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Darja Potočnik Kodrun se v svoji doktorski disertaciji posveča vprašanju družinskega funkcioniranja in pomoči družini ob njeni soočenosti s kronično boleznijo.
Družinski kontekst bolezni je področje, ki mu vse več pozornosti namenja tudi
medicina, hkrati pa je pomembno tudi za področje zakonske in družinske terapije,
saj med drugim zahteva prilagoditev vseh družinskih članov.
Kandidatka je v prvem delu svoje raziskave na vzorcu slovenskih družin primerjala družine s prisotnostjo cistične fibroze, multiple skleroze in pljučne hipertenzije z družinami brez takšnih kronične bolezni. Ugotovila je, da imajo družine s
kronično boleznijo značilno več težav pri vseh pomembnejših merjenih lastnostih.
Največ težav doživljajo v družinah s prisotnostjo multiple skleroze; v vseh družinah
s kronično boleznijo pa je največ težav na področju družinskega nadzora. Pri družinah s prisotnostjo multiple skleroze in cistične fibroze to tudi najbolj napoveduje kvaliteto življenja. Bolniki so pri tem strategije oddaljevanja–soočanja uporabljali izrazito bolj kot njihovi svojci. Avtorica je pri spoprijemanju z boleznijo med
bolniki in bolnicami ugotovila tudi številne razlike, med svojci pa je razlike glede
na spol našla le pri aktivnih strategijah, ne pa tudi pasivnih. Kvaliteta življenja je
značilno povezana s strategijami soočanja z boleznijo, tako pri bolnikih kot tudi
svojcih, pa tudi z družinskim funkcioniranjem, saj je družina pomemben varovalni
dejavnik, predvsem z ustrezno komunikacijo, izražanjem čustev, s fleksibilno povezanostjo in ustreznim nadzorom v družini. Za zdrave družine velja: učinkoviteje
kot so razdeljene družinske vloge, večje je zadovoljstvo z zdravjem in življenjem
na sploh ter manj težav na vseh področjih duševnega zdravja.
V drugem delu disertacije je kandidatka raziskovala terapevtsko obravnavo nekaterih družin s kronično boleznijo iz prvega dela, in sicer po relacijskem družinskem terapevtskem modelu. Rezultati drugega dela kažejo na smiselnost uporabe
tega modela kot ene izmed metod celostne obravnave družin s kronično boleznijo, saj je po terapiji pri doživljanju bolezni prišlo do pozitivnih sprememb (npr.
manj miselnega izogibanja in čustvenega praznenja), pa tudi do zmanjševanja
simptomatike (npr. simptomov anksioznosti, depresivnosti, somatizacije) ter izboljšanja družinskega funkcioniranja (npr. v povezanosti in nadzoru).
Rezultati raziskave predstavljajo pomemben znanstvenoraziskovalni prispevek
in uvid tako za teoretično kot tudi praktično terapevtsko delo. So tudi prvi rezultati na vzorcu družin s pljučno hipertenzijo in cistično fibrozo v Sloveniji (za slednjo
je uspelo avtorici vključiti 1/3 vseh obolelih) in pomemben doprinos k raziskavam
družin z multiplo sklerozo.
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