
Pozitivna vedenjska podpora za ljudi z diagnozo 
osebnostne motnje
Osebnostne motnje karakterizirajo kompleksni čustveni, 
kognitivni in vedenjski vzorci, ki povzročajo pomembne 
težave osebam s temi diagnozami, njihovim družinskim članom, 
prijateljem ter tudi zdravstvenim in socialnim delavcem, ki 
nudijo oskrbo in pomoč. Potreba po zmanjšanju vedenj, 
povezanih z osebnostnimi motnjami, zato pogosto vodi 
do restriktivne prakse, ki pomaga razrešiti izzive v trenutnih 
situacijah, hkrati pa negativno vpliva na posameznikovo 
kakovost življenja in potencialno vodi do povečanja 
intenzivnosti in pogostosti nekonstruktivnih vedenj. Pozitivna 
vedenjska podpora ponuja okvir za varno, na vrednotah 
osnovano nego in pomoč osebam, katerih vedenje je 
destruktivno za njih same in predstavlja izziv za njihovo 
okolico. V delavnici bom predstavila format za pozitivno 
vedenjsko pomoč, ki smo ga vpeljali v naši organizaciji za 
delo z osebami z diagnozo mejne osebnostne motnje.

VKT oseb s strahom pred boleznijo
Na predavanju “VKT model anksioznosti v zvezi z zdravjem” 
bo predstavljeno razumevanje zaskrbljenosti v zvezi z 
zdravjem v okviru vedenjsko-kognitivnega modela, podane 
bodo tudi osnovne smernice obravnave. V delavnici “VKT 
oseb s strahom pred boleznijo” bo model ilustriran na 
primeru, posamezne vedenjsko-kognitivne tehnike pa bodo 
tudi demonstrirane.  

Izzivi, priložnosti in težave partnerske VKT
Kako, kdaj in koliko vplivajo na terapevtsko prakso in osebne 
izkušnje?
Delavnica temelji na vedenjsko-kognitivnem modelu 
razumevanja partnerstva in je zasnovana kot spodbuda 
za udeležence, da spoznajo sebe in razmišljajo o svojem 
razumevanju partnerskih problemov. 

VKT somatizacij
Somatizacije se pojavljajo v vseh sodobnih družbah, imajo 
pa tudi dolgo zgodovino – najdemo jih že v preteklih 
družbah. Telesni simptomi se pojavljajo brez jasnih vzročnih 
mehanizmov; medicinski, nevrološki testi ne kažejo posebnosti. 

5 jo opredeljuje kot vsaj šest mesecev preokupiranosti s 
strahom, da ima posameznik resno bolezen, osnovano na 
napačni interpretaciji telesnih simptomov. Po mednarodni 

motnje. Obstajajo različne razlage in modeli za nastanek. 
Somatizacije so terapevtsko težko dostopne, vendar pa je 
vedno več različnih biopsihosocialnih intervenc, ki nudijo 
možnost za izboljšanje posameznikovega funkcioniranja 
in zvišanja kakovosti življenja. Osredotočili se bomo na 
afektivno vedenjsko kognitivno terapijo, ki poudarja 

kognitivno restrukturacijo, izboljšanje čustvenega zavedanja, 
trening socialnih in komunikacijskih veščin. 

VKT pri bolnikih s kronično telesno boleznijo in v 
paliativni oskrbi
VKT je ena najpogostejših modalitet pri bolnikih s kronično 
telesno boleznijo. Svoje mesto ima pri obvladovanju duševne 

stiske in spoprijemanju s telesnimi težavami. Globljo duševno 
stisko lahko bolniki doživljajo kadarkoli; med bolniki z rakom 
jo doživlja 30-40 %. Med najpogostejšimi težavami so 
nespečnost, anksioznost in strah pred ponovitvijo bolezni, 
kronične bolečine, utrudljivost in depresivnost. Bolnikova 
ocena diagnoze, možnost kontrole bolezni in prognoza 
so po kognitivnem modelu ključni pri procesu prilagajanja 
na življenjsko ogrožajočo bolezen.V delavnici bodo 
predstavljeni nekateri osnovni principi VKT pri somatskih 
bolnikih, postavljanje ciljev obravnave, spoprijemanje z 
realistično negativno prognozo, obvladovanje strahu 
pred ponovitvijo bolezni in možnosti kognitivno vedenjske 
obravnave v paliativni oskrbi. 

Vedenjska terapija za motnje tikov
Tiki so razvojna motnja, za katero so značilni nehotni, hitri, 
ponavljajoči se gibi in/ali glasovi. Le-ti lahko vplivajo na 
posameznikovo udejstvovanje pri različnih dejavnostih, 
njegovo zmožnost koncentracije, so lahko boleči in moteči 
za posameznika s tiki ter mu povzročajo stisko ali so 
moteči za njegovo okolico. Kadar tiki pomembno vplivajo 
na posameznikovo vsakodnevno delovanje, je vedenjska 
terapija za tike terapija prvega izbora. Poučevanje 
posameznikov s tiki in njihovih bližnjih o tikih predstavlja 
temeljni kamen obravnave. Raziskave potrjujejo učinkovitost 
vedenjskih tehnik učenja nadomestnega odziva (HRT) in 
izpostavljanja s preprečevanjem odziva. Poleg tega pa 
tudi učinkovitost celostnega vedenjskega pristopa za 
obravnavo tikov, ki poleg HRT vključuje tehnike sproščanja, 
analizo funkcije vedenja in socialno podporo. V delavnici 
bo predstavljena celovita psihosocialna obravnava 
posameznikov s tiki in naštete vedenjske tehnike.

Alkoholizem: VKT in mi
Slovenija se po prevalencah škodljive rabe in odvisnosti 
od alkohola uvršča na 4. mesto na lestvici 53-tih evropskih 
držav. Podatki o uživanju alkohola v zadnjih 15 letih kažejo 
zgolj marginalno nihanje. V obdobju med letoma 2000 in 
2010 je prišlo do povečanja smrtnosti zaradi neposrednih 
posledic prekomernega uživanja alkohola. Zdravstvene 
posledice uživanja alkohola v Sloveniji so glede na zadnje 
objave Nacionalnega instituta za javno zdravje morda bolj 
resne kot v uradnih ocenah in zapisih. Pristopi k zdravljenju 
odvisnosti od alkohola so raznoliki, vendar manj ali več 
enako uspešni. V delavnici bo predstavljen kognitivno-
vedenjski pristop zdravljenja odvisnosti od alkohola. 

Integracija VKT v proces pomoči žalujočim
V delavnici bo predstavljen pomen procesa žalovanja, 
terapevtske naloge in način dela z žalujočimi, ki se naslanja 
na model in izkušnje Williama Wordna. Predstavljene bodo 
možnosti povezave osnovnih konceptov kognitivne terapije 
(Judith Beck, Aaron Beck, Edna Foa) in žalovanja, pa tudi 

  irutaretil v inedjan ,ajnavolaž ni TKV itpecnok iretaken
(Ruth Malkinson, Katherine Shear, Ellen Frank). Prav posebna 
pozornost bo namenjena kognitivnim strategijam pri delu z 
žalujočimi; ob tem bodo predstavljeni deli kliničnih primerov 
iz lastne prakse, demonstrirali pa bomo tudi nekaj krajših vaj. 


