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»Moramo začeti govoriti in se povezovati – najti skupno osnovo 

in skupen jezik z drugimi ljudmi okoli nas. Moramo oblikovati 

skupine in najti tak jezik za naše zgodbe, ki nam bo smiseln in nas 

bo napolnil z dobrimi občutki o nas samih. Moramo se "odučiti" 

družbeno posredovanih mnenj o tem, kaj pomeni biti "bolan" in 

"zdrav". Moramo zahtevati nazaj svoje sanje in najti načine, da jih 

uresničimo. Deliti moramo vse, kar bomo spoznali o tem, kaj 

pomeni biti človeško bitje. Ljubiti se moramo, kakršni smo – 

izkrivljene in intenzivne, močne in zastrašujoče, nemirne in 

nagnjene k igri v blatu – in razumeti, da so plevel le rastline, ki se 

ne želijo udomačiti in razstavljati. Moramo narisati nove 

zemljevide vesolj, ki si jih delimo, in najti načine, da se skupaj 

zdravimo. Vpoklicati moramo vse, kar imamo za ustvarjanje 

socialnih prostorov in trajnih podpornih omrežij za sebe in za ljudi, 

ki nam bodo sledili.« 

(Prijateljstvo je najboljše zdravilo, 2015)  
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POVZETEK 

 

Mladi odrasli z izkušnjo telesne bolezni 

Zdravje je v sodobni družbi pomembna vrednota, zato njegovo nasprotje – bolezen – predstavlja 

krizni življenjski dogodek. S seboj običajno prinese velike spremembe in pretrese 

posameznikov način življenja. Spremenijo se socialni odnosi, posameznikove zmožnosti za 

delo. Bolezen vpliva na doživljanje, zahteva veliko prilagajanj in odrekanj. Načinov soočenja 

z boleznijo je več. Katerega bo posameznik izbral, je odvisno od mnogih dejavnikov, predvsem 

pa od njega samega.  

V teoretičnem delu je predstavljeno pojmovanje zdravja in bolezni, soočanje z boleznijo, 

spoprijemalne strategije in slogi, ki jih posamezniki ob tem uporabljajo, doživljanje bolezni ter 

emocionalne reakcije nanjo, opis bolnikovega socialnega okolja in socialne opore ter 

opredelitev skupin za samopomoč. 

Empirični del se deli na dva dela. V delu A je predstavljena prvoosebna študija lastnega primera 

soočenja z boleznijo. Njen namen je bil raziskati doživljanje, čutenje in odnose med boleznijo 

ter načine in strategije, ki so mi pomagali pri soočenju ter življenju z njo. V Empiričnem delu 

B pa je predstavljeno akcijsko raziskovanje ustanovitve, vodenja in analize skupine za 

samopomoč telesno bolnih mladih odraslih. Preučevala sem tako osebna doživljanja in 

emocionalne reakcije članov skupine kot tudi njihove načine soočanja z boleznijo ter potek in 

razvoj skupine in njene dinamike. 

 

Ključne besede: bolezen, zdravje, spoprijemalne strategije, prvoosebno raziskovanje, akcijsko 

raziskovanje, skupina za samopomoč, doživljanje bolezni 
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ABSTRACT 

 

Young Adults with Physical Illness Experience 

Health is an important value in the modern society and its counterpart – illness – presents a 

crisis life event. It brings big changes to an individual's life and shatters his or her lifestyle. 

Social interactions and individual’s working abilities change. Illness affects experiencing and 

demands many adaptations and sacrifices. There are several ways of coping with illness. Which 

one an individual will choose, depends upon many factors, but especially upon him or herself. 

In the theoretical part, the following topics are presented: the concepts of health and illness, 

coping with illness, coping strategies and styles that individuals use, the experience of illness 

and emotional reactions to it, patient’s social environment and social support, and self-help 

groups. 

The empirical part has two parts. In part A, my first person research of my own coping with 

illness is presented. Its purpose was to analyse the experience, feelings and relationships in time 

of my illness and the modes and strategies that helped me to cope and live with it. In part B, 

my action research of establishing, managing and analysing a self-help group for young adults 

with physical illness experience is presented. I studied personal experiences and emotional 

reactions of members of the group as well as their coping strategies, the process and the 

development of the group, and its dynamics. 

Keywords: illness, health, coping strategies, first person research, action research, self-help 

group, illness experience 
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I. UVOD 

 

V današnji družbi zdravje predstavlja eno največjih vrednot, hkrati pa postaja tudi dobro 

prodajan produkt; diete, telovadba, zdrava prehrana, skrb za telo postajajo del vsakdana. Iz 

medijev nenehno vejejo informacije o tem, kako ostati zdrav in skrbeti za telo, da ne bo zgolj 

"normalno in povprečno", ampak "najlepše in najboljše". Lahko bi rekli, da živimo v družbi 

zdravja in kulta telesa. V tej družbi pa ni vsakdanje le zdravje, ampak tudi njegovo nasprotje -

bolezen. Le da se ta večinoma sploh ne opazi, saj je skrita za debelimi zidovi domov in 

bolnišnic. Zanjo bi na kratko lahko rekli, da zajema vse, kar odstopa od ideala zdravja. Ko se 

to odstopanje začne, ko človek zboli, se kar naenkrat znajde v popolnoma drugem svetu: svetu 

ordinacij in belih halj, nemalokrat tudi svetu bolečin in negotovosti. Ne glede na vrsto bolezni 

ali strogo "uniformiranost" diagnoze je vsak posameznik v nečem edinstven – v svojem odnosu 

do bolezni in soočanju z njo. In tej edinstvenosti je posvečeno to diplomsko delo. 

Da sem o tem "drugem svetu" pričela razmišljati, je bilo odločilno, da sem zbolela. Brez 

opozorila, brez priprave sem se morala soočiti z boleznijo in vsem, kar le-ta prinaša s sabo. S 

spremembo načina življenja, spoznavanjem zdravstvenega sistema, soočenjem s telesnimi 

spremembami, paleto emocionalnih reakcij itd. Ob doživljanju bolezni in trudu, da bi jo uspešno 

integrirala v svoje življenje, so se v meni vedno znova odpirala različna vprašanja in dileme. 

Bolj ko sem jo spoznavala, bolj ko sem se soočala z njo, bolj sem se pričela poglabljati v lastno 

doživljanje, spremembe (tako pozitivne kot negative), se soočala s spremenjenimi socialnimi 

odnosi … In raziskovanje bolezni je nevede postalo del mene. Rojeno iz čiste radovednosti in 

želje po spoznanju ter razumevanju.  

Ker se je vse pričelo z lastno izkušnjo, sem tudi raziskovanje pričela z njo. Tako je Empirični 

del A opis prvoosebnega raziskovanja, študije lastnega primera doživljanja in soočenja z 

boleznijo. Pri tem me je zanimal moj lastni odnos do nje ter njenih posledic, moje doživljanje 

in čustva, spoprijemalne strategije, ki sem jih razvila, in reakcije okolice na moje stanje. Ob 

raziskovanju, poglabljanju, pisanju so se v meni odpirala vedno nova vprašanja in želja po tem, 

da bi svoje izkustvo lahko primerjala še s kom. Da bi slišala zgodbe drugih. Ne zgolj iz "firbca", 

ampak iz pristne želje po razumevanju. In hkrati po delitvi lastne izkušnje. Nekako slišati, 

poslušati in hkrati biti slišana. Ker sem v življenju pred boleznijo (da, svoje življenje delim na 

pred in po bolezni – tako izrazito in globoko je zarezala) vodila različne skupine in praktično 

odraščala ter preživela svoje najstniško in zgodnje odraslo obdobje kot voditeljica raznoraznih 

projektov in skupin, je bil logičen naslednji korak in misel: »Ustanovila bom skupino. V njej 
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bomo vsi enaki. Poslušali in pomagali si bomo.« In nastala je skupina za samopomoč, ki je 

podrobneje opisana in raziskana v Empiričnem delu B. V njem predstavim akcijsko 

raziskovanje in sicer ustanovitev, vodenje ter analizo skupine za samopomoč telesno bolnih 

mladih odraslih. V njem opisujem nastanek skupine, procese in dinamiko, ki so v njej potekali, 

doživljanje in emocionalne reakcije udeležencev, njihove spoprijemalne strategije ter izkušnje 

s socialnim okoljem in težave z integracijo v le-tega. Tako je prvoosebno raziskovanje vodilo 

v akcijo in ustanovitev skupine, le-ta pa je vedno znova spodbujala razmišljanje, reflektiranje 

in ponavljanje prvoosebnega raziskovanja. Krog je bil sklenjen. Le da ni bil čisti krog. Bolj 

spirala. Saj se ni mogoče nikoli vrniti na isto točko. Vsaka izkušnja me je namreč spreminjala. 

Rasla sem ob njej in hkrati zanjo.  
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1. Pojmovanje bolezni in zdravja 

 

Koncepti zdravja in bolezni so v središču vrednot človeške družbe, saj dajejo osnovno 

predpostavko o pomenu življenja in smrti (Turner, 2000). Tako zdravje kot bolezen sta osnovna 

elementa človeškega življenja, vseeno pa je zdravje, čeprav zelo pomembno, pogosto 

pojmovano kot samoumevno (Albrecht, Fitzpatrick in Scrimshaw, 2000). Za zdravje in bolezen 

bi lahko rekli, da sta dve popolnoma različni pokrajini. Če imamo srečo, lahko preživimo 

življenje v prvi, večina pa ima vendarle izkušnjo obeh. Najbolje je, da se naučimo pravil 

življenja obeh pokrajin: kako je "biti zdrav" in kako "biti bolan" (Sontag, 1989, v Ule, 2003). 

Izkušnji obeh pokrajin pa sta vezani na izkušnjo telesa (Ule, 2003).  

 

1.1 Opredelitev bolezni in zdravja 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2014) opredeli zdravje kot »stanje telesnega in duševnega 

dobrega počutja, brez motenj v delovanju organizma«, bolezen pa kot »motnjo v delovanju 

organizma«. Po medicinski definiciji je bolezen patološka sprememba, ki je objektivno 

dokazljiva. V glavnem o njej govorimo, ko pride do odklona od biološke normale zaradi motnje 

strukture ali funkcije določenega dela telesa/organizma (Hrovatin, 2008). 

Koncept zdravja in njemu sorodnih pojmov ima nedvomen vpliv tako na družbo kot tudi na 

posameznika (Selič, 2007). V zadnjih 300 letih je prevladoval biomedicinski model razlaganja 

bolezni, ki je temeljil na usmerjenosti k telesu, telesnim procesom in odklonom. V tem pogledu 

sta psiha in telo dve popolnoma ločeni entiteti, brez vzajemnih povezav. Bolezenski pojavi so 

tako zreducirani na nivo celic in kemijskega dogajanja v telesu (Rakovec-Felser, 2009). 

Leta 1946 je Svetovna zdravstvena organizacija opredelila zdravje kot stanje popolnega 

telesnega, duševnega, socialnega in duhovnega blagostanja (Klevišar, 2012). Tako imenovani 

biopsihosocialni model je multifaktorski: biološki, psihološki in socialni dejavniki zdravja ter 

bolezni so v stalni in vzajemno delujoči zvezi (Rakovec-Felser, 2009). Takšna razlaga je blizu 
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konceptom humanistične psihologije, ki je videla smisel življenja v razvijanju najvišjih 

potencialov. Opredelitev zdravja tako pomeni, da ljudje ne morejo biti zdravi, če ne živijo v 

ustreznih socialnih, političnih in ekonomskih pogojih oziroma če niso sposobni ljubiti 

(drugega), delati in ustvarjati (Selič, 2007).  

1.1 Shema: Kontinuum bolezen – zdravje (Selič, 2007) 

 

Biopsihosocialni model je tako kontinuum med zdravjem in boleznijo, saj obstajajo tako stopnje 

bolezni kot stopnje zdravja. Na levi strani sheme je veliko tveganje za prezgodnjo smrt in 

bolezni, ki zajemajo destruktivne procese, ki navadno rezultirajo v značilnih znakih, simptomih 

in/ali nezmožnosti(h); na drugem koncu kontinuuma pa je optimalno zdravje, ko je oseba 

odporna na bolezni in doživlja občutek polnosti ter veselja do življenja. Tako premik iz centra 

v levo predstavlja progresivno slabšanje zdravstvenega stanja, premikanje od sredine v desno 

pa naraščanje zdravja in blagostanja. Mesto, ki ga nekdo zaseda na tem kontinuumu, ni statično 

(Selič, 2007). 

V interakcijah z različnimi ljudmi, tako zdravimi kot bolnimi, lahko zaslutimo, kako nejasna je 

meja med zdravjem in boleznijo. Počutiti se zdravo je subjektivna zaznava, saj to pomeni biti 

v sebi nerazklana, cela oseba, ki je sposobna živeti vse razsežnosti življenja – telesno, duševno, 

socialno in duhovno. Tako je lahko nekdo po medicinskih merilih zelo bolan, pa deluje zdravo 

in obratno (Klevišar, 2012). 
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1.2 Bolezen in zdravje skozi zgodovino 

 

»Bolezni imajo svojo zgodovino in vsako obdobje ima "svoje" bolezni« (Adam in Herzlich, 

2002, str. 9).  

V tradicionalnih družbah so bili koncepti zdravja in bolezni v veliki meri osnovani na 

religioznih pojmovanjih čistosti in nevarnosti (npr. čiste in nečiste jedi). Pojmi tabuja in 

umazanosti v teh družbah niso bili povezani s higieno, temveč z religioznim obnašanjem, 

pojmovanje zdravja pa bolj z zdravjem duše kot telesa. Ljudje naj bi zboleli, ker so kršili 

socialne norme, religiozne norme in/ali tabuje. Zle sile so bile tiste, ki so z boleznijo človeka 

kaznovale za njihovo kršitev. V tem kontekstu so bile bolezni pojmovane na podobni ravni kot 

npr. čarovništvo in obsedenost z demoni (Turner, 2000). Pri takšnem pojmovanju bolezni so 

bili vzroki za njen nastanek izrazito personalno naravnani. Razlagali so posameznikovo krivdo 

ali odgovornost za nastanek bolezni. "Zdravljenje" bolezni je bilo običajno poskus brisanja ali 

zmanjševanja posameznikove krivde za bolezen (Ule, 2003). 

V grški civilizaciji se iz religioznih konceptov zdravja in bolezni postopoma razvije sekularen 

pogled na medicino – bolezen postane posledica naravnih dejavnikov. Telo je pojmovano kot 

celostni sistem, bolezen pa kot posledica neravnovesja v njem (Turner, 2000). Vsi modeli 

zdravja in bolezni, ki jih poznamo še danes, so začeli nastajati v antiki (Ule, 2003). 

Srednji vek je bil predvsem za Evropo obdobje velikih epidemij (kuga, kolera itd.). V času teh 

epidemij ni bil bolan le bolnik, ampak vsa okolica, družba. Rešitev so videli v popolni izolaciji 

bolnika oz. celotnih vasi, mestnih četrti, ladij itd. Ker so te bolezni navadno pomenile hitro 

smrt, jih je bolnik doživljal kot pogubo, okolica pa kot velik strah in grožnjo. Boccaccio je leta 

1353 družbeno dogajanje med črno kugo v Firencah opisal takole: »V srcih ljudi, tako moških 

kot žensk, se je naselila takšna groza, da brat zapušča svojega brata, stric nečaka, sestra brata 

in nemalokrat žena svojega moža. Kar pa je najhuje in tako rekoč neverjetno – očetje in matere 

se nočejo približati svojim otrokom in zanje skrbeti, kot da niso njihovi. Prihaja do izbruhov 

panike. Kdor le more, zlasti bogatejši, skuša zbežati, v skupnosti pa vlada zmešnjava. V 

nekaterih to stanje vzbudi prezir, v drugih razuzdanost, tretji se odzovejo z jezo« (Adam in 

Herzlich, 2002).  

Po času velikih epidemij in s sekularizacijo v zadnjih dveh stoletjih spet prihaja do 

individualizacije bolezni. V središče je postavljen bolnik kot posameznik. Čeprav še danes 

občasno gledamo na bolezen kot na "(božjo) kazen" in iščemo krivdo zanjo, pa ta za družbo ne 

pomeni več takšne grožnje, da bi zaradi bolezni posameznika izumrla celotna območja. 
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Nalezljive bolezni se namreč pojavljajo redkeje, večino tistih, ki se, pa z antibiotiki in cepljenji 

uspešno obvladujemo. Hkrati je današnje obdobje obdobje vedno večjega števila kroničnih in 

degenerativnih bolezni, pri kateri pa ni nevarnosti za okužbo (Adam in Herzlich, 2002).  

 

1.3 Zdravje kot ideologija, bolezen kot kulturna travma 

 

Doživljanje bolezni ni le osebna, ampak tudi družbena izkušnja, saj družba vpliva na bolnika, 

bolnik pa na družbo (McElroy in Jezewski, 2000). Ali drugače: pojmovanje zdravja in bolezni 

je pogojeno družbeno ter vključuje tako družbene vrednote kot politične in ekonomske procese 

(Cunningham-Burley in Boulton, 2000). Študija Claudine Herzlich je že v 60. letih 20. stoletja 

pokazala, da naš govor o bolezni in zdravju ni biološki, ampak družben. Je neodvisen od 

medicinskega znanja posameznika, saj vrednote in pojmovanje članov družbe dajejo smisel in 

obliko njihovim telesnim zaznavam. Tako se bolezen predstavlja kot družbeni konflikt, saj 

uporabljamo, ko opisujemo bolnega ali zdravega, družbene kriterije, kot so vključenost ali 

izključenost iz družbe, njegova aktivnost ali neaktivnost (Adam in Herzlich, 2002). Telesna 

prizadetost je torej zgodovinska kategorija, saj dejanska "poškodovanost" (npr. 

pomanjkanje/poškodba uda, nedelovanje določenega organa itd.) sama po sebi še ni 

"prizadetost". Medtem ko je "poškodovanost" univerzalna človeška izkušnja, je "prizadetost" 

oblika zatiranja, spreminjajoča se in konstruirana – odvisna od družbenih pričakovanj. Je 

družbeno ustvarjena individualizacija, ki izključuje in izvira iz specifičnih načinov, kako družba 

organizira svoje aktivnosti (prosti čas, izobraževanje, delo, prostor itd.) (Zaviršek, 2000).  

Tudi socialni analitiki, ki se ukvarjajo z analizo bolezni in zdravja, prepoznavajo tri različne 

opise bolezni (Ule, 2003): 

- Fizični simptomi bolezni (angl. disease) se nanašajo na odklone od bioloških norm. 

- Socialni simptomi ali doživljanje bolezni (angl. illness) pomenijo osebno občutenje 

ali doživljanje bolezni. 

- Bolezenska vloga (angl. sickness) je socialna vloga, ki odraža družbeno dimenzijo 

bolezni oziroma spremembo družbene vloge obolelega. 

Fizična bolezen je definirana z nevtralnimi biološkimi kriteriji, doživljanje bolezni pa je 

bistveno družbeno, nanaša se na nezaželeni odklon od sprejetih norm zdravja, sprejemljivega 

vedenja in delovanja. Fizična bolezen pripada naturi, doživljanje bolezni pa kulturi. Ker človek 

živi v obeh sferah, se pogosto zgodi, da pomešamo fizične simptome bolezni s psihosocialnim 
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doživljanjem bolezni. Med naravo in kulturo oziroma med fizičnimi (disease) in 

psihosocialnimi simptomi bolezni (illness) je težko vzpostaviti razliko in razmejitev (Ule, 

2003). 

Kolektivne predstave o bolezni torej niso naštevanje simptomov in telesnih procesov, skratka 

medicinski govor, ampak nasprotno: simptomi in motnje se sestavijo v bolezen izključno pod 

pogojem, če prinesejo spremembo v življenje bolnika in njegovo družbeno identiteto (Adam in 

Herzlich, 2002). Tako tisti, ki zboli, postane kulturno drugačen, ker ima drugačno izkušnjo 

vsakdanjega življenja. "Normalni" zaradi izkušenj, ki so drugačne od izkušenj "prizadetih" 

oziroma bolnih, v njih kaj hitro vidijo tujost, ki jim omogoča, da se sami vidijo kot večvredna 

in ločena skupina. Menijo, da o drugih ni potrebno ničesar vedeti, in misel nanje odpravijo z 

idejo drugačnosti. To v sebi skriva kali diskriminacije in brezbrižnosti. Realnost pridobljenega 

statusa prizadete/bolne/hendikepirane osebe je zato danes to, da z njim posameznik hkrati nekaj 

pridobi in tudi izgubi. Priznana mu je nesposobnost za delo, zaradi česar ima pravico do skrbi 

in socialnih bonitet, izgubi pa nekatere ključne pravice, kot je pravica do dela tistega, kar zmore. 

To hendikepiranega v očeh družbe praviloma naredi v celoti za delovno nesposobnega. To se 

dogaja, ker prihaja do segregacije, ki jo zdravi velikokrat pojasnjujejo z argumentom: če jim 

hočemo pomagati, jih moramo najprej kategorizirati in razdeliti. S tem so bolni/hendikepirani 

ločeni od neprizadetih/"normalnih". Vzpostavlja se meja med tistimi, ki so v centru moči 

(zdravi), in onimi, ki so na obrobju (nenormalni, bolni, invalidi itd.) in za katere naj bi skrbeli 

drugi (starši, družina, institucije) (Zaviršek, 2000).  

V pogledu na človekovo telo in zdravje je v zadnjih desetletjih, še posebej zaradi razvoja 

medicine in genetike, prišlo do prepričanja, da je zdravje nekaj, kar posameznik lahko in tudi 

naj bi nadzoroval (Cunningham-Burley in Boulton, 2000). Zdravje in promocija zdravja danes 

postajata vse pomembnejša v vsakdanjih dejavnostih, javnem življenju in znanstvenem 

raziskovanju. Ukvarjamo se z načini ohranjanja zdravja in kvalitete življenja, povezane z 

zdravjem, s skrbjo za telo itd. Trdimo lahko, da se zdravje spreminja v posebno ideologijo, ki 

nadomešča religijo in vero v odrešenje. Ohranjanje zdravja postaja posebna vrlina, ki zapolnjuje 

izpraznjen prostor drugih vrlin, kot je pokornost Bogu in podrejanje normam. Zdravje je postalo 

cilj in ni več sredstvo za doseganje drugih življenjskih ciljev. Počitek, zdrava prehrana, odpoved 

kajenju, pijači itd. so bistvene navade za ohranjanje dobrega zdravja in "normalnega" življenja. 

Predvsem v višjih in srednjih slojih je prosti čas postal čas za ukvarjanje s svojim zdravjem in 

telesom (Ule, 2003). Janine Pierret (v Ule, 2003, str. 42) je to spremembo povzel z naslednjo 

tezo: »Medtem ko se je prej pravica do zdravja razumela kot načelo, da imajo ljudje pravico 

biti bolni in prejemati ustrezno zdravljenje, se danes razume predvsem tako, da imajo ljudje 

naenkrat dolžnost biti zdravi.« Govorimo lahko celo o imperativu zdravja, ki pravi, da je to 
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nekaj, k čemur posameznik – ob pomoči medicinske tehnologije – mora stremeti (Cunningham-

Burley in Boulton, 2000). 

Družbeno "normalno", civilizirano telo je torej tisto, ki se samo-nadzoruje, je avtonomno in se 

samo-upravlja. Ima trdno postavljene meje do zunanjega sveta in do drugih teles, nadzoruje 

izločanje in vnašanje hrane ter pijače. Bolna, deformirana in umirajoča telesa, ki jim 

primanjkuje nadzor, odstopajo od te norme in so zato nasprotje civiliziranemu telesu (Ule, 

2003). Kot taka so v družbi stigmatizirana in nesprejemljiva ter posledično iz nje izločena 

(Goffman, 2008).  

 

2. Soočanje in spoprijemanje z boleznijo kot s kriznim življenjskim 

dogodkom 

 

Soočanje in spoprijemanje z boleznijo je mentalni proces, ki se odvija v bolniku, ko se le-ta 

sooči z dejstvom, da je zbolel (Rakovec-Felser, 2002). Angleško se ta proces imenuje coping. 

Šprah in Šoštarič (2004) ga razlagata kot kompleksen psihični proces, v katerem se oseba sooča 

s stresom, reševanjem problemov in sprejemanjem odločitev. Gre za emocionalni, kognitivni 

in vedenjski odziv bolnika na bolezen. Ta proces vsebuje vsaj dva nivoja: soočanje in 

upravljanje. Lazarus (1993) spoprijemanje opredeli kot odziv posameznika na psihološki stres 

(ki je neugodno razmerje med osebo in okoljem), s katerim oseba spremeni okoliščine ali pa 

njihovo interpretacijo, zato da si jih prikaže kot ugodnejše. Tako vsaka stresna življenjska 

situacija izzove spoprijemanje, ki je »proces spoznavnih, čustvenih in vedenjskih poskusov 

zmanjšati, vzdržati, braniti se, obvladati, urediti notranje ali zunanje zahteve, ki morda 

presegajo posameznikove zmožnosti, in znova vzpostaviti ravnotežje v interakciji oseba – 

okolje« (Kovačič, 2013, str. 81). Beutel (1988, v Rakovec-Felser, 1994) spoprijemanje opredeli 

kot »kompleksni proces poskusov obvladovanja vzajemno delujočih, objektivnih in 

subjektivnih pritiskov, pri čemer se ti poskusi pojavljajo simultano ali sukcesivno na 

emocionalnem, kognitivnem in vedenjskem nivoju, naravnani pa so na spremembo okoliščin 

ali pa na prevrednotenje notranjih psiholoških mehanizmov.« Spoprijemanje ni le eno dejanje, 

ampak je konstelacija mnogih dejanj, stalno se spreminja in je visoko individualizirano. 

Mehanizmi spoprijemanja se tekom časa razvijajo. Z njimi posamezniki shajajo z, tolerirajo ali 

zmanjšujejo stres. Vsak posameznik v življenju razvije vrsto mehanizmov spoprijemanja in 

vsak ima svoj prevladujoč slog spoprijemanja za zmanjševanje strahov in obnavljanje 
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ravnovesja v soočenju s stresno situacijo. Spoprijemalno vedenje je učinkovito in prilagojeno, 

če posamezniku pomaga zmanjševati stres, ter neučinkovito in neprilagojeno, če ovira njegovo 

rast (Falvo, 2005). 

Prvotni pristopi k spoprijemanju so poudarjali značilnosti in sloge, torej stabilne osebnostne 

lastnosti. Lazarus (1993) pa poudarja, da je spoprijemanje predvsem proces. Gre za 

posameznikov dalj časa trajajoč trud v mislih in dejanjih, s katerim želi obvladati določene 

zahteve, ki jih ocenjuje kot zahtevne ali neobvladljive. »Čeprav stabilni slogi spoprijemanja 

obstajajo in so pomembni, je spoprijemanje visoko kontekstualno, saj se mora, če želi biti 

učinkovito, spreminjati skozi čas in preko različnih stresnih pogojev« (Lazarus, 1993, str. 8). 

Vsak proces spoprijemanja bi lahko razdelili v tri faze (po Rakovec-Felser, 2009): 

- Zaznavni procesi 

Posameznik se prične zavedati spremenjenega stanja, sprva nejasno, nato pa vedno 

jasneje, in lahko neprijetna občutja vedno bolje opredeli (npr. na koži na roki opazi novo 

obarvano znamenje). 

- Kognitivni procesi  

Posameznik ocenjuje spremenjeno stanje in oblikuje neke zaključke, mnenje, domneve 

pa tudi pomisleke in dvome (npr. ustvari si predstavo, da lahko gre za nevarno rakavo 

spremembo na koži). 

- Spoprijemanje v ožjem smislu 

Posameznik se čustveno odzove na spremembe in se odloča, kako ukrepati (npr. gre na 

zdravniški pregled). 

 

2.1 Spoprijemanje s kriznim življenjskim dogodkom 

 

Za reševanje kriznih dogodkov posamezniki uporabljajo različne strategije. Nekateri se lotijo 

reševanja problema kognitivno, drugi se ukvarjajo predvsem z občutki in čustvi. Nekateri iščejo 

vzroke, drugi rešitve. Eni so optimistični, spet drugi padejo v vlogo žrtve s pesimistično 

naravnanostjo (Ule, 2003). Na posameznikov odziv na stresni dogodek vpliva vir nadzora, 

samopodoba in ocena lastnih zmožnosti. Tako »posamezniki s trdno in pozitivno samopodobo 

ter notranjim pozitivnim občutkom nadzora nad lastnim življenjem običajno kažejo uspešnejše 

odzive in prilagoditev na stresne dogodke kot posamezniki z nizko samopodobo in zunanjim 

virom nadzora« (Jakopec, 2010, str. 61).  
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Ko pride do spoprijemanja, se posamezniki običajno opirajo na vire moči. Opredelitev le-teh je 

veliko, Možina (2014) jih razdeli na:  

- Socialni viri: pomembni drugi ljudje v socialnem okolju, družina, prijatelji, partner, 

prav tako pa tudi institucije, društva itd.  

- Psihološki viri: lastne osebnostne lastnosti, sposobnosti in kompetence, spomini, 

izkušnje, duhovne vrednote, prepričanja, za katera se zavzemamo, ideje, vera ali religija, 

pripravljenost in sposobnost za posebne napore, upanja za prihodnost idr.  

- Fizični oz. telesni viri: izgled, telesna kondicija idr.  

- Materialni viri: stanovanje, denar, hiša, avto idr.  

Najbolj splošni načini ravnanja v obremenilnih situacijah po raziskavah Lehrova in Thomae 

(1992, v Ule, 2003) so:  

- Storilnostno vedenje  

Ena najpogostejših reakcij ljudi na obremenilne situacije. To so vse reakcije, ki terjajo 

dodaten napor, trud, energijo in s katerimi želi posameznik rešiti določen življenjski 

problem ali doseči nek cilj.  

- Iskanje institucionalne pomoči  

Posameznik ga uporabi takrat, ko ima občutek nemoči zaradi nastale situacije. Pomeni, 

da se v situacijah, ki niso odvisne (samo) od njega in njegove volje, obrne po pomoč na 

institucije. Sem štejemo npr. obisk pri zdravniku, iskanje pomoči v institucijah 

socialnega skrbstva itd.  

- Uporaba socialnih mrež pomoči  

Opiranje na neformalno socialno okolje (bližnji, svojci, partner, prijatelji, sodelavci, 

sosedje itd.). Iskanje takšne pomoči je eno najbolj običajnih odgovorov posameznika na 

obremenilni življenjski dogodek. Odsotnost socialnih stikov namreč pomeni socialno 

izolacijo, ki pa je že sama po sebi obremenilni življenjski dogodek. Samoizpoved, na 

drugi strani, ima posebno v kontaktih z ljudmi, ki so nam blizu, pomirjujoče, terapevtske 

učinke na posameznika in ga razbremeni. 

- Sprejemanje situacije 

Pojavi se v situacijah, ki se jim ne da izogniti in terjajo veliko samoodpovedi (npr. 

kronična bolezen, invalidnost, smrt bližnjega itd.). Sprejetje težav ne pomeni nujno 
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pasivne vdanosti. Lahko je celo zelo aktivno dejanje, s katerim si posameznik olajša 

pritisk.  

- Pozitivno mišljenje oziroma razlaganje situacije  

Pomeni poudarjanje pozitivnih vidikov obremenilnega dogodka in dajanje manjše 

pozornosti negativnim vidikom. Dogaja se lahko kot npr. primerjava sedanje situacije s 

še težjimi svojimi izkušnjami ali z izkušnjami drugih ljudmi, ki so preživeli podobne 

izgube. Izvor pozitivne razlage obremenilnega dogodka je lahko tudi zanašanje na 

lastno sposobnost in izkušnje. Pri tem ne govorimo o potiskanju neugodnih vidikov v 

nezavedno (obrambni mehanizem), temveč gre za spremembo zornega kota gledanja na 

dogodek, tako da dobijo pozitivni vidiki večjo težo kot negativni, čeprav se posameznik 

ob tem lahko še kako zaveda težkih izgub.  

 

2.2 Spoprijemanje z boleznijo 

 

Posamezniki se z boleznijo in nezmožnostjo soočajo na različne načine. Nekateri se aktivno 

soočijo s svojim stanjem, se naučijo novih veščin ali se aktivno vključijo v zdravljenje bolezni 

in njenih posledic. Drugi se pred stresom in realnostjo diagnoze branijo z zanikanjem njene 

resnosti, izogibanjem priporočenemu zdravljenju ali nasprotovanjem učenju novih veščin, 

povezanih z novim stanjem. Spet drugi se spoprijemajo s samouničevalnim vedenjem, z 

aktivnim nadaljevanjem vedenja, ki ima negativne učinke na njihovo zdravje (Falvo, 2005). 

Obstaja veliko raziskav pod različnimi zornimi koti in različnih delitev slogov ter strategij 

spoprijemanja. Nekateri strategije in sloge spoprijemanja z boleznijo enačijo s strategijami in 

slogi spoprijemanja z vsemi kriznimi dogodki. Tako bi lahko soočanje z boleznijo obravnavali 

tudi po zgoraj naštetih najbolj splošnih načinih ravnanja v obremenilnih situacijah. Mnogo 

raziskovalcev pa je razvilo tudi specifične opise strategij spoprijemanja z boleznijo. Nekatere 

izmed njih si bomo ogledali v nadaljevanju. 

 

2.2.1 Slogi spoprijemanja z boleznijo 

 

Izraz "slog spoprijemanja" navadno pomeni značilne metode, ki jih posamezniki uporabljajo za 

soočanje z ogrožajočo situacijo. Večina teorij o spoprijemanju se osredotoča na transakcijski, 
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dinamični vidik spoprijemanja, vseeno pa obstaja skupina vedenjskih znanstvenikov, ki 

spoprijemanje vidijo bolj kot značajsko lastnost. Večina teorij spoprijemanja na spoprijemanje 

gleda kot na spremenljivko, ki se spreminja glede na posameznikove okoliščine. A del 

raziskovalcev na spoprijemanje vseeno gleda kot na vedenje, ki je večinoma nespremenjeno ne 

glede na situacijo, saj ima posameznik svoj lastni način, slog odzivanja in obvladovanja stresa, 

kakršen koli že je. Spet tretji, interakcionisti, pa so mnenja, da na slog spoprijemanja vplivajo 

tako posameznikove lastnosti kot okoliščine (Manne, 2003).  

Obstaja več modelov opisa slogov spoprijemanja. Miller (1980) v svoji teoriji pravi, da se 

posamezniki z zdravstvenimi grožnjami praviloma soočajo na dva načina: z monitoringom ali 

ravnodušnostjo (»blunting«). Prvi iščejo, odkrivajo in potencirajo ogrožajoče znake, drugi pa 

se skušajo zamotiti od njih in jih podcenjujejo. 

Radley in Green (1985; 1987) razvijeta drug model opisa slogov spoprijemanja. Tako načine 

prilagoditve na kronično bolezen razdelita v relaciji do socialnega okolja in do bolezni, kar 

uprizarja spodnja shema. 

2.1 Shema: Slogi spoprijemanja po Radleyu in Greenu (1985) 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Prilagoditev 

Za ta slog je značilna integracija bolezni v življenje posameznika preko sledenja 

prilagojenim ciljem. Bolnik zavzame aktivno držo pri spoprijemanju z boleznijo, 

medtem ko se usmerja v prihodnost. Pridobiva znanje o svoji diagnozi, poskuša svoje 

življenje prilagoditi prihodnosti z boleznijo, saj sprejema, da prilagoditev ne bo le 

začasna. Ohranja aktivno in pozitivno vpetost v zunanje interese ter je aktivno vključen 

v svoje zdravljenje. 

 

PRILAGODITEV SEKUNDARNA 

PRIDOBITEV 

AKTIVNO ZANIKANJE 

komplementarnost z boleznijo 

ohranjena  

socialna aktivnost 

izgubljena  

socialna aktivnost 

RESIGNACIJA 

nasprotovanje bolezni 
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- Sekundarna pridobitev 

O tem slogu govorimo, ko bolezen v posamezniku povzroči manjšo odnosno aktivnost 

oziroma manj pestro socialno življenje, kar pa postane kontekst in razlog njegovega 

zasledovanja drugih koristnih in nagrajujočih dejavnosti. Posameznik spoznava, da je 

imela bolezen zanj tudi pozitivne učinke. Ti učinki so lahko npr. obogateni odnosi z 

drugimi ljudmi, prerazvrstitev življenjskih prioritet ipd. Posameznik skuša čas, ki ga 

ima, karseda dobro izkoristiti, zmore uživati v odnosih, četudi je odvisen od drugih, in 

ceniti večjo zasebnost, ki jo prinaša manj socialnih stikov. 

- Aktivno zanikanje 

Zaznamuje ga poskus ignoriranja bolezni preko ohranjanja socialnih odnosov in 

zanikanja resnosti simptomov ter posledic bolezni. Posameznik se dela, kot da ni bolan 

ali kot da je bolezen le začasna, in jo skriva pred drugimi. Ko ga le-ta začne ovirati pri 

družbenem življenju, se čuti krivega, da njegova družbena vloga ni več takšna, kot je 

bila.  

- Resignacija 

Pri tem slogu manjšo socialno aktivnost spremlja občutek poraza proti bolezni. To se 

lahko izraža v posameznikovi pasivnosti, nemoči, brezupu ali občutku lastne zmanjšane 

vrednosti zaradi bolezni. Težavo ima razmišljati o prihodnosti z boleznijo, saj se mu zdi 

življenje z njo nemogoče. Hitro se začne smiliti samemu sebi, se čuti odrezanega ali 

izoliranega od drugih in ima občutek, da bolezen obvladuje njegovo življenje.  

Greer in Watson (1987) v Lestvici mentalne prilagoditve na raka (angl. Mental Adjustment to 

Cancer Scale) opisujeta drugačno razdelitev slogov spoprijemanja z boleznijo in sicer na: 

brezup/nemoč, fatalizem, anksiozne preokupacije, izogibanje in bojeviti duh. 

- Brezup/nemoč 

Za ta slog spoprijemanja je značilna visoka raven anksioznosti in depresije, prav tako 

pa posameznik nima občutka kontrole nad dogodki, čuti se nemočnega. Preplavljen je 

z grožnjo bolezni in bi se najraje vdal. Njegov odnos do bolezni in življenja na splošno 

je pesimističen. Zato je vsa njegova pozornost usmerjena na možno izgubo življenja ali 

na bolezen kot poraz. Večina raziskovalcev se strinja, da ta slog za izid bolezni ni 

pozitiven. 

- Fatalizem  

Za razliko od prvega posameznik pri fatalističnem slogu doživlja nizko raven 

anksioznosti in depresije, vendar ima vseeno občutek majhne kontrole nad situacijo. To 
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ga vodi v pasiven odnos do življenja oziroma vdanost v usodo. Vse je v rokah 

zdravnika/Boga/usode. Tak posameznik ne razvija strategij spoprijemanja z boleznijo, 

saj verjame, da nima nanjo nobenega vpliva. Tudi pri tem slogu večina raziskovalcev 

poroča o slabem izidu bolezni. 

- Anksiozne preokupacije 

Ta slog posameznika vodi v nenehno razmišljanje in skrb o bolezni. Bolezen je zanj 

velika grožnja. Vsako spremembo v počutju interpretira kot simptom nove bolezni ali 

njenega poslabšanja, zato potrebuje stalno pomirjanje in potrditev. Takšni bolniki se 

tudi pogosto poslužujejo alternativnih oblik zdravljenja in hlastajo po informacijah. 

Nagnjeni so k anksioznosti in depresiji. Ta slog navadno ne prinaša pozitivnih rezultatov 

za izid bolezni. 

- Izogibanje  

Bolnik s tem slogom spoprijemanja zanika diagnozo ali pa v svojih mislih zmanjšuje 

resnost bolezni, zaradi česar grožnjo bolezni doživlja kot manjšo. Izogiba se 

premišljevanju o njej in iskanju rešitev. Pogosto svojo bolezen tudi skriva pred drugimi. 

Takšnega sloga se lahko poslužuje, ker je situacija zanj preveč boleča. Druga možnost 

pa je, da si posameznik sicer prizna resnost bolezni, vendar se zavestno odloči, da bo 

živel, kakor da bi bolezni ne imel. Za to uporablja različne načine preusmerjanja misli 

in vedenja. Raziskovalci za ta slog poročajo o različnem vplivu na izid bolezni.  

- Bojeviti duh  

Za zadnji slog spoprijemanja z boleznijo so značilni nizka raven anksioznosti in 

depresije ter visok občutek kontrole. Posameznik diagnozo sprejme kot izziv, se aktivno 

spoprime z njo in ima optimističen pogled na izid bolezni. Verjame, da lahko sam 

pripomore k zdravljenju. Razvija različne kognitivne strategije, ki pripomorejo, da 

celotno izkušnjo življenja z boleznijo ocenjuje kot pozitivno. Ta slog raziskovalci 

povezujejo z boljšo prognozo in višjim občutkom kontrole.  

 

2.2.2 Strategije spoprijemanja z boleznijo  

 

Strategije spoprijemanja so podzavestni mehanizmi, ki jih posamezniki uporabljajo za 

spoprijemanje s stresom. Vsak posameznik ima prevladujoče strategije spoprijemanja, s 

pomočjo katerih zmanjšuje anksioznost in ponovno vzpostavlja ravnovesje po tistem, ko je bil 
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soočen s stresom. Strategije, ki jih je posameznik že uporabil v preteklosti, bo najverjetneje 

uporabil tudi za soočenje s kronično boleznijo ali nezmožnostjo. Uporaba strategij 

spoprijemanja zmanjšuje anksioznost in posamezniku pomaga v življenju vzpostaviti 

ravnovesje in produktivnost. Čeprav so te strategije v pomoč, je njihova pretirana uporaba lahko 

tudi škodljiva (Falvo, 2005). 

Ule (2003) našteva najznačilnejša obvladovalna ravnanja pri spopadanju z boleznijo: 

- Izraba priložnosti 

Dovolj hitro in aktivno soočenje s problemom (da ne odlašamo po nepotrebnem), ko 

vidimo pred seboj možnost za uspešno rešitev problema (npr. sposobnost bolnika, da se 

hitro odloči za zdravljenje). 

- Prošnja za pomoč 

Posameznik se lahko obrne na določene osebe, skupine in institucije ali pa na 

nadnaravne, "višje sile". Praviloma gre za prošnje "pomembnim drugim".  

- Odpor  

Gre za odpor do predloženih nasvetov, ker ti izvirajo iz tradicije ali avtoritet, ki jih 

posameznik ne sprejema. Ta način odzivanja je značilen predvsem za mladostnike, 

uporabljajo pa ga tudi srednje in starejše generacije ljudi, ko se zdravstveni nasveti 

dotikajo njihovih ustaljenih življenjskih navad (npr. opustitev kajenja, sprememba 

prehranskih navad ipd.). 

- Identifikacija s cilji in usodo drugih  

Temelji na sposobnosti vživljanja v položaj drugega. Posameznik se obogati z 

izkušnjami drugih (npr. v skupini bolnikov za samopomoč). Lahko se identificira z 

dosežki, ki jih imajo zanj pomembni drugi, in doživlja svoj lastni uspeh skozi uspeh 

drugih. 

- Upanje  

Upanje pride do izraza še posebej takrat, ko posameznik nima vpliva oziroma nadzora 

nad situacijo (npr. pri neozdravljivi bolezni). Ali ga je sposoben ali ne, je veliko odvisno 

od njegove osebnosti, pogleda na svet, vere itd.  

- Sprememba pričakovanj  

Govorimo o hitrih in velikih spremembah stališč, hierarhije vrednot ter vedenj, ko 

posameznik (npr. ob težki bolezni) pride do spoznanja, da njegova stara pričakovanja in 

cilji niso več uresničljivi. 
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- Zaupanje v druge  

Posameznik zaupa, se zanaša in išče oporo v pomembnih drugih, skupinah in/ali 

institucijah, da mu bodo pomagale rešiti neko obremenilno življenjsko situacijo oziroma 

problem, prevzele ali izpeljale neko konkretno nalogo.  

- Strah in beg  

Posameznik se lahko na obremenilne dogodke odzove tudi neadaptivno, z umikom pred 

problemi. To reakcijo je potrebno obravnavati enakopravno z drugimi, ki so pri 

soočanju z obremenilnimi dogodki sicer uspešnejše. Največkrat se kaže v negotovosti, 

nebogljenem oklepanju svojcev ali zdravstvenega osebja, pretirani potrebi po tolažbi in 

pozornosti, hitrem in nekritičnem verjetju v "čudežna zdravila", izmikanju, pretiranem 

samoopazovanju itd.  

- Kritika in agresija  

Družbeno neadaptivni reakciji, ki problema ne rešita, temveč lahko težave še 

pomnožita. Agresivnost se kaže na primer v posameznikovem obtoževanju okolice za 

svoje stanje, prepirljivosti, žaljenju in očitkih. Gre za na videz aktivno reakcijo želje po 

spremembi, ki pa najpogosteje izzveni v prazno v obliki resignacije. 

Falvo (2005) strategije spoprijemanja z boleznijo razdeli na: 

- Zanikanje 

Z zanikanjem posamezniki zanikajo resničnost stresne situacije, v kateri so se znašli. V 

primeru bolezni lahko svojo diagnozo zanikajo s tem, da se izogibajo svetovanemu 

zdravljenju ali pa zanikajo posledice svoje bolezni. V zgodnjih fazah prilagajanja 

novemu stanju je zanikanje lahko dobrodejno, saj posamezniku omogoča, da se boleči 

resničnosti prilagodi z njemu lastno hitrostjo in brez pretirane anksioznosti. Če traja dalj 

časa, pa lahko zaradi njega bolnik zavrne zdravljenje ali pa se ne nauči novih veščin, ki 

so potrebne za spoprijemanje z boleznijo. V primeru nalezljivih bolezni ali telesnih 

omejitev pa lahko zanikanje in neukrepanje ogrozi tudi druge (primer: nezaščiteni spolni 

odnosi kljub okužbi z virusom HIV ali vožnja avtomobila kljub drastičnemu 

poslabšanju vida). 

- Regresija 

O regresiji govorimo takrat, ko se posameznik s svojim vedenjem vrne na zgodnejšo 

fazo svojega razvoja. Postane bolj odvisen od drugih, vede se bolj pasivno ali manj 

obvladuje svoja čustva in ima čustvene izpade. V zgodnejših fazah bolezni, sploh pri 

tistih, ki terjajo počitek in neaktivnost, je takšen odziv lahko terapevtski. V primeru dalj 
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časa trajajoče regresije pa to lahko posamezniku onemogoča, da bi se prilagodil in 

dosegel raven samostojnosti, ki bi mu omogočila doseči njegovo maksimalno 

funkcionalnost.  

- Kompenzacija 

Kompenzacija je strategija, ko posameznik zaradi funkcionalnih omejitev na enem 

področju, ki jih je prinesla bolezen, načrtno začne bolj razvijati druga področja. To 

vedenje je na splošno zelo konstruktivno, še posebej ko so nova vedenja usmerjena proti 

pozitivnim ciljem in rezultatom (npr. plesalec, ki se po poškodbi ali bolezni, zaradi 

katere ne more biti več fizično aktiven, usmeri v kreativno pisanje). Kompenzacija pa 

je lahko tudi škodljiva, če je novo vedenje samodestruktivno ali družbeno 

nesprejemljivo (npr. nekdo, ki je postal iznakažen, lahko postane promiskuiteten, zato 

da kompenzira s svojim občutkom fizične neprivlačnosti). 

- Racionalizacija 

Ta strategija posamezniku omogoča, da najde družbeno sprejemljive razloge za svoje 

vedenje ali da upraviči svoje nedoseganje zastavljenega cilja ali neopravljeno nalogo. 

Čeprav racionalizacija lahko ublaži razočaranje neuresničenih sanj in ciljev, je lahko 

škodljiva, če posameznika ovira pri prilagajanju na bolezen in pri doseganju njegovega 

polnega potenciala. 

- Preusmeritev čustev 

Preusmeritev čustev je ena najbolj pozitivnih in konstruktivnih spoprijemalnih strategij. 

Pomeni, da posameznik nesprejemljiva čustva in ideje preusmeri v družbeno 

sprejemljiva vedenja. Kronični bolnik ima na primer lahko močne občutke jeze na samo 

diagnozo, okoliščine, zdravstveni sistem itd. Če to čustveno energijo uspe preusmeriti 

v pozitivna, konstruktivna dejanja, je lahko to zelo blagodejno. Kot pri drugih 

strategijah pa je tudi tu možno, da čustva preusmeri v destruktivna dejanja, kar vodi v 

negativne posledice za njegovo zdravje in spoprijemanje z boleznijo.  

Posamezniki se navadno oprimejo tistih strategij spoprijemanja, ki so jim v preteklosti že 

pomagale. Ko stare strategije niso več učinkovite, mora posameznik najti nove. Učinkovito 

spoprijemanje omogoča posameznikom, da ponovno vzpostavijo čustveno ravnovesje, 

dosežejo pozitiven pogled na svet in se izognejo ohromitvi od strahu, jeze ali depresije (Falvo, 

2005). Čeprav so si načini spoprijemanja z boleznijo med seboj zelo različni, se večina 

raziskovalcev strinja, da njihove uspešnosti ne moremo presojati skozi stališča socialne 

prilagojenosti in zaželenosti, ampak z vidika bolnikovega dobrega počutja (Rakovec-Felser, 

2009).  
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Spoprijemanje se ne dogaja v vakuumu. Socialno okolje lahko spodbuja ali pa zavira 

učinkovitost spoprijemanja. »Na splošno je optimalno okolje tisto, ki posameznikom karseda 

pomaga pridobiti občutek nadzora z aktivno udeležbo v sklepanju odločitev in prevzemanju 

odgovornosti za njihovo lastno usodo« (Falvo, 2005, str. 5).  

 

2.2.3 Iskanje smisla in religiozno spoprijemanje z boleznijo 

 

Ko se ljudje soočajo s težavami, iščejo podporo v različnih sferah življenja, med drugim tudi v 

religiji oziroma veri (s čimer pojmujemo izkušnje, kognicije, vedenja, pomembna v odnosu do 

svetega). To je zlasti pomemben vir moči takrat, ko se posamezniki srečujejo s posebej težkimi 

stiskami in so njihove zmožnosti za rešitev situacije omejene (Cvetek idr., 2007). Navezovanje 

stika z Bogom nudi občutek tolažbe in razumevanje smisla življenja in njegove kvalitete. Poleg 

tega religija posamezniku, ki se sooča s težko situacijo, pomaga uravnavati njegova čustva, kar 

vse pripomore k uspešnejšemu soočanju, spoprijemanju in prilagajanju (Alvani, Hosseini in 

Alvani, 2012). 

Na pogostost religioznega soočanja vpliva več dejavnikov (kulturno okolje, vrsta stresnega 

dogodka itd.). Nekatere raziskave poročajo o naslednjih izsledkih (Cvetek idr., 2007): 

-  42,3 % bolnih, hospitaliziranih pacientov je spontano poročalo o tem, da jim je eden ali 

več religioznih faktorjev pomagal pri soočanju z njihovo boleznijo ali z življenjem na 

splošno. 

-  73,4 % je kot strategijo soočanja uporabljalo religijo »v večji meri«.  

- V hospitaliziranem vzorcu iz Londona je 79 % pacientov uporabilo svoja religiozna 

prepričanja za pomoč pri soočanju.  

- Med hospitaliziranimi in dolgotrajnimi pacienti jih je 86 % uporabljalo religiozne 

aktivnosti, da so se soočali s problemi.  

Kot je omenjeno že zgoraj, so raziskovalci na tem področju izpostavili predvsem dva ključna 

elementa religioznega soočanja (Cvetek idr., 2007): 

- Iskanje pomena 

V človeku se v času stiske prebudijo globoke potrebe po varnosti, moči in kontroli. 

Posledično skuša v dogodkih, ki se mu zgodijo, najti pomen oziroma smisel. Vera pri 

reševanju teh dilem velikokrat ponuja ustrezne odgovore. Religiozni pomen, ki ga 

dajejo ljudje določenemu dogodku, pomaga pri soočanju z življenjskimi preizkušnjami. 
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Četudi se težave zdijo nepremagljive, daje vera občutek, da jih je mogoče obvladati, pri 

čemer smo že na področju kontrole nad situacijo.  

- Iskanje kontrole  

Zgodbe ljudi, ki se soočajo z nekaterimi težjimi boleznimi, kažejo, da je izguba kontrole 

še posebej pomemben in boleč aspekt izkušnje. Obračanje k religiji vodi posameznika 

v stik z Bogom (oziroma višjo silo), ki ga zaznava kot tistega, ki ima nadzor. Posledično 

dobi tudi sam večji občutek kontrole in gotovosti za prihodnost. Pargament (1997, v 

Cvetek idr., 2007) v zvezi s pojmom nadzora in vlogo vere pri soočanju s stisko govori 

o treh različnih oblikah doseganja kontrole nad situacijo. Prvi način je prepustitev (angl. 

defering mode). To je na primer zatekanje k molitvi, kjer posameznik problem preloži 

v Božje roke. S tem, ko vso kontrolo nad situacijo preda Bogu, dobi občutek, da je 

situacijo mogoče obvladati. Kontrola tako prihaja od zunaj. Druga oblika je sodelovanje 

(angl. collaborative mode), kjer gre za sodelovanje z Bogom in iskanje podpore pri 

njem, ko se posameznik aktivno sooča z reševanjem stiske. Pri samousmerjevalnemu 

pristopu (angl. self-directive approach) pa se na Boga ne računa, čeprav vera vanj 

obstaja, vendar posameznik sam pristopa k problemu, za rešitev katerega je potrebna 

osebna angažiranost, ne pa Božja pomoč.  

Dodatna pomembna elementa religioznega soočenja sta (Cvetek idr., 2007): 

- Sodelovanje  

Ljudje s pozitivnim religioznim soočanjem pri obvladovanju svoje krize z Bogom 

oziroma višjo silo sodelujejo. To jim omogoča podporo, vodenje in moč. Molitev 

zmanjšuje izolacijo, odnos z Bogom pa poveča občutek upanja in zaznavanje virov ter 

notranje moči.  

- Povezanost  

Religiozna vera za večino ljudi pomeni tudi versko skupnost, kar posameznika 

približuje spodbudnemu okolju, kjer se lahko bolečino prepozna in potolaži. Zmanjšuje 

se tudi občutek izolacije ter povečuje intimnost z drugimi.  
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3. Doživljanje bolezni in emocionalne reakcije  

 

Na doživljanje bolezni vpliva praktično vse. Posameznikov način življenja pred boleznijo, 

njegove sanje, upi, načrti in kako je bilo potrebno le-te zaradi bolezni preoblikovati, mogoče 

celo popolnoma spremeniti (Lundman, Öhman in Söderberg, 2006).  

Izkušnjo bolezni in zdravja bi lahko raziskovali na različnih ravneh: na ravni posameznika 

(osebna identiteta, biogenetske in ontogenetske značilnosti), na mikrokulturni (medsebojne 

vloge in interakcije, domače in skupnostne tradicije) in na makrokulturni ravni (kulturni in 

transkulturni sistemi). To prikazuje spodnja shema. Izkušnja bolezni, ki jo predstavlja trikotnik, 

se zajeda v vse tri ravni, kar pomeni, da se ljudje na probleme z zdravjem odzovejo tako 

individualno kot kolektivno in to skozi številne sisteme. Meje (črtkane črte) so permeabilne 

(McElroy in Jezewski, 2000).  

3.1 Shema: Analitične razsežnosti izkušnje zdravja in bolezni (McElroy in Jezewski, 2000) 
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3.1 Emocionalne reakcije na bolezen 

 

Soočenje z boleznijo navadno izzove različne emocionalne odzive. Tako ob novici o bolezni 

posameznik običajno zdrsne v krizo, ob tem pa občuti različna, večkrat obremenilna čustvena 

stanja (Rakovec-Felser, 2002). Zgodovinsko gledano so bila ta stanja pogosto pojmovana kot 

zaporedje faz, podobne fazam žalovanja ob izgubi pomembne osebe (Jakopec, 2010). Eden 

takšnih modelov je pet stopenj žalovanja po Kübler-Ross (1969): zanikanje, jeza, pogajanje, 

depresija in sprejetje. Pozneje so se razvili še različni od 3- do 7-stopenjski modeli. Kendall 

(1998, v Jakopec, 2010) meni, da pojmovanje procesa čustvenega prilagajanja na bolezen kot 

togega zaporedja neizogibnih faz vsiljuje posamezniku pasivnost. Sociološke kritike tega 

modela pa opozarjajo na dejstvo, da so takšna pojmovanja neke vrste socialni pritisk, saj 

omejujejo izbiro in ne omogočajo osebnega nadzora. Čustveno prilagajanje namreč pojmujejo 

kot neizogiben proces socializacije v vlogo in status bolne, invalidne osebe.  

Čustvene reakcije na bolezen so pri posameznikih različne. Nekaj najpogostejših je: 

- Žalovanje 

Žalovanje je normalna reakcija na izgubo (Falvo, 2005). »Oseba občuti žalost tedaj, ko 

oceni, da dokončno izgublja nekaj, kar je zanjo pomembno in na kar je čustveno 

navezana« (Milivojević, 2008, str. 661). Bolni posamezniki se tako lahko soočijo z 

izgubo različnih telesnih funkcij, včasih celo dela telesa. Izgubijo lahko tudi nekatere 

socialne vloge in status (Falvo, 2005). V vsakem primeru pa izgubijo zdravje. Vse to 

lahko vodi v proces žalovanja, ki pri vsakem posamezniku poteka na drugačen način.  

- Strah in anksioznost 

Posamezniki običajno občutijo strah, ko so soočeni z grožnjo. Bolezen predstavlja 

grožnjo, saj lahko potencialno pomeni izgubo telesnih funkcij, samostojnosti, v 

nekaterih premerih tudi izgubo življenja. Nekatere je strah neznanega oziroma 

nepredvidljivega, ki ga s seboj prinaša bolezen. Svoje doda tudi strah pred 

hospitalizacijami in različnimi posegi, operacijami, načini zdravljenja (Falvo, 2005). 

Anksioznost se še poveča ob zapletih v poteku zdravljenja in/ali poslabšanju 

zdravstvenega stanja ob prej že ponovno vzpostavljenem prilagojenem načinu življenju 

po postavljeni diagnozi (Rakovec-Felser, 2009). 

- Jeza 

Posamezniki lahko čutijo jezo nase ali na druge, ker svoje spremenjeno telesno stanje 

ali njegove posledice pojmujejo kot krivico (Falvo, 2005). "Zakaj jaz?" "To ni 
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pravično!" "Kdo je kriv za to?" Takšne in podobne odzive lahko vzbudi zavedanje, da 

je bolezen trajna in bo vplivala na nadaljnjo življenje (Kübler-Ross, 1969). Nekateri 

verjamejo, da je njihova bolezen povezana z neprimernim vedenjem njih samih ali pa 

ljudi okoli njih in bi se ji lahko izognili. Če sebe pojmujejo kot žrtve, je jeza usmerjena 

na druge ljudi ali na samo situacijo, v kateri so se znašli. Če sebe dojemajo kot krive za 

bolezen, pa je jeza usmerjena nase. Jeza lahko izhaja tudi iz frustracije in je tako 

usmerjena na vse, ki so ali nikakor niso povezani z boleznijo in/ali njenim izidom 

(Falvo, 2005). 

- Depresivnost 

Številne raziskave govorijo o tem, da je depresivnost eden pogostih odzivov na bolezen, 

ki pa se razvije šele po določenem času od postavitve diagnoze oziroma po tem, ko je 

posameznik že imel možnost dojeti, kaj se v resnici dogaja (Rakovec- Felser, 2009). Ob 

soočenju z realnostjo, resnostjo in posledicami bolezni lahko pričenja doživljati občutke 

brezupa, nemoči, apatije, brezvoljnosti, težave v spanju, spremembo apetita, slabo 

koncentracijo itd. (Falvo, 2005). Depresija naj bi se razvila pri četrtini kroničnih 

bolnikov, s posameznimi oziroma nekaterimi simptomi pa se sooča četrtina kroničnih 

bolnikov (Rakovec-Felser, 2002). 

- Negotovost 

Negotovost je osrednja izkušnja velikega števila kronično bolnih. Kot taka ni prisotna 

le ob postavljanju diagnoze in pri poteku zdravljenja, ampak se prenaša na vsa področja 

posameznikovega življenja (Adam in Herzlich, 2002). Zlasti jo lahko pričakujemo v 

primerih, ko zdravljenje in bolezen pomenita bistveno spremembo načina življenja. 

Negotovost se še stopnjuje, če posameznik od zdravstvenega osebja ne dobi jasnih 

sporočil o poteku zdravljenja in/ali bolezni (Rakovec-Felser, 2009). Pri nekaterih 

boleznih je prisotna vedno, saj oboleli nikoli ne ve, kdaj bo prišlo do poslabšanja ali 

spremembe stanja in kaj vse bo le-ta prineslo s seboj (Adam in Herzlich, 2002). 

- Krivda 

Krivdo lahko opišemo kot samo-kritičnost ali obtoževanje. Posameznik se lahko čuti 

krivega, če je npr. mnenja, da je prispeval ali celo povzročil svojo bolezen (npr. pljučni 

rak, ki je nastal zaradi kajenja), ali če čuti, da bolezen njegovi družini nalaga veliko 

breme. Krivdo pogosto občutijo tudi bolnikovi družinski člani, če npr. do bolnika čutijo 

jezo ali zavračanje. Prav tako v bolniku z obtoževanjem in sramotenjem večajo njegov 

občutek krivde. Krivda je lahko velika ovira tako na poti soočanja z boleznijo kot na 

poti poskusov rehabilitacije (Falvo, 2005).  
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- Emocionalni šok 

Bolnik ali njegovi svojci lahko ob pojavu bolezni doživijo emocionalni šok, pri katerem 

gre za tako močne emocionalne reakcije, da posameznik izgubi stik z realnostjo. Pojavi 

se predvsem takrat, ko do nastopa hude bolezni pride nenadno in nepričakovano. Ta 

nova krizna situacija sesuje njegov življenjski postulat, zato jo doživlja kot popolno 

katastrofo, brez realne ocene situacije (Milivojević, 2008). Običajno se ob njem pojavi 

še zanikanje in potlačitev, ki bolnemu pomagata preboleti prvi šok ob soočenju z novico 

o bolezni (Rakovec-Felser, 2009). 

 

4. Bolnik in socialno okolje 

 

Dolgotrajna bolezen vpliva na različna področja posameznikovega življenja. S seboj prinese 

spremembe, ki vplivajo na način življenja in pogosto onemogočajo zadovoljevanje družbenih 

in razvojnih vlog. Bolezen vpliva tudi na družinske člane in pomembne druge (Lundman idr., 

2006). Tako imajo bolniki, ki so neozdravljivo in/ali kronično bolni, več socialnih, interaktivnih 

in eksistencialnih težav kot bolniki z akutnim obolenjem, saj njihovo stanje sproža 

kompleksnejše socialne dileme. Mnogim se zdi, da je resno bolne težko integrirati v socialni 

svet in zato reagirajo z umikom, pozabo ali ignoriranjem (Ule, 2003). Po Charmasu (1983, v 

Lundman idr., 2006, str. 114) »ljudje s kronično boleznijo občutijo družbeno izolacijo in 

osamljenost, depresijo, omejeno aktivnost in občutek, da so v breme.« 

Nekateri ljudje so mnenja, da je potrebno bolnike predvsem tolažiti in jim vlivati upanje. Včasih 

je to mogoče potrebno, vendar je vprašanje, kako to naredimo. Če npr. osebo z neozdravljivo 

boleznijo prepričujemo, da bo kmalu popolnoma zdrava in še v boljšem stanju, kot preden je 

zbolela, ji damo predvsem občutek, da je ne razumemo ali ne jemljemo resno ali nimamo pojma, 

kaj se v resnici dogaja. S takšnim človekom se bolni težko odkrito pogovarja (Klevišar, 1990). 

Nekatere tolažbe, ki jih bližnji sporočajo bolniku, pa v resnici odražajo njihove strahove. Če se 

z bolnikom ne pogovarjajo, mu ne prisluhnejo, sčasoma postajajo zelo oddaljeni. Še posebej če 

si ob tem slikajo svoje predstave, kaj bolnik doživlja in kako bi se moral vesti. Zdrav človek je 

ob bolnem pogosto v zadregi (Radonjič Miholič, 2009). 
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4.1 Socialna opora 

 

Socialna opora, ki jo nudijo člani bolnikovega socialnega omrežja, je pomemben dejavnik pri 

spoprijemanju z boleznijo (Pahor, Domajnko in Hlebec, 2011). Zanj bi lahko rekli, da je eden 

»najpomembnejših izvorov odpornosti na stres, ki ga zagotavljajo ter oblikujejo interpersonalne 

interakcije« (Selič, 1999, str. 68). Falvo (2005) govori celo o tem, da je od socialnih interakcij 

s pomembnimi drugimi in okoljem odvisno, kakšna bo stopnja adaptacije, sprejemanja in 

prilaganja na novonastalo situacijo, ki jo prinaša bolezen.  

Bolni se v večini primerov opirajo na socialne mreže in socialne vezi. Socialna opora 

posamezniku omogoča, da se lažje spopada z nastalo situacijo. Obstaja več vrst opore: bližnji 

lahko popolnoma poskrbijo za onemoglega, lahko pa se podpora kaže tudi v manjših dejanjih, 

kot so na primer telefonski klici, obiski ipd. Socialne vezi vplivajo na psihično stanje obolelega 

in imajo konkretne učinke (npr. s pomočjo poznanstev posameznik lažje najde primernejšo 

zaposlitev). Preko njih lahko dobiva čustveno podporo, informacije in rešuje materialne težave. 

Na pomen takšnih vezi vse prepogosto pozabljamo (Adam in Herzlich, 2002).  

Socialna opora se kaže na različne načine in bi jo lahko razdelili v štiri kategorije oziroma 

oblike (Selič, 1999): 

- Instrumentalna podpora 

Neposredna pomoč, ki privede do konkretne rešitve problema (npr. usluge, materialna 

pomoč itd.). 

- Informacijska podpora 

Vključuje informacije, nasvete itd. 

- Potrjevanje človekovega ugleda 

Takšno podporo običajno nudijo tesni prijatelji, partnerji, družinski člani. Gre za 

zagotavljanje občutka lastne vrednosti, strinjanja s sistemom vrednot, prepričanj, 

potrjevanje resničnosti itd. 

- Emocionalna podpora 

Vključuje empatijo, skrb, ljubezen, dajanje občutka varnosti itd. 

Vrsta podpore, ki jo posameznik potrebuje in/ali dobi, je odvisna od situacije, preteklih 

socialnih interakcij in osebnostnih značilnosti vseh vpletenih v odnos (Selič, 1999). Številne 

študije, ki so jih opravili na relevantnih vzorcih prebivalstva in skupinah ljudi, ki so jih 
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dolgotrajno spremljali, so pokazale, da socialna podpora pozitivno vpliva na različne vidike 

zdravstvenega stanja. Večina avtorjev meni, da deluje kot neke vrste blažilec stresnih situacij. 

Čeprav ne poznamo natančnega mehanizma njenega delovanja, so njeno učinkovitost in pomen 

dokazali z obsežnimi študijami (Adam in Herzlich, 2002).  

 

4.2 Bolnikovi bližnji 

 

Čustvena reakcija bolnikovih bližnjih na njegovo bolezen je odvisna od odnosov pred boleznijo, 

osebnosti vpletenih ter resnosti bolezni in njenih posledic (Tomori, 1988). Bolezen (resna in/ali 

kronična) ne vpliva le na življenje bolnika, temveč prav tako poseže v življenja ljudi v njegovi 

socialni mreži (partnerjev, otrok, sorodnikov, prijateljev). Predstavlja vir dolgotrajnega stresa 

za vse udeležene. Spoprijemanje je večstransko in zahteva spremembe v vseh sferah življenja, 

tako v fizični kot v socialni in emocionalni. Vplivi bolezni na življenja posameznikov se kažejo 

že kmalu po postavljeni diagnozi. Bolnik in njegovi bližnji se soočajo s težkimi odločitvami 

glede zdravljenja, s preureditvijo gospodinjskih obveznosti, s prilagajanjem na potencialno 

ogrožajočo in dolgotrajno bolezen ipd. V odnosu med bolnikom in ljudmi, ki skrbijo zanj, se 

poveča odvisnost in prihaja do sprememb življenjskega sloga. Problem nastane, kadar pride do 

napetosti med zavezanostjo bolnemu svojcu in osebnimi potrebami zdravega člana (Topolovec, 

2012). 

Doživljanje svojcev je podobno kot pri bolniku, dodatno pa jih v stisko spravlja njihova nemoč. 

Nemoč je lahko še posebej izrazita, kadar pride do velikih razlik v načinu spoprijemanja z 

boleznijo med bolnikom in svojci, ker le-ti menijo, da se bolnik ne odziva na način, ki bi bil 

zanj najboljši. To lahko svojci izrazijo na primer z besedami: "Lažje bi mi bilo, če bi sam 

zbolel." Ob vsem svojem doživljanju in stiski skuša večina svojcev biti obolelemu v čim večjo 

oporo. Pomagajo mu pri vsakodnevnih aktivnostih, prevozih na preglede in zdravljenje, pri 

negi, pri pridobivanju informacij o bolezni in zdravljenju itd. (Škufca Smrdel, 2007). 
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5. Skupine za samopomoč 

 

5.1 Opredelitev samopomoči in skupin za samopomoč 

 

Koncept samopomoči naj bi prvič omenil Samuel Smiles leta 1859, ko je v knjigi Self-Help 

zapisal ponarodeli stavek, ki ga v slovenščini poznamo kot: "Pomagaj si sam in Bog ti bo 

pomagal" (v izvirniku: "Heaven helps those who help themselves"). V njem je zajeta paradigma 

samopomoči, ki govori o tem, da je posameznik v stiski (ob podpori socialnega okolja) edini 

možni rešitelj te stiske (Klemenčič Rozman, 2015). Samopomoč je torej poskus posameznikov, 

da preizkusijo nove oblike reševanja problemov in z lastno udeležbo zgradijo mrežo socialnih 

podpor ter si pridobijo vire lastnega odločanja in moči (Dekleva in Klemenčič, 2006). Ramovš 

(2003, str. 379) samopomoč opredeljuje kot »socialni vzgib v človeku, da skuša sam rešiti svojo 

stisko ali okrepiti svojo socialno klenost za kljubovanje težavam ter da pomaga 'svojim' v okviru 

družine ali druge skupine in skupnosti, ker njihovo težavo doživlja tudi kot lastno stisko.« 

Značilnost samopomočnega gibanja, da je posameznik najboljši strokovnjak za svojo stisko, je 

izrazito hermenevtična. Odmika se od pojmovanja patologije, ki je značilno za objektivistično 

epistemologijo, ki s svojimi patološkimi modeli predpisuje doživljanje in vedenje. S tem locira 

odgovornost za reševanje problema izven posameznika v predpisano intervencijo, ki temelji na 

diagnozi, ki jo je postavil strokovnjak, ki ve (Dekleva in Klemenčič, 2006).  

V postmoderni družbi so se poleg tipičnih oblik samopomoči (znotraj družin in prijateljskih 

mrež ter pomoči v obliki zavarovalništva) razvile še tri specifične oblike: skupine za 

samopomoč, organizacije za samopomoč in družbeni projekti, ki pospešujejo samopomoč 

(Klemenčič Rozman, 2015).  

Katz (1978) skupine za samopomoč opredeli kot majhne, prostovoljne skupinske strukture za 

medsebojno pomoč in dosego določenega cilja, v katerih se običajno zaradi medsebojne pomoči 

ali premagovanja skupnega problema združujejo pripadniki iste družbene skupine. Pri tem je 

fascinantna konceptualna usmeritev skupin za samopomoč in sicer pomoč brez strokovnjaka 

(Dekleva in Klemenčič, 2006). 

Skupine za samopomoč združujejo ljudi s podobnimi problemi, stiskami in izkušnjami in to na 

enakovredni ravni (Dekleva in Klemenčič, 2006). V njih je pomembna čustvena opora članov 

in zavedanje, da si delijo isti problem. To jim daje varnost in občutek, da lahko drug drugemu 
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pomagajo. Z medsebojno pomočjo si prizadevajo doseči spremembe na osebnostnem in/ali 

socialnem področju. Zaradi podobnih in specifičnih izkušenj lahko razvijejo tudi svojo lastno 

ideologijo, pogled na svet (Bogataj, 2004). Pobudniki in člani skupin za samopomoč izhajajo 

iz predpostavke: v družbi ni institucije, ki bi lahko zadovoljila njihove potrebe oziroma rešila 

njihov problem, ali pa obstoječe institucije tega ne morejo narediti na zaželen način (Maglajlić, 

1990). 

 

5.2 Funkcije in procesi skupin za samopomoč 

 

Raziskovalci poročajo o različnih pozitivnih učinkih oziroma koristih skupin za samopomoč 

(Bogataj, 2004; Maglajlić 1990):  

- nudenje čustvene opore,  

- omogočanje izmenjave izkušenj,  

- zmanjševanje občutkov stigmatizacije,  

- razvijanje pozitivne samopodobe,  

- utrjevanje zaupanja vase,  

- zbujanje upanja in usmerjanje v pozitivno mišljenje, 

- izkušnja in zavedanje, da člani niso edini s takšnimi težavami, 

- spodbujanje posameznika, da reši lastne težave in se osebnostno okrepi, 

- pozitivni učinki na primarno socialno skupino, 

- posredni pozitivni učinki na formalne, profesionalne storitve. 

Poleg teh koristi je zelo pomembna tudi krepitev moči. Nekateri jo razumejo kot skupek 

dejanskih koristi, ki jih posameznik pridobi z udeležbo v skupini za samopomoč. Vendar pa 

mnogi avtorji zagovarjajo stališče, da krepitev moči ni enaka koristim, saj je krepitev moči 

proces, koristi pa rezultat. Krepitev moči posameznika bi lahko razdelili na tri ravni: 

znotrajosebno, medosebno in zunajosebno. Ker se dogaja znotraj skupin za samopomoč, jo 

lahko pojmujejo kot socialni kapital (Klemenčič Rozman, 2015). 

Posamezniki v skupinah za samopomoč do omenjenih pozitivnih učinkov prihajajo po zaslugi 

procesov, ki se v njih odvijajo. To so procesi, ki se sicer dogajajo tudi v vseh drugih oblikah 

skupin (npr. socialno učenje), je pa za skupine za samopomoč značilnih še nekaj specifičnih 

(Katz, 1993, v Klemenčič Rozman, 2015): 
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- Učenje po modelu 

S tem procesom član dobi priložnost za učenje novih tehnik spoprijemanja in reševanja 

problema, nove socialne veščine in različne možne modele vedenja. 

- Socialno primerjanje 

Sproži ga izkušnja učenja po modelu, saj se člani med seboj primerjajo, ko poslušajo 

pripovedovanje zgodb drugih.  

- Samoučinkovitost 

Izhaja iz neposredne izkušnje in primerjave sebe z drugimi člani skupine. 

- Proces simboličnega modeliranja 

Poteka ob branju zgodb iz literature in predelovanju primerov uspešnega soočanja s 

problemi. 

- Proces kolektivne učinkovitosti oziroma socialne podpore 

Gre za občutek, da člani skupaj obvladujejo svoje naloge in premagujejo ovire.  

V skupini za samopomoč posameznik tako nudi kot prejema pomoč. Ta dva procesa med seboj 

nista kronološko ločena, saj posameznik ne najprej reši svoje stiske, nato pa posreduje pomoč, 

temveč to poteka hkrati. Posameznik iz svoje stiske posreduje pomoč in jo posledično preko 

tega (delno) rešuje, njegovo doživljanje lastne stiske pa s tem dobiva drugačen pomen oz. 

kontekst (Dekleva in Klemenčič, 2006).  

 

6. Prvoosebno raziskovanje 

 

Ko govorimo o prvoosebnih dogodkih, imamo v mislih živeto izkušnjo, povezano s 

kognitivnim in mentalnim dogajanjem. Pri tem je pomembno, da je proces, ki ga preučujemo 

(npr. zaznavanje, bolečina, spomin, domišljija itd.), relevanten in da ga doživlja subjekt 

raziskovanja (Varela in Shear, 1999). Prvoosebno raziskovanje se torej osredotoča na 

subjektivni značaj izkustva. Zanj je značilno vprašanje: "Kako je biti …?" ali, nekoliko 

doživljajsko in ontološko razširjeno: "Kako je nekemu bitju biti to, kar je?" (Kermauner, 2010). 

Prvoosebno raziskovanje (angl. first-person research) je vse večkrat omenjana tema v sodobni 

kognitivni znanosti. Hiter razvoj nevrološkega znanja prinaša tudi potrebo po svoji dopolnitvi. 
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Vse bolj namreč postaja jasno, da bo naše razumevanje zavesti zelo nepopolno, če vanj ne bo 

mogoče vključiti subjektivne kvalitete doživljanja. Za opazovanje vsebine naše zavesti pa 

obstaja samo en merski aparat: naša zavest oziroma naše lastno doživljanje sveta, drugih in 

sebe. Prvoosebno raziskovanje se posveča točno temu področju - doživljanju (Kordeš in 

Černigoj, 2007). 

Sodobna kognitivna znanost se vrača k vprašanju odnosa med telesom oziroma možgani in 

duševnostjo, ki je bila stoletja v domeni filozofije. Vprašanje tega odnosa je poimenovano kar 

"težek problem". Pri tem se večinoma pozablja, da to vprašanje nikoli ni bilo predmet moderne 

znanosti, ampak leži v njenem izhodišču. Descartes, splošno priznani oče moderne znanosti in 

filozofije, je svet razdelil na dve ontološki domeni: res extensa in res cogitans (razsežno in 

mislečo tvar). Znanost, kakršno poznamo danes, se je osredotočila izključno na merljivo, 

intersubjektivno, preverljivo res extensa. Tudi raziskovanja kognicije in zavesti se loteva na isti 

način: s preučevanjem možganov kot predpostavljenega fizičnega substrata kognicije in zavesti. 

Z bolj natančnim poznavanjem delovanja možganov pa se znanost čedalje težje izogiba 

vprašanju odnosa med možgani in duševnostjo in se torej vrača k res cogitans kot svojemu 

zanemarjenemu antipodu (Kordeš in Černigoj, 2007). 

Prvoosebno raziskovanje ni novost. V tradiciji zahodne misli lahko z njim povežemo Goetheja, 

psihološko introspekcijsko gibanje, fenomenologijo itd. V kognitivno znanost pa so ideje 

prvoosebnega raziskovanja prinesli Varela, Depraz in Vermersch (Kordeš, 2006). V glavnih 

potezah prvoosebno raziskovanje sledi fenomenologiji, saj jemlje doživljanje kot primarno in 

vse ostalo, vključno s predpostavljenimi vzroki za določen način doživljanja, kot njegovo 

podmnožico oziroma način njegove urejenosti. Raziskovanja vseh pojavov se loteva z vidika 

doživljanja. Tako na primer raziskuje doživljanje opazovanja, doživljanje razmišljanja, 

doživljanje početja nečesa, doživljanje odnosa z drugimi, doživljanje biti zavesten, doživljanje 

doživljanja itd. Sooča se z novimi velikimi vprašanji. Predvsem je problematično 

intersubjektivno preverjanje njegovih ugotovitev. Pojavlja se namreč vprašanje, ali je 

prvoosebno raziskovanje sploh skladno s temeljno namero znanosti. Druga njegova posebnost 

pa je, da njegovih postopkov in rezultatov najverjetneje tudi načeloma, ne samo v praksi, ni 

mogoče ločiti od konkretne eksistenčne situacije vsakega posameznega raziskovalca. Ali z 

drugimi besedami: za razliko od običajnega znanstvenega raziskovanja, kjer poskušamo vpliv 

raziskovalca na raziskovano čim bolj omejiti, je prvoosebno raziskovanje nujno eksistenčno 

zavezujoče. To pomeni, da izhaja iz konkretne eksistenčne situacije raziskovalca in nanjo s 

svojimi rezultati tudi nujno vpliva (Kordeš in Černigoj, 2007). 
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Prvoosebno in klasično znanstveno raziskovanje imata svoje razlike pa tudi podobnosti 

(Kordeš, 2006): 

- Podobnosti 

Glavno vodilo raziskovanja je radovednost, želja odkrivati, spoznavati, se učiti in početi 

to čim bolj sistematično. Tako kot pri tretjeosebnem tudi pri prvoosebnem raziskovanju 

poskušamo zgraditi skupnost raziskovalcev. 

- Razlike 

Večina razlik temelji na dejstvu, da intersubjektivna preverljivost ne more biti več 

merilo za vključevanje izsledkov. Raziskovanje izkustva, kot rečeno, (lahko) spreminja 

izkustvo, raziskovalni proces ni ločen od raziskovanega pojava. Ko raziskujemo, se 

spreminjamo. Glede na stalno možnost spreminjanja ne moremo računati na končne 

rezultate našega početja v obliki končnih teorij ali modelov (kar pa še ne pomeni, da le-

ti ne morejo nastati). Zaradi tega je glavni poudarek na procesu in na minljivosti 

"odkritij". 

 

  



Natalija Mlakar – Mladi odrasli z izkušnjo telesne bolezni 

– 31 – 

III. EMPIRIČNI DEL  

 

7. Empirični del A 

 

7.1 Namen in cilj raziskave 

 

Za ta del raziskovanja sem se odločila, ker je izkušnja bolezni, tumorja v glavi, močno 

zaznamovala moje življenje. S študijo lastnega primera se želim poglobiti v obdobje od 

postavitve diagnoze do enega leta po moji prvi operaciji. To časovno obdobje sem izbrala zato, 

ker se je v njem zgodilo največ pomembnih in ključnih stvari, tako kar se tiče samega delovanja 

telesa kot tudi moje prilagoditve na telesno stanje. Raziskati želim svoje doživljanje in 

dogajanje v meni ter okoli mene. Osredotočila se bom na osebno doživljanje, čutenje, odnose, 

ki sem jih imela, in na načine ter strategije, ki so mi pomagali pri soočenju ter življenju z 

boleznijo. Prav tako me zanima, kako se je moje življenje spremenilo in kaj je vplivalo na te 

spremembe.  

 

7.2 Raziskovalna vprašanja 

 

1. Kako sem se soočala s postavljeno diagnozo – velika tumorska sprememba v glavi? Kaj 

sem doživljala ob tem in kakšna so bila moja čustva? 

2. Kakšne strategije sem razvila, da sem se lažje spoprijela z diagnozo in njenimi 

posledicami? 

3. Kakšne so bile reakcije in odzivi ljudi na mojo diagnozo in stanje po operaciji? 

4. Kakšno je bilo moje telesno stanje? 

5. Kako se je spremenilo moje socialno življenje? 
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7.3 Opis vzorca 

 

Vzorec raziskovanje predstavlja ena oseba – jaz.  

 

7.4 Opis instrumenta 

 

Za študijo lastnega primera sem uporabila dnevniške in ostale zapise (pesmi in napisi pod 

lastnimi slikami), nastale v obdobju, ki sem ga raziskovala. Za namen raziskave pa sem v obliki 

življenjske zgodbe napisala tudi podoživljanje celotnega dogajanja in čutenja. 

 

7.5 Opis zbiranja in urejanja podatkov 

 

Gradivo za obdelavo podatkov sem dobila tako, da sem zbrala lastne dnevniške in ostale zapise 

o svojem počutju in doživljanju, ki so nastali od postavitve diagnoze naprej, in z zapisom lastne 

zgodbe od postavitve diagnoze 22. oktobra 2010 do januarja 2012, kar je eno leto po operaciji. 

Potem sem napisala življenjsko zgodbo, kjer sem uporabila introspekcijo, prvoosebno 

raziskovanje in anekdotske zapise zame pomembnih dogodkov.  

Ko sem zbrala vse gradivo, sem ga kronološko uredila. Tako sem dobila boljši vpogled, saj sem 

časovno združila dnevniške zapise z življenjsko zgodbo in dobila popolnejšo sliko dogajanja 

ter doživljanja. Nekatere dogodke, ki sem se jih bežno spominjala, so dodatno osvetlili 

dnevniški zapisi, marsikje, kjer so le-ti manjkali, pa mi je k boljšemu razumevanju pripomogel 

avtobiografski zapis.  

Osebe, ki so se pojavljale v gradivu, sem preimenovala in tako zagotovila njihovo anonimnost. 

Potem ko sem gradivo kronološko uredila, sem ga zaradi lažje obdelave oblikovala v smiselna 

časovna obdobja. Za boljše in lažje razumevanje dobljenih rezultatov prilagam razpredelnico 

kronološko urejenih pomembnejših dogodkov in doživljanj. 

  



Natalija Mlakar – Mladi odrasli z izkušnjo telesne bolezni 

– 33 – 

7.1 Razpredelnica: Kronološki pregled  

 

Obdobje 
Pomembnejši 

posegi 
Moje glavne misli Opis dogajanja, doživljanja 

 

Od 

diagnoze do 

operacije 

(22.10.2010 

– 

28.1.2011) 

22.10.2010 

Postavitev 

diagnoze: velik 

tumor desno 

paraselarno 

»Kaj to pomeni 

tumor?« 

Prvo soočenje z diagnozo. 

Urejanje dokumentacije, pregledov, 

raziskovanje diagnoze itd. 

Šok, otopelost in popolna 

racionalizacija situacije. 

»Tumor imam, 

tumor imam, tumor 

imam …« 

Vse dogajanje, misli, življenje se je 

strnilo v en sam stavek: »Tumor imam.« 

Nenehno razmišljanje o tumorju.  

»Jaz sem vendar še 

premlada, nočem 

umret!« 

Čustveno soočenje z diagnozo (strah, 

jeza …). 

Popolna negotovost. 

18.11.2010 

Angiografija 

(CT 

možganskih 

ven) in bivanje 

v bolnišnici 

»Živela bom!!! Pa 

četudi samo še en 

dan …« 

Sprejetje tumorja, diagnoze in misli na 

morebitno smrt, poslabšanje stanja itd. 

Živeti vsak dan, trenutek v polnosti. 

Brez nenehnega razmišljanja o tem, kaj 

bo, če se stanje kakorkoli poslabša. 

Spoznanje pomembnosti odnosov. 

Razmislek o tem, kaj želim početi v 

življenju. 

Čakanje na 

izvide in 

odločitve 

zdravnikov 

»Na zunaj pa se nič 

ne vidi.« 

Ni bilo nobenih vidnih sprememb 

oziroma zunanjih znakov bolezni in 

zato ni nihče opazil, da je z mano nekaj 

narobe. 

Težave z očmi, nezmožnost daljšega 

branja, zelo močni glavoboli, 

konstantna utrujenost itd., skratka 

oteženo vsakodnevno funkcioniranje. 

 »Za masko 

zdravja.« 

Dolgo nisem skoraj nikomur povedala, 

da sem bolna (izjeme: mož in res dobri 

prijatelji). 

Še naprej hodila na faks, opravljala 

prakso, delala na projektih itd. Sem pa 
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pričela vse delo, projekte, prilagajati, 

tako da bi vse brez težav potekalo 

naprej, tudi če jaz neham delati. 

Strah pred izgubo pristnih odnosov 

zaradi bolezni. 

Odločitev za 

operacijo in 

priprava nanjo 

»V bolezni in 

zdravju!« 

Skozi vse: racionalno, emocionalno … 

sva šla z možem skupaj. Popolna opora 

in podpora. V stanju negotovosti je bilo 

eno gotovo: najin odnos. 

Prav tako je bila pomembna podpora 

prijateljev. Še posebej prijatelja, s 

katerim sva veliko govorila o mojem 

doživljanju, čustvih, soočenju s 

trenutnim stanjem itd. 

Operacija 

oziroma 

trenutki 

pred njo 

28.1.2011 

Operacija 

»Sem kot v 

mehurčku miru.« 
Popoln mir. Sprejetje situacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bivanje v 

bolnišnici, 

različne 

preiskave, 

pregledi itd. »Živim!!!« 

Pristno veselje, navdušenje nad 

življenjem.  

Telesno popolnoma nemočna, ampak 

polna življenja. 

Prihod domov 

Soočanje s popolno odvisnostjo od 

drugih. 

Odkrivanje omejitev, posledic 

operacije. 

»Lahko 

razmišljam!« 

Po operaciji sem pričela ugotavljati, 

česa vse ne zmorem. Ugotovitev, da 

kljub vsemu še vedno lahko razmišljam, 

je bila prva v vrsti tega, kaj zmorem. 

Spremenilo se je moje razmišljanje od 

tega, česa ne morem, k temu, kaj 

zmorem. 
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Prvi meseci 

po operaciji »Postelja ali kavč - 

to je zdaj 

vprašanje?« 

Sama nisem bila sposobna hodit – 

problemi z ravnotežjem. 

Soočanje z lastno nemočjo in popolno 

odvisnostjo od drugih. 

Očesna 

fizioterapija 

 

 

Testi, pregledi 

… 

 

 

Hospitalizacija 

in preiskave 

Težave z vidom. 

Vse, kar sem lahko počela, je bilo 

ležanje in poslušanje glasbe. 

Soočenje z lastno neproduktivnostjo 

oziroma z brezdeljem. 

Edini premik s postelje oziroma kavča 

so bili zdravniški pregledi, terapije. 

»Živa 

pokopana…« 

Z izjemo moža in dveh prijateljev sem 

izgubila skoraj vse socialne stike. 

Redki obiski.  

Nenehno »zaprta« v stanovanju. 

Občutek, kot da nisem več dobra, ker ne 

morem delati, nisem produktivna. 

 

»Tudi če te vsi 

zapustijo, jaz te ne 

bom.«  

 

Poglobitev odnosov, ki so ostali. 

Moževa brezpogojna podpora in pomoč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko 

različnih 

pregledov, 

preiskav, 

testov itd. 

»Nikoli več ne bo, 

kot je nekdaj bilo 

…« 

Soočanje s telesnimi omejitvami. 

Iskanje prilagoditev in strategij za lažje 

življenje. 

Novi vzorci vedenja, telesnega 

premikanja (npr. brez sklanjanja, spim 

samo na levem boku, z nogo sem se 

naučila pobirati stvari, drugačno 

umivanje las, občutljivost na 

premikanje okoli glave itd.). 

Sprejemanje in življenje s posledicami 

tumorja: nečutenje obraza, nesolzenje 

oči, diplopija, slabša koncentracija, 

spomin, hitro utrujena itd. 
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Obdobje od 

7 mesecev 

do 1 leta po 

operaciji 

»Le senca preteklih 

dni…« 

Soočenje z vprašanji: Kdo sem? Kaj je 

ostalo od mene, od mojega življenja? 

Kako naj živim? Kaj sploh lahko 

počnem? 

Kriza identitete. 

»Bilo je in minilo 

je …« 

Refleksija in predelovanje preteklega 

življenja, soočanje z lastno preteklostjo, 

nerazrešenimi stvarmi. 

»Ti še živiš?« 

Soočenje z ljudmi, ki so mi bili pred 

operacijo blizu, potem pa smo izgubili 

stike. 

Nenehno odgovarjanje na vprašanja o 

tumorju in tem, kako dolgo me ni 

»nikjer bilo«. 

Soočenje z različnimi reakcijami ljudi, 

ko so me ponovno videli. 

Vrnitev v (okrnjeno obliko) socialnega 

življenja. 

»Nazaj v 

življenje…« 

Razmišljanje o tem, kaj želim početi, in 

navsezadnje, kaj lahko počnem (telesne 

omejitve). 

Iskanje interesov. 

Gradnja novih odnosov. 

Zastavljanje novih ciljev. 

Sprememba življenja in nov začetek. 

 

Opomba na tej točki raziskovanja 

Ko sem zbrala vse gradivo (dnevniške zapiske, pesmi in napise na slikah, napisala življenjsko 

zgodbo), ga ponovno prebrala, po spominu še dopisala nekatera občutja, opise dogodkov in 

potem vse to kronološko uredila, sem za dva meseca prenehala pisati in se ukvarjati z 

raziskovanjem, saj sem potrebovala čas za osebno refleksijo in predelavo ter razmislek o vsem 

napisanem. V tem času sem vseeno dopisala različne občutke, ki sem se jih spomnila šele ob 

bolj poglobljenem razmišljanju. To obdobje mi je pozneje pomagalo, da sem lažje nadaljevala 

z analizo. 
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7.6 Opis statistične obdelave podatkov 

 

Ko sem zbrala vse gradivo, ga kronološko uredila in s tem povezala med seboj, sem ga ponovno 

prebrala in iz njega izluščila štiri glavne kategorije, o katerih je bilo največ govora v zapisih 

(velika večina vsega zapisanega). Te kategorije so: 

- Telesno stanje 

- Čustva in doživljanje 

- Socialno okolje 

- Spoprijemalne strategije 

Nato sem za vsako od teh kategorij poiskala in določila kode – dele besedila, ki vsebujejo 

pomembne informacije. Določila sem jih tako, da sem jih podčrtala (vsako kategorijo z drugo 

barvo). Iz teh podčrtanih delov sem potem poskušala izluščiti bistvo in ga poimenovati, nato pa 

sem ga zapisala pod vsako posamezno kategorijo. 

Primer: 

»"No, rada bi ti povedala, da … emm … odkrili 

so, da imam velik tumor v glavi …" Tišina, 

pogled je povedal vse. Potem sva se 

pogovarjala ... počutila sem se sprejeto, 

razumljeno, predvsem pa normalno.« 

 Ostati 

normalna oseba, 

sprejemanje 

 

 Socialno 

okolje

Takšna analiza mi je pozneje pomagala pri oblikovanju dobljenih rezultatov, saj mi je dala 

boljšo preglednost in bolj sistematiziran vpogled v gradivo, ki sem ga analizirala. 
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7.7 Rezultati in interpretacija 

 

7.7.1 Ocena telesnega stanja 

 

7.2 Graf: Ocena telesnega stanja 

 

Interpretacija grafa 

Zgornji graf sem dobila s pomočjo ocenjevalne lestvice, ki sem jo sestavila posebej v namen 

tega grafa. Na tej lestvici sem z oceno od 1 do 10 ocenjevala štiri različna področja o delovanju 

telesa ali pa so se po mojem mnenju neposredno dotikala stanja telesa. Te kategorije so bile: 

- Osnovne življenjske funkcije, sposobnost telesa, da samo sebe ohranja pri življenju. 

- Počutje v telesu, slabosti, bolečine itd. 

- Skrb zase. Sposobnost, da sama poskrbim za osnovne življenjske potrebe (npr. osebna 

higiena in hranjenje). 

- Sposobnost za delo oziroma zmožnost kaj narediti. 
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Ko sem ocenjevalno lestvico izpolnila, sem odgovore po posameznih kategorijah seštela in tako 

dobila številsko oceno za vsak mesec. Lestvico sem po spominu reševala za preteklo obdobje, 

zato so dobljeni rezultati zgolj približni in ne morejo v celoti odražati mojega telesnega občutja 

v obdobju, ki sem ga ocenjevala. 

Ko sem dobila krivuljo grafa, sem nanjo vnesla še podatke, ki so se mi zdeli zanimivi na poti 

okrevanja. Menim, da s takšnim orisom podatkov bralec lažje razume, kaj ocene pomenijo 

oziroma si lahko bolj plastično razlaga moje telesno stanje. 

Zadnja določena točka na grafu – »Prvič šla iz stanovanja (Ne k zdravniku)« - si zasluži 

podrobnejšo razlago. Z njo sem označila, kdaj sem šla prvič sama iz stanovanja in to ni bilo k 

zdravniku, tja sem ob spremstvu namreč hodila že prej. Po tem prvem odhodu iz stanovanja 

seveda nisem bila sposobna vsak dan ponovno iti ven, ampak sem postopoma (v približno dveh 

mesecih) prišla do stopnje, ko sem lahko normalno, z omejitvami, hodila ven. 

Stanje mojega telesa je po operaciji spremenjeno, zato sem morala razviti določene prilagoditve 

nanj. Tiste, za katere ocenjujem, da so med zanimivejšimi, sem napisala v spodnjo tabelo:  

7.3 Razpredelnica: Prilagoditve na telesne spremembe po operaciji 

 

Telesna sprememba Prilagoditev 

Dvojni vid Gledanje pod kotom in gledanje na eno oko  

Suho oko Vedno s seboj nosim kapljice - umetne solze 

Ne-čutenje obraza 

Spanje samo na levem boku 

Vedno imam s seboj ogledalo 

Večja previdnost pri premikanju glave 

Rana, občutljivost Drugačno umivanje las in tuširanje 

Prepoved sklanjanja 
Drugačni gibi 

Pobiranje stvari z nogo 

Prepoved dvigovanja 

težkih predmetov 
Prosim druge za pomoč. 
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7.7.2 Doživljanje bolezni 

 

7.4 Shema: Spreminjanje čustev in doživljanja 
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Interpretacija sheme 

Zgornja shema prikazuje spreminjanje mojih čustev in duševnega dogajanja od operacije do 

enega leta po njej. V oblačke sem napisala tista čustva/občutke/dogajanje, ki najbolje opisujejo 

določeno obdobje oziroma so v njem prevladovali. To seveda ne pomeni, da sem občutila 

izključno to. Do te sheme sem prišla s pomočjo kodiranja in združevanja kod v kode drugega 

reda in te so predstavljene v zgornji shemi.  

Čustva/občutki/dogajanje si sledijo kronološko od vrha sheme navzdol. Na levi strani pa je 

časovni okvir. Oblaček »Občutek negotovosti« nekako lebdi nad vsemi ostalimi in tako 

ponazarja, da je bila negotovost večinoma prisotna skozi vsa obdobja in sem se morala nenehno 

soočati z njo. Ravno zaradi njene konstantnosti menim, da sem jo lahko integrirala v življenje 

in posledično poleg nje občutila še celo paleto drugih čustev ter nadaljevala z življenjem, ne da 

bi se nenehno ukvarjala z njo, čeprav je bila prisotna.  

Oblački so različnih barv, ker sem želela še vizualno poudariti menjavo in različnost 

čustev/doživljanja. Barve za posamezen opis sem izbrala na podlagi tega, kako si to obdobje 

vizualno predstavljam. Taka predstava je seveda popolnoma subjektivna. 

Za vsakim oblačkom je veliko dogajanja na čustvenem in doživljajskem področju ter veliko 

različnih življenjskih dogodkov. Za boljše razumevanje prilagam izpiske iz zbranega gradiva, 

za katere menim, da dobro opišejo posamezno obdobje. 

Otopelost: Po postavitvi diagnoze nekaj časa ni dnevniških zapiskov. Iz tega dejstva je lepo 

razvidno, da takrat nisem razmišljala o sebi, da niti nisem čutila. Pozneje sem to obdobje opisala 

kot: »Sedela sem tam. Skoraj brez besed. Samo poslušala sem zdravnika. Ne vem, če sem kaj 

čutila. Mislim, da nič. Samo poslušala, samo spraševala. Kaj je in kako naprej. Bila sem 

popolnoma na racionalni ravni.« 

Strah: »Kot da bi imela neko težo na prsih. Tako temno, sivo.«  

»Jokala sem. Kot majhen otrok sem jokala. Vse, kar sem lahko izjavila, je bilo … nočem umreti! 

Nočem! Rada bi živela! Bom živela? Nočem umreti! Nočem! Bojim se …« 

Občutek nemoči: »Če bi lahko kaj naredila, bi! Če bi pomagala kakšna dieta, telovadba, 

počivanje … karkoli … vse bi naredila. Še na trepalnicah bi se naučila stati … ampak jaz ne 

morem narediti nič. Ni odvisno od mene, da je ta stvar v moji glavi …« 

Sprejemanje: »Ne razumem, zakaj je tako. Ne razumem tega dogajanja. Ampak sprejemam … 

ja, tam je … v moji glavi je … in živela bom z njim. Ugotovila sem, da lahko živim! In bom 

živela!!! Mislim, da sem ga sprejela … upam, da ga sem.« 
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Občutek miru: »Tako varno je! Tako mirno … tako prav … zaupam!« 

Veselje, navdušenje: »Živim!!! Preživela sem!!!« 

Žalovanje za »starim življenjem«: »Sem le senca nekih dni, poti, ki jih več ni … v prahu ležim 

…« 

Reflektiranje: »Sedaj imam pred očmi slike, »filme« svojega življenja. Vedno mi sledijo.« 

Temu je sledilo dolgo obdobje podoživljanja in predelovanja življenjske poti. V dnevniku so 

predvsem zapisi doživljanja dogodkov iz mojega otroštva, gimnazije in študijskega obdobja. 

Predvsem pa reflektiranje in predelovanje potlačenih spominov, dogodkov, ki so me zelo 

zaznamovali, ampak si zaradi njihove teže in bolečine tega nisem dovolila čutiti prej. Prav tako 

so zraven zapisi tega, kako to vpliva na moje sedanje življenje. 

Sprejemanje: »Bilo je, minilo je … drugačna sem. To telo je drugačno. Ugotavljam, da lahko 

živim z njim. Lahko sem jaz. Hočem in bom živela in ne životarila.« 

Hrepenenje po novem življenju: »Veselim se poti pred sabo. Občutek imam, da me čaka dolga 

in zanimiva pot. Drugačna, boljša … komaj čakam življenje! Ne! Ne čakam ga – živim ga! 

Čutim ga!« 

Veselje: »Dogaja mi  Preprosto mi je lepo. Zadeta od življenja « 

Iskanje novih življenjskih poti: »Iščem poti, poti v nove dni. Možnosti, radosti življenja. Vse 

je pred mano. Kaj želim početi? Narediti? Dati? Biti?« 

Tako zgornji zapisi kot tudi shema lepo prikazujejo različnost in spreminjanje čustev ter 

doživljanja v teh 15 mesecih. O podobnih izkušnjah govori Radonjič Miholič (2009) in sicer, 

da bolniki s tumorji v glavi oziroma po operaciji le-teh spoznavajo resnično razsežnost posledic 

bolezni, dotikajo se meja svojih sposobnosti in zmožnosti, iščejo nove poti, se učijo in odkrivajo 

nove vrednote. Vse to pa poteka z veliko napora, ki ga spremljajo številne stiske. V doživljanju 

se izmenjujejo in prepletajo različna čustva: pričakovanje, strah, upanje, obup, črnogledost, 

optimizem, jeza, radost itd.  
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7.7.3 Socialno okolje 

 

7.5 Shema: Socialni stiki pred in po operaciji 
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Interpretacija sheme  

S pomočjo sheme sem hotela na nazoren način prikazati nihanje v številu socialnih stikov. Pred 

operacijo sem bila zelo aktivna na različnih področjih in nenehno v stiku z različnimi ljudmi. 

Odnosi so si seveda bili med seboj zelo različni. Tako sem na levi del sheme uvrstila moža, 

svojo primarno družino, dobre prijatelje (mednje štejem ljudi, s katerimi sem imela zelo zaupen, 

osebni odnos), prijatelje (od »dobrih prijateljev« se razlikujejo po tem, da nismo imeli tako 

intenzivnega odnosa, je bil pa ta odnos vseeno zelo prijateljski), sodelavce (to so vsi, s katerimi 

sem sodelovala na različnih projektih, dejavnostih, delavnicah itd., skratka ljudje, s katerimi 

smo skupaj delali), fakulteto (sošolci, profesorji, vsi, s katerimi sem imela stike zaradi študija), 

znanci (ljudje iz preteklosti, s katerimi smo izgubili redne stike, oziroma ljudje, s katerimi se 

poznamo zgolj »na videz«), širše socialno okolje (vsakodnevni stiki na ulici, v trgovini, vpetost 

v vsakodnevno življenje in posledično srečevanje, spoznavanje in interakcija z različnimi 

osebami).  

To pa se je po operaciji spremenilo. Število stikov je izrazito padlo. Ostal je mož, ohranila sem 

stike s primarno družino, zelo pa so se spremenili ostali odnosi. Tako več nisem imela nobenih 

stikov s sodelavci, ljudmi na fakulteti, znanci in zaradi ležanja v stanovanju tudi s širšim 

socialnim okoljem ne. Ohranila pa sem stike z nekaterimi dobrimi prijatelji, vendar ne z vsemi.  

Čeprav je število mojih socialnih stikov drastično padlo in sem se morala soočiti z izgubo 

prijateljev, bi rada poudarila, da so se stiki, ki so ostali, okrepili in nadgradili. Postali so boljši, 

bolj pristni in povezovalni. 

Moja izkušnja se sklada s teorijo o tem, da se v življenju bolnika spremenijo socialne vloge in 

da se bolniku s tem, ko prevzame to vlogo, spremeni status in vloga v družbi. Moja družbena 

vloga se je popolnoma spremenila in to se je zrcalilo tudi v socialnih stikih. 
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7.6 Shema: Reakcije ljudi na bolezen  
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Interpretacija sheme 

Zgornja shema prikazuje različne reakcije ljudi na mojo bolezen (oblaček: »Bolna sem!« je 

obdobje pred operacijo) in na stanje po operaciji (oblaček: »Preživela sem operacijo!«). 

Nekatere reakcije so bile podobne v obeh obdobjih, zato so na sredini, puščice pa so vanje 

usmerjene iz obeh stanj. Spet druge so bile značilne samo za eno izmed teh obdobij. V modra 

polja sem zapisala tiste reakcije, ki so se mi zdele zanimive, nekatere izmed njih bi lahko ocenila 

kot negativne (npr. pobeg, ignoriranje), redke pa kot skoraj smešne (npr. ponujanje/vsiljevanje 

»alternativne pomoči«). V oranžno polje sem napisala reakcije, ki se mi zdijo normalne 

oziroma, še več – bile so pozitivne in kot take dobro vplivale name. Za lažje razumevanje bom 

vsak krogec posebej opisala in dodala nekatere tipične izjave. 

Iskanje in pripisovanje krivde: 

- »To je zagotovo zato, ker se tako malo oblačiš!« 

- »Tumor imaš, ker premalo ješ!« 

- »Tega ne smeš jesti! To je vse od te škropljene hrane!« 

- »Če bi več počivala in manj delala, verjetno ne bi prišlo do tega.« 

Ponujanje/vsiljevanje »alternativne« pomoči: 

- »Kaj pa, če bi probala piti ta čaj?« 

- »Preberi to knjigo! Meni je spremenila življenje. Sem ziher, da če bi jo prej prebrala, ne 

bi imela tumorja!« 

- »Poznam dobrega bioenergetika! Res moraš k njemu!« 

Pretirano smiljenje: 

- »Joj, boga, pa tak mlada!« 

- »O, ne, pa kak si ti boga!« 

- »Kaj res? O boga, joj … to je grozno … sej ne vem, kaj naj rečen … boga, smiliš se mi 

…« 

Zavijanje v vato: 

- »Z ničemer te ne bomo obremenjevali. O delovanju ti bomo sporočali samo še lepe 

stvari.« 

Videti zgolj bolezen: 

- Nekateri so se z mano pogovarjali samo še o bolezni, čisto nič drugega.  
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Smiljenje in pomilovanje sebe: 

- »Se sploh kdo vpraša, kako je meni grozno, ker se mi to dogaja?!?« Jaz: »Kaj se ti 

dogaja?« »Ja, ti imaš tumor!!!« 

- »Joj, kaj vse je mogoče v moji glavi, še kaj veliko hujšega … samo jaz nisem šel na 

slikanje!« 

- »Saj jaz sem tudi bolan, samo nikomur ne povem.« Jaz: »Kaj ti pa je?« »Sedaj so 

ugotovili, da ni nič, samo sem pa bil na pregledu!« 

- »Zakaj se to dogaja nam … zakaj …« 

Moraš se počutiti drugače:  

- Ljudje, ki mi niso verjeli, da sem sprejela diagnozo in da lahko živim z njo, ter so me 

prepričevali, kako moram čutiti oziroma da se moram jokati in jeziti! 

- »To je samo tvoj obrambni mehanizem. Ti se ziher ne počutiš tako! Saj lahko jočeš, veš 

…« 

Pobeg, ignoriranje: 

- Izgubila sem vse stike z nekaterimi osebami. Ko sem si po operaciji toliko opomogla, 

da sem lahko poslala kakšen SMS in elektronsko pošto, sem komu pisala, pa ni bilo 

odgovora.  

Izogibanje stikom: 

- Nekateri so o meni spraševali mojega moža in se z mano sploh niso pogovarjali. Tako 

so tudi vsa sporočila zame govorili možu in ne meni osebno.  

Ostati normalna oseba + opora, pomoč, sočutje 

- V odnosih z nekaterimi ljudmi sem dobila občutek, da sem ostala normalna, odrasla 

oseba, ki je sposobna odločati o sebi. Ostala sem jaz kot Natalija, samo bolezen je še 

bila zraven in zaradi tega nisem bila nič manj ali več kot prej. V teh osebah sem našla 

oporo, pomoč in sočutje.  

O nekaterih izmed zgoraj opisanih reakcijah na bolnika govori tudi Radonjič Miholič (2009). 

Če se bližnji z bolnikom ne pogovarjajo in mu ne prisluhnejo, sčasoma ostanejo na zelo 

oddaljenih bregovih. Bolj ko si slikajo svoje predstave o tem, kaj bolnik doživlja in kako naj bi 

se vedel, bolj se oddaljujejo od njega in manj mu lahko pomagajo. Včasih so ljudje ob bolniku 

v zadregi in zato mu nekaj govorijo ter silijo vanj z najboljšim namenom, vendar se sploh ne 
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zavedajo, kaj se z njim dogaja. Zdrav človek je ob bolnem v zadregi. Nekateri preprosto ne 

zmorejo k bolniku, na to niso pripravljeni.  

 

7.7.4 Strategije spoprijemanja 

 

Pri sebi sem prepoznala različne načine spopadanja z boleznijo in njenimi vplivi na svoje 

življenje: 

Storilnostno vedenje  

Po postavitvi diagnoze sem hotela poskrbeti za vse, kar je bilo v moji moči: čim več narediti in 

poskrbeti za to, da se lahko projekti in vse moje delo nadaljuje tudi, če jaz neham delati. Pred 

smrtjo in/ali onemoglostjo telesa sem hotela poskrbeti, da bi bil moj odhod za moje najbližje 

čim manj obremenilen.  

Iskanje institucionalne pomoči 

Iskala sem zdravniško, medicinsko pomoč in zaupala zdravnikom ter medicinskemu osebju, da 

»vejo, kaj delajo«. 

Uporaba socialnih mrež pomoči, prošnja za pomoč in zaupanje v druge 

Pomoč sem iskala predvsem v neformalnem socialnem okolju. Mož in dobri prijatelji so tukaj 

odigrali ključno vlogo, saj sem se lahko vedno zanesla nanje, hkrati pa mi jih ni bilo težko 

prositi za pogovor, čas za združenje. Pomembno je bilo, da mi niso dajali občutka, da sem »v 

breme«, hkrati pa me niso pomilovali in se jim nisem smilila. 

Sprejemanje situacije 

Bolezen sem sprejela kot del življenja. Ko mi je to uspelo narediti, sem lahko živela z njo in 

njenimi posledicami in to mi ni več predstavljalo grožnje za normalno življenje. 

Pozitivno mišljenje oziroma razlage situacije in upanje 

Sčasoma sem pričela na bolezen gledati kot na izkušnjo, ki mi je na mnogih področjih pozitivno 

spremenila življenje. Tako sem se osredotočila na dobro, ki mi ga je prinesla. Prav tako 

razmišljam pozitivno o njenem izidu. Ohranjam upanje. 
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Sprememba pričakovanj 

Spremenila sem svoje življenje, na določene stvari gledam drugače. Tako sem na primer pričela 

veliko bolj ceniti odnose z bližnjimi in se bolj zavestno truditi zanje. Zaradi določenih omejitev, 

ki jih je prinesla bolezen, sem se morala odpovedati nekaterim načrtom za prihodnost, sem si 

pa zastavila druge, zame realno dosegljive cilje. Več časa si vzamem zase. 

Bojevanje 

Odkar sem izvedela za bolezen, sem se odločena boriti in ne dopustiti, da me »porazi«. Aktivno 

sem se vključevala v zdravljenje in nenehno iskala nove možnosti za uspešno premagovanje 

posledic. Predvsem pa sem odločena, da me ne bo porazila na čustveni ravni, saj imam še vedno 

nadzor nad tem, kaj mislim in čutim. 

Kot zanimivost naj dodam, da raziskovalci poudarjajo, da je bojevanje eden najbolj obetavnih 

in pozitivnih stilov spoprijemanja z boleznijo.  

Prilagoditev 

Sčasoma sem bolezen sprejela in se naučila z njo živeti. Iz nje sem se nenehno trudila potegniti 

najboljše, pozitivne stvari za življenje. 

Religiozno sprejemanje 

Religiozno soočanje je pri meni igralo zelo pomembno vlogo, saj je moje osebno prepričanje 

močno vplivalo na samo doživljanje in življenje z boleznijo. Prepričanje o tem, da je bolezen v 

mojem življenju z namenom in ne zgolj naključno, mi daje smisel in voljo za naprej. Hkrati pa 

v svojem življenju, bolezni nisem sama, saj se lahko zanesem še na nekoga, ki je močnejši in 

večji od mene. Ta partnerski odnos z Bogom mi daje moč za naprej. 
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7.7.5 Jaz in bolezen 

 

7.7 Shema: Jaz in bolezen 
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Razlaga sheme  

Zgornja shema je poskus prikaza pomembnih dejavnikov, na katere je vplivala bolezen (oblački 

in puščice), in prikaza, katere komponente so imele največji vpliv na to, da je bilo tako (»packe« 

v ozadju).  

Bolezen je vplivala na moje doživljanje in čustva, le-ta pa so nihala in se spreminjala. Na to, 

kako sem doživljala bolezen, so po mojem mnenju vplivali predvsem dejavniki, ki so označeni 

v ozadju posameznega polja. Religija je imela pri gledanju na situacijo odločilno vlogo. Dajala 

mi je smisel in varnost. V luči vere je bolezen izgledala sprejemljiva in premagljiva.  

Menim, da je na sprejemanje in doživljanje zelo vplivala tudi izkušnja iz primarne družine, 

predvsem to, da ima mama multiplo sklerozo. Zmeraj sem namreč živela ob osebi, ki je bolna. 

Nekako bi lahko rekli, da nikoli nisem imela izkušnje življenja v okolju, kjer bi bili vsi zdravi. 

Z boleznimi in telesnimi omejitvami sem se srečevala, odkar se spomnim. Vonj »po bolnišnici« 

je eden mojih prvih spominov, saj sem se večkrat sprehajala po njej, bila povsem domača na 

nevrološkem oddelku in tudi v prostem času v stiku z bolniki, invalidi. V mojih očeh je bilo to 

nekaj povsem normalnega. Te izkušnje so mi zmeraj dajale vedeti, da lahko živiš srečno in 

polno, tudi če po medicinskih kriterijih nimaš popolnega telesa. 

Naslednje, kar je vplivalo na doživljanje, pa je bilo moje delo (prostovoljstvo). Vpetost v 

različne projekte in izkušnje iz njih so mi pomagale pri soočenju z novim stanjem. Hkrati pa je 

bila moja velika storilnostna in delovna naravnanost razlog za to, da sem bolezen težje sprejela, 

saj je pomenila velike spremembe in omejitve pri tedanjem načinu življenja.  

Eno ključnih vlog pri doživljanju pa je imel moj mož. Zaradi njegove opore in pomoči sem se 

lažje spopadala z vsakodnevnimi bremeni in težo nastale situacije. 

Ob soočenju z boleznijo sem razvila določene spoprijemalne strategije. Menim, da je tudi 

nanje v veliki meri vplivala religija, potem izkušnje iz prostovoljnega dela in življenja v 

primarni družini (posledično veliko število stikov z invalidnimi osebami). Seveda pa je bil 

izjemno pomemben tudi odnos z možem – predvsem pri tem, da sem se lahko zanesla nanj, ga 

prosila za pomoč (telesna oslabelost) in ob tem nisem imela občutkov, da sem »samo v breme.« 

Socialno okolje je precej vplivalo name, hkrati pa tudi jaz nanj. V nekaterih odnosih sem tako 

našla oporo (mož, dobri prijatelji), z drugimi pa sem izgubila stike, seveda pa sem se nenehno 

soočala z različnimi reakcijami na bolezen in telesno stanje. Vsi že prej našteti dejavniki (mož, 

religija, družina, prostovoljstvo) so vplivali tudi na razvoj socialnih stikov. Posebej bi poudarila 

vpliv prostovoljnega dela. Večina odnosov, ki sem jih imela, je bila namreč delovno 
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(prijateljske) narave. Ti odnosi so se končali tako hitro, kot se je končalo moje delo. Posledično 

se je število socialnih stikov v mojem življenju drastično zmanjšalo. 

Telo je nekaj časa igralo glavno vlogo, saj so vse spremembe nastajale prav zaradi dogajanja v 

njem. Tako so nastale določne omejitve. Jaz sem vplivala na telo in telo je vplivalo name. V 

ozadju pa ni nobenih drugih dejavnikov, saj sem mnenja, da ne delo ne religija ne družina niso 

imeli vpliva na telesno stanje (popolnoma fizično gledano). Zato pod oblačkom telo ni narisanih 

vplivov. 

 

7.8 Zaključek Empiričnega dela A 

 

Prvoosebno raziskovanje in nato pisanje tega empiričnega dela mi je pomagalo, da sem dobila 

boljši, sistematiziran, predvsem pa poglobljen pogled na moje življenje v obdobju od postavitve 

diagnoze do enega leta po prvi operaciji oziroma kar na celo svoje življenje, saj bi težko izvzela 

samo 15 mesecev in jih ne vključila v celotno življenjsko zgodbo. Tako se sedaj bolje poznam, 

predvsem pa razumem določene svoje reakcije in odzive. 

V tem obdobju je bilo veliko odvisno od telesa, od tumorja v glavi. Najprej sploh vprašanje 

življenja in smrti oziroma preživetja, nato pa medicinski posegi, operacija in posledice le-te. 

Tudi večina dejavnosti, misli in občutij se je posredno ali neposredno navezovalo na telesno 

stanje. Tako bi lahko rekla, da je telo odigralo glavno vlogo. Kljub temu pa ni bilo edino 

pomembno. Da sem se sploh lahko soočila z diagnozo in novonastalo telesno ter življenjsko 

situacijo, sem razvila različne spoprijemalne strategije. Le-te sem ozavestila šele s pomočjo 

samoraziskovanja. Na čustvenem področju sem doživela in preživela celo mavrico čustev: od 

otopelosti, strahu in nemoči do miru, veselja, hrepenenja. Na kratko in poetično bi lahko rekli, 

da sem šla »preko trnja do zvezd« oziroma preko žalosti in bolečin v novo, boljše življenje. 

Predvsem to mi tudi ostaja v mislih. Veliko pozitivnega je bilo v tem obdobju, nove izkušnje 

in spoznanja. Prav se mi zdi, da poudarim pozitivni vidik bolezni, ki je v družbi marsikdaj 

zamolčan. Nekatere izmed mojih dobrih izkušenj, spoznanj so: 

- Naučila sem se ustaviti v vsakdanjem življenju, prisluhniti sebi in biti bolj pozorna na 

lastne potrebe ter govorico telesa. Svoje telo poznam veliko bolje kot prej. Prav tako pa 

sem si dovolila čutiti ves spekter občutij, ki sem jih pred boleznijo zaradi hitrega tempa 

življenja večkrat preprosto potlačila. 
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- Po operaciji sem zaradi težav z izrazitim dvojnim vidom večino časa preživela z 

zaprtimi očmi in si v mislih risala podobe, slike. Moja sposobnost vizualizacije se je s 

tem izrazito izboljšala. 

- Vzamem si čas za stvari, dejavnosti, ki so mi pomembne in me veselijo.  

- Odkrila sem pomembnost odnosov in jih intenzivneje zaživela. Odnos z možem, 

predvsem pa odnosi s prijatelji (tistimi, s katerimi smo ostali povezani), so se izboljšali, 

poglobili. 

- Naučila sem se sprejemati svojo nemoč, hkrati pa ohranjati upanje. Kajti tudi če nimam 

nadzora nad tem, kaj se dogaja z mojim telesom, in izgubljam »zunanjo kontrolo«, je 

nekaj, česar mi ne more nihče vzeti: odločitev, kako se bom soočila z dano situacijo in 

kako bom v njej živela.  

Poleg naštetih prednosti, za katere menim, da bodo pozitivno vplivale predvsem na osebno 

življenje, sem spoznala tudi marsikaj koristnega za nadaljnjo delo z ljudmi: 

- Pomembno je biti ob človeku tudi takrat, ko mu ne moremo pomagati oziroma menimo, 

da zanj ne moremo narediti ničesar konkretnega. Včasih je preprosto pomembno, da si 

tam, četudi nimaš ničesar za povedati in samo sediš v tišini. Pomembna je opora in 

bližina.  

- Bolan človek ni zaradi svoje bolezni nič manj oseba kot kdorkoli drug. Zato ne potrebuje 

pomilovanja, smiljenja, zavijanja v vato, še manj pa pripisovanja krivde. Ni samo 

bolezen in njegovo zdravstveno stanje edino, kar je pri njem pomembno in s čimer se 

ukvarja. Potrebno ga je gledati celostno in ne zreducirati zgolj na telesno stanje. 

- Vsak ima svoj način predelovanja in soočanja z boleznijo. Bolniku je potrebno dati čas 

za soočenje in sprejemanje novega stanja. To ne pomeni, da je pravilna samo ena pot, 

zato ni dobro vsiljevati svojih pogledov na to, kako naj se kdo sooči z nastalo situacijo. 

- V vsaki življenjski situaciji, pa naj bo še tako težka, se lahko skriva kaj pozitivnega. 

- Bolnemu človeku obisk ali zgolj vedenje o tem, da se je nekdo spomnil nanj (npr. dobi 

SMS), običajno zelo veliko pomeni. 

- Pred otroki ni potrebno skrivati bolezni in jih »obvarovati« pred bolnišnicami, kot to 

počnejo nekateri starši. Če sama ne bi imela izkušnje soočenja z mamino boleznijo, bi 

se tudi sama težje spopadala z njo. 

Radonjič Miholič (2009) pravi: »Pogosto slišim, ko rečejo [bolniki po operaciji tumorja v 

glavi], življenje po bolezni je bilo ustvarjeno z zelo veliko napora in prizadevanja. Nekaterih 

stvari sicer ne zmorem, vendar tega življenja ne bi nikoli zamenjal s tistim prej. Kaj se zgodi v 

človeku? Življenje dobi druge barve. Človek se bolj zaveda sebe. Bolezen ga prisili, da se o 
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svojem življenju več sprašuje. Kaj bi rad? Kako bom to opravil? Bolezen sili človeka, da se 

bolj zaveda svoje edinstvenosti, da prepoznava svoje priložnosti in v življenju postane 

ustvarjalen.« Dodam lahko le še to, da je bolezen tudi moje življenje obrnila na bolje in tega 

sedanjega ne bi nikoli zamenjala za tistega prej.  
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8. Empirični del B 

 

8.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namena 

 

Telesno bolni mladi odrasli so v družbi pogosto spregledani, saj veliko ljudi bolezen povezuje 

s starostjo in/ali dolgotrajnim nezdravim življenjskim slogom. Ker se soočajo s stigmatizacijo, 

različnimi predsodki, podcenjevanjem in smiljenjem, mnogi svojo bolezen skrivajo in o njej 

nočejo govoriti. Tako razvijajo najrazličnejše metode preživetja v družbi, ki povzdiguje 

brezskrbno mladost, telesno lepoto in predvsem zdravje. Posledično pa družba o njih ne 

razmišlja, se z njimi ter njihovimi problemi ne ukvarja, saj so tiho in ne povzročajo nobenih 

težav. Tako se vrtimo v začaranem krogu, kjer mladost in bolezen v teoriji ne gresta skupaj 

oziroma, kot je bil eden izmed odzivov na temo mojega diplomskega dela: »To ne obstaja! 

Mladi niso bolni.« Realnost pa je zelo drugačna. 

Za pisanje o tej temi sem se odločila tudi zato, ker sem kot študentka zbolela in bila naenkrat 

"vržena" v povsem novo okolje oziroma "pokrajino bolezni", kot jo imenuje Ule (2003). To 

drugačno in prej precej neznano pokrajino sem odkrivala počasi, zelo previdno, predvsem pa z 

ogromno vprašanji, kako v njej (pre)živeti. Na poti sem odkrila, da tam niso samo ostareli in 

od rojstva bolni, ampak je v njej veliko mladih. Navsezadnje je tudi nekaj znancev, ki so prej 

delovali popolnoma zdravi, ko so izvedeli za mojo bolezen, pristopilo k meni in povedalo, da 

so bolni. Kot da nas je pričelo povezovati nekaj skrivnostnega – vsi prebivamo v pokrajini, ki 

je drugi ne poznajo, še več, bojijo se je in njenih prebivalcev. O svojem soočenju z boleznijo, 

strategijah spoprijemanja, doživljanju ipd. sem pisala v Empiričnem delu A. Po njem pa je v 

meni ostalo odprto vprašanje, kako se z boleznijo spopadajo drugi mladi ter kaj lahko naredim, 

da ne bomo v tej pokrajini v množici njenih prebivalcev imeli občutka, da smo sami.  

Ob pregledu različnih skupin, namenjenih bolnim, sem namreč ugotovila, da se le-te načeloma 

delijo na skupine, namenjene točno določenim boleznim. Delijo se po medicinskih diagnozah 

in ne različnih problemih, stanjih ali življenjskih obdobjih, v katerih so bolniki. Skupine, ki bi 

bila namenjena izključno mladim, nisem zasledila. Tako sem ugotovila, da mladi, ki nimajo v 

družbi zelo razširjene bolezni, ki ima svojo organizacijo (pogosto jo vodijo starejši ali celo 

zdravstveni delavci), nimajo podporne skupine, na katero bi se lahko obrnili. Kar pa je lahko 

zanje zelo pomembno, saj je bolezen krizni/travmatični življenjski dogodek, ki pogosto pomeni 

veliko prilagajanja in nov način življenja. Strategij in možnih poti, kako se na tako novo 
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situacijo odzvati, je veliko, katero pa bo posameznik izbral, je odvisno predvsem od njega, 

njegovih dosedanjih izkušenj in socialnega okolja.  

Namen Empiričnega dela B je ustanovitev, vodenje in analiza skupine za samopomoč telesno 

bolnih mladih odraslih. Omejitev je starostna (od 18. do približno 30. leta), saj domnevam, da 

imajo mladi odrasli kljub različnim diagnozam podobne psihosocialne izzive in več skupnega 

(če odštejemo telesne simptome) kot ljudje z isto boleznijo v različnih življenjskih obdobjih. 

Obravnavala bom tako razvoj skupine in skupinsko dinamiko kot tudi osebne izkušnje njenih 

članov. Poskušala bom raziskati emocije, doživljanje in potrebe bolnih mladih odraslih ter 

strategije spoprijemanja, s pomočjo katerih se soočajo z boleznijo in življenjem z njo. Prav tako 

pa, kako se vključujejo v ožje in širše socialno okolje. Z vsakim članom skupine bom naredila 

tudi intervju. 

 

8.2 Raziskovalna vprašanja 

 

1. Kako mladi odrasli doživljajo svojo bolezen oziroma telesno stanje? Kakšni so njihovi 

emocionalni odzivi?  

2. Kako se bolni mladi odrasli vključujejo v socialno okolje? Ali so se njihovo socialno 

življenje in odnosi po postavitvi diagnoze kaj spremenili? 

3. Kakšne/katere so njihove potrebe? 

4. Kako se spoprijemajo s svojo boleznijo? Katere strategije spoprijemanja uporabljajo? 

5. Kakšen je razvoj skupine za samopomoč in skupinska dinamika?  

6. Kako se počutijo v skupini za samopomoč? Kakšen pomen ji pripisujejo? 

7. Katere teme so aktualne in se odpirajo v skupini? 

V procesu raziskovanja sem ugotovila, da se zastavljena raziskovalna vprašanja med seboj zelo 

povezujejo in je nanje težko odgovarjati ločeno. Zato bodo dobljeni rezultati predstavljeni v 

drugačnem vrstnem redu in pod združenimi in/ali povezanimi naslovi – tako kot se je v procesu 

raziskovanja in analiziranja izkazalo za smiselno in ne kot togi odgovori na vnaprej postavljena 

vprašanja. Seveda pa bodo vsa dobila svoj odgovor.  

 

  



Natalija Mlakar – Mladi odrasli z izkušnjo telesne bolezni 

– 57 – 

8.3 Raziskovalna metodologija 

 

Uporabila sem akcijsko raziskovanje in sicer ustanovitev, vodenje in analizo skupine za 

samopomoč telesno bolnih mladih odraslih. Ker sem v skupini aktivno sodelovala, hkrati pa jo 

opazovala, sem uporabila metodo opazovanja z udeležbo. Z udeleženci skupine sem po začetnih 

6 srečanjih izvedla individualne nestrukturirane intervjuje. Po zaključku triletnega raziskovanja 

pa sem opravila tudi skupinski intervju. Intervjuje sem snemala. 

O delovanju skupine, skupinski dinamiki, uporabljenih metodah, aktualnih temah ipd. sem 

delala sprotne zapise. Udeleženci so mi po vsakem od prvih šestih srečanj pošiljali osebne 

refleksije (le-te smo pozneje ukinili). Na srečanjih so večkrat nastali vizualni izdelki (risbe, 

fotografije, plakati, pisni izdelki, ročna dela itd.). Vse to, intervjuje in ostale relevantne zapise 

(npr. e-pošto, SMS-e) sem zbrala, dobesedno prepisala, kronološko uredila, nato pa kodirala. 

Najprej sem določila enote kodiranja, nato pa uporabila odprto kodiranje, pri katerem kodiranje 

poteka preko postopka »razčlenjevanja, pregledovanja, primerjanja, konceptualiziranja in 

kategoriziranja podatkov« s pomočjo deževanja idej (Vogrinc, 2008, str. 64). Nato sem 

zapisane kode selektivno kodirala, tako da sem izpostavila pomembnejše in s kombiniranjem 

prvotnih kod oblikovala nove. Le-te sem potem združila v kategorije. 

Izvedena kvalitativna raziskava je potekala linearno in sekvenčno. Sestavljena je bila namreč 

iz kratkih raziskovalnih ciklov ali sekvenc, v katerih si sledijo definiranje problema, zbiranje 

gradiva oziroma raziskovanje in analiza, reformulacija problema in ponovno zbiranje gradiva, 

raziskovanje itd. (Mesec, 1998).  

Rezultati so prikazani kot opis posameznih kategorij ter njihova interpretacija. 

 

8.3.1 Kronološki potek in razvoj raziskovanja 

 

Moje raziskovanje se je pričelo s pisanjem Empiričnega dela A o svojem soočenju in 

doživljanju bolezni. Po zaključenem raziskovanju je v meni ostalo veliko vprašanj o tem, kako 

se drugi mladi soočajo z boleznijo in svojim telesnim stanjem, ter želja po nadaljnjem 

raziskovanju in preverjanju svojih ugotovitev. Prav tako se je prebudila želja po povezovanju z 

drugimi bolnimi mladimi. Iz tega se je rodila nova skupina in posledično ta empirični del. 
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Preden sem se odločila, da ustanovim novo skupino, sem pregledala obstoječe stanje na 

področju skupin za telesno bolne mlade odrasle. Ugotovila sem, da je skupin, ki bi bile 

namenjene točno tej populaciji, zelo malo in imajo skupno značilnost, da se delijo po 

medicinskih diagnozah. Skupine, ki bi bila namenjena izključno telesno bolnim mladim in ne 

bi imela poudarka na diagnozi, pa nisem našla. Tako večina bolnih mladih nima možnosti za 

vključitev v skupino, saj se le redko pokrijejo vsi potrebni kriteriji. Obstoječe skupine so namreč 

večinoma sestavljene iz starejše populacije, ki pa z mladimi bolnimi poleg diagnoze ne deli kaj 

veliko skupnega. Zato sem se odločila, da ustanovim novo skupino. Najprej sem naredila 

podroben načrt delovanja skupine in zastavila tako cilje raziskovanja kot tudi cilje skupine. 

Nato sem se lotila promocije skupine.  

Naredila sem plakate in letake s podrobnejšimi informacijami, ki so bili razstavljeni v UKC 

Ljubljana in na Pedagoški fakulteti, naredila digitalno verzijo obojega ter razposlala po 

različnih družbenih omrežjih. Predvsem pa sem osebno nagovorila ljudi, za katere sem vedela, 

da so bolni. Odzivi so bili mešani. Sicer so vsi podpirali idejo, so se pa nekateri spraševali, ali 

bi lahko osebno govorili o svoji izkušnji bolezni pred drugimi ljudmi – večina teh je svojo 

bolezen namreč prikrivala. Bolniška župnija v Ljubljani nam je ponudila svoje prostore za 

srečevanje, kar je pomembno vplivalo tako na ustanavljanje skupine (vedela sem, kje se bomo 

lahko dobivali) kot pozneje tudi na samo kakovost delovanja (saj so bili prostori primerni za 

skupinsko dinamiko in gibalno ovirane).  

Kmalu so se javila štiri dekleta, ki so bila za skupino zainteresirana. Prvič smo se srečale 8. 4. 

2013. Prva srečanja so bila namenjena spoznavanju, predstavljanju in pripovedovanju svojih 

življenjskih zgodb. Zanje sem pripravila različne metode dela na določene teme, vsa pa so 

potekala po ustaljenem dnevnem redu. Do naslednjega srečanja mi je vsaka udeleženka skupine 

poslala pisno refleksijo. Sama sem bila vedno v dvojni vlogi – voditeljica in hkrati nekdo z 

izkušnjo bolezni, ki podeljuje svojo zgodbo.  

Po zaključenih šestih srečanjih smo imele skupno refleksijo, na kateri je bila z njihove strani 

izražena želja, da s skupino nadaljujemo, le pisne refleksije nehamo pisati, saj jim te vzamejo 

preveč časa in jih obremenjujejo. Želele so, da ostanem voditeljica skupine in da le-ta poteka 

po dosedanjem dnevnem redu. V tem obdobju sem z vsemi izvedla tudi individualne intervjuje, 

v katerih so poglobljeno spregovorile o svoji življenjski zgodbi z boleznijo in o skupini. 

Med poletnimi počitnicami smo se srečevale bolj poredko, srečanja so bila družabna, šle smo 

na skupni izlet. Jeseni se je ena izmed članic odločila, da zaradi osebnih okoliščin in selitve 

neha obiskovati skupino. Ostale smo se zbrale, naredile skupni načrt za naprej, ena od 

udeleženk pa je naredila facebook stran skupine. 
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Kmalu zatem se nam je pridružil novi član. Okreval je pa težki poškodbi, čakalo pa ga je še 

nekaj operacij. Čeprav ni imel kronične bolezni, ampak poškodbo, ki mu je korenito spremenila 

življenje, smo se vse v skupini strinjale, da ga sprejmemo medse. Izkazalo se je, da imamo 

veliko skupnega – vsaj kar se tiče soočanja s telesnim stanjem. V taki zasedbi smo ostali do 

danes. Srečevali smo se na 14 dni z vmesnimi premori. Le-ti so bili običajno vezani na moje 

hospitalizacije ali poslabšanje fizičnega stanja večine članov skupine (tako se je zgodilo, da sta 

imela v nekem obdobju dva operaciji, ena pa rehabilitacijo v zdravilišču ipd.). Občasno 

manjkanje članov zaradi zdravstvenih težav je bilo vedno nekaj normalnega in glede na naravo 

skupine povsem običajnega. Občasno smo se zato dobili pri katerem od članov doma. Tudi v 

času "premorov" od rednih srečanj so člani ostajali v osebnih stikih in vsi tudi v kontaktu z 

menoj. 

V triletnem obdobju obstoja skupine imamo večkrat refleksije delovanja in iščemo možnosti, 

kako skupino izboljšati, prilagajati potrebam članov. Večkrat se dobimo tudi na različnih 

neformalnih srečanjih (npr. ogled filma). Do sedaj smo imeli okrog 35 srečanj. Na koncu tega 

raziskovalnega obdobja sem izvedla tudi skupinski pogovor/intervju, v katerem so vsi člani 

izrazili željo, da bi z rednimi srečanji kljub zadnjemu premoru nadaljevali.  

 

8.3.2 Predstavitev skupine  

 

Skupina za samopomoč telesno bolnih mladih odraslih deluje tri leta s kratkimi premori zaradi 

zdravstvene zadržanosti članov. Namen skupine je povezovanje in opolnomočenje bolnih 

mladih odraslih, vzbujanje občutka, da niso sami in še manj edini z izkušnjo bolezni, ter 

podeljevanje življenjskih zgodb, težav, skrbi, prav tako pa tudi veselja, radosti, dobrih in 

koristnih odkritij ipd. V njej iščemo močne točke udeležencev, gradimo na pozitivnih izkušnjah 

in iščemo poti, kako kljub bolezni kvalitetno živeti.  

Že vnaprej zastavljeni cilji skupine, ki smo jih skozi leta delovanja poskušali zasledovati, so: 

1. Ustvariti varen prostor za pogovor o težavah, problemih, čustvih, lepih stvareh v 

vsakdanjem življenju, o spremembah, ki jih je prinesla bolezen, in o tem, kako živeti z 

njo oziroma njenimi posledicami.  

2. Povezovati bolne mlade odrasle in s tem krepiti občutek, da niso sami ali edini s takšno 

izkušnjo. 

3. Krepiti občutek moči in nadzora nad svojim življenjem. 
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4. Krepiti občutek edinstvenosti vsakega posameznika; člani skupine niso zgolj pacienti z 

določeno diagnozo oziroma bolniki, ampak osebe. 

5. Spregovoriti o tem, s kakšnimi težavami se bolni mladi odrasli soočajo v družbi, in kako 

kljub bolezni (pre)živeti v njej.  

Ciljna populacija so mladi odrasli od 18. do 30. leta z izkušnjo bolezni, ki še traja ali pa je 

pustila posledice in s tem pomembno vpliva na življenje posameznika. Nisem se hotela 

osredotočiti na medicinske diagnoze, saj se mi je zdel pomembnejši kriterij to, da nekdo zaradi 

telesnega stanja čuti potrebo po vključitvi v skupino. To pomeni, da bolezen pomembno vpliva 

na njegovo vsakodnevno življenje in doživljanje. Tako ni merilo "resnost" same diagnoze, 

ampak njej subjektivni vpliv na posameznika. Pomembno pa je, da gre za telesno bolezen in ne 

duševno, saj je dinamika zelo različna. 

Srečevali smo se v prostorih Bolniške župnije v Ljubljani. Sprva so bila srečanja tedenska, po 

začetnih šestih srečanjih pa na vsakih štirinajst dni. Občasno smo imeli tudi dodatna družabna 

srečanja. 

Pred začetkom delovanja skupine smo postavili jasna pravila, s katerimi smo se vsi udeleženci 

strinjali. Vsak udeleženec je dal obljubo zaupnosti, molčečnosti o tem, o čemer bomo govorili 

v skupini. Seveda so bili vsi člani skupine seznanjeni in so se strinjali s tem, da bodo skupina 

in teme na njej del tega diplomskega dela.  

Pravila skupine so sledeča: 

1. Zaupnost. Vse, kar povemo v skupini, ostane v skupini. 

2. Vsak član skupine sodeluje in govori toliko, kolikor čuti, da lahko. Pomembno je, da se 

vsak oglasi; lahko samo reče, da ne bo nič povedal. 

3. "Motnje" imajo prednost; če ima kdo kakršne koli težave, ga kaj moti, mu je kaj 

neprijetno ali se ne počuti dobro, je zaželeno, da to takoj pove.  
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Potek delovanja skupine bi lahko orisali takole: 

8.1 Shema: Potek delovanja skupine  

 

Rednim srečanjem vedno sledi skupinska refleksija (tako osebna kot delovanja skupine), s 

pomočjo katere med drugim začrtamo pot naprej in prilagodimo delovanje skupine, če/ko 

ugotovimo, da je to potrebno. Včasih pa rednim srečanjem sledi odmor, le-temu pa ponovno 

srečanje z refleksijo, nato spet novo prilagajanje delovanja in ponovna srečanja.  

 

8.3.3 Predstavitev članov skupine 

 

Vesna 

»Zame je to en izziv. Pač. Sem ful ponosna zaradi tega, ker sem tok močna, da sem v bistvu skoz 

v boju z boleznijo, ampak da ji ne pustim, da zmaga.« 

 

Vesna je študentka na Pedagoški fakulteti. Skupini se pridruži pri starosti 20 let. Živi doma s 

starši in sestro. Poleg študija ima veliko interesnih dejavnosti, ukvarja se z glasbo in mladinskim 

ter prostovoljnim delom.  

V 9. razredu osnovne šole, pri 14 letih, so ji odkrili multiplo sklerozo. Začelo se je s 

pomanjkanjem senzornih občutkov v nogi, čemur je sledila hospitalizacija, diagnostični 

postopki in hitra postavitev diagnoze. Te dogodke še sedaj zelo živo in doživeto opisuje. Pravi, 
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da ima občutek, da je po postavitvi diagnoze postala bolj samostojna, kot »da bi pospešeno 

odrasla.« 

Njeno zdravstveno stanje je ves čas precej nestabilno. Velikokrat ima zagone bolezni. Pri tem 

ni pasivna, temveč aktivno išče, kaj bi ji lahko pomagalo pri premagovanju in obvladovanju 

bolezni. Poleg preizkušanja več zdravil in skrbnega sledenja navodilom zdravnikov se 

osredotoča na zdrav življenjski slog in skrb za svojo psihično stabilnost. Pomoč je iskala tudi 

pri drugih strokovnjakih in v alternativni medicini. V času trajanja skupine je tako poskusila s 

homeopatijo in za nekaj časa prekinila zdravljenje z zdravniško predpisano terapijo. A ker ji 

homeopatija sama ni pomagala, se je vrnila k zdravniško predpisani terapiji. Njene terapije in 

iskanje najprimernejšega zdravljenja so bili pogosta tema pogovorov v skupini.  

Kot sama opiše, je bolezen pri njej spremenila vse. Fizično sedaj zmore veliko manj kot pred 

začetkom bolezni, zaradi česar se je morala marsičemu odpovedati: »Najbolj se me je dotaknil 

to, da sem se mogla začet odpovedovat stvarem.«  

Pri soočanju in spoprijemanju z boleznijo ji veliko pomeni, da ji nekdo stoji ob strani, da ni 

sama. Zelo se spominja izkazanih pozornosti, kot je npr. obisk prijateljev v bolnišnici. Glede 

tega pravi, da je ravno ob izgubi zdravja ugotovila, kdo so pravi prijatelji in kdo ne. 

Pomaga ji poslušanje glasbe, pogovor o bolezni, sprehodi in duhovnost. S svojo boleznijo se v 

veliki meri sooča tudi z religioznega, verskega vidika in čuti veliko oporo v Bogu. Verjame, da 

se vse zgodi z razlogom, tudi bolezen. 

Njena družina ima do njene bolezni dvojen odnos. Po eni strani so njeni družinski člani ob 

nastopu bolezni zelo pazili nanjo, jo razvajali. Še danes so zelo zaščitniški in jo pogosto 

opozarjajo, da mora paziti nase. Toda po drugi strani hkrati od nje veliko pričakujejo in ji 

nalagajo veliko dela, ki ga večkrat fizično težko opravi oziroma ga ne more. 

V intervjuju in v začetni fazi skupine je večkrat izrazila, da si v prihodnosti želi najti 

fanta/partnerja, ki se ne bi bal njene bolezni in ki mu ne bi bil problem sprejeti nje vključno z 

boleznijo: »Ker jaz vem, da nek na svetu je en, k ga bolezen nau ovirala pa k se nau bal kao 

bodočega invalida.« Imela je namreč že več slabih izkušenj s fanti, ki so potem, ko so izvedeli 

za njeno diagnozo, prekinili stike z njo. Njena želja se je tekom skupine tudi uresničila. S 

fantom sta sedaj skupaj že 2 leti. 

Pravi, da veliko ljudi ne ve, da je bolna, ker se običajno »nič ne vidi«. Hkrati pa sama poskrbi 

za to, da se ne pojavlja v javnosti, ko ima slabša obdobja in bi se bolezen lahko videla.  
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Kljub vsemu meni, da lahko z boleznijo normalno živi. Trudi se, da bi vsak trenutek do konca 

izkoristila, kot bi bil zadnji.  

 

Hana 

»Sm se pa odločla, ok, pač, ta bolezen je, jz pač ne bom dovolila, da bi me pa ovirala pri 

normalnem življenju, a ne. Se mi zdi, da je bil to en tak ... po en stran tud en tak mejni trenutek, 

k mi je pomagu, da se nisem vdala, recimo, al pa da nisem pač obupala.« 

 

Hana je bila ob vstopu v skupino stara 24 let, študentka in članica katoliške redovne skupnosti. 

Ima veliko hobijev, dejavnosti, zelo si želi potovati in spoznavati tuje kraje, ljudi. V intervjuju 

je izpostavila, da ima »eno tako željo, da bi šla mogoče enkrat v tujino, da bi imela eno tako 

daljšo izkušnjo, da se moraš znajti v tujem okolju, znati drugi jezik. To mi je sedaj en tak izziv, 

to se mi je sedaj porodila ena taka želja in ne vem, če bo kdaj uresničena.« 

Njena diagnoza je Anca glomerulonephritis, redko kronično avtoimuno obolenje ledvic, za 

katero je zbolela pri 14 letih. Ko je izvedela za bolezen, se je odločila, da je le-ta ne bo ovirala 

pri vsakdanjem življenju, da bo živela, kot da ni bolna. A ko sedaj gleda nazaj, je mnenja, da je 

v tem kdaj pretiravala in ni poslušala svojega telesa ter njegovih potreb. 

Ob odkrivanju bolezni je veliko časa preživela v bolnišnici. To obdobje opisuje kot svoj prvi 

korak v samostojnost. Posebej močno oporo je takrat našla v svoji zdravnici ter v veri, ki ji je 

pomagala odkrivati smisel trpljenja. 

Zdravstveno je danes glede na začetne napovedi zdravnikov v dobrem telesnem stanju. Že 

zdavnaj bi namreč morala biti na dializi, a vseeno še vedno živi le z zdravili. Kljub temu ji je 

bolezen v življenje vnesla veliko negotovosti, saj nikoli ne ve, če bo in kdaj bo potrebovala 

dializo. Zato je negotova in se veliko sprašuje tudi o prihodnosti. 

Od drugih ljudi je zaradi bolezni večkrat občutila podcenjevanje, nerazumevanje, z redkokom 

se je o njej lahko tudi pogovorila. Ima občutek, da je drugačna od drugih. Čuti, kot da »ima še 

dodatno razsežnost, ki je bolezen«. 

Po vstopu v samostan oz. v redovno življenje, ko se je morala podrediti določenemu urniku, so 

omejitve, ki jih prinaša bolezen, še bolj stopile na plano. Bolezni in svojih telesnih omejitev se 

je zato začela še bolj zavedati, posledično pa se je začel spreminjati tudi njen odnos do bolezni. 
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»Mislm, s tem dejstvom, da pač mam neko oviro, a ne, na tej poti, kar prej mi ni bila ovira, je 

zdaj postala.«  

Redovna skupnost je sicer sprejela, da »ima neka zdravila v hladilniku«, ni pa čutila, da bi se 

lahko odprto in iskreno z njimi pogovarjala o tem, saj je nenavadno, da bi bile mlade redovnice 

kronično bolne. V tem se je čutila nesprejeto. Hkrati se je bala, da če bi preveč govorila o tem, 

bi jo iz samostana odslovile. Na koncu je sama zapustila redovno življenje in samostan ter v 

skladu z željo po spoznavanju novih krajev odpotovala v tujino. Zapustila je tudi skupino za 

samopomoč.  

 

Sara 

»Bolj močna sem, k vidm, da sem neki preživela in da se še bojujem čez to. /…/ V bistvu se mi 

je zdel, da je to vse z nekim razlogom. /…/ Čeprov na tak način, ampak za neki je že dobr. Se 

mi zdi, da se mi je tud življenje s tem čist spremenu.« 

 

Ob vstopu v skupino je bila Sara 21-letna študentka. Živela je doma s starši in sestro. Za 

bolezen, aplastično anemijo, je izvedela šele dva meseca pred začetkom skupine. Najprej je 

simptome bolezni pripisovala utrujenosti in stresu. A ko so jo starši "prisilili" v pregled, so bili 

izvidi tako slabi, da je bila takoj hospitalizirana s sumom na levkemijo. Kasneje v času trajanja 

skupine je imela tudi operacijo slepiča in še nekatere druge zaplete zaradi oslabelega imunskega 

sistema.  

Ob nastopu bolezni se je veliko ukvarjala z vprašanjem, ali bo zdravljenje uspešno ali ne. Strah 

jo je bilo možnih slabih izidov. Kasneje se je osredotočila na druga življenjska vprašanja in svoj 

odnos do življenja.  

Ugotavlja, da jo je bolezen spremenila. Poleg izgube telesne teže in zmanjšanega strahu pred 

zdravstvenimi postopki (prej se je bala celo obliža, sedaj se ne boji niti injekcij, ki si jih mora 

dajati sama), se je spremenil tudi njen pogled na svet. Živi bolj sproščeno, svobodno in se opiše 

kot manj boječo in zaskrbljeno.  

Spremembe čuti tudi v odnosih. Uči se postavljati meje in poskrbeti zase, večkrat čemu reče 

ne, česar prej ni nikoli naredila, in se na splošno ne pusti več izkoriščati. Ali, kot pravi sama, 

se je »znebila ljudi, ki jo izkoriščajo«. Manj se obremenjuje s tem, kaj si bodo mislili drugi. 
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Pravi, da je bolezen izboljšala njene odnose, saj so tisti, ki so, močnejši in globlji. Pogovor in 

socialni stiki ji tudi zelo pomagajo pri soočanju in obvladovanju bolezni. 

Bolezen je v njeno življenje vnesla negotovost in strah pred poslabšanjem zdravstvenega stanja, 

zaradi česar zelo pazi nase. Skrbelo jo je, ali bo lahko končala letnik, ali bo lahko končala 

fakulteto, vendar ji uspeva. Sedaj je absolventka z vsemi opravljenimi izpiti. Našla si je tudi 

študentsko delo, ki v njej odpira veliko vprašanj, kaj si želi početi v življenju. V času trajanja 

skupine se tako večkrat pogovarjamo o novih interesih, ki jih odkriva, ter o možnostih, kako bi 

jih lahko spremenila v bodočo kariero. 

Skrbi jo, da bi v prihodnosti pozabila, kaj jo je bolezen naučila, in bi se vrnila v stare tirnice, 

preveč delala in si vzela premalo časa zase. Bolezen oz. soočanje z njo v marsičem vidi kot 

pozitivno. 

 

Petra 

»Razumem, da imam bolezen in da živim z njo, ampak da ne da živim za njo.« 

 

Petra je študentka medicine in se je skupini pridružila pri 20 letih. Živi s staršema in bratom ter 

se v prostem času veliko ukvarja z glasbo, športom in računalniškimi igricami. Pri 7 letih so ji 

odkrili sladkorno bolezen tipa 1. Življenja brez bolezni praktično ne pozna, saj pravi, da ima 

pred njo zelo malo spominov.  

Zdravljenje se je tekom let spreminjalo. Najprej je dobivala injekcije, zaradi česar je morala vse 

načrtovati že zjutraj (kdaj in kaj bo jedla, koliko se bo gibala itd.). Sedaj ima inzulinsko črpalko, 

ki ji omogoča bolj spontano in enostavnejše življenje, seveda pa mora še vedno konstantno 

paziti na raven sladkorja v krvi. A pravi, da ima včasih občutek, kot da je »na avtopilotu« glede 

merjenja sladkorja in doziranja inzulina.  

Nima občutka, da bi jo bolezen kaj veliko ovirala, in tudi noče, da bi se njeno življenje vrtelo 

okoli bolezni. »Tko da bolj kot da me moti, da me ovira, bolj so drugi ljudje prepričani, da me 

ovira.« Kljub temu ve, da zaradi nje marsičesa ne more početi, na primer narediti izpita za 

pilota.  

Zaradi bolezni je bila s strani sošolcev v osnovni šoli deležna veliko zmerjanja in norčevanja. 

Odnosi sovrstnikov do njene bolezni so se popolnoma spremenili z vstopom v gimnazijo in 

kasneje na fakulteto. Kljub temu pravi, da ima še vedno težave v socialnih odnosih, zato ji je 
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bila skupina v izziv na tem področju. Izpostavi, da je najprej oklevala, ali hoditi ali ne, ko je 

ugotovila, da jo sprejemamo takšno, kakršna je, pa se je čutila sprejeto in je z veseljem hodila. 

Prej ni imela veliko izkušenj z govorjenjem o svojem doživljanju, čustvih, saj je zelo racionalna 

oseba. A tekom skupine je postajala vedno bolj samozavestna v socialnih odnosih. Pove, da 

čuti veliko potrebo po bližini ljudi, na katere bi se lahko zanesla. 

Za svojo okolico pravi, da večina ljudi ne razume te bolezni in jo zamenjuje s sladkorno 

boleznijo tipa 2. Zato je pogosto deležna vprašanj, če je za njeno bolezen krivih preveč sladkarij. 

To jo jezi, saj misli, da jo krivijo za njeno bolezen, čeprav tip 1 ni povezan z nezdravo prehrano 

in si ga ne bi mogla povzročiti sama. 

V soočanju z boleznijo ji občutek varnosti daje dejstvo, da je njena bolezen zelo raziskana in 

ima veliko informacij o njej ter njenem poteku. Strah pa jo je, kako bo uskladila bolezen in 

kariero, ki ji je zelo pomembna. Kot tudi sama pove, pomembnejša kot zasebno življenje.  

Kot zanimivost lahko navedem, da ima Petra v skupini daleč največ medicinskega znanja, ki 

ga vedno tudi rada deli. Za vse, o čemer govorimo, najde kakšno povezavo z medicino in 

študijem. Ko smo na primer le omenili grenivkin sok, smo od nje takoj izvedeli veliko podatkov 

o grenivki in njenih kontraindikacijah z določenimi zdravili. Sprva je bilo to rahlo moteče, a se 

je sčasoma, ko se je skupina povezala, razvilo v nekaj smešnega in simpatičnega.  

 

Krištof 

»Sej veš, da ljudje ne razumejo tega, kar midva veva – da enkrat živiš drugače, ko skor umreš.«  

 

Krištof je bil ob vstopu v skupino 22-letni študent kmetijstva, tekom trajanja skupine pa je 

diplomiral in sedaj piše magistrsko nalogo. Živi s staršema na veliki kmetiji. Ima močno željo 

peljati kmetijo naprej, hkrati pa se od njega kot edinca to nekako tudi pričakuje. V skupini je 

edini fant pa tudi edini, ki je vanjo prišel zaradi poškodbe in ne bolezni. 

Med delom na domači kmetiji je doživel hudo nesrečo, ki mu je močno poškodovala roko in po 

njej povzročila hude opekline. Dogodek je bil zelo travmatičen in ga večkrat živo opisuje. 

Spominja se, kako je ob tem skoraj umrl, se komaj rešil iz primeža stroja in potem padel v 

nezavest. V komi je bil več tednov. Njegov naslednji spomin je z oddelka za intenzivno terapijo, 

kjer so ga zdravniki obvestili, da »če boste čez tri dni še živi, boste mogoče živeli«.  
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Njegova izkušnja je torej pomenila popoln preobrat, spremembo življenja v enem samem 

dnevu. Sedaj potrebuje veliko iznajdljivosti, da si delo na kmetiji, ki ga še vedno zelo veseli in 

o katerem vedno govori z žarom ter navdušenjem, prilagodi tako, da ga kljub poškodbi lahko 

opravlja.  

V času trajanja skupine je imel 8 operacij roke, ki so mu jo komajda rešili. Pogosto ima tudi 

različne rehabilitacije in fizioterapije.  

Ko se je poškodoval, je skupina za samopomoč že delovala. Zanjo je izvedel od bolniškega 

duhovnika, ki je tudi nas obvestil, da pozna nekoga primernega za skupino. Drugi člani ga prej 

nismo poznali. Tako je bil sprva v skupini poznan kot »tisti z roko«. Vanjo se je vključil, takoj 

ko je dovolj okreval.  

Njegovo soočanje s posledicami poškodbe je bilo psihično relativno zahtevno. Spopadal se je 

z nihanjem počutja in depresivni občutki. Zaradi tega si je poiskal tudi strokovno pomoč. Sedaj 

se počuti bolje in je čustveno stabilnejši. 

Navajen je konkretnega, praktičnega dela, manj pa razprav in izražanja čustev. To se v skupini 

kaže tudi tako, da ko govori o čustvih, doživljanjih, vedno uporablja tretjo osebo. Ko govori o 

delu na kmetiji, študiju, hobijih, pa govori v prvi osebi. Zanimivo pa, da ko prične govoriti o 

doživljanju, običajno govori poglobljeno.  

Delo na kmetiji je za njegovo okrevanje in soočanje s poškodbo zelo pomembno, saj ga žene 

naprej in mu daje motivacijo za čim boljšo rehabilitacijo roke. »Pred vsako operacijo je blo 

težje. Na konc je blo že kr precej težko, tud vse to čakanje, da se roka uredi pa da bo sposobna 

za delat, ampak na nek način to gonilo je blo pa to, da mamo doma kmetijo pa da sem edin sin, 

eem, pa če jaz ne bi roke pozdravu, bi tud kmetijo težko peljal in na nek način me je to gnalo 

naprej.« 
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8.4 Rezultati in interpretacija 

 

8.4.1 Struktura srečanj in uporabljena metodologija dela v skupini 

 

Vsa formalna srečanja skupine so potekala po ustaljenem dnevnem redu: 

1. Podelitev  

Prvi del je bil namenjen podelitvi, kaj se je s člani dogajalo od zadnjega srečanja. Vsak 

je dobil besedo in je lahko drugim podelil, kolikor in kar je želel. Na prvih srečanjih 

smo podelitve članov le poslušali, sčasoma, ko je skupina postala bolj povezana, pa so 

se pojavljala tudi vprašanja ostalih članov, ki so jih lahko zastavili posamezniku, ko je 

zaključil svojo pripoved.  

2. Tema srečanja s pripravljeno dinamiko  

Drugi del srečanja je bil namenjen določeni temi. Pripravila sem različne dinamike, 

metode, ki so se vsebinsko navezovale na izbrano temo. Cilj teh dinamik je bil zmeraj 

v funkciji spodbujanja poglabljanja, razmišljanja in pogovora o izbrani temi. Po 

dinamiki je tako sledila še podelitev na temo, ki smo jo obravnavali. 

3. Refleksija 

Zaključili smo z refleksijo celotnega srečanja in skupine ter z možnostjo pogovora o še 

kakšni temi ali vprašanju, ki je ostalo odprto.  

4. Druženje 

Na začetku delovanja skupine so bile pripravljene dinamike zelo pomembne tako za prebijanje 

ledu kot tudi za spodbujanje pogovora ter podelitve. V triletnem obdobju raziskovanja in 

posledično spoznavanja ter povezovanja skupine se je spontano pričel daljšati prvi del srečanj. 

Člani so imeli vedno več za podeliti in so želeli več govoriti, pripovedovati. Prav tako pa so 

veliko lažje vstopali v pripravljene teme in pogovori/debate so stekli brez težav. Dinamike so 

zato postale skorajda nepotrebne in so se posledično krajšale. Vseeno smo jih ohranili, saj so 

izražali željo po njih. Poleg tega, da so jim bile všeč, so jim pomagale tudi pri osebnem 

razmišljanju, poglabljanju. Skupina torej ni bila pomembna in potrebna samo za podeljevanje 

in pogovarjanje, ampak tudi za razmišljanje in poglabljanje izven nje, v vsakdanjem življenju 

članov.  
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V obdobju delovanja skupine sem uporabila veliko različnih dinamik dela. Naj naštejem le 

nekatere:  

- Pripovedovanje zgodb, fotogovorica, možganska nevihta na določene teme itd. 

- Metode ustvarjanja: oblikovanje iz das mase, risanje sebe in svoje življenjske poti, 

risanje svojega ozvezdja (socialni odnosi), izdelovanje zidu težav, risanje z zaprtimi 

očmi itd. 

- Izpolnjevanje različnih delovnih listov: na koga se lahko zanesem, kako se počutim v 

skupini itd. 

- Meditativne tehnike: vodena meditacija z vizualizacijo, varen kraj itd. 

- Vaje čuječnosti. 

- Refleksije. 

- Delo z glasbo, razmišljanje ob glasbi. 

Uporabljane dinamike sem pripravljala sama in jih vedno prilagodila skupini: aktualnim 

temam, ki so se odpirale na srečanjih, odnosom med člani, zmožnostim članov itd. Trudila sem 

se, da so bile zajete raznovrstne tehnike in smo se osredotočali na različne čute. Tako so bile 

nekatere dinamike bolj vizualne, druge slušne, tretje kinestetične, četrte orientirane na tip. 

Včasih bolj aktivno kognitivne, drugič bolj sproščujoče. Vedno pa so bila srečanja sestavljena 

kot zaključena celota. 

 

8.4.2 Razvoj skupine in skupinska dinamika 

 

Ob pričetku se skupina še ni poznala med sabo. Tudi sama sem poznala le eno udeleženko. Prva 

srečanja so bila zato še zelo zadržana in namenjena predvsem predstavljanju, pripovedovanju 

svojih življenjskih zgodb. Skrbela sem, da smo se strukture strogo držali, saj sem čutila, da so 

se na ta način člani počutili varnejše.  

Po začetnih srečanjih, ko je minilo tudi prvotno načrtovano obdobje trajanja skupine, je sledilo 

poletje. Njihova želja je bila, da bi imeli še nekaj neformalnih srečanj, kar smo tudi storili.  

Z novim študijskim letom je prišlo v skupinski dinamiki do več pomembnih sprememb. Prvi je 

bil preobrat, da je skupina prenehala biti "skupina za mojo diplomo" ter je postala "naša 

skupina". Prva srečanja so bila namreč namenjena raziskovanju za moje diplomsko delo. Kljub 

temu da za potrebe diplomskega dela skupina ni bila več potrebna, so člani izrazili željo, da bi 

s formalnimi, strukturiranimi srečanji nadaljevali. Skupina je torej postala bolj njihova, 
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obstajala je zaradi njihove zavestne odločitve, zaradi česar so člani prevzeli aktivnejšo vlogo. 

Hkrati se je moje raziskovanje nadaljevalo. Ker so se med seboj tudi že bolje poznali in si 

zaupali, se je dinamika skupine začela vidno spreminjati. Naši odnosi so postajali čedalje globlji 

in bolj povezani.  

V istem prehodnem obdobju je prišlo tudi do dveh drugih sprememb, ki sta pomembno vplivali 

na skupino. Hana se je odločila, da skupino zapusti, malo kasneje pa se nam je pridružil Krištof. 

Naenkrat v skupini nismo bile več samo ženske, kar je že samo po sebi spremenilo njeno 

dinamiko. Krištofova prisotnost je odpirala drugačne, nove dimenzije, na katere same do takrat 

nismo pomislile.  

Skupina je združevala posameznike z zelo različnimi karakterji, izkušnjami in pogledi na svet. 

Za nekatere izmed njih so bile te razlike sprva moteče in so povzročale manjše konflikte, a so 

sčasoma postale vir obogatitve, dopolnjevanja in povezovanja.  

Da je skupina bolj povezana, se je počasi začelo videti npr. v nekaterih šalah, ki smo jih 

razumeli le člani skupine. V njej so se začele vedno jasneje oblikovati tudi neformalne vloge 

(npr. Petra je tista, ki vse razlaga z vidika medicine; Sara se veliko smeje; Krištof skoraj vedno 

najde povezavo s kmetijstvom – tipična izjava: »To je tako kot pri kravah!«). Hana in Vesna v 

intervjujih izpostavita, da se počutita odgovorni za ostale v skupini in čutita potrebo, da jim 

pomagata: »In jst se res v skupini počutm, v bistvu sem v skupini z namenom s tem, da drugim 

pomagam. Ne več seb. Ker seb sem si že, a ne« (Vesna). To se je sicer tekom skupine vidno 

spremenilo, saj je bila Vesna čedalje bolj sproščena, manj je skrbela za ostale člane skupine in 

sama podeljevala osebne ter vedno globlje stvari. Hana izpostavi tudi to, da se počuti starejšo 

od ostalih v skupini: »Mal je blo tud neprijetno, kr so tko dokaj mlajše, pol pa jz nisem vedla 

zdej, a ne, kok osebno pa kok, kaj lahko govorim pa kaj loh povem in tko naprej, kar se pač 

mene tiče, a ne, pa mojga življenja. /…/ Eem, kr ja, kot tista, ki bi že dejansko morala dajat, a 

ne, ne kot tista, ki pač prejemam še.« Naj dodam, da med njimi ni bilo večjih starostnih razlik. 

Sama dinamika skupine je tako postajala vedno bolj predvidljiva in domača. To se je kazalo 

tudi v drobnih presenečenjih ob rojstnih dneh ipd. V zadnjem skupinskem intervjuju je Sara 

skupino opisala: »Mi smo ena taka družina,« čemur smo se vsi člani iz srca nasmejali.  
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8.4.3 Slogi in strategije spoprijemanja z boleznijo 

 

Slogi spoprijemanja  

V času trajanja skupine se vsi člani aktivno vključujejo v svoje zdravljenje, svojo bolezen 

sprejemajo, se o njej izobražujejo, sodelujejo z zdravniki, iščejo dodatne informacije, skrbijo 

za svoje psihofizično zdravje in kondicijo. So torej aktivni na vseh področjih in se za nobeno 

ceno nočejo predati. Po Greerju in Watsonu (1987) bi njihov slog spoprijemanja z boleznijo 

torej lahko uvrstila v bojevniškega duha, po Radleyu in Greenu (1987) pa pod prilagoditev. 

Drug jasen slog spoprijemanja, ki se je pokazal v intervjujih, je uporabljala Hana od postavitve 

diagnoze do malo do vstopa v skupino. Ko je izvedela za bolezen, se je odločila, da je ta ne bo 

nikoli ovirala, da bo živela, kot da je ni. Danes ugotavlja, da je pretiravala v zanikanju bolezni 

in nesprejemanju njenih omejitev. Le-teh se je dodobra začela zavedati šele malo pred vstopom 

v skupino, ko je tudi stopila na pot spremenjenega odnosa do svoje bolezni. Po razvrstitvi 

Greerja in Watsona bi njen odnos lahko uvrstili pod slog izogibanja, po Radleyu in Greenu pa 

pod aktivno zanikanje.  

Pri tem naj dodam, da se je tako v pogovorih v skupini kot v intervjujih pokazalo, da slog 

spoprijemanja z boleznijo ni statičen, na kar opozarja tudi Lazarus (1993). V različnih obdobjih 

posamezniki zavzemajo različen odnos do bolezni in slog spoprijemanja z njo. Vseeno pa lahko 

ugotavljamo, kateri slog je pri posamezniku v določenem obdobju prevladujoč. Tako so pri 

večini članov skupine nastopila krajša obdobja, ko je v njihovem odnosu do bolezni prevladoval 

fatalizem ali celo resignacija, a so hitro minila in so se spet pričeli bojevati.  

 

Strategije spoprijemanja  

Strategij spoprijemanja je veliko. Tudi člani skupine so uporabljali najrazličnejše. Naj naštejem 

le nekatere izmed njih (po Ule, 2003): 

- Storilnostno vedenje 

Pri vseh članih skupine je jasno vidno, da se trudijo, da svojo delovno energijo usmerjajo 

v to, da bi dosegli svoje zastavljene cilje, in se aktivno spopadajo s problemi, ki jim 

prihajajo na pot.  
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- Iskanje institucionalne pomoči 

Bolezen že sama po sebi zahteva strokovno pomoč zdravnikov. Le-te se poslužujejo vsi. 

Zaupajo zdravstvenim ustanovam, iščejo njihovo pomoč in z njimi aktivno sodelujejo. 

- Uporaba socialnih mrež 

Vsi imajo dobro razvite socialne mreže, na katere se opirajo in ki jim nudijo 

psihosocialno pomoč ter so pomemben vir formalnih in neformalnih informacij. 

- Sprejemanje situacije 

Svojo bolezen vsi sprejemajo, si je ne zanikajo in se trudijo živeti z njo.  

- Pozitivno razmišljanje 

Vsi v svoji bolezni najdejo kaj dobrega, si jo razlagajo kot nekaj pozitivnega. 

- Izraba priložnosti 

Izrabljajo vse možnosti za zdravljenje, ki so jim ponujene, in iščejo še nove možne 

načine zdravljenja. Prav tako izrabijo priložnosti za dodatno psihosocialno pomoč in 

oporo. 

- Prošnja za pomoč 

Že to, da so se pridružili skupini za samopomoč, je znak, da so pripravljeni sprejeti 

pomoč oziroma prositi zanjo. Pripravljeni so druge ljudi prositi za pomoč, ko česa ne 

zmorejo, ko rabijo oporo, konkretno fizično pomoč ali pomoč pri razreševanju različnih 

problemov. 

Večkrat se v skupini dotaknemo pozitivnega razlaganja bolezni oziroma iskanja njenega smisla. 

Poleg tega, da vsi v bolezni najdejo nekaj pozitivnega, vsi razen Petre vidijo nek višji, globlji 

pomen, smisel bolezni. Nekateri bolezen opisujejo kot poklonjeno od Boga (pri njih je tudi 

jasno izraženo religiozno sprejemanje bolezni), nekateri v odnosu do druge, neopisljive višje 

sile, tretji omenjajo angele. Petra pa pove, da nikoli ni razmišljala o smislu bolezni, temveč jo 

primerja z Gaussovo krivuljo: večina ljudi ima povprečno zdravje, nekaj pa je tudi tistih z 

boleznijo. Da smo to ravno mi, je pač stvar nesrečnega naključja. 

 

8.4.4 Doživljanje bolezni in telesnega stanja 

 

Vedno ko govorimo o doživljanju bolezni, tako v skupini kot v intervjujih, pri članih skupine 

izstopata dva opisa bolezni: »sprememba« in »nekaj pozitivnega«. 
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Razen Petre, ki se življenja pred boleznijo praktično ne spominja, vsi poudarijo, da se je 

življenje zaradi bolezni temeljito spremenilo. Predvsem pri Hani in Vesni se mi ob tem 

postavlja vprašanje, kakšen delež sprememb v življenju je prinesla bolezen in kakšnega že samo 

odraščanje. Obe sta namreč zboleli kot najstnici, torej v obdobju intenzivnega odraščanja, za 

katerega so tako ali tako značilne velike spremembe in bi se le-te zgodile v vsakem primeru. 

Težko je torej določiti, za katere spremembe je odgovorna bolezen in za katere ne. A do 

določene mere je bolezen zagotovo spremenila njuno življenje. Obe namreč izpostavita, da sta 

zato hitreje, pospešeno odrasli, kako sta postali samostojni pri 14 letih. Kot da bi preskočili 

neko tipično, stereotipno obdobje najstništva in takoj postali resnejši ter odgovornejši.  

To spremembo, ki sta jo doživljali še posebej v družinskih odnosih, opiše Vesna tako: »V bistvu 

sem ful samostojna ratala. Zaradi tega, ker sem vidla, da mami preveč ve in da me mami sam 

še bl v slabo voljo sprav in bolj živčno naredi. Doma mi noben ni znal na tak način povedat, 

kkšno stvar rečt, da bi bila jst umirjena, a ne, zarad tega sem pol … ful več sama na seb delam. 

Da sama sebe pokonc držim, da iščem v vsaki stvari pozitivno stvar. Pač ja. V bistvu sem ful 

sama na seb trenirala. Pač sebe sem trenirala.«  

Čeprav se zavedajo tako telesnih kot psihosocialnih omejitev, ki jim jih je prinesla bolezen, na 

koncu opisovanja sprememb vsi (razen Petre, ki se življenja brez bolezni ne spominja) 

zaključijo, da je njihova bolezen, integrirana v njihovo življenje, predvsem nekaj pozitivnega. 

Spoznavajo, da so se sami pozitivno spremenili zaradi bolezni. Tako Sara izpostavi: »Se mi zdi, 

da imam tud sama zdej drugačen pogled na svet. Bolj cenm te trenutke, ne sekiram se več tok 

zlo za vse stvari, malenkosti, k sem se prej. Ne vzemam več stvari tok resno.« Vesna večkrat 

celo izpostavi: »Jaz sem vesela, da jo imam [bolezen].« Zanimivo je, da sem bolezen že pred 

ustanovitvijo skupine podobno doživljala tudi sama: »Prej je bilo življenje lažje, sedaj pa je 

boljše.« 

To seveda ne pomeni, da si kdo v skupini želi biti bolan. Tudi oni imajo večkrat težke trenutke, 

se soočajo s stiskami ali, kot sami pravijo, »jih popolnoma sesuje«. Pove pa veliko o njihovem 

dojemanju bolezni in še več o tem, kdo so člani skupine, kakšen lik ljudi se ji je pridružil. To 

so posamezniki, ki poskušajo tudi v težkih življenjskih situacijah najti nekaj pozitivnega.  
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8.4.5 Emocionalne reakcije na bolezen in življenje z njo 

 

Soočanje z boleznijo je v članih skupine seveda vzbudilo veliko čustev in različnih 

emocionalnih stanj. Le-ta so bila pomembna tema podelitev. Marsikdaj je pogovor tudi na novo 

prebudil čustva in doživljanja iz preteklosti. Velikokrat govorijo o tem, kaj so doživljali med 

prejšnjimi srečanji ali kdaj drugič. Veliko več je torej pripovedovanja o tem, kaj so čutili v 

preteklosti, kot da bi v skupini svoje trenutno čutenje pokazali.  

Čeprav strokovna literatura govori o tipičnih čustvenih reakcijah, o tipičnem čustvovanju 

bolnih (primer: Falvo, 2005; Kübler-Ross, 1969; Rakovec-Felser, 2002), se moramo zavedati, 

da se v življenju bolnika normalno pojavljajo vsa čustva, saj človek ni zgolj bolezen. Ker pa 

bolezen prizadene vsa področja človekovega obstoja, se v odnosu do nje porajajo najrazličnejše 

emocionalne reakcije, ki so seveda različne pri različnih ljudeh. Prav tako pa k temu svoje doda 

dejstvo, da so bili v skupini tudi dalj časa bolni, ki so se na bolezen že prilagodili, in hkrati to, 

da nismo bili usmerjeni zgolj v bolezen, ampak na vsa področja posameznikovega obstoja. 

Posledično se je širila paleta emocij in govorjenje o doživljanju. Poglejmo si le tiste, ki so bile 

neposredno povezane z boleznijo. 

 

Faza šoka 

Ob postavitvi diagnoze in prvem zavedanju bolezni se pogosto pojavi faza šoka. To je precej 

običajno, saj do emocionalnega šoka pride v situacijah, ko se človek brez opozorila in priprave 

znajde v situaciji, za katero je prej menil, da se ne more/ne sme zgoditi. Ta situacija mu ogroža 

ali uničuje življenjski slog, kar doživlja kot popolno katastrofo (Milivojević, 2008).  

Faze šoka se še posebej jasno spominjata Sara in Krištof, ki se v skupino vključita kmalu po 

postavitvi diagnoze oziroma nesreči. Oba izpostavita, da je dan, ko sta izvedela za bolezen, 

spremenil vse, in sta doživela velik šok. »Mislm, šok. Jaz sem bila – čist sm bla iz sebe. Jaz sem 

v bistvu jokala, ker nisem hotela iti tja [v bolnišnico]. Sem rekla, kaj bom jaz tam, jaz nočem 

bit tle, jaz bi šla rada domov, nočem jaz tle ostat. To je bila moja prva reakcija, ko sem pa 

dejansko gor na oddelek prišla, jaz nisem vedela, kaj se z mano dogaja. Kot da sem prišla v 

eno sobo s samimi neznanci, men ni bilo čisto nič jasn. Pol nekak pa k so mi pa povedal, kaj je, 

sem se pa začela bolj umirit pa počasi sprejemat vse skup,« pove Sara. Krištof pa prvi spomin 

po nesreči opiše takole: »Men se je pa življenje tudi zelo spremenu. Kar naenkrat, v enmu dnevu, 
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se je vsa zadeva spremenila. Sem se zbudu na intenzivnem oziroma CIT oddelku in so rekl, da 

bom živu al pa bom umru. Če bom tri dni zdržu, bom živu in bom mogoče imel roko.«  

O šoku ob postavitvi diagnoze govori tudi Vesna: »Takrat me je ornk zvil. K sm vidla pač 

najhujšo obliko, a ne, in valda takoj na najslabš pomislš. /…/ No ja, najprej sem bla ful 

šokirana.« Omeni ga celo Petra, čeprav se tistega obdobja otroštva skorajda ne spominja. Jasno 

pa se spomni groze ob tem, ko so ji povedali, da bo morala spremeniti prehrano »in mi je res 

tist groza bila, kaj bom jaz zdaj to mogla jesti«. 

Samo Hana tega ne predstavi kot šok, pretres, ampak takoj poudari, da se je že v bolnišnici, ko 

je izvedela za bolezen, odločila, da le-ta ne bo vplivala nanjo. To odločitev v intervjuju večkrat 

ponovi. Kot da je postala nekakšna njena mantra, kajti zmeraj, ko je naletela na oviro, si je 

ponavljala, da ne bo pustila, da jo bolezen ovira. »K sm se pa odločla, ok, pač, ta bolezen je, jz 

pač ne bom dovolila, da bi me pa ovirala pri normalnem življenju, a ne.« Ob tem se sprašujem, 

koliko je tukaj šlo za zanikanje ali pa mogoče samo za nerazumevanje situacije v najstniškem 

obdobju. Tudi sama v intervjuju pove, da je »pretiravala pr temu, a ne, pač, normalno življenje, 

a ne, pa sem premal upoštevala to, da mam bolezen, ampak na en način mi je to pomagal.« 

Šele ko je odrasla, se je pričela zavedati resnosti svoje diagnoze.  

 

Žalost 

Z žalostjo v skupini neposredno nismo imeli veliko opravka, so pa člani skupine kdaj opisovali 

svoje reakcije ob izgubi določene zmožnosti, sposobnosti, odnosa itd. Čeprav o tem niso nikoli 

govorili kot o žalovanju, sem žalost lahko prepoznala. V stavku: »Sesulo me je, da ne morem 

več hoditi na sprehode,« se je na primer kazalo žalovanje za izgubo zmožnosti delanja daljših 

sprehodov. Žalost in žalovanje so torej težje kot druga čustva izražali neposredno. Skrivali sta 

se za besedami, kot so: »Sesulo me je,« »"Bad" mi je bilo,« »Težko mi je,« niso pa ju kot taka 

nikoli poimenovali.  

 

Depresivnost 

O depresivnosti iskreno in neposredno govori samo Krištof, ki je tekom srečevanja prišel tudi 

v obdobje depresivnih občutkov, ki jih je zbudilo soočanje s posledicami poškodbe.  
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Jeza 

V skupini večkrat pridemo v stik s čustvom jeze, ki je usmerjena v različne smeri. 

Najpogosteje so člani govorili o jezi na bolezen/poškodbo in na ovire, ki jih je le-ta prinesla. 

Jezo na to življenjsko situacijo navadno spodbudi izkušnja, ko nečesa ne zmorejo ali ne smejo 

narediti, kam iti ipd.  

Pogosto so bili jezni tudi nase. To se je zgodilo ob zavedanju, da niso dovolj pazili nase oz. 

upoštevali svojih telesnih omejitev. Zaradi tega se je občasno poslabšalo njihovo telesno stanje 

in so morali živeti s posledicami te odločitve. 

Občasno so jezni tudi na postopke in načine zdravljenja ter na vse dogajanje okrog tega. Ne na 

konkretno medicinsko osebje, s katerim imajo povečini dobre izkušnje, temveč na sam proces 

zdravljenja.  

Jezo prebujajo tudi ljudje okrog njih, ko jih ne razumejo, obravnavajo kot sebi neenakovredne, 

jih zavijajo v vato ali jih ne sprejemajo v njihovi bolezni. 

Redko pa se je pokazala tudi jeza na koga izmed ostalih članov skupine. V teh primerih se o 

vzroku jeze čim prej pogovorimo, ga predelamo in razrešimo. 

 

Krivda 

Čeprav v strokovni literaturi pogosto zasledimo, da je ena tipičnih reakcij kroničnih bolnikov 

tudi krivda, nihče v skupini nima občutka, da je sam kriv za svojo bolezen ali njeno poslabšanje. 

Vendar v stiku s svojim socialnim okoljem občasno podvomijo v to, ko jih drugi neposredno 

začnejo kriviti oz. pri njih iskati krivdo za njihovo bolezen. Takšne izkušnje v njih prebudijo 

bodisi občutek krivde in spraševanje, ali so si res sami krivi, bodisi jezo na osebe, ki jih krivijo 

za bolezen.  

 

Upanje 

»Upanje je čustvo, ki ga subjekt občuti, kadar verjame, da se bodo stvari, ki so zunaj njegovega 

nadzora, odvijale tako, da bodo pripeljale do izpolnitve njegove pomembne želje« (Milivojević, 

2008, str. 304). Bolezen prav gotovo spada med področja življenja, na katere nimamo veliko 

vpliva in ne vemo, kako se bodo odvijala, zato lahko vzbuja občutek negotovosti in nemoči. 

Kljub temu člani skupine v pogovorih pogosto opisujejo in izražajo upanje.  
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Upajo, da jim bodo uspevali njihovi projekti. Upajo, da se bodo tudi v prihodnosti dobro soočali 

s svojo boleznijo. Upajo, da se jim bodo izpolnile njihove želje. Upajo, da bodo lahko srečno 

in polno živeli kljub bolezni. Upajo, da bodo zmogli živeti z in kljub vsem omejitvam, ki jih bo 

bolezen morda prinesla. Upajo, da jim bodo ljudje še naprej stali ob strani ...  

Na splošno lahko rečem, da je v tej skupini zelo malo občutka nemoči, vdanosti v usodo ali 

iskanja, česa ne morejo ter ne bodo zmogli v prihodnosti. Nasprotno: namesto tega člani 

izražajo veliko upanja, občutka moči in občutka, da bodo zmogli.  

 

Veselje in navdušenost 

Čeprav v strokovni literaturi veselje in navdušenost nikoli nista omenjeni med čustvi, ki so 

značilna za odnos do kroničnih bolezni, sta bili v naši skupini za samopomoč zelo izpostavljeni. 

Ta dinamika skupine me je osebno presenetila, saj sem na začetku mislila, da bo veliko več 

žalosti in solz. Namesto tega so si člani skupine podeljevali veliko veselih trenutkov, skupino 

bi lahko opisala kot navdušeno, hkrati pa se je gojil optimističen in vesel odnos tudi do 

najmanjših korakov pri okrevanju. Tako so bili na primer vsi člani zelo veseli vsakega drobnega 

napredka v okrevanju Krištofove roke, diplomiranja katerega od članov itd. 

Ne gre za to, da bi se člani skupine veselili bolezni in njenih telesnih posledic, si pa znajo 

ovrednotiti druge, pozitivne posledice, naj si bodo še tako drobne. V skupini tako tudi nikoli ni 

manjkalo navdušenja nad življenjem in nad tem, kaj vse lahko še naredijo, katere možnosti 

imajo odprte, kljub bolezni. Ta značilnost skupine je med drugim verjetno izvirala iz dejstva, 

da smo bili metodološko usmerjeni k močnih točkam. 

 

Negotovost  

Adam in Herzlich (2002) pišeta, da je bolnikom skupna zlasti negotovost. To se je izkazalo tudi 

v naši skupini, saj o doživljanju negotovosti govorimo vsi njeni člani. Kako se bo razvijala 

bolezen? Ali bo zdravljenje uspešno ali ne? Kako se bo telo odzvalo na nova zdravila? Ali bo 

operacija uspela? Kako bomo lahko v prihodnje živeli z boleznimi? Takšna in podobna 

vprašanja so bila v obdobju raziskovanja skupine nekaj vsakdanjega.  

Doživljanje negotovosti je povezano s samim telesnim stanjem, potekom zdravljenja, 

poslabšanjem bolezni in s tem, da nikoli ne moremo zagotovo vedeti, kako se bo bolezen 

razvijala in posledično vplivala na vsakodnevno življenje. Ker telesno stanje navsezadnje 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

– 78 – 
 

vpliva na (skoraj) vse vidike človekovega obstoja in delovanja, pa se negotovost posledično 

prenaša tudi na druga življenjska področja, ne le na tista, ki so neposredno povezana z boleznijo. 

 

Negotovost in študij 

Vsi udeleženci skupine so študentje, zato veliko pogovorov, podelitev vsebuje izkušnje študija 

in študentskega življenja. S tem je povezano veliko negotovosti, saj se kot študentje srečujejo 

z različnimi roki ter omejitvami na fakultetah. Tako se večkrat sprašujejo, ali jim bo uspelo 

narediti letnik, diplomirati ipd.  

Negotovost v povezavi s študijem je vedno izražena zaradi telesnega stanja in poteka 

zdravljenja, saj je to edino, česar ne morejo nadzorovati. Vse, na kar imajo vpliv, pa vsi v 

skupini nadpovprečno zavzeto nadzorujejo, obvladujejo in si prizadevajo za najboljše možne 

rezultate. Poslabšanj bolezni in posledično hospitalizacij ter rehabilitacij pa seveda ni mogoče 

načrtovati in so velikokrat ravno v obdobju, ko bi morali biti najbolj aktivni na študijskem 

področju. Tako ima npr. Vesna zagon multiple skleroze ravno v izpitem obdobju in se zato ne 

more udeležiti izpitov. Sara, ki je zbolela na sredini študijskega leta, se je na prvih srečanjih 

skupine spraševala, ali bo uspela dokončati letnik ali pa imela vsaj pogoje za ponavljanje, saj 

je veliko manjkala in posledično ni mogla izpolniti študijskih obveznosti. Kljub vsem oviram 

pa v obdobju raziskovanja Krištofu uspe diplomirati in je sedaj na magistrskem študiju, Hana 

prav tako diplomira, Sara in Vesna pa pišeta diplomske naloge.  

Ker se vsi približujejo zaključku študija, je v zadnji polovici leta zelo aktualna tema zaposlitev 

in omejitve v zvezi z njo. Kdo bi sploh želel zaposliti mladega bolnega? Bi mogoče bilo 

najboljše zamolčati svojo bolezen? Kako uskladiti bolezen z delom? Bo delodajalec razumel 

moje omejitve? Takšna in podobna vprašanja, dileme so se porajale skoraj vsem. Od pravnih, 

kot: imeti uradno priznano invalidnost – prednost ali slabost, do preprostih vsakodnevnih. 

Seveda se z njimi verjetno srečuje vsak študent v obdobju prehoda med študijem in delom, 

ampak za bolne je ta prehod še dodatno otežen in poln drugih negotovosti.  

 

Negotovost in partnerski odnosi 

V prvem letu srečevanja smo se večkrat pogovarjali tudi o negotovosti, strahu pred tem, kakšna 

bo njihova prihodnost na področju partnerskih odnosov. Ali bodo našli partnerja/partnerko, ki 

ga/je ne bo strah njihove bolezni ter življenja s telesnimi omejitvami?  
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Ko smo pričeli s srečanji, smo bile v skupini ena poročena, ena redovnica in tri samske. Potem 

je redovnica zapustila tako red kot našo skupino in dobili smo novega samskega člana. Torej je 

bila skupina sestavljena iz ene poročene in štirih samskih. Iskanje partnerja oziroma samskost 

je sprva zato predstavljalo pomembno temo. Kmalu pa so trije člani skupine spoznali partnerja. 

Tako se je dinamika in vsebina pogovorov in negotovosti v povezavi s partnerskimi odnosi zelo 

spreminjala. Naprej je bilo aktualno vprašanje: »Ali bo sploh kdo hotel biti z mano kljub 

bolezni?« Ko je večina na to dobila potrdilen odgovor oziroma fanta/punco, pa smo govorili 

tudi o njihovih odnosih in težavah, ki jih bolezen lahko prinese vanje. Navsezadnje mora tudi 

partner poznati, sprejemati in se soočati z njihovo boleznijo. 

 

8.4.6 Potrebe članov skupine 

 

Ko sem v skupini načela pogovor o njihovih željah in potrebah, so se člani odzvali, kot da so 

prvič soočeni z razmišljanjem o lastnih potrebah. Odgovora niso zmogli dati takoj. Vendar so 

po razmisleku dajali zelo podobne odgovore, med katerimi sta prednjačili potrebi po sprejetosti 

in slišanosti. 

Izpostavili so, da si predvsem želijo biti sprejeti takšni, kakršni so, v svojem socialnem okolju, 

v družbi, v kateri živijo: povsem normalni ljudje z nekaterimi telesnimi ovirami. Želijo si torej, 

da bi jih njihovi bližnji spoštovali in jih obravnavali kot sebi enakovredne. 

Podobno čutijo željo/potrebo po destigmatizaciji bolezni oziroma bolnikov tudi v širši družbi. 

Želijo si, da bi bili v družbi sprejeti kot normalni, kot tisti, ki so sposobni imeti polno življenje, 

ki lahko sami poskrbijo zase in katerih se ni potrebno bati. Tako so si že na prvem srečanju 

člani zastavili vprašanje, kako naj družbi sporočijo, da so normalni.  

Druga izpostavljena potreba ali želja pa je bila, da bi bili slišani, da bi imeli občutek, da jih 

ljudje dejansko poslušajo in jemljejo resno. Še posebej imajo občutek neslišanosti na področju 

njihovega lastnega telesa in glede tega, česa so sposobni in česa ne. 

Tretja potreba, ki so jo pogosto omenjali, pa je imeti ob sebi bližnjo osebo, na katero se lahko 

zanesejo in ki jim je v soočanju z boleznijo v oporo in pomoč, s katero se lahko pogovorijo, jih 

razume in sprejema kljub bolezni. 

Ob koncu pogovorov na to temo so običajno dodali, da jim skupina te potrebe do določene mere 

že zadovoljuje oziroma da se v njej počutijo sprejete in slišane.  
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8.4.7 Socialno okolje  

 

Vsi člani skupine so študentje in imajo veliko interesnih dejavnosti. Kljub bolezni ohranjajo 

različne socialne stike tako na zasebni kot na širši ravni. So torej aktivni člani družbe in od nje 

niso izolirani.  

 

Primarno okolje – družina 

Vsi člani skupine v času njenega trajanja živijo doma s svojo primarno družino. V povezavi z 

boleznijo opisujejo nekatere podobne značilnosti. Ena izmed takih je lik zaščitniške mame, ki 

ga zaznavajo Hana, Vesna in Petra, ki so vse zbolele precej zgodaj, v otroštvu oziroma na 

prehodu v najstništvo. Svoje mame doživljajo kot tiste, ki bi jih rade zaščitile pred vsem in jih 

»zavile v vato«. O tem pojavu v družinah, kjer so zboleli otroci oziroma najstniki, govori tudi 

Falvo (2005). Zanimivo je, da Krištof in Sara, ki sta zbolela kasneje, svojih mater ne opisujeta 

kot zaščitniških. Sara v skupini svojo družino vedno oriše pozitivno, skorajda idilično, in 

pogosto pripoveduje o njihovih skupnih izletih, aktivnostih ipd., Krištof pa o staršema praktično 

nikoli ne govori.  

V okviru družinskih odnosov opisujejo tudi svoj boj za lastno avtonomijo in za pravico do 

lastnega odločanja o svojem zdravju. To je pri članih, ki so zboleli bolj zgodaj, še toliko 

izrazitejše. Pogosto ne čutijo, da bi jim njihovi starši zaupali pri odločanju, kaj bo njihovo telo 

preneslo in kaj ne, kaj je zanje dobro in kaj ne. Ker so vsi na prehodu v odraslost, je 

osamosvajanje in prevzemanje odgovornosti za svoje življenje in odločitve v povezavi z 

zdravjem zelo aktualna tema in smo o njej v skupini velikokrat govorili. To potrjuje tudi Falvo 

(2005), ki pravi, da je za mlade odrasle, ki še niso popolnoma pridobili samostojnosti ali 

zapustili svoje izvirne družine do začetka svoje bolezni, pridobivanje samostojnosti navadno 

težavnejše. 

 

Ožje socialno okolje 

Razen Petre (socialnih stikov se pred nastopom bolezni ne spominja) so vsi člani skupine 

izpostavili, da so po bolezni oz. poškodbi izgubili določene prijateljske odnose, vendar so tisti, 

ki so ostali, postali močnejši. Poleg tega so zaradi bolezni pridobili nova poznanstva, 

prijateljstva – tudi v skupini za samopomoč. Nekateri celo izpostavijo, da imajo sedaj več 
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znancev in (pravih) prijateljev, saj so veliko ljudi spoznali v bolnišnicah. Zaradi bolezni pa so 

tudi spoznali, kateri so pravi prijatelji in kateri ne. Sara to opiše takole: »Jst sem bila ful 

pozitivno presenečena nad tem, kaj ti lahko bolezen naredi dobrega. Sploh glede odnosov.« 

Socialnega okolja prijateljev torej zaradi bolezni niso izgubili, so pa ga delno zamenjali.  

Kljub temu pa, ko smo govorili o tem, na koga se lahko v stiski zanesejo, koga lahko kadarkoli 

pokličejo in prosijo za pomoč, sta kar dva udeleženca zaupala, da nimata nobene takšne osebe. 

 

Širše socialno okolje 

Ko govorijo o širšem socialnem okolju (znanci, bolj oddaljeni sošolci, profesorji, sodelavci ...), 

omenjajo, da znanci pogosto ne vedo, da so bolni oziroma da imajo težave z zdravjem. Sami 

nimajo potrebe in želje kazati svoje bolezni navzven in le-ta navadno niti ni opazna. Nasprotno, 

bolezen zaradi slabih izkušenj z odzivom ljudi raje prikrivajo. Ko obstaja nevarnost, da bi se 

le-ta zaradi slabega počutja opazila, pa navadno enostavno ne grejo v družbo.  

Na splošno nimajo mnenja, da bi imeli zaradi svoje bolezni probleme z družbo, pač pa da ima 

prej družba probleme z njimi. To opisujejo s stavki, kot so: »Bojijo se me,« »Mislijo, da morajo 

skrbeti, poskrbeti zame,« »Obnašajo se, kot da bi bila nesposobna, ker sem bolna.« Petra pa 

povzame takole: »Bolj kot da me [bolezen] moti, da me ovira, bolj so drugi ljudje tok 

prepričani, da me ovira.« 

 

8.4.8 Težave v socialni integraciji in stigmatizacija 

 

Čeprav so vsi člani skupine aktivni v družbi, naletijo tudi na ovire in težave pri socialni 

integraciji.  

Na zelo negativne odzive socialnega okolja na svojo bolezen je naletela Petra v osnovni šoli, 

kjer so jo vrstniki prav zaradi sladkorne bolezni izločili iz družbe in je bila deležna veliko 

zbadljivk: »Pač mal sem jim bla drugačna pa čudaška, ne, in pol so me poniževal in za hrbtom 

pravl, da je sladkorna steklina, tko da če se jih dotaknem, da se bodo okužli …« V srednji šoli 

in na fakulteti takšnih težav nima več, kar je verjetno posledica večje informiranosti in zrelosti 

sovrstnikov. Izkušnje z nekaterimi odraslimi na podoben način opisuje Sara, ki se ji zdi, »da 

imajo kar nek strah do njih [bolnih] stopt, ker mislijo, da se bodo okužl al pa karkol. Da se 

lahko njim zgodi.« 
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Vsi omenjajo, da so imeli večkrat izkušnjo, da so se zaradi svoje bolezni drugim začeli smiliti, 

da so jih začeli pomilovali in/ali zavijati v vato, kar jih je motilo. Sara: »Ja, zdi se mi, da nas 

velikrat tako nekak pomilujejo /…/ Ta je pa bogi, bolan, kaj zdej mormo ful pomagat.« Prav 

tako večkrat doživijo, da ljudje zaradi bolezni podcenjujejo njihove zmožnosti in sposobnosti 

ter jim tudi poskušajo odvzeti avtonomno pravico odločanja o sebi. Pogosto naletijo tudi na 

odzive, ki jim sporočajo, da drugi vedo več o tem, kaj je dobro zanje, kaj zmorejo in česa ne, 

kot oni sami. To dojemajo kot neko obliko diskriminacije in kot vmešavanje v njihovo življenje. 

Temu obnašanju se poskušajo upirati, se postaviti zase in se boriti za lastno samostojnost.  

V širšem socialnem okolju imajo večkrat izkušnjo, da znance, ko izvejo za njihovo diagnozo, 

postane na nek način strah in ne vejo več, kako naj se obnašajo do njih. Njihov odnos se torej 

spremeni. Še posebej znane diagnoze, kot je multipla skleroza, prinašajo s seboj določeno 

stigmo in predsodke, napačne predstave. »Ker čim folk zve, da je s tabo neki narobe, te takoj 

začne neki drgač obravnavat. Jst pa nočem, da me drgač obravnavajo. Ker sem ista kokr vsi,« 

opisuje Vesna. Vsi člani skupine poudarjajo, da jim veliko pomeni, če znanci in prijatelji, potem 

ko izvejo za njihovo bolezen, ohranijo enak odnos do njih in se ne sprašujejo: »Ojoj, a je zdaj 

še isti al kaj?« (Sara).  

Specifično izkušnjo ima Hana, ki je s svojo boleznijo živela v samostanu. Izpostavlja, da je 

življenje v samostanu naporno in da se je marsikdaj spraševala, ali ga bo fizično zmogla. Težava 

je bil predvsem precej strog, natrpan urnik, ki se ga morajo redovnice držati, po drugi strani pa 

tudi predpostavka njene skupnosti, da naj mlade redovnice ne bi bile bolne: »Za mlade sestre, 

a ne, ponavad ni tko, da bi ble bolne, kr ponavad pač pridejo, eem, zdrave, a ne.« Prav tako je 

imela izkušnjo, da je, ko je spregovorila o bolezni, naletela le na odziv, da to, da je mlada in 

bolna, ni normalno. Boj z boleznijo je bil zato zanjo tekom življenja v redovni skupnosti še 

veliko bolj aktualen, kot ko je živela izven samostana. 

Imajo torej najrazličnejše izkušnje s tem, da jih družba več ne obravnava kot normalne ljudi, 

temveč nanje gleda skozi prizmo bolezni. Marsikdaj niso več ljudje z boleznijo, ampak bolniki 

in invalidi. To postane oznaka, stigma, ki jih označuje v celoti. Čutijo, da so s tem degradirani 

na raven telesne bolezni, kot da niso več osebe z boleznijo, ampak zgolj le še telesna bolezen. 

 

Vstop v svet dela 

V zadnjem obdobju je za večino članov skupine postalo zelo aktualno razmišljanje o 

vključevanju na trg dela. Iz pogovorov je moč razbrati, da si vsi člani želijo biti funkcionalni 

člani družbe in se trudijo prilagoditi svoje življenje tako, da bi to (p)ostali. Nobeden od njih 
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nima na primer zaradi svoje bolezni želje po nedelu in nihče ne misli, da ne bi mogel opravljati 

poklica. Opisujejo pa, da to informacijo oz. občutek večkrat dobivajo od drugih. 

Že v najzgodnejši fazi iskanja zaposlitve so dobili izkušnje, ki jih potrjujejo tudi raziskave, da 

osebe z zdravstvenimi motnjami težje dobijo zaposlitev oz. spadajo v skupino z večjim 

tveganjem za brezposelnost (Klemenčič Rozman in Dekleva, 2007). Zato so prisiljeni svojo 

bolezen kdaj tudi skrivati pred delodajalcem, saj bi bila sicer njihova zaposlitev ogrožena. 

Sprašujejo se tudi, ali bi bilo smiselno imeti priznano primerno stopnjo invalidnosti. Bojijo se, 

da bi jim oznaka invalida še dodatno zmanjšala možnosti zaposlitve in v drugih ljudeh utrjevala 

prepričanje, da niso sposobni za delo. 

Vesnina izkušnja je, da mora pri študentskem delu, ki ima potencial, da postane zaposlitev, 

prikrivati svojo bolezen, saj bi drugače izgubila možnost za zaposlitev. To informacijo je prejela 

od sodelavke, prav tako pa ji je prikrivanje bolezni svetovala njena zdravnica. V drugi ustanovi, 

kjer je iskala zaposlitev in so vedeli za njeno bolezen, pa so ji že vnaprej povedali, da ni nobene 

možnosti, da bi jo kadarkoli zaposlili prav zaradi njene diagnoze, čeprav je sploh niso poznali. 

Takšen odnos in siljenje v skrivanje bolezni ji je zelo neprijeten.  

Vsi člani skupine se zavedajo, da bi ob polni zaposlitvi potrebovali določeno prilagoditev 

načina dela, ki bi ustrezal njihovi diagnozi, jih pa v tem obdobju prehajanja na trg dela skrbi, 

ali bo to mogoče. Tako na primer Petro pričenja skrbeti, kako bo lahko kariero v medicini 

združila s svojo boleznijo. Sladkorna bolezen ji sicer sama na sebi ne otežuje dela kot zdravnici, 

vendar ima medicinsko osebje navadno zelo premičen urnik, nočne izmene ipd. Uravnavanje 

ravni sladkorja v krvi pa od nje zahteva reden urnik in prehrano, zato se boji, da bo zaradi tega 

prikrajšana za določene karierne možnosti. 

 

8.4.9 Pomen skupine za posameznika in počutje v njej 

 

Skupina je za posameznike v njej pomenila nov socialni krog, nova poznanstva, sčasoma tudi 

prijateljstva. V njej so našli družbo ljudi, na katere se lahko zanesejo, so jim v oporo, jih 

razumejo in jih lahko v stiski pokličejo, ter prostor, kjer se lahko pogovorijo o vsem, o čemer 

zunaj skupine niso mogli spregovoriti: »Ful dobr, da sem najdla en krog, ki mi paše, rada 

pridem sem. /…/ Se mi zdi, da je že en tak velik korak, da sem kle povedala take stvari, ki drugje 

ne vem, če jih bi« (Sara).  
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Ob ustanovitvi skupine sem enega izmed ciljev opredelila kot: »Krepiti občutek edinstvenosti 

vsakega posameznika; člani skupine niso zgolj pacienti z določeno diagnozo oziroma bolniki, 

ampak osebe.« Ustanovljena skupina je bila nato relativno majhna, zato je vsak njen član imel 

vidno in pomembno vlogo, vsak je bil vedno dobro opažen, nagovorjen in »postavljen pred 

skupino«. Že to je vsakemu prineslo edinstveno vlogo, teme, pogovori, razmišljanja pa so jih 

zmeraj znova predstavljala kot celovite osebe in ne zgolj bolnike. Hotela sem, da bi čutili, da je 

skupina varen prostor za pogovor o vseh temah, o katerih bi se želeli pogovarjati. Tako smo se 

vedno trudili za sprejemanje vsakega izmed članov in vsega, kar je le-ta prinesel s seboj na 

srečanje. V intervjujih, refleksijah in tudi osebnih pogovorih so večkrat izrazili, da je bila 

skupina prostor, kjer so se počutili sprejeti takšni, kakršni so: »Hočem reč to, da se zavedate, 

da sem čudaška, da nisem skrivala tega pred vami. /…/ Ampak kljub temu ne vidite nobenega 

problema v tem« (Petra). Hkrati pa so to vsi omenjali kot eno izmed potreb, ki jih imajo: biti 

sprejeti celostno, tudi z boleznijo. Skupina je po mojem mnenju odgovarjala na to potrebo. Eden 

od bistvenih predpogojev za to je bil dogovor o zaupnosti znotraj skupine in skrb za to, da smo 

ostali člani vedno poslušali tistega, ki je pripovedoval svojo zgodbo. 

Udeleženci so poudarili tudi pomen tega, da so našli družbo ljudi, ki jih razume v njihovi 

bolezni. Našli so kraj, kjer so lahko sproščeni in ne izstopajo, ker so bolni. Kot je Sara zapisala 

v eni izmed refleksij: »V meni ostaja misel, da nisi sam med zdravimi mladimi, tudi če imaš 

zdravstvene težave.« In kot je poudarila na enem izmed srečanj: »Končno sem našla skupino, v 

kateri se dobro počutm. Še doma so čist navdušeni, ker sem jz tok navdušena.« Oziroma kot je 

poudarila v intervjuju: »To mi je blo ful fajn, da so fajn ljudje not, k te razumejo, k se jim lahko 

zaupaš, tko tak fajn vzdušje. Sproščeno lahko brez problema kar koli poveš. Te poslušajo, te ne 

obsojajo.« To je pripomoglo k njihovi samozavesti in boljšemu soočanju z boleznijo. Ali kot 

to opiše Krištof, ki se je pred vstopom v skupino s posledicami poškodbe težko soočal: »Potem 

pa prideš sem in vidiš, da so ljudje tukaj veseli in da se da živeti naprej kljub temu 

[bolezni/poškodbi].« 

Pri usmerjanju njihovih razmišljanj sem se vedno trudila, da bi skušali najti nekaj pozitivnega 

in oprijemljivega, njihove močne točke, nekaj, kar bi jim kljub zelo negotovi situaciji dalo 

občutek moči, obvladljivosti. Namesto na to, česar več ne zmorejo, smo se torej poskušali 

osredotočati na tisto, kar kljub bolezni še vedno zmorejo in na čemer lahko gradijo. Izrazili so, 

da jim je to dajalo občutek moči. 

Povedali so tudi, kar sem opažala že sama: v skupini so, nekateri prvič, prihajali v stik s sabo, 

s svojim doživljanjem bolezni. Preden so prišli v skupino za samopomoč, niso razmišljali 

oziroma niso hoteli razmišljati o njej. Tu pa so na plano prišla tudi potlačena čustva, doživljanja: 
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»Kljub temu da mi ni težko, da imam bolezen, se včasih težko spravm karkoli spregovoriti o 

njej. /…/ S pomočjo risanja sem lahko začela dojemati to mojo veliko spremembo v življenju. 

Je pa res, da sem se mogoče kar preveč poglobila v to spremembo, saj me je psihično potem 

popoldne čist pribilo na tla« (Vesna). Kmalu po tem razmišljanju se Vesna odloči, da bo 

izdelala svojo osebno mapo, v katero bo shranjevala vse stvari, ki jih izdela, napiše … v skupini. 

To mapo še zmeraj hrani in večkrat omeni, da jo prelista in razmišlja ob njej.  

 

8.5 Razprava o skupini 

 

Naša skupina za samopomoč je specifična v več pogledih. Najprej v tem, da gre za majhno 

skupino, na katero ima vsak član velik vpliv. Ta odnos med skupino in člani skupine prikazuje 

spodnja shema:  

8.2 Shema: Odnos med skupino in člani skupine 
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Vsak posamezni član skupine je krog, svet zase. V njem so njegova osebnost, osebne izkušnje, 

starost, bolezen, čustva, spoprijemalne strategije, odnosi, ki jih gradi v svojem okolju itd. Z 

vsem tem, s svojim celotnim življenjem, prihaja v skupino, kjer se sooča z ostalimi krogi – člani 

skupine. Ko vse te življenjske zgodbe pridejo skupaj, dobimo edinstveno skupino za 

samopomoč, ki ne bi bila takšna, kakršna je, ki ne bi funkcionirala tako, kot funkcionira, v 

kateri ne bi govorili o temah, o katerih smo govorili …, če ne bi bili ti posamezniki točno takšni, 

kakršni so. Ali jih ne bi bilo v skupini ali pa skupina ne bi delovala tako, kot deluje.  

Ti posamezniki so takšni, kakršni so, tudi zaradi socialnega okolja, družbe, v kateri bivajo. V 

tem lepo vidimo soodvisnost: (a) posameznih članov skupine od družbe, (b) članov enega od 

drugega in (c) skupine od tega, kakšni so njeni člani. Teme, metode, dinamika, skupina, 

socialno okolje – vse je tesno povezano. 

Značilnost naše skupine je, da so člani zaradi bolezni ali slabega počutja večkrat manjkali na 

srečanjih. To bi bilo v drugih socialnih okoljih nesprejemljivo in bi izpadli kot nezanesljivi. 

Toda v skupini bolnih je to povsem običajno, sprejemljivo in tega drug drugemu nikoli ne 

očitamo. Tudi ko je zaradi telesnih ovir članov odpadlo več srečanj zapored, ni bilo to nikomur 

nenavadno. Morda smo se prav zaradi tega vedno znova dobili kljub daljšim izpadom srečanj.  

Skupina je bila v delovanju zelo fleksibilna in prilagodljiva stanju članov. Zaradi telesnega 

stanja katerega od članov smo marsikatero srečanje prestavili na drug kraj. Vsebinsko smo se 

prilagajali aktualnim dogodkom in problemom, ki so jih člani imeli. Prav tako sem metode in 

dinamike prilagajala glede na njihove sprotne odzive ter potrebe.  

Ni naključje, da so del skupine postali prav ti posamezniki. Njihova odločitev za skupino je bila 

odvisna od mnogoterih dejavnikov. Če ne bi želeli govoriti o bolezni, če ne bi želeli imeti opore, 

če si ne bi priznali, da so bolni itd., se ne bi udeležili skupine za samopomoč. Na to nazorno 

kaže tudi nekatera e-pošta, ki sem jo dobila kot odziv na moje vabilo za članstvo v skupini:  

»Trenutno mi ni do tega, da bi se je udeležila, ker čakam na operacijo in tudi nimam želje, 

preden to ni za mano, da bi o tem preveč govorila.« 

»Mogoče mi v tem trenutku to, da bi bila z neznanimi ljudmi oz. govorila z njimi o sebi, ne 

odgovarja najbolj. /…/ Ne vem, kako varno mi je govoriti o tem z neznanimi ljudmi, kljub temu 

da imajo isto izkušnjo.« 

Iz te skupine torej ne moremo posploševati, kakšni so mladi bolni in kako se soočajo ter 

doživljajo svojo bolezen. Lahko pa vidimo, kakšen lik telesno bolnih mladih odraslih se je 

pripravljen vključiti v skupino za samopomoč. Na kratko: to so tisti, ki se bojujejo, ki iščejo 
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psihosocialno oporo tudi v drugih ljudeh, ki se želijo pogovarjati in deliti svoje izkušnje o 

bolezni, ki so se pripravljeni odpreti pred ljudmi in ki so bolezen že vsaj delno integrirali v 

svoje življenje (tako je bilo vsaj s člani naše skupine). 

Izkazalo se je tudi, da člani skupine že ogromno vedo o svojih boleznih, posledicah in 

zdravljenju. Glede tega so zelo radovedni in znajo najti informacije. O svojih boleznih delajo 

celo prave "raziskave". Od skupine torej ne potrebujejo posredovanja znanja o bolezni (na 

čemer temeljijo nekatere druge skupine za pomoč bolnikom), ampak predvsem psihosocialno 

oporo: poslušanje, podporo, pogovor, preverjanje idej, strategij itd.  

***** 

Na koncu triletnega raziskovalnega obdobja lahko z veseljem povem, da skupina še vedno 

deluje in so člani med seboj povezani. Stkale so se prijateljske vezi.  
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IV. ZAKLJUČEK 

 

Sprva načrtovana kratka raziskava se je po spletu okoliščin spremenila v nekajletno, 

poglobljeno in razširjeno raziskovanje doživljanja telesne bolezni in njenega vpliva na življenje 

– tako na moje kot na življenja članov skupine. Ob tem sem poleg novih teoretičnih znanj in 

intenzivnega spoznavanja skupine prišla do velikih osebnih odkritij ter novih prijateljskih 

odnosov.  

Empirični del A in Empirični del B imata vsak svoje značilnosti in sta na videz dve ločeni 

entiteti. Toda če pogledamo od bližje, enega brez drugega ne bi bilo in hkrati en na drugega 

zelo vplivata. Želja po razumevanju doživljanja drugih in po desenzibilizaciji družbe, ki 

stigmatizira bolne, se je razvila v skupino za samopomoč. Ta pa je vedno znova vplivala name 

in na moje doživljanje. Ob podrobnejšem pregledu obeh empiričnih delov vidim mnogo 

podobnosti. Čeprav smo si vsi vključeni v raziskavo zelo različni, imamo hkrati podobna 

doživljanja. Bolezen nas je zaznamovala, z njo je prišla cela paleta emocionalnih reakcij – pri 

vsakem posamezniku v različnem in edinstvenem vrstnem redu – toda vsi smo občutili skoraj 

vsa. Le da smo jih v različnih obdobjih doživljali različno intenzivno. Zaznamovale so nas 

podobne izkušnje v socialnih odnosih, jezi nas stigmatizacija, hkrati pa nas veselijo drobni 

napredki. Zgodbe udeležencev skupine, njihova doživljanja in pogumne podelitve me vsakič 

znova pozitivno presenečajo in navdihujejo. Življenje gledamo skozi prizmo optimizma in 

kljub bolečinam ter oviram poskušamo najti moč, veselje in navdušenje za življenje.  

Vsi smo se v spoprijemanju z boleznijo spremenili. Še vedno se spreminjamo. Zaradi vsega, 

kar prinaša življenje, hkrati pa tudi zaradi bolezni in skupine, ki jo skupaj soustvarjamo.  

Ko gledam nazaj, je projekt tega diplomskega dela nekaj, kar vedno znova in znova daje. Nikoli 

se ne neha razvijati, ni mu videti konca. Naj le živi …  

  



Natalija Mlakar – Mladi odrasli z izkušnjo telesne bolezni 

– 89 – 

V. VIRI IN LITERATURA 

 

Adam, P. in Herzlich, C. (2002). Sociologija bolezni in medicine. Ljubljana: Društvo pljučnih 

in alergijskih bolnikov Slovenije. 

Albrecht, G. L., Fitzpatrick, R. in Scrimshaw, S. C. (2000). Introduction. V G. L. Albrecht, R. 

Fitzpatrick in S. C. Scrimshaw (ur.), The Handbook of Social Studies in Health and Medicine 

(str. 1–5). London: Sage Publications.  

Alvani, S. R., Hosseini, S. M. P. in Alvani, S. (2012). Living with Chronic Illnesses and 

Disability. International Journal of Business, Humanities and Technology 2(5), 102–110. 

Bogataj, A. (2004). Skupina za samopomoč za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem 

zdravju. Socialno delo 43(2/3), 161–162.  

Cvetek, R., Gojznikar, G., Janežič, V., Mavrič, L. in Simonič, B. (2007). Religija kot vir pomoči 

pri soočanju s stresnimi in travmatičnimi dogodki. Bogoslovni vestnik 67(2), 261–280.  

Cunningham-Burley, S. in Boulton, M. (2000). The Social Context of the New Genetics. V G. 

L. Albrecht, R. Fitzpatrick in S. C. Scrimshaw (ur.), The Handbook of Social Studies in 

Health and Medicine (str. 173–188). London: Sage Publications. 

Dekleva, B. in Klemenčič, M. M. (2006). Epistemološka analiza teoretičnega koncepta skupin 

za samopomoč. V M. Sande, B. Dekleva, A. Kobolt, Š. Razpotnik in D. Zorc-Maver (ur.), 

Socialna pedagogika: izbrani koncepti stroke (str. 121–131). Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta.  

Falvo, D. (2005). Medical and Psychosocial Aspects of Chronic Illness and Disability. Sudbury, 

Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers. 

Goffman, E. (2008). Stigma. Zapiski o upravljanju poškodovane identitete. Maribor: Aristej. 

Greer, S. in Watson, M. (1987). Mental adjustment to cancer: its measurement and prognostic 

importance. Cancer Surveys 6(3), 439–453. 

Hrovatin, B. (2008). Razumeti bolnikove potrebe. V Z. Rakovec - Felser in D. Farasin (ur.), 

Simpozij Psihosocialni dejavniki zdravja in bolezni (str. 162–175). Maribor: Medicinska 

fakulteta, Katedra za zdravstveno in klinično psihologijo. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta 

– 90 – 
 

Jakopec, Z. (2010). Psihološki dejavniki v poklicni rehabilitaciji oseb po nezgodni možganski 

poškodbi. Rehabilitacija 9(1), 58–65. 

Katz, A. (1978). Self-Help Groups in Modern World. London: New Viewpoints. 

Kermauner, A. (2010). Fenomenologija samogenerirane slepote (Doktorska dizertacija). 

Pedagoška fakulteta, Ljubljana. 

Kordeš, U. (2006). Ustvarjanje prostora za prvoosebno raziskovanje. V U. Kordeš, M. Gams in 

O. Markač (ur.), Zbornik 9. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2006 (str. 

360–362). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan". 

Kordeš, U. in Černigoj M. (2007). Prvoosebno raziskovanje. V U. Kordeš in O. Markač (ur.), 

Kognitivna znanost v Ljubljani. Možnosti za študij in raziskovalno delo (str. 43–47). 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Kovačič, D. S. (2013). Načini in mere spoprijemanja s kronično boleznijo. Rehabilitacija 12(3), 

81–88. 

Klemenčič Rozman, M. M. (2015). Sami po moč: skupine za samopomoč in podporne skupine 

kot vir moči. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Klemenčič Rozman, M. M. in Dekleva, B. (2007). Identifikacija psihosocialno ogroženih in 

socialno izključenih skupin mladih nezaposlenih v Sloveniji. V B. Dekleva, J. Rapuš Pavel 

in D. Zorc Mavec (ur.), Prehodi v svet dela – izbira ali nuja? (str. 32–59). Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

Klevišar, M. (1990). Kako udomačiti bolezen. Ljubljana: Katehetski center. 

Klevišar, M. (2012). Samo, da bo zdravje. Celje: Celjska Mohorjeva družba. 
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