres, večja je priložnost za osebno rast.
Modeli kognitivnega procesiranja razlagajo, da so ekstremne izkušnje izgube stresne
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zato, ker pretresejo posameznikova prepričanja o sebi, svetu in prihodnosti. Prilagajanje
tako zahteva aktivno razmišljanje o mislih, prepričanjih in čustvih, ki jih vzbudi stresni
dogodek ter vključevanje teh novih informacij v kognitivne sheme. Razvoj novih
prepričanj in sposobnosti za spoprijemanje s spremenjeno življenjsko situacijo pa lahko
vzbudi občutek osebne rasti (Calhoun in Tedeschi 1998).
Pregled raziskav s tega področja je zajel 68 študij, in sicer je od bolezni vključil rak, ki
je najbolj zastopan, kardiološke bolezni, multipla skleroza, revmatoidni artritis,
poškodbe možganov in hrbtenjače, ortopedske poškodbe, opekline in lupus (Barskova
in Oesterreich 2009, 1710). Pregled povzema več dejavnikov posttravmatske rasti: na
področjih

demografskih

značilnosti,

lastnosti

bolezni,

osebnostnih

lastnosti,

psihosocialnega konteksta, strategij spoprijemanja in z zdravjem povezanega vedenja. V
večini so največjo posttravmatsko rast doživljale mlade ženske. Na področju bolezni
rezultati kažejo, da mora preteči več časa od diagnoze, da pride do posttraavmatske
rasti, čeprav so rezultati nekonsistentni in morda odvisni od vrste bolezni. Pomembna je
tudi resnost bolezni, in sicer mora biti bolezen resna, vendar ne preveč življenjsko
ogrožajoča. Avtorji razlagajo, da resnost bolezni sproži evalvacijo življenja in vrednot,
medtem ko življenjska ogroženost povzroči takšno stisko, da posameznik ne zmore
reflektirati svojega življenja in posledic bolezni. Na področju osebnostnih spremenljivk
se je kot pomemben prediktor posttravmatski rasti izkazal splošni optimizem, ki se kaže
tudi v pričakovanju pozitivnega razpleta dogodkov, občutek samoučinkovitosti ter
ekstravertnost. Na področju medosebnih odnosov se je pokazal pomen kakovostnih
odnosov. Samo dejstvo, da je posameznik poročen, ni bilo povezano z rastjo,
pomembna pa je bila čustvena podpora v odnosih, predvsem pri moških bolnikih.
Raziskovalci povzemajo dva vidika vpliva odnosov na posttravmatsko rast, in sicer
preko podpore bolniku in iskanju tega, kar je vredno v življenju, na drugi strani pa so
tudi bližnji skupaj z bolnikom soočeni s stresom in preko soočanja krepijo skupen
odnos, kar deluje kot rast. Na področju spoprijemanja z boleznijo so v splošnem s
posttravmatsko rastjo povezani adaptivni načini spoprijemanja, kot so na problem
osredotočeno spoprijemanje, pozitivna ponovna ocena težave, aktivno iskanje čustvene
podpore in sprejemanje situacije s pozitivnim pričakovanjem. Na področju z zdravjem
povezanega vedenja se je izkazalo kot pomembno opuščanje alkohola in drog ter
izboljšanje kakovosti prehrane. Tisti z večjo posttravmatsko rastjo so bolje sledili
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zdravljenju, pogosteje pa so bili vključeni v dodatne programe, npr. v psihoterapijo,
podporno skupino, psihoedukacijsko skupino z namenom obvladovanja stresa ipd.
Kot že rečeno, je raziskav na področju posttravmatske rasti pri bolnikih s KVČB zelo
malo. Raziskava Purc-Stephensona (2014) je primerjala bolnike s KVČB in tiste z
revmatoidnim artritisom. Bolniki s KVČB so doživljali večjo posttravmatsko rast, kar
razlaga s tem, da so doživljali večjo obremenjenost zaradi bolezni, ki je na več
področjih življenja vplivala (Purc-Stephenson 2014, 16).
Druga raziskava pa je bila kvalitativnega značaja in je raziskovala tko pozitivne kot
negativne spremembe po diagnozi KVČB na 378 bolnikih s KVČB (Purc-Stephenson,
Bowlby in Qaqish 2015). Negativne spremembe so bile pričakovane in so podrobneje
opisane v prejšnjem podpoglavju. Zanimivo pa je bilo, da so bolniki doživeli tudi
pozitivne spremembe zaradi bolezni in da je skoraj tri četrtine bolnikov našlo vsaj dve
pozitivni spremembi zaradi bolezni (Purc-Stephenson, Bowlby in Qaqish 2015).
Spremembe so se zgodile na področju medosebnih odnosov, novih življenjskih poti,
osebne rasti, doživljanju življenja kot posebne vrednote in duhovni rasti.
Na področju medosebnih odnosov je bila pozitivna sprememba poglobitev odnosov z
bližnjimi in družino. Poleg tega so zaradi bolezni ugotovili, kateri prijatelji so bili zares
sočutni in razumevajoči, kar je »prečistilo« stare odnose. Tretji vidik se je dotikal
lastnega angažmaja, da bi se srečali z bolniki s KVČB in skupinami za samopomoč,
četrta tema pa je bila s to povezana: delitev informacij in nudenje čustvene opore
drugim bolnikom, še posebej novo diagnosticiranim.
Na področju osebne rasti so bolniki poročali, da so razvili nove sposobnosti za
obvladovanje stresa, bolečine in čustev. Drug vidik se je tikal večjega sočutja in
empatije do ljudi, ki se znajdejo v bolezni. Nekateri bolniki so ob KVČB doživeli svojo
kapaciteto za osebno prožnost kot pomembno moč, kar je služilo kot katalizator
osebnostne rasti. Osebnostna rast se je kazala tudi v bolj zdravih navadah, kot so bolj
zdrava prehrana, redna telesna aktivnost, prenehanje z razvadami, kot so alkohol in
kajenje.
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Naslednja tema je večje vrednotenje življenja. Bolniki so opazili, da bolj cenijo majhne
stvari v življenju, bolj cenijo dneve, ko ni bolečine, spremenili so tudi prioritete v
življenju.
Na področju novih življenjskih poti je skoraj 20 % bolnikov povedalo, da so zaradi
KVČB odkrili nova zanimanja v življenju oz. jim je izkušnja odprla vrata v nadaljnje
izobraževanje, kariero ali hobije.
Duhovna rast je bila tudi pri majhnem številu bolnikov področje, ki se je spremenilo na
bolje. Sprememba se je kazala v duhovni kontemplaciji oz. molitvi, ki se je poglobila,
zaradi česar so doživeli občutek upanja in večji smisel svojega življenja.
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4. SPOPRIJEMANJE S KVČB

Na posledice, ki jih bo imela KVČB za posameznikovo kakovost življenja, vpliva tudi
način spoprijemanja z boleznijo.
Ko posameznik zboli za KVČB, nepredvidljiv ter doživljenjski potek bolezni lahko
vzbudi celo vrsto posameznikovih skrbi. V večji študiji je bila najpomembnejša skrb
glede stome, sledile pa so skrbi glede stranskih učinkov zdravil, operacije, negotovosti
glede bolezni, težave z energijo, pri bolnikih z UK pa še posebej z izgubo kontrole
črevesja (Moser et al. 1995, 835). Ob tem je pomembno, da so skrbi relativno neodvisne
od poteka bolezni (aktivnost bolezni, resnosti in trajanja bolezni, zdravil) in so prisotne
tudi v obdobju remisije (Keeton, Mikocka-Walus in Andrews 2015).
KVČB se razlikuje od drugih kroničnih bolezni, kot sta revmatoidni artritis ali skleroza
multipleks, po tem, da so simptomi dosti bolj socialno ogrožajoči, saj prebujajo sram,
ponižanje in tabuiziranje (Kemp, Griffiths in Lovell 2012). Sramotna izkustva, kot so
pogosta potreba po straniščih, v skrajnih primerih tudi težave z inkontinenco, so za
paciente v ospredju tudi med remisijo in povzročajo težave v socialnih stikih in tudi pri
obravnavi bolnikov (Kemp, Griffiths in Lovell 2012, 6246).
V metaanalizi kvalitativnih študij je osrednje mesto zavzemal tudi nadzor bolezni
(Kemp, Griffiths in Lovell 2012, 6246). Občutek kontrole je povezan s psihološkim
funkcioniranjem in posledično tudi s blagostanjem posameznika, odvisen pa je
predvsem od poznavanja svojega telesa, pravočasnega prepoznavanja zagonov ter
ohranjanjem »normalnosti« življenja in sprejemanjem bolezni.
Soočanje z naštetimi težavami bi potrebovalo primerne strategije spoprijemanja in
dobro adaptacijo. Raziskave pa kažejo, da bolniki s KVČB pogosto uporabljajo
strategije spoprijemanja s težavami z več izogibanja, kar navadno ne vodi k boljšim
izhodom bolezni (Sajadinejad et al. 2012, 3).
Pri načinih spoprijemanja s KVČB pri bolnikih je pomemben tudi občutek krivde (Voth
in Sirois 2009, 100). Krivda, ki je usmerjena na posameznikov karakter ali dispozicije,
je karakterna krivda, ki je povezana z neustreznimi strategijami spoprijemanja, saj se
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osredotoča na vzroke, ki jih ni moč spremeniti. Drugače pa je krivda, ki se osredotoča
na vedenje, lahko funkcionalna, saj ohrani občutek lastne vrednosti in jača notranji
lokus kontrole. V raziskavi Votha in Siroisa (2009, 100) je bila karakterna krivda
povezana z izogibalnimi strategijami spoprijemanja z boleznijo in posledično s slabo
prilagojenostjo na bolezen. Na drugi strani pa je občutek odgovornosti oz. občutek
vedenjske krivde povezan z boljšo prilagoditvijo na KVČB, kar avtorji razlagajo preko
vzpodbujanja osebne spremembe in iskanje bolj funkcionalnih načinov skrbi za zdravje
(Voth in Sirois 2009, 100).
Pri spoprijemanju in doživljanju stresa je zelo pomembna tudi socialna opora (Sewitch
et al. 2001). Pacienti, ki so zaznavali srednje do veliko stresa v svojem življenju, so ob
visoki zadovoljnosti s socialno oporo doživljali manj doživljanega psihološkega distresa
in so se bolje prilagodili bolezni kot manj zadovoljni s socialno oporo.
Pri spoprijemanju z boleznijo so pomembne tudi osebnostne lastnosti. Pregled raziskav
(Sajadinejad et al. 2012) kaže, da so bolniki s KVČB na splošno bolj perfekcionistični
kot splošna populacija. Ta lastnost zelo obremeni spoprijemanje z boleznijo, ki je
nepredvidljiva in jo spremljajo občutki stigme, sramu in občutka umazanosti. Druga
izrazita lastnost je nevroticizem, ki pomeni slabo čustveno stabilnost in več negativnega
afekta, kar na splošno zmanjšuje splošno blagostanje, psihološko prilagajanje in
kakovost življenja (Sajadinejad et al. 2012, 3).
Nekatere raziskave (Sajadinejad et al. 2012) so pokazale, da imajo bolniki s KVČB bolj
izraženo aleksitimijo, ki se nanaša na težave v prepoznavanju in verbaliziranju čustev
ter na zmožnost regulacije čustev ter izražanje le teh v odnosih.
Efektivna regulacija emocij omogoča posamezniku, da se uspešno prilagodi na
spreminjajoče se okolje, in ima tako direktne (npr. fiziološke) in posredne (npr.
vedenjske) vplive na zdravje. Zmožnost regulacije emocij tako predstavlja ključno
vlogo v povečevanju blagostanja in varovanju zdravja ter je povezana tudi z drugimi
sposobnostmi (npr. socialna kompetentnost), ki so uporabne tako v kontekstu
posameznika kot socialnem kontekstu.
Kronične bolezni, najsi bodo duševne ali somatske, lahko obremenijo zmožnosti
regulacije emocij pri bolniku in njegovih družinskih članih. Pregled raziskav (Smyth in
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Arigo 2009, 206) je pokazal, da imajo intervence, vezane na regulacijo emocij, ki
vključijo tudi družinske člane bolnika, psihosocialne in (vsaj na kratek rok) tudi
medicinske prednosti tako za bolnika kot za družino. Take intervence lahko izboljšajo
čustvene interakcije družinskih članov in odzivov do bolnika, kar zniža možnost
negativnih izidov tako za bolnika kot za družino oz. negovalce. Ti odzivi so se pokazali
tako pri duševnih (npr. shizofrenija) kot tudi somatskih (npr. astma) bolnikih, kar kaže
na široko uporabnost na družino orientiranih intervencij.
Pomemben vidik psiholoških intervenc je, da jačajo v posamezniku občutek notranjega
lokusa kontrole pri bolezni, tj. občutek, da ima posameznik vpliv na zdravljenje in
posledice bolezni. Nasprotno je pri klasični medicinski terapiji pacient precej pasiven in
sledi zdravniku. Notranji lokus kontrole pa je pomemben dejavnik za fizično in psihično
blagostanje (Sajadinejad et al. 2012, 6).

4.1. Pomen partnerja za soočanje z boleznijo in kakovost življenja
Vendar pa kronična bolezen ne vpliva le na bolnika, ampak tudi na njegovo družino oz.
partnerja (Weihs, Fisher in Baird 2002). Raziskave so namreč pokazale, da je tudi zdrav
partner zelo obremenjen zaradi bolezni in je včasih lahko celo bolj obremenjen kot
bolnik (D'Ardenne 2004, 291). V veliki longitudinalni študiji so ugotavljali učinke nege
bolnika na partnerja na vzorcu 1093 parov (Baanders in Heijmans 2007). Več kot
polovica partnerjev je zaradi nege doživljalo omejitev v osebnem življenju, petina je
navajala spremembe v socialnih odnosih, prav toliko tudi spremembe na finančnem
področju. Na drugi strani pa je dve tretjini partnerjev doživljalo tudi pozitivne občutke
ob negi, čeprav ostaja odprto vprašanje, koliko so ti občutki kompenzirali obremenitve.
Obremenitve za partnerja so se najbolj čutile, če je bilo okrnjeno bolnikovo socialno
življenje. Pomembno pa so vplivale tudi bolnikove težave zaradi fizičnih omejitev in
utrujenost, medtem ko bolečina, progresivna bolezen in fluktuacija bolezni niso bile
tako pomembne za obremenjenost partnerja. Poleg tega je na obremenjenost partnerja
vplivala tudi vrsta kronične bolezni. Večinoma se sicer niso razlikovale, izstopale pa so
rak zaradi večje osebne obremenjenosti in finančnega bremena ter mišičnoskeletne
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bolezni in bolezni prebavil zaradi večjega finančnega bremena (Baanders in Heijmans
2007, 312). Raziskava ni podrobneje analizirala posameznih bolezni niti ne navaja
deleža različnih diagnoz, ki so bile zajete. Vseeno pa lahko na podlagi podatkov
posredno sklepamo, da predstavlja KVČB pomembno breme, saj spada med bolezni
prebavil, ki so izpostavljene v raziskavi kot bolj težavne. Poleg tega je eden pogostejših
simptomov utrujenost, bolezen pa zaradi specifike v prehranjevanju in težav z
odvajanjem zelo vpliva na socialno življenje, kar so vse pomembni obremenilni
dejavniki.
Dodatna težava pri KVČB je njena nejasnost tako glede vzrokov kot tudi glede
zdravljenja in prognoze. Pri kroničnih boleznih z nejasnim potekom gre ob diagnozi za
t. i. nejasno izgubo (»ambiguous loss«), ki pomembno vpliva tako na bolnika kot na
družinskega člana. Problem v teh nejasnih situacijah je, da ne bolnik ne družinski član
ne vesta natančno, od česa se morata posloviti in kaj lahko pričakujeta od nadaljevanja
svojega življenja (Boss in Couden 2002, 1352). Pri teh boleznih paralizirajoča
negotovost postane enako uničujoča kot sama bolezen. Dodatna težava je, da so ti
pacienti na zunaj pogosto enaki kot pred boleznijo, zaradi česar družinski člani ali
prijatelji ne razumejo oz. ne vejo, da so bolniki preokupirani s simptomi ali s prognozo
bolezni. Pričakujejo tudi, da bodo naredili več kot zmorejo. Poleg tega tudi enostavne
bolezni, kot je prehlad, postanejo lahko nevarne zanje, saj so imunsko oslabljeni. Kar še
dodatno vnaša negotovost, je dejstvo, da so bolniki včasih enako energični in sposobni,
kot so bili pred nastopom bolezni, drugič pa so preokupirani z bolečino in izčrpanostjo.
Če se še čustveno umaknjeno, postanejo vedno bolj psihološko odsotni iz družine.
Vse to gradi negotovost pri kronični bolezni in ustvarja močno blokado pri
spoprijemanju z boleznijo in žalovanju. Posledično lahko vodi v depresijo, tesnobnost,
izgubo občutka obvladovanja, nemoč in konfliktnost, kar nadalje uničuje družinske
odnose. Ko namreč ljudje ne morejo dobiti jasnega vpogleda v stanje družinskega člana,
so pogosto imobilizirani: odločitve se prelagajo, vloge v družini so nejasne, praznovanja
in rituali so preklicani.
Problem pri zdravljenju je, da se navadno osredotoča zgolj na zdravilo in razjasnitev
bolezni, kar pa včasih ni mogoče. Zaradi tega je pomembno postaviti bolj realističen
cilj, in sicer kako živeti z dolgotrajno negotovostjo, ko posta bolezen stalen
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spremljevalec, ki se nepredvidljivo umešava v življenje para oz. družine. V ta namen je
potrebno povečati družinsko toleranco do negotovosti, ki jo prinaša bolezen. Ključno je
najprej poimenovati izgubo, ki je nejasna. V naslednjem koraku pa je potrebno
vzpostaviti dialog med člani družine glede situacij, ko je bolnik tako bolan, da je
čustveno odsoten in nezmožen delovanja v svoji vlogi, ki jo navadno ima. Na primer, če
je žena s KVČB tako utrujena, da lahko cele dneve samo leži, potem je potrebno, da
mož postane ljubeč in skrbeč, da zmore poskrbeti za gospodinjstvo in otroke. To seveda
poveča obremenitev vseh družinskih članov. Hkrati pa je potrebno razumeti
obremenitev tudi v luči podatkov, ki kažejo, da je depresivnost pri negovalcih bolj
povezana z negotovostjo glede prisotnosti njihovih najbližjih kot pa z dejansko delovno
obremenitvijo (Boss et al. 1990). Če negovalec doživlja bolnika kot psihološko
odsotnega in fizično prisotnega, bo bolj verjetno razvil depresivne in somatske
simptome kot zaradi bremena same nege.
Partnerjeva preobremenjenost je lahko posledica poslabšanja bolezni partnerja, zaradi
česar mora zdravi partner prevzeti naloge in skrb za skupnost (bodisi za par ali za
celotno družino), kar zajema od hišnih opravil, do finančnega bremena, pa tudi
omejenosti glede socialnih stikov, saj lahko nega vzame veliko časa in energije. Zdravi
partner je tako lahko posredno omejen glede prostega časa, potovanj, prehrane in
podobnih dejavnikov, ki povzročajo dodatne omejitve in stres.
V odnosu pa se poleg povečanega stresa zaradi KVČB lahko pojavljajo tudi težave v
intimnosti in spolnosti. Mnoge raziskave so pokazale, da simptomi, kot so povečano
delovanje črevesja, pogosto odvajanje ter inkontinenca vplivajo na posameznikove
intimne odnose preko spolnosti, samopodobe in higiene, pri čemer je spolna aktivnost
problem predvsem v primeru hujše oblike bolezni (Sainsbury in Heatley 2005, 499;
Marin et al. 2013, 718). Zadovoljivi partnerski oz. intimni odnosi so eden glavnih
prediktorjev kakovosti življenja nasploh (Myers 1999), prav tako pa tudi pri KVČB. V
raziskavi psihosocialnih dejavnikov kakovosti življenja so ugotovili, da zaznana
podpora pozitivno vpliva na psihološko funkcioniranje ter na kakovost življenja pri
KVČB (Maida et al. 2001, 1470). Podobno se je tudi v predhodni raziskavi, ki sem jo
delal na slovenski populaciji bolnikov s KVČB (Rutar 2007, 123), izkazala zaznana
socialna podpora kot eden glavnih prediktorjev subjektivnega blagostanja, kar kaže na
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pomen podpore za zadovoljno življenje. Socialna podpora s strani partnerjev je pri tem
še posebej pomembna, saj so partnerji v primeru poslabšanja bolezni skrbniki in
negovalci, ki nosijo največjo težo nege (D'Ardenne 2004, 291).
Zakonska zveza ne vpliva na kakovost življenja sama zase, ampak je kakovost
zakonskega življenja in interakcij tista, ki napoveduje boljše fizično in psihično zdravje
zakoncev. Pri tem pa je tudi zanimivo, da v primeru stresnih interakcij ženske glede na
moške poročajo o več težavah tako v čustvenem kot fizičnem zdravju (Levenson,
Carstensen in Gottman 1993). Tako tudi npr. na področju diabetesa raziskave kažejo, da
je kakovost partnerskega odnosa pomembno povezana z duševnimi težavami pri
ženskah, medtem ko pri moških ni pomembne povezanosti (Pereira et al. 2014).
Kakovost partnerstva je pozitivno povezana tudi z merami splošnega zdravja
(Hetherington 1993), kot tudi z boljšim imunskim (Kiecolt-Glaser et al. 1988) in
kardiovaskularnim funkcioniranjem (Ewart et al. 1991). Na drugi strani je poslabšanje
zadovoljstva z zakonom povezano s poročanjem slabšega zdravja pri obeh partnerjih
(Levenson in Gottman 1985). Prav tako je kakovost partnerskega odnosa tudi
pomemben dejavnik psihičnega zdravja, in sicer zakonski stres napoveduje tako
anksiozne motnje kot depresivnost, pri čemer je za slednjo povezava še posebej močna
(Trudel in Goldfarb 2010).

4.2. Psihoterapija kot pomoč za bolnike s KVČB in njihove svojce
Družina je torej zelo vpletena v dinamiko bolezni, kar še posebej velja za partnerja.
Vendar pa partner ni le prizadet in obremenjen zaradi bolezni, ampak lahko na drugi
strani tudi pomembno vpliva na potek bolezni preko čustvene klime in stresa ter preko
vključevanja v zdravljenje bolezni. Zaradi tega je v zadnjem času porast študij, ki
ugotavljajo vpliv družine na izboljšanje procesa zdravljenja. So pa te študije večinoma
narejene na otrocih in adolescentih, na duševnih bolnikih ali na starejših in paliativnih
bolnikih, dosti manj pa je študij, ki bi vključevale družinske člane pri somatskih
odraslih bolnikih (Hartmann et al. 2010, 137).
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V metaanalitični študiji 70 raziskav (Martire et al. 2004, 599) so ugotavljali učinke
vključitve družinskega člana pri bolniku in pri družinskem članu, pri čemer ni bila
vključena KVČB. Študije v raziskavi zajemajo najpogosteje bolnike z demenco (44 %),
sledijo pa bolniki s kardiološkimi težavami, ostareli in onemogli, z rakom, s kronično
bolečino, kapjo, revmatoidnim artritisom in travmatično poškodbo možganov, pri čemer
jih 24 % vključuje le partnerja, ostale pa več družinskih članov. Ugotovili so, da je pri
bolnikih koristila prisotnost družinskega člana v primeru depresije in v določenih
primerih smrtnosti, saj se je oboje znižalo. Pri družinskih članih pa so bili največji
učinki na znižano breme nege ter znižano depresijo in anksioznost. Največji učinki so
prav pri partnerjih in v primeru, ko so intervence naslovile partnerske težave. Velikost
učinka je konsistentna, čeprav je relativno majhna (d je do 0,26), pomembno pa je tudi,
da se niso pokazali negativni učinki intervenc (Martire et al. 2004, 606).
Podobno tudi novejši pregled raziskav, ki vključuje 52 randomiziranih kontroliranih
raziskav, pri čemer tudi ni vključene KVČB (Hartmann et al. 2010, 139). V tej raziskavi
prevladujejo kardiovaskularne bolezni in poškodbe po kapi (27 študij), ki jim sledijo
rak, artritis, diabetes, AIDS in sistemski lupus. V primerjavi s standardnim zdravljenjem
je bilo vključevanje družinskih članov bolj učinkovito tako glede fizičnega zdravja kot
tudi glede zmanjšanja duševnih problemov tako pri bolnikih kot tudi pri negovalcih oz.
svojcih. Ocenjena velikost učinka je bila 0,32 (Hedgesov g) za fizično zdravje bolnika
in 0,28 (Hedgesov g) za duševno zdravje bolnika. Poleg tega so bile intervence
učinkovite pri izboljšanju zdravja svojcev Hedgesov g = 0,35. Efekt je bil stabilen ne
glede na veliko variabilnost glede vrste in oblike terapije ter intenzivnosti, in sicer so
imeli bolniki, kjer so bili v intervenco vključeni še svojci, 72–84 % večjo možnost
izboljšanja zdravja v primerjavi z običajno intervenco. Glede vrste študij je bilo
večinoma psihoedukacije, kar je povezano s tem, da je več kot pol bolezni bilo
kardiovaskularni, kjer je to prevladujoč format intervenc. V splošnem oblika intervence
ni imela pomembnega vpliva na velikost učinka, čeprav so bile nekoliko bolj učinkovite
intervence, ki so ciljale na odnosne teme. Poleg tega so se izkazale kot nekoliko bolj
učinkovite daljše intervence, pri čemer so vse intervence imele časovni razpon
vključenosti bolnika od pol ure do 54 ur, z mediano 6,25 ure (Hartmann et al. 2010,
144).
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Tudi tu je seveda problem, da ni bilo nobene študije, kjer bi bili vključeni bolniki s
KVČB, vendar pa glede na konstantnost ugotovitev lahko sklepamo, da bi lahko bile
tudi za to bolezen učinkovite podobne intervence. Vsekakor študija Casellasa (2004) na
španskih bolnikih kaže, da imajo bolniki s KVČB potrebo po vključevanju svojcev v
zdravljenje, saj kar 74,6 % bolnikov v študiji verjame, da bi pri vodenju bolezni
koristilo, če bi bila vključena tudi družina. Raziskave, ki bi obravnavala specifično
KVČB oz. bolnike s KVČB ter njihove partnerje, pa do sedaj glede na opravljen pregled
raziskav še ni bilo.
Ena od potencialnih terapij, ki bi lahko bila koristna, je tudi relacijska družinska
terapija, saj naslavlja relacijske teme, poleg tega sodi glede na metaanalizo Hartmanna
in sodelavcev (2010, 139) z 12 urami med daljše intervence, ki so bolj učinkovite.
Podrobneje je model relacijske družinske terapije predstavljen v nadaljevanju.
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5. RELACIJSKA DRUŽINSKA TERAPIJA V KONTEKSTU
KRONIČNE BOLEZNI

Relacijska družinska paradigma integrira relacijski model z interpersonalno, sistemsko
in psihobiološko dinamiko (Gostečnik 2015,2011). Tako lahko rečemo, da gre za psihobiološki model, ki temelji na treh osnovnih nivojih doživljanja, in sicer sistemskem,
interpersonalnem in intrapsihičnem nivoju. Ti trije nivoji pa so osnovani na petih
temeljnih mehanizmih, in sicer projekcijsko-introjekcijski identifikaciji, kompulzivnem
ponavljanju, temeljnem afektu, afektivnemu psihičnemu konstruktu in regulaciji afekta.
Tako se ponavljajoči vzorci odnosov, še posebej doživetja iz zgodnje mladosti, telesne
senzacije in temeljni afekt, v človeškem doživljanju stalno obnavljajo na vseh treh
nivojih doživljanja in s tem zagotavljajo pripadnost in povezanost z domačim vzdušjem,
ki je lahko izrazito disfunkcionalno.
Zaradi tega je cilj relacijske družinske terapije identificiranje in razgraditev afektivnega
psihičnega konstrukta, ki služi kot temelj regulacije temeljnega afekta. Temeljni afekt je
potrebno nasloviti na vseh treh ravneh, torej ne le na intrapsihični ravni, ampak tudi na
interpersonalni in sistemski ravni. Drugače povedano, potrebno je zaplete in načine
preživetja iz zgodnjega otroštva prepoznati in razrešiti tudi v partnerskem odnosu in na
ravni nove družine, kar se rezultira v novem načinu regulacije afekta pri vseh članih
družine (Gostečnik 2011).
Relacijski družinski model predpostavlja, da so odnosi tisti bistveni dejavnik, ki vpliva
na razvoj posameznikove psihične strukture in regulacije psihobioloških stanj, kar ima
posledico tudi na telesno funkcioniranje in duševnost. V odraslosti so v regulacijo
psihobioloških stanj posameznika najbolj vključeni intimnimi partnerji. Ker so to teme,
ki so ključne v tej tezi, si jih bomo v nadaljevanju podrobneje pogledali.
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5.1. Partnerski odnos z vidika relacijskega družinskega modela
Relacijska zakonska terapija razume hrepenenje po drugem kot nekaj, kar je najgloblje
zapisano v človeka (Gostečnik 2015,2011). Tu ne gre le za različne vidike privlačnosti,
kot so telesna, čustvena, intelektualna in duhovna privlačnost, ampak predvsem za
različne intenzitete privlačnosti, ki se raztezajo od tega, da nam je nekdo všeč, pa do
tega, da se v polnosti zaljubimo. Zaljubljenost pa lahko potem vodi kasneje v odnos ali
pa ne, saj lahko govorimo o pravem odnosu šele, ko se združijo telesni, čustveni,
kognitivni in duhovni del.
Relacijska družinska paradigma predpostavlja, da izbira partnerjev ni racionalna, ampak
temelji na osnovi najzgodnejših doživljanj oz. psihobioloških stanj ter z njimi zvezanih
afektov. Ta doživetja iz izvirnih družin so zelo globoko vtisnjena v partnerjevo notranje
psihično strukturo. Tu je predvsem pomemben odnos z materjo oz. z otrokovim
primarnim skrbnikom. Schore (2003) nezavedna doživetja z mamo, ki postanejo model
odnosa do sebe in drugih, imenuje psiho-biološka stanja. Ker gre za primarna vzdušja,
ki tvorijo osnovni material pri izgradnji posameznikove psihične strukture, jih bo ta še
toliko bolj želel poustvariti. Hkrati se je potrebno zavedati, da so te izkušnje večinoma
nezavedne in so del organskega spomina posameznika (Rothschild 2000), zato
pomembno vplivajo ne le na izbiro partnerja, ampak tudi na dinamiko regulacije afekta.

5.2. Regulacija afekta oz. psihobiloških stanj
Sposobnost regulacije psihobioloških stanj se razvije v prvih letih življenja, predvsem v
prvih treh letih, ko govorimo o t. i. predverbalnem obdobju (Schore 2001). V temu
obdobju je ključna vloga desne možganske hemisfere, ki ne procesira le socialnoemocionalnih informacij in afektivnih stanj, ampak tudi regulira vitalne funkcije in
omogoča organizmu, da se aktivno in pasivno sooča s stresorji ter tako preživi (Schore
2001, 10). Ta regulacija je omogočena zgolj v diadnem odnosu z odraslim, navadno je
to mati. Razvoj regulacije lahko razumemo tudi kot razvoj navezanosti, saj mama preko
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nege otroka in interakcije z njim regulira nivo otrokove telesne vzburjenosti in
posledično afektivnega stanja.
Na biološki ravni je ta regulacija omogočena preko simpatetično-adrenomedularne
(SAM) osi ter preko hipotalamično-hipofizno-adrenokortikalne (HPA) osi, ki
nadzorujeta stresni odziv preko kateholaminov in glukokortikoidov. Ta aktivnost
avtonomnega živčnega sistema se razvije prav v zgodnjem postnatalnem obdobju, ki
predstavlja kritično obdobje za razvoj povezav med limbičnim in avtonomnim živčnim
sistemom (Rinaman, Levitt in Card 2000, 2739). Okolje lahko v občutljivih obdobjih
otrokovega razvoja kritično vpliva oz. trajno »preprogramira« delovanje te osi
(Matthews 2002; Oitzl et al. 2010). Pri tem je ključnega pomena za njeno regulacijo pri
otroku prav odzivnost matere (Gunnar in Donzella 2002). Znano je, da je za zgodnji
razvoj otrokovega centralnega živčevja ključnega pomena interakcija z okoljem
(»experience-dependent maturation«) še posebej interakcijska povezava (navezanost)
med otrokom in prvo pomembno odraslo osebo (največkrat materjo) (Schore 2000).
Da bi lahko mama regulirala otrokov stres, mora biti najprej sposobna regulirati svoje
afektivno stanje. V tem smislu je dojenčkovo afektivno stanje oz. raven vzburjenosti
odvisno od zunanje regulacije, ki ga navadno izvaja mama in ki je odvisno od njene
zmožnosti, da se vključi v komunikacijo z otrokom (Schore 2000, 20). To se vse dogaja
na spontani, neverbalni ravni iz trenutka v trenutek, preko nezavednega procesa
projekcijsko-introjekcijske identifikacije, ki ga bomo spoznali kasneje.
Na ravni komunikacije z dojenčkom se ta proces kaže tudi kot uglašenost oz. kot vzorec
prekinitve in ponovne vzpostavitve uglašenosti. »Dovolj dobra mati« oz. skrbnik, ki
preko pretirane interakcije spravi otroka v stres, se kasneje spet uglasi preko
psihobiološkega mehanizma in potolaži otroka preko smiselnega vedenja, čemur
pravimo popravek. Ta interaktivna komunikacija izmenjave fizioloških ritmov je ključni
proces, ki ustvarja vez med otrokom in materjo oz. skrbnikom, zato lahko razumemo
navezanost kot vzajemno regulacijo psihobioloških stanj (Schore 2000, 21).
Na biološki ravni potekajo odgovorni procesi za uglaševanje predvsem v desni
hemisferi, ki je tesno povezana z avtonomnim živčnim sistemom, ki je pri dojenčku tudi
najbolj razvita. Desna hemisfera pa je tudi kasneje dominantna pri regulaciji osnovnih
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fizioloških, endokrinoloških in kardiovaskularnih funkcij, ki imajo centre v
subkortikalnih predelih možganov (Schore 2000, 41).
Ta povezava se ustvarja že zelo zgodaj, že v začetku nosečnosti, še posebej pomemben
čas pa predstavljajo prve ure, tedni in meseci po rojstvu. Ustrezna materinska nega je
povezana z nižjimi bazalnimi vrednostmi kortizola pri otrocih in ublažitvijo njihovega
HPA odziva po izpostavitvi stresu (Albers et al. 2008). Okoliščine in težki dogodki, ki
pa so kakorkoli zmotile vzpostavljanje tega najzgodnejšega odnosa, pa so kasneje pri
otrocih povzročile pojačan odziv HPA osi na stres (Koch, Ludvigsson in Sepa 2010). Ta
se je kazal tudi v predšolskem obdobju, v osnovni šoli pa so imeli ti otroci več
psihopatologije kot njihovi vrstniki (Essex et al. 2002).
Težave v navezovanju se tako odražajo tudi na nivoju slabšega procesiranja stresa in so
posledično rizični faktor ne le za duševno, ampak tudi za telesno zdravje. Pri kroničnem
stresu pride do slabše negativne povratne regulacije HPA osi, kronično zvišan kortizol
pa ima dokazano škodljive učinke na različne fiziološke, čustvene in vedenjske procese
(Starkman, Schteingart in Schork 1981). Potencialni mehanizmi pa vključujejo tudi
razvoj kroničnih bolezni, kjer je disreguliran imunski sistem, kar velja za KVČB
(Mawdsley in Rampton 2005).

5.3. Projekcijsko-introjekcijska identifikacija
Projekcijsko-introjekcijska identifikacija (PII) je po svoji naravi najosnovnejši način
komunikacije med dvema osebama. S tem, ko omogoča prenos psihobioloških stanj na
drugega, sodeluje v regulaciji le teh. V prejšnjem poglavju smo se dotaknili tega
procesa v odnosu med mamo in dojenčkom, kjer dojenček projicira svojo stisko, mama
pa se uglasi nanjo, jo predela in predelano vrne dojenčku, kar se kaže kot zmanjšanje
stresa in ponovna uglašenost med obema.
Ta mehanizem pa je aktualen tudi v odraslosti, predvsem v intimnih odnosih, saj je pri
tem pomembna tudi valentnost (Scharff in Scharff 2006). Namreč, ne zaljubimo se v
kogarkoli, kakor tudi ne steče proces PII s komerkoli, ampak v odnosu s tistim, ki v

61

svojih psihični strukturi nosi elemente, ki ga naredijo razpoložljivega za sprejem vsebin
drugega. Gre torej za podobno vzdušje primarnih družin, iz katerih oba partnerja
izhajata in zaradi česar se tudi privlačita. Tu namreč ne gre le za kognitivne in
emocionalne vsebine, ampak za zgodnje vsebine, ki so predvsem psihobiološka stanja
(Schore 2000).
Proces PII poteka v treh stopnjah. Na prvi stopnji se pošiljatelj želi znebiti dela sebe.
Običajno je to stiska, bolečina, težek afekt ali psihobiološko stanje, s katerim se ne more
soočiti in živeti. Tako začne nezavedno pošiljati signale naslovniku in v njem prebudi
zelo močen odziv, bodisi na čustveni ali vedenjski ravni. Na drugi stopnji se bo
naslovnik v teh vsebinah prepoznal in jih vzel za svoje, kar se bo kazalo v vedenju in
občutenju. V tej fazi je tudi pomembna ista valenca naslovnika, saj mu morajo biti
vsebine na nek način domače. S tem, ko sprejme vsebine pošiljatelja in se odziva
skladno z njimi, pa tudi opraviči pošiljateljevo zanikanje in ga ohranja. Na tretji stopnji
se naslovnik odziva v skladu s pošiljateljevimi vsebinami. Pošiljatelj te vsebine v
naslovniku prepozna in se nanje odzove kot na problem naslovnika. S tem postane
vsebina tudi zanj sprejemljiva in obvladljiva, saj jo je zanj obvladal naslovnik. Hkrati s
tem pa naslovnik pošiljateljevim dodaja tudi nove vsebine iz svojega intrapsihičnega
sveta, kar začne graditi dinamiko komunikacije naprej.
Da bo dinamika lažje razumljiva, si jo poglejmo na hipotetičnem primeru med dvema
zakoncema. Gospa, ki ima sama KVČB, čuti, da je nekaj narobe z njenim zdravjem in s
počutjem. V njo se seli nemir, ki bi lahko bil povezan s povečanim delovanjem črevesja
in pogostejšim odvajanjem. Strah jo je ponovnega zagona bolezni, vendar tega ne zna
zares prepoznati in ubesediti. Še bolj kot sam zagon pa jo je strah tega, da ne bo zmogla
poskrbeti zase, ko jo bo telo pustilo na cedilu. Ta strah prihaja iz njene družine, kjer je
morala biti popolna in odgovorna in kjer je bila v bistvu za vse sama, nemočna in brez
čustvene opore, ob čemer se je počutila nevredno. Z občutki nemoči in v bistvu
temeljne nevrednosti se nikakor ni mogla soočiti, zato je te vsebine odcepila in
potlačila. Občutke nesprejemljivosti je reševala s tem, da je bila delovna in da je sledila
ambicijam staršev na področju šole in športa. Sedaj pa so jo ob potencialnem zagonu
bolezni ta občutja nemoči in nesprejemljivosti začela ponovno ogrožati, zato nezavedno
išče naslovnika, ki bi se lahko soočil s tem. Ko nemir narašča, postaja tudi vedenjsko
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vznemirjena, hodi po hiši in čisti, pospravlja, dela. Ko zagleda moža, kako sedi za mizo,
mu očitajoče reče, češ kako jo lahko samo gleda, medtem ko ona dela in se trudi, čeprav
je že čisto sesuta.
Mož je ob mizi že čutil nemir, ki je naraščal v stanovanju. Ta nemir mu je bil zelo znan
od doma, ko je odraščal ob živčni mami, ki je bila sama z vsemi otroki. Vedno jo je
skušal razumeti in potolažiti, skušal ji je pomagati, vendar mu nikoli ni uspelo, saj ni bil
problem v opravilih, ampak v njeni čustveni osamljenosti, ki je ni prav dobro razumel.
Ta napetost se je vedno sprostila v njenem joku, ko je postal njen sogovornik in je moral
razumevajoče bodriti mamo in iskati rešitve za finančne probleme družine in šolske
probleme svojih sester, medtem ko je vedno zmanjkalo prostora za njegove težave. Ob
tem se je počutil zadušenega in frustriranega, saj ni mogel najti rešitve, vendar ni smel
biti jezen, ampak je moral razumevajoče poslušati, kar ga je prepojilo z nemočjo in
občutki nesposobnosti in nerazumljenosti.
Mož na neki globlji ravni podobno kot žena nosi s seboj občutke nemoči, nesposobnosti
in nevrednosti, zato se mu ni bilo težko odzvati na ženin poskus projiciranja teh vsebin
vanj. To vzdušje je preko desnohemisferne komunikacije začutil že prej, tako da so
ženine besede pravzaprav le sprožitelj besednega dialoga, ki si je že zgradil afektivno
podlago. Mož se z besedami brani, da se pač trudi po svojih najboljših močeh, ampak da
očitno ni mogoče zadovoljiti njenih visokih standardov, ki jih ima, saj jih pravzaprav
nihče ne more. Ob tem je sicer jezen, še bolj pa je nemočen in se počuti nesposobnega
in nesprejemljivega v tej situaciji. Lahko ugotovimo, da je mož sprejel potlačene
vsebine pošiljatelja in se začel vesti v skladu z njimi. To so pravzaprav ženina občutja,
saj se sama počuti nemočna ob izgubi kontrole nad zdravjem in nesposobna in
nesprejemljiva, kar je njena bolečina iz otroštva.
V naslednji fazi pošiljatelj, tj. žena, prepozna vsebine nemoči in nevrednosti pri
naslovniku, tj. možu, in se odzove nanje kot na njegov problem, ki se kaže v pasivnosti
pri delu in komunikaciji, kjer se počuti nemočnega in nerazumljenega, vendar nič ne
naredi. Tako pravzaprav žena navidezno razrešuje svoja težka občutja, ki so v drugačni
obliki pri možu bolj varna zanjo. Sama se namreč lažje sooči z moževo pasivnostjo ter
nemočjo in nesposobnostjo in se ukvarja s tem. Toda to ne reši težave, ampak lahko
preko nadaljnjih obtožb še eskalira med partnerjema.
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Kot smo omenili, je to komunikacijska veriga, kje tudi naslovnik dodaja svoje
odcepljene vsebine in jih pošilja prvotnemu sprejemniku. Tako se mož počuti ob svoji
ženi kot ob mami, le da tokrat ženino jezo sprejme in doda še svojo potlačeno jezo iz
odnosa z mamo, kar dodatno intenzivira komunikacijo in prebudi nove vsebine pri ženi.
Komunikacija v taki dinamiki lahko odkriva vedno nove rane, dokler ne rani tako
globoko, da se komunikacija prekine (bodisi nekdo odide, se zavije v molk ali nasilno
odreagira).
Projekcijsko-introjekcijsko identifikacijo pa je mogoče uporabiti tudi v smer reševanju
problema. Ne smemo pozabiti, da je PII osnovna oblika komunikacije, ki se dogaja že
med mamo in otrokom. Na našem hipotetičnem primeru konflikta med zakoncema je
ena pot rešitve, da naslovnik, tj. mož, prepozna ženino stisko in nemir ter ga naslovi z
besedami, ki morajo biti nujno sočutne. Podobno kot pri mami z otrokom je pomembno,
da mož razmeji svoje vsebine, ki se tikajo njegovega težkega otroštva ob nemirni mami,
ter uspe videti ženino stisko kot nekaj, kar ga ne ogroža, čeprav mu je znano. Šele takrat
bo lahko sočuten in bo v dialogu z ženo lahko vračal predelane občutke nemoči ob njeni
stiski, nesposobnosti rešiti težave in zares pomagati. S tem, ko bosta partnerja
poglabljala komunikacijo, bosta imela priložnost priti do globljih tem strahu pred
izgubo kontrole nad telesom in nemočjo ob tem, kar prebuja občutke nevrednosti, ki je
za oba temeljna stiska.
V tem smislu je projekcijsko-introjekcijska identifikacija tudi podlaga empatije, saj
preko tega mehanizma lahko drugi začuti notranje stanje sporočevalca, saj PII ne
komunicira le na kognitivni ravni, ampak predvsem na afektivni in psihobiološki.
Projekcijsko-introjekcijska identifikacija je pomembna tudi za sam terapevtski proces,
saj preko transfera in kontratransfera terapevt lahko doživi klientov svet na
psihobiološki ravni. Tako lahko terapevt doživi strah, da bo klient odreagiral na fizični
ravni, na drugi strani pa lahko tudi sam začuti, da bi lahko odreagiral enako, kar je
povezano s tem, ali klient oz. pošiljatelj privzame starševsko vlogo, kjer nadzira, kot so
starši nadzirali njega, ali vlogo otroka, kjer je kot žrtev nemočen in odvisen. Pogosto
terapevt ob tem doživi čisto telesne senzacije, še posebej ob neizgovorjenih zlorabah in
drugih težkih izkušnjah, ki se lahko kažejo kot npr. bolečine v nogah, tiščanje v glavi,
cmok v grlu, kepa v želodcu, teža na prsih in podobno. Šele ko bo ustrezno naslovil

64

določeno zlorabo, se bodo senzacije začele umirjati, kar je znak regulacije afekta oz.
psihobiološkega stanja, ki sedaj ni več ogrožajoč.

5.4. Afektivni psihični konstrukt
V procesu terapije je po RDT za uspešen proces ključna razgraditev afektivnega
psihičnega konstrukta, ki predstavlja konglomerat obramb, ki ščitijo posameznika pred
soočenjem z najtežjimi občutki nevrednosti, nezaželenosti, zavrženosti.
Ta se začne graditi že zelo zgodaj, ko prihaja do zapletov v osnovni komunikaciji med
otrokom in primarnim skrbnikom, ki je navadno mati. Preko že pojasnjenega
mehanizma PII otrok projicira svoja disregulirana psihobiološka stanja na mamo, ki naj
bi jih sprejela in ustrezno predelala ter vrnila v sprejemljivi obliki. V tem smislu je
otrok odvisen od njene dostopnosti. Če pride do zapletov v odnosu, pa otrok ostaja v
disreguliranem stanju, ki je zanj popolnoma neobvladljivo, saj nima mehanizmov za
soočanja s tem. Na biološki ravni se ta disregulacija kaže v spremenjenem nevroendokrinem delovanju (Matthews 2002; Oitzl et al. 2010; Schore 2000). Na psihični
ravni pa začne otrok ustvarjat t. i. afektivne psihične konstrukte o svoji lastni
nevrednosti, saj si za to stanje ne upa kriviti mame oz. mu je preveč grozno spoznanje,
da ni ljubljen, zato mora krivdo za svojo nevrednost iskati pri sebi (Gostečnik 2007, 41).
Afektivni psihični konstrukt je tako posledica disociiacije in je toliko močnejši, kolikor
težja je travmatska izkušnja, pred katero ščiti. Otrok je namreč nemočen in je edini
način, da preživi, disociacija in odcepitev teh vsebin (Rothschild 2000). Na ta način je
mogoče razložiti, kako se določena čutenja in razmišljanja, pa tudi organski odzivi
potlačijo v nezavedno sfero in tam ustvarjajo afektivni psihični konstrukt.
Ta notranji konflikt iz najbolj zgodnjega obdobja se prenaša tudi v zakonski odnos, kar
se kaže v konfliktih, polnih jeze in obtoževanja, kar pa partnerja ščiti, da se jima ni
potrebno soočiti z občutki nezaželenosti in nevrednosti. Obenem pa partnerja še vedno
čakata drug na drugega, da bo drugi zreguliral boleč notranji svet. To pričakovanje se na
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nezavedni ravni odraža kot nenehno ponavljanje bolečih vsebin z upanjem, da se bodo
razrešile. To dinamiko opisuje kompulzivno ponavljanje.

5.5. Kompulzivno ponavljanje
Pojem se nanaša na fenomen, ko posameznik sedanje dogodke, ki ga spominjajo na
preteklost, interpretira v luči preteklosti oz. jim daje pomen, ki so ga imele v preteklosti,
čeprav imajo ti dogodki v sedanjosti z drugimi ljudmi drugačen pomen. Na to dinamiko
so najbolj dovzetne travmatične izkušnje in nerazrešeni ponavljajoči se travmatični
odnosi, ki so bili zaradi svoje nevzdržnosti odcepljeni, disociirani ali potlačeni
(Gostečnik 2011; Cvetek 2009; Repič 2008).
Te vsebine se preko mehanizma PII prenašajo na medosebno in sistemsko raven tako
znotraj kot zunaj terapevtskega prostora. Na ta način se utrjuje afektivni psihični
konstrukt, ki ščiti pred soočanjem z najbolj bolečimi afekti in občutke nevrednosti in
nesprejemljivosti. S tem, ko se posameznik preko projiciranja želi znebiti neobvladljivih
psihoorganskih stanj in doživljanj, hkrati z naslovnikom, ki so mu podobne situacije
domače, poustvarja pretekle težke izkušnje. To po eni strani daje domačnost, po drugi
strani pa kliče k razrešitvi. Tu se je potrebno zavedati, da je ta mehanizem popolnoma
nezaveden, medtem ko so klienti na zavestni ravni pogosto že utrujeni od ponavljanja in
želijo zaživeti nove odnose, ki pa za njih ostajajo preveč nevarni.
Zaradi tega je v terapevtskem procesu nujno počasi razgraditi afektivni psihični
konstrukt, ki služi kot obramba pred težkimi čutenji, ter hkrati s tem nasloviti regulacijo
temeljnega afekta ter jo nadomestiti z bolj zdravim funkcioniranjem, ki se kaže tudi v
novih vedenjih v odnosu.
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6. SVETOPISEMSKI POGLED NA KRONIČNO BOLEZEN

V judovsko-krščanski tradiciji sta bolezen in zdravje tesno povezana z zavezo in
postavo oz. odnosom do Boga, greha in zla. Pogosto (čeprav ne vedno) je kot vzrok za
bolezen prepoznan duhovni element (Morgante 2002, 20).
V Stari zavezi je pogosto prepričanje, da je bolezen kazen za greh oz. neposlušnost
Bogu (prim. 5 Mz 28,21–22.27.35.59–61; Ezk 18,20). Na drugi strani je zdravljenje
razumljeno kot proces Božjega odpuščanja in vrnitve na prava pota (prim. Sir 18,21).
Ob tem je pomembna osebna odgovornost za bolezen: človek je odgovoren za
sodelovanje z Bogom, ki lahko ozdravi bolezen in ohranja zdravje (Morgante 2002, 21).
Zaradi tega je bila bolezen za človeka dodatna stigma, saj je poleg teže fizične bolezni
moral prenašati še krivdo za svojo bolezen, ki naj bi si jo prislužil kot »pravično kazen«.
To se je v polnosti pokazalo v Jobovi knjigi, ko Jobovi prijatelji vidijo razloge za
Jobovo bolezen in trpljenje v njegovih napakah, zato ga vzpodbujajo k pokori, ki bo
omehčala Boga, da ga bo rešil trpljenja in bolezni (prim. Job 5,17-27; Job 11,13-20).
Čeprav prav Jobova knjiga preseže pojmovanje, da je bolezen kazen za človekove
grehe, pa ta ideja vztraja skozi celo Staro zavezo in se ohrani pri Izraelcih v Jezusovem
času (prim. Jn 9,2–3).
V ta razboleli svet logike trpljenja kot pravične kazni vstopi Jezus, ki preseneti vse s
svojim sočutjem do bližnjega. Najprej zelo jasno odveže bolne in trpeče osebne krivde
za to, kar se jim dogaja (prim. Jn 9,2–3; Lk 13,1-5). Po njegovo je nesreča opomin
vsem, saj smo vsi grešniki in se moramo spreobrniti. Jezus torej ne pride razlagati in
pojasnjevati zla, ampak rešuje njegove posledice pri ljudeh v konkretnih stiskah. Na
mnogih mestih v Svetem pismu je izpričano Jezusovo veliko usmiljenje do bolnikov. S
svojim sočutjem ruši strogo moralo in preizkuša trda srca Izraelcev, ko ozdravlja na
sobotni dan (prim. Lk 13,10-17; Jn 9,16), ko ozdravlja druga ljudstva, ki niso veljala za
izvoljena in deležna milosti Boga (prim. Mt 15,21-28), Rimljane (prim. Mt 8,5.13),
grešnike (prim. Lk 5,17-25.31) in druge.
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Druga pomembna značilnost Jezusovega delovanja je celostni pristop. V današnjem
jeziku bi lahko rekli, da Jezus vnese v življenja bolnikov novo kakovost življenja. Jezus
ne pride le pozdraviti telesa, ampak vedno zdravi tudi duhovno, saj ima oblast odpuščati
grehe (prim. Mr 2,5-12). Poleg tega pa z ozdravitvijo bolezni vrne človeka v socialno
okolje. Zaradi judovskega poimenovanja bolezni kot Božje kazni so veljali taki ljudje
kot manjvredni in grešni, zaradi česar niso bili vključeni v družabno in versko življenje;
v nekaterih primerih, kot je gobavost, so bili celo izločeni iz družbe (prim. 3 Mz13,4546).
V nadaljevanju si bomo iz množice primerov ozdravitev bolezni podrobneje pogledali
tri prilike. Prilike sicer ne povzemajo celotne sporočilnosti Svetega pisma glede
kronične bolezni, vendar pa pomembno osvetljujejo nekatere teme, ki so pomembne
tudi iz terapevtskega vidika: biti v stiku s svojim notranjim svetom in ga komunicirati v
odnosu, globoko zaupati v izboljšanje ter zaupati, da zmorem poskrbeti zase.

Jezus ozdravi slepega berača pri Jerihi (Evangelij po Luku 18,35-34)
35 Ko se je bližal Jerihi, je sedèl ob poti neki slepi mož, ki je prosil vbogajme. 36 Slišal
je množico, ki je šla mimo, in spraševal, kaj je to. 37 Povedali so mu, da gre mimo Jezus
Nazarečan. 38 Zavpil je: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« 39 Tisti, ki so hodili
spredaj, so ga grajali, naj umolkne; on pa je še bolj vpil: »Davidov sin, usmili se
me!« 40 Jezus se je ustavil in ukazal, naj ga pripeljejo k njemu. Ko se mu je približal, ga
je

vprašal: 41 »Kaj

hočeš,

da

ti

storim?«

Dejal

je:

»Gospod,

da

bi

spregledal.« 42 Jezus mu je rekel: »Spreglej! Tvoja vera te je rešila.« 43 In pri priči je
spregledal. Šel je za njim in slavil Boga. Vse ljudstvo, ki je to videlo, je hvalilo Boga.

Odlomek govori o človeku, ki je izločen iz družbe, praktično na njenem obrobju čaka
nemočno na vbogajme. Ne poznamo razloga njegove slepote, vendar iz starozaveznega
konteksta lahko sklepamo, da so ga drugi doživljali kot odgovornega zanjo, morda se je
tudi sam tako doživljal. Hkrati je bil zaradi slepote tudi izrinjen iz socialnega življenja,
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bil je odvisen od drugih na način, ki jemlje dostojanstvo. Občutku nemoči se tako
pridružuje še globok sram in občutek nevrednosti. Lahko si predstavljamo, da je bil v
veliki stiski. Iz te stiske in nemira kliče na pomoč (v. 38). Toda družba ga še naprej
izriva in prezira, ko ga v jezi »grajajo, naj umolkne« (v. 39), saj je njegovo oglašanje in
vztrajanje moteče za družbo.
Jezus slepega opazi in se zavzame zanj (v. 40). Skozi jezo množice opazi stisko slepega
in se v sočutju skloni do njega, ne meneč se za okolico. Vendar pa Jezus tu deluje zelo
terapevtsko, saj ne začne »reševati« slepega vseh težav, ampak pusti, da najprej slepi
izrazi svojo željo (v. 41). Kot Božji Sin ve, kaj se dogaja v srcu slepega, toda ključno pri
tem je, da slepi sam prepozna svojo željo in potrebo. Iz terapevtskega vidika bi lahko
rekli, da je ključno, da pride v stik s svojimi čutenji in jih ubesedi. Ni namreč jasno, ali
se slepi želi ozdraviti slepote, ali želi razrešiti svoj sram in stigmo, ki jo nosi, ali želi
pozdraviti svoj notranji nemir.
Ko slepi izrazi svojo željo, tj. ko pride v stik s svojim notranjim svetom, lahko Jezus
zdravi (v. 41-42). Jezus pri tem poudari pomen vere, ki soustvari ta čudež: »Tvoja vera
te je rešila«. Na ta način slepemu tudi vrne dostojanstvo, saj slepi ni več tisti, ki je
nemočen, žrtev okoliščin. Nasprotno: s tem, ko mu omogoči, da pride v stik s svojimi
čutenji in ubesedi svojo potrebo, mu da temeljno vrednost, da je svoboden in odgovoren
za svoje življenje. Hkrati pa ga Jezus tudi prepozna kot osebo in ga sliši v njegovi stiski.
S tem ustvarja prostor za odnos. V ta odnos lahko slepi tudi položi svojo bolečino in
hrepenenje, ki se naposled uresniči. Z vidika relacijske družinske terapije razumemo
terapijo kot prostor odnosa, kjer lahko klient do te mere pride v stik s tabo in
hrepenenjem, da tvega novo izkušnjo. Tudi v terapiji je pravzaprav terapevt zgolj tisti,
ki ustvarja prostor za odnos ter krepi klientovo zaupanje, da je nova izkušnja možna.
V nadaljevanju slepi tudi spregleda (v. 43), kar lahko razumemo tudi metaforično. Poleg
tega, da so oči spregledale svet okoli njega, je tudi spregledal svojo vrednost in
dostojanstvo. Lahko je sebe zagledal kot vrednega človeka, kot osebo, ki je dragocena.
Klinične izkušnje pogosto kažejo, da je za osebo, ki je globoko v sebi ranjena in se
počuti nevredna, zelo pomembno, da je najprej prepoznana s strani drugega (partnerja
ali terapevta) kot vredna. Ko doživi, da jo drugi lahko vidi v njeni ranljivosti kot
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vredno, lahko sprejme tudi svoj ranjeni del. S tem, ko integrira svoje močne in ranljive
dele sebe, postane novi človek oz. dobi njegovo življenje novo kakovost.
Poleg tega, da slepi spregleda, pa se tudi vključi v družbo, saj »gre za njim« skupaj z
drugimi (v. 43). Ko tudi slavi Boga, si lahko predstavljamo, da je ob tem navdušen.
Terapevtsko bi lahko rekli, da se stiska in sram zregulirata s pomočjo pristnega stika z
Jezusom in sprejetja lastnih ran. To pa pripelje do nove kakovosti bivanja, saj prinaša
veselje in stik ne le z Jezusom, ampak s celotno družbo, kateri zopet pripada.

Žena, ki je krvavela (Evangelij po Marku 5,24-34)
Za njim se je odpravila velika množica in pritiskala nanj. 25 V njej je bila tudi žena, ki
je že dvanajst let krvavela. 26 Veliko je pretrpela od mnogih zdravnikov in porabila vse
svoje premoženje, pa ji ni nič pomagalo, ampak je bilo z njo celo slabše. 27 Slišala je za
Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in se dotaknila njegove
obleke. 28 Rekla je namreč: »Tudi če se dotaknem le njegove obleke, bom rešena.«29 In
v hipu se ji je ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge. 30 Jezus je v
sebi zaznal, da je šla moč iz njega. Takoj se je obrnil v množici in rekel: »Kdo se je
dotaknil moje obleke?« 31 Njegovi učenci so mu govorili: »Saj vidiš, kako množica
pritiska nate, pa praviš: ›Kdo se me je dotaknil?‹« 32 Oziral se je okrog, da bi videl
tisto, ki je to storila. 33 Ker je žena vedela, kaj se je z njo zgodilo, je vsa preplašena
trepetaje pristopila, se vrgla predenj in mu povedala vso resnico. 34 On pa ji je rekel:
»Hči, tvoja vera te je rešila. Pojdi v miru in bodi ozdravljena svoje nadloge!«

Odlomek govori o ženi, ki je že dvanajst let krvavela. Dvanajst navadno označuje
polnost oz. celovitost. Krvavitev je torej ženo globoko zaznamovala. To lahko
razumemo tudi iz naslednje vrstice (v. 26), kjer piše, da je veliko pretrpela od
zdravnikov in porabila vse svoje premoženje, vendar je bilo le še slabše. V današnjem
jeziku bi lahko to prevedli kot težko kronično bolezen, kjer tudi najboljša medicina ne
more pomagati in kjer ni rešitve. Brezupna situacija, kjer medicina odpove in kjer ni
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ozdravitve – telesna bolečina se poveže še z duševnim brezupom, ki dodaja k njenemu
trpljenju.
V naslednji vrstici pa se pojavi novo upanje za ženo, saj je slišala za Jezusa (v. 27).
Njeno (za)upanje v Jezusa je bilo veliko, saj sama niti ne zahteva posebnega dejanja
Jezusa, njegovega dotika, besed ali česarkoli – veruje, da bo samo z bežnim dotikom
njena bolezen, ki jo muči že celo življenje, pozdravljena. Vera žene je tako močna, da
zadostuje zgolj bežno srečanje z Jezusom za njeno ozdravitev njene življenjske nadloge.
Terapevtsko gledano je pri kronični bolezni vera v ozdravitev zares ključna. Tudi v
situacijah, ko ni mogoče telo vrniti v prvotno stanje (ozdravitev, remisija), je ključna
vera v to, da lahko tako živim še naprej. Gre za temeljno zaupanje v sebe, da bom
zmogel živeti z vsem, kar življenje prinese. To temeljno zaupanje oz. vera vase in v
prihodnost lahko bolnika zelo umiri in da smisel tudi v včasih nemogočih situacijah.
Prav zaradi tega to temeljno (za)upanje v terapevtskem procesu vedno zasledujemo in
krepimo, saj je klientu omogoča ne le preživeti, ampak zaživeti polno življenje brez
bolezni ali navkljub njej.
Vendar prilika nas pelje naprej od ozdravljenja. Jezus začuti, da se ga je nekdo dotaknil
s posebnim namenom (v. 30), zato se želi srečati s to osebo. Podobno kot v prejšnji
priliki se tudi tu mora oseba razkriti, ubesedit svojo stisko, skratka mora tvegati odnos
(v. 31). Čeprav je to zanjo strašno in je žena prestrašena in trepetajoča, pa vendarle
tvega in se sooči s Kristusom in posledično tudi s sabo, ko mu pove, vse, kar ji leži na
duši. Šele v odnosu z Jezusom se lahko žena tudi umiri in Kristus jo pošlje v življenje
ozdravljeno in mirno (v. 34). Če jo je prej vera rešila bolezni, jo je sedaj odnos umiril in
ovrednotil kot osebo. Ni se ji več potrebno skrivati zaradi bolezni, niti ji ni potrebno
nositi strahu in sramu, ki je bil povezan s tem in s »skrivno« ozdravitvijo, ampak lahko
odide kot novi človek, s povrnjenim dostojanstvom. Tudi tukaj se izkaže Jezus kot
celoviti zdravitelj, ki ne ozdravlja le telesne bolezni, ampak človeka tudi čustveno umiri
in mu prinese mir.
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Jezus ozdravi hromega (Evangelij po Marku 2,1-12)
1 Ko je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnáum, se je razvedelo, da je v hiši. 2 Veliko se
jih je zbralo, tako da še v preddverju ni bilo več prostora, in jim je govoril
besedo. 3 Tedaj so prišli in k njemu prinesli hromega, ki so ga štirje nosili. 4 Ker ga
zaradi množice niso mogli prinesti predenj, so nad mestom, kjer je bil, odkrili streho;
naredili so odprtino in spustili posteljo, na kateri je ležal hromi. 5 Ko je Jezus videl
njihovo vero, je rekel hromemu: »Otrok, odpuščeni so ti grehi!« 6 Sedelo pa je tam
nekaj pismoukov, ki so v svojih srcih premišljevali: 7 »Kaj ta tako govori? To je
bogokletje! Kdo more odpuščati grehe razen enega, Boga?« 8 Jezus je v duhu takoj
spoznal, da pri sebi tako premišljujejo, in jim je rekel: »Kaj tako premišljujete v svojih
srcih? 9 Kaj je laže: reči hromemu: ›Odpuščeni so ti grehi‹ ali reči: ›Vstani, vzemi
posteljo in hôdi‹? 10 Ampak da boste vedeli, da ima Sin človekov oblast na zemlji
odpuščati grehe,« je rekel hromemu, 11 »ti pravim: Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi
domov!« 12 Ta je vstal in takoj dvignil posteljo ter šel ven vpričo vseh, tako da so bili
vsi iz sebe in so slavili Boga ter govorili: »Kaj takega še nikoli nismo videli.«

Tretji odlomek je zanimiv v kontekstu kronične bolezni iz dveh vidikov: do ozdravitve
pride po veri drugih, po ozdravitvi pa Jezus prenese odgovornost za življenje na
bolnika.
Prilika pripoveduje, da je Jezus obdan z množico ljudi, zaradi katere hendikepirani ne
more k njemu (v. 2). Hromi bolnik je tu nemočen, vendar štirje, ki so ga nosili, ne
obupajo, ampak vztrajajo in zaupajo, da je pri Jezusu pomoč. Če se poskusimo vživeti v
situacijo, lahko začutimo, da grejo v svoji požrtvovalnosti za bolnika do konca –
odkrijejo streho in hromega na postelji spustijo pred Jezusa (v. 4). Lahko si
predstavljamo, da je bila njihova ljubezen in sočutje do hromega zelo veliko, saj so z
odkrivanjem strehe in spuščanjem čez strop tvegali težave in nevarnost. Hkrati pa se
tudi tu kaže njihova vera in zaupanje, da je rešitev pri Jezusu.
To nagovori tudi Jezusa, ki duhovno »pozdravi« hromega, ko mu odpusti grehe (v. 5).
V odlomku ne opisuje, kaj se zgodi s hromim, ampak si lahko predstavljamo, da doživi
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globok mir, svobodo in veselje s tem, ko so mu grehi odpuščeni. Čeprav na zunaj ni
videti spremembe, pa odpuščanje grehov prineseta veselje in globok mir, ki pomenita
bistveno spremembo v kakovosti življenja.
Vendar pismoukom, ki so bili tam, ta notranji premik ostane neviden, saj so
osredotočeni na zunanjost: izgled, izrečene besede, fizično stanje, zato so nejevoljni nad
Jezusovimi besedami (v. 6-7). Jezus začuti njihove misli in naredi novo znamenje
njegove Božje narave, ki je vidno tudi najbolj preprostim: hromi vstane (v. 9-11).
Hkrati s tem, ko omogoči Jezus hromemu, da hodi, pa mu naloži tudi novo nalogo:
Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov (v.11). Prej je bil hromi pasivni prejemnik
pomoči: najprej s strani svojih bližnjih, ki so ga spustili, nato preko Jezusa, ki mu
odpusti grehe. Ko shodi, pa že dobi nalogo: pospravi, kar je za tabo ostalo, in pojdi
domov. Iz terapevtskega vidika lahko to razumemo kot: Pospravi svojo nemoč in pojdi
med svoje bližnje, pojdi nazaj k tistim, ki so te reševali, in bodi tam aktiven dejavnik
odnosov in življenja. Kristus torej hromega ne le pozdravi, ampak ga pošlje v svet z
odgovornostjo: aktiviraj se in živi polnost odnosov.
Tudi ta vidik je terapevtsko zelo pomemben pri kronični bolezni. Kronična bolezen je
po svoji naravi doživljenjska, zaradi česar je pasivnost v čakanju »da bo bolje« še toliko
bolj uničujoča. Ključno je, da bolnik ostaja aktiven v skrbi zase in v odnosih, ki jih
gradi. Gotovo ta aktivnost v svoji intenziteti niha in je odvisna tudi od stanja bolezni.
Vendar pa ima bolnik odgovornost, da vedno znova prepoznava in išče tista področja,
kjer je lahko aktiven – če ne fizično, pa je lahko aktiven na čustvenem in duhovnem
področju. Predvsem na področju odnosov je pomembno, da ohrani bolnik svojo vlogo,
saj je odnos vedno prostor, ki ga gradita oba in kjer je prispevek obeh za odnos
nepogrešljiv.
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7. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE

V skladu z biopsihosocialnim modelom zdravja je potrebno fizične težave bolnikov s
KVČB gledati v širšem kontekstu kakovosti življenja. Ta je pri bolnikih s KVČB
pomembno znižana tako na področju z zdravjem povezane kakovosti življenja kot tudi
čustvene kakovosti življenja (Ringel in Drossman 2001; Kappelman et al. 2014).
Oškodovanost z zdravjem povezane kakovosti življenja je večja na psiholoških in
socialnih področjih kot na telesnem (Ringel in Drossman 2001, 231). Pacienti s KVČB
kažejo večjo pojavnost psiholoških motenj kot splošna populacija, predvsem povečano
prisotnost depresije in/ali anksioznosti pri bolnikih s KVČB v primerjavi s splošno
populacijo. K temu pripomore ne le potek bolezni (Cohen 2002), ampak predvsem
spremljajoče psihološke težave in stres (Sainsbury in Heatley 2005, 499), ki neodvisno
znižujejo kakovost življenja pri bolnikih. Hkrati je bolnik s KVČB vpet tudi v socialno
mrežo, ki je pomemben dejavnik kakovosti življenja (Maida et al. 2001, 1470), kar se je
pokazalo tudi v predhodni raziskavi na slovenski populaciji (Rutar 2007). Pri tem je še
posebej ključen partnerski odnos, saj intimni odnosi pomembno vplivajo na kakovost
življenja (Myers 1999; Sainsbury in Heatley 2005). Hkrati pa je prav partner in
partnerski odnos obremenjen zaradi bolezni, saj KVČB vpliva na različne vidike
življenja: na prehrano, mobilnost, pogostejše so bolečine, več je hospitalizacij in
negotovosti glede zdravljenja, težave pri odvajanju lahko vodijo tudi v težav pri
spolnosti ipd. (Sainsbury in Heatley 2005). To vnese dodaten stres v partnersko
življenje. Do sedaj so se psihosocialne intervence osredotočale le na bolnike s KVČB,
učinki le teh pa se tičejo predvsem psiholoških vidikov (Knowles, Monshat in Castle
2013; Timmer et al. 2011; McCombie, Mulder in Gearry 2013). Še redkejše so
raziskave, ki poleg kroničnih somatskih bolnikov vključujejo tudi njihove partnerje,
čeprav se je pokazalo, da je pomembno tudi njih vključiti v obravnavo (Martire et al.
2004; Hartmann et al. 2010). Partnerji so namreč tudi prizadeti zaradi bolezni, poleg
tega pa so glavi vir opore za bolnika, zato nosijo večji del bremena. Raziskave na
partnerjih, kjer ima eden KVČB, še ni bilo.
Pričujoča raziskava tako prispeva k razumevanju partnerskega odnosa pri KVČB, pri
čemer se osredotoča na kakovost življenja tako bolnikov kot tudi njihovih partnerjev. V
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kvalitativnem delu pa raziskuje pomen bolezni za kakovosti življenja ter vlogo terapije
po modelu relacijsko družinske terapije (RDT) pri izboljšanju kakovosti življenja. RDT
se je že izkazala kot uspešna pri nekaterih psihopatologijah, npr. spolnih zlorabah
(Repič 2008), ni pa še bila preverjena v kontekstu kronične vnetne črevesne bolezni.

Cilji raziskave so:
-

prispevati k raziskovanju kakovosti življenja bolnikov s KVČB in njihovih
partnerjev,

-

osvetliti povezave med boleznijo, kakovostjo partnerskega odnosa in kakovostjo
življenja bolnika in partnerja,

-

osvetliti vlogo partnerskega odnosa za odnos med KVČB in drugimi
dimenzijami kakovosti življenja,

-

prispevati k raziskovanju možnosti uporabe terapije po RDT modelu za pomoč
parom s KVČB,

-

osvetliti vlogo, ki jo ima KVČB v partnerskem odnosu in za kakovost življenja
bolnika in partnerja,

-

odkriti teme, ki se odprejo v terapiji, ter procese, ki omogočajo spremembo.

V skladu s temi cilji preverjamo naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Bolniki s KVČB bodo imeli pomembno slabšo kakovost življenja kot
njihovi partnerji.
Hipoteza 2: Kakovost življenja na področju čustvenega doživljanja in doživljanja z
zdravjem povezane kakovosti življenja je pomembno povezana s kakovostjo
partnerskega odnosa.
Hipoteza 3: Kronična bolezen in zdravstvene težave niso pomembno povezane s
kakovostjo partnerskega odnosa.

75

Hipoteza 4: Kronična bolezen in zdravstvene težave so pomembno povezane s
kakovostjo čustvenega življenja in z zdravjem povezano kakovostjo življenja.
Hipoteza 5: Kakovost partnerskega odnosa moderira povezavo med KVČB ter
depresivnostjo, anksioznostjo in z zdravjem povezano kakovostjo življenja.
Hipoteza 6: Pari bodo imeli po terapevtskem procesu višjo kakovost življenja kot pred
njim.

Poleg tega je del ciljev tudi eksploratorne narave. Po eni strani ta del raziskave
dopolnjuje kvantitativni del in dodatno razlaga rezultate, po drugi strani pa odkriva
potencialne nove vidike življenja s KVČB in pomen, ki ga ima terapija za
posameznikovo življenje in za partnerski odnos.
V tem delu želimo bolje razumeti kakovost življenja para s KVČB. Pri tem bomo
posebej pozorni na povezave kakovosti življenja s KVČB in partnerskim odnosom.
Naslednji cilj je v povezavi s prejšnjim, in sicer nas zanima, kako sta telo in z njim
povezana KVČB povezana z dinamiko partnerskega odnosa.
Poleg tega nas zanima tudi, kako je terapevtski proces povezan s kakovostjo življenja v
najširšem pomenu besede. Pri tem bomo posebej pozorni na spremembe v doživljanju
sebe in partnerja ter v spremembi kakovosti partnerskega odnosa in regulacije afekta.
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8. METODA

8.1. Udeleženci
V raziskavi je sodelovalo skupaj 85 parov, od katerih ima vsaj eden KVČB, oz. 170
udeležencev. Najmlajši udeleženec je bil star 19 let, najstarejši pa 74; v povprečju pa so
bili stari 41,1 let (SD = 13,21). Partnerski odnos traja najmanj 1 in največ 50 let, v
povprečju pa 15,9 let (SD = 12,80). Pari večinoma živijo skupaj (71 parov oz. 83 %
udeležencev), in sicer jih je dobra polovica tudi poročena (49 parov oz. 57 %
udeležencev). Večina parov ima otroke (69 % parov), in sicer najpogosteje 2 otroka (33
% vseh parov) oz. 1 otroka (26 % parov), manj pogosto pa 3 otroke (8 %) ali 4 otroke (1
par oz. približno 1 %).
Ker sem v raziskavi primerjal bolnike s KVČB in njihove partnerje, so v nadaljevanju
podrobnejši demografski podatki za obe skupini posebej. V statističnih analizah pa so
bile primerjave opravljenje znotraj diad, ne med skupinami kot celotami. Podrobnejši
klinični in drugi podatki za bolnike s KVČB sledijo v Tabeli 4.

Tabela 3. Demografski podatki za partnerje (N = 85) ter za bolnike s KVČB (N = 85)
partnerji

bolniki s KVČB

41,8 (13,79)

40,8 (12,69)

moški

63

22

ženske

22

63

M starosti (v oklepaju SD) (v
letih)e
spol
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partnerji

bolniki s KVČB

nedokončana osnovna šola

1

/

osnovnošolska izobrazba

5

3

poklicna šola ali
srednješolska izobrazba

49

47

višja ali visokošolska
izobrazba

26

30

specializacija

1

1

magisterij ali doktorat

3

3

zaposlen

62

51

brezposelna oseba

2

7

študent, neplačana praksa

8

11

upokojena oseba

12

13

trajno invalidna oseba

1

3

aktivni kadilec

24

16

akutne zdravstvene težave
prisotne

26

50

kronične zdravstvene težave
prisotne

22

85

/

85

šola

zaposlitveni status

KVČB

78

partnerji

bolniki s KVČB

Astma

1

4

Kronični bronhitis, kronična
obstruktivna pljučna bolezen,
emfizem ipd.

/

1

Koronarna srčna bolezen
(angina pektoris)

1

1

Zvišan krvni tlak

9

5

Revmatske težave

3

8

Osteoartritis (artroza,
degenerativne bolezni
sklepov)

2

5

Sladkorna bolezen tip 1 ali 2

1

/

Multipla skleroza

1

1

Bolečina v vratu, križu ali
druga kronična okvara

15

15

Alergija

6

19

Psoriaza

2

2

Rak

/

/

Razjeda želodca ali
dvanajstnika (ulkus)

1

5

Jetrna ciroza, motnje
delovanja jeter.

1

1

Kronični glavobol, migrena

3

4

Duševne težave
(diagnosticirane)

1

5

Drugo

5

7
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partnerji
M trajanja kronične bolezni (v
oklepaju SD) (v letih)

11,4 (10,11)

bolniki s KVČB
12,4 (8,57)

status invalida oz. stopnja
invalidnosti a
brez statusa

42

30

invalid 3. kategorije

4

12

invalid 2. kategorije

2

3

invalid 1. kategorije

/

4

Opombe: a 37 oseb ni podalo odgovora

Tabela 4. Klinični in nekateri podrobnejši demografski podatki za bolnike s KVČB (N =
85)
Bolniki s KVČB
oblika KVČB
Crohnova bolezen

43

ulcerozni kolitis

38

indeterminirani kolitis

4

M trajanje diagnoze (v
oklepaju SD) v letih

10,4 (7,27)

lokalizacija vnetja
široko črevo

45

ozko črevo

7

široko in ozko črevo

19

80

Bolniki s KVČB
zgornji del prebavil
vsa prebavila

/
10

izvenčrevesni znaki KVČB
tekom poteka bolezni
kožne spremembe

25

vnetje sklepov

34

vnetje oči

28

vnetje živcev

3

vnetje trebušne slinavke

2

drugo

8

brez znakov

25

zapleti KVČB tekom poteka
bolezni
fistula

18

fisura

1

absces

10

zapora črevesa (stenoza)

13

neustavljiva krvavitev iz
črevesa

16

toksični megakolon

1

anemija

30

edemi nog

8

osteoporoza in
osteopenija

21

drugo

10

brez zapletov

21

81

Bolniki s KVČB
št. hospitalizacij v zadnjih 2
letih zaradi KVČB
brez hospitalizacije

55

1 – 2-krat

15

več kot 2-krat

11

Operacije zaradi KVČB
da

25

ne

56

opravljen operativni poseg
(lahko več možnosti za
posameznika)
odstranjen del ozkega
črevesa

12

odstranjen del širokega
črevesa

5

odstranjeno celotno
široko črevo

7

drugo

7

Stoma po operaciji

8

trenutni status KVČB
remisija

48

aktivni zagon

14

kronično aktivna
bolezen

12

ne vem

7

simptomi v zadnjem
mesecu
boleče trebušni krči

36

82

Bolniki s KVČB
driska

24

izguba apetita

6

krvavitev iz črevesja

27

izguba teže

11

vročina

9

bolečine v sklepih

37

slabost

23

utrujenost

57

kožni izpuščaj

12

fistule

3

rane okrog anusa

7

drugo

7

brez simptomov

12

8.1.1. Udeleženci kvalitativnega dela raziskave
Vsi pari, ki so sodelovali v raziskavi, so bili vključeni v kvantitativni del raziskave. Od
teh jih je nekaj nadaljevalo v kvalitativnem delu, zato so v tem podpoglavju podrobneje
predstavljeni njihovi demografski podatki.
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Tabela 5. Demografski podatki za štiri pare in eno bolnico, ki so bili vključeni v
psihoterapevtski proces
Trajanje
odnosa /
Udeleženci
skupno
(št.
življenje
označuje
/ št.
par)
Starost
otrok

Izobrazba /
zaposlitev

Kronična
bolezen

Trajanje
bolezni
(leta)

9/
da /
Klientka 1

33

sr. šola /
invalid 1.
kategorije

Crohnova
bolezen

7

sr. šola /
samozaposlen

ne

/

visokošolska
/ zaposlena

ulcerozni
kolitis,
biliarna
ciroza
jeter

visokošolska
/ zaposlen

Zapleti
bolezni

Operacije

Trenutno
stanje bolezni

absces,
neustavljiva
krvavitev iz
ja,
črevesa,
odstranitev
anemija,
debelega
osteoporoza
črevesa

akutni zagon

3 otroci
Klient 1

39

/

/

8

osteoporoza,
venska
tromboza

ne

remisija na
začetku
terapije, nato
hud zagon s
hospitalizacijo

nevrodermatitis

30

okužba ran

ne

občasne
lokalne težave

visokošolska
/ zaposlena

ne

/

/

/

/

specializacija
/ zaposlen

ulcerozni
kolitis

14

anemija

ne

remisija

srednješolska Crohnova
/ študentka
bolezen

9

brez
zapletov

ne

(najverjetneje)
remisija

srednješolska
/ študent

/

/

/

/

anemija

ne

remisija

10 /
Klientka 2

40

da /
1 otrok

Klient 2

40

Klientka 3

31

13 /

/

da /
Klient 3

31

Klientka 4

25

2 otroka
2,5 /
ne /

Klient 4

26

Klientka

23

0

1 leto
(končana
zveza) /
ni v
srednješolska
zvezi / 0
/ študentka

ne

1 (pred
tem več
ulcerozni
let
kolitis
luskavica)

/
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Terapij so se udeležili štirje pari ter tudi ena bolnica s KVČB, ki ni bila tekom terapij v
partnerskem odnosu. Iz tabele vidimo, da sta dve bolnici imeli aktivni zagon tekom
terapije in tudi težko preteklo anamnezo bolezni. Naknadno sem izvedel, da je klientka
2 v letu po zaključenem terapevtskem procesu imela tudi operativno odstranjeno debelo
črevo. Ostali trije bolniki so imeli manj težav in so bili v fazi remisije tekom terapij.
Razen prvega para so vsi šli skozi celoten terapevtski proces. Prvi par je od dvanajstih
srečanj bil prisoten na sedmih, razlogi pa bodo podrobneje predstavljeni v kvalitativnem
delu rezultatov.

8.2. Pripomočki
Zbiranje podatkov je razdeljeno v dva dela, in sicer kvantitativni in kvalitativni.
Kvantitativni podatki so bili pridobljeni s strani večjega števila parov, kjer je imel vsaj
eden od njih KVČB, medtem ko so v kvalitativnem delu, ki je zajemal terapevtska
srečanja, intervjuje ter zapiske, sodelovali nekateri od njih.

8.2.1. Kvantitativno zbiranje podatkov
8.2.1.1. Demografski vprašalnik in vprašalnik zdravstvenega stanja
V nalogi sem uporabil demografski vprašalnik in vprašalnik zdravstvenega stanja, ki
sem ga za potrebe raziskave sestavil sam ob pomoči dveh zdravnikov in ki je že bil
uporabljen v diplomskem delu (Rutar 2007).
Demografski del vprašalnika vsebuje 9 vprašanj (spol, starost, trajanje partnerskega
odnosa, status odnosa, število otrok, izobrazba, zaposlitev, invalidski status). Vprašalnik
o zdravstvenem stanju pa vsebuje 16 vprašanj, ki se tičejo prisotnosti akutnih
zdravstvenih težav v zadnjem mesecu, kajenja ter prisotnosti in trajanja kronične
bolezni. Ta vprašanja rešijo tako bolniki s KVČB kot njihovi partnerji. V nadaljevanju
pa je bolj podrobno razdelana zgodovina in stanje KVČB, in sicer tip KVČB, trajanje
bolezni, izvenčrevesni znaki bolezni, kronični zapleti bolezni, hospitalizacije in
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operacije zaradi KVČB in trenutna samoocenjena aktivnost bolezni. S pomočjo tega
vprašalnika sem dobil klinične podatke glede oblike KVČB in simptomov bolezni.
Vprašalnik je priložen v poglavju Priloge.
8.2.1.2. Kratka oblika vprašalnika o zdravju s 36 postavkami (Medical Outcomes
Study 36-Item Short Form Health Survey – SF-36) (Ware in Sherbourne 1992)
Kratka oblika vprašalnika o zdravju s 36 postavkami (krajše SF-36) se uporablja v
raziskovanju z zdravjem povezane kvalitete življenja različnih populacij, v kliničnih
študijah kot eden od kazalcev uspešnosti zdravljenja ter v praksi kot presejalni
instrument za bolnike. SF-36 ni vezan na konkretno zdravstveno stanje, starost ali način
zdravljenja. V disertaciji je uporabljena končna verzija 1, in sicer oblika za priklic za 1
mesec nazaj.
Vprašalnik je primeren za samoadministracijo pri osebah, starih 14 let ali več, lahko ga
aplicira treniran spraševalec ali pa se aplicira po telefonu.
SF-36 s pomočjo 36 postavk meri osem področij zdravja, in sicer:
-

fizično funkcioniranje (10 postavk; nizko število točk na lestvici pomeni veliko
omejenost v vseh fizičnih aktivnostih, vključno z umivanjem in oblačenjem,
visoko število točk pa živahno aktivnost brez omejitev zaradi zdravja),

-

omejitve pri socialnih vlogah zaradi fizičnega zdravja (4 postavke; nizko število
točk pomeni probleme pri delu ali drugih dnevnih aktivnosti kot posledica
telesnega zdravja, visoko število pa, da telesno zdravje ne vpliva na to),

-

socialno funkcioniranje (2 postavki; nizko število točk pomeni veliko in pogosto
oviranje normalnih socialnih aktivnosti zaradi telesnih ali čustvenih težav,
visoko število pa brez zapletov),

-

telesna bolečina (2 postavki; nizko število točk pomeni močno bolečino, ki
omejuje, visoko pa brez bolečin ali ovir),

-

mentalno zdravje (5 postavk; nizko število točk pomeni občutja živčnosti in
depresije ves čas, visoko pa občutja miru, veselja in umirjenosti ves čas),
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-

omejitve pri vlogah zaradi čustvenih problemov (3 postavke; nizko število točk
pomeni probleme pri delu in drugih dnevnih aktivnostih kot posledica čustvenih
problemov, visoko število pa brez problemov),

-

vitalnost (4 postavke; nizko število točk pomeni občutja utrujenosti in
izčrpanosti ves čas, visoko pa energičnost in elan ves čas),

-

splošno zaznavanje zdravja (5 postavk; nizko število točk pomeni zaznavanje
zdravja kot slabega, zelo verjetno pa se bo še poslabšalo, visoko število pa
zaznavanje zdravja kot izvrstnega).

Poleg tega vsebuje vprašalnik tudi postavko, ki kaže, kako posameznik zaznava
spremembo zdravja v času.
Točkovanje vprašalnika poteka skladno s priročnikom (Ware et al. 1993) v dveh
korakih, in sicer se najprej odgovore po ključu prekodira v vrednosti 0–100, pri čemer
je višji rezultat bolj zaželen. V drugem koraku se povpreči

postavke, ki tvorijo

posamezno lestvico, s čimer se dobi rezultat lestvice. Manjkajoče vrednosti se
nadomesti s povprečenjem postavk, ki tvorijo lestvico, če je manjkajočih vrednosti manj
kot polovica. Pri lestvicah z zgolj dvema postavkama nadomeščanje manjkajočih
vrednosti ni mogoče (Ware, Kosinski in Keller 1994).
Dodatno smo skladno s postopkom iz priročnika izračunali skupna skora vseh lestvic, ki
pojasnjujejo 80 – 85 % variance vseh lestvic, in sicer komponento fizičnega in
komponento mentalnega zdravja (Ware, Kosinski in Keller 1994). Pri postopku smo
uporabili norme iz ZDA, rezultati pa predstavljajo T vrednosti glede na to populacijo,
pri čemer je povprečje 50 točk, 1 SD pa 10 točk.
-

Komponenta fizičnega zdravja: nizek rezultat opisuje omejitve na področju skrbi
zase, na področju aktivnostih (fizičnih, socialnih in delovnih), močno bolečino,
pogosto utrujenost ter samozaznavanje zdravja kot slabega. Visok rezultat
obratno kaže na odsotnost omejitev, veliko energije in občutek dobrega zdravja.

-

Komponenta mentalnega zdravja: nizek rezultat opisuje pogosto doživljanje
stresa, težave v socialnem funkcioniranju in v izpolnjevanju vlog zaradi
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čustvenih dejavnikov, poleg tega je tudi zaznavanje zdravja slabo. Na drugi
strani visok rezultat kaže pogosta pozitivna čustva, odsotnost omejitev v
socialnih dejavnostih in vlogah ter zaznavanje zdravja kot dobrega.
Zanesljivost, dobljena z interno konsistentnostjo na podatkih Medical Outcomes Study
(N = 3445), sega od 0,65 do 0,94, z mediano 0,85 ter je odvisna od populacije pacientov
(McHorney et al. 1994). Sicer pa (Ware 2000) v pregledu raziskav glede SF-36
ugotavlja, da je zanesljivost, testirana tako z interno konsistentnostjo kot s test-retest
metodo, razen redkih izjem presegla mejo r = 0,70, v večini celo r = 0,80.
Na našem vzorcu je znašal Crohbachov α za lestvico fizično funkcioniranje 0,913 (N =
177); za lestvico omejitve zaradi fizičnega zdravja je 0,874 (N = 177); za lestvico
omejitve zaradi čustvenih problemov je 0,805 (N = 175); za lestvico vitalnost je 0,850
(N = 177), za lestvico mentalno zdravje je 0,886 (N = 176), za lestvico socialno
funkcioniranje je 0,773 (N = 168),v za lestvico telesna bolečina je 0,894 (N = 178) in za
lestvico splošno zaznavanje zdravja je 0,792 (N = 175).
8.2.1.3. Vprašalnik anksioznosti kot osebnostne poteze (State-Trait Anxiety Inventory
- STAI-X2) (Spielberger, Gorsuch in Lushene 1970)
State-Trait Anxiety Inventory (STAI) za odrasle (Spielberger, Gorsuch in Lushene
1970) je uveljavljena lestvica za merjenje anksioznosti pri odrasli populaciji in je
med najpogosteje uporabljenimi pripomočki za oceno anksioznosti. Razdeljena je
na dve lestvici, in sicer razlikuje med trenutnimi pogoji »anksioznosti kot stanja«
(STAI X-1) in relativno stabilno lastnostjo »anksioznosti kot osebnostne poteze«
(STAI X-2). Stanje anksioznosti je opredeljeno kot subjektivno občutje napetosti,
opreznosti, nervoznosti in skrbi, ki je povezana z aktivacijo avtonomnega živčnega
sistema. Osebnostna poteza anksioznosti pa je opredeljena kot relativno stabilna
individualna lastnost v odzivnosti na anksioznost, ki se kaže v pogostosti, kako se je
posameznik anksiozno odzval na situacije, in v verjetnosti, da se bo tudi v prihodnje
odzval na situacije tesnobno (Spielberger, Gorsuch in Lushene 1970).
Za merjenje stopnje anksioznosti smo uporabili lestvico STAI X-2 (State- Trait Anxiety
Inventory (Spielberger, Gorsuch in Lushene 1970), ki je povzeta po obstoječem
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slovenskem prevodu (Lamovec 1988). Rezultati te lestvice so bolj stabilni, saj
preverjajo splošno počutje tesnobe in ne trenutnega razpoloženja, ki bi lahko bilo v naši
raziskavi posledica vpliva trenutnih dejavnikov. Zaradi tega je ta lestvica smiselna kot
mera dolgotrajnih terapij, spremembe pa niso tako drastične (Fisher in Durham 1999,
1425; Julian 2011, 3; Butler et al. 1991, 171). Lestvica vsebuje 20 postavk, udeleženci
pa morajo označiti, kako se navadno počutijo na 4-stopenjski lestvici (od 1 – skoraj
nikoli, do 4 – skoraj vedno). Rezultat lestvice je vsota posameznikovih ocen na vseh
postavkah. Skladno s priročnikom smo manjkajoče vrednosti nadomestili s povprečjem
ostalih vrednosti, če sta manjkali ena ali dve vrednosti. V primeru, da je manjkalo več
vrednosti, se skupnega rezultata ni izračunalo.
Možen razpon rezultatov je od 20 do 80, pri čemer visoko število točk pomeni visoko
izraženo anksioznost kot osebnostno lastnost. Anksioznost kot osebnostna lastnost se
nanaša na individualne razlike v tem, kako pogosto v splošnem posameznik doživlja
anksioznost. Posamezniki z visokim dosežkom na tej lestvici doživljajo večje število
situacij bolj ogrožajoče kot tisti z nizkim dosežkom, še posebej v situacijah socialnega
primerjanja. Ti ljudje tudi pogosteje odreagirajo na te situacije z bolj intenzivnimi
tesnobnimi občutki, ki jih meri vprašalnik STAI-X1, ki meri anksioznost kot stanje
(Spielberger 1972, 93). Na lestvici STAI X-2 se povprečje doseženih točk v
sredozemskih državah (Francija, Turčija itd.) giblje okrog 40, standardna deviacija pa
10. Ženske imajo ponavadi za eno ali dve točki višji rezultat kot moški (Lamovec
1988).
STAI ima ustrezno veljavnost (Bartsch 1976). Zanesljivost po test-retest metodi je
pričakovana, in sicer je za obliko X1, ki meri anksioznost kot stanje, med 0,54 in 0,27,
za X2 obliko, ki meri anksioznost kot osebnostno lastnost, pa 0,86 in 0,73, kar je
pričakovano glede na merjen konstrukt (Hedberg 1972, 389), koeficient interne
konsistentnosti po formuli K-R 20 pa je za verzijo X1 med 0,86 in 0,92 ter 0,83 in 0,92
za X2 verzijo (Hedberg 1972, 389). Na našem vzorcu vseh udeležencev (N = 178) je pri
verziji X2 znašal Crohbachov α = 0,91.
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8.2.1.4. Lestvica depresivnosti CES-D (Center for Epidemologic studies of Depression
- CES-D) (Radloff 1977)
Lestvica depresivnosti CES-D (Center for Epidemologic studies of Depression)
(Radloff 1977) je namenjena ugotavljanju prisotnosti in težavnosti depresivnih
simptomov v zadnjem tednu in je bila razvita za odraslo neklinično populacijo.
Vprašalnik sestavlja 20 postavk, na katerih udeleženec ocenjuje na 4-stopenjski lestvici
(od 1 – redko do 4 – večinoma), kako pogosto je bilo določeno občutje prisotno v
zadnjem tednu. Postavke zajemajo naslednja področja: čustva depresivnosti, pozitivni
afekt, somatski simptomi in upočasnjenost aktivnosti ter medosebne vidike
depresivnosti. Skupni dosežek je med 20 in 80 točk. Skladno s priporočili avtorjev
vprašalnika smo štiri ali manj manjkajočih vrednosti postavk nadomestili s povprečnimi
vrednostmi rešenih postavk. Višji dosežek kaže na več simptomov depresije. Dosežek
nad 36 točk je značilen za močno izražene depresivne simptome, vendar pa vprašalnik
ni namenjen diagnosticiranju klinične depresije.
CES-D je ena najpogosteje uporabljenih in preizkušenih lestvic depresivnosti za splošno
populacijo in je zadovoljivo učinkovit tudi pri presejanju populacije za depresijo
(Williams et al. 2002, 232). Faktorska struktura je stabilna v času (Sheehan et al. 1995)
in tudi pri različnih populacijah (Shafer 2006), tudi pri bolnikih (Devins et al. 1988).
Vprašalnik ima visoko notranjo konsistentnost (α = 0,80 do 0,90), zanesljivost testretest za obdobje 2 tedna do enega leta pa je med 0,4 in 0,7 (Devins et al. 1988; Radloff
1977). Na našem vzorcu vseh udeležencev (N = 177) je znašal Crohbachov α = 0,90.

8.2.1.5. Lestvica medosebne prilagojenosti (Dyadic adjustment scale - DAS) (Spanier
1976)
Dyadic Adjustment Scale (krajše DAS) (Spanier 1976) je najbolj pogosto uporabljena
lestvica pri proučevanju in merjenju kvalitete medosebnega, partnerskega odnosa. Ima
32 postavk in štiri podlestvice:
-

Zadovoljstvo v odnosu sestavlja 10 postavk (0-50 možnih točk), in sicer
posameznik ocenjuje področja, kot so diskusija glede ločitve, zapuščanje hiše po
prepiru, obžalovanje poroke, prepiranje, iti na živce drug drugemu, se imeti
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dobro, zaupanje sozakoncu, poljubljanje sozakonca, stopnja sreče ter predanost
prihodnosti odnosa. Visoko število točk na tej podlestvici pomeni višjo stopnjo
diadičnega zadovoljstva s trenutnim stanjem odnosa in večjo zavezanost odnosu.
-

Konsenz meri 13 postavk (0-65 možnih točk). Podlestvica se tiče posameznikove
zaznave strinjanja para glede raznolikih osnovnih tem odnosa. Ta podlestvica
meri zaznano stopnjo strinjanja glede financ, rekreacije, vere, prijateljev,
dogovorov, filozofije življenja, sodelovanja z lastnimi starši in s starši
sozakonca, nameni in cilji, čas, ki ga preživita skupaj, sklepanje tehtnih
odločitev, gospodinjska opravila, prostočasne aktivnosti ter odločitve glede
kariere. Visoko število točk na tej podlestvici pomeni boljše strinjanje parov
oz. višji diadični konsenz na področju tem, ki so za partnerstvo pomembne.

-

Kohezivnost meri 5 postavk (0-24 možnih točk). Podlestvica ugotavlja
posameznikovo zaznavo glede skupnega sodelovanja v zunanjih interesih,
stimulativno izmenjevanje idej, skupno smejanje, mirno pogovarjanje o nečem
ter delo na projektu. Pari, ki so sposobni sodelovati v teh aktivnostih in imajo
podobne interese, dosegajo višji rezultat na tej podlestvici in imajo zato višjo
stopnjo diadične kohezivnosti.

-

Diadično čustveno izražanje merijo 4 postavke (0-12 možnih točk). Podlestvica
meri posameznikovo zaznavo strinjanja para glede izkazovanja čustev, spolnega
odnosa, neizkazovanja ljubezni in preutrujenost za spolni odnos. Pari, ki te
postavke ocenjujejo kot bolj pozitivne, so bolj zadovoljni z izražanje bližine in
spolnostjo v odnosu.

Seštevek vseh postavk, ki znaša od 0 do 151 točk, kaže splošno stopnjo prilagoditve v
zakonu; višji kot je rezultat, boljša je posameznikova prilagoditev v zakonu.
Posameznik, ki doseže 101 točko ali manj, je opredeljen kot partner v stiski, tisti, ki
dosežejo več kot 101 točko, pa so opredeljeni kot partnerji, ki niso v stiski (Spanier
1976, 23). Srednja vrednost za ločene pare je M = 70,7, (SD = 23,8) za poročene pa M =
114,8 (SD = 17,8). Podobno tudi kasnejše študije določajo mejo za par v stiski med 92
in 107 točkami (Graham, Liu in Jeziorski 2006, 702). Manjkajoče postavke so bile v
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raziskavi nadomeščene s povprečnimi vrednostmi za posamezno lestvico, če ni
manjkalo več kot 10 % postavk posamezne lestvice.
Zanesljivost celotnega vprašalnika DAS znaša (Cronbachov α = 0,96), na posameznih
podlestvicah pa: zadovoljstvo v odnosu (α = 0,94), konsenz (α = 0,90), kohezivnost (α =
0,81) in izražanje čustev (α = 0,73) (Spanier 1976). Tudi pregledne študije ugotavljajo
pri vprašalniku DAS dobro notranjo zanesljivost ter konstruktno veljavnost (Carey et al.
1993; Graham, Liu in Jeziorski 2006).
Na našem vzorcu je znašal Crohbachov α za lestvico zadovoljstvo v odnosu 0,885 (N =
179); za lestvico diadična kohezivnost je 0,833 (N = 178); za lestvico diadični konsenz
je 0,902 (N = 176); za lestvico čustveno izražanje je 0,664 (N = 179), za vse postavke
skupaj oz. splošno kakovost intimnega odnosa pa je 0,946 (N = 176).
Ena najbolj pomembnih diskusij glede vprašalnika DAS je, ali je ta vprašalnik
enodimenzinalen pripomoček, ki meri samo globalno prilagoditev para, ali pa je
večdimenzionalen, in zato meri štiri področja: zadovoljstvo, kohezijo, konsenz in
čustveno izražanje. Raziskovalci (Crane et al. 1990) so z eksploratorno analizo
ugotovili, da DAS podpira večdimenzinalnost, zlasti pri parih v stiski.

8.2.1. Kvalitativno zbiranje podatkov
Najpomembnejši element kvalitativnega dela raziskave so bila terapevtska srečanja po
RDT modelu, v katera so bili vključeni pari, kjer ima eden od partnerjev KVČB.
Pari, ki so sodelovali v tem delu, so bili vključeni v intervju pred in po terapevtskih
srečanjih, v katerem so se dotaknili tem, kot so: partnerski odnos, bolezen v bolnikovem
ter v partnerskem in družinskem življenju, občutki glede sebe in svojega telesa,
soočanje z boleznijo, odnos do primarne družine. Ključni vprašanji začetnega intervjuja
sta bili: »Kakšno je za vas kakovostno življenje?« in »Kako sta povezana KVČB in
kakovost vajinega odnosa?«, ključni vprašanji zaključnega intervjuja pa sta bili: »Kako
je terapija vplivala na kakovost vašega življenja?« ter »Kaj je drugače po terapiji?«
Postavljena so bila tudi dodatna podvprašanja, ki so bila odprtega tipa, saj je bil cilj
pogovora dobiti čim bolj pristno izkušnjo življenja s KVČB in odnosa, ki jo ima par do
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KVČB. Začetni intervju je služil tudi kot predstavitev raziskave, informiranje o možnih
posledicah raziskave ter o njihovi prostovoljnosti udeležbe. Zadnje srečanje pa je služilo
tudi kot povratna informacija glede terapevtskega procesa in raziskave.
Poleg tega so udeleženci tekom terapevtskega procesa pisali svoj dnevnik glede
sprememb oz. posebnosti, ki so jih opazili v partnerskem odnosu, v odnosu do sebe, na
telesni ravni in glede bolezni. Tudi tu je bilo navodilo nedirektivno in nestrukturirano,
da ne bi vplivali na odgovore.
V kvalitativnem delu so se pari vključili v cikel 12 terapevtskih srečanj, ki so trajala
enkrat na teden po 50 – 60 minut. Po srečanjih je terapevt redno zapisoval opažanje,
mnenja, opombe glede interakcije med vsemi tremi na terapiji ter vsebine terapije. Ti
zapisi so služili tudi kot pomoč pri kodiranju.

8.3. Postopek
V prvem delu raziskave, kjer se je zbiralo podatke za kvantitativno obdelavo, so
sodelovali pari, kjer ima eden od partnerjev KVČB. Bolniki s KVČB so bili kontaktirani
preko Društva za KVČB ter preko Kliničnega oddelka za gastroenterologijo Interne
klinike UKC Ljubljana. V raziskavi so lahko sodelovali vsi polnoletni bolniki s KVČB
in njihovi partnerji, ki so bili v partnerskem odnosu, ki je trajal vsaj eno leto. Po
pridobitvi informiranega soglasja so bili bolniki in njihovi partnerji naprošeni za
izpolnjevanje vprašalnikov, ki so se nanašali na z zdravjem povezano kvaliteto življenja
(Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health Survey, SF-36), kvaliteto
čustvenega življenja (Stait-Trait Anxiety Inventory, STAI-X in Center for
Epidemologic studies of Depression, CES-D) ter kvaliteto partnerskega življenja
(Dyadic Adjustment Scale, DAS). Sodelovanje je bilo anonimno, in sicer so udeleženci
zapisali šifre, tako da smo lahko poiskali pare. Oddanih vprašalnikov za pare je bilo
185, vrnjenih pa 85, kar predstavlja 45 % oddanih vprašalnikov. Rezultati so bili
statistično obdelani s pomočjo programa SPSS, verzija 17.0, moderatorski učinek
kakovosti partnerskega odnosa pa smo preverjali s pomočjo skripte PROCESS, avtorja
Andrewa Hayesa (Hayes 2013; Hayes in Matthes 2009). V zameno za sodelovanje

93

udeleženci niso prejeli posebnih bonitet, lahko pa so nadaljevali s sodelovanjem v
drugem delu raziskave.
V drugem delu raziskave, ki je bil pretežno kvalitativno naravnan, pa so sodelovali pari,
ki so izpolnjevali pogoje za sodelovanje v prvem delu, poleg tega pa so tudi imeli
potrebo po terapevtskem odnosu, pri čemer ni bilo pomembno, s kakšnim problemom
so prišli na terapijo. Ti pari so se po predhodni pridobitvi informiranega soglasja
vključili v terapevtski proces po modelu RDT, ki zajema 12 zaporednih tedenskih
srečanj para, ki so trajala 50 do 60 minut. Terapevtska srečanja so bila vodena v skladu
z obstoječimi zakoni in etičnimi kodeksi; terapevt-raziskovalec je bil med tekom
terapevtskih srečanj vključen tudi v supervizijo pri usposobljenemu supervizorju.
Udeleženci so izpolnili pred, v sredini in po končanem terapevtskem procesu enake
vprašalnike kot v kvantitativnem delu. Med samim procesom terapije so bili naprošeni,
naj vodijo dnevnik refleksij glede sprememb oz. posebnosti v partnerskem odnosu in
bolezni. Pred začetkom terapije ter po koncu je raziskovalec z njimi še izvedel
poglobljen intervju, v katerem se je dotaknili tem, kot so: partnerski odnos, bolezen v
bolnikovem ter v partnerskem in družinskem življenju, občutki glede sebe in svojega
telesa, soočanje z boleznijo, odnos do primarne družine.
Intervjuji so bili dobesedno prepisani. Vsebina intervjujev in dnevnikov klientov, pa
tudi terapevtovi zapiski po terapevtskih in supervizijskih srečanjih so bili analizirani s
pomočjo na podatkih osnovane teorije (t. i. grounded theory). Analizo je izvedel glavni
raziskovalec, ki je tudi vodil terapevtski proces. Metoda na podatkih osnovane teorije (t.
i. grounded theory) sloni na analizi gradiva z namenom »odkriti« ali poimenovati
spremenljivke (npr. kategorije, koncepte) in njihove medsebojne odnose (Glaser in
Strauss 1967; Strauss in Corbin 1990). V pričujoči raziskavi je to potekalo tako, da je
raziskovalec iz posameznik primerov izjav oz. misli udeležencev, ki jih je dobil v
intervjuju oz. v refleksijah, ter tudi zapiskov po terapevtskih srečanjih in supervizijah
iskal posamezne teme in jih uvrščal v kategorije. Ob tem je nove podatke ves čas
primerjal z obstoječimi kategorijami in po potrebi ustvaril nove kategorije. Ob
razvrščanju si je zapisali pomembne opombe, ki so kasneje služile kot pomoč pri
razvrščanju kategorij in iskanju odnosov med kategorijami. Na koncu analize je za pare
dobil veliko število kategorij, ki so se med sabo grupirale in ustvarjale odnose med
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sabo. Metoda na podatkih osnovane teorije je tako omogočila poglobljeno raziskavo
doživljanja kronične bolezni ter partnerskega odnosa v povezavi s kakovostjo življenja.
Načrt raziskave je odobrila Etična komisija RS (odobritev št.: 155/04/10).
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9. REZULTATI

Rezultati so razdeljeni glede na glavni fokus analize, in sicer na analizo celotne skupine
85 parov ter na analizo tistih parov, ki so se vključili v terapevtski proces.

9.1. Analiza celotne skupine parov s KVČB

9.1.1. Hipoteza 1: Bolniki s KVČB bodo imeli pomembno slabšo kakovost življenja
kot njihovi partnerji
Normalnost porazdelitve razlik parov, ki je pogoj za t-test za odvisne vzorce, smo
testirali s pomočjo ocene grafov (normalni verjetnosti graf) in testiranjem statistične
pomembnosti odstopanja od normalne porazdelitve. Pomembna odstopanja so bila le pri
nekaterih lestvicah vprašalnika DAS (glej poglavje Priloge). Lestvice smo dodatno
analizirali skladno s priporočili strokovnjakov (Osborne 2004; Field 2013) in odkrili
pomembna odstopanja pri treh parih, ki smo jih v analizi razlik odstranili, kar je tudi
pomembno izboljšalo distribucijo razlik med partnerji (glej poglavje Priloge). Tako smo
lahko na vseh podatkih uporabili t-test za odvisne vzorce.
Tabela 6. Razlike med bolniki s KVČB in njihovimi partnerji brez KVČB na področjih
depresivnosti, anksioznosti, z zdravjem povezane kakovosti odnosa ter kakovosti
partnerskega odnosa.
vprašalnik lestvica

CESD

depresivnost

prisotnost
KVČB
bolniki s

N

M

SD

83 36,8

10,62

83 31,9

8,51

KVČB
partnerji
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t

df

stat. pom.

3,992

82

< ,000**

Cohenov
d
0,52ǂ

STAI X2

anksioznost

bolniki s

84 45,2

9,95

partnerji

84 37,8

9,25

zadovoljstvo v

bolniki s

84 37,2

7,40

odnosu

KVČB
partnerji

84 39,1

6,19

diadična

bolniki s

81 14,8

4,51

kohezivnost

KVČB
partnerji

81 15,7

4,26

diadični

bolniki s

81 43,9

8,61

konsenz

KVČB
partnerji

81 45,1

9,47

čustveno

bolniki s

83 7,5

2,57

izražanje

KVČB
partnerji

83 8,0

2,29

bolniki s

85 102,6 20,78

KVČB

DAS

skupaj

-3,482

83

,001**

0,77ǂ

-3,258

79

,002*

-0,26

-2,000

76

,049*

-0,19

-1,593

76

,115

-0,15

-2,044

78

,044*

-0,19

-3,037

80

,003*

-0,22

KVČB

SF 36

partnerji

85 107,1 19,46

Fizično

bolniki s

84 71,2

22,26

funkcioniranje

KVČB
partnerji

84 88,9

17,53

Omejitve zaradi bolniki s

84 37,8

41,16

84 80,1

31,23

fiz. zdravja

KVČB
partnerji
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-7,611

83

< ,000**

-0,89ǂǂ

-2,972

83

,004**

-1,16ǂǂ

Omejitve zaradi bolniki s

84 65,9

39,40

partnerji

84 81,7

32,89

bolniki s

84 49,4

18,08

partnerji

84 63,2

19,62

Mentalno

bolniki s

84 61,4

17,24

zdravje

KVČB
partnerji

84 71,2

18,51

Socialno

bolniki s

84 60,3

20,09

funkcioniranje

KVČB
partnerji

84 77,8

20,20

Telesna

bolniki s

84 58,6

24,73

bolečina

KVČB
partnerji

84 75,5

23,27

Splošno

bolniki s

84 45,6

20,07

zaznavanje

KVČB
partnerji

84 66,3

18,00

Komponenta

bolniki s

84 39,9

10,16

fizičnega

KVČB
partnerji

84 50,4

8,38

Komponenta

bolniki s

84 44,1

9,99

mentalnega

KVČB
84 48,3

10,47

čust. problemov KVČB

Vitalnost

KVČB

-5,330

83

< ,000**

-0,44

-4,559

83

,000**

-0,73ǂ

-6,163

83

< ,000**

-0,55ǂ

-5,088

83

< ,000**

-0,87ǂǂ

-7,473

83

< ,000**

-0,70ǂ

-8,148

83

< ,000**

-1,08ǂǂ

-3,305

83

,001**

-1,13ǂǂ

5,807

83

< ,000**

-0,41

zdravja

zdravja

zdravja
partnerji
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Opombe: ** razlika je statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0,01; * razlika je
statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0,05; Cohenov d je izračunan kot (MKVČBMpartnerji)/√((SDKVČB2-SDpartnerji2)/2); ǂ Cohenov d je srednje velik, tj. med 0,5-0,8; ǂǂ Cohenov d je
velik, tj. nad 0,8.

Iz tabele vidimo, da imajo zdravi partnerji boljšo kakovost življenja na vseh področjih,
in sicer so manj depresivni in tesnobni ter doživljajo večjo z zdravjem povezano
kakovost življenja ter kakovost partnerskega odnosa. Razlike med partnerji s KVČB in
zdravimi partnerji so tudi statistično pomembne vsaj na ravni α < ,05 na vseh
podlestvicah razen na podlestvici diadični konsenz, kjer dosegajo zdravi partnerji tudi
boljši rezultat, vendar razlika ni statistično pomembna.
Cohenov d, ki predstavlja velikost učinka, dodatno kaže, da je velikost teh razlik
praktično na vseh (pod)lestvicah razen pri kakovosti partnerskega odnosa srednje velika
do velika, in sicer je največja razlika na področju komponente fizičnega zdravja, srednje
velika razlika je na področjih anksioznosti in depresivnosti, skoraj srednje velika razlika
je tudi na področju komponente mentalnega zdravja, medtem ko je na področju
kakovosti partnerskega odnosa razlika majhna.

9.1.2. Hipoteza 2: Kakovost življenja na področju čustvenega doživljanja in
doživljanja z zdravjem povezane kakovosti življenja je pomembno povezana s
kakovostjo partnerskega odnosa
To hipotezo smo preverjali na celotnem vzorcu. Najprej smo preverili normalnost
distribucij na celotnem vzorcu udeležencev, in sicer tako s pomočjo statističnih testov
kot tudi s pomočjo ocene grafov. Rezultati na vseh podlestvicah vprašalnikov statistično
pomembno odstopajo od normalne porazdelitve (glej poglavje Priloge), poleg tega tudi
pri mnogih lestvicah normalnostni verjetnostni grafi (podatki niso prikazani) kažejo
pomembna odstopanja od normalnosti, zato smo uporabili neparametrični test
Spearmanov rho (rs).
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Tabela 7. Korelacije med kakovostjo partnerskega odnosa ter depresivnostjo,
anksioznostjo in z zdravjem povezano kakovostjo življenja (na celotnem vzorcu N =
170)
kakovost
partnerskega
odnosa

zadovoljstvo diadična diadični čustveno
v odnosu kohezivnost konsenz izražanje

komponenta fizičnega zdravja z
zdravjem povezane kakovosti
življenja

,170*

,248**

,131

,106

,149

komponenta mentalnega zdravja z
zdravjem povezane kakovosti
življenja

,340**

,406**

,324**

,174*

,381**

depresivnost

-,408**

-,435**

-,321**

-,278**

-,404**

anksioznost

-,307**

-,397**

-,257**

-,169*

-,353**

Opombe: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0,01; * korelacija je
statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0,05.

Iz tabele vidimo, da je kakovost partnerskega odnosa statistično pomembno povezana
tako z zdravjem povezano kakovostjo življenja kot tudi z depresivnostjo in
anksioznostjo, pri čemer je najmočnejša povezava z depresivnostjo (srednje močna),
najšibkejša (šibka) pa z zdravjem povezano kakovostjo življenja na področju fizičnega
zdravja. Od posameznih dimenzij kakovosti partnerskega odnosa pa so največje
povezave z dimenzijo zadovoljstva v odnosu, ki so tako s komponento mentalnega
zdravja kot tudi z depresivnostjo in anksioznostjo srednje močne (tj. okoli 0,40).

9.1.3. Hipoteza 3: Kronična bolezen in zdravstvene težave niso pomembno
povezane s kakovostjo partnerskega odnosa
V metodi, podpoglavje 2.1. Udeleženci, so podrobneje predstavljeni podatki za
zdravstveno stanje celotne skupine udeležencev. Skupno je 85 bolnikov s KVČB pri
sebi ocenilo 168 kroničnih zdravstvenih težav (npr. artritis, kronični glavoboli, alergije),
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medtem ko je 22 njihovih partnerjev ocenilo, da ima vsaj eno kronično zdravstveno
težavo, skupaj 52 kroničnih zdravstvenih težav. V podpoglavju udeleženci so tudi bolj
natančno razdelani akutni simptomi bolezni, zapleti in izvenčrevesni znaki za bolnike s
KVČB. Število teh simptomov smo za vsakega posameznika sešteli. Ta seštevek
simptomov služi kot približna mera obremenjenosti posameznika z boleznijo, čeprav
seveda posamezni simptomi med seboj niso primerljivi in obremenjenost ne narašča
linearno.
V spodnji tabeli so prikazane povezave izraženosti kronične bolezni s kakovostjo
partnerskega odnosa, in sicer je uporabljen Spearmanov rho (rs).

Tabela 8. Korelacije med kakovostjo partnerskega odnosa (DAS) ter zdravstvenimi
težavami
št.

prisotnost izvenčrevesni

kroničnih
bolezni
kakovost partnerskega

KVČB

a

zapleti
KVČB

znaki
KVČB

a

akutni
b

simptomi
KVČB b

b

-,110

-,109

-,073

-,143

-,140

zadovoljstvo v odnosu

-,119

-,112

-,076

-,163*

-,181*

diadična kohezivnost

-,015

-,097

-,031

-,107

-,121

diadični konsenz

-,082

-,066

-,013

-,061

-,061

čustveno izražanje

-,128

-,100

-,063

-,136

-,151

odnosa

Opombe:

a

vključili smo celoten vzorec N = 170; b vključili smo bolnike s KVČB N = 85; * korelacija je

statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0,05.

Iz tabele vidimo, da so korelacije med prisotnostjo kronične bolezni ter tudi med
izraženostjo KVČB ter kakovostjo intimnega odnosa povsod negativne, vendar zelo
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majhne in niso statistično pomembne. Nivo statistične pomembnosti dosegata le
korelaciji med zadovoljstvom z odnosom in zapleti ter akutnimi simptomi KVČB,
vendar sta tudi ti dve korelaciji majhni (tj. pod 0,2).

9.1.4. Hipoteza 4: Kronična bolezen in zdravstvene težave so pomembno povezane
s kakovostjo čustvenega življenja in z zdravjem povezano kakovostjo življenja
Po enakem principu kot pri prejšnji hipotezi smo uporabili samoporočane ocene
kroničnih bolezni ter težav, ki jih imajo bolniki s KVČB. Tokrat smo se osredotočili na
povezavo s kakovostjo čustvenega življenja, kot ju merita vprašalnika depresivnosti
CES-D in anksioznosti STAI-X, ter z zdravjem povezano kakovostjo življenja. Tudi
tokrat je bil uporabljen Spearmanov rho (rs).

Tabela 9. Korelacije med zdravstvenimi težavami ter z zdravjem povezano kakovostjo
življenja in kakovostjo čustvenega življenja (na celotnem vzorcu N = 170 oz. pri
bolnikih s KVČB N = 85)
št. kroničnih
bolezni a

prisotnost izvenčrevesni
KVČB a

znaki

zapleti

akutni

KVČB b

simptomi

KVČBb
komponenta fizičnega

KVČB b

-,513**

-,505**

-,402**

-,437**

-,610**

-,101

-,251**

-,161*

-,137

-,222**

depresivnost

,193*

,255**

,214**

,170*

,251**

anksioznost

,215**

,352**

,225**

,276**

,324**

zdravja z zdravjem
povezane kakovosti
življenja
komponenta mentalnega
zdravja z zdravjem
povezane kakovosti
življenja
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Opombe:

a

vključili smo celoten vzorec N = 170; b vključili smo bolnike s KVČB N = 85; * korelacija je

statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0,05; ** korelacija je statistično pomembna na nivoju
tveganja α < 0,01.

Iz tabele vidimo, da so tako prisotnost kronične bolezni kot tudi težave pri KVČB
pomembno povezane s kakovostjo življenja. Najvišje korelacije so med komponento
fizičnega zdravja ter boleznimi, in sicer so povezave srednje (nad 0,3) oz. tudi močne
(nad 0,5).
Na področju čustvene kakovosti življenja opazimo, da je povezanost nekoliko višja med
anksioznostjo in kroničnimi boleznimi in simptomi KVČB kot med depresivnostjo ter
kroničnimi boleznimi in simptomi KVČB, čeprav so vse povezave statistično
pomembne.
Še najnižje povezave so med komponento mentalnega zdravja z zdravjem povezane
kakovosti življenja ter zdravstvenimi težavami, in sicer je velikost povezav pri bolnikih
s KVČB podobna kot pri depresiji.
Izpostaviti velja tudi primerjavo korelacij med številom kroničnih bolezni in KVČB ter
med različnimi vidiki kakovosti življenja. Vsi udeleženci raziskave so ocenili kronične
zdravstvene težave in poleg KVČB, ki jih je imela polovica udeležencev, je imelo tudi
22 partnerjev prisotno kakšno kronično zdravstveno stanje (skupaj 52 kroničnih bolezni,
najpogosteje kronično bolečino, hipertenzijo in alergijo, glej poglavje 2.1. Udeleženci v
Metodi). Velikost povezave je podobna na področju komponente fizičnega zdravja,
medtem ko so ostala področja kakovosti življenja manj povezana s skupnimi kroničnimi
boleznimi kot le s KVČB. Na področju komponente mentalnega zdravja korelacija s
kroničnimi boleznimi niti ni pomembna.
Za boljšo oceno razlik med KVČB in drugimi zdravstvenimi težavami smo dodatno
preverili korelacije med številom kroničnih bolezni ter z zdravjem povezano kakovostjo
življenja, depresivnostjo in anksioznostjo samo pri partnerjih bolnikov s KVČB.
Korelacija je bila statistično pomembna le na komponenti fizičnega zdravja (rs(83) = ,470, p < ,001), kar je pravzaprav podobno kot pri KVČB. Drugače pa je bila povezava
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na drugih področjih zanemarljiva: povezava z komponento mentalnega zdravja je rs(83)
= ,028, p = ,802, z anksioznostjo rs(83) = ,068, p = ,534 ter z depresivnostjo rs(83) =
,168, p = ,123. Povezave med boleznijo in kakovostjo čustvenega življenja so torej nižje
pri partnerjih kot pri bolnikih s KVČB, še posebej na področju anksioznosti (povezava
pade za ,15).

9.1.5. Hipoteza 5: Kakovost partnerskega odnosa moderira povezavo med KVČB
ter depresivnostjo, anksioznostjo in z zdravjem povezano kakovostjo življenja
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali kakovost partnerskega odnosa moderira povezavo
med KVČB ter kakovostjo čustvenega življenja in z zdravjem povezano kakovostjo
življenja. Predpostavljali smo, da bo intimen odnos zmanjšal povezavo med boleznijo in
kakovostjo čustvenega življenja oz. z zdravjem povezano kakovostjo življenja.
Predpostavko smo testirali s pomočjo regresijskih modelov učinka intimnost na
kakovosti življenja. Moderacijski učinek kakovosti partnerskega odnosa na povezavo
med KVČB in kakovostjo življenja smo preverjali s pomočjo skripte PROCESS avtorja
Andrewa Hayesa (Hayes 2013; Hayes in Matthes 2009). Pred tem smo s pomočjo
SPSS-a analizirali predpostavke za linearno regresijo: pri vseh modelih so predpostavke
zadovoljene (podatki so prikazani v poglavju Priloge). Pri nekaterih modelih so prisotne
vplivne točke (oz. posamezniki), vendar se modeli po odstranitvi teh oseb niso
spremenili, zato smo jih ohranili v analizi. Končni rezultati so prikazani spodaj, in sicer
obsegajo modele za depresijo, anksioznost in za obe komponenti z zdravjem povezane
kakovosti življenja, v katerem sta kakovost odnosa in bolezen centrirani s pomočjo
aritmetične sredine, s čimer se zmanjša multikolinearnost z interakcijo. Poleg tega
analiza PROCESS tudi kontrolira potencialno heteroscedastičnost v modelih, kar
omogoča izračun napovednih intervalov. Naravo interakcije med intimnostjo odnosa in
KVČB v odnosu do kakovosti življenja smo nato grafično prikazali s preko izračuna
vrednosti enačbe za učinek KVČB na kakovost življenja pri visoki, povprečni in nizki
intimnosti skupine, pri čemer sta visoka in nizka intimnost definirani kot +/-1 SD
rezultata na vprašalniku DAS.
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Tabela 10. Linearni model napovedi depresivnosti upoštevajoč kakovost partnerskega
odnosa, prisotnost KVČB in interakcijo med njima
b

SE b

t

p

konstanta

34,142

0,668

51,134

,000**

kakovost partnerskega odnosa
(centrirana)

-0,199

0,038

-5,211

,000**

prisotnost KVČB (centrirana)

4,211

1,336

3,151

,002**

interakcija kakovost partnerskega
odnosa X prisotnost KVČB

-0,118

0,076

-1,542

,125

Opomba: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju tveganja α < ,01; R2 = 0,253

Iz tabele vidimo, da tako kakovost partnerstva kot prisotnost KVČB statistično
pomembno napovedujeta depresivnost, in sicer večja kakovost partnerskega odnosa
znižuje depresivne simptome, prisotnost KVČB jih pa zvišuje. Interakcija med KVČB
in kakovostjo partnerskega odnosa pa ni statistično pomembna.
Dodatno smo analizirali odnos med depresivnostjo in KVČB tudi s pomočjo
regresijskih enačb (t. i. »simple slopes analysis«) za tri stopnje kakovosti partnerskega
odnosa. Spodaj so enačbe grafično prikazane, in sicer je prikazan celoten možen razpon
točk na vprašalniku depresivnosti.
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napovedana depresivnost

80
70
60

nizka kakovost
partnerstva

50
40

srednja kakovost
partnerstva

30

visoka kakovost
partnerstva

20
odsotna

prisotna
KVČB

Opomba: Srednja kakovost partnerstva predstavlja povprečni rezultat našega vzorca na vprašalniku
DAS, visoko in nizko izražena kakovost partnerstva pa predstavljata +/- 1 SD na DAS.

Slika 1: Odnos med KVČB in napovedano depresivnostjo v primeru visoke, povprečne
in nizke kakovosti partnerskega odnosa.

Iz slike vidimo, da v primeru visoke kakovosti partnerskega odnosa prisotnost bolezni
ne dvigne depresivnosti izrazito. Čeprav je odnos pozitiven, pa ni statistično
pomemben, b = 1,824, 95% IZ [-1,51, 5,16], t = 1,078, p = ,283. Večji porast
depresivnosti pa je v primeru nižje kakovosti partnerskega odnosa, in sicer sta tako pri
srednji vrednosti kakovosti partnerskega odnosa (b = 4,21, 95% IZ [1,57, 6,85], t =
3,151, p = ,002) kot pri nizki (b = 6,60, 95% IZ [1,96, 11,23], t = 2,813, p = ,006)
odnosa med boleznijo in depresijo pozitivna in statistično pomembna.
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Tabela 11. Linearni model napovedi anksioznosti upoštevajoč kakovost partnerskega
odnosa, prisotnost KVČB in interakcijo med njima

konstanta
kakovost partnerskega odnosa
(centrirana)
prisotnost KVČB (centrirana)
interakcija kakovost partnerskega
odnosa X prisotnost KVČB

b

SE b

t

p

41,51

0,722

57,504

> 0,001**

-0,15

0,037

-4,102

> 0,001**

6,48

1,444

4,484

> 0,001**

-0,02

0,075

-0,309

0,758

Opomba: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju tveganja α < ,01; R2 = 0,214

Iz tabele vidimo, da kakovost partnerskega odnosa in prisotnost KVČB statistično
pomembno napovedujeta anksioznost, medtem ko med njima ni statistično pomembne
interakcije.
Dodatno smo analizirali odnos med anksioznostjo in KVČB tudi s pomočjo regresijskih
enačb (t. i. »simple slopes analysis«) za tri stopnje kakovosti partnerskega odnosa.
Spodaj so enačbe grafično prikazane, in sicer je prikazan celoten možen razpon točk na
vprašalniku anksioznosti.
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napovedana anksioznost

80
70
60
50

nizka kakovost
partnerstva

40

srednja kakovost
partnerstva

30

visoka kakovost
partnerstva

20
odsotna

prisotna
KVČB

Opomba: Srednja kakovost partnerstva predstavlja povprečni rezultat našega vzorca na vprašalniku
DAS, visoko in nizko izražena kakovost partnerstva pa predstavljata +/- 1 SD na DAS.

Slika 2. Odnos med KVČB in napovedano anksioznostjo v primeru visoke, povprečne
in nizke kakovosti partnerskega odnosa.

Iz slike vidimo, da je nižja kakovost partnerskega odnosa povezana z večjo
anksioznostjo, prav tako tudi v primeru prisotnosti KVČB anksioznost naraste. Razlika
v anksioznosti med posameznimi stopnjami kakovosti partnerskega odnosa ostaja enaka
tudi takrat, ko je bolezen prisotna, kar kaže na odsotnost interakcije. Tudi regresijske
enačbe, ki napovedujejo anksioznosti kot posledico bolezni KVČB v primeru nizke,
srednje in visoke kakovosti partnerskega odnosa, so v vseh primerih statistično
pomembne, koeficienti b pa zelo podobni (za nizko kakovost partnerskega odnosa b =
6,94; za srednjo b = 6,48, za visoko pa b = 6,01, pri vseh pa je velikost statistično
pomembna na ravni p < ,001).
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Tabela 12. Linearni model napovedi fizične komponente z zdravjem povezane
kakovosti življenja upoštevajoč kakovost partnerskega odnosa, prisotnost KVČB in
interakcijo med njima
b
konstanta

SE b

45,30

0,727

0,07

0,036

-10,22

1,455

0,09

0,072

t

p

62,320 >0,000**

kakovost partnerskega odnosa
(centrirana)
prisotnost KVČB (centrirana)

1,982

0,049*

-7,024 >0,000**

interakcija kakovost partnerskega
odnosa X prisotnost KVČB

1,205

0,230

Opomba: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju tveganja α < ,01; * korelacija je statistično
pomembna na nivoju tveganja α < ,05 ; R 2= 0,271

Iz tabele vidimo, da KVČB statistično pomembno napoveduje rezultat na komponenti
fizičnega zdravja, medtem ko je učinek kakovosti partnerskega odnosa partnerstva na
meji pomembnosti. Interakcija med kakovostjo partnerstva in KVČB pa ni pomembna.

Dodatno smo analizirali odnos med komponento fizičnega zdravja in KVČB tudi s
pomočjo regresijskih enačb (t. i. »simple slopes analysis«) za tri stopnje kakovosti
partnerskega odnosa. Spodaj so enačbe grafično prikazane, in sicer je za komponento
fizičnega zdravja prikazan razpon točk za večino populacije (4 SD, pri čemer je
povprečna vrednost 50).
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napovedana komponenta fizičnega
zdravja

70
65
60
55

nizka kakovost
partnerstva

50

srednja kakovost
partnerstva

45
40

visoka kakovost
partnerstva

35
30
odsotna

prisotna
KVČB

Opomba: Srednja kakovost partnerstva predstavlja povprečni rezultat našega vzorca na vprašalniku
DAS, visoko in nizko izražena kakovost partnerstva pa predstavljata +/- 1 SD na DAS.

Slika 3. Odnos med KVČB in napovedano komponento fizičnega zdravja v primeru
visoke, povprečne in nizke kakovosti partnerskega odnosa.

Iz slike vidimo, da kakovost partnerskega odnosa ni pomemben dejavnik za rezultat na
komponenti fizičnega zdravja v primeru odsotnosti KVČB. Z nastopom bolezni pa
večja kakovost partnerskega odnosa nekoliko ublaži padec v doživljanju fizičnega
zdravja, vendar pa ta učinek ni statistično pomemben na nobeni stopnji kakovosti
partnerskega odnosa (za nizko stopnjo kakovosti znaša b = -11,98, 95% IZ [-15,74, 8,22], t = -8,217, p < ,001, za srednjo je b nekoliko nižji, in sicer b = -10,22, 95% IZ [13,10, -7,35], t = -7,024, p < ,001, za nizko stopnjo kakovosti partnerskega odnosa pa je
b najnižji, tj. b = -8,47, 95% IZ [-12,82, -4,12], t = -3,846, p < ,001).
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Tabela 13. Linearni model napovedi mentalne komponente z zdravjem povezane
kakovosti življenja upoštevajoč kakovost partnerskega odnosa, prisotnost KVČB in
interakcijo med njima
b
konstanta

SE b

t

p

46,24

0,758

61,034 >0,000**

0,16

0,037

4,323 >0,000**

-3,53

1,514

-2,333

0,021*

0,05

0,073

0,737

0,462

kakovost partnerskega odnosa
(centrirana)
prisotnost KVČB (centrirana)
interakcija kakovost partnerskega
odnosa X prisotnost KVČB

Opomba: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju tveganja α < ,01; * korelacija je statistično
pomembna na nivoju tveganja α < ,05 ; R 2= 0,140

Iz tabele vidimo, da kakovost partnerskega odnosa in KVČB pomembno napovedujeta
komponento mentalnega zdravja, medtem ko interakcija med kakovostjo partnerstva in
KVČB ni pomembna.

Dodatno smo analizirali odnos med komponento mentalnega zdravja in KVČB tudi s
pomočjo regresijskih enačb (t. i. »simple slopes analysis«) za tri stopnje kakovosti
partnerskega odnosa. Spodaj so enačbe grafično prikazane, in sicer je za komponento
mentalnega zdravja prikazan razpon točk za večino populacije (4 SD, pri čemer je
povprečna vrednost v populaciji 50 točk).
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napovedana komponenta mentalnega
zdravja

70
65
60
55

nizka kakovost
partnerstva

50

srednja kakovost
partnerstva

45
40

visoka kakovost
partnerstva

35
30
odsotna

prisotna
KVČB

Opomba: Srednja kakovost partnerstva predstavlja povprečni rezultat našega vzorca na vprašalniku
DAS, visoko in nizko izražena kakovost partnerstva pa predstavljata +/- 1 SD na DAS.

Slika 4: Odnos med KVČB in napovedano komponento mentalnega zdravja v primeru
visoke, povprečne in nizke kakovosti partnerskega odnosa.

Za razliko od komponente fizičnega zdravja je kakovost partnerskega odnosa
pomemben prediktor komponente mentalnega zdravja že pri odsotnosti KVČB.
Prisotnost KVČB pa bistveno poslabša rezultate na komponenti mentalnega zdravja, in
sicer so ti z nižjo kakovostjo partnerstva nižji. Tako je pri nizki kakovosti partnerskega
odnosa učinek bolezni na mentalno komponento statistično pomemben (b = -4,62, 95%
IZ [-8,90, -0,31], t = -2,118, p = 0,036). Pri srednje izraženi kakovosti partnerskega
odnosa je učinek bolezni že manjši, a še vedno statistično pomemben (b = -3,53, 95%
IZ [-6,52, -0,54], t = -2,333, p = 0,021). Pri visoki kakovosti partnerskega odnosa pa
učinek bolezni ni več statistično pomemben (b = -2,44, 95% IZ [-6,49, 1,60], t = -1,193,
p = 0,234).
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9.2. Analiza parov s KVČB v procesu RDT
Vsi udeleženci, ki so sodelovali v skupinskem delu raziskave, so bili povabljeni tudi v
drugi del raziskave, v katerem so se bolniki s KVČB in njihovi partnerji vključili v cikel
terapevtskih srečanj po metodi relacijske družinske terapije. Podrobnejši opisi
udeležencev so v poglavju Metoda, v podpoglavju Udeleženci kvalitativnega dela
raziskave. Kvalitativni del raziskave je imel namen celostno raziskati doživljanje
bolezni KVČB v kontekstu partnerstva tako za bolnika kot za zdravega, kar bo tudi
izhodišče za bolj poglobljeno analizo podatkov, dobljenih z vprašalniki v skupinskem
delu raziskave. Poleg tega je bil cilj raziskati potencial RDT modela za obravnavo
kroničnih somatskih bolezni.
V nadaljevanju so prikazani rezultati parov s KVČB in ene bolnice s KVČB, ki so bili
vključeni v terapevtski proces. Rezultati zajemajo tako kvantitativno analizo
vprašalnikov pred terapevtskim procesom, med njim in po njem, kot tudi kvalitativno
analizo vsebine in dinamike terapevtskega procesa ter doživljanja bolnikov.

9.2.1. Hipoteza 6: Pari bodo imeli po terapevtskem procesu višjo kakovost življenja
kot pred njim
Rezultate vprašalnikov pred in po terapiji smo obdelali statistično. Porazdelitev razlik
ne odstopa statistično pomembno od normalne porazdelitve (glej poglavje Priloge), zato
smo uporabili parametrični t-test za odvisne vzorce. Zaradi majhnosti vzorca smo
izračunali tudi Cohenov d kot mero ocene velikosti učinka razlik v populaciji, saj je pri
tako majhnih vzorcih težko dobiti statistično pomembnost razlik (Sullivan in Feinn
2012).
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Tabela 14. Primerjava rezultatov kakovosti življenja pred terapevtskim procesom in po
njem med posameznimi udeleženci (N = 7)
mera kakovosti življenja

M

CESD pred - CESD po

6,3

DAS skupno pred - DAS skupno po
SF36 komponenta fizičnega zdravja pred –

SD

t

df

stat. pom.

Cohenov d

12,74 1,306

6

,239

0,47

-6,3

6,47 -2,398

5

,062

-1,06ǂǂ

3,4

11,72

6

,475

0,33

-7,2

9,17 -2,070

6

,084

-0,47

4,6

4,28

6

,030*

0,51

,762

SF36 komponenta fizičnega zdravja po
SF36 komponenta mentalnega zdravja pred
- SF36 komponenta mentalnega zdravja po
STAI X2 pred – STAI X2 po

2,828

ǂ

Opombe: * korelacija je statistično pomembna na nivoju tveganja α < ,05; Cohenov d je izračunan kot
(Mpred-Mpo)/√((SDpred2-SDpo2)/2); ǂ Cohenov d je srednje velik, tj. med 0,5-0,8; ǂǂ Cohenov d je velik, tj.
nad 0,8

Iz tabele vidimo, da spremembe v kakovosti življenja pri sedmih udeležencih terapije ne
dosegajo meje statistične pomembnosti, razen na področju tesnobe (STAI X2). Mera
velikosti učinka pa kaže večje spremembe. Spremembe pri povečanju kakovosti
partnerskega odnosa lahko označimo kot velike. Srednja velikost učinka pa je na
področju zmanjšanja tesnobe, na meji srednje velikega učinka pa je tudi izboljšanje na
področju depresivnosti in mentalnega vidika z zdravjem povezane kakovosti zdravja.
Navajamo tudi število točk na vprašalnikih pred terapevtskim procesom in po njemu, v
oklepaju pa je standardna deviacija. Za depresivnost na CES-D je povprečna vrednost
pred terapijo 38,1 (17,60), po terapiji pa 31,9 (7,27), za kakovost partnerskega odnosa je
skupni seštevek na DAS pred terapijo 104,5 (8,02), po terapiji pa 110,8 (2,64), za
komponento fizičnega zdravja, merjeno s SF 36, je povprečna standardizirana vrednost
53,4 (7,13), po terapiji pa 50,0 (12,45), za komponento mentalnega zdravja pa je
povprečno standardizirana vrednost pred terapijo 34,9 (17,38), po terapiji pa 42,1
(12,84) in za anksioznost je povprečni rezultat na STAI X2 pred terapijo 45,9 (9,96), po
terapiji pa 41,3 (7,99).
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Ker je vsak primer individualen, so v nadaljevanju predstavljeni posamezni rezultati
vprašalnikov tudi grafično za vsako mero kakovosti življenja posebej, pri čemer so
moški udeleženci označeni s kvadratki, ženske s krogci. Na grafih so prikazani tudi
celotni možni razponi točk vprašalnikov, pri komponentah mentalnega in fizičnega
zdravja z zdravjem povezane kakovosti življenja pa je prikazana povprečna vrednost 50.
Udeleženci so izpolnjevali vprašalnike pred začetkom terapevtskih srečanj, na sredini
(po 6. srečanju) in na koncu terapevtskih srečanj (po 12. srečanju). Par št. 1 ni dokončal
terapevtskega procesa in je tudi rešil le vprašalnike na začetku terapevtskega procesa. V
analizi razlik pred in po terapevtskem procesu se prvega para tako ni upoštevalo.
80
70

Par1-M
Par1-Ž (CB)

št. točk

60

Par2-M
Par2-Ž (UK)

50

Par3-M (UK)
Par3-Ž

40

Par4-M
Par4-Ž (CB)

30

Ind-Ž (UK)
povprečje

20
pred

med

po

CES-D

Slika 5. Depresivnost pred terapevtskim procesom, po 6. srečanju in po terapevtskem
procesu (12. srečanje) pri udeležencih terapije.

Iz zgornje slike lahko vidimo, da samoocene depresivnosti v povprečju padajo tekom
terapevtskega procesa. Nekateri posamezniki so močno presegli mejo 36 točk, ki že
pomeni pomembno izraženo depresivno simptomatiko, pa tudi povprečna vrednost pred
začetkom terapij je presegla to vrednost (38,1 točke), medtem ko je na koncu terapije
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povprečna vrednost padla pod to mejo (31,9 točke), pa tudi praktično vsi udeleženci so
zmanjšali samooceno depresivnosti. Izjema je le bolnica s Crohnovo boleznijo v paru 4,
ki kaže blago povečano simptomatiko, ki še ni pomembna. Izrazito nihanje pa je pri
bolnici z ulceroznim kolitisom pri paru 2, ki se ji med terapijo depresivnost pomembno
poveča in tudi ostane nekoliko višja kot na začetku.

80
70

Par1-M
Par1-Ž (CB)

št. točk

60

Par2-M
Par2-Ž (UK)

50

Par3-M (UK)
Par3-Ž

40

Par4-M
Par4-Ž (CB)

30

Ind-Ž (UK)
povprečje

20
pred

med

po

STAI X2

Slika 6: Dosežek na lestvici anksioznosti pred, med in po terapevtskem procesu.

Zgornja slika prikazuje samoocene anksioznosti. Rezultati kažejo, da ocene tekom
terapevtskega procesa nekoliko padejo pri večini udeležencih, in sicer je na začetku
45,9, na koncu pa 41,3 točke. Ponovno izstopa par 2, tokrat partner brez KVČB, ki mu
med terapijo anksioznost poraste, vendar na koncu terapije nekoliko pade.
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Slika 7: Skupen dosežek na vprašalniku kakovosti partnerskega odnosa pred, med in po
terapevtskem procesu.

Iz slike lahko vidimo, da se kakovost partnerskega odnosa tekom terapevtskih srečanj
izboljšuje, in sicer povprečno iz 104,5 zraste na 110,8 točke na koncu terapije. Nekoliko
pade le pri partnerki bolnika v paru 3 (iz 115 pade na 104 in se na koncu srečanja
dvigne na 111) ter pri minimalno med terapijami pri bolnici z ulceroznim kolitisom pri
paru 2 (iz 104 pred terapijami na 103 med terapijami), vendar je na koncu kakovost
izboljšana (112 točk).
Spanier (1976, 23) kot mejo za opredelitev para v stiski predlaga 101 točke. Iz slike je
razviden zelo nizek rezultat para 1, ki ni zaključil terapevtskega cikla (44 točk za
bolnico s Crohnovo boleznijo in 55 točk za njenega partnerja). Poleg tega para je nižjo
število točk dosegel tudi bolnik z ulceroznim kolitisom v paru 3 (98 točk).
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Slika 8: Skupen dosežek na komponenti fizičnega zdravja, kot jo meri vprašalnik z
zdravjem povezane kakovosti življenja pred, med in po terapevtskem procesu.

Iz slike je razvidno nihanje fizične komponente z zdravjem povezane kakovosti
življenja in tudi na koncu ostaja nižja kot na začetku, in sicer je pred terapijo povprečno
53,4 točke, po terapiji pa 50,0. Pri tem je najbolj izrazito poslabšanje pri bolnici z UK iz
para 2, ki je imela med terapijo hud zagon.
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Slika 9: Skupen dosežek na komponenti mentalnega zdravja, kot jo meri vprašalnik z
zdravjem povezane kakovosti življenja pred, med in po terapevtskem procesu.

Iz slike je razvidno, da je komponenta mentalnega zdravja nekoliko nižja tako pri
bolnikih kot pri zdravih v primerjavi s fizičnim delom z zdravjem povezane kakovosti
življenja, ki je prikazana na prejšnji sliki.
Iz slike tudi vidimo, da se komponenta mentalnega zdravja tekom terapij v povprečju
izboljšuje, in sicer v povprečju zraste iz 34,9 na 42,1 standardiziranih točk po terapiji.
Tudi pri bolnici iz para 2, ki je sicer imela pomembno poslabšano zdravstveno stanje,
rezultati na komponenti mentalnega zdravja ostajajo na ravni kot na začetku terapije.
Glede poslabšanja je izjema zdrav partner v paru 4.
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9.2.2. Rezultati kvalitativne analize glede kakovosti življenja para s KVČB
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, pridobljeni v kvalitativni analizi in analizirani
s pomočjo na podatkih utemeljene analize (t. i. »grounded theory«). Želeli smo bolje
razumeti kakovost življenja parov s KVČB, in sicer smo želeli odgovori na vprašanje,
kakšna je kakovost življenja parov s KVČB. Pri tem smo bili posebej pozorni na
povezave kakovosti življenja s KVČB in partnerskim odnosom. Zanimalo nas je tudi,
kako pari vidijo, da sta telo in z njim povezana KVČB povezana z dinamiko
partnerskega odnosa.
Različne kategorije, ki so se pojavile, smo ilustrirali tudi s citati udeležencev raziskave
iz intervjujev oz. iz refleksij, ki so jih imeli za domačo nalogo. Pri tem je smo ohranili
čim bolj dobesedne izjave, edino imena so zamenjana z vlogami, ki jih imajo (npr. mož,
žena, partner, otrok, starš).
9.2.2.1. Področja kakovosti življenja in odnosi med njimi
Izkristalizirala so se naslednja področja kakovosti življenja parov s KVČB: odnosi,
bolezen oz. zdravstveno stanje, materialna preskrbljenost in psihično blagostanje. Pri
vsakem področju so predstavljene tudi povezave oz. odnos do drugih področij kakovosti
življenja. Kot posebna tema pa so se pokazali dejavniki, ki vplivajo na dinamiko vseh
področij kakovosti življenja.

Odnosi
Za vse udeležence, tako bolnike kot partnerje, so bili zadovoljivi odnosi med
najpomembnejšimi dejavniki kakovosti življenja.
»Najin odnos je najpomembnejši. Dobro, je še zdravje, pa denar, da lahko tako v izi
živiš. Ampak če se midva nimava ql, je vse brez veze. Tudi zdravje … pač jaz se lahko
imam dobro, tudi če sem bolan. Zmerno dobro! Saj ko si ti prišla v bolnico, sem se
zafrkaval. Pač ko te malo skupaj zaflikajo in ko lahko že malo hodiš po bolnici. Takrat
sva se imela kar dobro.« (Bolnik z UK, 31 let)
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Nekaj udeležencev raziskave je kot pomemben del kakovostnega življenja izpostavilo
prosti čas, in sicer v kontekstu preživljanja časa s partnerjem ali družino, torej nekaj, kar
služi odnosom (npr. igra z otroki, izleti z družino oz. partnerjem, kino).

Bližnji kot podpora pri soočanju s stresom in boleznijo
Varni in intimni odnosi so pomembni tudi kot pomoč pri soočanju z obremenitvami
življenja, tako zunanjimi kot notranjimi (čustvenimi in zdravstvenimi). »Midva ta odnos
toliko izpostavljava, ker pač nimava ničesar drugega. Drugi imajo te svoje primarne
družine, na katere se lahko naslonijo. Pač tudi ko je meni v službi šlo slabo ali ko sem
se prepirala s sodelavko – saj sem se sekirala, ampak ne tako zelo. Sem si mislila, pa ni
važno, samo da imam moža, s katerim se imava fajn.« (Partnerka, 31 let). Podobno
doživlja tudi bolnica s CB (34 let): »Recimo kot zdaj, ko se ne razumemo, to zame ni
življenje. V življenju je pomembno, da se partnerja razumeta, da se en drugega
podpirata ali v bolezni ali tako ali drugače. Sploh ko so otroci. To mislim, da je na
prvem mestu. Vsaj pri meni zdaj. Potem je pa zdravje, vse to.« (Bolnica s CB, 33 let).
Pri enem od parov pa se je skrb in podpora pri bolezni stopnjevala do te mere, da je
zdrava partnerka prevzela odgovornost in skrb za bolezen: »Jaz se nisem dosti ukvarjal
dosti z boleznijo. Jaz nisem imel samo bolniške sestre v bolnici, sem imel tudi doma –
njo (tj. ženo). Jaz nisem nikoli pregledoval teh spletnih strani glede bolezni in gledal
izsledkov. Kar se moje bolezni tiče … manj kot razmišljam, boljše mi je. Ne morem,
imam tak odpor do tega.« (Bolnik z UK, 31 let).

Širši odnosi kot podpora pri soočanju s stresom in boleznijo
Razumevanje glede bolezni pa je pomembno tudi širše, med sodelavci, znanci. Že samo
deljenje informacij je lahko za posameznika olajšanje: »Pa tudi to, da se pogovarjaš z
ljudmi o tem. Da vejo, da ni vse v redu pri nas. Recimo v službi sem povedala … ali si
imel napad ali si šel na kolonoskopijo. Pač, jaz sem povedala. In se mi zdi, da potem ko
so drugi seznanjeni tudi ti lažji funkcioniraš s tem bremenom. Da vejo, da sem pod
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pritiskom. Mi pomeni veliko, da se mi ni treba pretvarjat, da je vse v redu.« (Partnerka,
31 let).

Bolezen oz. zdravstveno stanje
Zdravstveno stanje so udeleženci prav tako navajali kot zelo pomemben dejavnik
kakovosti življenja. Pri tem je pomembno dejansko zdravstveno stanje, ne diagnoza kot
taka. Kot je ena od udeleženk rekla: »Bolezen kot diagnoza me ne ovira, ker normalno
živim. Če bi pa morala skoz na WC-je hodit, bi se pa sekirala.« (Bolnica z UK, 23 let).
Druga udeleženka raziskave, ki je med tekom terapevtskega procesa doživela zagon
bolezni, je to zelo jasno opisala v eni od refleksij: »Vso energijo porabim za to, da kaj
pojem, se umijem … skratka osnovno preživetje. Vse, kar je ostalega, mi je odveč.«
(Bolnica z UK, 40 let).
Lahko si je predstavljati, da v takšni situaciji KVČB vpliva na praktično vsa področja
življenja in bistveno osiromaši kakovost življenja.
Vendar pa vpliv bolezni, kot ga vidijo bolniki, ni le enosmeren, saj lahko težke izkušnje
tudi povečajo vrednost življenja, odnosov in dogodkov. V nadaljevanju so predstavljena
področja, na katera bolezen vpliva po mnenju udeležencev. Najprej so predstavljeni
negativni vplivi, nato pozitivni vplivi, nazadnje pa tudi tretja kategorija vpliva bolezni
na kakovost življenja, ki ga je težko opredeliti v smislu smeri učinka, saj gre v smeri
(poskusa) normalizacije življenja navkljub KVČB.

Vpliv bolezni na bližnje odnose
Področje, ki je zelo obremenjeno zaradi bolezni, so odnosi, in sicer predvsem najbližji:
partnerski in odnosi z otroki.
»Jezna sem na to bolezen, ki me tako ohromi - tako mene, kot mojo družino.
Ugotavljam, kako zelo je moje počutje vezano na fizično stanje: ker imam zadnji teden
tudi slabosti zaradi močnih antibiotikov, pa ful pritisk v glavi ter glavobol, sem v svojem

122

vedenju do drugih zelo eksplozivna, vsaka malenkost me vrže iz tira. Najbolj mi
odgovarja, da sem sama v sobi in najbolje bi bilo, da ne slišim nič.« (Bolnica z UK, 40
let).
Bolezen vpliva tudi na družinsko življenje, in sicer se morajo vsi družinski člani
prilagoditi ritmu bolezni: »Ko imam zagon, se uležem. In hčerka ali pa kdo od otrok me
pokrijejo z deko in rečejo, da bojo pridni, da bojo ubogali. In takrat so ko pupike, res.
Ko vidijo, da sem bolj na švoh – ali me glava boli. Ko sem pa dobra, se pa igramo …«
(Bolnica s CB, 33 let).

Vpliv bolezni na prijateljske in sodelavske odnose
Poleg odnosov z bližnjimi pa bolezen negativno vpliva tudi na socialne odnose:
prijateljske, sodelavske. Pri tem je pomemben vidik, da KVČB ni na prvi pogled
opazna, kar zmanjša možnost razumevanja okolice. Kot je opisala bolnica s CB (33 let):
»Jaz nimam na zunaj kaj pokazat. Če bi mi roka manjkala ali pa kaj… Če te pa notri
matra, nimaš kaj pokazat. Zdravnici lahko pokažem, drugim pa … Kdor ima to bolezen,
čuti.« Podobno doživljajo tudi zdravi partnerji: »To mi gre ful na živce. Ker se mi zdi,
da moje sodelavke in prijateljice sploh ne vejo, kako jaz v resnici živim. Kakšna teža je
ta bolezen.« (Partnerka, 31 let).

Vpliv bolezni na prosti čas
Bolezen preko pomanjkanja energije in obremenjenosti z iskanjem WC-jev, omejitvami
v prehrani, pomanjkanja energije in drugimi omejitvami okrni tudi preživljanje prostega
časa.
»Bi si želel, da bi bila več skupaj. Recimo ko grem v hribe, bi si želel, da bi tudi ona
videla tisti razgled, da bi bila skupaj v tem. Ampak ne gre. Sem se sprijaznil s tem
zaenkrat. Pač ko je zagon, nima toliko energije in se tudi pri nama pozna.« (Partner, 26
let).
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Starše s težjim potekom bolezni je omejenost glede preživljanja prostega časa najbolj
prizadela v odnosu do otrok:
»Z otroki se zaradi stome toliko ne ukvarjam glede športa. Ne kolesarim, z žogo se ne
igram. Ne plavam, samo hodim po bazenu. Ker imam zraven stome tudi eno rano, pa
bojim se, da se mi bo vrečka odlepila, ker imam probleme. Nisem več toliko aktivna z
njimi. Sem glede učenja in da notri v hiši kaj ustvarjamo. Glede zunaj pa nisem več
aktivna.« (Bolnica s CB, 33 let).

Vpliv bolezni na materialno preskrbljenost
Težak potek bolezni lahko na to področje drastično poseže, kar ima lahko učinke na
celostno funkcioniranje družine. Invalidska upokojitev je lahko bodisi olajšanje (»Hvala
bogu za invalidsko upokojitev po eni strani sem. Ker res vidim, nisem sposobna več
toliko delat, kot sem bila prej.« (Bolnica s CB, 33 let)) ali pa vir stiske, saj pomembno
zareže v družinski proračun (»Možu sem rekla, da bi se invalidsko upokojila za štiri ure,
pa mož potem štiri dni ni spal. Je rekel, da si zaradi kreditov ne moreva privoščiti.«
(Bolnica z UK, 40 let)).

Znižanje samopodobe in negativno čustvovanje kot posledica bolezni
Nekateri udeleženci raziskave so opazili po težjih obdobjih bolezni (npr. po operacijah,
težkih zagonih) večjo občutljivost na kritiko drugih in slabšo samopodobo: »Prej pred
operacijo stome se nisem toliko obremenjevala, kaj so mi govorili. Kakšna sem pa to.
Zdaj sem pa zelo občutljiva. Kako izgledam, kakšna sem, kam grem. Prej sem čisto
hladno jemala – naj govorijo, kar hočejo. Zdaj pa ne. Se spremeniš potem.« (Bolnica s
CB, 33 let)
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Posttravmatska rast kot posledica bolezni
Čeprav so do sedaj navedeni vplivi bolezni na kakovost življenje zgolj negativni, pa
vsekakor niso vse posledice bolezni slabe. Prav vsi od bolnikov v kvalitativnem delu
raziskave so izpostavili tudi pozitivne posledice bolezni, ki grejo v smeri spremembe
vrednot, večjega zavedanja pomena tega trenutka, večje hvaležnosti za majhne stvari in
predvsem večjega poguma pri odločitvah. Te učinke, ki kažejo na osebni razvoj zaradi
težkih življenjskih izkušenj, v literaturi pogosto opisujejo s skupnim imenom
posttravmatska rast (Barskova in Oesterreich 2009, 1710).
Iz intervjujev so razvidne spremembe pri vseh bolnikih, tako tistih, ki so imeli težek
potek bolezni in zaplete s potencialno smrtnimi izidi (tromboza, kolektomija, sepsa), kot
tudi pri udeleženki, ki ima bolezen diagnosticirano le dobro leto in ki ni imela do sedaj
posebnih zapletov. Sama opaža izboljšanje čustvenega stanja in tudi več razmejitev v
odnosih: »Dokler nisem zbolela, sem bila ful taka, da sem se sekirala za vsako
malenkost. In vsakemu sem hotela ugajat. Sedaj pa se dosti razvajam. Se ne
obremenjujem z malenkostmi.« (Bolnica z UK, 23 let).
Bolnica s težjim potekom CB (40 let) je po težkem zagonu postala hvaležna za mnoge
stvari in je začela bolj polno in pogumno živeti: »Naučila sem se recimo, da cenim take
stvari, ki jih prej nisem. Da živim! Da živim, sanjam vse dni. Da živimo na veliki nogi. V
tem smislu, da si privoščimo stvari, da gremo po svetu, da potujemo. Da si upamo! Ker
si drugače mogoče niti ne bi upala. Zdaj sem pripravljena tvegat … tako se mi zdi.
Živimo seveda v mejah naših sposobnosti – materialnih in časovnih, ni to zdaj
brezglavo norenje. Ampak si pa veliko veliko več privoščimo, kot smo si. Se mi zdi, da je
to posledica tega.« Poleg tega je tudi spremenila prioritete v življenju: »Potem ko sem
se v red spravila, sem si pa obljubila, da ne bom več dovolila, da me te bedarije vržejo
iz tira. Pomembna sta mi hči in mož, pa jaz sem pomembna, pa da se imamo mi lepo.«
Težke situacije zaradi bolezni so tudi spremenile perspektivo življenja. Bolniki se
zavedajo večje krhkosti življenja, kar poveča dragocenost trenutka: »Sem se spremenila
po bolezni. Več uživam, bolj izkoristim vsak trenutek. Jaz zelo odlašam. Kar bi lahko
naredila danes, kar pustim za jutri. In pogled se mi je tako spremenil, da ne vem, kdaj
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bo konec. V bistvu ne vem, koliko časa bom še živela, in zato probam vsak trenutek bolj
izkoristiti.« (Bolnica z UK, 23 let).
Podobno ugotavlja tudi druga bolnica: »Prej recimo tudi nisem znala ceniti življenje, da
kam greš, da si kaj privoščiš. Ko pa zdaj vidim, kako zelo kratko je življenje, kdaj boš
šel na drug svet ... Treba je izkoristit res vsaki dan maksimalno.« (Bolnica s CB, 33 let).

Normalizacija življenja navkljub bolezni
Ta tretja kategorija posledic bolezni na kakovost življenja se nanaša na normalizacijo
življenja navkljub bolezni oz. vsaj poskus normalizacije, da se učinki bolezni
nevtralizirajo in da družina vseeno živi normalno življenje. Ta kategorija je tesno
povezana z načini spoprijemanja z boleznijo.
Nekateri bolniki se soočajo z boleznijo preko zanikanja težav: » Jaz skušam čim bolj
tako živeti, da čim manj mislim na to. Pač, probam čim bolj normalno živeti, zato tudi
po mojem ne maram toliko o temu govoriti. Ker potem vsi sprašujejo o tem in … Ne
vem, najraje se delam, kot da tega ni.« (Bolnica s CB, 25 let)
Pri drugih gre za borbo z boleznijo in poskusi, da bi jo obvladali: »Potem ko enkrat
okusiš to bolnico, veš, da karkoli kot to je boljše! Ne vem, midva sva tudi v takih pogojih
hodila na izlete … s tisto drisko. Res, smo se 5-krat, 10-krat ustavili. Skorajda na
avtocesti tekli. Pa smo šli, samo da nisem bil v bolnici … karkoli je bilo boljše.« (Bolnik
z UK, 31 let)
Nekatere družine pa so sprejele težave in življenje prilagodile do te mere, da to ni bila
več ovira. Najpogosteje se to nanaša na težave s kontrolo črevesnih simptomov: »Mi
smo takrat po tistem splavu v bolnici šla kupit picassoja zato, da bomo potovali. Ful
smo si želeli iti na Portugalsko in mene je takrat držala po konci ideja, da bomo šli na
Portugalsko. In meni je mož takrat za rojstni dan, ko sem bila še vedno na bolniški,
prinesel kemični WC. No, in zdaj nam res prav pride – imamo en old-timerski avtodom
in ga imamo notri. No, in prav zaradi teh mojih težav imam zdaj notri kemični WC in
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lahko grem kjerkoli in kadarkoli. In potem smo imeli tudi vsa zdravila vedno zraven, ko
smo začeli potovati.« (Bolnica s CB, 40 let)

Materialna preskrbljenost
Tema, ki so jo tudi skoraj vsi omenili kot pomembno za kakovost življenja, je bila
materialna preskrbljenost, bodisi kot »denar« ali »dobra služba«. Hkrati pa so vsi
razumeli materialno preskrbljenost kot minimalni, a ne zadosten pogoj kakovosti
življenja.
»Brez denarja si pa skoz vezan. Ja, evo, toliko denarja rabiva, da imava to osnovno
eksistenco pokrito, da lahko greva na tržnico in si kaj kupiva … da nama ni treba ravno
smeti jest. Evo, pa za kakšen izlet. Ostalo pa je luksuz.« (Bolnik z UK, 31 let).

Psihično blagostanje
Večina udeležencev je za kakovost življenja izpostavila odsotnost stresa oz. negativnih
čustev, predvsem tesnobnosti (npr. »Pomembno je, da se dosti razvajam … da se ne
obremenjujem z malenkostmi.« (Bolnica z UK, 23 let)). V tem kontekstu so udeleženci
navajali tudi čas zase v obliki hobijev (npr. šport). Eden od udeležencev je izpostavil
tudi zavedanje sedanjega trenutka: »Kakovostno bi bilo zame to, da vsakič, ko se z
nečem ukvarjam, da se samo s tistim ukvarjam. Da ne razmišljam o drugih stvareh, da
sem vedno z mislimi pri stvari.« (Bolnik z UK, 31 let). Pomemben vidik za kakovost
življenja je občutek svobode oz. avtonomije, tj. da lahko počneš stvari, ki si jih želiš.

Dinamika dejavnikov kakovosti življenja
Poleg zgornjih področij kakovosti življenja se je v analizi gradiva pojavila še tema, ki
sicer ni posebno področje kakovosti življenja, vendar pa je pomembna za vsa druga
področja, saj vpliva na njihovo dinamiko. Dva vidika sta se pokazala kot pomembna, in
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sicer pomen trenutne (ne)zadovoljenosti potreb na kakovost življenja in pomen lastne
aktivnosti oz. načina spoprijemanja z življenjskimi okoliščinami za kakovost življenja.
Glede učinka različnih področij življenja na njegovo kakovost je pomembna ugotovitev
bolnika z UK (31 let), ki je v razmišljanju o dejavnikih kakovosti življenja opazil, da »je
vse treba hkrati zadovoljit. Da če si pa lačen, ti pa nič ne pomeni vse ostalo. Da ni te
hierarhije potreb, ampak da je vse naenkrat.« Pomembno je torej, kakšne so trenutne
potrebe in katera je najbolj nezadovoljena. Zelo verjetno je, da bo najmanj zadovoljena
potreba narekovala počutje oz. doživljanje kakovosti življenja. Kot isti gospod pove na
drugem mestu: »Vse mi je brez veze! Recimo enkrat v tem času sem šel v hribe. Pač jaz
sem rad hodil v hribe, pa je žena skoz klicala in mi omenjala prevaro in me klicala,
preverjala, če je ona z mano. Mislim, meni je bilo vse čisto brez veze.«
Drug vidik, ki se je tekom kvalitativne analize pokazal, pa je aktivnost posameznika pri
oblikovanju dejavnikov kakovosti življenja. Ta vidik je prisoten na vseh področjih
kakovosti življenja, ki smo jih že opisali, najbolj pa je očiten na področju
»normalizacije življenja navkljub bolezni«, kjer so pretežno opisani načini
spoprijemanja z boleznijo (npr. zanikanje, sprejemanje, prilagajanje, boj z boleznijo).
Podobno je tudi na področju posttravmatske rasti pomembno, kakšno stališče
posameznik zavzame do težave oz. kako se pusti nagovoriti novim okoliščinam. To lepo
ilustrira bolnica s CB (40 let), ko opisuje spremembo v odnosu do hrane, ki jo doživlja
zaradi omejitev: »Jaz zelo rada jem, čeprav sem suha kot poper, ampak rada jem
sladko. Rada jem mlečne izdelke, jooj. In potem, ko nič od tega ne smem, ko je res hudo,
takrat jaz res držim dieto orto. Res, nič. In potem sem res hvaležna, da lahko spet jem.
Tako, take stvari so mi ratale pomembne. Ker prej so te stvari šle mimo mene, pač
mimogrede sem pojedla, kar usput.« Omejitev, ki je objektivno težka, je postala
priložnost za obogatitev življenja.
Možnost aktivnega oblikovanja dejavnikov kakovosti življenja pa hkrati daje
posamezniku oz. paru odgovornost. Partner (40 let) bolnice, sicer tudi sam bolnik s
kronično boleznijo, je to lepo povzel: »Bolezen oz. izbruh je kot možnost, kaj boš pa
naredil, je odvisno od tebe. Lahko se še bolj povežeš ali pa greš narazen. Tako vsaj jaz
doživljam. In midva sva se v tem še bolj oddaljila, ampak zdaj, če bo še kdaj (pa boh ne
daj), pa mislim, da bi se lahko zbližala.«
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V nadaljevanju se bomo tako bolj posvetili dinamiki odnosa med KVČB in partnerskim
odnosom, ki se je najbolj pokazala tekom terapevtskega procesa parov s KVČB.
9.2.2.2. Povezanost KVČB oz. telesa in dinamike partnerskega odnosa
V zgoraj opisanih kategorijah kakovosti življenja in povezavami med njimi je razviden
pomen, ki ga ima KVČB za kakovost življenja in tudi partnerskega odnosa. V tem delu
smo se v analizi gradiva osredotočili na povezanost KVČB z dinamiko partnerskega
odnosa, in sicer smo hoteli odgovoriti na vprašanje, kako sta po mnenju udeležencev
povezana KVČB in dinamika partnerskega odnosa.

Bolezen pospeši dinamiko odnosa
Zelo jasno se je pokazalo, da bolezen in z njo povezani zapleti v odnosu delujejo kot
pospeševalec dinamike odnosa, pri čemer bolezen ni nujno tista, ki poslabša odnos,
ampak predvsem ojača tisto, kar se je v odnosu že prej dogajalo. Eden od udeležencev
raziskave je našel za to zelo slikovito primerjavo: »Bolezen oz. izbruh je kot oseka – vse
tiste čeri, ki so v odnosu, pogledajo na plan. In zdaj je od para odvisno, ali bo znal
šofirat med čermi in bo šel čez ali pa bo nasedel. Ni pa bolezen kot seme, da bi
deterministično lahko rekel, da bo bolezen pripeljala odnos v krizo. Lahko je boljše,
lahko pa slabše, odvisno od tega, kak je odnos pred izbruhom.« (Partner, 40 let).
Analiza je pokazala dva načina, preko katerih se dinamika pospeši: zaradi stresa, ki
obremeni partnerski odnos, na drugi strani pa tudi preko večje telesne ranljivosti.

Bolezen kot dodaten stres, ki pospeši dinamiko
Dinamika se pospeši zaradi dodatnega stresa in obremenitev, ki so posledica KVČB in
njenih simptomov (utrujenost, omejitve zaradi WC-ja, hrane ipd.): »Zdravstveno stanje
se sicer izboljšuje, vendar sem od vsega tako utrujena, da mi zmanjkuje optimizma. Kar
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sem v tem tednu ugotovila, je, da sva enkrat uspela imeti dober dialog z možem - in sem
ga res slišala, vse ostalo pa je bolj v smislu, kaj je treba narediti, ali pa jaz vzkipim za
vsako malenkost, ker me dejansko vsak šum zmoti. Fizično sem tako slaba, da sem
večino dneva prespala, pokonci pa sem bila le za obroke.« (Bolnica z UK, 40 let). Tudi
druga gospa, bolnica s CB (33 let), ugotavlja, da so »že prej (tj. pred boleznijo) imeli te
borbe pri tej hiši, ampak po operaciji so se pa sploh začeli konflikti«.

Bolezen preko večje telesne ranljivosti pospeši dinamiko
Poleg tega telesna ranljivost poveča čustveno ranljivost, saj gredo partnerjevi odzivi
globlje, pa najsi bodo pozitivni ali negativni.
Bolnica s CB (33 let) je doživela v obdobju velike ranljivosti toliko večje ponižanje s
strani moža: »Besede bolj bolijo kot pa bi bil tepen. Je pa res, da sem zdaj bolj
občutljiva ratala. Po tej operaciji me vsaka beseda prizadene, če ni tako, kot bi moralo
biti po mojem. To, da me ne spoštuje več, da ne spoštuje moje bolezni, tega ne prenesem
več!« To je gospa doživljala še posebej intenzivno med hospitalizacijo, ko je bila
fizično čisto na tleh: »Je prišel samo vsak tretji dan. Ko sem pa tako ležala, ko sem še
čakala operacijo na Japljevi … Tam sem mu morala malo grozit, da je prišel. Ja, ja … z
SMS-om sem grozila, da ne rabi več gor hodit. Tudi če umrem, bohnedaj. Ja, ja, s
takimi sem mu grozila. Ali imaš obiske ali ne, ni vseeno. Saj sva se slišala, 5-krat, 10krat na dan, ampak ni pa to to, če želiš imeti nekoga zraven sebe.«
Razbolelost telesa lahko nesoglasja potencira do te stopnje, da fizični stik ni več možen.
Kot je bolnica z UK (40 let) opisala: »Ti zagoni bolezni sigurno ne delajo v prid naju.
Ker so to res težke stvari in tudi jaz težko 'zdilam' s tem. Pa tudi ko je vse tako bolelo, ko
sem težko živela s tem, nisem marala nobenega blizu sebe, nobenega razen hčerke.
Nisem si želela kontaktov, ker nisem imela energije za kaj drugega kot za živeti.« Že iz
te izjave je razvidno, da ni problematičen sam stik – tega si pravzaprav bolnica še želi
preko hčerke, ampak vso čustveno breme, ki bi se preko fizičnega stika s partnerja
preneslo nanjo. Glede druge težke zdravstvene situacije ista bolnica v drugem delu
intervjuja pove: »Zelo hudo je bilo, ko sem imela spontan splav, pa ko sem bila v bolnici
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in je mož moral skrbet za hčerko, ki je bila dve leti in pol stara. Se mi zdi, da smo se
zelo povezali. Da nas je to tako držalo skupaj. Smo se ful več objemali, ful smo se
božali, ful je bilo več tega, da se imamo radi. Bolj iskreni smo bili. Bolj smo si to
povedali zares! Res je bilo veliko tega dotika.«
Ista gospa kasneje lepo povzame odnos med boleznijo in odnosom: »Jaz mislim, da
izbruh ne vodi nujno v poslabšanje odnosa. Sploh ne. Je pa to stvar, ki dosti bolj
potencira vse, kar je v odnosu. In če je na primer odnos v krizi, kar je pri nama bil,
potem grejo stvari še na slabše. Če pa je odnos v redu, te pa lahko zelo zbliža.«

Bolezen aktivira stare vedenjske vzorce
KVČB s težjim potekom zaradi svoje intenzivnost zelo izčrpa, kar ima za posledico tudi
zmanjšanje frustracijske tolerance in energije za zavestno vedenje in nove pozitivne
izkušnje. To vodi v aktivacijo starih vedenjskih vzorcev med partnerjema. Ena od
bolnic je to doživela kot oviro v procesu terapije in nabiranja novih izkušenj: »Je pa v
zadnjem tednu od takrat doma vzdušje vsaj v prvi polovici bilo zelo dobro: oba sva zelo
skrbela drug za drugega. Ko pa so se stvari začele bolj zapletati (torej več mojih
obiskov na WC-ju, bolj stroga dieta, več krčev in zato več utrujenosti), se mi je zdelo, da
ponovno drsiva v stare vzorce.« (Bolnica z UK, 40 let). To drsenje v stare vzorce se je
zgodilo navkljub novim izkušnjam iz terapije in poskusom, da bi doma spremenila
vzorce: »Ko slišim, kaj možu pomeni moje 'teženje', me vedno stisne pri srcu v smislu,
kaj mu povzročam s svojim vedenjem. Toda v vsakodnevnem življenju, posebej, ko je
tako hudo kot sedaj (tj. zaradi zagona), nekako ne zmorem in potem spet zaidem v stare
vzorce, kjer vso jezo zaradi, tokrat bolezni, stresem nanj.« (Bolnica z UK, 40 let).

Bolezen kot dokaz notranjega trpljenja
Zelo specifičen vidik, kako je bolezen vpletena v funkcioniranje v partnerskem odnosu,
pa je preko razumevanja vzrokov bolezni. Mnogi bolniki in njihovi partnerji doživljajo,
da so stresne življenjske okoliščine vzrok nastanku bolezni oz. poslabšanju. Te
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predstave lahko služijo tudi pri dokazovanju psihičnega trpljenja s pomočjo bolezni. To
je bilo prisotno pri parih, kjer je bil partnerski odnos v hudi krizi, in je bilo zdravstveno
stanje razlog za obtoževanje s strani zdravega partnerja ali predmet manipulacije s strani
bolnika.
Primer bolnika z UK (31 let): »Recimo lani novembra sem bil precej bogi. Mislim res,
november, december sem shujšal pet kilogramov. Takrat je bilo res slabo. Sem si rekel,
evo, dbest, bom dobil dokaz, da mi je res hudo. … To je bil en njen očitek: kako mi
lahko govoriš, da ti je bilo težko med afero, če pa nisi zbolel.«

Prenašanje psihičnih vsebin med partnerjema preko telesa
Čustvena stanja se prenašajo med ljudmi, med partnerji pa je ta dinamika še toliko bolj
intenzivna. Iz dnevnikov udeležencev raziskave ter tudi iz analize terapevtskega procesa
sta se razkrili dve temi, ki opisujeta specifiko prenosa psihičnih stanj. Ena je prenos
telesnih težav preko čustvene stiske na partnerja, druga pa je s tem povezan prenos
odgovornosti za urejanje zdravstvenega stanja.

Telesni simptomi se preko čustvene stiske prelijejo na partnerja
Psihobiološko stanje se med partnerjema prenaša, kar se kaže tako na ravni čustvenih
vsebin kot tudi telesnih senzacij. Eden od partnerjev je močno doživljal posledice
ženinega slabega počutja: »Glede bolezni je pa tako: če njo matra slabo počutje, je
tečna, razdražena. In to vse vpliva, sigurno. Na mene, na otroke.« (Partner, 39 let)
Podobno tudi drugi partner (40 let) ugotavlja: »Ne da se opisati te velike spremembe
razpoloženja doma (tudi pri meni) v zadnjih nekaj dneh, ko gre ženi zdravje na bolje.«
Prenos psihobiološkega stanja se lahko odrazi tudi zelo telesno. Gospod v intervjuju
zelo slikovito opiše, kako telesno doživi potlačeno jezo partnerke: »Po osmih letih sva
se midva zgleda toliko povezala, da kadar je žena jezna name, pa tudi hči, da mene
fizično začne tu … kar takole moram naredit, u! (se pretegne, popraska). Mene zbada.
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Jaz je ne rabim videt, točno vem, kaj bo sledilo. Čez tri minutke naredi grrrrrau!!«
(Partner, 40 let).

Prenašanje odgovornosti za bolezen na partnerja
Drugi del prenosa psihobiološkega stanja bolnika s KVČB na partnerja je tudi
partnerjev odziv na to. Ta gre lahko v smeri prevzemanja odgovornosti za psihobiološko
stanje partnerja, kot npr. opisuje eden od partnerjev: »Ko žena reče 'nekaj me zdaj zvija',
takrat jaz zavoham težave in potem me pa panika stisne. Takrat rečem ženi: 'Ej, ti, kaj
pa ti zdaj ješ?!' Takrat jaz začnem kljuvat v to, kaj ona jé. Ker imam občutek, da je to
moja pravica, da se vtikam v to, kaj žena jé. Kar morda ni čisto res.« (Partner, 40 let).
Partnerjevo prevzemanje odgovornosti je tako lahko tudi povod za konflikte, ko postane
preveč kontrolirajoče. Kot v nadaljevanju intervjuja opisuje partnerka prejšnjega
gospoda: »Mislim, da moža zelo skrbi, ker se je meni že nekajkrat zakompliciralo. In iz
te skrbi pa jaz potem doživljam res kot eno kontrolo: kaj lahko jem, česa ne smem jest,
kadim, pa potem ne kadim, pa imam vedno težave, če ne kadim. […]. Potem pa jaz
znorim, ker se mi zdi, da me bo vsa ta skrb zadušila.« (Bolnica z UK, 40 let).
Na drugi strani pa je ta dinamika prenašanja odgovornosti za bolezen na zakonca nekaj,
kar je zaželeno s strani bolnika in v dogovoru z njim. Kot partnerja povesta:
Partnerka (31 let): »Sicer se pa jaz ubadam s tem, ja (tj. s skrbjo za bolezen in
organizacijo zdravljenja). Vsako leto gre na kolonoskopijo … Takrat mene ful skrbi…
pač to je en hujših dni v letu, ko čakamo potem izvide.«
Bolnik z UK (31): »Jaz pa se raje ne ukvarjam s tem. Ne vem, ne bom zdaj nekaj brskal
po tem. Meni je to grozno.«
Partnerka (31 let): »Ja, ti rajši odrineš in se ne ukvarjaš s tem. Jaz pa … jaz sem tudi
hotela, da bi šla na sestanek društva, pa si rekel, da ti ne paše.«
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Telo v funkciji regulacije afekta
Tema, ki se je tudi zelo jasno pokazala pri parih, je bila regulacija afekta, pri kateri ima
telo oz. bolezen pomembno vlogo. Tako pri bolnem kot pri zdravem partnerju je bilo
telo pomembno vpleteno v proces regulacije afekta, bodisi kot kontejner, ki nosi
psihično napetost, dokler zmore in ne zboli, bodisi kot medij, preko katerega se napetost
preko vedenja sprosti in začasno umiri.

Telo kot kontejner psihičnih vsebin
Telo lahko služi kot kontejner psihičnih vsebin. Partner (40 let) pove: »Če kaj ni tako,
kot mora biti, se jaz uležem na kavč in gnijem.« To obdobje se pojavi glede na stanje
partnerke, saj partnerja tako regulirata homeostazo v odnosu. Tako je isti gospod opazil
v eni od refleksij: »Zdaj, ko je ženi bolje, si kot kaže spet dovolim, da vse strese in
napetosti predelam na moj klasičen način: kak teden gnitja na kavču.«
Telo je tudi kontejner za občutja pri bolnici s CB (25 let), ki jo je nagovorila metafora
držanja kozarca vode, kjer dlje časa, kot držiš kozarec, več telesa te boli in težje
bolečino povežeš z držanjem kozarca. Takole pravi v eni od refleksij po terapiji: »Če
najprej začnem z mislijo o kozarcu vode, lahko rečem, da se mi misel zdi zelo zanimiva,
ker je dobra prispodoba kako se spopadamo s stresom. Jaz vsekakor spadam med tiste,
ki "kozarce" držijo zelo dolgo, dokler "roka" oz. v mojem primeru prebavni sistem ne
začne boleti.«
Eden od bolnikov z UK (31 let) pa je tekom terapij opazil konstantno napetost v telesu:
»Jaz ne vem, kako je s telesom. Začel sem opažat, da sem se namenoma držal zakrčeno.
Pa potem ko opazim, se zravnam in je boljše. V bistvu sprostim mišice. Dostikrat se tako
v gubo sključim. […] Ne vem … sicer mogoče je normalno, da imaš malo trebuh notri.
Saj ne moreš biti čisto razlezen.«
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Telo kot medij za odreagiranje stresa
Pri nekaterih pa je telo služilo kot način, kako se je napetost preko njega sprostila za
določen čas. Tudi tu ne gre za predelavo psihičnih vsebin, ampak je telo zgolj nekakšen
ventil, preko katerega se sprosti presežek napetosti. Za to sproščanje lahko služi delo,
lahko pa tudi spolnost ali celo nasilje.
Tako pravi partnerka (31 let) glede izkušnje, ki jo ima spolnost na njun odnos: »Lahko
se res ful skregava, še vedno pa se potem lahko stisneva in sva skupaj. Ampak tako je
bilo vedno. Tako je bilo tudi pred časom afere. […] Najlepše mi je zvečer, ko ostaneva
sama in se stiskava. Ko sva skupaj na vse pozabim. Seks je moje zdravilo. Ampak žal se
zjutraj vse povrne.«
Bolnica z UK (40 let) pa doživlja ventiliranje stiske preko dela oz. fizične aktivnosti:
»Jaz še vedno ne prepoznam bolečine. Oziroma po mojem je kar nočem prepoznat, to je
problem. In potem se kar nekaj delam, da nič ni, in ratam ful sitna. Kar nekaj hodim
okrog in pospravljam in drgnem, samo da delam.«

9.2.2. Spremembe v kakovosti življenja in v funkcioniranju parov s KVČB po
procesu relacijske družinske terapije
V tem delu nas je zanimalo, kako je proces relacijske družinske terapije povezan s
kakovostjo življenja v najširšem pomenu besede. Zanimalo nas je, katere teme so se
odprle med in po terapiji in kako so med seboj povezane, kar smo analizirali s pomočjo
na podatkih utemeljene teorije (t. i. grounded theory) pri parih in bolnici, ki so zaključili
terapevtski proces. Pri tem smo bili posebej pozorni na spremembe v doživljanju sebe in
partnerja ter v spremembi kakovosti partnerskega odnosa in regulacije afekta.
Teme, ki so se izkristalizirale, kažejo spremembe v kakovosti življenja tako na
interpersonalni ravni kot tudi intrapsihični in sistemski, pri čemer so se pokazale tudi
spremembe v načinu in kakovosti regulacije psihobioloških stanj na vsaki od teh ravni.
Pri tem so udeleženci doživeli terapevtski proces in vlogo terapevta kot pomemben
dejavnik sprememb. Zadnje večje področje, ki se tiče kakovosti življenja, pa
predstavljajo spremembe glede doživljanja bolezni.
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Interpersonalna raven
Pari so doživljali, da se je kakovost odnosa izboljšala, in sicer predvsem preko večjega
razumevanja čustvenega sveta drugega, preko boljšega prepoznavanja dinamike
konfliktov in preko razumevanja razlogov za vedenje drugega in sebe.

Večje razumevanje oz. empatija do partnerja
Pomembna izkušnja za udeležence je bilo doživetje ranljivosti partnerja, s katero so
lahko sočustvovali. Kot je ena od udeleženk v zadnjem intervjuju povedala: »Zadnjič,
ko je bil mož čustven … takrat sem res začutila, kako je moralo tudi njemu biti hudo ob
moji bolezni. Ker jaz tega do zdaj nisem čutila. Jaz sem to racionalno sicer vedela. Na
racionalnem nivoju sem se o tem pogovarjala tudi s prijateljico … da najbrž mu ni
enostavno. Pa takrat, ko je hčerko vozil, ko sem bila v bolnici pred šestimi leti. Takrat
sem to bolj doživljala. Zdaj pa ne. Zdaj pa sem mislila, da ga baš briga. Tako zelo
indiferenten je bil. (Se obrne k njemu) Kar distanciral si se. In tu (tj. na terapiji) sem
prvič tako začutila, da mu ni bilo vseeno. To se mi je res zdel eden takih momentov, ki
se mi je vtisnil. Tako močen je bil. Da sem te začutila.« (Bolnica z UK, 40 let).
Tu je pravzaprav bistveno doživetje sveta drugega, ki presega le racionalno informacijo
glede sveta drugega (čeprav je tudi ta vključena v tem, da se partnerja začutita): »Ja!
Zadnjič pa sem res začutila, da si doživel vso to tragiko kot orng stvar, ki res ni bila
lahko rešljiva. In potem sem prvič doživela, da si bil res v stiski. Ja, mogoče prav ta kos,
da sem spoznala, da je nekaj mehkega odspodaj. Ne, pa saj to sem bila prepričana. Jaz
tudi rečem ljudem: moj mož je krasen fant. Ampak po vseh teh dogodkih je zid naredil in
sem pozabila, da je nekje še mehek.« (Bolnica z UK, 40 let).

Večje razumevanje vzrokov vedenja partnerja
Ta del izboljšanja kakovosti življenja je zelo povezan s poznavanjem otroštva in
razumevanjem, kako izkušnje otroštva vplivajo na sedanje življenje in funkcioniranje
drugega.
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»V teh razgovorih smo ugotovili, od kje prihaja ta jeza in te zamere. Ker sva tu slišala
zgodbe drug o drugem iz otroštva in kaj nosiva za sabo. In sva zdaj tu lahko bolj
tolerantna do kakih stvari. […] Ko sem slišala to zgodbo o majhnem fantku, ki je bil
zapuščen … to se me je zelo dotaknilo. Pa mogoče zdaj – ne še vedno, ampak dostikrat
– si uspem povedati, od kje prihaja to vedenje, in potem tudi lažje sprejmem njegovo
vedenje. To se mi zdi ful razlika.« (Bolnica z UK, 40 let).

Večje upoštevanje partnerja
Zgornje izkušnje so omogočile tudi večje upoštevanje partnerja. Čeprav se lahko
partnerja med sabo ne strinjata, pa je zaupanje v odnos in v povezanost tako močno, da
sprejmeta resničnost drugega v spoštovanju in sprejemanju.
»Malo bolj verjamem ženi, ko reče, da ji je kaj pomembno. Ker prej sem si mislil: ma
kaj zdaj to nekaj komplicira. Ko pa zdaj reče, da je nekaj zanjo pomembno, se pa
moram ustaviti: Lej, za ženo je to pomembno. Pika. Ne glede na to, ali se tebi to zdaj zdi
bedarija, tu ni zdaj debate.« (Partner, 40 let).

Izboljšana komunikacija med partnerjema
Komunikacija je izboljšana predvsem na področju komuniciranja ranljivih tem: čustev,
svojih občutkov nesposobnosti, nevrednosti ipd. Kot je partner bolnice (40 let) povedal:
»Jaz sem pa ugotovil, da se končno lahko s kom o tem pogovarjam – namreč o tem, kaj
čutim.« Njegova žena pa je dodala: »Ja, meni se zdi to bistvena razlika. Da sva se
naučila govoriti o svojih čustvih. In da poveva, kaj čutiva. Jaz čutim zdaj tako. In jaz
mislim, da je to predvsem pri možu bistvena razlika, da pove, kaj čuti. Ker prej se to
gotovo ni nikoli zgodilo. To je zdaj res čisto nekaj drugega in ga zdaj tudi lažje slišim.«
(Bolnica z UK, 40 let). Povedati, kaj misliš in čutiš, tako na drugi strani naleti na večje
sprejemanje s strani drugega – na nek način je tako sklenjen pozitivni krog
komunikacije.
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Podobno ugotavlja tudi partner iz drugega para: »Največja sprememba glede odnosa je
ta, da mi ni več treba toliko vrtati vanjo. Več mi sama pove. Ker prej sem moral vse
zvleči, sedaj pa le rečem, pa mi kar pove.« (Partner, 26 let).

Boljše prepoznavanje dinamike konfliktov
Boljše prepoznavanje konfliktov je vodilo do zmanjšanja intenzitete in pogostosti
konfliktov, saj sta partnerja hitreje presekala spiralo negativne interakcije.
»Ja, zdaj je meni malo bolj jasno, kako funckionirajo te najine interakcije: zakaj se jaz
razburjam, zakaj se žena. In se mi zdi, da se zdaj hitreje najde en skupen jezik, ki ga
prej ni bilo mogoče najti. Prej je šlo »kabum« in vsak na svoj vogal kujat se. Zdaj pa
pride »kabum«, potem se pa pomeniva – z malo sreče še isti dan, če ne pa naslednji
dan: kaj je bil problem in kako ga bomo rešili na boljši način. To pa zato, ker jaz
razumem, zakaj ženo nekaj iz tira vrže, pa že zato sem malo bolj toleranten do vsega
skupaj. Druga stvar pa je, da ji zdaj znam jaz tako povedat, da se ona ne razburi toliko,
kot se je včasih.« (Partner, 40 let).

Izboljšana vzajemna regulacija afekta
Pri nekaterih parih je prišlo do sprememb v načinih vzajemne regulacije afekta. Te
spremembe so bile predvsem v ozaveščanju, pojavljala pa so se tudi nova vedenja, ki
sicer še niso bila utrjena. Dinamika je bila pogosto preko iskanja pravih besed, kar je
umirilo telo. Pri parih je pogosto to potekalo s pomočjo partnerja: »Takoj ko sem začela
biti na nogah, se je prebudila moja »vitalna« energija in sem čisto padla nazaj v stari
vzorec: skozi akcija, plani, kaj moram še narediti, kaj počistiti, kaj kupiti, kaj skuhati,
kako hčerki pomagati za šolo … skratka akcija na polno. (…) Mož me zelo nežno že
štirinajst dni opozarja, da sem spet v starih vzorcih, in seveda mu ugovarjam: čeprav
sedaj celo kdaj uspem to prepoznati in mu na glas tudi pred njim priznati, da imam s
tem težave. Resne! Ker če se ne bom ustavila, se bom skurila doma - na bolniški!«
(Bolnica z UK, 40 let).
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Ta dinamika je bila prisotna tako na terapijah kot tudi na intervjuju, ko sta partnerja ne
le izmenjevala ideje in se dopolnjevala, ampak predvsem uravnavala svoj čustven svet
in gradila varnost:
Mož: »Zdaj midva že ful hitro vidiva, kaj je narobe. Parkrat je bilo nekaj takega, da je
ženo bolel trebuh za vikend in je bila kar sitna, sitna. Pa sem rekel: 'Kaj je s tabo?' Kar
akcija, nekaj sitna, grrr. In sem rekel: 'Joj, joj, stop, stop! Kaj je narobe?'«
Žena: »Ja, ja .. to je res. Jaz še vedno ne prepoznam bolečine. Oz. po mojem je kar
nočem prepoznat, to je problem. In potem se kar nekaj delam, da nič ni, in ratam ful
sitna. In tu mi mož tudi že zna pomagat, da prepoznam, v čem je problem. Da je
problem v tem, da me že cel dan boli trebuh, da sem napihnjena. In da me jezi in da me
je strah, kaj bo narobe. In da potem ves ta strah in ta … ne vem kaj, jezo najbrž, pa vse
to, kar je s tem povezano, stresem na moža.« (Partner, 40 let in bolnica z UK, 40 let).

Intrapsihična raven
Spremembe so se zgodile tudi na področju boljšega razumevanja sebe, svoje preteklosti,
izboljšala se je tudi samopodoba in stik s svojimi čutenji in razmišljanji.

Razumevanje lastne preteklosti za funkcioniranje v sedanjosti
Razumevanje, kako zgodnje izkušnje vplivajo na dinamiko lastnega vedenja, daje več
svobode za spremembo te dinamike, saj si lahko svoje občutke posameznik osmisli,
ovrednoti negativna čustva, se poslovi od tega in tvega novo, bolj funkcionalno vedenje.
»Vsaj zase lahko to rečem: kaj vse se mi je dogajalo v otroštvu! Pa sem vedela, da se mi
je dogajalo, ampak mogoče nisem znala potegniti vzporednic. To je ta bistvena razlika,
ki bi jo tu res poudarila. Da smo znali potegniti, od kje in kaj mi to danes dela. Ker to se
mi je zgodilo v otroštvu, ok, to že skoz vem, ampak ne vem pa, da zaradi tega še zdaj
lahko funkcioniram tako, kot funkcioniram. To se mi zdi res tako revolucionarno
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odkritje, hehe, se malo hecam. Ampak v resnici je to meni veliko pomagalo.« (Bolnica z
UK, 40 let).

Izboljšanje stika s sabo
Udeleženci so poročali tudi o večjem stiku s samim sabo, torej s tem, kar v tem trenutku
čutijo, mislijo in doživljajo v telesu. To jim je dalo moč tudi za zaupanje v svojo
resničnost, tj. da je res to, kar čutijo.
»Ključno je, kar jaz čutim. Mene ne zanima, kaj mi ti razlagaš, jaz čutim tako, pika. To
je to. Zdaj, kako ti misliš, da bi jaz moral čutiti, to je druga debata, ampak jaz čutim
zdaj tako. […] In potem se pa začneva pogovarjat o tem, kako bi bilo boljše, drugače.«
(Partner, 40 let).
Izboljšanje stika s sabo se dogaja tudi s pomočjo partnerja. Pogoj je, da je odnos dovolj
varen, kajti potem je partnerjevo »zrcalo« lahko do te mere ljubeče, da lahko drugi
sprejme povratno informacijo in jo upošteva. Ena od udeleženk, pri kateri je prišlo do
majhnih, a pomembnih korakov v iskanju stika s sabo, je tako opisala ta proces: »Mož
mi v bistvu pomaga tudi prepoznat kake stvari. Ker jaz res dostikrat nisem v stiku s
sabo. To vidim tudi zdaj, ko sem doma. [..] Ne prepoznam, da me kje boli. Kar potlačim.
In cel dan me boli in sploh ne prepoznam, da me boli. To! Mislim, to se mi zdi prav
neverjetno, da to še zdaj počnem. Ampak počnem to še vedno. In najbrž je to res
povezano s tem strahom. Ker potem se je treba odločiti, kaj narediti.« (Bolnica z UK,
40 let).

Izboljšanje občutka lastne vrednosti
Ena udeleženka je poročala tudi o izboljšanju občutka lastne vrednosti. To se je kazalo
predvsem v odnosu z očetom: »Tako, da se normalno pogovarjava (z očetom). Pa da se
jaz ne počutim krivo za vsako besedo, ki jo rečem. Ali pa tako, da nimam tistega
občutka ničvrednosti oz. da sem odveč. Se tako v redu počutim ob njem. Čutim, da je z
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mano vse v redu. Ko se z njim pogovarjam, se počutim ob njem enakovredna.« (Bolnica
z UK, 23 let).
Druga udeleženka opisuje večjo samozavest, ki ji pomaga, da tvega ranljivost: »Več
stvari povem, predvsem težje stvari hitreje povem. Več samozavesti imam pri tem.« V
nadaljevanju pa isto dekle pove: »Bolj se cenim. Pač večkrat poskrbim tudi zase, ne le
za druge.« (Bolnica s CB, 25 let).
Podobno doživlja tudi druga udeleženka: »Bolj se cenim in se imam raje. Se ne
obremenjujem z vsako malenkostjo. Tudi se ne krivim za vsako napako. Pač bolj sem
sproščena. Ja, ne počutim se več za vse krivo, ampak sem v redu. Bolj sem tudi
zadovoljna s sabo. In bolj sem pogumna … tako, več si upam vprašati koga za mnenje
ali pa kaj povedat. Ker tega včasih nisem upala.« (Bolnica z UK, 23 let).
Ena od udeleženk je izboljšanje občutkov lastne vrednosti doživela tudi na področju
skrbi zase: »Pa to, ko ste me opomnili, da moram poskrbeti zase, ker noben drugi ne
more. To, da moram povedati, kaj se dogaja z mano. Tu mi gre zdaj dosti boljše. Sicer
pri drugih še veliko manjka, pri partnerju pa že kar gre.« (Bolnica s CB, 25 let).
Večji občutek lastne vrednosti se kaže tudi v razbremenitvi glede krivde: »Vem, da sem
v redu. Če bi se kdo grdo obnašal do mene, bil lažniv, pač ne bi toliko krivde nase
vlekla. (…) V tem smislu se ne bi obtoževala in toliko sekirala, tako bi se imela rajši.«
(Bolnica z UK, 23 let).

Izboljšana regulacija težkih afektov
Pri regulaciji afekta so udeleženci pogosto navedli spremembe. Te so navadno potekale
s pomočjo ubeseditve občutkov, čustev, misli, kar se je nenazadnje poznalo tudi na
telesni ravni: »Ker meni se zdi, da ta bolezen res izhaja pri meni iz glave. Ker jaz sem se
toliko presekirala, toliko sem v sebi zadrževala, tuhtala … Sedaj je dosti manj tega,
manj je zadrževanja, tuhtanja, hitreje povem. To gotovo vpliva. Manj stresa doživljam.
Pač ni več tega, da bi tuhtala, kaj je mislil, kaj bi morala reči, kaj bi moralo biti … Zdaj
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pač mu povem, pa slišim tudi njegovo stran, pa se pogovoriva. In potem ni več razloga
za tuhtanje.« (Bolnica s CB, 25 let).
Podobno je doživljala druga udeleženka: »Telo prej umirim. Recimo, če sem ful živčna,
pa me tu kaj boli, si rečem: ojoj, zdaj sem ful napeta in me tu stiska, zato se moram
sprostiti. In se sprostim. Ker to ni dobro, če sem ful napeta.« (Bolnica z UK, 23 let).

Sistemska raven
Tudi na ravni družinskih odnosov s starši in z otroki udeleženci poročajo o
spremembah. Te so bile v pogledu na druge oz. tudi v drugačni komunikaciji do drugih.

Spremembe v odnosih z otroki
Spremembe, ki so izhajale iz razumevanje sebe in spremembe pri sebi, so se odražale
tudi v odnosih s svojo primarno družino oz. z otroki. Kot je ena od udeleženk povedala,
je stik z lastnim otroštvom prebudil hrepenenje po globljem odnosu s starši, po drugi
strani pa tudi večjo skrb oz. zavezo za negovanje svojega odnosa s hčerko: »Pa mogoče
bom še kaj z mami kdaj rekla. Ker se mi zdi, da je tudi ona zelo v zanikanju. Da so me
res malo spregledali. Najbrž nehote, kakor sem jaz njo razumela – ni bilo nič namerno
narejeno. Tudi takrat, 30, 40 let nazaj, je bila cela filozofija precej drugačna. Pač
otroci so bili tam in si moral biti tam. In vsi so tako delali z nami. Saj ne samo pri nas,
cela družina je tako funkcionirala. In bi bilo zdaj neprimerno očitat moji mami, ker je
pač delala tako kot vsi ostali, ki so tako verjeli, da je tudi prav. Ampak res, koliko to
pusti v tebi. Se trudiva zdaj tudi v odnosu do hčerke narediti kaj drugače. Saj sva že prej
zelo drugače delala. Ampak vseeno … ena taka stvar … bolj pomisliš. Spregledaš
otroka nehote. Dostikrat ga nehote spregledaš.« (Bolnica z UK, 40 let).
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Zmanjšanje nasilja in razmejevanje v odnosu do otrok
Izboljšano reguliranje afekta se je pri partnerjih pokazalo tudi v zmanjšanju nasilnih
izbruhov: »Ne vem, če verjamete, ampak jaz sem nehal doma … jaz ne znorim več
nikoli. Enkrat je bilo tako, da sem res enako reagiral kot žena – ko je ona začela noret,
sem še jaz postal agresiven. Mislim, enkrat … večkrat. Tudi udaril sem jo. Mislim, tako
hudo, tudi pretepe sva imela, včasih tudi pred otroki. Sedaj se to ni več zgodilo.«
(Bolnik z UK, 31 let).

Spremembe v odnosih s starši
Te so se kazale kot bolj enakovreden odnos z njimi, hkrati pa tudi večja distanca pri
opazovanju odnosa med staršema. Tako je drugi udeleženec postal bolj kritičen do
odnosa med staršema, hkrati pa tudi bolj skrben do svojega odnosa s partnerko: »Ja,
glede staršev sem zdaj bolj pozoren na očeta. Kako samo svojim ciljem sledi. Pač, če
nečesa on ni pripravljen storiti, potem ne bo. Gre na vikend, kjer ima polno opravkov,
mama je pa pač doma. To mu ni problem. Če pa je kaj skupnega, pa da njemu ne paše,
pa sploh ne gre. Jima to kar kdaj rečem (…) Sem bolj postal pozoren na to. In tega ne bi
želel v najinem odnosu. Sem bolj pozoren tudi, kako sem jaz do punce.« (Partner, 26
let).

Spremembe glede doživljanja bolezni
Udeleženci raziskave poročajo o nekaterih spremembah glede doživljanja bolezni in
prostoru, ki ga zasede bolezen v njihovem življenju. Ta prostor, ki ga je bolezen
zasedala v odnosu, je manjši tako pri bolnici kot njenem partnerju: »Zavestno se ne
ukvarjam več toliko glede bolezni. Ne mislim več na to, kako bo, če greva kam. Se mi
zdi, da je tudi sama (partnerka) drugačna. Ne vem, mogoče je bolj samozavestna.
Včasih ni mogla iti v šoping, če ni šla prej na WC. Sedaj pa včasih kar pozabi.«
(Partner, 26 let).
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Večje je tudi sprejemanje bolezni pri bolnici iz zgornjega para, kar se kaže kot
zmanjšanje skrivanja bolezni pred drugimi: »Sedaj bolj sprejemam Crohnovo bolezen.
Ker prej nisem hotela o tem govoriti. Tudi če so me vprašali, sem tako naokrog
povedala, da mi le ni bilo treba govoriti. Sedaj pa recimo takrat, ko sem imela
kolonoskopijo, sem povedala, da pač imam kolonoskopijo in da me ne bo tisti dan, pa
tudi en dan prej, ker se pač moram spucat.« (Bolnica s CB, 25 let).
Na drugi strani pa se zdi, da je sprejemanje bolezni zelo povezano tudi z zdravstvenim
stanjem, ki se je pri prejšnji bolnici izboljšalo. Tako je pri drugi bolnici, ki se ji je
bolezen v času terapevtskega procesa bistveno poslabšala, strah ostal: »Joj, ta bolezen.
Jo kaj drugače doživljam? Isto je … Grozno je. Skoz me je strah, da bo kaj narobe.
Včeraj so me vse mišice bolele. Sem najprej pripisala, da sem kako virozo dobila, potem
smo ugotovili, da bi lahko bil odtegnitveni sindrom od medrola, ker sem v petek
nazadnje jedla medrol. Potem me spet malo strah postane. Tako da predvsem strah je še
vedno prisoten. Blazen strah glede na izkušnje izpred šestih let. In ta strah bo zdaj
prisoten kljub vsemu še kar nekaj časa. To mi je dejstvo. Ampak se zmanjšuje, ga je
vedno manj. In itak delam ful stvari, da bi bilo vse v redu. In tako si tudi pomagam s
tem, da si povem, da če sem dosti normalno živela, zagonov ni bilo. Da so bili ti moji
zagoni vedno vezani na splav, porod … take stvari. In če tega ne bo, bo v redu. Tako si
dopovedujem. Ampak kakorkoli pa kaj ni v redu, me pa spet rata strah. Tako da pri
meni predvsem prevladuje strah v temu momentu. Pa malo jeze vsake toliko časa: zakaj
ravno meni! Zakaj. Po drugi strani pa nekje v sebi verjamem, da bo vse v redu.«
(Bolnica z UK, 40 let).

Vloga terapevta in terapije
Udeleženci raziskave so nova doživetja in spremembe doživeli predvsem kot posledico
terapevtskega procesa, v katerem so doživeli toliko varnosti, da so lahko tvegali nekaj
novega. Pri tem so bile pomembne tudi ustrezne razmejitve in ubesedenje težkih
psihobioloških stanj.
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Terapija kot varen prostor
Udeleženci so terapijo doživeli kot varen prostor, kjer so lahko lažje tvegali ranljivost,
kar npr. opisuje spodnji dialog med partnerjema na intervjuju:
Mož: »Ja, ampak jaz mislim, da če ne bi bila tu, mož tega ne bi pokazal. Tega meni on
ne pokaže. Jaz sem to prvič videla tu.«
Žena: »Vprašanje, ja, kako bi bilo. Nimam pojma. Tudi ne bi bilo prilike, ker bi se že
prej spičila. Takrat pa valda, da ne boš solz pretakal, če si se z ženo spičil. Si rajši jezen
nanjo. Je bolj produktivno, hehe.« (Partner, 40 let, in bolnica z UK, 40 let).
Podobno je doživljal tudi drugi udeleženec: »Ne smem povedat stvari, ki si jih mislim.
Ne smem! To mi najbolj mori. In pač tu se mi zdi, da imamo vsaj neko minimalno
varnost. Saj se potem nadaljuje, ko greva domov, se še vse razplamti, ali pa naslednji
dan. Ampak vsaj minimalni forum, kjer lahko malo bolj odkrito povem stvari, ki si jih
mislim, brez bojazni, da bo začela popizdevat tako, da bodo pri tem še otroci zraven vse
slišali.« (Bolnik z UK, 31 let).

Vloga terapevta pri regulacji afekta
Terapevt je bil v vlogi regulatorja afektov preko osnovnih razmejitev med partnerjema,
preko nudenja varnosti pri raziskovanju lastnega sveta in preko ubesedovanja notranjih
psihobioloških stanj klientov.
Terapevt je bil pogosto v vlogi regulatorja težkih afektov, predvsem jeze, ker je moral
delati zelo aktivno in razmejevati partnerja, kar je omogočalo minimalno varnost za
pogovor: »Zdaj rabim, da mi mož ene reči ponavlja iz dneva v dan. Iz tega vidika je bilo
zelo koristno, da sva prišla in sva se lahko poslušala. Da sem mu dala mir, ko je imel on
besedo. Vi ste bili tu kot en usmerjevalec. S tega vidika je bilo v redu, to se je res
poznalo.« (Partnerka, 31 let).
Poleg tega je terapevt služil kot regulator afektov tudi na bolj subtilnem nivoju, s čimer
je odpiral možnost raziskovanja sebe: »Dejstvo je, da te čaka v zasedi toliko in toliko
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travm. In slej kot prej jih je treba zglodat čez, slej kot prej. Jaz sem to celo življenje
glodal čez s knjigami. Ampak do neke meje prideš, potem se ti pa ustavi. In rabiš
nekoga, ki ti reče: lej, dva koraka bolj desno pejt. In meni je bilo to fajn. Po pravici
povedano, jaz sem se tega malo bal. Ker nikoli v življenju nisem bil pri svetovalcu ali
nič.« (Partner, 40 let)
Nenazadnje pa so terapevtove besede tudi osmislile doživljanje notranji psihobioloških
stanj, ki so bila pogosto zelo težka in za kliente strašljiva: »To najbolj ostaja, ko ste
povedali, kar sem jaz hotela, pa nisem našla besed oz. me (partner) ni slišal. Ko ste pa
vi povedali, je pa kar nekako dojel. Sva se potem tudi še o tem pogovarjala … o nama in
o prihodnosti.« (Bolnica s CB, 25 let).

Napor terapevtskega procesa
Vseeno pa je teža in napor v procesu terapije bil za kliente velik. Eden od udeležencev
se je zelo slikovito izrazil: »Je pa res, da bi si zdaj želel malo odpočit od vsega skupaj.
Da se malo te travme povežejo, da malo spet pozitivno pride v življenje. In potem čez
čas, če se spet kaj … Mislim, to je naporno. To kopanje in razkopavanje in tuhtanje in
vse. Tako da se bo kar pasalo zdaj malo odpočit. In ne kaj hudo zajebanega doma
počet, da bo šlo lepo. Je pa dejstvo, da moraš vsak dan delat. Žal ta moja lenoba, da
bom zdaj sedel in sem pa car … to ne gre. Se je izkazalo ravno ta vikend, ko sem
pomislil: zdaj pa vse vem. Bum, je usekalo. Ni, ni počitka. Skoz je treba delat! Ko se pa
nazaj ozreš, pa super, se je splačalo.« (Partner, 40 let).
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10. RAZPRAVA

10.1. Analiza celotne skupine parov s KVČB
Razprava je razdeljena glede na glavni fokus analize, in sicer na analizo celotne skupine
85 parov ter na analizo tistih parov, ki so se vključili v terapevtski proces.

10.1.1. Hipoteza 1: Bolniki s KVČB bodo imeli pomembno slabšo kakovost
življenja kot njihovi partnerji
Zdravi partnerji imajo boljšo kakovost življenja na vseh področjih, in sicer so manj
depresivni in tesnobni ter doživljajo večjo z zdravjem povezano kakovost življenja ter
kakovost partnerskega odnosa, kar je razvidno iz Tabele 6. Ti rezultati se skladajo z
mnogimi raziskavami (Sainsbury in Heatley 2005; Rubin et al. 2004).
Če podrobneje pogledamo posamezna področja kakovosti življenja, lahko vidimo, da so
največje razlike na področju z zdravjem povezane kakovosti življenja. Komponente pri
vprašalniku SF-36 so pridobljene na podlagi norm splošne populacije, in sicer je
povprečni rezultat 50 točk, standardni odklon pa 10. Ker nimamo norm za slovensko
populacijo, smo uporabili ameriške, zato moramo rezultate interpretirati bolj previdno.
Vseeno pa nam lahko norme služijo kot osnovni okvir. Če pogledamo rezultate obeh
komponent, vidimo, da pri partnerjih brez KVČB povprečni rezultat ne odstopa od
povprečja (za komponento fizičnega zdravja je rezultat 50,4 ± 8,38, za komponento
mentalnega zdravja pa 48,3 ± 10,47). Sklepamo lahko, da razlike niso na račun posebno
dobrega doživljanja kakovosti zdravja pri partnerjih, ampak zaradi izjemno slabega
doživljanja bolnikov s KVČB. Ob tem je tudi pomembno opozoriti, da niso vsi partnerji
zdravi, saj je od petinosemdesetih partnerjev 22 ocenilo, da imajo vsaj eno kronično
težavo, skupaj 52 kroničnih zdravstvenih težav (glej podpoglavlje Udeleženci v
Metodi). Razlike tako lahko pojasnimo z naravo KVČB. Kronična vnetna črevesna
bolezen vpliva na najrazličnejše vidike življenja, saj so zagoni nepredvidljivi, kar oteži
načrtovanje življenja in aktivnosti. Poleg tega so prisotne bolečine, pogosto odvajanje in

147

težave s prehrano omeji socialne stike, mobilnost in veča tesnobo (Ringel in Drossman
2001). Pogost simptom je tudi utrujenost, ki pomembno vpliva na zmožnost
funkcioniranja (Sainsbury in Heatley 2005).
Ob tem je zanimiv tudi podatek, da velikost učinka kaže bistveno večjo razliko med
bolniki s KVČB in partnerji na komponenti fizičnega zdravja kot na komponenti
mentalnega zdravja. To kaže na relativno večji pomen telesnih težav v primerjavi s
psihičnimi, čeprav je tu težko postaviti jasno ločnico. Pregled razlik po posameznih
podlestvicah vprašalnika SF-36 (glej Tabela 6) kaže največje težave na področju
omejitve zaradi fizičnega zdravja. To pomeni, da imajo bolniki več težav kot relativno
zdravi partnerji pri delu in drugih dnevnih aktivnostih. Bolniki s KVČB tudi zaznavajo
svoje zdravje v splošnem slabo, v večjem deležu kot njihovi partnerji pa tudi
pričakujejo, da se bo poslabšalo. Velika razlika je tudi na področju fizičnega
funkcioniranja, kar kaže na težave pri različnih fizičnih aktivnostih bolnikov. Zaradi
bolezni so bolniki tudi omejeni v socialnem funkcioniranju. To je pričakovano, saj so
bolniki s KVČB zelo omejeni na področju socialnega življenja zaradi omejitev pri
prehrani ter težav z odvajanjem (Moser et al. 1995), tako da je po svoje presenetljivo, da
niso tu razlike še višje. Zelo možno, da je tu pomemben vpliv partnerstva, ki omili
težave na področju socialnih odnosov preko podpore in širjenja socialne mreže. Na meji
velikih razlik glede na Cohenov d so tudi težave na področju vitalnosti in telesne
bolečine, kar kaže, da so bolniki s KVČB v primerjavi s partnerji pomembno bolj
utrujeni in brez energije čez cel dan ter doživljajo več bolečin, ki jih omejujejo v
funkcioniranju. Srednje velike razlike pa so na področju mentalnega zdravja in omejitev
zaradi čustvenih problemov, kar kaže več depresivnosti in anksioznosti pri bolnikih in
tudi več težav pri dnevnih aktivnostih zaradi teh težav, vendar pa v primerjavi z ostalimi
lestvicami težave niso v ospredju. To se ne sklada s splošnimi raziskavami (Ringel in
Drossman 2001), razlogi so pa najbrž v vzorcu, saj mi nismo primerjali bolnikov in
zdravih oz. splošne populacije, ampak bolnike z njihovimi partnerji. Stres zaradi bolezni
se tako dotika tudi partnerjev, ki doživljajo težave bolnika, hkrati pa morajo
kompenzirati težave na področju gospodinjstva, vzgoje, prostega časa ipd. (D'Ardenne
2004, 291; Baanders in Heijmans 2007). Poleg tega, da je bolezen obremenitev za
partnerja, pa je tudi partnerski odnos lahko pomemben vir opore bolnika s KVČB, ki
lahko omili psihosocialne težave KVČB. Čustvena podpora je namreč pomemben
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dejavnik kakovosti življenja in psihološkega funkcioniranja (Sewitch et al. 2001; Myers
1999). Hkrati je za regulacijo afekta tudi najpomembnejši bližnji odnos, pri čemer so
partnerski odnosi eni najpomembnejših (Gostečnik 2011), kar ima velik potencial na
področju duševnega in tudi telesnega zdravja. Te teme se bomo podrobneje dotaknili v
kvalitativnem delu raziskave.
Če povzamemo, lahko rečemo, da imajo bolniki s KVČB nižjo z zdravjem povezano
kakovost življenja, pri čemer je oškodovanost večja na področju fizičnega kot
čustvenega funkcioniranja.
Tudi na področju čustvenega doživljanja lahko opazimo pomembno zvišano
depresivnost in anksioznost pri bolnikih s KVČB v primerjavi s partnerji, pri čemer so
razlike večje na področju anksioznosti kot pri depresivnosti (Tabela 6). Velikost učinka
nakazuje srednje veliko razliko na področju depresivnosti. Bolniki s KVČB doživljajo
pomembno več depresivnih simptomov kot njihovi partnerji, kar se sklada z
raziskavami (Graff, Walker in Bernstein 2009, 1107; Mikocka-Walus et al. 2007, 226).
Hkrati pa so tudi na meji 36 točk, ki že pomeni pomembno izraženo depresivno
simptomatiko, čeprav tu seveda ne moremo govoriti o diagnozi velike depresivne
motnje, saj raziskave kažejo, da CES-D pri nizkih mejah precenjuje prisotnost diagnoze
depresije (Santor et al. 1995, 1701). Vseeno pa je vprašalnik CES-D pogosto uporabljen
tudi kot presejalni vprašalnik za depresivnost, pri čemer je zadovoljivo učinkovit pri
presejanju za depresivno diagnozo (Williams et al. 2002, 232). Povečana depresivna
simptomatika v naši raziskavi se sklada z drugimi. V pregledu raziskav Graff s
sodelavci (2009) ugotavlja v splošnem dvakrat večjo prevalenco depresije pri bolnikih s
KVČB v primerjavi s splošno populaciji, ta pa še naraste med zagonom, in sicer do 60
% bolnikov. Iz Tabele 4 v poglavju Metoda tudi vidimo, da 30 % pacientov poroča o
zagonu bolezni oz. kronično aktivni bolezni. Razlogi za povečano depresivno
simptomatiko so kompleksni. Na eni strani aktivnost bolezni prinese težave, zaradi
katerih prihaja do občutkov ujetosti, žalosti, utrujenosti, nemoči, kar veča depresivno
razpoloženje (Nordin et al. 2002, 450). Na drugi strani pa lahko tudi stres in depresivna
simptomatika preko vedenja (npr. povečano kajenje, nezdrava prehrana, slabo spanje) in
psihonevroimunoloških mehanizmov (npr. povečan kortizol, povišana vzburjenost
avtonomnega živčnega sistema) poveča simptome KVČB in poslabša potek bolezni
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(Maunder 2005; Mardini, Kip in Wilson 2004). Vpliv čustvenih dejavnikov na potek
bolezni je jasen pri bolnikih z UK (Van Assche et al. 2013, 14), medtem ko ni enotnega
konsenza glede vpliva stresnih dejavnikov pri CB (Van Assche et al. 2010, 81). Novejše
raziskave kažejo tudi, da so psihiatrične motnje pomemben in neodvisen dejavnik, ki
vpliva negativno na z zdravjem povezano kakovost življenja ter na zmanjšano
funkcionalno zmožnost bolnikov (Guthrie et al. 2002), kar je pomembno tudi za
obravnavo bolnikov.
Prav tako Cohenov d kaže precej povišano anksiozno simptomatiko pri bolnikih s
KVČB v primerjavi s partnerji, in sicer velikost učinka kaže na veliko razliko. To kaže,
da se bolniki s KVČB pomembno več obremenjujejo, skrbijo in doživljajo simptome
anksioznosti kot njihovi partnerji. To se sklada z raziskavami, ki kažejo več
anksioznosti pri bolnikih s KVČB (Sainsbury in Heatley 2005; Casellas et al. 2002).
Čeprav smo z vprašalnikom merili anksioznost kot potezo, ki je trajnejša in bolj stabilna
lastnost posameznika, pa vseeno ne moremo ugotavljati, kaj je vzrok in kaj posledica,
saj korelacijski dizajn študije tega ne omogoča. V splošnem raziskave kažejo, da lahko
na podlagi prej omenjenih psihonevroimunoloških in vedenjskih mehanizmov
anksioznost negativno vpliva na bolezen in tudi na sledenje načrtu zdravljenja (Van
Assche et al. 2013, 14). Hkrati pa ima lahko tudi bolezen učinek na povečanje
anksiozne simptomatike in skrbi (Moser et al. 1995). Pogosto namreč bolniki s KVČB
poročajo o živčnosti, ko grejo od doma, saj nimajo več pregleda nad WC-ji. Socialna
stigma KVČB simptomatike (vetrovi, driska ipd.) dodatno veča tesnobo v socialnih
situacijah. Anksioznost je zelo povezana tudi z nejasnimi informacijami glede bolezni
in nepredvidljivim potekom (Moser et al. 1995), skrbi pa ne glede na fizično
simptomatiko nižajo kakovost življenja (de Rooy et al. 2001).
Seveda pa je možno, da tudi tretji dejavnik vpliva na oboje, kar se je pokazalo v
raziskavi avtoric Gick in Sirois (2010, 175-6). Avtorici sta ugotovili, da stopnja nevarne
navezanosti moderira povezavo med težavnostjo KVČB in negativnim afektom, in sicer
je povezava večja pri anksiozni oz. preokupirani navezanosti kot pri izogibajoči
navezanosti. V primeru izogibajoče navezanosti je negativen afekt pomembno povezan
z resnostjo bolezni, pri čemer je najmočnejša povezanost pri visoki stopnji izogibajoče
navezanosti. Razlike med stopnjo navezanosti so še bolj očitne pri anksiozni
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navezanosti, kjer je pomembna povezava med obremenjenostjo z boleznijo in nizko
socialno podporo oz. nizko učinkovitostjo spoprijemanja z boleznijo zgolj v primeru
zmerne ali visoke stopnje anksiozne navezanosti. V primerih z nizko stopnjo anksiozne
navezanosti pa povezava ni pomembna.
Zanimivi pa so rezultati kakovosti partnerskega odnosa. Če jih primerjamo z normami,
ki jih navaja avtor vprašalnika (Spanier 1976), lahko rečemo, da tako bolniki s KVČB
kot njihovi partnerji doživljajo nižjo kakovost partnerskega odnosa v primerjavi s
skupino poročenih (povprečni skupni seštevek za ločene pare je 70,7±23,8, za poročene
pa 114, ±17,8), vseeno pa jih glede na kriterije še ne moremo označiti kot pare v stiski
(Graham, Liu in Jeziorski 2006, 702; Spanier 1976). Če na podlagi podatkov Spaniera
izračunamo velikost učinka za razlike v primerjavi s povprečnim poročenim parom, je
za zdrave partnerje d = 0,41, za bolnike pa d = 0,63, kar je že znatna razlika. Življenje s
partnerjem s kronično boleznijo lahko predstavlja breme za partnerja (D'Ardenne 2004,
291; Baanders in Heijmans 2007). Še posebej je obremenjen bolnik in tudi partner v
situacijah, ko gre za t. i. nejasno izgubo, ki se kaže kot negotov potek bolezni, nejasne
vzroke in nepredvidljivo zdravljenje (Boss in Couden 2002, 1352). Dodatna težava so
lahko problemi v spolnosti, ki so prisotni ob zagonih bolezni (Marin et al. 2013, 718).
Vsekakor pa učinek bolezni na partnerstvo ni enoznačen in je lahko tudi v rast (Kowal,
Johnson in Lee 2003; Purc-Stephenson, Bowlby in Qaqish 2015). V kvalitativnem delu
raziskave podrobneje analiziramo tudi pomen bolezni in zdravstvenih težav za
partnerski odnos.
Če pogledamo podrobneje razlike v doživljanju partnerskega odnosa med bolniki s
KVČB in njihovimi partnerji, lahko ugotovimo, da bolniki s KVČB konsistentno
doživljajo statistično pomembno nižjo kakovost partnerskega odnosa na vseh področjih
razen na področju diadičnega konsenza. So pa te razlike majhne glede na mere velikosti
učinka. Še največja razlika je na področju zadovoljstva v odnosu, najmanjša in
statistično nepomembna pa pri diadičnem konsenzu. Bolniki v našem vzorcu v
splošnem doživljajo, da imajo skupne teme in vrednote s partnerji, vendar pa doživljajo
manj zadovoljstva v odnosu in več konfliktov. Enega od razlogov za to lahko iščemo v
večjih potrebah bolnikov, ki jih partner ne zadovolji. Najbrž je del teh razlogov
povezanih tudi s stresom zaradi bolezni, ki najbolj prizadene bolnika, po drugi strani pa
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tudi obremeni partnerski odnos. Tudi Eckardt s sodelavci (1994, 2157) je v svoji
raziskavi ugotovil, da so v splošnem bolniki doživljali večje negativne učinke bolezni
na življenje kot partnerji, in sicer je 20 % bolnikov ocenjevalo, da je bolezen vplivala na
partnerstvo, medtem ko je tako doživljalo le 8 % njihovih partnerjev. Prav tako je 17 %
bolnikov v primerjavi z 11 % partnerjev doživljalo poslabšanje celotne kakovosti
življenja. Sklepamo lahko, da bolniki s KVČB doživljajo večje breme zaradi bolezni, ki
oškoduje celotno kakovost življenja in manjša zaznano oporo. Tudi lestvica čustvenega
izražanja, ki poleg izkazovanja čustev preverja tudi zadovoljstvo s spolnostjo, kaže
slabše zadovoljstvo pri bolnikih. Bolniki bi si torej želeli več izkazane čustvene in
telesne intimnosti kot partnerji. V splošnem so raziskave pokazale nezadovoljstvo na
področju zadovoljstva s spolnostjo, pri čemer so bolniki razloge za to pripisovali
bolezni (Marin et al. 2013, 718). Pomemben dejavnik nižje zaznane kakovosti življenja
je tudi spol, saj je dve tretjini bolnikov s KVČB ženskega spola, ki v splošnem poročajo
o več težavah (Levenson, Carstensen in Gottman 1993) in tudi na vprašalniku DAS so
pri švedskih parih ženske v splošnem ocenjevale nižjo kakovost odnosa kot partnerji
(Lundblad in Hansson 2005, 47). Poleg tega so bolniki v splošnem bolj
perfekcionistični (Sajadinejad et al. 2012), zaradi česar postavljajo višji standard in so
posledično manj zadovoljni. Bolniki imajo v splošnem tudi višje izražen nevroticizem,
kar na splošno zmanjšuje blagostanje in kakovost življenja (Sajadinejad et al. 2012, 3).
Poleg tega imajo gotovo za slabšo kakovost življenja bolnikov pomembno vlogo način
spoprijemanja s stresom in komunikacijski vzorci v odnosu (Weihs, Fisher in Baird
2002), kar se je pokazalo tudi v kvalitativnem delu naše raziskave.
Če povzamemo rezultate na področju kakovosti odnosa, lahko ugotovimo, da imajo pari
s KVČB nekoliko nižjo kakovost odnosa kot povprečni pari, pri čemer doživljajo
bolniki s KVČB nižjo kakovost partnerstva kot njihovi partnerji, čeprav razlike med
njimi niso velike.
10.1.1.1. Odgovor na hipotezo 1: Bolniki s KVČB bodo imeli pomembno različno
kakovost življenja kot njihovi zdravi partnerji
Hipotezo lahko potrdimo v celoti, kar pomeni, da imajo bolniki s KVČB bistveno slabšo
kakovost življenja kot njihovi partnerji, in sicer doživljajo več depresivnih in anksioznih
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simptomov ter slabšo z zdravjem povezano kakovost življenja tako na čustvenem, še
posebej pa na fizičnem področju. Poleg tega so bolniki s KVČB v primerjavi s partnerji
tudi nekoliko manj zadovoljni s kakovostjo partnerskega odnosa.

10.1.2. Hipoteza 2: Kakovost življenja na področju čustvenega doživljanja in
doživljanja z zdravjem povezane kakovosti življenja je pomembno povezana s
kakovostjo partnerskega odnosa
V drugi hipotezi smo preverjali povezavo med več vidiki kakovosti življenja in
kakovostjo partnerskega odnosa (Tabela 7). Najmočnejša je negativna povezava z
depresivnostjo, kar so v raziskavi pokazali tudi Trudel s sodelavci (2010). Povezanost
depresivnosti in kakovosti partnerskega odnosa ne preseneča, saj so intimni odnosi eni
pomembnejših virov zadovoljstva v življenju (Myers 1999), hkrati pa čustvena intima
deluje kot varovalni dejavnik v primeru stresnih dogodkov in tako zniža depresivna
razpoloženja žalosti, nemoči, obupa (Maida et al. 2001, 1470). Seveda pa pri
korelacijskih študijah ne moremo govoriti o vplivu. Tudi depresivnost preko socialnega
umika, negativnega afekta ali apatije obremeni intimni odnos in zniža njegovo
kakovost. V tej smeri govorijo tudi posamezne dimenzije kakovosti odnosa, saj je
negativna povezanost najvišja prav pri dimenzijah, ki se tičejo čustvenega vidika:
zadovoljstvo z odnosom in izražanje čustev, medtem ko so bolj razumske dimenzije
manj povezane (strinjanje glede raznolikih tem v odnosu ter zmožnost sodelovanja pri
aktivnostih). Poleg tega so možni tudi drugi dejavniki, ki vplivajo tako na depresivnost
kot tudi na kakovost partnerskega odnosa, kot je stil navezanosti (Kowal, Johnson in
Lee 2003), način spoprijemanja s težavami (Boss et al. 1990), komunikacijski vzorci
(Weihs, Fisher in Baird 2002).
Nekoliko nižja povezanost je med kakovostjo odnosa in anksioznostjo. Tudi tu lahko
predpostavljamo več dejavnikov. Na eni strani je visoka intimnost v odnosu pomemben
dejavnik temeljne varnosti posameznika, saj se tam počuti sprejet tak, kakršen je, in se
ne čuti ogrožen (Kowal, Johnson in Lee 2003). Na drugi strani pa pogosta občutja
tesnobe, sumničenja, hitre negativne reakcijena občutek ogroženosti obremenijo odnos
ter krhajo občutek pripadnosti in čustvene intimnosti. Podobno kot pri depresivnosti je

153

tudi tu najbolj okrnjen doživljajski nivo odnosa, to je zadovoljstvo v odnosu in čustveno
izražanje. Tudi tu pa lahko kot pri depresivnosti predpostavljamo še druge dejavnike,
kot so stil navezanosti, komunikacijski vzorci in način soočanja s težavami.
Tudi na področju z zdravjem povezane kakovosti odnosa so pomembne povezave, kar
se v splošnem sklada z raziskavami, ki ugotavljajo pozitivno povezanost med
partnerstvom in kakovostjo življenja (Maida et al. 2001, 1470). Pričakovano so najvišje
korelacije z mentalno komponento, ki opisuje pogostost pozitivnega afekta in odsotnost
omejitev zaradi čustvenih problemov ter doživljanje vitalnosti in dobrega zdravja in
boljše socialno funkcioniranje. Kakovost odnosa tako ni povezana le z doživljanjem
pozitivnega afekta, ampak tudi z občutkom vitalnosti, zaznavanjem dobrega zdravja in
boljšim socialnim funkcioniranjem. To je zelo smiselno, saj intimnost v odnosu daje
občutek temeljne varnosti in pripadnosti, zaradi katere se človek počuti živ in lahko gre
v svet ter se spopade z izzivi. Na drugi strani pa tudi občutek vitalnosti in dobrega
zdravja lahko pripomore k večji angažiranosti za odnos in omogoča pozitivne dogodke,
ki poglabljajo kakovost odnosa (npr. izlete, socialne dogodke, skupne aktivnosti).
Najmanj izrazite so povezave med kakovostjo partnerskega odnosa ter komponento
fizičnega zdravja, čeprav so še vedno statistično pomembne. Kakovost odnosa je
pomembno povezana celo z doživljanjem telesne kakovosti življenja, ki vključuje
odsotnost omejenosti v fizičnih aktivnosti, omejenost pri socialnih dejavnostih zaradi
fizičnega zdravja, boljše doživljanje zdravja in manj telesne bolečine. Tudi druge
raziskave so pokazale pozitivno povezavo med kakovostjo partnerstva in splošnim
zdravjem (Hetherington 1993). Povezava je smiselna, saj boljše zdravje omogoča bolj
zanimivo in aktivno preživljanje skupnega časa ter manj obremeni odnos s problemi
zaradi bolezni. Na drugi strani je kakovostno partnerstvo povezano z boljšim imunskim
(Kiecolt-Glaser et al. 1988) in kardiovaskularnim funkcioniranjem (Ewart et al. 1991),
torej neposredno z zdravstvenim stanjem. Tudi pri zdravstvenih težavah pa so
kakovostni odnosi pomemben dejavnik učinkovitega soočanja in ohranjanja višje ravni
kakovosti življenja (Maida et al. 2001, 1470).
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10.1.2.1. Odgovor na hipotezo 2
Hipotezo lahko potrdimo v celoti, kar pomeni, da so depresivnost in anksioznost ter
doživljanje z zdravjem povezane kakovosti življenja pomembno povezani s kakovostjo
partnerskega odnosa. Tako bolnik s KVČB ali njegov partner, ki je zadovoljen s svojim
partnerskim odnosom, doživlja manj depresivnih in anksioznih simptomov ter ima višjo
z zdravjem povezano kakovost življenja predvsem na mentalnem področju, medtem ko
je na fizičnem področju povezava manjša, a v splošnem še vedno statistično pomembna.

10.1.3. Hipoteza 3: Kronična bolezen in zdravstvene težave niso pomembno
povezane s kakovostjo partnerskega odnosa
V tretji hipotezi smo preverjali povezavo med kronično boleznijo in zdravstvenimi
težavami. Del hipoteze smo preverjali na celotnem vzorcu, saj se je izkazalo, da ima
tudi 22 partnerjev bolnikov s KVČB vsaj eno kronično težavo, in sicer so jih skupno
imeli 52. Poleg tega je tudi 85 bolnikov s KVČB pri sebi ocenilo skupno 168 kroničnih
zdravstvenih težav, torej ima v povprečju vsak še eno kronično težavo. O težavah so
poročali sami, obsegale pa so različno težke bolezni in težave, od revmatoidnega
artiritisa, multiple skleroze, depresije do kroničnega glavobola in alergije. Iz Tabele 8 je
razvidno, da so korelacije kakovosti partnerskega odnosa negativne tako s številom
kroničnih bolezni kot tudi korelacije s prisotnostjo KVČB. Vendar pa so korelacije
majhne in niso statistično pomembne.
Drugi del hipoteze smo preverjali samo na skupini bolnikov s KVČB, in sicer smo
preverjali povezanost med kakovostjo odnosa in izvenčrevesnimi znaki, zapleti in
akutnimi simptomi KVČB. Iz Tabele 8 vidimo, da so tudi tu korelacije povsod
negativne, vendar zelo majhne in večinoma niso statistično pomembne. Nivo statistične
pomembnosti dosegata le korelaciji med zadovoljstvo z odnosom in zapleti ter akutnimi
simptomi KVČB, vendar sta tudi ti dve korelaciji majhni (tj. pod 0,2).
Omenjeni podatki kažejo, da kronične zdravstvene težave niso pomembno povezane s
kakovostjo partnerskega odnosa, vsaj na populaciji parov s KVČB. V splošnem se
raziskave ukvarjajo z zdravjem povezano kakovostjo partnerjevega življenja, ki je
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obremenjena. Vseeno partnerji odkrivajo tudi pozitivne občutke ob negi (Baanders in
Heijmans 2007; Weihs, Fisher in Baird 2002), čeprav ni jasno, kako in koliko to vpliva
na kakovost partnerskega odnosa. Predstavljamo si lahko, da je odnos obremenjen,
vendar pa ima to tudi potencial za rast in poglabljanje intimnosti. V kvalitativni
raziskavi kakovosti življenja pri KVČB (Purc-Stephenson, Bowlby in Qaqish 2015,
1199) so bolniki opazili tudi pozitivne spremembe v medosebnih odnosih zaradi
bolezni, in sicer je bila najpomembnejša poglobitev odnosov z bližnjimi in družino.
Poleg tega so zaradi bolezni bolniki ugotovili, kateri prijatelji so bili zares sočutni in
razumevajoči, kar je »prečistilo« stare odnose. Tudi Sewitch s sodelavci (2001)
ugotavlja, da je visoka zaznana socialna podpora zaščitni dejavnik v primeru stresnih
dogodkov, in sicer posameznik z dobro socialno podporo ob stresnem dogodku doživi
manj stresa. Vseeno pa so težki dogodki nekaj, kar močno obremeni odnos in prinaša
nove izzive, ki jih partnerji težko rešujejo. To se je pokazalo tudi v kvalitativnem delu
študije pri paru, ki je tekom terapije doživel zagon bolezni. Aktivnost bolezni je tudi v
študijah vedno znova dejavnik, ki pomembno znižuje z zdravjem povezano kakovost
življenja (Kappelman et al. 2014; Cohen 2002). S tem lahko tudi pojasnimo edini
statistično pomembni korelaciji pri tej hipotezi, ki se tičeta povezave med
zadovoljstvom v odnosu ter zapleti in akutnimi simptomi KVČB. Povezava nakazuje,
da je aktivnost bolezni in izrazita simptomatika stres za odnos in nekoliko zmanjša
zadovoljstvo v odnosu, vendar je povezava majhna. Tako lahko sklepamo, da je
partnerski odnos lahko kvaliteten navkljub KVČB, kar kažejo tudi nekatere raziskave,
npr. (Sewitch et al. 2001). Na drugi strani partnerski odnos predstavlja tudi potencial za
pomoč bolnikom s KVČB, česar se bomo dotaknili v kvalitativnem delu študije.

10.1.3.1. Odgovor na hipotezo 3:
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo v splošnem potrdimo. Kronična bolezen in z njo
povezane kronične zdravstvene težave niso pomembno povezane s kakovostjo
partnerskega odnosa. To pomeni, da je pri parih s KVČB kakovost odnosa neodvisna od
KVČB ali kakšne druge kronične težave. Prav tako pri bolnikih s KVČB ni bistvenega
znižanja kakovosti partnerskega odnosa ob povečanih simptomih, zapletih in
izvenčrevesnih znakih bolezni.
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10.1.4. Hipoteza 4: Kronična bolezen in zdravstvene težave so pomembno povezane
s kakovostjo čustvenega življenja in z zdravjem povezano kakovostjo življenja
V četrti hipotezi smo ugotavljali povezanost kronične bolezni, KVČB in težav pri
KVČB s kakovostjo čustvenega življenja in z zdravjem povezano kakovostjo življenja.
Najprej smo ugotavljali korelacije med številom kroničnih bolezni oz. prisotnostjo
KVČB ter med različnimi vidiki kakovosti življenja, kar smo preverjali na celotnem
vzorcu bolnikov. Vsi udeleženci raziskave so ocenili kronične zdravstvene težave in
poleg KVČB, ki jih je imela polovica udeležencev, je imelo tudi 22 partnerjev prisotno
kakšno kronično zdravstveno stanje (skupaj 52 kroničnih bolezni, najpogosteje kronično
bolečino, hipertenzijo in alergijo, glej Tabela 3 v poglavju Metoda). Opazimo lahko, da
večje število kroničnih bolezni ne poslabša kakovost življenja v primerjavi s KVČB.
Predvsem je zanimivo, da ostaja kakovost fizičnega zdravja enako nizka kot pri bolnikih
s KVČB, medtem ko so čustvene težave, ki se kažejo v depresivnosti, anksioznosti in
slabši komponenti mentalnega zdravja, pri bolnikih s kroničnimi boleznimi manjše kot
pri KVČB. To kaže, da je pri KVČB čustvena problematika pomemben del težav, kar je
skladno tudi z opažanji drugih raziskovalcev (Graff, Walker in Bernstein 2009, 1107;
Mikocka-Walus et al. 2007, 226).
Za boljšo oceno razlik med KVČB in drugimi zdravstvenimi težavami na področju
kakovosti življenja smo dodatno preverili korelacije med številom kroničnih bolezni ter
z zdravjem povezano kakovostjo življenja, depresivnostjo in anksioznostjo samo pri
partnerjih bolnikov s KVČB (podatki so razvidni v tekstu v podpoglavju Hipoteza 4 v
Rezultatih). Korelacija je bila srednje velika in statistično pomembna le na komponenti
fizičnega zdravja, kar je pravzaprav podobno kot pri KVČB. Na drugih področjih
kakovosti življenja pa je bila povezava s številom kroničnih bolezni zanemarljiva in tudi
ni bila statistično pomembna. Povezave med boleznijo in kakovostjo čustvenega
življenja so torej nižje pri partnerjih kot pri bolnikih s KVČB, še posebej na področju
anksioznosti. To nakazuje, da pri KVČB ni problem samo fizično zdravje, ampak je
pomemben del tudi odnos do tega ter vsa čustva in skrbi, ki jih bolezen prinaša. Pomen
psiholoških dejavnikov za kakovost življenja pri KVČB kažejo tudi druge raziskave
(Sainsbury in Heatley 2005). Vseeno pa je zanemarljivo povezavo med kroničnimi
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boleznimi v splošnem in kakovostjo življenja težko posploševati, saj so imeli partnerji
večinoma blažje zdravstvene težave (najpogosteje kronično bolečino, hipertenzijo in
alergijo).
Če se sedaj osredotočimo na bolnike s KVČB, lahko vidimo, da so povezave med
KVČB in vsemi vidiki kakovosti življenja statistično pomembne (Tabela 9).
Najmočnejša je povezava s komponento fizičnega zdravja z zdravjem povezane
kakovosti življenja. Na področju čustvene kakovosti življenja je anksioznost bolj
izražena kot depresivnost, najmanj pa je s KVČB povezana komponenta mentalnega
zdravja. Na področju zapletov KVČB in kakovosti mentalnega zdravja povezava tudi ni
statistično pomembna. Tudi druge raziskave kažejo, da imajo bolniki s KVČB v
splošnem slabšo kakovost življenja (Sainsbury in Heatley 2005; Ringel in Drossman
2001), zato rezultati ne presenečajo. Tudi večja povezanost med akutnimi simptomi in
kakovostjo življenja v primerjavi z izvenčrevesnimi znaki oz. zapleti KVČB je
pričakovana, saj je aktivnost bolezni neodvisni in relativno močni dejavnik kakovosti
življenja (van der Have et al. 2014), prav tako tudi črevesni simptomi (JelsnessJorgensen, Bernklev in Moum 2014).
Zaradi korelacijskega formata študije je nemogoče ugotoviti, kaj je bilo prej: kura ali
jajce. Raziskave kažejo, da je stres povezan s pogostejšimi zagoni bolezni in slabšim
potekom KVČB (Graff, Walker in Bernstein 2009, 1108), in sicer prav preko
zmanjšanega imunskega odziva in tudi odzivnosti črevesja, ki je tesno povezano z
avtonomnim živčnim sistemom (Maunder 2005). Na drugi strani pa tudi sama prisotnost
KVČB pomembno poslabša kakovost življenja in čustveno stanje zaradi pogostih
zapletov in simptomov bolezni, posledično pa tudi oviranosti v vsakdanjem življenju
(Sainsbury in Heatley 2005; Ringel in Drossman 2001).
Izpostaviti velja tudi močnejšo povezavo KVČB z anksioznostjo v primerjavi z
depresivnostjo, in sicer tudi na področju izvenčrevesnih znakov, zapletov in akutnih
simptomov. Iščemo lahko več razlogov, s katerimi lahko pojasnimo nekoliko višje
povezave med anksioznostjo in KVČB v primerjavi z depresivnostjo: negotova
prognoza bolezni, socialna stigma simptomov KVČB (Purc-Stephenson, Bowlby in
Qaqish 2015; Moser et al. 1995, 835) in hkrati tudi odzivnost avtonomnega živčnega
sistema na stres (Maunder in Levenstein 2008). Anksioznost pri bolnikih s KVČB pa je

158

pomembna tudi za intervence, saj je anksioznost povezana z opuščanjem zdravljenja in
nefunkcionalnimi strategijami spoprijemanja z boleznijo (Van Assche et al. 2013, 14;
Van Assche et al. 2010, 81).

10.1.4.1. Odgovor na hipotezo 4:
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo potrdimo, saj so kronične bolezni in zdravstvene
težave v pomembno povezane s kakovostjo čustvenega življenja in z zdravjem
povezano kakovostjo čustvenega življenja. Na našem vzorcu se je pokazalo, da ima
bolnik s kronično boleznijo, KVČB ali s pogostimi zapleti, izvenčrevesnimi znaki in
simptomi KVČB bolj verjetno nižjo z zdravjem povezano kakovost življenja ter več
simptomov depresivnosti in anksioznosti kot zdravi oz. manj bolni partner.

10.1.5. Hipoteza 5: Kakovost partnerskega odnosa moderira povezavo med KVČB
ter depresivnostjo, anksioznostjo in z zdravjem povezano kakovostjo življenja
Pretekle raziskave so pokazale, da je kakovost partnerskega odnosa pomemben dejavnik
psihičnega zdravja, in sicer zakonski stres napoveduje tako anksiozne motnje kot
depresivnost, pri čemer je za slednjo povezava še posebej močna (Trudel in Goldfarb
2010). Poleg tega pa je težka kronična bolezen lahko tudi vir posttravmatske stresne
rasti v odnosu in življenju nasploh (Purc-Stephenson, Bowlby in Qaqish 2015). Zaradi
tega nas je v peti hipotezi zanimal moderacijski učinek kakovosti partnerskega odnosa
na povezanost med KVČB ter čustveno in z zdravjem povezano kakovostjo življenja.
V Tabeli 10 lahko vidimo rezultate modela za napovedovanje depresivnosti, in sicer je
večja kakovost partnerskega odnosa statistično pomembno povezana z nižjimi
depresivnimi simptomi, prisotnost KVČB pa je obratno povezana z višjimi simptomi.
Interakcija med KVČB in kakovostjo partnerskega odnosa ni statistično pomembna.
Dodaten vpogled v odnos med depresivnostjo in KVČB nam daje tudi Slika 1, kjer je
prikazan odnos med KVČB in depresivnostjo v primeru visoke, povprečne in nizke
kakovosti partnerskega odnosa. Vidimo lahko, da je v primeru nizke kakovosti odnosa
precejšen porast depresivne simptomatike ob prisotnosti KVČB. Jakost povezave med
depresivnostjo in KVČB pa se manjša z večanjem kakovosti partnerskega odnosa in v
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primeru visoke kakovosti odnosa prisotnost povezava ni več pomembna. Odnos med
boleznijo in depresivnostjo je sicer še vedno pozitiven, vendar ni več statistično
pomemben. Rezultat se sklada z raziskavo Trudela in sodelavcev (2010), kjer
ugotavljajo, da zakonski stres napoveduje tako anksiozne motnje kot depresivnost, pri
čemer je za slednjo povezava še posebej močna. Kakovosten partnerski odnos, kjer je
prisotna intimnost, lahko deluje kot pomemben facilitator posttravmatske rasti oz.
sprememb v smeri osebne rasti v primeru bolezni, ki predstavlja stres (Calhoun in
Tedeschi 1998). Poglobljeno se pomena partnerskega odnosa za kakovost življenja pri
KVČB dotikamo v kvalitativnem delu študije, kjer tudi nekateri partnerji in bolniki s
KVČB ugotavljajo, da je bolezen priložnost, od obeh partnerjev pa je odvisno, ali bo šel
odnos v smer poglabljanja odnosa in večje ranljivosti, ali pa se bodo začeli konflikti in
večja odtujenost.
Moderacijski učinek partnerskega odnosa smo preverjali tudi pri anksioznosti. Iz Tabele
11 je razvidno, da tako kakovost partnerskega odnosa kot tudi prisotnost KVČB
statistično pomembno napoveduje anksioznost, medtem ko med njima ni statistično
pomembne interakcije. Tudi iz Slike 2 vidimo, da kakovost partnerskega odnosa ne
moderira odnosa med KVČB in anksioznostjo. Vzroki za to so morda v tem, da je
anksiozna simptomatika bolj vezana na aktivnost bolezni kot depresivna (Porcelli, Leoci
in Guerra 1996). Možno je, da je anksioznost bolj povezana z mnogimi skrbmi, ki jih
prinese bolezen (Kemp, Griffiths in Lovell 2012, 6244-45). Čeprav je boljša kakovost
odnosa povezana z nižjo anksioznostjo (glej Slika 2), pa pomen kakovostnega odnosa
pri bolezni ne pride toliko do izraza.
V Tabeli 12 so prikazani rezultati modela za napovedovanje fizične komponente z
zdravjem povezane kakovosti življenja. Tudi tu interakcija ni statistično pomembna,
medtem ko KVČB prav tako kot tudi kakovost partnerskega odnosa statistično
pomembno napoveduje rezultat fizične komponente. Na Sliki 3 pa se učinek moderacije
kakovosti partnerskega odnosa nakazuje. Lepo je vidno, da v primeru odsotnosti bolezni
kakovost partnerskega odnosa ni pomembno povezana z rezultatom komponente
fizičnega zdravja. V primeru KVČB pa se pokažejo razlike glede na kakovost
partnerskega odnosa, in sicer boljša kot je kakovost partnerskega odnosa, manj je
oškodovana komponenta fizičnega zdravja. Zaključimo lahko, da se nakazuje smer
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učinka kakovosti partnerskega odnosa na odnos med boleznijo in kakovostjo fizičnega
zdravja, vendar je ta majhen in ni statistično pomemben. Rezultat je po svoje
presenetljiv, saj kaže, da je doživljanje fizičnega zdravja v primeru kronične bolezni
povezano s stopnjo kakovosti odnosa, medtem ko pri odsotnosti KVČB ni razlik.
Vendar moramo biti pri razlagi pozorni, saj dizajn študije ne omogoča preverjanja
vzročnosti. Tako lahko sicer velja, da zaradi kakovostnega odnosa posameznik doživlja
več energije, se počuti manj omejen, več lahko naredi in tudi doživlja manj bolečin
navkljub KVČB. Lahko pa tudi zaradi manjših bolezenskih težav več dela, se počuti
manj omejen zaradi bolezni in ima več energije, hkrati pa zaradi tega tudi več časa in
energije lahko vlaga v odnos preko npr. zmenkov, pomoči partnerju in razbremenitev
ipd. To drugo možnost je nakazala tudi bolnica iz kvalitativnega dela študije, ki opisuje
vpliv težkega zagona bolezni na njen padec frustracijske tolerance v odnosu in umik od
vseh.
V nadaljevanju so prikazani tudi rezultati za komponento mentalnega zdravja z
zdravjem povezane kakovosti življenja (Tabela 13). Tudi tu moderacijski učinek, ki je v
modelu opredeljen kot interakcija med kakovostjo partnerskega odnosa in KVČB, ni
statistično pomemben, medtem ko sta kakovost partnerskega odnosa in KVČB
pomembno povezana s komponento mentalnega zdravja. Iz Slike 4 vidimo, da je za
razliko od komponente fizičnega zdravja kakovost partnerskega odnosa pomemben
prediktor komponente mentalnega zdravja že pri odsotnosti KVČB, v primeru
prisotnosti KVČB pa se padec kakovosti življenja malenkost zmanjša pri visoki
kakovosti življenja. Ta razlika je opazna tudi iz koeficientov regresijskih enačb, ki z
večanjem kakovosti življenja postopoma rastejo in pri visoki kakovosti partnerstva
koeficient ni več statistično pomemben. Zaključimo lahko, da se pri kakovosti
mentalnega zdravja nekoliko nakazuje moderacijski učinek kakovosti partnerskega
odnosa. Rezultati so podobni kot pri depresivnosti in imajo morda tudi podobne vzroke.
Če pogledamo nasičenost te komponente, vidimo, da najbolj meri občutja
živčnosti,depresije in negativnega afekta, omejitve v aktivnosti zaradi čustvenih težav
ter oviranost v socialnih interakcijah. Na vse to pa vpliva tudi socialna izoliranost kot
posledica stresa in stigme zaradi bolezni ter skrbi (Moser et al. 1995, 835), ki napajajo
črnogledost in depresivna občutja.
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10.1.5.1. Odgovor na hipotezo 5:
Ugotovimo lahko, da se kakovost partnerskega odnosa pomembno povezuje s
kakovostjo čustvenega doživljanja in z mentalno komponento z zdravjem povezane
kakovosti življenja, v nekoliko manjši meri tudi z doživljanjem telesnega vidika z
zdravjem povezane kakovosti življenja. Tudi KVČB je pomembno povezana z nižjo
kakovostjo življenja na vseh področjih. Koliko je ta povezava močna, pa je do neke
mere tudi odvisno od kakovosti partnerskega odnosa, in sicer visoka kakovost
partnerskega odnosa zmanjšuje negativno povezavo med KVČB in kakovostjo življenja.
Ob visoki kakovosti odnosa povezava med KVČB in depresivnostjo oz. mentalno
komponento z zdravjem povezane kakovosti življenja na našem vzorcu ni bila več
pomembna. Tudi na področju fizične komponente se je z višanjem kakovosti
partnerstva povezava manjšala, čeprav je povezava ostajala pomembna tudi ob visoki
stopnji kakovosti. Visoka kakovost partnerstva torej nekoliko zmanjšuje negativno
povezavo med KVČB in kakovostjo življenja na nekaterih področjih, vendar je učinek
omejen in v splošnem moderacijski učinek ni statistično pomemben, zaradi česar
hipoteze ne moremo potrditi.

10.2. Analiza parov s KVČB v procesu RDT
V nadaljevanju so prikazani rezultati parov, ki so bili vključeni v terapevtski proces in
so sodelovali tudi v kvalitativnem delu študije. V terapevtski proces so bili vključeni
štirje pari in ena bolnica s KVČB, ki ni bila tekom terapij v partnerskem odnosu. Razen
prvega para so šli skozi celoten terapevtski proces. Prvi par je bil od dvanajstih srečanj
prisoten na sedmih, zato ni bil vključen v analizo sprememb v kakovosti življenja po
terapevtskem procesu (glej naslednje poglavje, Hipoteza 6), bil pa je vključen v
kvalitativni del študije, saj sta oba partnerja opravila intervju pred začetkom terapij.
Najprej bo prikazana analiza vprašalnikov pred, med in po terapevtskem procesu,
kasneje pa bodo prikazani kvalitativni rezultati študije.
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10.2.1. Hipoteza 6: Pari bodo imeli po terapevtskem procesu višjo kakovost
življenja kot pred njim
V tej hipotezi smo preko standardiziranih vprašalnikov merjenja kakovosti življenja
preverjali stanje pred začetkom terapij, na približno 6. srečanju in po 12. srečanju pri
vsakem od udeležencev terapevtskega procesa.
V Tabeli 14 so prikazane razlike med koncem in začetkom terapije pri sedmih
udeležencih terapije. Vidimo, da razen na področju tesnobe spremembe v kakovosti
življenja ne dosegajo meje statistične pomembnosti. Na meji pomembnosti je
sprememba pri kakovosti partnerskega odnosa. Rezultati so pričakovani, saj je pri tako
majhnih vzorcih težko dobiti statistično pomembnost razlik (Sullivan in Feinn 2012),
zato so bolj relevantni rezultati mere velikosti učinka d, ki pove, koliko je sprememba v
kakovosti življenja dejansko velika.
Mera velikosti učinka kaže večje spremembe po terapiji, in sicer so največje spremembe
pri povečanju kakovosti partnerskega odnosa. Srednja velikost učinka pa je na področju
zmanjšanja tesnobe; na meji srednje velikega učinka sta tudi izboljšanji na področju
depresivnosti in mentalnega vidika z zdravjem povezane kakovosti zdravja. Edini vidik
kakovosti življenja, kjer pride do poslabšanja, je fizična komponenta z zdravjem
povezane kakovosti življenja, čeprav so spremembe majhne. Rezultati tako nakazujejo,
da je terapevtski proces izboljšal kakovost življenja predvsem na psihičnih vidikih
kakovosti življenje, medtem ko so učinki manj očitni na področju zaznavanja fizičnega
zdravja, kar se je pokazalo tudi v kvalitativni analizi raziskave. Prav področja čustvene
in partnerske kakovosti odnosov je relacijska družina terapija najbolj naslavljala in tudi
klienti so prišli s težavami, ki so se tikale psihičnih vidikov kakovosti življenja (npr.
konflikti in nerazumevanje v partnerstvu, izboljšanje samopodobe, tesnoba v socialnih
odnosih in partnerstvu), kar lahko do neke mere pojasni odsotnost sprememb na
področju fizične kakovosti odnosa. Samo ena klientka (in sicer bolnica s CB iz para 4)
je prišla zaradi živčnosti, ki je vplivala tudi na povečano črevesno delovanje oz.
obremenjenost na tem področju. Pri njej pa je anksioznost tekom terapij padla (Slika 6),
na drugi strani pa z zdravjem povezana kakovost narastla (Slika 8), kar nakazuje pomen
ciljev v terapiji.
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Seveda pa so naši zaključki omejeni, saj se moramo zavedati, da je bil vzorec zelo
majhen (le 7 udeležencev), zato rezultate težko posplošujemo. Poleg tega tudi nismo
imeli kontrolne skupine oz. nismo dobro kontrolirali ostalih potencialnih dejavnikov
spremembe (sprememba v zdravilih, možna alternativna zdravljenja, naravni potek
bolezni ipd.). Na drugi strani je majhnost vzorca lahko tudi prednost, saj skupaj s
kvalitativnimi podatki glede doživljanja sprememb v terapiji lažje sledimo dinamiki
posameznih parov. V nadaljevanju si poglejmo podrobneje posamezne vidike
kakovostih življenja in dinamike parov.
Na Sliki 5 so predstavljeni rezultati za depresivnost. V splošnem vidimo, da samoocene
depresivnosti v povprečju padajo tekom terapevtskega procesa, in sicer iz 38,1 točke, ki
predstavlja nekoliko povečano depresivno simptomatiko, na začetku padejo na 31,9
točke na koncu, kar je že območje brez pomembne depresivne simptomatike.
Vidimo lahko, da sta dve podskupini klientov, in sicer tisti, kjer je depresivna
simptomatika izražena (nad 36 točk, ki je meja za pomembno izraženo depresivno
simptomatiko), ter tisti, kjer depresivnost ni v ospredju težav. Pri slednjih ni opaziti
posebnih sprememb, vsekakor pri njih simptomatika ne narašča. Pri skupini z zelo
izraženo simptomatiko pa težave tekom srečanj padajo. Izjema je par št. 2, ki si zasluži
nekoliko več besed, saj izstopa tudi na ostalih področjih kakovosti življenja.
Terapevtski cikel para št. 2 je bil ključno zaznamovan z zgodnjo nosečnostjo, ki je
prišla nenačrtovano po večletnih neuspelih poskusih zanositve v preteklosti, tudi z
medicinsko pomočjo. Nosečnost pa se je na sredini terapije spontano prekinila, pri
gospe pa se je (najbrž posledično) začel zelo težek zagon bolezni, zaradi katerega je tudi
manjkala na šesti, sedmi in osmi terapiji. Podobno je imela v preteklosti zagon po
spontanem splavu, kot dodaten zaplet pa še trombozo, ki bi bila zanjo skoraj usodna.
Tako ji je dogodek prebudil dve travmi – smrt otroka, ki sta ga dolgo čakala, in zagon
CB, ki je v marsičem spominjal na travmatičen potek bolezni v preteklosti. Zaradi vsega
naštetega je poslabšanje depresivnosti pri bolnici razumljivo, pa tudi vztrajanje
simptomov pri njenem možu. Kot je mož v refleksiji, ki jo je imel za domačo nalogo, po
reševanju vprašalnikov sredi terapije napisal: »Ne da se opisati te velike spremembe
razpoloženja doma (tudi pri meni) v zadnjih nekaj dneh, ko gre ženi na bolje – čez kak
teden bi verjetno tudi odgovarjal čisto drugače ... pač je, kar je.« Kakovost življenja
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tega para je bila zelo pod vtisom zagona bolezni, ki je pogosto v študijah identificiran
kot neodvisen dejavnik poslabšanja kakovosti življenja (Cohen 2002).
Na Sliki 6 so prikazani rezultati na vprašalniku samoocene anksioznosti kot osebnostne
poteze. Rezultati kažejo, da ocene tekom terapevtskega procesa padejo pri večini
udeležencih, in sicer so v povprečju padle za 4,6 točke, kar je glede na Cohenov d
srednja velikost učinka. Spremembe niso tako drastiče kot pri depresivnosti, kar je bilo
pričakovati, saj smo merili anksioznost kot osebnostno potezo, ki je opredeljena kot
stabilna individualna lastnost v odzivnosti na anksioznost, ki se kaže v pogostosti, kako
se je posameznik anksiozno odzval na situacije, in v verjetnosti, da se bo tudi v
prihodnje odzval na situacije tesnobno (Spielberger, Gorsuch in Lushene 1970, 39).
Zaradi tega je ta lestvica smiselna kot mera dolgotrajnih terapij (Fisher in Durham 1999,
1425), spremembe pa niso tako drastične (Fisher in Durham 1999, 1425; Julian 2011,
3). Relacijska družinska terapije je dlje trajajoča terapija, ki ima za cilj preoblikovati
regulacijo afekta, zato smo ocenili, da je lestvica anksioznosti kot osebnostne poteze
primernejša. Butler s sodelavci (1991, 171) je na skupini klientov z generalizirano
anksiozno

motnjo

v

programu

kognitivno-vedenjske

terapije

prilagojene

za

generalizirano anksioznost na STAI-X trait dobil razliko 11,9 točk, v programu
vedenjske terapije pa 4,4 točke, kar je podobno kot v našem primeru. Glede na kriterije,
ki jih na klientih z generalizirano tesnobno motnjo izračunata Fisher in Durham (Fisher
in Durham 1999, 1425), lahko klienta smatramo kot ozdravljenega, ko pade tesnoba pot
46 točk, kar je pravzaprav večina pacientov že imela ob začetku terapije. Tesnoba je bila
cilj terapije predvsem pri bolnici iz para 4, medtem ko je pri drugih bila drugačna
problematika in se je tesnoba kazala posredno (npr. pri paru 3 kot negotovost glede
ohranitve odnosa). To je tudi eden od razlogov, zakaj niso spremembe tako velike.
Če pogledamo individualne primere iz Slike 6, vidimo, da s svojo dinamiko ponovno
izstopa par 2, tokrat partner brez KVČB. Partnerju med terapijo anksioznost poraste,
vendar na koncu terapije anksioznost tudi v primerjavi z začetkom terapije pade. Na
drugi strani bolnica z UK v tem paru ohranja približno isto stopnjo tesnobe. Če
poskušamo razložiti dinamiko s pomočjo RDT, lahko sklepamo, da je bolnica svojo
tesnobo preko projekcijsko-introjekcijske identifikacije prenesla na moža, ki je zato
začel doživljati tesnobo ob zagonu in jo regulirati. To kažejo tudi njune izjave iz
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zaključnega intervjuja tega para, ko par reflektira dogajanje ob zagonu. Gospa
ugotavlja, da je bilo to zelo težko obdobje, ki jo je pustilo »v agoniji in nemoči, ko je
želela imeti samo mir« in ko je tudi imela mir. Na drugi strani se je mož ukvarjal z
organizacijo gospodinjstva in s skrbmi glede gradnje hiše in odplačevanja kredita. Tudi
v terapevtskem procesu mu je bilo takrat najtežje, kar je dal vedeti z izjavami, kot so:
»Škoda, da ni še žena tu, da bi še ona malo švicala,« in: »Vse [tj. ne le terapevtsko delo,
ampak predvsem odgovornost za funkcioniranje celotne družine] je padlo name.«
Zanimiv je tudi par 4, kjer partnerju po začetnem padcu tesnobe ta zopet naraste.
Nihanje sicer ni zelo dramatično, vseeno pa je morda povezano z dinamiko terapije in
odnosa. Par je bil namreč bolj na začetku skupne poti, poleg tega sta bila oba še
študenta, ki sta zaključevala s študijem in začela delati. Vseeno pa se je proti koncu
terapevtskega procesa začela pri klientki zelo jasno javljati želja po skupni prihodnosti,
po več skupnega časa in tudi razmišljanje o poroki. Za te teme smo porabili nekaj
zadnjih srečanj in pri gospodu so izzvale precejšnjo tesnobo, kar je na zadnjem srečanju
tudi ubesedil (»Bo treba pustiti star način življenja in iti naprej, to zdaj vidim. Sicer ne
vem, če sem pripravljen že zdaj, ampak si pa želim biti z N.«)
V nadaljevanju si bomo pogledali spremembe v partnerskem funkcioniranju. Te smo
spremljali le pri treh parih, saj je ena udeleženka bila tekom terapije samska. Če
pogledamo podrobneje spremembe v kakovosti partnerskega odnosa na Sliki 7, lahko
ugotovimo, da se kakovost partnerskega odnosa tekom terapevtskih srečanj izboljšuje,
in sicer za 6,3 točke (iz 104,5 (8,02) na 110,8 (2,64) točke). Izboljšanje je glede na
Cohenov d sicer srednje veliko, potrjuje pa ga analiza zaključnega intervjuja, kjer
klienti ugotavljajo bolje razumevanje drug drugega v odnosu, boljše razumevanje
dinamike odnosa in izboljšano komunikacijo (za podrobnejšo analizo glej poglavje
kvalitativne analize).
Čeprav je torej sprememba pomembna, pa ni tako velika v primerjavi z nekaterimi
raziskavami. Lundblad s sodelavci (2005, 47) v svoji raziskavi učinkovitosti terapevtske
partnerske obravnave po različnih terapevtskih modelih za 312 švedskih parov v krizi
ugotavlja pri ženskah zboljšanje za 13,8 točke, pri moških pa za 13,2 točke, pri čemer je
končno zadovoljstvo z odnosom za ženske 103,6 točke (SD = 21,8), pri moških pa 107,8
točke (SD = 18,5). Eden od možnih razlogov za slabši rezultat pri nas je izbor parov, saj
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so v naši raziskavi pari prihajali z različnimi problemi (dva od treh sta imela
komunikacijski problem, medtem ko je pri enem paru bil glavni cilj tesnoba glede
bolezni, ki je bila izrazita pri bolnici s CB). Poleg tega so pari imeli relativno visoko
stopnjo kakovosti odnosa. Spanier (1976, 23) za pare v resni stiski predlaga mejo 101
točke, kar so naši pari že ob začetku presegali, v švedski raziskavi pa so s tako stopnjo
končali. Vsekakor pa je na podlagi analize tako majhnega števila parov težko potegniti
zaključke, ki bi bili posplošljivi.
Če pogledamo še individualne primere, velja opozoriti na par 1, ki izstopa po bistveno
nižjih rezultatih na vprašalniku DAS (44 točk za bolnico s Crohnovo boleznijo in 55
točk za njenega partnerja). Ta par ni dokončal terapevtskega procesa, in sicer je gospa
po koncu procesa začela postopek za ločitev. Iz začetnega intervjuja je videti, da je
odnos prišel v slepo ulico in je gospa, ki je sprva prišla sama v terapijo, želela predvsem
dovoljenje za ločitev, saj je imela že na začetku terapije pripravljene ločitvene papirje,
kar kaže na odsotnost motivacije za reševanje odnosa. Težave so se namreč kopičile
vrsto let, prisotnega pa je bilo toliko poniževanja in manipulacij iz obeh strani, da sta
bila že oba fizično izčrpana. Gospa je tudi v terapijah povedala, da je njeno zavračanje
moža že organsko oz. kot je sama izjavila moža »fizično več ne prenaša«, saj postane ob
njem nervozna in jo začne dušiti.
Poleg tega smo ugotavljali tudi spremembe na področju z zdravjem povezane kakovosti
življenja. Najprej smo analizirali komponento fizičnega zdravja. Iz Slike 8 je razvidno
nihanje fizične komponente z zdravjem povezane kakovosti življenja, na koncu pa je
celo nižja kot na začetku, in sicer je pred terapijo povprečno 53,4 točke, po terapiji pa
50,0. Če gledamo v absolutnih vrednostih, je končna vrednost pravzaprav povprečje
ameriške odrasle populacije, tako da ne moremo govoriti o nizki fizični kakovosti
življenja. To je gotovo povezano z relativno stabilnostjo bolezni na začetku in tekom
terapije pri vseh bolnikih, razen pri bolnici s CB iz prvega para, ki je imela aktivno
bolezen na začetku terapije in ki ima tudi najnižjo fizično kakovost življenja (pod 1 SD
glede na populacijo). Najbolj pa na sliki izstopa bolnica z UK iz para 2, ki je imela med
terapijo hud zagon. Tako ji je vrednost med terapijo drastično padla iz povprečne
vrednosti globoko pod povprečje in se ni popravila bistveno do konca terapije. Vendar
tudi če njo izvzamemo, ne moremo govoriti o izboljšanju (kar potrdi tudi naknadna
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analiza rezultatov, in sicer imajo udeleženci raziskave brez te bolnice na začetku
terapije povprečno standardizirano vrednosti 54,6, po terapiji pa 53,6). To kaže, da
terapija nima posebnega učinka na fizično kakovost življenja, kar se sklada tudi z
raziskavami, ki v splošnem ugotavljajo spremembe predvsem na psihičnih dimenzij
kakovosti življenja, manj pa glede poteka bolezni oz. fizične kakovosti življenja (von
Wietersheim in Kessler 2006).
Drugače je pri komponenti mentalnega zdravja, ki se je tekom terapij v povprečju
izboljšala (glej Sliko 9), in sicer je iz 34,9 standardiziranih točk pred terapijo zrastla na
42,1 po terapiji. Ob tem velja opozoriti, da so v primerjavi s fizično komponento
dosežki bistveno pod povprečno vrednostjo 50 točk. Tudi to kaže, da pri udeležencih ne
gre toliko za fizično oviranost kot za čustvene težave, ki omejujejo funkcioniranje ter
zmanjšujejo energijo. Situacija je pravzaprav obrnjena kot pri analizi celotne skupine,
kjer imajo bolniki s KVČB v primerjavi s partnerji bistveno slabšo fizično komponento
kot mentalno. To je smiselno, saj so se v terapijo vključili tisti pari, ki doživljajo težave
na psihičnem področju in v odnosu, kar se odraža predvsem na mentalni komponenti z
zdravjem povezane kakovosti življenja. Zanimivo je tudi, da se na področju fizičnega
funkcioniranja udeleženci lepo razporejajo v dve skupini, in sicer bolniki imajo nižjo
kakovost fizičnega zdravja kot njihovi partnerji. Na področju mentalne komponente pa
so zdravi in bolni pomešani čez cel kontinuum, kar sugerira druge, morda tudi relacijske
dejavnike mentalne komponente kakovosti življenja. Kronična bolezen namreč poseže v
življenje cele družine, najbolj pa so obremenjeni prav partnerji, pri čemer obremenitev
ni toliko v zmanjšani fizični funkcionalnosti, kot je v večjem stresu in utrujenosti
(Weihs, Fisher in Baird 2002; D'Ardenne 2004, 291), na kar je občutljiva tudi
komponenta mentalnega zdravja.
Če pogledamo posamezne udeležence, tudi tu izstopa nihanje pri bolnici z UK iz para 2,
ki pa ni tako dramatično kot pri fizični komponenti zdravja. Iz povprečne kakovosti
življenja na začetku je dosežek pomembno padel med terapijo, ko se ji je zdravstveno
stanje pomembno poslabšalo, nato pa se je zopet dvignil na primerljivo raven kot na
začetku terapije. Izgleda, da sam zagon bolezni ni toliko prizadel mentalne komponente
zdravja, mogoče pa je, da je tudi terapevtski proces pomagal k hitrejšemu okrevanju na
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tem področju, čeprav imamo seveda bistveno premalo podatkov, da bi lahko potegnili
trdnejše zaključke.

10.2.1.1. Odgovor na hipotezo 6:
Na podlagi rezultatov lahko hipotezo pretežno potrdimo, saj so bile precejšnje razlike v
smeri izboljšanja, vendar pa zaradi zelo majhnega vzorca ne moremo posploševati
rezultatov. Na našem vzorcu lahko rečemo, da so pari imeli po koncu terapevtskega
procesa po RDT modelu povečano kakovost partnerskega odnosa in izboljšano
kakovost življenja na področju depresivnosti, anksioznosti ter mentalnih vidikov z
zdravjem povezane kakovosti življenja. Na področju fizičnega vidika z zdravjem
povezane kakovosti življenja pa ni prišlo do pomembnih razlik.

10.2.2. Področja kakovosti življenja pri parih s KVČB in odnosi med njimi
V nadaljevanju so predstavljeni izsledki kvalitativne analize gradiva, ki je obsegala
predvsem začetni in končni intervju z udeleženci ter refleksije med terapevtskimi
srečanji. Po eni strani ta del raziskave dopolnjuje kvantitativni del in dodatno razlaga
rezultate, po drugi strani pa odkriva potencialne nove vidike življenja s KVČB.
Najprej nas je zanimalo, kakšna je kakovost življenja para s KVČB in kako je povezana
s partnerskim odnosom.
V analizi so se izkristalizirale naslednje teme kakovosti življenja parov s KVČB:
odnosi, bolezen oz. zdravstveno stanje, materialna preskrbljenost in psihično
blagostanje, ki so bile tudi zelo prepletene med sabo.
Za vse udeležence, tako bolnike kot partnerje, so bili zadovoljivi odnosi med
najpomembnejšimi dejavniki kakovosti življenja, pri nekaterih tudi bolj kot zdravje, kar
je pogosta ugotovitev raziskav glede dejavnikov kakovosti življenja (Myers 1999). Pri
tem so bili najpomembnejši partnerski odnosi, ki so bili zelo pomembni tudi v kontekstu
kronične bolezni. Tu so partnerji bili v čustveno ali fizično oporo, nekateri so pa celo
prevzeli odgovornost glede poteka zdravljenja (npr. preko sledenja novosti zdravljenja,
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pregled nad datumi preiskav ipd.). Partnerji so v raziskavah pri različnih kroničnih
boleznih prepoznani kot eden ključnih virov opore in pomoči (D'Ardenne 2004, 291).
Poleg tega so partnerji navajali tudi pomen širše podpore pri soočanju bolezni, in sicer
je bilo pomembno predvsem razumevanje okolice za težave, ne toliko konkretna pomoč.
Zaznana socialna podpora (torej ne nujno uporabljena) se je pokazala tudi v drugih
raziskavah kot pomemben vidik kakovosti življenja (Maida et al. 2001, 1470).
Pričakovano so udeleženci izpostavili tudi pomen KVČB za kakovost življenja oz.
predvsem zdravstvenega stanja (v smislu simptomov bolezni). Pričakovano so tako
bolniki kot partnerji doživeli več področji, kjer bolezen negativno vpliva, vendar pa so
našli tudi pozitivne spremembe, kar ugotavljajo tudi druge raziskave na tem področju
(Purc-Stephenson, Bowlby in Qaqish 2015). Negativni vpliv doživljajo na naslednjih
področjih: odnosi – tako z bližnjimi kot z znanci in sodelavci, prosti čas, materialna
preskrbljenost, znižanje samopodobe in negativno čustvovanje. Pozitivni vpliv pa
doživljajo prav tako na področjih odnosov (razmejevanje), pa tudi večje skrbi zase,
večje hvaležnosti za stvari in bolj polnega življenja.
Negativni vpliv bolezni udeleženci doživljajo na področju bližnjih odnosov, kar se kaže
preko večje razdražljivosti zaradi stresa bolezni in večje utrujenosti, zaradi česar je manj
energije za odnose. Posledično je potrebno tudi bolj načrtovati aktivnosti in omejiti
fizične aktivnosti z družinskimi člani zaradi bolezni, kar je predvsem boleče pri
omejitvah v igri z otroki. To se sklada tudi z drugimi raziskavami (Purc-Stephenson,
Bowlby in Qaqish 2015).
Na področju bolj oddaljenih odnosov, npr. s sodelavci in znanci, je bila glavna tema
zmanjšano razumevanje. Pri temu je bila glavna ovira to, da bolnik na zunaj ne izgleda
bolan, zaradi česar je bolezen »nevidna«, kot opisujejo bolniki v eni drugi raziskavi
(Purc-Stephenson, Bowlby in Qaqish 2015). Zaradi tega se zgradi nekakšen zid v
odnosih, saj je življenje para s KVČB pomembno drugačno kot življenje zdravih parov,
da te težko povežejo med sabo.
Bolezen pomembno vpliva tudi sicer na preživljanje prostega časa, predvsem preko
pomanjkanja energije in obremenjenosti z iskanjem WC-jev, omejitvami v prehrani,
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pomanjkanja energije. Tudi v raziskavi Purc-Stephensona in sodelavcev (2015) je bila
to pomembna tema, saj je omejitve v svobodi doživelo kar 88 % bolnikov.
Naslednje področje vplivanja, ki ga vidijo bolniki in partnerji, je vpliv na materialno
preskrbljenost, kar se v najbolj drastični obliki kaže kot invalidska upokojitev. Ena od
bolnic je namreč pri 33 letih bila zaradi KVČB ter tudi drugih težav že invalidsko
upokojena. Čeprav je to bistveno okrnilo njeno finančno stanje, je do neke mere rešilo
njen socialni položaj, česar je bila vesela. Stiska pri drugi pacientki oz. pri paru pa je
bila ob potencialni možnosti delne invalidske upokojitve velika, saj je bil družinski
proračun obremenjen s kreditom. Doživljanje podobne situacije je torej zelo odvisno od
okoliščin. Težave z delazmožnostjo pa so pri KVČB relativno pogost problem, saj
raziskave na neselekcionirani populaciji sicer ne kažejo razlik v stopnji izobrazbi,
vendar pa stopnja brezposelnosti pet let po diagnozi poveča za dvakrat v primerjavi z
zdravo populacijo (Bernstein et al. 2001).
Poleg tega bolniki doživljajo zaradi bolezni tudi poslabšanje samopodobe in čustvenega
stanja. Do poslabšanja je prišlo predvsem po težjih obdobjih bolezni (npr. operacijah,
narejeni stomi ali po težjih zagonih s hudimi zapleti, kot so sepsa, tromboza, znižanje
telesne teže). To se sklada z drugimi raziskavami, in sicer je v eni od študij kar polovica
bolnikov doživelo negativne psihološke posledice bolezni, kot so sramežljivost, nizka
samopodoba, zmanjšana pozitivnost, manjše zaupanje vase (Bernstein et al. 2001).
Vendar pa vpliv bolezni ni le enosmeren, saj lahko težke izkušnje tudi povečajo
vrednost življenju, odnosom in dogodkom. Ta proces opisuje pojem posttravmatska
rast, kaže pa se kot osebni razvoj zaradi težkih življenjskih izkušenj (Barskova in
Oesterreich 2009, 1710). Do tega pride pogosto tudi pri bolnikih s KVČB, in sicer je v
eni raziskavi skoraj tri četrtine bolnikov našlo vsaj dve pozitivni spremembi zaradi
bolezni (Purc-Stephenson, Bowlby in Qaqish 2015). Čeprav je za posttravmatsko rast
pogosto potrebna ogrožujoča preizkušnja, se je v naši raziskavi pokazalo več pozitivnih
sprememb tudi pri udeleženki, ki ima kratek čas diagnozo UK in ki pravzaprav ni imela
hujšega oz. ogrožajočega zapleta v zvezi z boleznijo. Sama doživlja bolezen kot veliko
vzpodbudo na poti osebne rasti, ki se kaže kot večja skrb zase, razmejevanje
odgovornosti v medosebnih odnosih in večji pogum v odnosih.
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Drugi vidiki pozitivnega vpliva so bili tudi v večji hvaležnosti za (majhne) stvari in bolj
polno oz. pogumno življenje ter doživljanje večje vrednosti odnosov, še posebej
bližnjih. To so podobne teme, ko so jih dobili drugi avtorji (Purc-Stephenson, Bowlby
in Qaqish 2015). V primerjavi z drugimi raziskavami pa pri naših udeležencih posebej
izstopa pomen poguma, saj so vsi bolniki omenili to kot pomembno posledico bolezni.
Ta pogum se je kazal kot moč za tveganje novih odzivov v medosebnih odnosih (npr.
postavljanje meje), kot pogum za nove podvige navkljub omejitvam boleni (npr. za
potovanja) in kot večja moč, da si bolnik privošči nekaj materialnega oz. nekaj zase.
Naslednja večja tema kakovosti življenja je bila materialna preskrbljenost, kar se je
kazalo v obliki denarja ali dobre službe. Hkrati pa so vsi udeleženci dajali poudarek na
preskrbljenosti, ki omogoča neodvisnost, ne na materialnem obilju. To, da kakovost
življenja ne narašča z večanjem premoženja, tudi v splošnem ugotavljajo raziskave
(Bowling 2005, 9).
Zadnja večja tema kakovosti življenja pa je psihično blagostanje, ki združuje več
področji. Najbolj pomembna je odsotnost negativnih čustev, predvsem tesnobnosti, ki je
tudi sicer pri bolnikih s KVČB zelo prisotna v obliki skrbi (Kemp, Griffiths in Lovell
2012, 6244-45). Nekateri so dajali poseben pomen skrbi zase (npr. v obliki hobijev).
Naslednji vidik psihičnega blagostanja je tudi prisotnost v sedanjem trenutku (kot
nasprotje razpetosti in beganju) ter občutek svobode oz. avtonomije.
Ob posameznih temah kakovosti življenja in medsebojnih vplivih pa so udeleženci
izpostavili tudi pomen dejstva, da je kakovost življenja pri posamezniku dinamična oz.
spreminjajoča. Dva vidika sta se pokazala kot pomembna za doživljanje kakovosti
življenja, in sicer pomen trenutne (ne)zadovoljenosti potreb na kakovost življenja in
pomen lastne aktivnosti oz. načina spoprijemanja z življenjskimi okoliščinami za
kakovost življenja.
Prvi vidik se tiče tega, da je v splošnem kakovost življenja odvisna od trenutno najmanj
zadovoljene potrebe. To je izpostavil bolnik z UK (31 let), ki je imel v preteklosti težko
obliko bolezni, sedaj pa je prešel na biološka zdravila in je bolezen v remisiji. V tem
času pa – sam doživlja, da prav zaradi tega, ker se je bolezen umirila in je dobil
»samozavest« - je prišlo do čustvene afere s sodelavko, kar je potisnilo njegov odnos z
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ženo v hudo krizo, posledično pa bistveno zmanjšalo njegovo kakovost življenja, četudi
je vse ostalo v redu.
Drugi vidik pa se tiče lastne vloge pri izboljševanju kakovosti življenja, kar se najbolj
jasno kaže v načinih spoprijemanja s KVČB. Posameznik ni torej pasiven sprejemnik
življenjskih okoliščin, v katerih se znajde in ki krojijo njegovo življenje, ampak jih
aktivno oblikuje, bodisi preko spreminjanja okoliščin bodisi preko spreminjanja svojega
odnosa do teh okoliščin. Na področju KVČB se to kaže kot poskus »normalizacije
življenja navkljub bolezni«. Ta se lahko kaže kot zanikanje bolezni in ne ukvarjanje z
njo, kar lahko gre tako daleč, da zdravi partner prevzame odgovornost za vodenje
bolezni. Drugi način je borba z boleznijo, ko se navkljub simptomom življenje
nadaljuje, kar lahko zahteva veliko energije (npr. nenehno iskanje WC-jev je davek pri
potovanju v akutnem zagonu). Tretji vidik pa je sprejetje bolezni in prilagoditev, npr.
preko zmanjšanja aktivnosti, nabave kemičnega WC-ja na potovanjih, uvedba diete.
Podobno dinamiko je odkril tudi Kemp s sodelavci (2012, 6244), in sicer se je v njegovi
metaanalizi kvalitativnih študij pokazala ključna dinamika med bojem z boleznijo in
ujetost v KVČB, in sicer bolniki s KVČB poskušajo zaživeti navkljub bolezni, vendar
jih ta pogosto potegne navzdol.
Možnost aktivnega oblikovanja dejavnikov kakovosti življenja pa hkrati daje
posamezniku oz. paru odgovornost. Iskanje krivca oz. pripisovanje karakterne krivde ni
učinkovito (Voth in Sirois 2009, 100), zato je ključno ovrednotiti napačno vedenje in
prevzeti odgovornost za reševanje težav. Ta drža tudi ohranja občutek lastne vrednosti
in notranji lokus kontrole, na dolgi rok pa tudi izboljšuje spoprijemanje z boleznijo
(Voth in Sirois 2009, 100).

10.2.3. Povezanost KVČB oz. telesa in dinamike partnerskega odnosa
Bolj poglobljeno nas je tudi zanimalo, kako sta po mnenju udeležencev povezana
KVČB in dinamika partnerskega odnosa. Teme, ki so se na tem področju pokazale kot
pomembne, lahko razdelimo v dve skupini: v prvi skupini se teme tičejo predvsem
bolezni (bolezen pospeši dinamiko odnosa; bolezen aktivira stare vzorce; bolezen služi
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kot dokaz trpljenja), v drugi pa je bolj v ospredju pomen telesa na splošno (prenašanje
psihobioloških stanj med partnerjema preko telesa, telo v funkciji regulacije afekta).
V terapevtskem procesu se je zelo jasno pokazalo, da je bolezen pospešila dinamiko
odnosa, predvsem pri parih, ki so bili dalj časa skupaj. Pri tem ni bilo nujno, da je
bolezen poslabšala odnos, ampak je predvsem razkrila situacijo, kakršna je bila: bodisi
je poglobila intimo ali pa je povečala konflikte. Ne bi mogli dobiti boljše primerjave,
kot jo je dal partner bolnice, ki je sodeloval v terapiji: »Bolezen oz. izbruh je kot oseka –
vse tiste čeri, ki so v odnosu, pogledajo na plan. (…) Lahko je boljše, lahko pa slabše,
odvisno od tega, kakšen je odnos pred izbruhom.«
Dinamika v odnosu se lahko pospešuje posredno preko dodatnega stresa ali neposredno
preko večje telesne ranljivosti. Bolezen namreč obremeni odnos preko simptomov (npr.
utrujenost, omejitve zaradi WC-ja, diete) in posledično potrebe po večji angažiranosti
zdravega partnerja za »normalno« življenje (finance, gospodinjstvo, vzgoja otrok). V
tem smislu je bolezen dodaten stres, ki bi lahko prišel v odnos tudi po drugi poti
(invalidnost bližnjega, huda finančna stiska ipd.). Večja obremenitev zahteva
sodelovanje med partnerjema, hkrati pa tudi zmanjša možnost zmanjševanja stresa oz.
regulacije čustev izven odnosa (npr. preko hobijev, dela, socialne mreže ipd.), saj za to
zmanjka časa, energije, denarja. Poleg tega partnerja tudi težje zanikata probleme, saj
sta ves čas v stiku z njimi.
Poleg tega pa bolezen tudi neposredno odpira večjo ranljivost v odnosu. To lahko
razumemo v kontekstu razvojne teorije in klinične prakse. Nemoč, izčrpanost in
odvisnost od drugih, ki jo težak zagon pri KVČB lahko prinese posamezniku, so zelo
intenzivna občutja, ki prebujajo najzgodnejša občutja dojenčka oz. psihobiološka stanja,
ki niso zavestna, ampak so zapisala v telesu (Schore 2000; Rothschild 2000) in se lahko
tudi zelo telesno kažejo (npr. počivanje v položaju fetusa v času zagona, kar je
opisovala ena bolnica). V teh situacijah je zelo pomemben telesni stik, kar so opisovali
vsi udeleženci naše raziskave s težkim potekom bolezni. Bolnik je v tem stanju zelo
ranljiv za doživetje ponovne travme zavrženosti in razvrednotenja. Ranljivost je še
toliko večja, če je imel to izkušnjo iz primarne družine. To se je tudi pri paru, ki ni
dokončal terapije, pokazalo kot travma, preko katere ni bilo moč iti, saj bolnica ni več
prenašala fizičnega stika z možem od operacije stome, ko je doživela zavrženost in
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razvrednotenje z njegove strani. To ozaveščeno občutje pa je (najverjetneje) bilo odmev
globlje travme iz primarne družine, kjer sta bila prisotna alkohol in nasilje.
S tem je povezana tudi naslednja tema povezave med boleznijo in odnosom, in sicer
bolezen aktivira stare vedenjske vzorce, saj pobere energijo za zavestno vedenje in nove
pozitivne izkušnje, posledično pa pridejo na plan bolj naučene oblike vedenja in
odzivanja. Ena od udeleženk je zelo lepo reflektirala to, ko je ugotovila, da sicer ve, kaj
partnerju povzroča bolečino, vendar je zaradi bolezni tako izčrpana, da »ne zmore
drugače in potem spet zaide v stare vzorce«. Pri tem ne gre samo za vztrajanje naučenih
starih vzorcev v smislu navad, ampak za ponavljanje travmatičnih odnosov, ki so bili
zaradi svoje nevzdržnosti odcepljeni, disociirani ali potlačeni. Klinične izkušnje kažejo,
da se najbolj intenzivno travme preigravajo prav v partnerskih odnosih (Gostečnik
2011,2015). Pri tem je ponavljanje v primeru travmatične izkušnje bolj intenzivno, saj
se posameznik preko projekcijsko-introjekcijske identifikacije (PII) želi znebiti bolečih
psihoorganskih stanj, hkrati pa z naslovnikom, ki je enako valenten (kar partner je),
poustvarja iste situacije. To nudi domačnost, po drugi strani pa prebuja upanje, da bo
vendarle enkrat drugačen razplet, ki bo odrešil bolečine (Gostečnik 2011).
Zadnja tema, ki se tiče bolezni, pa je specifična. Pri dveh parih je bolezen imela vlogo
komuniciranja oz. dokazovanja psihičnega trpljenja. Težave z zdravjem so tako bile
dokaz drugemu, da bolnik psihično trpi. Da lahko pride do tega, morata bolnik in
partner razumeti psihični stres kot vzrok bolezni oz. vsaj poslabšanju bolezni. To je
sicer pogosto, saj študija kaže, da 74 % bolnikov verjame, da psihološki dejavniki
prispevajo k nastanku njihove bolezni, več kot 90 % pa, da vpliva na potek bolezni
(Moser et al. 1993, 131). Vendar pa se zdi, da samo to ni dovolj za ta način
komunikacije, saj je bilo pri obeh parih v raziskavi to dokazovanje tudi del obtoževanja
in manipulacije, bodisi s strani bolnika ali partnerja. V takih situacijah je bil odnos že
zelo ranjen in tudi partnerja nista več izbirala načinov v komunikaciji, kar tudi ni bilo
čisto zavestno vodeno, ampak je bil tudi del razbolelega intrapsihičnega sveta, ki sta ga
nosila s sabo in kjer so bile manipulacije nekaj vsakdanjega.
Naslednja tema je prenašanje psihičnih stanj med partnerjema preko telesa in se dotika
že opisane dinamike aktivacije starih vzorcev ob bolezni, kjer je pomembno vlogo imela
tudi PII. Prav PII je ključni mehanizem, ki lahko pojasni prenos psihičnih stanj. V
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analizi sta se pokazala dva vidika prenosa, in sicer psihobiološki, ko se telesni simptomi
preko čustvene stiske prelijejo na partnerja, ter bolj kognitivni vidik, ki se tiče prenosa
odgovornosti za vodenje bolezni.
Projekcijsko-introjekcijska identifikacija je zelo intenzivna v primeru travmatičnih
izkušenj, vendar ni vezana le na travmatična doživetja, ampak je to tudi najosnovnejši
način komunikacije med dvema osebama (Scharff in Scharff 2006). V kontekstu KVČB
se je pri parih to kazalo kot prenašanje nemira bolnika na partnerja, ki je potem postal
tečen in razdražljiv, kar je pogosto sprožilo konflikt. Eden od udeležencev je prav
plastično opisal prenos ženine jeze nanj, ki ga doživi kot zelo specifičen neprijeten
občutek v telesu. Zavedanje tega procesa tako ponuja zelo bogato polje možnih
adaptivnih sprememb na področju izboljšanja komunikacije, prepoznavanja ranjenosti
in skrbi zase, razmejevanja ipd.
Drugi vidik prenašanja psihičnih stanj pa je vidik prenosa odgovornosti. Ta se lahko
zgodi spontano na nezavedni ravni kot del PII dinamike, lahko pa je ozaveščen in
dogovorjen. Za prvi primer je partner izpostavili situacijo, ko zasluti povečevanje
simptomov in bližanje zagona pri ženi, zaradi česar začne kontrolirati njeno nezdravo
vedenje (npr. glede prehranskih prekrškov, kajenja ipd.). Pri drugem paru pa je bil ta
prenos odgovornosti celo dogovorjen, saj se bolnik s KVČB ni želel ukvarjati z
boleznijo in je partnerki prepustil odgovornost za vodenje bolezni (npr. organizacijo
pregledov, spremljanje novosti glede zdravil). Ta vidik je še posebej zanimiv, saj kaže,
da je potrebno gledati bolnika v njegovem sistemu odnosov in iz tega ocenjevati
funkcionalnost vedenja. Ta način soočanja z boleznijo je izrazito disfunkcionalen, saj je
pasiven, zanika in vodi v opuščanje zdravljenja (Sajadinejad et al. 2012, 6). Vendar pa v
tem primeru zdravi partner to kompenzira in omogoča vodenje bolezni in funkcioniranje
na ustrezni ravni.
Poleg tem, ki so vezane predvsem na bolezen, pa so se pojavile tudi teme, ki so bolj
obče in se tičejo vloge telesa na splošno v odnosih. Prva tema v tej skupini je pomen
telesa za regulacijo afekta, kar se je pokazalo kot pomembno tako pri bolniku s KVČB
kot partnerju. Telo je bilo pomembno vpleteno v proces regulacije afekta, bodisi kot
kontejner, ki nosi psihično napetost, dokler zmore in ne zboli, bodisi kot medij, preko
katerega se napetost preko vedenja sprosti in začasno umiri.
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Telo je služilo kot nekakšen kontejner za težke vsebine, kar se je kazalo kot npr.
napetost v mišicah ali bolečina v trebuhu ob stresnih situacijah, medtem ko je
posameznik na zunaj bil pasiven, morda celo depresivno umaknjen. Ta način regulacije
čustev preko telesa je tipičen za aleksitimične paciente. Kar nekaj raziskav pa je pri
bolnikih s KVČB odkrilo v primerjavi z drugimi bolj izraženo aleksitimijo, ki se izraža
kot težave v prepoznavanju in verbaliziranju čustev ter v zmožnosti regulacije čustev in
izražanja v odnosih (Sajadinejad et al. 2012).
Drugi vidik regulacije afekta preko telesa pa je preko telesnega odreagiranja, kjer tudi
ne gre za pravo predelavo psihičnih vsebin, ampak so ta samo ventilirana na različne
načine. Vedenje je tako v funkciji ventila, ki sprošča napetost, ki sicer ostaja v telesu. V
besedah RDT, regulacija afekta je še vedno disfunkcionalna, saj ohranja afektivni
psihični konstrukt, ki posameznika ščiti pred bolečimi temami. V raziskavi se je način
sproščanja napetosti kazal preko dela, spolnosti ali nasilja. To služi po eni strani za
fizično sprostitev napetosti, ki se nabira v mišicah, po drugi strani pa se sprosti tudi
psihična napetost, ki raste in postaja nevzdržna in se potem preko PII prenese na
naslovnika, kjer postane bolj obvladljiva. Ta dinamika se potem npr. kaže kot partnerski
konflikt, v katerega pošiljatelj projicira potlačen in odcepljen del, s katerim se ne more
soočiti, kar naslovnik sprejme, nadaljnja dinamika pa se ob neugodnem poteku konča z
nasilnim izbruhom, ki nudi začasno olajšanje (Gostečnik 2015).

10.2.4. Spremembe v kakovosti življenja in v funkcioniranju parov s KVČB po
procesu relacijske družinske terapije
Zadnje raziskovalno vprašanje pa ugotavlja, kako je proces relacijske družinske terapije
povezan s kakovostjo življenja v najširšem pomenu besede. Zanimalo nas je, katere
teme so se odprle med in po terapiji in kako so med seboj povezane, pri čemer smo bili
posebej pozorni na spremembe v doživljanju sebe in partnerja ter v spremembi
kakovosti partnerskega odnosa in regulacije afekta.
Teme, ki so se izkristalizirale, kažejo spremembe v kakovosti življenja tako na
interpersonalni, kot tudi intrapsihični in sistemski ravni. Te ravni semed seboj prepletajo
(Gostečnik 2011), vseeno pa jih bomo v nadaljevanju ločili zaradi boljšega pregleda. Na
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vseh ravneh so se pokazale tudi spremembe v načinu in kakovosti regulacije afektov oz.
psihobioloških stanj. Pri tem so udeleženci doživeli terapevtski proces in vlogo
terapevta kot pomemben dejavnik sprememb. Zadnje večje področje, ki se tiče
kakovosti življenja, pa predstavljajo spremembe glede doživljanja bolezni.
Na interpersonalni ravni pari poročajo o izboljšanju funkcioniranja. Pri tem jim je zelo
pomagalo doživetje ranljivosti partnerja. Tu ni bilo pomembno le razumevanje
partnerja, ampak doživetje sveta drugega, kar je poglobilo vez med partnerjema.
Naslednja pomembna tema je izboljšanje komunikacije, kar se je kazalo predvsem na
področju komuniciranja ranljivih tem: čustev, svojih občutkov nesposobnosti,
nevrednosti ipd. Te teme so bile zelo boleče in so jih različni obrambni mehanizmi oz.
afektivni psihični konstruktu varovali pred njimi. Zaradi tega je bilo potrebno veliko
varnosti v terapevtskem procesu in v odnosu, da so tvegali ranljivost. Če so uspeli zbrati
pogum, je to bistveno poglobilo odnos, hkrati pa je bil to pomemben korak k
razreševanju travmatičnih doživetij.
Izboljšana komunikacija in empatija do partnerja je šla z roko v roki z naslednjo
podtemo, in sicer večjim razumevanjem vzrokov za vedenje partnerja. Ta del je zelo
povezan s poznavanjem otroštva in razumevanjem, kako izkušnje iz otroštva vplivajo na
sedanje življenje in funkcioniranje drugega. To, da so klienti lahko napade partnerja
razumeli kot njegovo obrambo oz. strategijo preživetja, ki je navadno temeljila v
otroštvu, je bil pomemben napredek. S tem razumevanjem so lažje vzpostavljali
empatičen odnos, saj se niso počutili osebno napadene in razvrednotene. To pa jim je
posledično omogočilo, da so prekinili krog kompulzivnega ponavljanja travmatskih
dogodkov, kar je bilo zdravilno za partnerja.
Izkušnja razumevanja je potem lahko vodila tudi do večjega upoštevanja partnerja, kar
je bila prav tako pomembna podtema. To je pomenilo, da je bil pogled oz. doživljanje
partnerja nekaj, kar se brezpogojno spoštuje. Za ta korak je bilo pomembno razmejiti
moje doživljanje od partnerjevega ter opustiti boj za eno resnico. Namesto tega pa
spoštovati resničnosti drugega, kar ne pomeni nujno strinjanja.
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Boljše prepoznavanje dinamike konfliktov je vodilo do zmanjšanja intenzitete in
pogostosti konfliktov, saj sta partnerja hitreje presekala spiralo negativne interakcije. Ta
podtema je podobna razumevanju vzrokov za vedenje partnerja, le da je tu večji
poudarek na interakciji. Pogosto so pari opažali, da se konflikti začnejo počasi krepiti.
Partnerja sta v procesu PII sprejemala projekcije drugega, hkrati pa dodajala
projekcijam svoje vsebine ter jih v naslednjem krogu projicirale nazaj. Prepoznavanje
nabiranja teh vsebin je omogočalo ustavljanje te spirale, bodisi preko inhibiranja svoje
reakcije, preko smiselne interpretacije dogajanja, preko vzpostavljanja dialoga namesto
npr. vztrajanja v tišini in podobno. Navadno je bilo potrebno več izkušenj na
terapevtskih srečanjih, da sta partnerja vzpostavljala nov komunikacijski vzorec tudi
doma.
Zanimiva podtema, ki se je jasno pokazala, je bila izboljšana vzajemna regulacija
afekta. Ta se je kazala na kognitivni ravni kot izmenjava idej in pogledov, na globlji pa
je šlo predvsem za umirjanje oz. uravnavanje svojega čustvenega sveta. Za pare je bila
novost regulacije v prepoznavanju disfunkcionalne regulacije afekta pri drugem (npr.
preko hektičnosti, ki regulira tesnobo zaradi začetka zagona) in komuniciranje tega na
način, da drugi lahko sliši. Ta del je zelo pomemben in se lahko zgodi le, če sta
partnerja med seboj povezana in čutita dovolj varnosti, sicer drugi hitro doživi poskus
pomoči pri regulaciji kot napad in odreagira obrambno. Pri enem paru je bila ta
sprememba zelo očitna tudi v razlikah v izjavah med začetnim in končnim intervjujem.
V prvem bolnica namreč pripoveduje, kako ji gre na živce, da jo ob poslabšanju bolezni
partner kontrolira in preverja, kaj jé in koliko kadi. V zadnjem intervjuju pa ista bolnica
opisuje situacije, ko moževi komentarji njenega vedenja niso več moteči, ampak jih
doživlja kot pomoč pri ozaveščanju in prepoznavanju pravega problema, npr. skrbi
glede zagona. Razlika med začetnim obrambnim doživljanjem in drugim ranljivim, ki
omogoča bolj funkcionalno regulacijo psihobiološkega stanja, so nove izkušnje, ki so
omogočile varnost in pripadnost (o čemer govorijo prejšnje podteme).
Spremembe na interpersonalni ravni pa se ne bi mogle zgoditi brez sprememb na
intrapsihični. Intrapsihična raven vključuje podteme boljšega razumevanja sebe, svoje
preteklosti, samopodobe in stika s svojimi čutenji in razmišljanji.
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Pomembno podtemo predstavlja razumevanje lastne preteklosti za funkcioniranje v
sedanjosti. Razumevanje lastnih težkih dogodkov v preteklosti pomaga razumeti, zakaj
je določeno partnerjeve vedenje tako boleče zame. Na primer, ko se partner umika ob
konfliktu, se lažje pomirim ob misli, da to ne pomeni, da me zapušča. Čeprav je občutek
zapuščenosti lahko zelo močen, vem, da prihaja iz preteklosti in zgodnjih interakcij, ko
se je depresivna mati umaknila ob meni-malčku, kar je pomenilo grozo in strah, da ne
bo nikogar več in da ostajam sam. V terapevtskem smislu je pomembno pomagati
klientu, da se zaveda razlike med prvotno izkušnjo, kjer je bil nemočen, in sedanjo
izkušnjo, ki je težka predvsem zaradi tega spomina na prvotno izkušnjo, ki se prebudi
ob podobnem vedenju, le da je klient sedaj odrasel in ima moč, da drugače odreagira
(Gostečnik 2008; Cvetek 2009).
Naslednja podtema je bila tesno povezana s prejšnjo, in sicer so udeleženci raziskave
doživljali po terapiji boljši stik s sabo. To pomeni, da so bili bolj pozorni na to, kaj
mislijo, čutijo, doživljajo v svojem telesu v tem trenutku. Pri tem je pomembno tudi
zaupanje v te občutke, saj so nekateri klienti imeli v preteklosti informacije iz okolice,
da ne čutijo oz. mislijo prav, kar je pustilo globoko zmedenost in temeljni dvom vase.
Ovrednotenje lastne resničnosti in zaupanje, da čutijo prav, je bil za nekatere kliente
ključen premik.
Ob tem so nekateri udeleženci raziskave opazili tudi pomen partnerjevega opazovanja in
povratne informacije, ki jim je pomagala priti v stik s sabo (npr. ko so potlačili stisko in
vedenjsko odreagirali, jih je partner opomnil, kar jim je pomagalo ozavestiti trenutno
počutje).
Naslednja pomembna podtema je bilo izboljšanje lastne vrednosti. Občutek večje
vrednosti se je kazal npr. v odnosih s starši ali v drugih socialnih odnosih, kjer so klienti
lažje postavili mejo ali izrazili svoje mnenje. Večji občutek lastne vrednosti se je kazal
tudi v zmanjšanju tesnobe ob napakah in sprejemanje »nepopolnega« sebe in
razbremenjevanju krivde in boljši skrbi zase. Občutek »karakterne krivde«, tj. da je z
mano kot osebno nekaj narobe, je povezan z izogibalnimi strategijami spoprijemanja z
boleznijo in posledično s slabšo prilagojenostjo na bolezen (Voth in Sirois 2009, 100),
zato so te spremembe zelo pomembne tudi iz kliničnega vidika.
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Naslednja podtema, ki so jo udeleženci pogosto navajali, je izboljšana regulacija afekta.
Ta je navadno potekala s pomočjo ubeseditve občutkov, čustev, misli, kar se je
nenazadnje poznalo tudi na telesni ravni kot zmanjšana napetost in na vedenjski kot npr.
reševanje problemov, zavestno umirjanje.
Tretja raven sprememb je sistemska in se tiče predvsem družinskih odnosov s starši in
otroki. Kot že rečeno, so vse tri ravni prepletene in tudi spremembe na eni so povezane
s spremembami na drugih ravneh. Klienti so poročali o treh podtemah, in sicer o
spremembah v odnosu z otroki, o zmanjšanju nasilja in boljših razmejitvah v odnosu do
otrok ter o spremembah v odnosu s starši.
Spremembe v odnosu do otrok so izhajale iz razumevanje sebe in svoje preteklosti. Kot
je ena od udeleženk povedala, je stik z lastnim otroštvom in hrepenenjem po globljem
odnosu s starši pripomogel k večjemu angažmaju pri vzpostavljanju svojega odnosa s
hčerko.
Kot posebna podtema sprememb v odnosu z otroki se je pojavilo zmanjšanje nasilja in
razmejevanje vsebin v odnosu do njih. Slednje se je kazalo kot ustavljanje odraslih
pogovorov vpričo otrok ter ustavljanje konfliktnih tem pred otroki, saj so konflikti
pogosto eskalirali do verbalnega ali fizičnega nasilja. Tudi ta sprememba je bila
vzpodbujena preko stika z lastno izkušnjo nasilja v otroštvu, hkrati pa je bila
sprememba mogoče le z učenjem drugačnih strategij regulacije afekta in umirjanja, kar
je bil zahteven proces, ki še ni bil zaključen tekom enega cikla terapij.
Spremembe v odnosih s starši so se kazale kot doživljanje bolj enakovrednega odnosa z
njimi, kar je pomagalo k razmejevanju in manjši čustveni vpletenosti v te odnose. Na
drugi strani so udeleženci poročali tudi o večji distanci pri opazovanju odnosa med
staršema. Tako je neki udeleženec postal bolj kritičen ne le v odnosu do staršev, ampak
tudi do odnosa med staršema (kjer je oče spregledal mamo in skrbel samo za svoje
potrebe). Ta refleksije pa je pripomogla k večji skrbi za svoj odnos s partnerko in za
njene potrebe. Ta primer tudi lepo prikazuje prepletanje sprememb na različnih nivojih
posameznikovega funkcioniranja.
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Zadnja tema glede sprememb v terapevtskem procesu pa se tiče sprememb glede
doživljanja bolezni. Spremembe so šle v smeri manjšega pomena, ki ga ima bolezen v
življenju, saj ni vse podrejeno bolezni. Večja sproščenost glede bolezni se je npr. kazala
v tem, da je klientka začela govoriti o bolezni s prijatelji, torej bolezen ni bila več tabu.
Na drugi strani pa se je pokazalo, da je sprejemanje bolezni zelo povezano tudi z
zdravstvenim stanjem, ki se je pri prejšnji bolnici izboljšalo. Na drugi strani pa je pri
drugi bolnici, ki se ji je bolezen v času terapevtskega procesa bistveno poslabšala, strah
ostal in se ob pojavu novih simptomov celo povečal. Ta bolnica je v preteklosti doživela
resne zaplete, ob katerih je doživela veliko nemoč in občutek preplavljanja, kar jo je
bistveno zaznamovalo.
Poleg tem, ki so se dotikale sprememb, pa so udeleženci tudi izpostavili pomen
terapevta in terapije, kateri so udeleženci pripisovali razloge za spremembo. Znotraj te
teme so se pojavile naslednje podteme: terapija kot varen prostor, vloga terapevta pri
regulaciji afekta ter napor, ki ga terja terapevtski proces.
Terapijo so udeleženci doživeli kot prostor, kjer so lahko tvegali novo vedenje (npr.
izrazili ranljivost), kar je bil prvi korak na poti do spremembe.
Pri tem so udeleženci tudi izpostavili vlogo terapevta, ki je omogočal varnost preko
regulacije afektov, bodisi preko razmejevanja v primeru težkih afektov, predvsem jeze,
kjer je bilo potrebno ustavljati partnerja tekom dialoga in jih umirjati. Regulacija
afektov pa se je dogajala tudi na bolj subtilni ravni, kjer je terapevt preko empatičnih
odzivov in podpore omogočal klientu, da se je soočil s svojimi težkimi izkušnjami.
Včasih pa je bilo potrebno pomagati najti obliko notranjim občutjem, in sicer
najpogosteje preko besed, ki so osmislile notranja psihobiološka stanja, ki so bila za
klienta marsikdaj strašljiva in tesnobna. Včasih pa je proces obsegal delo s simboli ali
metaforami, kar je bilo za kliente manj neposredno in posledično bolj dostopno. Proces
regulacije psihobioloških stanj je bil omogočen preko upoštevanja PII, ki se je odvijala
tekom terapije in ki je v terapevtu vzbujala včasih zelo organske občutke npr. stiske v
prsih, kepe v želodcu, teže v udih. Ta občutja so bila zelo povezana s klientovim
doživljanjem in so se pogosto razrešila ob naslavljanju, kar predpostavlja tudi proces
RDT (Gostečnik 2011).
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Naslednja podtema pa naslavlja napor terapevtskega procesa. Klienti so doživljali
terapevtski proces kot fizično naporen, čeprav je bil koristen. To na nek način tudi kaže
na to, da ima čustveno doživljanje zelo močno telesno komponento in da se
psihoterapija ne dogaja le na kognitivni ravni preko pripovedovanja zgodb, ampak
predvsem na čustveni in telesni, in sicer lahko govorimo o regulaciji psihobioloških
stanj (Schore 2001).
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11. SKLEP

V raziskavi smo raziskovali kakovost življenja tako bolnikov s KVČB kot tudi njihovih
partnerjev ter pomen relacijske družinske terapije (RDT) pri pomoči tem parom. V ta
namen smo postavili šest ciljev, ki smo jih preverjali na skupini 85 parov, kjer ima vsaj
eden KVČB, ter na manjši skupini 4 parov ter ene posameznice, ki so se vključili v
proces RDT.
V prvem cilju nas je zanimalo, kakšna je kakovost življenja bolnikov s KVČB in
njihovih partnerjev. Na podlagi rezultatov analize 85 parov lahko izpeljemo naslednje
ugotovitve:
-

Bolniki s KVČB imajo bistveno nižjo z zdravjem povezano kakovost življenja
kot njihovi partnerji, pri čemer je oškodovanost večja na področju fizičnega kot
mentalnega funkcioniranja. To pomeni, da imajo bolniki s KVČB v primerjavi s
parterji bistveno več težav pri delu in drugih dnevnih aktivnostih, bolj so
omejeni tudi v socialnem funkcioniranju in tudi svoje celostno zdravstveno
stanje zaznavajo kot slabo. Poleg tega so v primerjavi s partnerji tudi dosti bolj
utrujeni in doživljajo več bolečin, ki jih omejujejo v vsakodnevnem
funkcioniranju. Poleg tega je njihovo psihično počutje slabše, zaradi čustvenih
težav pa doživljajo tudi več omejitev v vsakodnevnem funkcioniranju.

-

Na področju kakovosti čustvenega doživljanja imajo bolnikih s KVČB v
primerjavi s partnerji pomembno višjo depresivnost in anksioznost, pri čemer so
razlike večje na področju anksioznosti kot pri depresivnosti. Glede na kriterije
vprašalnika depresivnosti bolniki s KVČB tudi že dosegajo povečano
simptomatiko.

-

Na področju kakovosti partnerskega odnosa, lahko ugotovimo, da imajo pari s
KVČB v splošnem nekoliko nižjo kakovost odnosa kot povprečni pari. Pri tem
doživljajo bolniki s KVČB nižjo kakovost partnerstva kot njihovi partnerji,
čeprav so v splošnem razlike majhne. Še največja razlika je na področju
zadovoljstva v odnosu, in sicer so bolniki s KVČB manj zadovoljni v odnosu,
poleg tega so tudi manj zadovoljni glede izkazovanja čustev in spolnosti ter
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doživljajo manj sodelovanja v odnosu kot zdravi. Na področju pomembnih
življenjskih tem in vrednot pa znotraj parov ni pomembnih razlik.
Poleg statistične analize kakovosti življenja smo tudi na manjši skupini parov s KVČB s
kvalitativno metodo pogledali, kakšna je njihova kakovost življenja. Na podlagi
rezultatov lahko izpeljemo naslednje ugotovitve:
-

Pri vključenih udeležencih so se izkristalizirali naslednji dejavniki, ki so
pomembni za kakovost življenja parov s KVČB: (bližnji) odnosi, bolezen oz.
zdravstveno stanje, materialna preskrbljenost in psihično blagostanje. Ti
dejavniki so bili tudi zelo prepleteni med sabo, in sicer so vplivali eden na
drugega.

-

Ob posameznih dejavnikih kakovosti življenja pa so udeleženci izpostavili tudi
dva vidika, ki sta se pokazala kot pomembna za doživljanje kakovosti življenja.
Prvi se tiče spreminjanja pomembnosti dejavnikov skozi čas, in sicer je trenutna
kakovost življenja posameznika odvisna od najmanj zadovoljene potrebe v tem
trenutku. Drugi vidik pa se tiče lastne aktivnosti oz. načina spoprijemanja z
življenjskimi okoliščinami, in sicer (težke) okoliščine posameznika ne
determinirajo s slabo kakovostjo življenja, ampak jih ta lahko preoblikuje v rast
in dvig kakovosti življenja.

V drugem cilju smo želeli preveriti povezavo med KVČB oz. kronično boleznijo,
kakovostjo partnerskega odnosa ter drugimi dimenzijami kakovosti življenja pri
bolnikih s KVČB in njihovih partnerjih. Na podlagi rezultatov lahko potegnemo
naslednje ugotovitve:
-

Kakovost partnerskega odnosa je v našem vzorcu pomembno povezana z
depresivnostjo in anksioznostjo ter doživljanjem z zdravjem povezane kakovosti
življenja. Tako lahko rečemo, da bolnik s KVČB oz. partner v kakovostnem
partnerskem odnosu doživlja manj depresivnih in anksioznih simptomov ter ima
višjo z zdravjem povezano kakovost življenja predvsem na mentalnem področju,
v manjši meri pa tudi na fizičnem področju.

-

Na drugi strani pa kakovost partnerskega odnosa v našem vzorcu ni pomembno
povezana s kronično boleznijo in z njo povezanimi kroničnimi zdravstvenimi
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težavami. To pomeni, da je pri parih s KVČB kakovost odnosa neodvisna od
KVČB ali kakšne druge kronične težave. Prav tako pri bolnikih s KVČB ni
bistvenega znižanja kakovosti partnerskega odnosa ob povečanih simptomih,
zapletih in izvenčrevesnih znakih bolezni.
-

Pokazalo pa se je tudi, da so kronične bolezni in zdravstvene težave v splošnem
pomembno povezane s kakovostjo čustvenega življenja in z zdravjem povezano
kakovostjo čustvenega življenja. Tako ima bolnik s kronično boleznijo, KVČB
ali s pogostimi zapleti, izvenčrevesnimi znaki in simptomi KVČB bolj verjetno
nižjo z zdravjem povezano kakovost življenja ter več simptomov depresivnosti
in anksioznosti kot zdravi oz. manj bolni posameznik.

V tretjem cilju smo želeli osvetliti vlogo partnerskega odnosa za odnos med KVČB in
drugimi dimenzijami kakovosti življenja. Ugotovili smo, da na našem vzorcu:
-

kakovost partnerskega odnosa sama zase pomembno napoveduje višjo kakovost
čustvenega doživljanja in z zdravjem povezano kakovost življenja na področju
mentalnega zdravja. Nekoliko manj, čeprav še vedno pomembno tudi
napoveduje doživljanje telesnega vidika z zdravjem povezane kakovosti
življenja. Tudi KVČB sama na sebi pomembno napoveduje nižjo z zdravjem
povezano kakovost življenja, tako na fizičnem kot na mentalnem področju, ter
večjo depresivno in anksiozno simptomatiko. Višina povezave med KVČB in
nižjo kakovostjo življenja pa je do neke mere odvisna tudi od kakovosti
partnerskega odnosa. Še najbolj se je to pokazalo pri depresivnosti in mentalni
komponenti z zdravjem povezane kakovosti življenja, in sicer ob visoki
kakovosti partnerskega odnosa prisotnost KVČB ne napoveduje poslabšanja
omenjenih dimenzij kakovosti življenja. Pri nižji kakovosti partnerskega odnosa
pa je ob prisotnosti KVČB tudi večja depresivna simptomatika in nižja mentalna
komponenta z zdravjem povezane kakovosti življenja. Tudi povezava med
fizično komponento z zdravjem povezane kakovosti življenja in KVČB se je
manjšala z večanjem kakovosti partnerstva povezava, vendar pa je tudi pri
visoki stopnji kakovosti partnerstva prisotnost KVČB napovedala pomembno
slabšo fizično komponento z zdravjem povezane kakovosti življenja.
Moderacijski učinek kakovosti partnerstva na odnos med KVČB in z zdravjem
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povezano kakovost življenja ter depresivno in anksiozno simptomatiko se torej
nakazuje, vendar je v splošnem majhen.
Četrti cilj raziskave je bil prispevati k raziskovanju možnosti uporabe terapije po RDT
modelu za pomoč parom s KVČB. Ta cilj smo preverjali na specifičnem vzorcu treh
parov in ene posameznice, ki so se vključili v terapevtski proces in ga dokončali.
Ugotovili smo sledeče:
-

Pri klientih, ki so končali en cikel RDT, se kaže precejšnje izboljšanje kakovosti
življenja na področju depresivnosti, anksioznosti ter mentalnih vidikov z
zdravjem povezane kakovosti življenja. Na področju fizičnega vidika z zdravjem
povezane kakovosti življenja pa ni prišlo do večjih razlik. Rezultatov zaradi
majhnosti vzorca ne moremo posploševati.

Peti cilj se je dotikal raziskovanja vloge, ki jo ima KVČB oz. bolezen v partnerskem
odnosu in za kakovost življenja bolnika in partnerja. Tako peti kot šesti cilj smo
raziskovali na vzorcu posameznice in štirih parov, ki so se vključili v terapevtski proces.
Ugotovitve petega cilja lahko strnemo takole:
-

Bolniki in partnerji v našem vzorcu doživljajo tako pozitiven kot negativen vpliv
KVČB na kakovost življenja. Negativni vpliv bolezni se kaže v slabših odnosih
tako z bližnjimi kot z znanci in sodelavci zaradi nerazumevanja drugih,
obremenjenosti s simptomi in stresom zaradi bolezni. Poleg tega udeleženci
zaradi KVČB doživljajo omejitve pri preživljanju prostega časa, zmanjšano
delazmožnost

in

posledično

slabšo

materialno

preskrbljenost,

slabšo

samopodobo in večje negativno čustvovanje. Pozitivni vpliv pa pari doživljajo
prav tako na področju odnosov, in sicer kot premik v bolj asertivno
komunikacijo. Pari s KVČB zmorejo večjo skrb zase, so bolj hvaležni za stvari
in doživljajo bolj polno življenje. Posledice KVČB so bile odvisne tudi od
načina soočanja z boleznijo.
-

Po mnenju udeležencev je dinamika partnerskega odnosa pomembno povezana s
KVČB oz s. telesnim funkcioniranjem. Teme lahko razdelimo v dve skupini. V
prvi skupini se teme tičejo predvsem KVČB oz. kronične bolezni. Udeleženci so
doživljali, da lahko KVČB pospeši dinamiko odnosa posredno preko stresa ali
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neposredno preko večje ranljivosti zaradi telesnih težav. Na nek način torej
KVČB pospeši procese, ki se že dogajajo v paru, kar se lahko odraža v
izboljšanju ali poslabšanju odnosa. Poleg tega lahko KVČB aktivira stare
disfunkcionalne vzorce komunikacije in način regulacije psihobioloških stanj.
Bolezen pa lahko služi kot dokaz trpljenja, kar je bila specifična tema in se je
pojavila pri parih v hudi stiski.
-

V drugi skupini tem, ki se tičejo povezave med telesnim funkcioniranjem in
partnerstvom, pa je bolj v ospredju pomen telesa na splošno. Te teme so
pomembne tudi pri KVČB, vendar so značilne tudi za zdrave udeležence. Teme,
ki so se odprle, se nanašajo na prenašanje psihobioloških stanj med partnerjema
preko telesa, kar lahko pojasnimo z mehanizmom projekcijsko-introjekcijske
identifikacije. Naslednja večja tema pa je vloga telesa za regulacijo afekta, in
sicer je bilo telo pomembno vpleteno v proces regulacije afekta, bodisi kot
kontejner, ki nosi psihično napetost, dokler zmore in ne zboli, bodisi kot medij,
preko katerega se napetost preko vedenja (npr. aktivnosti, spolnosti, nasilja)
sprosti in začasno umiri.

Zadnji, šesti cilj se je nanašal na teme, ki se odprejo v terapiji, ter procese, ki
omogočajo spremembo. Udeleženci terapije so poročali o naslednjih spremembah:
-

Spremembe so se zgodile tako na interpersonalni kot tudi intrapsihični in
sistemski ravni. Pri tem je bilo ključno izboljšanje regulacije psihobioloških
stanj, pri čemer so udeleženci izpostavili pomen terapevtskega procesa.

-

Na intrapsihični ravni je bilo pomembno boljše razumevanje sebe in lastne
preteklosti, ki vpliva na sedanje funkcioniranje. Poglobil se je tudi stik s sabo,
svojimi čustvi in razmišljanji, posledično pa so udeleženci zmogli bolje
regulirati svoja psihobiološka stanja. Udeleženci so poročali tudi o izboljšani
samopodobi in večjem občutku lastne vrednosti.

-

Na interpersonalni ravni so pari doživeli spremembe na področju razumevanja
partnerja in posledično večjega upoštevanja njegovega vidika in potreb. Boljše
prepoznavanje dinamike konfliktov je vodilo do zmanjšanja intenzitete in
pogostosti konfliktov. Partnerski odnos je prispeval tudi k izboljšani regulaciji
afekta, saj so preko PII prihajali v stik z vsebinami drugega in mu jih pomagali
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regulirati (npr. tesnobo ob zagonu). Eden ključih momentov spremembe na
interpersonalni ravni je bilo doživetje ranljivosti partnerja, kar je poglobilo vez
med partnerjema. Tu ni šlo le za razumevanje partnerja na racionalnem nivoju,
ampak za doživetje sveta drugega.
-

Na sistemski ravni so udeleženci poročali o večji skrbi glede odnosa z otroki, o
zmanjšanju nasilja in boljših razmejitvah v odnosu do otrok ter o spremembah v
odnosu s starši (predvsem v smislu osamosvajanja).

-

Na področju doživljanja bolezni so se pri nekaterih pojavile pozitivne
spremembe v smislu detabuiziranja bolezni in večjega sprejemanja bolezni,
medtem ko je pri drugih ostal strah pred boleznijo. Sklepamo lahko, da so bile
(ne)spremembe zelo povezane tudi z dogajanjem na področju zdravja.

-

Poleg tem, ki so se dotikale sprememb v kakovosti življenja, pa so udeleženci
doživeli terapevtski proces kot pomemben dejavnik sprememb, saj so v terapiji
doživeli osnovno varnost za ranljive teme in nove pozitivne izkušnje glede
odnosa. Poleg tega je bila pomembna tudi vloga terapevta pri regulaciji afekta,
pri čemer je bil ključen proces PII, ki je nudil dostop do disreguliranih
psihobioloških stanj klienta.

Vseeno pa se je potrebno zavedati tudi omejitve zgornjih ugotovitev. Omejitve so
najbolj povezane z vzorcem, ki omejuje posplošljivost, in načrtom raziskave, ki omejuje
zaključke glede vzrokov rezultatov.
Glede vzorca je po eni strani res, da je bil relativno visok delež odziva glede na način
odgovarjanja, in sicer je bilo veljavnih 45 % od vseh vprašalnikov, ki so bili poslani,
kar je primerljivo s študijami, ki vključujejo poštno pošiljanje (Yeap, Hon in Yeap
2002; Asch, Jedrziewski in Christakis 1997). Glede na to, da so bili odgovori veljavni,
če je celoten par izpolnil vprašalnike, pa je ta odziv nadpovprečen, kar je močna stran
študije.
Šibka stran pa je, da je bil vzorec v raziskavi selekcioniran, saj so bili bolniki s KVČB
kontaktirani

preko

Društva

za

KVČB

ter

preko

Kliničnega

oddelka

za

gastroenterologijo Interne klinike UKC Ljubljana, tako da ne moremo govoriti o
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reprezentativnem vzorcu. Sklepamo lahko, da povprečni bolnik, ki nima težav, tudi
nima potrebe, da bi se srečeval z drugimi bolniki v društvu. Tudi Klinični oddelek za
gastroenterologijo Interne klinike UKC Ljubljana je terciarna klinika in sprejema težje
bolnike, ki npr. potrebujejo biološka zdravila.
Glede na klinične in demografske značilnosti bolezni lahko primerjamo podatke z
raziskavo Barage in sodelavcev (2014, 14) na slovenski splošni populaciji, kjer so bili
zbrani podatki o bolnikih preko izbranih zdravnikov družinske medicine. V naši
raziskavi je razmerje moški : ženski bolniki približno 1 : 3, medtem ko med spoloma v
splošnem ni pomembnih razlik, kar se je pokazalo tudi na slovenski neselekcionirani
populaciji bolnikov (Baraga, Cvetko in Ferkolj 2014, 14). Trajanje bolezni v
Baragovem vzorcu je 14,9 ± 9,2 let, kar je nekoliko dlje kot v našem vzorcu 10,4 ± 7,27
let. Čeprav se število bolnikov, ki so bili operirani, s leti zvišuje (Baraga, Cvetko in
Ferkolj 2014, 16), pa je bilo v našem vzorcu operiranih kar 45 % vseh bolnikov,
medtem ko v Baragovi študiji le 16,05 %. V našem vzorcu je bilo v zadnjih dveh letih
hospitaliziranih približno tretjina bolnikov. Bolniki v našem vzorcu so tudi v večji meri
poročali o zagonu bolezni oz. kronični obliki bolezni (30 % vseh v primerjavi s 15 % pri
Baragovi študiji). Vse to kaže, da smo imeli skupino bolnikov z relativno več težavami,
kot je sicer značilno v neselekcionirani populaciji slovenskih bolnikov, zaradi česar je
posplošljivost zaključkov glede nizke kakovosti življenja bolnikov s KVČB vprašljiva.
Tudi pri hipotezi glede povezanosti kroničnih zdravstvenih težav in kakovosti življenja
težko posplošimo ugotovitve, saj smo ugotavljali povezavo na osebah, ki imajo močan
stik s kroničnimi zdravstvenimi težavami ne le prek življenja s partnerjem s KVČB,
ampak ima četrtina partnerjev brez KVČB tudi sama izkušnjo kroničnih težav. Za
jasnejši sklep bi bilo smiselno vključiti tudi osebe, ki so zdrave oz. nimajo (osebne)
izkušnje kronične bolezni.
Naslednja omejitev je samoporočanje o kliničnem poteku in trenutnem stanju bolezni v
naši raziskavi. Ti podatki so služili za preverjanje povezave med simptomi oz.
kroničnimi boleznimi ter kakovostjo življenja. Raziskava Hjortswanga s sodelavci
(1999) je pokazala, da so pri bolnikih s KVČB nizke povezave med pokazatelji
aktivnosti bolezni (biološke variable in simptomi) ter z zdravjem povezano kakovostjo
življenja (funkcionalni status pacientov, skrbi, zaznava splošnega zdravja). Res pa je, da
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se je zelo malo analiz v naši raziskavi naslanjalo na poročane biomedicinske podatke o
bolezni (zgolj korelacije med obsegom zapletov pri KVČB in kakovostjo življenja ter
med številom poročanih kroničnih bolezni in kakovostjo življenja), medtem ko je
večina analiz vključevalo standardizirane lestvice kakovosti življenja, ki so že po naravi
subjektivne.
Ena od pomanjkljivosti študije je korelacijski dizajn kvantitativnega dela študije, ki ne
omogoča določanja smeri vpliva oz. ne izključuje drugih dejavnikov. Na primer,
pokazala se je pomembna povezava med anksioznostjo in kakovostjo partnerskega
odnosa, pri čemer lahko kakovostno partnerstvo nudi varen pristan za posameznika in
tako niža anksioznost, lahko pa je obratno prav zaradi nižje anksioznosti partnerstvo
bolj intimno in čustveno vzajemno. Prav tako pa je možen tretji dejavnik, ki vpliva na
oboje hkrati, npr. stil navezanosti, ki ga je posameznik zgradil v zgodnjem otroštvu in ki
se prenaša tudi v intimne odnose, hkrati pa stil navezanosti tudi vpliva na občutek
varnosti ter s tem na anksioznost.
Omejitve raziskave so tudi v terapevtskem delu raziskave, saj so bili vključeni le štirje
pari in ena bolnica s KVČB, ki ni bila tekom terapij v partnerskem odnosu. Od tega tudi
en par ni zaključil terapevtskega procesa. Zaradi tega je težko zagotoviti, da so se odprle
vse možne teme življenja s KVČB in povezanosti s kakovostjo življenja in partnerskim
odnosom.
Na drugi strani pa je močna stran kvalitativnega vzorca velika pestrost udeležencev, kar
je razvidno iz Tabele 5. Udeleženci so bili stari od 23 do 40 let, torej zgodnja in srednja
odraslost. Udeleženci so bili brez otrok, oz. so imeli enega, dva ali tri otroke. Tudi glede
izobrazbe je relativno širok razpon udeležencev – od končane srednje šole do
specializacije. Na področju dela so bili udeleženci invalidsko upokojeni, samozaposleni,
zaposleni in študenti. Dva bolnika sta s CB, trije z UK, tako da sta obe bolezni
enakomerno zajeti, medtem ko pri boleznih prevladujejo ženske, in sicer je le en moški
udeleženec. Glede simptomov oz. stanja bolezni je prav tako zelo pestra slika, saj
nekateri praktično nimajo simptomov, en par pa je tekom terapije šel skozi težek zagon
bolezni, pa tudi pretekle izkušnje trajanja bolezni segajo od 1 do 30 let, pri čemer so
nekatere pretekle izkušnje zelo travmatične (operacije stome, sepse, tromboze), ena
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udeleženka pa praktično ni imela resnih težav. Tak nabor udeležencev pokrije velik
spekter pojavnosti KVČB in posledic, ki jih ima KVČB v življenju.
Čeprav je pestrost vzorca pomembna pri kvalitativnem delu raziskave, pa za statistično
zaključevanje majhen vzorec bolnikov oz. parov v terapevtskem procesu ne omogoča
trdnejših zaključkov glede učinkovitosti RDT pri terapiji parov s KVČB. Velikost
učinka sicer kaže na pomembno izboljšanje kakovosti življenja po terapevtskem
procesu, vendar je numerus štirih parov premajhen, da bi lahko posploševali rezultate na
celotno populacijo bolnikov. Poleg tega nismo kontrolirali drugih potencialnih
dejavnikov izboljšanja (npr. spremembe zaradi časa, zaradi pozornosti, ki jo dobijo
klienti, trenutna medikamentozna terapija in alternativna terapija itd.).
Vprašanje učinkovitosti RDT pri obravnavi KVČB do neke mere dopolnjujejo
kvalitativni rezultati, kjer ugotavljamo, kako pari doživljajo vpliv terapije. Vseeno pa se
je potrebno zavedati, da to ne pomeni, da se je vpliv tudi na takšen način zgodil. Vseeno
pa dajejo podatki dragocene uvide v to, kaj je pomembno za pare s KVČB in za klinično
delo z njimi.
Vsekakor raziskave kažejo, da je partnerski odnos v primeru kronične neozdravljive
bolezni pomemben dejavnik ne le psihičnega, ampak tudi fizičnega blagostanja tako za
partnerja kot za bolnika (Baanders in Heijmans 2007; D'Ardenne 2004, 291). Ta vidik
do sedaj v literaturi še ni bil raziskan na področju KVČB, zaradi česar je pričujoča
raziskava pomembna novost na področju raziskovanja kakovosti življenja pri KVČB v
kontekstu partnerstva. Poleg tega smo ugotavljali kakovost življenja z mnogih vidikov,
in sicer smo vključili ne le z zdravjem povezano kakovost življenja, ampak tudi
kakovost

čustvenega

doživljanja

(anksioznost

in

depresivnost)

ter

kakovost

partnerskega odnosa.
Dodatna prednost raziskave je, da kvantitativno analizo kakovosti življenja pri bolnikih
s KVČB in njihovih partnerjih združuje s kvalitativno, kar omogoča dodatne uvide v
rezultate.
Pomemben doprinos raziskave je tudi preverjanje uporabnosti partnerske terapije po
RDT modelu v kontekstu partnerskega odnosa s KVČB. Partnerski odnos je namreč
pomembno vpet v regulacijo posameznikovega čustvenega sveta in širše psihobioloških
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stanj (Gostečnik 2015; Schore 2000). Psihološki dejavniki, kot so stres in negativni
afekt, pa so vpleteni v potek KVČB (Mawdsley in Rampton 2005; Van Assche et al.
2013, 14). To odpira potencial za terapevtsko obravnavo parov s KVČB tako z
namenom izboljšanja kakovosti življenja, soočanja z boleznijo kot tudi možnost
izboljšanja poteka KVČB. Terapevtske intervence z namenom izboljšanja klinične slike
KVČB in tudi kakovosti življenja so pri bolnikih s KVČB že bile (McCombie, Mulder
in Gearry 2013, 943; Timmer et al. 2011; Knowles, Monshat in Castle 2013; von
Wietersheim in Kessler 2006), medtem ko partnerske terapije v kontekstu KVČB še ni
bilo, kar je pomemben doprinos pričujoče raziskave.
Pričujoča raziskava odpira nova vprašanja na področju kakovosti življenja in
partnerstva, kjer ima eden od partnerjev KVČB, predvsem pa na področju pomoči za te
pare. Pri ugotavljanju kakovost življenja pri parih s KVČB bi bilo smiselno uporabiti
tudi kontrolno skupino zdravih parov, s čimer bi se bolj jasno pokazal vpliv prisotnosti
kronične bolezni na kakovost odnosa in druge vidike kakovosti življenja.
Na področju oblikovanja intervenc za pare s KVČB se je v naši raziskavi RDT pokazala
kot obetaven pristop, zato bi bilo smiselno preveriti učinkovitost na večjem vzorcu. Tu
je pomembno vprašanje, za koga je terapija sploh smiselna. Tuje raziskave (McCombie,
Mulder in Gearry 2013, 943) svetujejo, da se bolnike za terapevtsko obravnavo
selekcionira glede na znižano razpoloženje, povečano anksioznost ali drugo
psihopatologijo ter disfunkcionalne vzorce spoprijemanja z boleznijo. Glede na naše
rezultate in tudi glede na relacijsko in sistemsko teorijo pa je smiselni kriterij tudi
pomembno znižana kakovost odnosa. Za kakovostno preverjanje učinkovitosti RDT bi
bilo potrebno oblikovati tudi kontrolno skupino (bodisi kot čakalno listo ali pa kot
skupino, ki bi imela enako število in pogostost standardnih obravnav npr. pri
zdravniku), s čimer bi se kontrolirali morebitni drugi vplivi. Nujno bi bilo potrebno tudi
spremljanje medikamentozne in / ali alternativne terapije. Dodatno vprašanje, ki je
pomembno, so tudi cilji v terapiji. V našem primeru so bili cilji povsem prepuščeni
klientom, zaradi česar je šla terapija v različne smeri, posledično pa tudi nismo mogli
slediti vsem učinkom, ki so se zgodili. Pri klientki, ki je prišla predvsem zaradi
anksioznosti in težav na področju simptomov črevesja, so se pokazali pozitivni učinki
terapije tako glede anksioznosti kot tudi fizične komponente z zdravjem povezane
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kakovosti življenja. Morda bi se pokazali večji učinki RDT, če bi bili psihološki
instrumenti izbrani glede na cilje posameznega para v terapiji, s čimer bi bili tudi bolj
občutljivi za spremembe.
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12. POVZETEK

Kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB) je bolezen prebavil, za katero je značilen
kroničen, navadno doživljenjski potek z različnimi zagoni in vmesnimi daljšimi in
krajšimi remisijami. Glede na klinično sliko jo delimo na ulcerozni kolitis (UK) in
Crohnovo bolezen (CB). Vnetje črevesja lahko spremljajo različni izvenčrevesni znaki
in zapleti, ki so posebej pogosti pri CB. Vzrok za KVČB ni znan in je tako niti ne
morejo zdraviti vzročno, zato je terapija usmerjena v dosego globoke remisije oz.
lajšanje simptomov (bolečine v trebuhu, krče, driske ali zaprtja, krvavitve, slabost idr.).
Poleg tega so pri bolezni prisotne tudi zunajčrevesne manifestacije, med katerimi so
najpogostejše spremembe na koži, vnetje sklepov in vnetje oči. Zaradi zdravil in poteka
bolezni pa prihaja tudi do dodatnih zapletov, od katerih so najpogostejši anemija, edemi
nog in osteoporoza.
Pri bolnikih s KVČB so za oceno vsakodnevnega funkcioniranja primernejše mere z
zdravjem povezane kakovosti življenja, saj so indeksi aktivnosti bolezni slabo občutljivi
za funkcionalne težave ter psihosocialne probleme bolnikov. Kakovost življenja je pri
bolnikih s KVČB v splošnem pomembno znižana. Bolniki s KVČB kažejo tudi večjo
pojavnost psihiatričnih motenj kot splošna populacija, predvsem povečano prisotnost
depresije in/ali anksioznosti. Do sedaj so raziskali več vrst psiholoških intervenc za
bolnike s KVČB, vendar se zaenkrat učinki kažejo predvsem v izboljšani kakovosti
življenja, manj pa v samem kliničnem poteku bolezni.
Bolezen pa ne vpliva le na bolnika, ampak tudi na njegovo družino oz. partnerja, in
sicer je lahko zdrav partner celo bolj obremenjen kot bolnik. Navkljub temu pa
intervence pri somatskih boleznih redko vključujejo tudi zdrave svojce. Na parih s
KVČB pa še ni bilo narejene raziskave s področja psihoterapevtske intervence.
Relacijska družinska terapija (RDT) je psihobiološki model, ki predpostavlja, da so
odnosi tisti bistveni dejavnik, ki vpliva na razvoj posameznikove psihične strukture in
regulacije psihobioloških stanj, kar ima posledice tudi na telesno funkcioniranje in
duševnost. V odraslosti so v regulacijo psihobioloških stanj posameznika najbolj
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vključeni intimnimi partnerji. RDT je že bila preverjana na področju psihopatologije, ne
pa še v kontekstu kronične bolezni.
Namen raziskave je tako raziskati vlogo partnerskega odnosa pri KVČB ter povezave
med kakovostjo življenja in boleznijo pri parih s KVČB. Poleg tega pa raziskuje vlogo
terapije po modelu RDT pri izboljšanju kakovosti življenja parov s KVČB.
Raziskava je razdeljena v dva dela: v prvem delu je sodelovalo skupaj 85 parov s
KVČB, ki so bili vključeni v kvantitativni del. Udeleženci so rešili demografski
vprašalnik in vprašalnik zdravstvenega stanja, Kratko obliko vprašalnika o zdravju s 36
postavkami (SF-36), Vprašalnik anksioznosti kot osebnostne poteze (STAI-X2),
Lestvico depresivnosti CES-D in Lestvico medosebne prilagojenosti (DAS). V drugem
delu raziskave pa so sodelovali štirje pari iz prvega dela študije in ena bolnica. Ta del je
vključeval terapevtski proces po modelu RDT ter začetni in končni intervju. Analiza
gradiva je bila opravljena s pomočjo na podatkih utemeljene analize (»grounded
theory«).
Na podlagi rezultatov analize kakovosti življenja lahko ugotovimo, da imajo bolniki s
KVČB bistveno nižjo z zdravjem povezano kakovost življenja kot njihovi partnerji, pri
čemer je oškodovanost večja na področju fizičnega funkcioniranja kot na področju
mentalnega. Na področju kakovosti čustvenega doživljanja imajo bolnikih s KVČB v
primerjavi s partnerji pomembno višjo depresivnost in anksioznost, pri čemer so razlike
večje na področju anksioznosti kot pri depresivnosti. Na področju kakovosti
partnerskega odnosa doživljajo bolniki s KVČB nekoliko nižjo kakovost odnosa kot
njihovi partnerji.
Rezultati tudi kažejo, da se visoka kakovost partnerskega odnosa pomembno povezuje z
nižjo depresivnostjo in anksioznostjo ter višjo z zdravjem povezano kakovostjo
življenja. Na drugi strani pa kronična bolezen in z njo povezane zdravstvene težave niso
pomembno povezane s kakovostjo partnerskega odnosa, so pa pomembno povezane z
nižjo z zdravjem povezano kakovostjo življenja ter večjo depresivno in anksiozno
simptomatiko.
Nadalje nas je zanimalo, če kakovost partnerskega odnosa moderira povezavo med
KVČB in različnimi vidiki kakovosti življenja. Zaključimo lahko, da se moderacijski
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učinek kakovosti partnerstva nakazuje, vendar je v splošnem majhen. Še najbolj se je to
pokazalo pri depresivnosti in mentalni komponenti z zdravjem povezane kakovosti
življenja, in sicer ob visoki kakovosti partnerskega odnosa prisotnost KVČB ne
napoveduje poslabšanja omenjenih dimenzij kakovosti življenja.
Preverjali smo tudi vlogo RDT v kontekstu kronične bolezni. Pri klientih, ki so končali
en cikel RDT, se je pokazalo precejšnje izboljšanje kakovosti življenja na področju
depresivnosti, anksioznosti ter mentalnih vidikov z zdravjem povezane kakovosti
življenja, ne pa tudi na področju fizičnega vidika z zdravjem povezane kakovosti
življenja. Rezultati sicer niso posplošljivi zaradi majhnega numerusa, vseeno pa so
obetavni. Podpirajo jih tudi kvalitativni rezultati, ki kažejo pri klientih pomembne
spremembe v kakovosti življenja in v funkcioniranju v medosebnih odnosih. Pri tem so
udeleženci doživeli terapevtski proces kot pomemben dejavnik sprememb, saj so v
terapiji doživeli osnovno varnost za ranljive teme in nove pozitivne izkušnje glede
odnosa.
Izsledke celotne raziskave je potrebno razumeti z upoštevanjem omejitev, ki so najbolj
povezane z nereprezentativnim vzorcem in načrtom raziskave, ki omejuje zaključke
glede vzrokov rezultatov.
Pričujoča raziskava dodaja pomemben prispevek v raziskovanju kakovosti življenja
parov s KVČB, še posebej glede vloge partnerskega odnosa za odnos med čustveno
kakovostjo življenja in KVČB. Dodatna vrednost raziskave je, da kvantitativno analizo
kakovosti življenja pri bolnikih s KVČB in njihovih partnerjih združuje s kvalitativnim
delom, kar omogoča boljše razumevanje kvantitativnih podatkov. Pomemben doprinos
raziskave je tudi preverjanje aplikativnosti partnerske terapije po RDT modelu v
kontekstu KVČB.

Ključne besede: kronična vnetna črevesna bolezen, partnerski odnos, z zdravjem
povezana kakovost življenja, depresivnost, anksioznost, relacijska družinska terapija
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13. ABSTRACT

Inflammatory bowel disease (IBD) is a digestive disorder which is characterized with
chronic, usually lifelong course of different flare-ups and remissions. According to
clinical picture IBD is divided into ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD).
Inflammation of intestine can be accompanied with different extraintestinal
manifestations that are more typical for CD. There is still no known etiological cause
for IBD, therefore the goal of the therapy is deep remission and ease of symptoms
(stomach pain, cramps, diarrhea or constipation). Besides intestinal symptoms there are
also extraintestinal manifestations, most often changes on skin and inflammation of
joints and eyes. Because of use of medication and course of the disease there are
additional medical complications, of which are most common anemia, edema and
osteoporosis.
Because disease activity indexes aren’t sensitive to functional and psychosocial
difficulties of IBD patients, quality of life outcomes are preferred to clinical indexes
regarding impairment. Quality of life is in general significantly lower in IBD patients.
IBD patients also present higher comorbidity with psychiatric disorders compared to
general population, especially higher is the incidence of depression and/or anxiety. Until
now there have been some studies about psychological interventions for patients with
IBD but results show improvements mostly in quality of life while there is little effect
on clinical course of the disease.
But disease does not affect only the patient but also his family or partner. In fact,
healthy partner can be even more aggravated then the patient. Despite of that, there are
little interventions with somatic chronic patients that would include healthy relatives.
There was also no study evaluating psychotherapeutic intervention with IBD couples.
Relational family therapy (RFT) is a psychobiological model which presumes that
relations are the core factor of development of one’s psychological structure and
regulation of psychobiological states which in turn has also effect on physical and
mental functioning.
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The purpose of this research is to explore the role of partner relationship in IBD and
relationship between quality of life and disease in couples with IBD. Additionally we
explore the role of RFT in improvement of quality of life of couples with IBD.
Research consists of two parts: in the first part there were 85 couples with IBD that took
part in quantitative part of research. The subjects completed demographic and health
status questionnaire, 36-Item Short Form Health Survey (SF-36), State-Trait Anxiety
Inventory (STAI-X), Center for Epidemiologic Studies of Depression (CES-D) and
Dyadic Adjustment Scale (DAS). In the second part of research there were four couples
from the first part of the study and one female patient. This part consisted of
psychotherapy according to RFT and beginning and end interview. All of the qualitative
data were analyzed with grounded theory method.
Results of our analysis show that IBD patients have much lower health related quality
of life (HRQOL) than their partners and that scores are lower in physical HRQOL than
in mental. Regarding quality of emotional wellbeing, IBD patients have much higher
depression and anxiety than partners and that the difference is greater in anxiety than in
depression. Patients with IBD also experience lower quality of partnership although the
differences are little.
Results also show that higher quality of partnership is significantly related with lower
depression and anxiety and higher HRQOL. On the other side, chronic disease and other
chronic health problems are not significantly related to quality of partnership, but are
significantly connected with lower HRQOL and higher depressive and anxiety
symptoms.
We also investigated moderation effect of quality of partnership and different aspects of
quality of life. We can conclude that there is some the moderation effect indicated but
the effect is generally little. The biggest effect is in depression and mental HRQOL,
namely at high levels of partnership quality there was no significant relationship
between IBD and depression or mental HRQOL.
We have also investigated the role of RFT in context of chronic disease. In clients that
finished one cycle of therapies, there was a significant improvement in depressive
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symptoms, anxiety and mental HRQOL, but there was no significant difference in
physical HRQOL. Results however cannot be generalized due to small numerous, still
they hold promise. The effects are also supported with qualitative data that show
improvements in clients’ quality of life and functioning in relationship. Clients also saw
therapy as a major factor of these changes, because they got basic security in therapy
that made them feel safe to talk about vulnerable themes and they also got new positive
experience in their relationship.
The limitations of this research lie in non-representative sample and correlational design
of the study that limits causal conclusions.
This thesis contributes to research of quality of life in IBD couples, especially regarding
effect of partnership in relation between emotional quality of life and IBD. Additional
forthcoming of this research is combining quantitative and qualitative data regarding
quality of life in patients with IBD and their partners. An important contribution is also
in testing of RFT model in context of couples with IBD.

Key words: inflammatory bowel disease, couple relationship, health related quality of
life, depression, anxiety, relational family therapy
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15. PRILOGE

15.1. Vprašalnik zdravstvenega stanja za bolnike s KVČB in njihove
partnerje.
ZDRAVSTVENO STANJE

1. Ali
1 imate oz. ste pred kratkim imeli kake akutne težave z
zdravjem,
ki vplivajo na vaše počutje (npr. prehlad, 1 – da
.

2 – ne

gripo, drisko ipd.)?
2. Ali
2 kadite?
.

1 – da

2 – ne

1 – da

2 – ne

3. Ali
3 imate kakšno dolgotrajno bolezen ali dolgotrajno
zdravstveno
težavo?
.
(Za dolgotrajno bolezen ali dolgotrajno zdravstveno
težavo se šteje taka bolezen/težava, ki traja ali se
pričakuje, da bo trajala 6 mesecev ali več.)

4. Če
4 ste na zgornje vprašanje odgovorili z »DA«, katero/e od navedenih bolezni
imate?
.
a) Astma (vključno z alergijsko obliko astme)
b) Kronični bronhitis, kronična obstruktivna pljučna bolezen, emfizem
ipd.
c) Koronarna srčna bolezen (angina pektoris)

i

d) Zvišan krvni tlak (hipertenzija)
e) Revmatoidni artritis (vnetje sklepov)
f) Osteoartritis (artroza, degenerativne bolezni sklepov)
g) Drugo revmatično obolenje, katero: __________________
h) Sladkorna bolezen TIP 1
i) Sladkorna bolezen TIP 2
j) Multipla skleroza
k) Bolečina v vratu, križu ali druga kronična okvara
l) Alergija, kot npr. rinitis, očesno vnetje, dermatitis, alergija na hrano
ali drugo
m) Psoriaza
n) Rak (maligni tumor, vključena tudi levkemija in limfom)
o) Razjeda želodca ali dvanajstnika (ulkus)
p) Jetrna ciroza, motnje delovanja jeter.
q) Močen kronični glavobol, migrena
r) Duševne težave (diagnosticirana depresija, tesnobne motnje ipd.)
s) Druga dolgotrajna bolezen, katera: ___________________
t) Kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB)

5. Koliko časa že bolehate za kronično boleznijo? (če jih je več, vzemite
najdlje trajajočo bolezen) _____________ let

ii

KVČB
Sledijo vprašanja, ki se tičejo KVČB.

6. Katero obliko kronične vnetne bolezni (KVČB) so vam diagnosticirali?
1. Crohnovo bolezen
2. ulcerozni kolitis
3. indeterminirani kolitis
4. diagnoza še ni potrjena
5. drugo:______________

7. Koliko časa je že preteklo od vaše diagnoze KVČB?
________ let

8. Kje je lokalizirano vnetje?
1. široko črevo
2. ozko črevo
3. široko in ozko črevo
4. zgornji del prebavil (požiralnik, želodec, dvanajstnik)
5. vsa prebavna cev (zg. del prebavil, ozko in široko črevo)

iii

9. Ali ste imeli katerega od naslednjih izvenčrevesnih znakov tekom poteka
vaše KVČB? Obkrožite vse ustrezne odgovore.
a. kožne spremembe; Navedite katere: ______________________________
b. vnetje sklepov
c. vnetje oči
d. vnetje zunanjih delov oči (episkleritis, keratitis …)
e. vnetje notranjih delov oči (uveitis, retinitis ...)
f.

vnetje živcev

g. vnetje trebušne slinavke
h. drugo (napišite kaj): ____________________
i.

nisem imel izvenčrevesnih znakov KVČB

10. Ali ste imeli katerega od naslednjih zapletov tekom poteka vaše KVČB?
Obkrožite vse ustrezne odgovore.
a.

fistula

b.

fisura

c.

absces

d.

zapora črevesa (stenoza)

e.

neustavljiva krvavitev iz črevesa

f.

toksični megakolon

g.

anemija

iv

h.

edemi nog

i.

osteoporoza

j

drugo (napišite kaj): ___________________

k.

nisem imel zapletov pri poteku KVČB

11. Kolikokrat ste bili hospitalizirani v zadnjih dveh letih zaradi KVČB?
1. nisem bil/-a hospitaliziran/-a
2. 1 – 2-krat
3. več kot 2-krat

12. Ali ste bili operirani zaradi KVČB?
1 – da

2 – ne

Če ste odgovoril z DA, pojdite naprej.
Če ste odgovorili z NE, pojdite na 15. vprašanje.

13. Kakšno operacijo ste imeli? Obkrožite vse ustrezne odgovore.
a.

odstranjen del ozkega črevesa

b. odstranjen del širokega črevesa

v

c.

odstranjeno celotno široko črevo

d. drugo (napišite kaj): _______________________

14. Ali imate po operativnem posegu stomo?
1 – da

2 – ne

15. Kakšen je vaš trenutni status KVČB?
1. remisija (bolezen ni aktivna)
2. aktivni zagon
3. kronično aktivna bolezen
4. ne vem

16. Katerega od navedenih simptomov KVČB ste imeli v zadnjem mesecu?
Obkrožite vse ustrezne odgovore.
a.

boleče trebušne krče

b.

stalno ali ponavljajočo drisko

c.

izgubo apetita

d.

krvavitev iz črevesja

e.

izgubo teže

f.

vročino

vi

g.

bolečine v sklepih

h.

slabost

i.

utrujenost

j

kožni izpuščaj

k.

fistule

l.

rane okrog črevesne odprtine

m. drugo (napišite kaj):____________________
n.

nisem imel simptomov

15.2. Dodatne statistične analize za celotno skupino parov s KVČB
V nadaljevanju so prikazane dodatne statistične analize, ki testirajo predpostavke za
uporabo statističnih testov za posamezne hipoteze. Analize so predstavljene po
podpoglavjih glede na hipoteze, na katere se nanašajo.

15.2.1. Dodatne analize za hipotezo 1: Bolniki s KVČB bodo imeli pomembno
slabšo kakovost življenja kot njihovi partnerji.
Tabela 15. Testiranje statistične pomembnosti normalnosti distribucije razlik med
bolniki s KVČB in njihovimi partnerji na področjih depresivnosti, anksioznosti, z
zdravjem povezane kakovosti odnosa ter kakovosti partnerskega odnosa.

vii

razlika zdravi - bolni pri

Shapiro-

vprašalnik

posamezni lestvici

Wilk Test

df

pom.

CESD

depresivnost

,977

80

,192

STAI X2

anksioznost

,986

81

,597

DAS

zadovoljstvo v odnosu

,945

84

,003*

diadična kohezivnost

,957

81

,014*

diadični konsenz

,951

81

,007*

čustveno izražanje

,939

83

,002*

skupaj

,957

84

,015*

Fizično funkcioniranje

,978

81

,226

Omejitve zaradi fiz. zdravja

,885

81

,013

Omejitve zaradi čust.

,901

81

,073

Vitalnost

,987

81

,647

Mentalno zdravje

,976

81

,184

Socialno funkcioniranje

,968

80

,059

Telesna bolečina

,985

81

,546

Splošno zaznavanje zdravja

,977

81

,206

Komponenta fizičnega zdravja

,981

81

,351

Komponenta mentalnega

,986

81

,591

SF 36

stat.

problemov

zdravja
Opombe: * razlika je statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0,05

viii

Dodatna analiza distribucije skladna s priporočili strokovnjakov (Osborne 2004; Field
2013) je odkrila na lestvicah vprašalnika Dadic Adjustment Scale (DAS) pomembna
odstopanja pri treh parih. Pri teh parih je bila razlika med bolnikom s KVČB in
njegovim partnerjem na skupnem seštevku lestvice DAS kar 45 ter – 45 in -48 točk, kar
je skoraj tretjina vseh možnih točk. Analiza frekvenčne tabele je pokazala, da so
naslednje razlike -34 in 25 točk in da se razlike nato skoraj kontinuirano nadaljujejo. To
kaže na velik razkorak med izstopajočimi vrednostmi in ostalimi rezultati. Pregled teh
posameznih parov ni pokazal pomembnih odstopanj na ostalih vprašalnikih. Razlogi za
ta odstopanja tako niso jasni, mogoče pa je, da je eden od partnerjev napačno razumel
navodilo pri vprašalniku DAS in ni ocenjeval trenutnega stanja odnosa. Kakorkoli,
upoštevali smo navodilo Oseborna (2004) in odstranili rezultate teh treh parov, kar je
tudi bistveno izboljšalo parametre distribucije razlik, kot je razvidno v nadaljevanju:

Tabela 16. Testiranje statistične pomembnosti normalnosti distribucije razlik med
bolniki s KVČB in njihovimi partnerji na področju kakovosti partnerskega odnosa brez
treh parov
razlika zdravi - bolni pri

Shapiro-

stat.

vprašalnik

posamezni lestvici

Wilk Test

df

pom.

DAS

zadovoljstvo v odnosu

,945

81

,140

diadična kohezivnost

,957

78

,097

diadični konsenz

,951

78

,305

čustveno izražanje

,939

80

,004*

skupaj

,957

82

,060

Opombe: * razlika je statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0,05
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Iz tabele je razvidno, da le na lestvici čustveno izražanje prihaja do pomembnega
odstopanja od normalnosti distribucije razlik, zato smo distribucijo pregledali s pomočjo
grafov.

Slika 10: Normalni verjetnosti graf za podlestvico čustveno izražanje vprašalnika DAS.

Normalni verjetnosti graf ne kaže pomembnih odstopanj od normalnosti distirbucije.

15.2.2. Dodatne analize za hipotezo 2: Kakovost življenja na področju čustvenega
doživljanja in doživljanja z zdravjem povezane kakovosti življenja je pomembno
povezana s kakovostjo partnerskega odnosa.
Tabela 17. Testiranje statistične pomembnosti normalnosti distribucije na področjih
depresivnosti, anksioznosti, z zdravjem povezane kakovosti odnosa ter kakovosti
partnerskega odnosa za celotno skupino (N = 170)

x

razlika zdravi - bolni pri

Kolmogorov-

stat.

vprašalnik

posamezni lestvici

Smirnov test df

pom.

CESD

depresivnost

,132

168

,000*

STAI X2

anksioznost

,086

169

,004*

DAS

zadovoljstvo v odnosu

,104

169

,000*

diadična kohezivnost

,081

165

,010*

diadični konsenz

,085

164

,005*

čustveno izražanje

,127

168

,000*

skupaj

,077

170

,015*

Fizično funkcioniranje

,231

169

,000*

Omejitve zaradi fiz. zdravja

,266

169

,000*

Omejitve zaradi čust.

,357

169

,000*

Vitalnost

,093

169

,001*

Mentalno zdravje

,119

169

,000*

Socialno funkcioniranje

,135

169

,000*

Telesna bolečina

,121

169

,000*

Splošno zaznavanje zdravja

,102

169

,000*

Komponenta fizičnega zdravja

,090

169

,002*

Komponenta mentalnega

,095

169

,001*

SF 36

problemov

zdravja
Opombe: * razlika je statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0,05
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Iz tabele vidimo statistično pomembno odstopanje od normalne distribucije na vseh
podlestvicah.

15.2.3. Dodatne analize za hipotezo 5: Kakovost partnerskega odnosa moderira
povezavo med KVČB ter depresivnostjo
V nadaljevanju so predstavljene dodatne analize za predpostavke regresijske analize, s
pomočjo katere smo analizirali moderacijski učinek kakovosti odnosa na odnos med
KVČB in depresivnostjo.

Slika 11: Normalni verjetnosti graf porazdelitve rezidualov na vprašalniku
depresivnosti.
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Slika 12: Rezidualni razsevni diagram za depresivnost

(za oceno linearnosti in

homoscedastičnosti).

Cookova razdalja je 0,158, kar kaže na odsotnost vplivnih točk. Prav tako tudi iz
zgornjih dveh grafov ne opažamo velikih odstopanj od predpostavk.

15.2.4. Dodatne analize za hipotezo 5: Kakovost partnerskega odnosa moderira
povezavo med KVČB ter anksioznostjo
V nadaljevanju so predstavljene dodatne analize za predpostavke regresijske analize, s
pomočjo katere smo analizirali moderacijski učinek kakovosti odnosa na odnos med
KVČB in anksioznostjo.
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Slika 13: Normalni verjetnosti graf porazdelitve rezidualov na vprašalniku anksioznosti.

Slika 14: Rezidualni razsevni diagram za anksioznost
homoscedastičnosti).
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(za oceno linearnosti in

Cookova razdalja je 0,088, kar kaže na odsotnost vplivnih točk. Prav tako tudi iz
zgornjih dveh grafov ne opažamo velikih odstopanj od predpostavk.

15.2.5. Dodatne analize za hipotezo 5: Kakovost partnerskega odnosa moderira
povezavo med KVČB ter fizično komponento z zdravjem povezane kakovosti
življenja
V nadaljevanju so predstavljene dodatne analize za predpostavke regresijske analize, s
pomočjo katere smo analizirali moderacijski učinek kakovosti odnosa na odnos med
KVČB in fizično komponento z zdravjem povezane kakovosti življenja.

Slika 15: Normalni verjetnosti graf porazdelitve rezidualov na fizični komponenti z
zdravjem povezane kakovosti življenja.
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Slika 16: Rezidualni razsevni diagram za fizično komponento z zdravjem povezane
kakovosti življenja (za oceno linearnosti in homoscedastičnosti).

Cookova razdalja je 0,064, kar kaže na odsotnost vplivnih točk. Razsevni diagram
rezidualov sicer ne kaže najbolj enakomerne razpršenosti rezidualov, vendar
ocenjujemo, da odstopanje ni pomembno.

15.2.6. Dodatne analize za hipotezo 5: Kakovost partnerskega odnosa moderira
povezavo med KVČB ter mentalno komponento z zdravjem povezane kakovosti
življenja
V nadaljevanju so predstavljene dodatne analize za predpostavke regresijske analize, s
pomočjo katere smo analizirali moderacijski učinek kakovosti odnosa na odnos med
KVČB in mentalno komponento z zdravjem povezane kakovosti življenja.
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Slika 17: Normalni verjetnosti graf porazdelitve rezidualov na fizični komponenti z
zdravjem povezane kakovosti življenja.

Slika 18: Rezidualni razsevni diagram za fizično komponento z zdravjem povezane
kakovosti življenja (za oceno linearnosti in homoscedastičnosti).

Cookova razdalja je 0,070, kar kaže na odsotnost vplivnih točk. Prav tako tudi iz
zgornjih dveh grafov ne opažamo velikih odstopanj od predpostavk.
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15.2.7. Dodatne analize za hipotezo 6: Pari bodo imeli po terapevtskem procesu
višjo kakovost življenja kot pred njim
Tabela 18. Testiranje statistične pomembnosti normalnosti distribucije razlik pred
terapijo in po terapiji na področjih depresivnosti, anksioznosti, z zdravjem povezane
kakovosti odnosa ter kakovosti partnerskega odnosa pri udeležencih, ki so dokončali
terapevtski cikel (N = 7)

vprašalnik razlika na lestvici pred – po terapiji

Shapiro-Wilk
Test

df

stat.
pom.

DAS

skupaj

,911

6

,443

STAI X2

anksioznost

,843

6

,138
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Komponenta fizičnega zdravja

,953

6

,766

SF 36

Komponenta mentalnega zdravja

,911

6

,442

CESD

depresivnost

,858

6

,182

Statistični testi niso pokazali pomembnega odstopanja od normalne distribucije na
nobeni lestvici.
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