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POVZETEK 

 

Dvojna diagnoza označuje prepletenost motenj v duševnem razvoju z duševnimi motnjami. S 

pomočjo sistematičnega pregleda literature so opredeljene motnje v duševnem razvoju, za 

katere je značilno podpovprečno intelektualno delovanje in težave v prilagoditvenih 

spretnostih ter duševne motnje. Njihov vpliv je viden na področjih spremenjenega mišljenja, 

zaznavanja, čustvovanja, vedenja in dojemanja. Duševne motnje so pri osebah z motnjami v 

duševnem razvoju pogosto prisotne (podatki variirajo od 10 do 39 %) in pojavne oblike 

duševnih motenj predstavljajo osrednji del diplomske naloge, skupaj s pristopi pomoči in 

intervencije. Razpoloženjske, vedenjske, anksiozne motnje, psihoze in demenca so le ene 

izmed pogostejših komorbidnih psihiatričnih motenj pri osebah z motnjami v duševnem 

razvoju. Manifestacija duševnih motenj se pri posameznikih razlikuje, kar je privedlo k 

razvoju raznovrstnih načinov pomoči na različnih področjih, prevladuje pa medicinski s 

psihofarmakološko terapijo, saj okrog 48 % oseb z dvojnimi diagnozami prejema 

antipsihotična zdravila. Med ustaljene pristope pomoči spadajo tudi rehabilitacijska in 

vedenjska terapija, psihoterapija in trening socialnih veščin. Likovna, glasbena terapija, 

hipoterapija, terapevtska kmetija in gibalno športne aktivnosti pa lahko te pristope 

spremljajo. Kljub temu primanjkuje multidisciplinaren pristop obravnave s strani 

strokovnjakov, ki se ukvarjajo s populacijo oseb z dvojnimi diagnozami. V ozadje je 

potisnjeno predvsem specialno pedagoško področje, čeprav imajo pedagoški delavci večkrat 

osrednjo vlogo pri prepoznavanju znakov duševnih motenj pri učencih z motnjami v 

duševnem razvoju. Možnosti razvoja specialno pedagoških programov pomoči populaciji 

oseb z dvojno diagnozo ostajajo neraziskane, saj primanjkujejo informacij s tega področja. 

 

KLJUČNE BESEDE: motnje v duševnem razvoju, duševne motnje, dvojna diagnoza, oblike 

pomoči, specialno pedagoški pristop. 

 

  



 
 

SUMMARY 

 

Dual diagnosis denotes intertwining of intellectual disabilities with mental disorders. With 

the help of systematic examination of literature, intellectual disabilities are determined 

(they are characterized by subaverage intellectual activity and difficulties in adaptive skills), 

along side mental disorders. Their influence is seen in changes of thinking, perception, 

emotionality, behaviour and cognition. Mental disorders often occur with people with 

intellectual disabilities (data differs from 10 to 39 %) and the forms of mental disorders, 

together with approaches of help and intervention, represent the main part of the thesis. 

Mood, behavioural and anxiety disorders, psychoses and dementia are only some of the 

frequenter comorbid psychiatric disorders with people with intellectual disabilities. 

Manifestation of mental disorders differentiates in individuals, which led to the 

development of diversified ways of treatment on different areas. The one that prevails is the 

medical approach with psychopharmacological therapy, because about 48 % of people with 

dual diagnosis are getting antipsychotic medication. Other established approaches of help 

include rehabilitation and behavioural therapy, psychotherapy and training of social skills. 

Art and musical therapy, hippotherapy, therapeutic farm and physical/sports activities can 

support them. In spite of this, there is a lack of a multidisciplinary approach of treatment by 

professionals that engage the population of people with dual diagnosis. Special educational 

field is pushed to the background, even though the educators often play the central role in 

recognising the sings of mental disorders in students with intellectual disabilities. 

Possibilities for developing special educational programs of help for the population of people 

with dual diagnosis are not researched, due to the lack of information from this field. 

 

KEY WORDS: intellectual disabilities, mental disorders, dual diagnosis, forms of support, 

special educational approach. 
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1   UVOD 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo celovito obravnavo, saj imajo raznolike 

potrebe. Med področja skrbi, na katerega mora biti pozoren specialni pedagog, spada 

duševno zdravje, katero je pri osebah z motnjami v duševnem razvoju še posebej ranljivo. 

Duševne motnje se pogosto in v različnih oblikah pojavljajo pri omenjeni populaciji. Žal so 

večkrat spregledane ali se njihovi simptomi pripišejo motnjam v duševnem razvoju, kar lahko 

ima neugodne posledice za posameznike z dvojnimi diagnozami, kot imenujemo 

prepletenost obeh stanj – motenj v duševnem razvoju in duševnih motenj. 

Problematika dvojne diagnoze pridobiva čedalje večjo pozornost in strokovnjaki z različnih 

področij skušajo osvetliti njene ključne točke, kamor tudi spadajo najustreznejši in 

najučinkovitejši načini obravnave oseb z dvojnimi diagnozami. Pristopov podpore in pomoči 

osebam z dvojno diagnozo je več, čeprav na žalost še vedno prevladuje psihofarmakološki. 

Diplomsko delo skuša podrobneje pojasniti razliko med omenjenimi motnjami, opisati 

pojavne oblike duševnih motenj pri osebah z motnjami v duševnem razvoju in oblike pomoči, 

izpostavljeno je specialno-pedagoško področje. Specialni pedagogi so lahko ključnega 

pomena pri opažanju težav v duševnem zdravju pri svojih učencih, a je njihova vloga pri 

postavljanju ustreznih diagnoz in izvajanju celovitih programov pomoči pogosto 

zanemarjena. 

Pri delu z osebami z dvojnimi diagnozami je potrebno usklajevanje strokovnih informacij in 

multidisciplinaren pristop, ki upošteva vsa področja posameznikovega funkcioniranja, od 

zdravstvenega, duševnega in do pedagoškega. Specialna pedagogika je lahko temelj, na 

katerem se gradijo pozitivni izidi oseb z dvojnimi diagnoza in za tem stoji odločitev za izbiro 

teme diplomskega dela. 

1.1   Problem 

Izvedeti želimo, kakšna je pogostost duševnih motenj pri osebah z motnjami v duševnem 

razvoju ter v kakšnih oblikah se pojavljajo. Zanima nas predvsem, kakšen je specialno-

rehabilitacijski pristop pri osebah z dvojnimi diagnozami, saj ta lahko pripomore k boljši 

kakovosti življenja omenjenih oseb. 
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1.2   Namen 

 Opredeliti motnje v duševnem razvoju. 

 Opredeliti definicijo duševnih motenj in izpostaviti razliko med njimi in motnjami v 

duševnem razvoju. 

 Predstaviti in prikazati dvojno diagnozo: značilnosti, prevalenca, vzroki in dejavniki 

tveganja duševnih motenj pri osebah z MDR, pojavne oblike duševnih motenj. 

 Predstaviti oblike pomoči in intervencij osebam z dvojno diagnozo ter opredeliti 

ustreznost teh. 

 Opredeliti vlogo specialno-rehabilitacijskih pedagogov in pristopov pri obravnavi oseb 

z dvojno diagnozo. 

1.3   Raziskovalna vprašanja 

 Kakšna je opredelitev dvojne diagnoze?  

 Ali je pojav dvojne diagnoze multidisciplinarno obravnavan? 

 Ali se duševne motnje pogosto pojavljajo pri osebah z motnjami v duševnem razvoju? 

 Kakšne so pojavne oblike duševnih motenj pri osebah z motnjami v duševnem 

razvoju? 

 Ali obstajajo različne oblike pomoči osebam z dvojno diagnozo? 

 Ali so razviti specialno-pedagoški pristopi pomoči in obravnave osebam z dvojnimi 

diagnozami? 

1.4   Raziskovalna metoda 

Raziskovalna metoda je pregled študijske literature in virov. Uporabljale so se obče 

spoznavne metode: sinteza, analiza, dedukcija in analogija. 
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2   MOTNJE V DUŠEVNEM RAZVOJU 

Motnje v duševnem razvoju (motnja v duševnem razvoju, mentalna retardacija ali duševna 

prizadetost, manjrazvitost) se nanašajo na pomembno omejitev v vsesplošnem 

funkcioniranju posameznika. Prisotno je splošno podpovprečno intelektualno funkcioniranje, 

ki se pojavlja v razvojni dobi in je vezano na neustreznost prilagoditvenega odzivanja ali 

vedenja (glej prilogo 1). To se kaže na področjih samostojnosti, komunikacije, socializacije in 

razumevanja (Lačen, 2001). 

Motnje se pojavljajo pred osemnajstim letom starosti (Motnja v duševnem razvoju (MDR), 

1999). 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju odstopajo na vsaj dveh področjih prilagoditvenega 

vedenja. Omenjena področja so naslednja: »komunikacija, skrb za samega sebe, domača 

opravila, znajdenje v okolju, funkcionalna akademska znanja, samousmerjanje, zdravje in 

varnost, prosti čas, delo in zaposlitev, socialno interpersonalna sposobnost.« (Lačen, 2001, 

str. 12).  

Motnje v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems, 10th revision (ICD-10) Version for 20101 (v 

nadaljevanju MKB-10) definira kot: »Stanje ujetega ali nedokončanega razvoja uma, ki je 

posebej karakterizirano z okvaro spretnosti, ki se manifestirajo med razvojnim obdobjem in 

prispevajo k vsesplošnemu nivoju inteligence, tj. kognitivnih, jezikovnih, motoričnih in 

socialnih sposobnosti. Manjrazvitost se lahko pojavi skupaj z ali brez drugih duševnih ali 

telesnih obolenj. 

Stopnje duševne manjrazvitosti se ponavadi ocenijo s standardiziranimi inteligenčnimi testi. 

Te lahko dopolnijo lestvice ocenjevanja socialne prilagodljivosti v danem okolju. Te meritve 

podajo približno indikacijo stopnje duševne manjrazvitosti. Diagnoza je odvisna tudi od 

celotne ocene intelektualnega funkcioniranja izkušenega diagnostika.  

Intelektualne sposobnosti in socialna prilagodljivost se lahko spremenijo skozi čas, in čeprav 

malo, se lahko izboljšajo kot rezultat treninga in rehabilitacije. Diagnoza mora temeljiti na 

trenutnih nivojih funkcioniranja.« 

                                                             
1
 Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, deseta 

revizija, 2010 (MKB-10). 
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2.1   Klasifikacija motenj v duševnem razvoju 

MDR se razprostirajo v kontinuumu od lažjih do težkih (MKB-10, 2010): 

a) Lažje MDR: približen razpon inteligenčnega količnika (v nadaljevanju IQ) je med 50 in 69 

(pri odraslih, mentalna starost je med 9 do pod 12 let). Pogosta je prisotnost učnih 

težav v šoli. Mnogi odrasli so zmožni delati in obdržati dobre socialne odnose ter 

prispevati k družbi. 

b) Zmerne MDR: približen razpon IQ je med 35 in 49 (pri odraslih, mentalna starost je od 6 

do pod 9 let). Večkrat so ocenjeni razvojni primanjkljaji v otroštvu ampak lahko 

razvijejo določeno stopnjo samostojnosti pri samooskrbi in zahtevani ustrezni 

komunikaciji in akademskih spretnostih. Odrasli potrebujejo različne stopnje podpore 

za življenje in delo v skupnosti. 

c) Težje MDR: približen razpon IQ je med 20 in 34 (pri odraslih, mentalna starost je od 3 do 

pod 6 let). Predvidena je stalna potreba po podpori. 

č) Težke MDR: razpon IQ je pod 20 (pri odraslih, mentalna starost je pod 3 leta). Prisotne so 

težke omejitve pri samooskrbi, vzdržnosti, komunikaciji in mobilnosti. 

2.2   Značilnosti otrok in odraslih z motnjami v duševnem razvoju 

Osebe z lažjimi MDR v predšolskem obdobju razvijejo osnovne govorne sposobnosti in so  

zmožne preprostejše komunikacije. So samostojne pri hranjenju, umivanju in oblačenju kot 

vrstniki, čeprav te sposobnosti razvijejo kasneje. Pri učenju potrebujejo prilagojen pedagoški 

pristop, domača opravila opravljajo ob podpori bližnjih oseb. Zmožni so rešiti konkretne 

naloge in preprosta dela. V okolje, ki jim je znano, se vključujejo ustrezno in dejavno. Pri tem 

so različno samostojni (Moličnik, 2011). 

 

Večjo oporo in zaščito pri samostojnosti potrebujejo osebe z zmernimi MDR. Njihove 

govorne sposobnosti so šibkejše. Govorno razumevanje je boljše kot besedno izražanje. 

Pomoč in podpora sta potrebna pri hranjenju, higieni, oblačenju in drugi osnovni skrbi. 

Njihove socialne sposobnosti so preprostejše. Enostavne delovne naloge usvojijo s posebej 

prilagojenim učnim pristopom. Prisotne so pogoste telesne težave, ki vplivajo na njihove 

gibalne sposobnosti (Moličnik, 2011).  
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Osebe s težjo MDR niso samostojne ter so odvisne od nege in zaščite drugih. Običajno se 

govora ne morejo naučiti, zmorejo pa razumljivo komunicirati nebesedno in z vokalizacijo. 

Ne zmorejo enostavnejših delovnih opravil, vendar ob vodenju in usmerjanju lahko 

oblikujejo predvidljive življenjske navade. Pogoste so resne telesne motnje (Moličnik, 2011).  

 

Težka MDR vodi k popolni odvisnosti od drugih ljudi. Osebe s težko MDR potrebujejo vso 

nego in skrb. Na dogajanje v okolju se slabo odzivajo, ne morejo razviti niti preprostih 

motoričnih spretnosti, večina jih ne shodi. Prav tako se ne hranijo sami in prepoznajo samo  

najbližje osebe (Moličnik, 2011). 

 

Značilnosti na različnih področjih funkcioniranja: 

a) Telesno področje: Puberteta pri mladostnikih z MDR poteka enako kot pri osebah brez 

motenj. V tem obdobju oblikujejo svojo identiteto. Nezmožnost izražanja potreb 

lahko vodi k posameznikovemu nerazumevanju tega, kar se dogaja z njegovim 

telesom, doživljanjem in občutki. To se izraža v vedenjskih, telesnih in psihičnih 

težavah. Pri odraslih osebah z MDR lahko pride do upada telesnih sposobnosti. 

Prisotna je tudi nejevoljnost, žalost, nespečnost in drugi znaki depresivnosti ter 

vedenjskih težav (Byrne, 2010). 

b) Kognitivno področje: Intelektualni razvoj je pri osebah z MDR v primerjavi s splošno 

populacijo upočasnjen, poteka pa v enakih razvojnih fazah. Odrasle osebe z  MDR so 

se v odrasli dobi sposobne učiti novih znanj, predvsem preko socialnih izkušenj. S 

starostjo jim upadajo sposobnosti učenja, miselni procesi in mentalna kondicija. To 

vpliva na pojav čustvenih, vedenjskih in težav v duševnem zdravju. Osebe z MDR 

imajo tudi upočasnjen govorni razvoj, a so se tudi v odrasli dobi sposobne učiti 

novega jezika (Byrne, 2010). Vedenjske težave so pogostejše pri osebah z MDR, ki 

imajo dodatne motnje vida ali sluha, kar povečuje tveganje za pojav depresivnosti in 

drugih psihotičnih težav (Emerson, 2001, v Byrne, 2010). 

c) Čustveno področje: Osebe z MDR so pri izkazovanju svojih čustev bolj neposredne in jih ne 

zavirajo. Lahko pa jih izražajo preko nemira, joka in vedenjskih težav (predvsem jezo 

izkazujejo na neprimeren, agresiven način). Tako naletijo na negativne reakcije 

ostalih, kar jim prinese neprijetne izkušnje. Izražanje čustev je odvisno od 

kognitivnega in emocionalnega razvoja, razvoja navezanosti in odnosov z ostalimi. 
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Mladostniki in starejše osebe z MDR, predvsem tiste z zmernimi in težjimi MDR, se 

zavedajo svoje drugačnosti, kar se izraža v njihovem vedenju in čustvovanju (Byrne, 

2010). Raziskave so pokazale, da so vedenjske težave pogostejše pri mladostnikih in 

odraslih kot otrocih, predvsem med 15. in 34. letom in pri osebah s težjimi MDR 

(Emerson, 2001, v Byrne, 2010). 

č) Socialni razvoj: Zaradi težav v komunikaciji osebe z MDR težje sklepajo prijateljstva in so 

slabše socialno integrirane. Mladostniki in odrasli z MDR oblikujejo prijateljstva glede 

na skupne interese, pri vrstnikih in odraslih pa iščejo čustveno podporo. Želijo si 

samostojnosti, zaposlitve in samospoštovanja ter kontrole nad svojim življenjem. 

Izkazujejo tudi večjo željo po zasebnosti in intimnosti, želijo si psihološko in telesno 

bližino z drugimi, še posebej z nasprotnim spolom, zmenke, partnerske in spolne 

odnose (Byrne, 2010). Raziskave so pokazale, da imajo osebe z MDR iste občutke in 

potrebe na področju spolnosti (Brajša, 2003, v Byrne, 2010). 

2.3   Prevalenca motenj v duševnem razvoju 

Prevalenca MDR v splošni populaciji je od 1‒2 %, prevladujejo lažje MDR (okrog 85 %). 

Razmerje med spoloma je 2:1, v korist moškega spola (Nedog, 2008). 

Moličnik (2011) navaja prevalenco v populaciji od 1 do 3 %. Dodaja, da je zmernih MDR 

okrog 10 %, težjih približno 4 % ter težkih MDR od 1 do  2%. 
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3   DUŠEVNE MOTNJE 

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje zdravje kot prisotnost fizičnega, duševnega in 

socialnega zadovoljstva, ne pa kot odsotnost bolezni. Zadovoljen posameznik lahko uresniči 

svoje sposobnosti, se spopada z normalnimi življenjskimi obremenitvami, je produktiven  

delavec in prispeva k svoji skupnosti (Plesničar, 2011). 

 

Definicij duševnih motenj in duševnih bolezni je več. Duševna motnja je v Zakonu o 

duševnem zdravju (2008) opredeljena kot »začasna ali trajna motnja v delovanju možganov, 

ki se kaže kot spremenjeno mišljenje, čustvovanje, zaznavanje, vedenje ter dojemanje sebe 

in okolja. Neprilagojenost moralnim, socialnim, političnim ali drugim vrednotam družbe se 

sama po sebi ne šteje za duševno motnjo.« 

 

 »Duševna motnja pomeni prisotnost klinično prepoznavne skupine simptomov, kot so 

značilne spremembe v mišljenju, razpoloženju ali vedenju ali kombinaciji, kar je v večini 

primerov združeno s stresom in vplivom na osebno funkcioniranje.« (Plesničar, 2011, str. 13) 

Slednja klasifikacija je povzeta po MKB-10 in se izogiba terminoma bolezen in obolenje. 

Namesto njiju uporablja izraz motnja (ibid.). 

 

Med simptome in znake, ki jih osebe z duševnimi motnjami lahko doživljajo hkrati, štejemo: 

zmedenost, osebnostne spremembe, pretirano zaskrbljenost in sumničavost, nespečnost, 

strah, spremembe v vzorcih prehranjevanja, izbruhe jeze in sovražnosti, zlorabo alkohola in 

drugih substanc in nezmožnost izpolnjevanja vsakodnevnih dolžnosti med izobraževanjem na 

vseh ravneh ali na delovnem mestu, samomorilne misli, nezadovoljivost vsakodnevnih 

osebnih potreb, težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialnih stikov. Lahko so prisotni 

tudi pretirani odgovori na stresne dogodke ali duševne motnje zaradi genetskih ali 

nevroloških bolezni (Plesničar, 2011). 

3.1   Klasifikacija duševnih motenj 

Duševne motnje so klasificirane v kategorične sheme oziroma klasifikatorne sisteme. Najbolj 

znani sta MKB-10, ki jo je izdala Svetovna zdravstvena organizacija in se uporablja predvsem 
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v Evropi, ter Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV (DSM-IV), ki je ameriški 

klasifikatorni sistem (Plesničar, 2011). 

 

Glavne kategorije duševnih motenj so po MKB-10 (Plesničar, 2011, str. 13):  

- » organske, vključno simptomatske duševne motnje, 

- duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih substanc, 

- shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje, 

- razpoloženjske (afektivne) motnje, 

- nevrotske, stresne in somatoformne motnje, 

- vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki,  

- motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi, 

- duševna manjrazvitost, 

- motnje duševnega (psihološkega) razvoja, 

- vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo navadno v otroštvu in adolescenci, 

- neopredeljena duševna motnja.« 
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4   DVOJNA DIAGNOZA 

Večkrat se zgodi, da se pojem 'motnje v duševnem razvoju' zamenja s terminom 'duševne 

motnje'. Med njima pa obstajajo pomembne razlike. Če te dobro poznamo, lahko osebe iz 

obeh skupin ustrezno obravnavamo (Razlike med duševnimi boleznimi in motnjami v 

duševnem razvoju, 1999). Lahko pa se obe stanji pojavita in prepleteta pri eni osebi, kar 

imenujemo dvojna diagnoza. 

Dvojna diagnoza je pojem, ki se navezuje na posameznike z motnjami v duševnem razvoju, 

pri katerih so bile ločeno diagnosticirane psihiatrične motnje. (Lovell in Reiss, 1993, v Reber 

in Borcherding, 2000). 

Osebam z duševnimi motnjami se nudi zdravstvena in medicinska nega ter psihoterapija, saj 

jo potrebujejo. Pri njih ne gre za okvaro intelektualni funkcij. To pomeni, da lahko zaživijo 

neodvisno po odpravi svojih težav ali ko so te pod nadzorom (Razlike med duševnimi 

boleznimi in motnjami v duševnem razvoju, 1999). 

Osebe z MDR niso bolne, razen ko zbolijo za ostalimi skupinami boleznimi. Za življenje v 

družbi potrebujejo razumljive informacije, izobraževanje in usposabljanja (ibid.). 

4.1   Zgodovinski pregled 

Današnji koncept dvojne diagnoze se je razvijal od osemdesetih let prejšnjega stoletja 

naprej. Takrat je prevladoval terapevtski pesimizem s strani zdravstvenih strokovnjakov do 

oseb z MDR, ki so zaradi potreb po intenzivni podpori bile nastanjene v oddelkih psihiatričnih 

bolnišnic ali v posebnih stanovanjskih objektih ter so dobivala pomirjevalna zdravila. Psihiatri 

so jim velikokrat postavili napačno diagnozo shizofrenije. V 60-ih letih prejšnjega stoletja so 

se pojavile težnje po bolj točnih diagnozah duševnih motenj in zdravljenj splošne populacije, 

kar je tudi vplivalo na osebe z MDR (Ratey in Gualtieri, 1991, v Reber in Borcherding, 2000). 

4.2   Duševne motnje pri osebah z motnjami v duševnem razvoju 

Raziskave so pokazale, da se pri osebah z MDR lahko pojavijo katerekoli od duševnih motenj, 

ki jih zasledimo pri splošni populaciji: razpoloženjske in psihotične motnje, nervozna in 

anksiozna stanja, organske duševne motnje ter dementna stanja (Nedog, 2008). 
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4.2.1   Prevalenca 

Deb, S., Thomas, M. in Bright, C. (2001) navajajo, da pri populaciji odraslih oseb z MDR 

prevalenca psihiatričnih bolezni variira med 10 in 39 %, glede na uporabljene diagnostične 

kriterije.  

Nekatere raziskave so pokazale visoko prevalenco psihiatričnih obolenj pri osebah z MDR, 

ker so bile med psihiatrične bolezni vključene vedenjske motnje in avtizem. Oboje pa je 

pogosto prisotno pri osebah z MDR (Deb idr., 2001). 

Če so vedenjske težave, avtizem, demenca in alkoholizem izključeni iz funkcionalnih 

psihiatričnih obolenj, je prevalenca teh pri osebah z MDR podobna prevalenci za splošno 

populacijo (upoštevajoč kriterije MKB-10). V primerjavi s splošno populacijo je število psihoz, 

posebej shizofrenije in fobij, večje pri osebah z lažjimi in zmernimi MDR. Statistično 

pomembne korelacije so med številom psihiatričnih bolezni in višjo starostjo ter prisotnostjo 

telesne okvare. (Deb idr., 2001). 

Raziskava iz leta 1970 (Rutter idr., v Reber in Borcherding, 2000) navaja, da se pri 30‒42 % 

otrok z MDR kažejo psihiatrične težave, kar so potrdile nekatere druge raziskave (Borthwick-

Duffy, 1994; Bregman, 1991; Crews, Bonaventura in Rowe, 1994). Epidemiološke raziskave 

so pokazala, da se resnost psihiatričnih težav ne zmanjša ob prehodu iz otroštva v 

adolescenco (ibid.). 

 

Otroci, mladostniki in odrasli z MDR so 4-krat bolj rizični za razvoj duševnih motenj v 

primerjavi s splošno populacijo. Incidenca depresije je pri njih povečana, prevalenca 

samomora in samomorilnih poskusov pa je nižja (čeprav do njih tudi prihaja). Psihiatrične, 

psihotične in vedenjske motnje, avtizem ter bipolarno motnjo lahko spremlja dolgotrajno 

heteroagresivno in samopoškodovalno vedenje. Ena tretjina oseb z MDR ima znake, ki kažejo 

na komorbidno duševno motnjo. (Kastelic, 2010) 

 

Moličnik (2011) poda podatek, da se duševne motnje pojavljajo pri 40 do 70 % oseb z MDR in 

so pogostejše kot pri splošni populaciji. Pri osebah z MDR so tako možne vse motnje, ki jih 

najdemo v sodobni psihiatrični klasifikaciji, pogostejše so motnje prilagajanja, somatoformne 

motnje, depresivnost in anksioznost. 
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Pri osebah z MDR se pojavlja dvakrat več hujših čustvenih in vedenjskih motenj in težav v 

duševnem zdravju kot pri osebah brez MDR (Popovid, 2010). 

4.2.2   Diagnoza 

Otroci in odrasli z MDR so skupina z velikim številom spremljajočih zdravstvenih in 

nevroloških motenj (lahko so tudi brez organskih bolezni). Načini izražanja duševnih motenj 

pri njih so edinstveni, čeprav lahko imajo nekatere splošne značilnosti: posamezniki z MDR, 

ki potrebujejo občasno ali omejeno pomoč2, izražajo enake psihiatrične simptome kot 

tipično razvijajoči otroci. Iz tega razloga se lahko uporabljajo isti diagnostični kriteriji, kot so 

zapisani v DSM-IV. Diagnosticiranje oseb z MDR, ki zahtevajo obsežno in vseobsegajočo 

pomoč, je težavneje zaradi atipične klinične slike psihiatričnih simptomov. Po mnenju 

nekaterih diagnostični kriteriji DMS-IV niso primerni za skupino oseb z težjimi in težkimi MDR 

in predlagajo, da se za njih izoblikujejo drugačni diagnostični kriteriji in deskriptorji (Einfeld in 

Aman, 1995, v Reber in Borcherding, 2000). 

 

V preteklosti je bilo manj diagnosticiranih duševnih motenj pri osebah z MDR zaradi vplivov 

motenj, posebej težjih in težkih, ki so preprečile prepoznavanje simptomov emocionalnih 

odstopanj. Do 1980. leta so bile duševne motnje pri osebah z MDR ali neprepoznane ali slabo 

opredeljene. Najpogostejša je bila medikamentozna terapija z nevroleptiki (Ferron idr., 1999, 

v Novljan in Jelenc, 2002). 

Psihične evalvacije se niso izvajale zaradi (ibid.): 

- neučinkovitosti tradicionalnih psihiatričnih metod, 

- pomanjkanja anamneze s strani osebe z MDR, kar je ključen dejavnik pri 

postavljanju psihiatrične diagnoze, 

- neaktivnosti timov strokovnjakov za psihiatrično obravnavanje oseb z MDR, 

                                                             
2 Nivoji pomoči so naslednji (Lačen, 2001): a) Občasna pomoč, ki se daje po potrebi in je kratkotrajna v 

konkretnih življenjskih okoliščinah. Nudijo jo v rednih ali specializiranih ustanovah. Namenjena je osebam z 

lažjimi MDR, ki so zmožne samostojnosti na prilagoditvenih  področjih. b) Omejena pomoč je konstantna v 

nekem časovnem obdobju. Daje se osebam z zmernimi MDR, največkrat v specializiranih ustanovah. c) Obsežna 

pomoč je predvidena za osebe s težjimi MDR in ni časovno omejena. Je stalna v določenih situacijah, praviloma 

se izvaja le v specializiranih ustanovah. č) Vseobsežna pomoč je konstantna v vseh situacijah skozi celotno 

življenje. Predvidena je za osebe s težkimi MDR v specializiranih ustanovah. 
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- neusposobljenosti psihiatrov za delo z osebami z MDR. 

 

Dvojne diagnoze so lahko spregledane zaradi nepredvidenosti manifestacije znakov duševnih 

motenj in komunikacijskih težav. Komunikacija je zaradi kognitivnega primanjkljaja pri 

osebah z MDR oslabljena ali nemožna (npr. osebe z MDR ne predstavijo blodenj na način kot 

osebe brez MDR). Neustrezna diagnoza pa vodi v napačno zdravljenje, zato je pomembna 

profesionalna usposobljenost strokovnjakov, ki delajo s tovrstno populacijo (Nedog, 2008). 

 

Pediater, specialni pedagog, psiholog, otroški psihiater, logoped in socialni delavec so 

pomembni člani diagnostične skupine, ki ocenijo posamezna področja duševnih in drugih 

funkcij. Pediater prispeva informacije o telesnem stanju otroka, bolezenskih znakih ali 

telesnih posebnostih. Specialni pedagog oceni otrokovo funkcioniranje na šolskem področju 

(sposobnosti, motivacijo). Psiholog je tisti, ki opravi kliničnopsihološki pregled in oceni 

otrokove inteligenčne, socialne in osebnostne lastnosti. Psihiater pridobi informacije o 

otrokovem odzivanju, čustvovanju, vedenju, samopodobi, odnosih v družini oziroma okolju. 

Logoped oceni otrokove govorne in verbalne sposobnosti, socialni delavec pa otrokovo ožje 

in širše socialno okolje z vidika otrokovih specifičnih potreb, potrebnih sprememb in 

razvojnega stališča (Tomori, 1999). 

4.2.3   Dejavniki tveganja, vzroki 

Večje tveganje za pojav duševnih motenj pri osebah z MDR predstavljajo biološki, psihološki, 

socialni in družinski dejavniki (Deb idr., 2001, v Golob, 2010, str. 53 in 54):             

» a) Rizični biološki dejavniki: poškodovani možgani/epilepsija, gluhota ali slepota, telesne 

bolezni ali gibalna oviranost, genetski/družinski pogoji, zloraba drog in alkohola, 

zdravila/zdravljenje z medikamenti. 

b) Rizični psihološki dejavniki: zavrnitev, pomanjkanje, zloraba, življenjske situacije, kot so 

ločitev, izgube, pomanjkljivo obvladovanje reševanja problemov, pomanjkljivo 

poznavanje strategij obvladovanja, socialna, emocionalna, seksualna ranljivost, 

slabo sprejemanje sebe, nizka samopodoba, poniževanje, šibkost. 

c) Družinski rizični dejavniki: diagnostični, krize znotraj življenjskega kroga, stres, 

prilagoditev na motnje, omejena socialna mreža, težave pri »pustiti oditi«. 
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č) Rizični socialni dejavniki: negativna stališča, pričakovanja, stigmatiziranje, predsodki, 

socialno izključevanje, slaba podpora, odnosi, povezovanje z drugimi, neustrezno 

okolje, storitveni servisi, finančno nazadovanje.« 

 

Novljan in Jelenc (2002) med biološke dejavnike dodajata strukturne nepravilnosti 

frontalnega režnja (te so lahko vzrok apatije, socialnega umika, disinhibicije). Med genetske 

pogoje uvrstijo Fragilni X sindrom, Lesch-Nyhan sindrom, Cornelia de Lange sindrom, cri-du-

chat sindrom  in dodajo nepravilno delovanje ščitnice, ki je prisotno pri 1/3 oseb z MDR. 

Psihološki dejavniki tveganja so tudi znižane intelektualne sposobnosti, slabši spomin in 

odsotnost emocionalne podpore in psiholoških obrambnih mehanizmov ter naučene 

disfunkcionalne ali nenavadne strategije imitacije (ibid.). 

Med socialne dejavnike še spadajo (ibid.): »premalo ali preveč spodbujajoče okolje, 

nesoglasja z družinskimi člani, s sostanovalci ali osebjem v bivanjskem okolju, pomanjkljivi 

socialni stiki in podpiranje le-teh, težave v razvijanju polnovrednih in kvalitetnih odnosov, 

problemi pri iskanju ustrezne zaposlitve oziroma dela, fizične ali psihološke zlorabe, 

pomanjkanje ustreznih socialnih izkušenj in podpore drugih pri tem, pomanjkanje ustrezne 

integracije znotraj širšega socialnega okolja, stigmatizacija in diskriminacija, prikrajšanost, 

osamljenost in drugi življenjski dogodki, nenadne spremembe v družini ali bivanjski enoti, 

stres skrbnika.« 

4.3   Pojavne oblike duševnih motenj 

Opisane so duševne motnje in simptomi teh (glej prilogo 2), ki se pogosto pojavljajo pri 

osebah z MDR. 

4.3.1   Razpoloženjske (afektivne) motnje 

Rezultati nekaterih raziskav so pokazali, da ima 5‒15 % oseb z MDR razpoloženjske ali 

afektivne motnje3, pri splošni populaciji so prisotne od 2 do 5 %. Trije tipični sindromi motenj 

razpoloženja so: distimija, huda depresija in bipolarna motnja. Za distimije so značilni 

                                                             
3 MKB-10 opredeli motnje razpoloženja v manično epizodo, bipolarno afektivno motnjo, depresivno 

epizodo (ta je lahko blaga, zmerna ali huda s psihotičnimi simptomi ali neopredeljena depresivna epizoda), 

ponavljajočo se depresivno motnjo, dolgotrajne afektivne motnje (distimija, ciklotimija) ter druge afektivne 

motnje (Plesničar, 2011). 
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dvoletni kronični simptomi blage depresije. Huda depresija je karakterizirana s čustveno 

odtujenostjo, pomanjkanjem interesa za vsakodnevne dejavnosti, motnjami spanja in 

prehranjevanja, slabo koncentracijo, občutki ničvrednosti in krivde ter samomorilnimi 

mislimi. Pri bipolarni motnji sta prisotni manija in depresija. V manični fazi je posameznik 

razdražljiv in zgovoren, bolj samozavesten, ima pomanjšano potrebo po spanju in se 

vključuje v aktivnosti, ki lahko imajo slabe posledice. V fazi depresije pa so prisotni omenjeni 

občutki hude depresije (Reber in Borcherding, 2000). 

 

Depresija je prisotna pri 1,3 do 3,7 % oseb z MDR (Deb, 2001, v Novljan in Jelenc, 2002) 

Lahko, da je depresija zgodnji znak demence ali posledica življenjskih dogodkov, ki so izven 

kontrole posameznika. Pri odkrivanju depresije pri osebah z MDR (predvsem tistih s težjimi 

in težkimi MDR) so pomembna dalj časa trajajoča opažanja staršev, skrbnikov, osebja in 

učiteljev ter ostalih oseb, ki posameznika dobro poznajo. Osebe z MDR lahko tudi delno 

same posredujejo informacije. Pri obravnavi oseb z MDR in depresijo je uporaba kognitivnih 

in vedenjskih pristopov manj ustrezna, saj imajo osebe težave na področju komunikacije. 

Primeren pa je dopolnilen model obravnave, ki bolj direktno vpliva na spremembe vedenja, 

nudi pogosto in neprekinjeno čustveno podporo, socialno integracijo in socialno stimulacijo 

(različne aktivnosti in okolja). To nudijo skrbniki in vrstniki (Novljan in Jelenc, 2002).  

 

Motnje spanja in prehranjevanja so večkrat spregledane pri osebah z MDR. Socialna 

izolacija, agresivnost, razdraženost, samopoškodovalno vedenje in jok pa se pripišejo MDR, 

ne ločeni motnji (Reber in Borcherding, 2000). Motnje spanja in prehranjevanja so pri 

osebah z MDR zelo pogoste, predvsem pri sindromu Prader-Willi. Pri osebah s tem 

sindromom je prisotna prekomerna ješčnost, kar je lahko vzrok debelosti in sladkorne 

bolezni. Vpliv na težo imajo tudi zdravila (npr. nevroleptiki, antidepresivi, antikonvulzivi), ki 

jih te osebe uživajo. Pri osebah z Downovim sindromom se pojavljajo motnje dihanja med 

spanjem, te pa lahko vodijo v vedenjske težave (Novljan in Jelenc, 2002). 

4.3.2   Anksiozne motnje 

So pogostejše pri osebah z MDR kot pri splošni populaciji, lažje jih je identificirati pri osebah 

z lažjo MDR (njihove komunikacijske sposobnosti so dovolj razvite, da opišejo svoje 

simptome) (Novljan in Jelenc, 2002). 
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Anksiozne motnje so povezane z občutki čustvenega nelagodja in pričakovanj nevarnosti. 

Prisotni so tudi strah, fobije, splošna anksioznost in pretirana pazljivost. Tovrstne motnje 

imajo močno dedno osnovo. Otroci in mladostniki z MDR lahko razvijejo panične in fobične 

simptome, kot njihovi tipično razvijajoči sorojenci. Separacijska anksioznost je pri osebah z 

MDR lahko prisotna na neprimernem razvojnem nivoju, kaže pa se kot šolska fobija. Med 

anksiozne motnje z biološko osnovo še spada obsesivno-kompulzivna motnja (Reber in 

Borcherding, 2000). 

4.3.3   Psihoze 

Med simptome psihoz spadajo zmedeno razmišljanje, blodnje in halucinacije. Ti se lahko 

pojavljajo skupaj s hudo depresijo, manijo ali delirijem in so specifični predvsem za 

shizofrenijo, pri kateri so prisotni še neprimerni čustveni odzivi, katatonija in nedoslednost. 

Simptomi se morajo pojavljati vsaj 6 mesecev, da se lahko potrdi diagnoza shizofrenije. To 

lahko spremljajo še obdobja socialne izolacije, izgube spretnosti, nenavadno vedenje, 

spremenjene misli in govor, čudne ideje in pomanjkanje iniciative. Pri posameznikih z MDR, 

ki potrebujejo obsežno pomoč, sta poslabšanje vedenja in resna neorganiziranost edina 

simptoma shizofrenije (Reber in Borcherding, 2000). 

Shizofrenija se pojavlja pri 3 % oseb z MDR (pri splošni populaciji je prisotna v 0,4 % 

primerih). Proces identifikacije je težji, čim večja je stopnja MDR. Pogostejše pojavljanje 

pomeni tudi povečano tveganja za obolevanje (Novljan in Jelenc, 2002). 

Raziskava, narejena v Avstraliji, je pokazala, da ima 31,7 % oseb z MDR psihiatrično motnjo, 

1,8 % oseb s psihiatrično boleznijo pa intelektualne primanjkljaje. Shizofrenija je bila pogosta 

pri tistih z dvojno diagnozo, pri 3,7 do 5,2 %  oseb z MDR (Morgan, Leonard, Bourke in 

Jablensky, 2008). 

4.3.4   Motnje socialne komunikacije 

Motnje socialne komunikacije (ali pervazivne razvojne motnje) so prisotne pri enem od štirih 

oseb z MDR, ki zahtevajo obsežno pomoč. Motnje vključujejo slabo recipročno socialno 

interakcijo, težave komunikacije in imaginacije (glede na mentalno starost) (Bregman, 1991, 

v Reber in Borcherding, 2000). 
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4.3.5   Motnje pozornosti s hiperaktivnostjo 

Med simptome motenj pozornosti s hiperaktivnostjo spada hiperaktivnost, impulzivnost in 

nepozornost, ki so razvojno neprimerni za mentalno starost posameznika. 11 % 

posameznikov z MDR je diagnosticiranih z motnjami pozornosti s hiperaktivnostjo. Zdravniki 

in psihologi za diagnosticiranje teh motenj pri osebah z MDR uporabljajo klinične 

eksperimente in zgodovino, lestvice vedenja za starše in učitelje ter direktno opazovanje 

(Reber in Borcherding, 2000). 

4.3.6   Posttravmatska stresna motnja 

Občutja intenzivnega strahu ali nemoči so povezana z grožnjami velike nevarnosti ali smrti. 

Zaradi situacij, kjer se ta občutja pojavljajo, lahko posameznik razvije ponavljajoče in 

vsiljujoče spomine na njih, nočne more in čustvene stiske, ko se spomni na travme. To 

imenujemo posttravmatska stresna motnja (Ryan, 1994, v Reber in Borcherding, 2000). 

Prevalenca posttravmatske stresne motnje je nejasna zaradi pomanjkljivih verbalnih 

sposobnostih oseb z MDR. Ker pa so te osebe podvržene viktimizaciji, je verjetno ta motnja 

pogosta in lahko sledi posilstvu, spolnemu nadlegovanju, fizični zlorabi ali drugim podobnim 

situacijam (Reber in Borcherding, 2000). 

4.3.7   Vedenjske motnje 

Med vedenjske motnje štejemo agresivno in destruktivno vedenje, neupoštevanje pravil, ki 

se pojavljajo v ponavljajočih in vztrajajočih vzorcih. Vedenja kršijo socialne norme in pravila 

ter  vključujejo ustrahovanje drugih, začenjanje pretepov, požiganje, uničevanje tuje lastnine 

in krajo. Depresija, strah, bolečina in pomanjkljive komunikacijske sposobnosti so lahko vzrok 

vedenjskih težav pri osebah z MDR (Reber in Borcherding, 2000). 

Prevalenca oseb z MDR, pri katerih so prisotne vedenjske motnje, je med 12 % in 45 %. 

Pojavlja se agresivno, destruktivno in moteče vedenje (Bregman, 1991, v Reber in 

Borcherding, 2000). 

Pri nekaterih posameznikih z MDR, ki zahtevajo obsežno pomoč, se pojavijo hudi vedenjski 

simptomi: ponavljajoče samo-stimulirajoče in samopoškodovalno vedenje, stereotipije in 

pica (motnja, kjer posamezniki uživajo neprebavljive predmete). Resne samopoškodovalne 

poškodbe so prisotne pri manj kot 5 % oseb z MDR in povzročajo čustveno neugodje samim 
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osebam in njihovim skrbnikom. Samopoškodovalno vedenje je pri osebah z MDR lahko  

posledica drugih psihiatričnih motenj, kot so avtizem, depresija, manija ali shizofrenija 

(Reber in Borcherding, 2000). 

4.3.8   Genetski sindromi in vedenjski fenotipi 

Vedenjski fenotipi so skupina psihiatričnih simptomov, ki se pojavijo pri posameznikih z 

genetskimi sindromi. Moški s fragilnim X sindromom izkazujejo vedenjske fenotipe, ki 

vključujejo slab očesni kontakt, težave v komunikaciji, stereotipno vedenje ter hiperaktivnost 

in samopoškodovalno vedenje. Pri ženskah s fragilnim X sindromom se pojavljajo 

sramežljivost, impulzivnost, motnje pozornosti in osebnostne motnje, pri tistih z Rettovim 

sindromom pa določene karakteristike avtizma in stereotipičnega gibanja z rokami. Osebe s 

Prader-Willijevim sindromom so pogosto impulzivne, trmaste ter imajo slabo inhibicijo, tiste 

z Lesch-Nyhanovim sindromom pa si grizejo ustnice in prste (Reber in Borcherding, 2000). 

4.3.9   Duševne motnje zaradi zlorabe alkohola 

Zloraba alkohola je problem pri posameznikih z MDR, ki potrebujejo občasno pomoč, 

posebej pri mladostnikih. Na njih vplivajo isti dedni in družinski faktorji kot na splošno 

populacijo. Nagnjenost k zlorabam alkohola je povezana s fetalnim alkoholnim sindromom, 

ki je večkrat vzrok MDR. Najboljša preventiva tovrstnih motenj je zgodnja edukacija (Reber in 

Borcherding, 2000). 

4.3.10   Demenca 

Demenca pomeni progresivno upadanje višjih kognitivnih funkcij, do česar pride zaradi 

degenerativnega procesa v možganih. Kognitivni primanjkljaji so prisotni pri osebah z MDR, 

zato je potrebno dobro poznati njihove kognitivne zmogljivosti, da lahko opazimo njihov 

upad kot znak demence. Ti še vključujejo spremembe v pomnjenju, orientaciji, razumevanju, 

načrtovanju, jezikovnih sposobnostih, odločanju in vizualno-spacialnem področju ter 

čustvovanju, socialnem vedenju, osebnosti, motivaciji in komunikaciji (Novljan in Jelenc, 

2002). Pri osebah z MDR se demenca pojavlja bolj zgodaj in pogosteje kot pri splošni 

populaciji. Prisotna je pri 14 % oseb starejših od 45, 11 % oseb, starih nad 50 let in 22 % 

oseb, starih nad 64 let (Deb idr., 2001, v Novljan in Jelenc, 2002). 
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Alzheimerjeva demenca4 je značilna predvsem za posameznike z Downovim sindromom. 

Med terapevtske pristope obravnavanja dementnih bolnikov spada reminiscenca, kjer gre za 

priklic preteklih, prijetnih izkušenj in dogodkov (Novljan in Jelenc, 2002). 

 

4.4   Oblike pomoči in intervencije 

Za osebe z MDR z duševno motnjo primanjkuje ustreznih in učinkovitih diagnostičnih in 

terapevtskih pristopov obravnave. Ta skupina spada med najbolj spregledano in 

zapostavljeno skupino pacientov, ki ima izrazite težave pri dostopu do zdravstvene oskrbe 

duševnega zdravja (Nedog, 2008).  

Uspešna obravnava posameznika z MDR in spremljajočimi duševnimi motnjami temelji na 

celovitem načrtu, ki vključuje rehabilitacijo, edukacijo, otrokove čustvene potrebe, socialne 

dejavnike, potrebo družine po podpori, specifično psihiatrično diagnozo in vedenjske težave 

(Dosen, 1993, v Reber in Borcherding, 2000). Takšen načrt predpostavlja interdisciplinarno 

timsko delo in multidisciplinaren pristop, ki vključuje nekatere spodaj opisane oblike pomoči 

in intervencije. 

4.4.1    Rehabilitacijska terapija 

Na otroke z dvojno diagnozo pozitivno delujejo programi rehabilitacijske terapije. Dokazano 

je, da nekateri jezikovni primanjkljaji vplivajo na razvoj določenih vedenjskih težav (agresivno 

in samopoškodovalno vedenje), saj osebe ne zmorejo verbalno izraziti svojih potreb. Učenje 

funkcionalnih komunikacijskih spretnosti pripomore k zmanjšanju tovrstnega vedenja. 

Govorno-jezikovna terapija in alternativni komunikacijski sistemi so zatorej lahko ključnega 

pomena pri programih rehabilitacijske terapije, kot tudi fizioterapija in delovna terapija. Ti 

pomagata predvsem osebam z telesnimi okvarami, katere lahko vodijo k vedenjskim in 

razpoloženjskim spremembam. Terapiji lahko izboljšata motorične funkcije ter vedenje in 

razpoloženje osebe (Reber in Borcherding, 2000). 

 

                                                             
4 Downov sindrom in naraščajoča starost sta pogosto dejavnika tveganja Alzheimerjeve demence. 

Poznamo še vaskularno demenco, Pickovo, Huntingtonovo in Parkinsono bolezen, ki spadajo med glavne oblike 

demence (Novljan in Jelenc, 2002). 
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Delovna terapija uporablja namensko aktivnost za preprečevanje in ustavljanje disfunkcije in 

vzpostavlja maksimalno adaptacijo. Te aktivnosti se dotikajo skrbi za sebe, produktivnosti in 

dela, prostočasnih aktivnosti ter sodelovanja v družbi. Cilji delovne terapije so tako 

obnovitveni oziroma rehabilitacijski (oseba izvaja aktivnosti, ki jih je obvladala pred 

boleznijo), habilitacijski (neodvisno izvajanje aktivnosti, ki jih pred boleznijo ni obvladala), 

vzdrževalni (ohranjanje aktivnosti na istem nivoju), modifikacijski (spremembe aktivnosti in 

okolja, prilagoditve) ter promocija zdravja (Kranjc, 2011). 

4.4.2   Vedenjska terapija 

Vedenjska terapija spada med najbolj raziskane terapevtske intervencije za otroke in 

mladostnike z MDR. Ta metoda je sestavljena iz različnih vrst obravnav, ki dopolnjujejo in 

izboljšajo vzgojo in izobraževanje ter rehabilitacijo. Vedenjska terapija vključuje ocenjevanje, 

ki temelji na podatkih posameznikovega vedenja, kot se to pojavlja v njegovem naravnem 

okolju. Posebna pozornost se nameni tudi predhodnim pogojem in poznejšim dogodkom. 

Osnovni cilj vedenjske terapije je zmanjšanje vplivov na neustrezno vedenje in omogočanje 

nagrad za adaptivne odgovore, ki tekmujejo s tem neustreznim vedenjem. Terapija se je 

izkazala kot učinkovita pri odpravljanju samopoškodovalnega vedenja (Reber in Borcherding, 

2000). 

Vedenjsko terapijo imenujemo tudi modifikacija vedenja. S tem modelom terapije vedenjski 

terapevti uporabljajo funkcionalno analizo vedenja z namenom identifikacije variabel, zaradi 

katerih je prisotno neustrezno vedenje. Nato skušajo potrditi, da so dejansko te variable 

tiste, ki nadzorujejo to vedenje. Intervencije so tako osnovane na funkcionalni analizi 

vedenja (ibid.). 

Kognitivno-vedenjska terapija je pogojevalni model vedenja, ki se skupaj z  upravljanjem 

vedenja uporablja za obravnavo posameznikov s čustvenimi težavami. Lahko se tudi 

uporablja pri visoko funkcionalnih osebah z MDR, ki imajo anksiozne motnje, kot so 

obsesivno-kompulzivna motnja ali depresija. Pri kognitivno-vedenjski terapiji se uporabljajo 

različne tehnike za spreminjanje predhodnih naučenih ali pogojenih čustvenih odzivov (npr. 

kognitivna tehnika koristnih misli lahko pripomore pri premagovanju kompulzivnih ritualov 

umivanja rok) (ibid.). 

Vedenjski pristopi so učinkovita metoda obravnavanja duševnih motenj, kar potrjuje obsežna 

literatura (National Institutes of Health, 1989, v Reber in Borcherding, 2000). Skupaj s 
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celovito oceno, pravilno zdravstveno in psihiatrično oceno in programskimi intervencijami je 

vedenjska terapija ena izmed najbolj močnih intervencij. Priporočeno pa je, da se izvaja pod 

nadzorom ustreznih strokovnjakov. 

Vedenjske tehnike temeljijo na klasičnem in instrumentalnem pogojevanju, učenju po 

modelu ter dvofaktorskem modelu. Med vedenjske tehnike, ki se uporabljajo pri osebah z 

MDR spadajo: beleženje podatkov (daje nam vpogled v stanje pred intervencijo, beležijo se 

frekvence, intenzivnost in trajanje ter opis situacije, odziv okolja, opis vedenja), pozitivno 

ojačevanje (nagrajevanje določenega izbranega vedenja), gašenje (uporaba postopkov za 

odstranjevanje ojačevalcev, ki spremljajo nezaželeno vedenje, čeprav se to ne odpravi), 

kaznovanje (učenje na osnovi neprijetnih posledic), diskriminativno učenje (nezaželeno 

vedenje nadomestimo z želenim), kontrola dražljajev (spremembe pred pojavom motečega 

vedenja), nadomestna aktivnost, probe obnašanja (uporabljajo se, da se želeno vedenje 

ustrezno izraža in da posameznik uvidi svoje sposobnosti ter pri delu z avtomatskimi mislimi), 

progresivna mišična relaksacija (sproščanje telesa), sistematska desenzibilitacija (zmanjšanje 

anksioznosti), preplavljanje (odpravljanje strahu), učenje z oblikovanjem vedenja in z 

vodenjem (konkretna pomoč odrasle osebe posamezniku z MDR pri želeni aktivnosti) 

(Pečavar, 2009). 

Samoinštrukcije (mišljenje usmerjeno k cilju), stop tehnika (ustavljanje negativnih 

avtomatskih misli in motečega vedenja), notranje pozitivno ojačevanje (posameznik sam 

sebe pohvali v mislih), imaginacija (predstavljanje sebe v določenih situacijah) in metoda 

reševanja problemov (učenje reševanja konkretnih problemov) so kognitivne tehnike, ki se 

lahko kombinirajo z vedenjskimi pri obravnavi oseb z MDR (Pečavar, 2009). 

4.4.3   Psihoterapija 

Dokazanih pozitivnih učinkov psihoterapije (individualne, skupinske in družinske) pri osebah 

z dvojno diagnozo je veliko (Hollins, Sinason in Thompson, 1994; Nezu in Nezu, 1994; 

Sigman, 1985). Psihoterapija mora upoštevati otrokovo mentalno starost in komunikacijske 

sposobnosti. Tovrstna oblika pomoči daje osebam podporne odnose, pomaga zvišati nivo 

samozavesti in promovira socialne spretnosti. Pomaga tudi pri pridobivanju spretnosti 

prepoznavanja in obvladovanja čustvenih konfliktov. Terapija se lahko nudi samostojno ali 

spremlja vedenjsko in psihofarmakološko terapijo. Priporočeno je, da psihoterapijo izvaja 
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strokovnjak, ki ima izkušnje z osebami z MDR. Žal so te na tem področju še vedno prikrajšane 

(Reber in Borcherding, 2000). 

4.4.4   Trening socialnih spretnosti 

Socialne spretnosti so tiste, ki gradijo našo socialno kompetenco. Sestavljene so iz verbalnih, 

neverbalnih in jezikovnih vedenj, katere ustrezajo socialni percepciji in prevajanju socialnih 

informacij iz okolja. Osnova treninga socialnih spretnosti so vedenjske in kognitivno-

vedenjske teorije. Uporabljajo se od usmerjanja prizadevanja k razvijanju spretnosti, ki 

zmanjšajo ali prekinejo neustrezno socialno vedenje, do razvijanja splošnih, življenjskih 

veščin. Poznamo intrapersonalne (zajemajo procese samozavedanja, ki učinkujejo na 

kakovost socialnih interakcij) in interpersonalne spretnosti (komunikacijske spretnosti, 

spretnosti prevzemanja perspektive drugega in reševanja problemov). Pri treningu socialnih 

spretnosti se uporabljajo različne metode in tehnike, ki izvirajo iz vedenjsko in kognitivno-

vedenjskih pristopov, socialnega učenja, doživljajske pedagogike, treninga asertivnosti, 

komunikacije ... Ena izmed metod je modelno učenje, preko katerega se osebe učijo z 

opazovanjem vedenja nekoga drugega (modela), ki je lahko prisoten fizično ali simbolno. Pri 

izvajanju treninga je pomembno, da upoštevamo nivo sprejemanja in učenja, ki ga 

posameznik zmore doseči ter bo prispeval k dvigu njegove socialne kompetence in življenjske 

kvalitete. Trening predpostavlja multidisciplinarno delo (Pavel, 2009). 

 

Primanjkljaji na področju socialnih spretnosti so lahko posledica razvojnih zaostankov, 

primanjkljajev ali so del psihiatrične motnje. Trening socialnih veščin osebam nudi vaje za 

vzdrževanje očesnega kontakta, smejanja, deljenja stvari z drugimi, ustrezne komunikacije s 

starši, skrbniki, z učitelji, vrstniki in drugimi člani skupnosti (Reber in Borcherding, 2000).  

4.4.5   Psihofarmakoterapija 

Kastelic (2010) navaja podatek, da 25 % oseb z MDR in 48 % oseb z dvojno diagnozo prejema 

antipsihotična zdravila. To lahko pripišemo dejstvu, da v programih obravnave primanjkuje 

ustreznega osebja. Ugotavlja, da primanjkuje ustreznih raziskav, ki bi dokazovale uspešnost 

oziroma neuspešnost medikamentoznega zdravljenja. Na voljo ni dovolj podatkov, ki bi 

izhajali iz kontroliranih kliničnih študij (večina jih je iz klinične prakse) in podatkov o varnosti 

in učinkovitosti zdravil pri dolgotrajni uporabi. Rezultati nekaterih raziskav so pokazali, da se 
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pri osebah z dvojno diagnozo lahko ukini dolgotrajna antipsihotična terapija in da pri tem ne 

pride do poslabšanja njihovega zdravstvenega stanja.  

 

Pokazalo se je, da se tipično razvijajoči otroci in otroci z MDR isto odzivajo na 

medikamentozna zdravljenja duševnih motenj. Obstaja pa skrb o predoziranju oziroma 

neustreznem doziranju psihoaktivnih zdravil pri posameznikih z MDR. Pri uporabi 

psihofarmakološkega pristopa se morajo upoštevati nekateri ključni principi. Pomembno je, 

da so duševna motnja in psihiatrični simptomi  pravilno diagnosticirani in večkrat ponovno 

ocenjeni. Preteči mora določeno poskusno obdobje (v smislu časa in količine) zdravljenja z 

določenim zdravilom, preden se osebi predpišejo druga zdravila. Če je le možno, se 

izogibamo zdravljenja z večimi zdravili hkrati.5 In končno, odločitev o spremembi ali 

dodajanju zdravil se mora sprejeti po tem, ko se osebi z dvojno diagnozo in njihovim staršem 

nudi pojasnilo o pričakovanih ugodnih učinkih in morebitnih neugodnih stranskih učinkih 

(Reber in Borcherding, 2000). 

 

Večina zdravnikov raje priporoča terapevtske ukrepe brez zdravil. Najpogosteje pa 

predpišejo zdravila kot so antipsihotiki, antidepresivi in stabilizatorji razpoloženja. Raje se 

odločijo za atipične antipsihotike (risperidon, olazapin, kvetiapin) in antidepresive, ki zavirajo 

ponovni prevzem serotonina (citalopram, fluoksetin ...) (Kastelic, 2010). 

Predpisovanje psihotropnih zdravil temelji na naslednjih razlogih (Kastelic, 2010, str. 97): 

- »neuspešnost ali pomanjkanje nefarmakoloških pristopov, 

- ogroženost ali že prisotno samopoškodbeno vedenje, 

- ogrožanje ali že poškodovanje drugih ali materialnih dobrin, 

- pogosto, intenzivno in dolgo trajajoče izzivalno vedenje, 

- zdravljenje komorbidne duševne motnje, 

                                                             
5 »Zdravljenje dveh komorbidnih duševnih motenj z dvema ali več zdravili je priporočljivo, če ima vsaka 

izmed motenj svoj vzorec simptomov in možnost optimalnega zdravljenja. Vendar ni mogoče priporočiti 

uporabe katerekoli kombinacije zdravil, po drugi strani pa klinične izkušnje kažejo, da polipragmazija pri 

nekaterih bolnikih ne le zmanjša simptomatiko, ampak pomembno izboljša tudi kvaliteto življenja, pa se kljub 

temu izogibamo predpisovati več kot dve zdravili za isto indikacijo, ali pa to naredimo le v izjemnih primerih.« 

(Kastelic, 2010, str. 96) 
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- umirjanje bolnika, da se lahko uporabijo nefarmakološke intervencije, 

- v preteklosti že uspešne izkušnje z uporabo psihofarmakov pri obravnavanem 

bolniku.« 

 

Osebe z MDR in njihovi svojci ali skrbniki lahko psihofarmakološko zdravljenje tudi odkloni jo. 

Ob tem jih mora strokovno osebje seznaniti o morebitnih tveganjih (npr. ogrožanje sebe in 

drugih) tovrstne odločitve. Nekaterih zdravil pa se ne sme na hitro ukiniti, zato je 

priporočeno posvetovanje z zdravnikom (Kastelic, 2010). 

 

Antidepresivi se uporabljajo za zdravljenje depresije, distimije, anksioznih motenj in ADHD 

pri otrocih. Raziskave o uporabi antidepresivov pri osebah z MDR niso bile dobro izvedene. 

Ugotovitve o uporabi starejših antidepresivov (Tofranil, Norpramin) za zdravljenje depresije 

in anksioznosti pri osebah z MDR so različne, prav tako glede novih (Prozac, Zoloft, Paxil). So 

pa raziskave pokazale, da imajo novejši antidepresivi manjše število tveganj in stranskih 

učinkov (Reber in Borcherding, 2000). 

Kastelic (2010) dodaja, da je potrebno kar nekaj tednov, da se ljudje počutijo boljše ob 

jemanju antidepresivov. Osebe jih morajo jemati od nekaj mesecev do enega leta. Pokazalo 

pa se je, da so antidepresivi uspešni pri zmanjševanju ponavljajočega agresivnega vedenja. 

Zaviralce ponovnega prevzema serotonina (SSRI) se predpisuje ljudem z anksioznimi 

motnjami (npr. tistim, ki imajo obsesivno-kompulzivne motnje) (Kastelic, 2010). Prav tako se 

predpisujejo osebam z avtizmom in težkimi MDR, ki izkazujejo stereotipična vedenja (Reber 

in Borcherding, 2000). 

Stimulanti (npr. Ritalin) se uporabljajo pri zdravljenju simptomov ADHD in študije so 

pokazale pozitivne učinke pri zdravljenju otrok z MDR, ki potrebujejo občasno do omejeno 

pomoč. Lahko pa stranski učinki teh zdravil (motnje spanja, razdraženost in povečanje 

stereotipij) zmanjšajo terapevtske vplive (ibid). 

Antispihotiki (npr. Mellaril, Haldol) se predpisujejo osebam z manijo in shizofrenijo. Potekajo 

diskusije o primernosti zdravljenja agresije, razdraženosti, samopoškodovalnega vedenja in 

neupoštevanja pravil pri osebah z MDR (Reber in Borcherding, 2000). 

Stabilizatorji razpoloženja (npr. litij) se uporabljajo za zdravljenje bipolarne motnje in drugih 

cikličnih motenj razpoloženja pri osebah z MDR. Litij se je izkazal kot učinkovita metoda 

zdravljenja pri zaviranju agresivnega in samopoškodovalnega vedenja (ibid.). 
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Pri osebah z dvojno diagnozo se najpogosteje uporabljajo zaviralci ponovnega prevzema 

serotonina, novejši antikonvulzanti in atipični nevroleptiki. Čeprav je študij na tem področju 

zelo malo, pa te kažejo zadostne rezultate za opravičeno uporabo teh zdravil pri populaciji 

oseb z MDR in duševnimi motnjami. Je pa ta bolj dojemljiva za stranske učinke, ki lahko 

imajo težke posledice, tudi usodne. (Antochi, Stavrakaki, Emery, 2003). 

4.4.6   Drugi pristopi 

Pomoč osebam z MDR in duševnimi motnjami je mogoča na raznovrstne načine. Nekateri 

pristopi so nekonvencionalni in redkeje uporabljeni, čeprav imajo pozitivne učinke na 

obravnavo omenjene populacije. Med njih štejemo terapevtsko kmetijo, likovno terapijo, 

terapija z glasbo in s pomočjo konja ter gibalno športne aktivnosti. 

4.4.6.1   Terapevtska kmetija 

Terapevtska kmetija temelji na hortikulturni terapiji in terapiji s pomočjo živali. Vpliva na 

intelektualno (razvija se razumevanje in sposobnost vrednotenja različnih odnosov, 

načrtovanja odločitev ter odločanje), socialno (izboljša se socialna interakcija med ljudmi, 

timsko delo, sodelovanje, medsebojna pomoč in komunikacija ter učenje socialnih 

spretnosti), emocionalno (narašča samospoštovanje, samokontrola in zavedanje lastne 

vrednosti, agresivno vedenje se preusmeri na delovne aktivnosti, preko katerih se sprošča 

napetost) in motorično (spodbuja se fina in groba motorika) področje oseb s posebnimi 

potrebami. Izvaja se lahko s pomočjo malih živali, konjev, goveda, prašičev, zajcev in 

perutnine. Osebam z MDR tovrstna terapija zviša koncentracijo in vpliva na njihove 

sposobnosti. Programi terapevtske kmetije so namenjeni vsem s težavami na socialnem, 

mentalnem, čustvenem in fizičnem področju. Ugodno vplivajo tudi na psihofizično počutje 

oseb s težavami v duševnem zdravju. Raziskave se usmerijo predvsem na porabo ali 

zmanjševanje porabe predpisanih zdravil (Borštnik, 2010). 

4.4.6.2   Likovna terapija 

Osnovna ideja, da je proces likovnega izražanja zdravilen in se z njim izboljša kvaliteta 

življenja, je temelj likovne terapije. Je del multidisciplinarne obravnave osebe z duševno 

motnjo. Njene specifične metode prispevajo k učinkovitejši rehabilitaciji, saj 
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komplementarno spremlja posameznikovo stanje in spremembe v klinični sliki. Likovni izdelki 

nudijo dodatno informacijo k diagnostični oceni. Sama terapija pa pripomore k izboljšanju 

koncentracije in pozornosti, organiziranosti, spomina, prostorske orientacije, vztrajnosti, 

govora, pozitivne samopodobe, verbalne komunikacije. Izbira oblike likovne terapije je 

odvisna od ciljev terapije, potreb posameznika in institucionalnih možnosti. 

4.4.6.3   Terapija z glasbo 

Glasba pomaga osebam z MDR izraziti sebe. Prav tako je lahko edino področje, kjer so lahko 

tako uspešni kot osebe brez MDR (Kariž, 2009). 

Terapija z glasbo odkriva in razvija otrokove potenciale, motoriko, koordinacijo, govor in 

jezik, kognitivno mišljenje in koncentracijo ter nudi pomoč pri socialnem in čustvenem 

razvoju. Glasba deluje pomirjajoče, omogoča skupno ustvarjanje in vzpostavljanje kontakta z 

osebami v obravnavi. Z njo osebe z MDR preusmerjajo nespremenljivo vedenje v socialno 

primerno. Glasba pripomore k odpravljanju strahov pri otrocih s psihozo in k dvigu 

samopodobe (Remškar, 2010). 

4.4.6.4   Terapija s pomočjo konja 

Kot uspešen pristop pri osebah z MDR in težavah v duševnem zdravju ter motnjami vedenja 

se je pokazala terapija s pomočjo konja oziroma hipoterapija. Njeni pozitivni učinki so vidni 

na motoričnem področju (boljše zaznavanje svojega telesa, ravnotežje, koordinacija, drža ...), 

kognitivnem (boljša koncentracija, pozornost, spomin, pridobivanje novih znanja ...), 

čustvenem (omogoča sproščanje, motivacijo, samozavest, zmanjšuje stres in strah ...) in 

socialnem področju (zmanjša agresivno vedenje, omogoča strpnost in disciplino ...). Pri 

hipoterapiji multidisciplinarno sodelujejo delovni terapevt, psiholog, fizioterapevt, pedagog, 

logoped, psihiater in drugi, ki delajo z osebo. Tej se nudi individualni program terapije s 

pomočjo konja (Remškar, 2010). 

4.4.6.5   Gibalno športne aktivnosti 

Gibalno športne aktivnosti lahko odraslim osebam s težjimi in težkimi MDR in vedenjskimi 

težavami prinesejo izboljšanje samopodobe in spomina ter vrsto telesnih funkcij (ravnotežje, 

drža telesa, koordinacija, motorične izkušnje ...). Izbrati moramo aktivnosti, ob katerih se 

bodo posamezniki počutili zadovoljni in kompetentni, upoštevati moramo tudi njihove izbire. 
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Izkušnje so pokazale, da se tovrstni populaciji med gibalno športno obravnavo poveča 

verbalna komunikacija in koncentracija. Večina jih tudi rada sodeluje pri omenjenih 

aktivnostih in kaže zanimanje za učenje novih motoričnih spretnosti (Kovačič in Slatner, 

2010). 

4.5    Specialno-rehabilitacijski pedagoški pristop 

V Sloveniji se področje dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga navezuje na otroke s 

posebnimi potrebami, kamor spadajo tudi osebe z MDR. Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (2011) med svoje cilje postavlja zagotavljanje največje koristi otroku, 

celovitost vzgoje in izobraževanja, interdisciplinarnost in ohranjanje ravnotežja med vsemi 

področji otrokovega telesnega in duševnega razvoja, kar je prvotno tudi skrb specialnega 

pedagoga. Ta lahko izvaja dodatno strokovno pomoč v obliki učne pomoči, svetovalnih 

storitev ali pomoči za odpravljanje primanjkljajev oz. motenj. Otrokom s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami pa lahko nudi strokovno pomoč tudi v obliki socialno integrativnih, 

preventivnih, kompenzacijskih in korekcijskih programov. 

 

Vzgojno-izobraževalno okolje lahko pripomore ali ovira terapevtske pristope. Učiteljevo 

nerazumevanje otrokovih čustvenih težav lahko namreč vpliva na njegovo vedenje in čustva. 

Zato je pomembno, da šola postane integralni del terapevtskega pristopa in da se spodbuja 

sodelovanje in komunikacija med učitelji, starši in terapevti. Za otroke z dvojno diagnozo se 

priporočajo majhni razredi z ena na ena supervizijo, ker tako lahko učitelji beležijo vedenje, 

vpeljujejo tehnike obvladovanja vedenja in nudijo čustveno podporo. Lahko tudi prilagodijo 

kurikulum, v namen zmanjšanja stresa, in omogočijo učencem pozitivne učne izkušnje. 

Svetovalni delavci pa lahko učencem z dvojnimi diagnozami nudijo podporno svetovanje 

(Reber in Borcherding, 2000). 

 

Glede na navedene podatke so duševne motnje pri otrocih z MDR pogosto prisotne. Učitelji 

preživijo veliko časa z učenci z MDR in so med tistimi, ki lahko prvi poročajo spremembe v 

vedenju in počutju učenca. Specialnih pedagogov, ki bi se ukvarjali s populacijo otrok z 

dvojno diagnozo, je v Sloveniji malo (Kralj, 2005). Te najdemo na oddelku Službe za otroško 

psihiatrijo in na Enoti za adolescentno psihiatrijo Psihiatrične klinike v Ljubljani (Bolnišnična 

šola, b.d.). 
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Pomembni so zgodnji ukrepi pri psihozah, kamor strmi delo specialnih pedagogov. 

Primanjkujejo usposobljeni rehabilitacijski strokovnjaki s področja osnovnega, srednjega in 

visokega šolstva, kot tudi podpora strokovnjakov z viri pomoči. Ni razvitega sistema 

medsebojne pomoči med vrstniki s podobnimi težavami. Informacije o poteku bolezni in 

spoprijemanju z njo in o učinkih zdravil so pomanjkljive (Purkat, 2001, v Kralj, 2005). 

Prodromi so znaki pred izbruhom prve akutne oblike psihoze in lahko so učitelji tisti, ki jih 

prvi opazijo in predlagajo nadaljnje diagnosticiranje in obravnavo. Ti znaki so vidni na 

socialnem, kognitivnem, čustvenem in vedenjskem področju (Kralj, 2005): 

a) Na socialnem področju otroci izkazujejo slabše socialne spretnosti in socialno integracijo. 

Počutijo se osamljene, težko navežejo stike, ne počutijo se sprejete v družbi in 

pretrgajo stike z vrstniki, so nezaupljivi ... 

b) Slabše govorne sposobnosti in vsebina govora so značilni znaki na kognitivnem področju. 

Otrok ima težave tudi pri zaznavanju, pomnjenju in spominu, mišljenju in 

motivaciji. Njegovi učni uspehi in rezultati so slabši. 

c) Na čustvenem in vedenjskem področju lahko zaznamo več vedenjskih težav. Otrok je 

nemiren, labilen, zmeden, raztresen, razdražljiv, jezen, sumničav ... Pojavi se 

lahko agresivnost. 

4.5.1   Priporočila za delo specialnega pedagoga 

Posledica duševnih motenj so večkrat učne težave, ki resno ovirajo izobraževalni, družbeni in 

socialni razvoj. Ta področja se lahko izboljšajo s pravočasno in ustrezno pomočjo (Purkat in 

Kralj, 2001, v Kralj, 2005). 

Pomembno je, da specialni pedagog otroka dobro pozna, ga razume, mu nudi občutek 

varnosti in razvija njegova močna področja. Predpogoj vsega tega je vzpostavitev pozitivnega 

odnosa, postavljanje jasnih mej in zahtev ter privzgajanje učnih in delovnih navad. Specialni 

pedagog je tisti, ki vzpostavi stik s šolo in učitelji. Pomembno je, da sodeluje še z ostalimi 

strokovnjaki, z učiteljem, zdravnikom, socialnim delavcem, psihologom, psihiatrom, 

medicinsko sestro, delovnim terapevtom, starši in ostalimi strokovnjaki (Kralj, 2005). 

Specialni pedagog lahko izvaja vaje urjenja spomina in vedenjsko-kognitivnih tehnik. 

Posvetuje naj se s psihologom glede načina procesiranja informacij in čustvovanja pri otroku 

z duševnimi motnjami. Če so prisotne tudi težave s pozornostjo, je pomembna prilagoditev 

dela (menjava aktivnosti in poudarjanje bistvenih delov, zmanjševanje zunanjih dražljajev, 
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sprostitvene dejavnosti). Poskuša dvigniti nivo motivacije pri učencu. Otroku naj pomaga pri 

ustreznem izražanju čustev ter ga spodbuja, upošteva naj otrokove dobre in slabe dneve. 

Izvaja naj trening socialnih veščin in asertivnosti, interakcijske igre ter ga spodbuja k športno 

gibalni aktivnosti. Pomembno je, da uporablja enoznačno, jasno, iskreno in spoštljivo 

komunikacijo. Specialni pedagog naj poskuša otroku z duševnimi motnjami zagotoviti 

kakovostno preživljanje prostega časa (Kralj, 2005). 

 

Vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in oblike 

pomoči je eno izmed ključnih načel Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2011). V njem je tudi zapisano, da med strokovne naloge specialnih pedagogov spada 

organiziranje in izvajanje seminarjev za starše. Pomembno je, da starše vključimo v 

psihoedukacijo o bolezni in njenih vplivih na otrokovo šolsko funkcioniranje, saj lahko le tako 

nudijo svojemu otroku ustrezno pomoč in podporo. Potrebujejo informacije o pomembnosti 

individualiziranega programa in prilagoditvah učnega programa ter o negativnih učinkih 

preobremenjenosti otroka na potek bolezni. Starši večkrat občutijo krivdo in naloga 

specialnega pedagoga je, da starše razbremeni in jim pomaga sprejeti otrokovo bolezen (npr. 

pomaga jim prilagoditi domače zadolžitve in uresničiti otrokove potrebe) (Kralj, 2005). 
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5    SKLEP 

 Kakšna je opredelitev dvojne diagnoze?  

Prepletenost motenj v duševnem razvoju in duševnih motenj konstituira pojav dvojne 

diagnoze. Opredelitev omenjenega koncepta se je razvijala od osemdesetih let prejšnjega 

stoletja naprej (Reber in Borcherding, 2000) in se mu v današnjem času namenja posebna 

pozornost. Strokovnjaki strmijo k izboljšanju diagnostike in pristopov obravnave, česar osebe 

z dvojnimi diagnozami do nedavnega niso bile deležne ali pa so bili ti neprimerni. 

 

 Ali je pojav dvojne diagnoze multidisciplinarno obravnavan? 

Obstajajo različne oblike pomoči osebam z dvojnimi diagnozami, katerim je skupno 

poudarjanje multidisciplinarnega pristopa obravnave. Nedog (2008) izpostavlja dejstvo, da 

imajo osebe z MDR, ki jih spremljajo tudi duševne motnje, omejen dostop do zdravstvenih 

storitev oskrbe duševnega zdravja. Kljub temu pa prevladuje medicinski model pomoči in 

psihofarmakoterapevstsko zdravljenje, saj 48 % oseb prejema antipsihotična zdravila 

(Kastelic, 2010). Podpora pa se omenjeni populaciji nudi s strani medicinskega osebja 

(ključno vlogo imata psihiater in pedopsihiater, če gre za mladoletno osebo), socialnih 

delavcev, pedagoških delavcev in družinskih članov. 

 

 Ali se duševne motnje pogosto pojavljajo pri osebah z motnjami v duševnem razvoju? 

Raziskave so pokazale, da so duševne motnje pogosto prisotne pri osebah z MDR, čeprav se 

odstotki pri njih razlikujejo. Pojavljajo se lahko katerakoli psihiatrična stanja, ki jih lahko 

zasledimo pri splošni populaciji (Nedog, 2008). Osebe z MDR so 4-krat bolj rizične za pojav 

duševnih motenj, v primerjavi s splošno populacijo, in pri tretjini najdemo znake, ki 

nakazujejo prisotnost duševnih motenj (Kastelic, 2010). Deb idr. (2001) navajajo prevalenco 

komorbidnih duševnih motenj pri osebah z MDR, ki je, glede na uporabljene diagnostične 

kriterije, med 10 in 39 %. 

 

 Kakšne so pojavne oblike duševnih motenj pri osebah z motnjami v duševnem 

razvoju? 

Med pojavne oblike duševnih motenj, ki so pri osebah z MDR pogosto prisotne, lahko 

uvrstimo: razpoloženjske motnje (sem spadajo distimija, huda depresija, bipolarna motnja in 
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motnje spanja in prehranjevanja), anksiozne motnje, psihoze (najpogostejša je shizofrenija, 

ki jo zasledimo pri 3 % oseb z MDR (Novljan in Jelenc, 2002)), motnje socialne komunikacije 

in pozornosti s hiperaktivnostjo, posttravmatsko stresno motnjo, vedenjske motnje 

(odstotek teh je med 12 % in 45 % (Bregman, 1991, v Reber in Borcherding, 2000)), genetski 

sindromi in vedenjski fenotipi, duševne motnje zaradi zlorabe alkohola in demenca. 

 

 Ali obstajajo različne oblike pomoči osebam z dvojno diagnozo? 

Osebam z dvojnimi diagnozami se lahko nudi pomoč in podpora v obliki rehabilitacijske ali 

vedenjske terapije, ki lahko pripomoreta k zmanjševanju vedenjskih in razpoloženjskih težav 

(Reber in Borcherding, 2000). Psihoterapija, trening socialnih veščin in 

psihofarmakoterapevtski pristop spadajo med nekatere klasične pristope pomoči osebam z 

dvojnimi diagnozami. Nekatere alternativne oblike pomoči, kot so terapevtska kmetija, 

likovna terapija, terapija z glasbo, terapija s pomočjo konja in gibalno športne aktivnosti, so 

pokazale pozitivne učinke na dotično populacijo in lahko spremljajo običajne načine 

obravnave. Uspeh te je odvisen od ustrezno zastavljenega načrta, ki mora temeljiti na 

rehabilitaciji, edukaciji, posameznikovih potrebah in potrebah njegove družine ter na 

specifični psihiatrični diagnozi osebe (Dosen, 1993, v Reber in Borcherding). 

 

 Ali so razviti specialno-pedagoški pristopi pomoči in obravnave osebam z dvojnimi 

diagnozami. 

Specialno pedagoški pristopi pomoči in obravnave oseb z dvojnimi diagnozami so razviti, 

vendar v zanemarljivi obliki. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) določa, 

da je ohranjanje ravnotežja med vsemi področji telesnega in duševnega razvoja eno izmed 

vitalnih nalog specialnih pedagogov. Ti lahko tudi prispevajo pomembne informacije o 

pojavu znakov duševnih motenj pri osebah z MDR in predlagajo nadaljnjo obravnavo. 

Pomembno je, da pri nudenju specialno pedagoške pomoči sodelujejo z ostalimi strokovnjaki 

(učitelji, zdravniki, psihologi, psihiatri, delovnimi terapevti, socialnimi delavci in starši) (Kralj, 

2005). 

 

V Sloveniji primanjkuje informacij glede prevalence in sistema obravnave oseb z dvojnimi 

diagnozami, prevladujejo predvsem informacije z medicinskega področja. Vzgoja in 

izobraževanje lahko pripomoreta ali ovirata ustaljene načine terapevtske obravnave, zato je 
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ključnega pomena, da se razvije multidisciplinarno sodelovanje med zdravstvenimi in 

pedagoškimi strokovnjaki, ki lahko privede k razvoju primernejših in bogatejših programov 

pomoči osebam z dvojnimi diagnozami. Pomembno je tudi nadalje raziskati pojav dvojne 

diagnoze s specialno pedagoške perspektive (kako vpliva na učenje osnovnih znanj in 

spretnosti, na možnosti prilagajanja v šolskem okolju, kakšna je strokovna usposobljenost 

pedagoških delavcev) in izvedeti, kakšen vpliv ima na družinsko dinamiko. Specifika tematske 

problematike je v veliki meri še vedno neodkrita, žal na škodo posameznikov z MDR, ki se 

soočajo z resnimi težavami v duševnem zdravju. 
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7   PRILOGE 

7.1   Priloga 1: Prilagojeno vedenje (Motnja v duševnem razvoju (MDR), 1999) 

 

 
4 leta 10 let 16 let 

Lažja 
MDR 

Teče, sonožno skače. 
Poskuša si umiti 

zobe. 
Celoten obrok poje 

brez polivanja. 
Lista knjigo po en list. 

Sodeluje pri eni 
dejavnosti 10 minut 

nepretrgoma. 

Vpraša za toaletne 
prostore v novih 

okoliščinah.  
Umije si lase, si jih obriše 
in jih osuši s sušilnikom. 

Razumljivo pove svoj 
naslov in rojstni datum 

(dan, mesec, leto). 
Prebere stavke s petimi 
besedami in jih razume. 

Zamenja umazana 
oblačila brez opozorila.  

Bere za zabavo in 
učenje. 

Druge povabi k 
dejavnosti, kot so 

sprehod, izhod, kino.  
Ravna z denarjem, 

prešteje drobiž. 

Zmerna 
MDR 

Teče. 
Sleče majico. 

Celoten obrok poje in 
zelo malo ali nič ne 

polije. 
Preneha z 

dejavnostjo, če 
rečemo NE ali STOP. 
Razume število ena. 

Po kopanju se obriše.  
pri jedi uporablja pribor 
Izraža se v stavkih, ki so 
razumljivi neznani osebi.  

Pometa, pobere papirčke, 
izprazni koš za smeti.  

Prešteje elemente do 5 
(če rečemo daj 3, 5, 2 

kocki). 

Razumljivo pove svoj 
naslov in rojstni datum 

(dan, mesec, leto). 
Samostojno prečka 

cesto brez semaforja. 
Poimenuje črke 

abecede. 
Umije si lase, si jih 
obriše in jih osuši s 

sušilnikom. 

Težja 
MDR 

Hodi po stopnicah 
navzgor in navzdol.  

Sodeluje pri 
oblačenju.  

Pri jedi uporablja 
žlico.  

Čečka s kredo, 
voščenko. 

Hodi po ravni črti 2 metra. 
Sodeluje pri oblačenju 

(dvigne roki in podobno). 
Uporablja žlico pri jedi. 

Čečka s kredo, voščenko. 
Preneha z dejavnostjo, če 

sliši NE, STOP! 

Poimenuje 10 
predmetov. 

S svinčnikom prevleče 
krožno črto. 

Pri jedi uporablja 
pribor. 

Poišče pomoč pri 
opravljanju toaletne 

potrebe. 

Težka 
MDR 

Poimenuje 10 
predmetov. 

S svinčnikom 
prevleče krožno črto. 

Pri jedi uporablja 
pribor. 

Poišče pomoč pri 
opravljanju toaletne 

potrebe. 

Pri sedenju potrebuje 
oporo.  

Ne nadzoruje toaletnih 
potreb. 

Drugi ga oblačijo, 
potrebuje pomoč pri 

oblačenju – ne sodeluje 
pri oblačenju. 

Pri pitju s pomočjo poliva. 

Hodi po ravni črti 2 
metra daleč. 
Sleče majico. 

Pije iz kozarca. 
Čečka s kredo, 

voščenko. 
Preneha z dejavnostjo, 

če sliši NE, STOP! 
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7.2   Priloga 2: Simptomi duševnih motenj  

Navedeni so simptomi duševnih motenj pri otrocih z MDR (Reber in Borcherding, 2000, str. 

408): 

 »Huda depresija (pri MDR, ki zahtevajo obsežno podporo) 

- Spremembe v vzorcih fizične aktivnosti, 

- spremembe v vzorcih spanja, 

- prehranjevalni problemi, 

- povečanje težavnega vedenja (agresija, samopoškodovalno vedenje, stereotipija), 

- izguba interesa ali užitka v vsakodnevnih rutinah, 

- vztrajajočo depresivno ali razdraženo počutje, 

- izogibanje socialnim interakcijam. 

 

Huda depresija (pri MDR, ki zahtevajo občasno do omejeno podporo) 

- Spremembe apetita in/ali teže, 

- zmanjšana sposobnost koncentracije, 

- utrujenost ali izguba energije, 

- občutki ničvrednosti ali krivde, 

- nespečnost ali povečano spanje, 

- izguba interesa za šolo in obšolske dejavnosti, 

- vztrajajoči občutki žalosti, obupa, 

- ponavljajoče razdraženo ali umaknitveno vedenje, 

- ponavljajoče misli o smrti ali samomoru. 

 

Manija 

- Zmanjšana toleranca frustracije in povečana agresivnost, 

- zmanjšana potreba po spanju, 

- povzdignjeno razpoloženje s prisotnimi grandioznimi ali paničnimi mislimi, 

- povečano spolno vzburjenje (povečana masturbacija ali neprimerne spolne 

aktivnosti), 

- povečani motorični nemir in agitacija/vznemirjenost. 
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Shizofrenija 

- Katatonično vedenje, 

- blodnje, 

- ravnodušnost ali neprimerne čustvene ekspresije, 

- halucinacije, 

- izpuščanje asociacij pri govoru. 

 

Obsesivno-kompulzivna motnja 

- Ponavljajoče namerno vedenje kot odgovor na obsesije, 

- persistentne misli, ki so nesmiselne. 

 

 


