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Novi doktorji znanosti
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Proces relacijske družinske terapije pri osebah, odvisnih od psihoaktivnih sub-
stanc. Doktorska disertacija. Mentorica Tanja Repič Slavič. Teološka fakulteta 
Univerze v Ljubljani, 2012. X, 423 str.

Doktorsko delo (423 strani) je razdeljeno na dva dela: teoretični del in empirič-
ni del. Teoretični del je sestavljen iz šestih osrednjih poglavij. Avtorica je pregle-
dala dosedanjo teorijo in raziskave s področja razvoja bolezni odvisnosti in zdra-
vljenja odvisnosti od psihoaktivnih snovi (PAS) in vse skupaj nadgradila in posta-
vila še v kontekst relacijske družinske terapije (RDT) pri odvisnih posameznikih. Pri 
tem je še posebej želela prispevati k razjasnitvi in razumevanju vzrokov in posledic, 
ki jih odvisnost pusti na specifičnih področjih: na področju funkcioniranja in dina-
mike v primarnih družinah, na področju emocionalnih procesov in na področju 
telesa.

V prvem poglavju, Bolezen odvisnosti od PAS, se je osredotočala na značilnosti 
procesa odvisnosti in na karakteristike odvisnih posameznikov. Velik poudarek je 
namenila telesu in opisovanju delovanja ter spremembam, ki nastanejo znotraj 
možganskih struktur ob doživetem travmatičnem dogodku ali zaradi dolgotrajne-
ga jemanja PAS. V drugem poglavju o Družini in odvisnosti od PAS je spregovorila 
o številnih ugotovljenih dejavnikih tveganja, ki izvirajo iz neustreznega družinske-
ga funkcioniranja. Tretje poglavje je o Emocijah in odvisnosti; tukaj je ugotavljala 
deficite v zaznavanju, v občutenju in v izražanju čustev pri odvisnih osebah. Odvi-
snost je v četrtem poglavju osvetlila tudi s teološkega vidika prek zapisov, nave-
denih v starodavnih besedilih. V zadnjih dveh poglavjih je pregledala potek zdra-
vljenja odvisnosti znotraj različnih pristopov zdravljenja. Predstavila je faze in pri-
stope zdravljenja odvisnosti in na koncu podrobno pogledala, kakšne cilje, tera-
pevtske tehnike, omejitve in področja je treba pri različnih integriranih pristopih 
družinske terapije in zdravljenja odvisnosti upoštevati. V zadnjem poglavju je opre-
delila inovativni model relacijske družinske terapije, temeljne pojme (temeljni 
afekt, afektivni psihični konstrukt, kompulzivno ponavljanje, projekcijsko-introjek-
cijska identifikacija, regulacija afekta) in bistvene korake, ki jim sledimo v terapev-
tskem procesu na sistemski, na interpersonalni in na intrapsihični ravni.

Empirični del je sestavljen iz dveh vsebinskih sklopov. V prvem sklopu je avto-
rica spremljala spremembe v procesu RDT pri odvisnih posameznikih, v drugem 
sklopu pa značilnosti procesa RDT pri zdravljenju odvisnosti od PAS. Pri spremem-
bah se je osredotočila na tri področja (primarna družina, čustva in telo). Teoretič-
na izhodišča je preverjala prek kvantitativne analize, opravljene na klinični skupi-
ni (odvisne osebe na zdravljenju v Psihiatrični kliniki Ljubljana – Center za zdra-
vljenje odvisnih od prepovedanih drog) in na kontrolni skupini (osebe brez odvi-
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snosti), in prek kvalitativne obdelave terapevtskih procesov relacijske družinske 
terapije štirih odvisnih posameznikov na zdravljenju odvisnosti. Kvantitativna raz-
iskava je namenjena ugotavljanju statistično pomembnih razlik med klinično in 
kontrolno skupino v družinski dinamiki ter funkcioniranju in emocionalni inteli-
gentnosti. 

Najpomembnejši rezultati študije so, da odvisni udeleženci prihajajo iz družin, 
v katerih je funkcioniranje med člani manj zdravo (visoka raven konfliktov in nad-
zora, nizka raven ekspresivnosti, kohezije, organizacije, avtonomije in intimnosti 
in vključenosti v socialno rekreacijske dejavnosti, več transgeneracijskega preno-
sa odvisnosti in več doživetih travmatičnih izkušenj) v primerjavi z družinami brez 
odvisnosti. V primerjavi s kontrolno skupino imajo odvisni posamezniki slabše 
emocionalne spretnosti, več težav pri izražanju in poimenovanju čustev in več te-
žav z regulacijo čustev, bolj negativno telesno samopodobo in mnenje o sebi, pa 
tudi težave na nekaterih področjih odnosa do svojega telesa. 

Avtorica po končanem procesu RDT s kvalitativno raziskavo ugotavlja, da proces 
RDT prispeva k pozitivnim spremembam in doživljanju družinskega funkcioniranja, 
izboljša se upravljanje emocij, izboljšajo se tudi zavedanje telesa, upoštevanje te-
lesnih senzacij in nadzor nad njimi, zmanjša se uporaba obrambnih vedenj, učin-
kovitejše je reševanje stisk in kvalitetnejši so odnosi z drugimi. Kot posledica tega 
so odvisni posamezniki vzdrževali stabilnejšo abstinenco, to pa lahko kaže na po-
membnost vključevanja relacijske družinske terapije v zdravljenje odvisnosti od 
PAS. 

Vsebina doktorskega dela je zelo dobro strokovno in znanstveno zasnovana, pa 
tudi izbor same teme je aktualen. Dobljeni rezultati raziskave tako prispevajo k 
bolj učinkoviti in celostni obravnavi odvisnih oseb. Raziskava je zagotovo pokaza-
la na upravičenost uporabe RDT modela pri odvisnih posameznikih, ki poudarja 
pomembnost odnosov, to pa vsekakor prinaša novo znanje in pomen za področje 
psihoterapije. Naloga prispeva k boljšemu poznavanju: družinske dinamike v od-
visnih družinah, pomena družine v terapevtskem procesu odvisnih oseb in razu-
mevanja dejavnikov tveganja za nastanek bolezni odvisnosti. Doktorska disertaci-
ja z vključevanjem relacijskega družinskega pristopa razširi podlago razumevanja 
bolezni odvisnosti in pomeni izviren znanstveni doprinos. Na koncu lahko dodamo 
še, da raziskava prispeva k večjemu znanju tako v teoriji kakor v klinični praksi na 
področju zdravljenja bolezni odvisnosti od psihoaktivnih substanc.

Tanja Repič Slavič
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