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Izvleček 
 
Naloga se ukvarja s prepoznavanjem psiholoških vidikov, s katerimi se srečujejo bolniki, ki 
prestajajo odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov z namenom, da postavi temelje za 
nadaljnje raziskovanje na tem področju. Pri kvalitativni raziskavi je bila uporabljena metoda 
analize besedila dnevniških zapisov treh slovenskih deklet, ki prestajajo odtegnitveni sindrom, 
z uporabo metode utemeljene teorije. Rezultati so pokazali 15 pomembnih nadkategorij, ki so 
nakazovale, da so psihološki vidiki, s katerimi se bolniki srečujejo, zelo kompleksni. Bolniki se 
med boleznijo soočajo z žalovanjem, izgorelostjo, večkratno in dolgotrajno travmo, 
prepoznanih pa je bilo tudi veliko znakov anksioznih in depresivnih motenj ter samomorilnosti. 
To nakazuje, kako zelo težka psihološka preizkušnja je odtegnitveni sindrom, hkrati pa 
opozarja na nujno potrebo po nudenju sistematične strokovne psihološke pomoči. Kot 
pomembna varovalna dejavnika sta se pokazala socialna opora in osmišljanje. Ker to področje 
s psihološkega vidika še ni bilo raziskano, je naloga pomembna podlaga za nadaljnje 
raziskovanje in širše ozaveščanje o tej zdravstveni težavi. V zaključku naloge je bila oblikovana 
tudi shema psiholoških vidikov odtegnitvenega sindroma, predstavljeni so predlogi za 
nadaljnje raziskovanje, dodani pa so tudi predlogi za sistematičen potek psihološke pomoči 
takšnim posameznikom. 
 
Ključne besede: spoprijemanje, odtegnitveni sindrom, kortikosteroidi, travma, osmišljanje.  
 
 
 

Psychological aspects of undergoing corticosteroid withdrawal 
 
Abstract 
 
The thesis explores the psychological aspects of undergoing corticosteroids withdrawal in 
order to lay the foundations for further research in this field. In the qualitative research the 
method of grounded theory was used to analyze the diaries of three Slovenian girls who are 
experiencing corticosteroids withdrawal. The results showed 15 important subcategories 
indicating that the psychological aspects the patients are encounterings are very complex. 
During illness patients face mourning, burnout, multiple and long-lasting trauma, and many 
signs of anxiety and depression disorders, suicidal thoughts have been identified too. This 
suggests that psychological aspects of corticosteroids withdrawal are very serious and 
complex. At the same time this draws attention to the urgent need to provide systematic 
professional psychological assistance. Social support and finding meaning have emerged as 
important protective factors. Since this area has not yet been explored from a psychological 
point of view, the thesis represents an important foundation for further research and it 
widespreads awareness of this health problem. At the end of the thesis, a scheme of 
psychological aspects of the corticosteroids withdrawal has been presented, as well as 
suggestions for further research and a systematic psychological assistance to help the 
individuals dealing with this health issue. 
 
Keywords: coping behavior, withdrawal, corticosteroids, trauma, finding meaning. 
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1 Uvod 
 

Na enem izmed svojih predavanj je neznani avtor po zraku pomahal z dvajsetimi evri. 
Vprašal je občinstvo: »Kdo bi rad imel ta denar?« Vsi so dvignili roko. Nato je denar nekajkrat 
prepognil med svojimi dlanmi in ponovno vprašal: »Kdo bi sedaj rad imel teh dvajset evrov?« 
Ponovno so bile vse roke v zraku. Potem je rekel »dobro«, vrgel bankovec na tla in nekajkrat 
skočil nanj s svojimi umazanimi čevlji. Nato je zmečkan in umazan bankovec zavihtel nad svojo 
glavo in še zadnjič vprašal: »Kaj pa sedaj, kdo bi ga imel sedaj?« Tudi tokrat so vsi poslušalci 
dvignili svoje roke. Zanimivo, da so si tamkajšnji prisotni ne glede na to, kaj se je dogajalo z 
bankovcem, le-tega želeli. Njegova vrednost glede na okoliščine ni padla. Kaj pa, ko se to zgodi 
s človekom?  

Življenje je proces, aktivna sila, ki se neprenehoma spreminja – in z njim tudi mi.  Če se po 
svoji presoji spreminjamo na bolje, se navadno nad tem ne pritožujemo in smo sprememb 
veseli, sprejmemo jih z odprtimi rokami. Žal pa življenje ni linearna pozitivna konstanta, 
temveč nekonstantno valovanje in spremembe, ki se nam dogajajo, lahko niso vedno najbolj 
prijetne. Življenje nas včasih lahko zmečka in potepta prav tako, kot je to doletelo zgoraj 
omenjeni bankovec. Odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov je takšna sprememba. In 
vprašanje, ki se ob vsem tem poraja, je, kaj se takrat zgodi s posameznikovo vrednostjo ali pa 
še bolje – kako se vrednoti sam. 

Ker sem sama prestala to zdravstveno stanje in ker redno spremljam posameznike, ki 
prestajajo odtegnitveni sindrom, se zavedam, kako močna življenjska preizkušnja je to. Z 
razlogom se to stanje večkrat opisuje kot »gorenje pri živem telesu«. Ob tem se vedno 
spomnim na mitološko zgodbo o Feniksu, egipčanski mitološki ptici, ki je znana kot ptica 
okrevanja. Vsakih 500 let je Feniks trpeče umrl v plamenih in postal pepel, da se je lahko 
ponovno rodil, vsakič mlajši in močnejši, kot je bil prej. In to se dogaja tudi z vsemi, ki prestajajo 
odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov. Da bi lahko ozdraveli, morajo z zavedanjem zgoreti 
v bolečem ognju, se spremeniti v pepel, da bi lahko ponovno vstali. Vendar je nagrada na 
koncu velika, postanejo zdravi in močnejši, kot so bili prej.  

Da pa bi se po popolnem razpadu lastnega telesa in psihičnega blagostanja znali ponovno 
sestaviti, razširiti krila in poleteti, morajo ohraniti svojo lastno vrednosti. Ker se ne morejo 
zanesti na svoje fizično zdravje, je edino orožje, ki jim ostane v tej preizkušnji, psihološka 
priprava na prestajanje odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov. Da bi lahko pomagali 
tem posameznikom in jim omogočali, da na koncu razprejo svoja krila in poletijo, pa moramo 
dodobra razumeti, s katerimi psihološkimi vidiki se pravzaprav spopadajo. In ravno to je tisto, 
s čimer se ukvarja ta raziskava. 
 

1.1 Sindrom rdeče kože 
 

Sindrom rdeče kože je hudo zdravstveno stanje, do katerega pride, ko posameznikovo 
telo razvije odvisnost do zelo močnih imunosupresivov, t. i. kortikosteroidnih zdravil, navadno 
zaradi dolgotrajne uporabe le-teh kot pripomoček zdravljenja lastne prvotne avtoimunske 
bolezni (Itsan, 2017). 

 

1.2 Kortikosteroidi 
 

Kortikosteroidi so steroidni hormoni, ki jih naše telo naravno proizvaja v skorji 
nadledvične žleze. Naloga teh hormonov je, da delujejo protivnetno, uravnavajo presnovo 
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ogljikovih hidratov in vnetja, odgovorni pa so tudi za to, da se zna naše telo primerno odzvati 
na stresne situacije (še posebej veliko vlogo ima pri tem stresni hormon kortizol, ki ga telo 
izloča v stresnih situacijah) (Liu, Ahmet, Ward, Krishnamoorthy, Mandelcorn, Leigh, Brown, 
Cohen in Kim, 2013). 

Kortikosteroidna zdravila so na osnovi naravnih steroidov sintetizirane spojine, ki delujejo 
protivnetno. Zdravila se lahko uporabljajo v lokalni obliki kot mazila (npr. Advantan in Elcom) 
ali pa v oralni, kot tablete (npr. Medrol) in razpršila (npr. Flixotide).  Ločimo jih na manj, zmerno 
in visoko potentne, pri čemer naj bi se raje nagibalo k uporabi manj in zmerno potentnih. 
Kortikosteroidi se predpisujejo za blaženje avtoimunih zdravstvenih stanj, kot so na primer 
atopični dermatitis, luskavica, astma, rak itd. V zadnjem času pa se je pokazala povečana 
predpisanost tega zdravila že za blažja bolezenska stanja, kot so mozoljavost, udarnine in 
plenični izpuščaji pri dojenčkih, kar je zelo skrb vzbujajoče (Fukaya, Sato, Sato, Kimata, 
Fujisawa, Dozono, Yoshizawa in Minaguchi, 2014). 

Priporočena raba zdravila je enkrat, izjemoma dvakrat dnevno, največ 10 dni zaporedoma, 
z obveznimi vmesnimi intervali (Fukaya idr. 2014). Intervali so izjemnega pomena, saj z njimi 
poskrbimo, da ne pride do supresije nadledvične žleze. Pri čezmerni dolgotrajni uporabi tega 
zdravila namreč v telo pride prevelika količina kortikosteroida, zato nadledvična žleza preneha 
z izdelavo teh hormonov, saj se ji to ne zdi več potrebno (Fukaya itd., 2014).  

Dolgotrajna uporaba tega zdravila oz. jemanje tega zdravila v neustreznih količinah (v 
preveč koncentrirani obliki) privede do telesne odvisnosti od kortikosteroidov (Sindroma 
rdeče kože), zaradi česar je posameznik primoran opustiti jemanje zdravila in se podati na pot 
odtegnitvenega sindroma, ki je tako fizično kot tudi psihično zelo naporen in predvsem 
dolgotrajen proces, saj o trajanju le-tega govorimo v letih (Itsan, 2017). 

 

 
Slika 1. Kortikosteroidna zdravila. 

 
1.3 Odtegnitveni sindrom 
 

Izraz "zasvojenost" se uporablja za opis stanja, ki zajema: 1) večjo toleranco za določeno 
snov in 2) natančno opredeljene fiziološke simptome ob umiku. "Odvisnost od 
kortikosteroidov" opisuje izvor sindroma rdeče kože, pri katerem telo razvije toleranco na 
lokalno steroidno terapijo. Telo sčasoma postane navajeno na zdravilo, zato pa, da doseže 
prvotni učinek izboljšanja, potrebuje vedno večjo količino zdravila. Ob prenehanju jemanja 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPwfCy_rvYAhWJDcAKHWMUCP0QjRwIBw&url=https://www.pharmacy2u.co.uk/flixotide-evohaler-fluticasone-propionate-125-micrograms-p11015.html&psig=AOvVaw0D0j0tAxLskBfy4cUAqdHR&ust=1515075545690390
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zdravila ali pa ob nanašanju prenizke količine le-tega telo svoje pomanjkanje izraža skozi t. i. 
reboud effect oz. abstinenčno krizo (Itsan, 2017).   

Zdravstveni izraz, ki opisuje zmanjšano odzivnost organizma na kako zdravilo po 
večkratnem dajanju ali pa že po prejetju začetnega odmerka, je tahifilaksija. Zanjo je značilno, 
da se razvije razmeroma hitro po ponavljajočem se odmerjanju, brez povečanega odziva pri 
povišanju odmerka, se pa učinkovitost povrne, če se odmerjanje zdravila za določeno obdobje 
prekine (Bunnel, 2009). 

"Povratni učinek" ali "povratni pojav" (ang. »rebound effect«) je opredeljen kot 
pojavljanje ali ponovno pojavljanje simptomov, ki so bili med jemanjem zdravila odsotni ali 
nadzorovani, vendar se pojavijo, ko se isto zdravilo prekine ali zmanjša v odmerku. V primeru 
ponovnega pojavljanja je resnost simptomov pogosto slabša kot v času pred zdravljenjem 
(Itsan, 2017). 

"Odvajanje" je, ko se nanaša na zdravila, opredeljeno kot skupina simptomov, ki se zgodijo 
po prekinitvi ali zmanjšanju vnosa zdravila. "Topično steroidno umikanje" se nanaša na 
simptome, ki se pojavijo, ko nekdo, ki redno jemlje lokalne kortikosteroide, ustavi lokalno 
steroidno uporabo, zmanjša njeno jakost ali pa kortikosteroide začne uporabljati redkeje. 
Odmik, odložitev ali ustavitev uporabe lahko povzroči različne stopnje odtegnitvenih 
simptomov (Itsan, 2017).  

 
1.3.1 Simptomi sindroma rdeče kože  

 
Simptome pri zasvojenosti s kortikosteroidi lahko razdelimo v dve kategoriji, in sicer na 

tiste, ki se pojavljajo že med samo uporabo kortikosteroidov (ko se razvije t.i. sindrom rdeče 
kože), in na tiste, ki se pojavijo po prekinitvi uporabe (pri prestajanju odtegnitvenega sindroma 
od kortikosteroidov). 

 
Med jemanjem kortikosteroidov so značilni predvsem naslednji simptomi (Itsan, 2017):  

1. Izpuščaji se širijo in se pojavljajo na novih delih telesa, kjer jih prej ni bilo. 
2. Intenzivno srbenje. 
3. Pekoč občutek. 
4. Potreba po vedno večji količini zdravila. 
5. Povečan alergijski odziv. 

 
Po prenehanju jemanja kortikosteroidov pa se pojavijo sledeči simptomi: 

1. Vidno luskanje kože. 
2. Pronicanje sokrvice skozi kožo. 
3. Koža preživlja cikle z izmenjevanjem iztekanja sokrvice, otekanja, pekočim 

občutkom in luskanjem. 
4. Pojav »rdečih rokavov«. 
5. Uničena termoregulacija. 
6. Preobčutljivost kože (na vodo, potenje, tkanine itd.). 
7. Bolečine v živčevju. 
8. Povečane bezgavke. 
9. Edema. 
10. Suha koža. 
11. Atrofija kože ali t. i. »slonja koža«. 
12. Izguba las in dlak. 
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13. Nespečnost. 
14. Spremembe teka.  
15. Utrujenost. 
16. Čustvena nihanja, depresija, tesnoba. 

 

 
Slika 2. Simptomi odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov. Od prve do četrte si sledijo 
slonova koža, rdeči rokav, pronicanje sokrvice in luskanje. 

 

1.4 Zgodovina sindroma rdeče kože 
 

Ta tema je še posebej pomembna zato, ker gre za na novo zaznano zdravstveno težavo 
(oziroma zdravstveno težavo, ki jo je zdravstvena stroka uradno prepoznala šele v letu 2016 
(NEA, 2017), ki s psihološkega vidika (tako v Sloveniji kot tudi v svetu) še ni bila raziskana. Na 
škodljive stranske učinke in možnost zasvojenosti s kortikosteroidi med samim zdravljenjem 
so strokovnjaki s področja medicine opozarjali že v 80. letih (Rapaport, 2015), šele v preteklem 
letu pa je stroka težavo tudi uradno priznala (predhodno se je namreč odtegnitveni sindrom 
opisoval kot »huda poslabšanja osnovne bolezni, največkrat atopičnega dermatitisa«).  

Veliko je raziskav, ki so preučevale, kako kortikosteroidi vplivajo na vedenje ljudi med 
samim jemanjem le-teh (pokazali so se pomembni vplivi na psihološko zdravje oseb, pri 
mnogih uporabnikih so se pojavljale depresivne in manične epizode ter psihoze (Cerullo, 
2006), vendar se obdobja med jemanjem teh zdravil nikakor ne da primerjati z obdobjem 
odtegnitve. 

Z odtegnitvenim sindromom od kortikosteroidov se je najbolj ukvarjal ameriški 
dermatolog, Marvin J. Rapaport, ki je bil tudi prvi, ki je prepoznal to težavo. Leta 1978 je na 
UCLA odprl svojo dermatološko raziskovalno kliniko, kjer je evaluiral veliko skupino ljudi iz 
Kalifornije s hudo obliko dermatitisa. Preko dolgoletnega spremljanja je odkril, da jim je vsem 
skupen le en dejavnik, ki bi lahko predstavljal krivca za tako hude oblike dermatitisa, in sicer 
dolgoletna uporaba kortikosteroidov. Pri delu mu je pomagala tudi njegova hčerka, Vicky 
Rapaport, prav tako dermatologinja. Na svoji kliniki sta v tridesetih letih uspešno pozdravila 
3200 ljudi, ki so razvili sindrom rdeče kože (Rapaport, 2015). 
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Rapaport je tudi edini izmed zdravnikov, ki so opozorili na resno psihološko stisko, ki jo 
preživljajo oboleli. Odtegnitveni sindrom je opisoval kot »resno samomorilno stanje«, saj je 
opazil, da na neki točki vsi razvijejo izjemno negativno čustvovanje, ki skozi čas preraste v 
samomorilne misli in obup nad življenjem. V enem izmed svojih člankov je opisal, da gredo 
pacienti pred pričetkom odtegnitvenega sindroma (med prestajanjem sindroma rdeče kože) 
preko petih ravni žalovanja, ki jih je v svoji knjigi »On Death and Dying« opisala Elizabeth 
Kubler Ross (2009):  

 
1. Zanikanje 

V tej fazi se skušajo pacienti privajati na idejo, da se bo njihovo življenje močno 
spremenilo. Čeprav se jim pove, da je bolezen kronične narave in da se bodo z njo 
spopadali vse življenje, tega dejstva ne morejo sprejeti. Verjamejo, da bo pri njih 
drugače in da jim bo nekako uspelo. 

2. Jeza 
V drugi fazi so pacienti jezni na vse – na zdravnike, ki so jim predpisovali 
kortikosteroide, na alternativno medicino, Boga in nase. Ne razumejo, zakaj se je 
moralo to zgoditi ravno njim. 

3. Barantanje 
V fazi zanikanja so pacienti prepričani, da svoje stanje lahko pozdravijo sami, če se 
odrečejo slabim navadam v svojem življenju, se posvetijo zdravemu življenjskemu 
slogu in duhovnosti. V tej fazi se pričnejo posluževati alternative, saj jih je klasična 
medicina razočarala. 

4. Depresija 
Na tej točki pacienti doživljajo veliko negativnih čustev, kot sta žalost in obup. Lahko 
se zgodi, da prenehajo hoditi v službo, ves dan preživijo v postelji, prekinejo socialne 
stike itd. 

5. Sprejemanje 
V tej fazi bolnik sprejme svoje stanje in tu se lahko zgodita dve stvari – lahko začne 
ponovno obiskovati različne zdravnike in še naprej jemlje kortikosteroide ali pa 
popolnoma preneha z zdravljenjem in začne s prestajanjem odtegnitvenega sindroma. 

 
Rapaport je bil dolgo še posebej kritičen do zdravstvene stroke oz. dermatologov, ker niso 

hotela sprejeti ideje o tem, da lahko prvotno avtoimunsko stanje poslabšuje ravno zdravilo, ki 
se predpisuje pacientom. Rapaport (2015) zagovarja idejo, da noben izmed pacientov ne bi 
smel prestajati nepotrebno obdobje žalovanja zaradi pomanjkanja izobraževanja lastnega 
dermatologa, saj jim le-ti v veliki večini neprestano govorijo, da gre za poslabšanje prvotnega 
avtoimunega stanja, namesto da bi pravilno identificirali sindrom rdeče kože in pacientu 
ponudili rešitev ter ga podpirali skozi odtegnitveni sindrom. 

Zelo pomembno je tudi dejstvo, da je sindrom rdeče kože popolnoma preprečljivo stanje, 
saj do njega pride zaradi prevelikega dolgotrajnega predpisovanja kortikosteroidnih zdravil s 
strani medicinskih strokovnjakov; v veliki večini gre za dermatologe in zdravnike splošne 
medicine. Razlog za to naj bi se po Rapaportovem mnenju nahajal v tem, da se zdravniki redno 
ne izobražujejo ter ne sledijo novim izsledkom in zdravstvenim odkritjem ter t. i. monopolu 
farmacije, saj so nekaterim zdravnikom nudene posebne ugodnosti v primeru, da predpišejo 
določeno kvoto specifičnih zdravil (Rapaport, 2015). 
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1.5 Vloga kortizola pri soočenju s stresom 
 

1.5.1 Pomen stresnih hormonov v ogrožajoči situaciji 
 

Ob soočenju s situacijo, ki za posameznika povzroča potencialno nevarnost, se pričnejo v 
telesu sprožati t. i. stresni hormoni, ki nastajajo v nadledvični žlezi. Najprej se izloči adrenalin, 
ki je odgovoren za vse takojšnje reakcije. Telo pripravi na boj ali beg, pospeši ritem srca, napne 
mišice, vpliva na povišano koncentracijo in osredotočenost ter telo napolni z energijo, da se 
le-to lahko sooči s stresno situacijo (Symons, Myles, Mehra in Ball, 2015). Norepinefrin je 
naslednji hormon, ki ga izloči nadledvičnica. Zelo je podoben adrenalinu. Njegova naloga je 
predvsem ta, da drami telo. Poskrbi, da je posameznik v dani situaciji kar najbolje 
skoncentriran in fokusiran. Njegova naloga je tudi ta, da kri v telesu preusmeri iz delov, ki niso 
ključni za boj ali beg (npr. koža) na dele, ki so za to ključni (npr. mišice). Zadnji hormon, ki se 
sproža, je kortizol. Ta hormon začne uravnavati optimalno raven tekočine v telesu in višino 
krvnega tlaka ter regulira nekatere druge funkcije v telesu, ki v trenutku stresne situacije niso 
bistvenega pomena (imunski sistem, rast, itd.). Njegova primarna naloga je vzpostavitev 
ponovne homeostaze oziroma ravnovesja v telesu. Telo pripravi na akcijo, da se lahko odzove 
stresni situaciji primerno (Symons idr., 2015). 

 
1.5.2 Kortizol med sindromom rdeče kože 

 
Ker so kortikosterodi na osnovi naravnih steroidov sintetizirane spojine to pomeni, da 

govorimo o potenciranem umetno pridobljenem kortizolu, ki prehaja v posameznikovo telo 
ob uživanju zdravila. Pri dolgoletnem uživanju kortikosteroidov ali ob uporabi prevelikega 
odmerka zdravila telo postane preobremenjeno s kortizolom, kar pomembno vpliva na 
posameznikovo zdravje (Rapaport, 2015). Znaki prevelike količine kortizola v telesu in znaki, ki 
so tudi lahko prisotni pri posameznikih, ki razvijejo sindrom rdeče kože, so naslednji (Kandhalu, 
2013): 

1) debelost, 
2) nezmožnost hujšanja, 
3) sladkorna bolezen, 
4) glavoboli, 
5) lumbago, 
6) nespečnost, 
7) utrujenost, 
8) nagnjenost k okužbam, 
9) razdražljivost, 
10) prepirljivost, 
11) zvišan pritisk, 
12) hitrejši srčni utrip, 
13) motnje srčnega ritma, 
14) srčni infarkt, 
15) osteoporoza, 
16) angina pektoris, 
17) možganska kap, 
18) izguba menstruacije, 
19) neplodnost. 
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1.5.3 Kortizol med prestajanjem odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov 
 
Ob začetku odtegnitvenega sindroma in med prestajanjem le-tega nadledvičnica pade v 

šok. Zaradi dolgoletnega vnosa kortizola v telo preko kortikosteroidov nadledvičnica zniža 
lastno proizvodnjo kortizola, saj telo oceni, da je v njem že dovolj kortizola in da ni potrebe po 
ustvarjanju novega. Če se zdravljenje vleče dlje časa in če vmes niso zagotovljena daljša 
obdobja, med katerimi v telo ne bi vnašali kortikosteroidov z namenom, da spodbujamo 
nadledvičnico k lastni aktivaciji, nadledvičnica pade v stagnacijo (Itsan, 2017). Nadledvičnica 
zato, da si opomore, včasih potrebuje več mesecev ali celo let, večkrat je potrebna tudi 
medicinska oskrba pri endokrinologu. V vmesnem času pa telo doživlja hudo pomanjkanje 
kortizola, saj je bilo zaradi razvoja sindroma rdeče kože vajeno na preveliko količino kortizola, 
ki pa v stanju odtegnitve pogosto ne dosega niti minimalnih standardov. Najhujša abstinenčna 
kriza nastopi ravno ponoči, ko je nivo kortizola v telesu po naravnem bioritmu najnižja (Itsan, 
2017). Pomanjkanje kortizola v telesu se kaže skozi različne simptome, ki so naslednji 
(Kandhalu, 2013):  

1) utrujenost,  
2) glavoboli,  
3) slabost,  
4) omotica,  
5) nizek krvni tlak pri vstajanju, 
6) slabost, bruhanje in diareja, 
7) nezmožnost prenašaja mraza, 
8) oslabelost mišic,  
9) hujšanje,  
10) dehidracija  
11) hipotenzija,  
12) razdražljivost,  
13) depresija, 
14) bolečine v trebuhu, hrbtu ali nogah,  
15) propad perifernega živčevja,  
16) ekstremna šibkost. 

  
1.6 Psihološki vidiki sindroma rdeče kože in odtegnitvenega sindroma od 
kortikosteroidov 

 
Psihološki vidiki prestajanja sindroma rdeče kože in odtegnitvenega sindroma od 

kortikosteroidov še niso bili raziskani.  Medicinska stroka je kljub temu tekom obravnavanja 
pacientov, ki prestajajo odtegnitveni sindrom, opozorila, da pri njih zaznavajo tudi nekatere 
psihološke težave, in sicer so takšni posamezniki kazali znake nespečnosti, depresije in 
tesnobe (Itsan, 2017).  

 
1.6.1 Nespečnost 

 
Nespečnost spada med t. i. motnje spanja. Kaže se na različne načine – oseba ima lahko 

težave na začetku spalnega ciklusa in le s težavo zaspi. Nekateri se redno prebujajo skozi noč, 
imajo težave s prezgodnjim prebujanjem ali pa se kljub spanju zbujajo s hudim občutkom 
utrujenosti. Motnja je v populaciji precej pogosta, saj statistične raziskave kažejo, da se s to 
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težavo srečuje vsaj polovica ljudi, vsaj enkrat v življenju. Najpogosteje se pojavlja po 65. letu 
starosti, druge pomembne predispozicije pa so ženski spol, samski stan, ločitev, smrt 
partnerja, slabe socialne razmere in brezposelnost (Lešer, 2004). 

Poznamo več vrst nespečnosti, ki jih razdelimo glede na trajanje le-te: 
1) prehodno nespečnost, ki navadno traja le nekaj dni,  
2) kratkotrajno nespečnost, ki lahko traja nekaj tednov,   
3) kronično nespečnost, o kateri govorimo, ko se težave vlečejo več kot tri tedne (Roth 

in Roehrs, 2003). 

 
1.6.1.1 Vzroki za nastanek nespečnosti 
 

Razlogi za nastanek so različni. Pri nekaterih so razlogi številni in kompleksni, pri drugih 
pa je dovolj le, da se pojavi eden izmed spodaj naštetih (Roth in Roehrs, 2003): 

 
1) Zdravila  

Kortikosteroidi, nekateri antidepresivi, diuretiki, nekatera zdravila za zdravljenje 
povišanega tlaka, antiepileptična zdravila, zdravila za hujšanje in antifetamini. 

2) Telesne bolezni  
Bolezni dihal, bolezni z notranjim izločanjem, nevrološke bolezni, bolezni srca in ožilja. 

3) Stresne situacije  
Pomembne pozitivne in negativne življenjske situacije, ki jih posameznik doživlja kot 
stresne. 

4) Duševne motnje  
Depresija, tesnoba in psihotične motnje. 

5) Vsiljene spremembe spalnega ritma  
Delo v nočnih izmenah, menjava časovnega pasu, itd. 

6) Zloraba psihoaktivnih snovi  
Nenadna odtegnitev alkohola ali poživil in zloraba poživil. 

7) Razvade  
Uživanje pijač in hrane s kofeinom, pitje alkohola in kajenje. 

8) Parasomnije 
Nočne more, hoja v spanju ipd.) 

9) Čezmerna telesna vadba 
 

1.6.1.2 Simptomi nespečnosti 
 
Simptomi, ki nakazujejo, da bi posameznik lahko trpel za nespečnostjo in da je potreben 

pregleda pri specialistu, so utrujenost, težave pri dihanju, motnje koncentracije, glavobol in 
bolečine v mišicah (Lešer, 2004).  
 

1.6.1.3 Zdravljenje nespečnosti 
 

Cilja zdravljena sta predvsem dva: povrnitev normalnega spalnega ritma in kakovosti 
spanca. To lahko posameznik doseže s pomočjo farmakoterapije, preko obiska pri psihologu 
oziroma psihoterapevtu ali pa s samopomočjo. Za določeno obliko pomoči se odloči na podlagi 
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vzroka za nespečnost, najučinkoviteje pa je, če uporabi kombinacijo vseh treh (Kirkwood, 
1999). 

Pri farmakoterapiji se lahko uporabljajo različna pomirjevala in/ali uspavala, katerih 
naloga je, da umirijo aktivnost možganskih celic. Tudi nekatera druga zdravila, kot so 
antidepresivi in antihistaminiki, lahko povzročajo zaspanost, vendar se le-ta za zdravljenje 
nespečnosti uporabljajo redkeje. Pri blažjih oblikah lahko pomagajo že pripravki, ki se dobijo 
v lekarni brez recepta (Kirkwood, 1999). 

Posameznik si lahko pomaga tudi sam, in sicer tako, da poskuša vzpostaviti t. i. dobro 
higieno spanja. Gre za navade, ki povrnejo zdrav spanec, mednje pa štejemo (Lešer, 2004): 

1) izogibanje spanja čez dan, 
2) določanje spalnega urnika, 
3) izogibanje kofeinu, alkoholu in nikotinu ter tekočinam pred spanjem, 
4) skrb za zdravo prehrano, 
5) redna športna aktivnost, 
6) spanje v hladnem, temnem in tihem prostoru, 
7) izogibanje elektronskim napravam vsaj pol ure pred spanjem. 
 
Psihologi in psihoterapevti najpogosteje izvajajo avtogeni trening in kognitivno vedenjske 

terapije. Oboje se je pokazalo za izjemno učinkovito, sploh takrat, ko je vzrok za nespečnost 
stres (Lande in Gragnani, 2010). 
 
1.6.2 Tesnoba in anksiozne motnje 
 

Tesnoba je neprijetno občutje telesne in psihične napetosti in zaskrbljenosti, usmerjeno 
na prihodnost (Erzar, 2007).  

Podobna je strahu, vendar je med njima bistvena razlika. Strah je čustvo, ki nas pripravi 
na boj ali beg, pri čemer moramo upoštevati, da je strah načeloma odziv na realno nevarnost 
oz. ko čutimo, da smo ogroženi. Tesnoba načeloma ni povezana z nobenim prihajajočim 
dogodkom, temveč gre za strah pred tem, da ne bomo kos celotni življenjski situaciji, ki je pred 
nami (Erzar, 2007). 

S samim doživljanjem tesnobe ni nič narobe, če se pojavi občasno in oseba nima občutka, 
da le-ta vpliva na kakovost njenega življenja. Vsak posameznik se v življenju vsaj nekajkrat 
sreča s tesnobnimi občutji, ki jih navadno doživlja pred večjimi življenjskimi spremembami 
(ločitev, smrt bližnjega, bolezen, selitev itd.). Tesnoba navadno traja toliko časa, dokler se ne 
naučimo živeti s spremembo, se ji prilagodimo in si povrnemo občutek kontrole nad svojim 
življenjem (Dernovšek idr. 2006). 

Tesnoba je problematična, ko se začne pojavljati velikokrat, ko jo občutimo tudi takrat, ko 
ni več zunanjega razloga zanjo in ko postane tako močna, da prične vplivati na posameznikov 
kvaliteto življenja. V takih primerih ne govorimo več o tesnobi, ampak gre najverjetneje za 
tesnobno motnjo (Erzar, 2007). 

Tesnoba se velikokrat pojavlja ob motnjah razpoloženja, kot sta depresivna in bipolarna 
motnja (v približno 55 % primerov). Zaradi tega tesnoba sama po sebi večkrat ni vzrok, ampak 
predstavlja posledico težkih čutenj, ki so v ozadju in pred katerimi tesnoba posameznika varuje 
– navadno gre za občutja, ki so v preteklosti ali pa v sedanjosti predstavljala grožnjo 
posameznikovemu doživljanju in stiku s pomembnimi drugimi (Dernovšek idr., 2006). 
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Tesnobno motnjo delimo na splošno tesnobno motnjo, panično motnjo, obsesivno – 
kompulzivno motnjo, različne fobije, socialno anksioznost, panične napade in posttravmatsko 
stresno motnjo (Erzar, 2007). 

 
1) Generalizirana anksiozna motnja  
O tej vrsti motnje govorimo, ko ima oseba močan občutek stalno prisotne tesnobe ob 

stvareh, ki so zanjo vredne. Močno je ovirana kakovost njenega življenja, saj živi v 
neprestanem strahu, da se bo zgodilo ravno tisto, česar se najbolj boji. To vpliva na njeno 
zbranost, posledice te motnje pa se kažejo kot nespečnost, utrujenost, slabost in glavoboli 
(Dernovšek idr., 2006). 

2) Panična motnja 
Najpomembnejša značilnost, po kateri prepoznamo panično motnjo, so panični napadi. 

Osebe, ki jih prestajajo, jih opisujejo kot nepričakovane in nenadne občutke groze, ki jih 
spremlja veliko neprijetnih fizičnih simptomov, kot so pospešeno bitje srca, omotica, 
zasoplost, prisoten pa je tudi strah pred smrtjo (Dernovšek idr., 2006). 

3) Obsesivno – kompulzivna motnja 
O tej motnji govorimo, ko ima posameznik prisotne prisilne misli (t. i. obsesije) in 

vedenjske rituale (t. i. kompulzije), ki jih težko nadzoruje. Verjame, da lahko z izvajanjem 
kompulzij prepreči svoje največje strahove, ki jih doživlja v obliki obsesij. Največkrat gre za 
strahove, ki so povezani s tem, da se bo njemu ali njegovim bližnjim zgodilo kaj slabega. 
Značilno je, da se posameznik zaveda nesmisla svojih misli, vendar se kljub temu ne more 
zaustaviti (Erzar, 2007). 

4) Fobične motnje 
Fobije so definirane kot nerazumni strahovi. Zanje je značilno, da se posameznik izogiba 

situacijam, kjer bi lahko prišel v stik z osebo, stvarjo ali situacijo, ki se je nerazumno boji. 
Občutki strahu in lastne ogroženosti, ki jih posameznik doživlja ob stvari, ki se jo boji, so lahko 
zelo intenzivni. Posameznik lahko zaradi njih celo otrpne. Zavedanje posameznika, da je njegov 
strah iracionalen, mu ne pomaga (Dernovšek idr., 2006). 

5) Socialna anksioznost 
Gre za motnjo, kjer posameznik doživlja hud strah v socialnih okoliščinah in interakcijah. 

To vodi do razvoja težav na njegovem socialnem področju, v njegovih medosebnih odnosih, 
intimnih odnosih, itd. V ozadju te motnje je največkrat strah pred ponižanjem v javnosti in 
obsojanjem drugih. Fizični simptomi so lahko zelo podobni doživljanju paničnega napada 
(Erzar, 2007). 

6) Posttravmatska stresna motnja 
Navadno nastane ob preživetju zelo intenzivnega negativnega dogodka oz. enkratne 

travme, kot je vojna, posilstvo itd., ali pa zaradi dlje trajajočih oz. večkratnih travm, kot so npr. 
prestajanje hujše bolezni, večkratne fizične in psihične zlorabe, begunstvo, mučenje itd. Za to 
motnjo je značilno, da negativni odzivi, ki nastanejo pri ljudeh po travmatičnih dogodkih, 
trajajo zelo veliko časa oz. se stanje ne izboljša. Motnja se lahko pojavi tudi kasneje, torej ne 
takoj po samem dogodku oz. dogodkih. Posamezniki, ki preživljajo to motnjo, se pogosto 
srečujejo s ponavljajočimi se spomini na sam dogodek, nespečnostjo, težavami s 
koncentracijo, podoživljanjem dogodka, pomanjkanjem zanimanja za stvari, ki so jih veselile, 
izogibanjem vsega, kar jih spominja na dogodek, občutki krivde, občutki odmaknjenosti od 
drugih in nerazumljenosti in občutki prikrajšanosti nad življenjem. Dejavniki tveganja za razvoj 
posttravmatske stresne motnje so predvsem nagnjenost k duševnim motnjam oz. prisotnost 
že obstoječih motenj, izpostavljenost intenzivnim, večkratnim ali dlje časa trajajočim 
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travmam, pomanjkanje dobrega podpornega sistema in hormonske teža (kjer se v zadnjih letih 
poudarja predvsem težave z nizko koncentracijo kortizola v telesu)(Erzar, 2007). 

 

1.6.2.1 Simptomi tesnobe 
 
Tesnoba se kaže na različne načine, kot so fobije, panični napadi, obsesivne misli, prisilna 

dejanja. Vpliva na posameznikovo vedenje, njegovo telo, misli in čustva, zato so simptomi 
razdeljeni na te 4 skupine, ki pa se med seboj prekrivajo (Dernovšek idr., 2006). 

 
Tabela 1. Primer simptomov tesnobe skozi štiri različne ravni, preko katerih se simptomi 
izražajo: misli, čustva, telesne reakcije posameznika in njegovo vedenje 

Misli 
 

Čustvo Telesna reakcija Vedenje 

»Bolezni ne morem kontrolirati.« 
 

Strah. Nespečnost. Izogibanje. 

 

1.6.2.2 Dejavniki, ki vplivajo na razvoj in vzdrževanje anksioznih motenj 
 
Anksiozne motnje nastajajo zaradi različnih razlogov. Razdelimo jih na dejavnike, ki 

predstavljajo predispozicijo za razvoj teh motenj, dejavnike, ki sprožijo razvoj teh motenj, in 
pa dejavnike, ki vzdržujejo anksiozne motnje (Dernovšek idr., 2006). Dejavniki, ki predstavljajo 
predispozicijo za razvoj anksioznih motenj so: 

1) Zgodnje neprijetne izkušnje in tesnoba v družini 
Tesnoba se večkrat pojavi pri posameznikih, ki prihajajo iz družin, kjer so bili pomembni 

drugi pretirano vsiljivi in zaščitniški. V družinah, kjer posamezniki razvijejo katero izmed 
anksioznih motenj, se pojavljajo tudi težave s kontrolo vedenja in razpoloženja. Pretirano 
zaščitniški starši namreč otroku nezavedno sporočajo zelo jasno misel in sicer, da je svet 
nevaren kraj, pred katerim je potrebno otroka zaščititi. Navadno se takšni starši spopadajo 
tudi z lastno tesnobo, ki jo nato prenašajo naprej medgeneracijsko. Druge družinske 
okoliščine, ki lahko vplivajo na razvoj tesnobe, so tudi raznorazna nasilja, alkoholizem, spolne 
zlorabe, zanemarjanje itd. (Erzar, 2007). 

2) Prirojena občutljivost 
Ljudje, ki so nagnjeni k razvoju anksioznih motenj, so večkrat tisti, ki iščejo in potrebujejo 

odobravanje okolice kot znak priznavanja njihovih dosežkov. Prav tako med njimi najdemo 
perfekcioniste, ljudi, ki imajo veliko potrebo po kontroli, in posameznike, ki se neaktivno 
spopadajo s stresom oziroma ga zanemarjajo (Dernovšek idr., 2006). 

3) Kronične telesne bolezni 
Kronične bolezni, kot so razne kožne bolezni, rak, astma itd., lahko predstavljajo 

pomembno predispozicijo pri razvoju anksioznih motenj, zaradi dolgotrajnosti same bolezni in 
pa težav, stresa in težkih preizkušenj, s katerimi se soočajo oboleli (Dernovšek, idr., 2006). 

 
Med dejavnike, ki vplivajo na sprožitev anksioznih motenj, navadno štejemo hujše 

nepričakovane dogodke, ki so največkrat negativni. Mednje lahko spadajo naravne nesreče, 
raznorazne izgube, prebolevanje hudega bolezenskega stanja, pomembne življenjske 
spremembe, občutek osamljenosti, denarne težave, kopičenje stresnih situacij itd. 
(Dernovšek, idr., 2006). 
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Med dejavnike vzdrževanja pa lahko spadajo vsi že našteti dejavniki, lahko pa se pojavijo 
tudi popolnoma novi dejavniki, ki so posledica doživljanja motnje, npr. izogibanje ljudem in 
dejavnostim (Dernovšek idr., 2006). 

 

1.6.2.3 Zdravljenje anksioznih motenj 
 

Zdravljenje lahko razdelimo na tri pomembne dele – zdravljenje s pomočjo 
farmakoterapije, zdravljenje s pomočjo psihoterapije in samopomoč. Pri farmakoterapiji se 
uporabljajo predvsem antidepresivi, anksiolitiki in antipsihotiki (Lešar, 2004). 

Kot najučinkovitejša se je pokazala kognitivno-vedenjska terapija, zelo koristne so tudi 
sprostitvene tehnike (dihalne vaje, čuječnost, vizualizacija in meditacija)(Milivojevič, 2007). 
Posameznik si lahko pomaga z ustrezno prehrano, z zmanjšanjem vnosa kofeina, alkohola in 
nikotina ter z ureditvijo spalne higiene. Pomembna je tudi skrb za vzpostavljanje dobre 
socialne opore (Dernovšek idr., 2006). 

 
1.6.3 Depresija 

 
Depresija spada med motnje razpoloženja. Večina ljudi v življenju občuti žalost, obup, 

pomanjkanje energije in volje, posebej po doživetju razočaranja ali izgube. Če ti občutki trajajo 
le za kratek čas, je ta odziv popolnoma normalen. Če pa ta občutja trajajo vsaj dva tedna in 
začnejo pomembno vplivati na kakovost posameznikovega življenja, lahko govorimo o znakih 
depresivne motnje (Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj, 2013.) 

 

1.6.3.1 Simptomi depresivne motnje 
 

Simptomi in znaki depresivne motnje so različni (Diagnostični in statistični priročnik 
duševnih motenj, 2013): 

1) utrujenost in občutek, da nam primanjkuje energije, 
2) občutek krivde,  
3) občutek nevrednosti, 
4) nizka samopodoba, 
5) izguba interesa za aktivnosti, 
6) izguba smisla življenja, 
7) motnje spanja, 
8) težave s težo in tekom, 
9) težave s koncentracijo. 
 

1.6.3.2 Oblike depresije 
 

Poznamo več vrst depresivnih motenj, ki se razlikujejo glede na potek in stopnjo bolezni. 
Slednjo določimo glede na vrsto simptomov in glede na njihovo izrazitost. Motnje delimo na 
blago, zmerno in hudo obliko depresije (Mihelič Moličnik, 2016): 

1) Blaga oblika vsebuje znake in simptome, ki so sicer neprijetni in moteči, ne ovirajo pa 
bistva kakovosti posameznikovega življenja. 
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2) O zmerni govorimo takrat, ko ima posameznik zaradi znakov in simptomov težave pri 
vsakodnevnih opravilih. 

3) Pri hudi obliki depresivne motnje oseba ni več zmožna opravljati dela, počuti se 
ničvredna. Prisotne so tudi samomorilne misli. 

 

1.6.3.3 Vrste depresije 
 
Razdelimo jih glede na potek in pogostost pojavljanja. Depresivne motnje razdelimo na 

depresivno epizodo, o kateri govorimo, če se depresija pojavi le enkrat, simptomi in znaki le-
te pa trajajo najmanj dva tedna. Če se depresija večkrat ponavlja, a vsakič tudi popolnoma 
izzveni, govorimo o ponavljajoči se depresiji. Depresiji, ki se lahko postopno slabša, traja več 
let in po zdravljenju nikoli ne izzveni popolnoma, pravimo kronična depresija (Mihelič Moličnik, 
2016). 
 

1.6.3.4 Vzroki za nastanek depresije 
 

Vzroke lahko v grobem razdelimo na tri večje skupine – na dejavnike, ki predstavljajo 
predispozicijo za razvoj depresije, na dejavnike, ki sprožijo depresijo, in na dejavnike, ki jo 
vzdržujejo (Beck in Alford, 2009): 

1) Predispozicijski dejavniki 
Prisotnost depresije v družini, prirojena nagnjenost, zgodnje negativne izkušnje in 

preživljanje kronične telesne bolezni. 
2) Sprožilni dejavniki 
Gre za dejavnike, ki so prisotni tik pred začetkom depresije. Po navadi gre za hude 

zdravstvene težave, raznorazne izgube in travmatične izkušnje. 
3) Dejavniki, ki vzdržujejo depresijo 
Mednje lahko štejemo vse že naštete dejavnike in pa tiste, ki nastanejo kot posledica 

depresije, npr. brezposelnost, osamljenost, izguba socialnih stikov itd. 
 

1.6.3.5 Zdravljenje depresije 
 
Zdravljenje lahko razdelimo na farmakološko, psihoterapevtsko in samopomoč. Pri prvem 

se posameznikom, ki prestajajo depresivno motnjo, predpisuje antidepresive ali anksiolitike. 
Antidepresivi začnejo delovati v časovnem razponu med 2 in 4 tedni, vidno izboljšanje po 
prejemanju antidepresivov pa se pokaže v obdobju meseca ali dveh. Anksiolitiki so 
pomirjevala. Ob kratkotrajni uporabi lahko prinesejo olajšanje, vendar lahko posameznik hitro 
postane odvisen, zato kljub pozitivnim učinkom niso primerni za daljšo uporabo, v nasprotju z 
antidepresivi. V psihoterapevtskem zdravljenju se je kot učinkovita pokazala predvsem 
kognitivno-vedenjska terapija (Driessen in Hollon, 2010). 
 

1.7 Psihološki vidiki spopadanja z dolgotrajnimi, kroničnimi boleznimi 
 
Posamezniki, ki se spopadajo s kronično boleznijo, navadno iščejo vzroke za nastanek in 

preživljanje le-te. Poteka postopek oblikovanja spoznanja o vzrokih, trajanju in prepričanjih o 
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kronični bolezni. Ta pomembno vplivajo na to, kako dobro se bodo bolniki prilagodili na 
bolezen (DiMatteo, 1991). 

Pri bolnikih je večkrat prisoten tudi občutek, da so prikrajšani za del življenja ter da se 
počutijo, da se je njihovo življenje popolnoma obrnilo na glavo, saj se soočajo z mnogimi 
prilagajanji, pri čemer začnejo ceniti za njih prej samoumevne stvari (De Wolf, 1996). 

Še ena izmed neprijetnosti, s katerimi se srečujejo bolniki s kronično boleznijo, je občutek 
negotovosti. Bolniki so v neprestanem pričakovanju poslabšanj, zato se le s težavo sprostijo in 
so psihološko v neprestani pripravljenosti na najhuje (Adam in Herlich, 2002). Poleg 
negotovosti zaradi poslabšanja pa lahko govorimo tudi o splošni negotovosti, saj se bolniki 
bojijo, kako jih bodo sprejeli drugi, kako bo potekala njihova prilagoditev na bolezen itd. (Ule, 
2003). 

Bolniki se srečujejo z močnimi občutki krivde in jezo do sebe in drugih, ki izhajajo iz 
samoobtoževanja ali pa obtoževanja koga drugega za njihovo zdravstveno stanje. Bolnikova 
čustva so kompleksna, vendar se v večini primerov vsi srečujejo z anksioznostjo, občutkom 
zmede in občutkom neuspeha (DiMatteo, 1991). 

Kronične bolezni lahko nenadoma spremenijo bolnikovo življenje. Tovrstne bolezni ne 
prizadenejo le telesa, ampak tudi posameznikove misli, njegovo zavest, njegovo čustveno 
stabilnost itd. (DiMatteo, 1991). 

Charmaz (1983) v svojem delu pravi, da se morajo kronično oboleli spopadati s pomočjo 
treh različnih strategij, in sicer da morajo najprej najti smisel svojega življenja, rekonstruirati 
red oz. ravnovesje v življenju in rekonstruirati lastno samopodobo. 

Kronična bolezen lahko pomembno vpliva na občutek varnosti in pa na posameznikov 
duševni mir. Kroničen bolnik lahko ob diagnozi doživi šok, velikokrat pa ga spremlja tudi 
občutek izgube kontrole nad svojim življenjem (Lupton, 2007).  

Ule (2003) navaja, da je zdravljenje kronične bolezni uspešno v primeru, ko posamezniku 
uspe zdraviti fizične simptome bolezni in tudi vsa širša posameznikova področja, ki jih je 
bolezen prizadela. Posameznik se mora tako soočiti z boleznijo, s svojimi pričakovanji v 
prihodnosti, lastno samopodobo, spremembami v socialnih odnosih (predvsem s svojimi 
bližnjimi) in tudi s finančno obremenitvijo bolezni. 

V največjo pomoč pri prilagoditvi posameznika na bolezen se je pokazala socialna 
podpora, tako fizična (opravljanje fizičnih opravil in zadolžitev namesto obolelega) kot tudi 
psihološka (spodbujanje, motiviranje, sprejemanje posameznika) (DiMatteo, 1991). 

 

1.8 Raziskovalni problem  
 

Raziskovalno vprašanje je naslednje: »Kateri so psihološki vidiki prestajanja 
odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov?«  

Zanima me, kako se bolniki s tem zdravstvenim stanjem spoprijemajo – s katerimi ovirami 
se srečujejo, kakšno je njihovo čustvovanje in vse ostale ugotovitve, s pomočjo katerih bom 
na koncu predlagala shemo, ki bo široko odgovarjala na zastavljeno raziskovalno vprašanje in 
bila v pomoč pri oblikovanju praktičnih psiholoških intervencij, ki bodo v pomoč 
posameznikom, ki prestajajo odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov. 

Ker sem sama prestajala odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov in ker že več let 
spremljam posameznike, ki prestajajo to zdravstveno stanje ter jim nudim mentorsko in 
psihološko podporo, se zavedam, da gre za stanje, ki je izjemno obremenjujoče tako s fizičnega 
kot tudi s psihološkega vidika. Pri sebi in drugih opazila veliko negativnega čustvovanja, ki se 
je v neki fazi (navadno okoli drugega leta odtegnitve) sprevrglo v depresivna stanja in 
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samomorilne misli, kar je zelo resno opozorilo, da je treba to zdravstveno stanje dodobra 
raziskati in posameznikom nuditi potrebno strokovno podporo. Pričakujem, da bodo rezultati 
pokazali tudi to, da se posamezniki soočajo z nizko samopodobo, hudo nespečnostjo, 
izčrpnostjo in občutkom nerazumljenosti.   

Dodatna motivacija za odločitev, da v svoji magistrski nalogi preučim to tematiko, je tudi 
ta, da letos poteka svetovna kampanja »Preventable« (»Preprečljiv«)(Briana Banos, 2017), 
preko katere se posamezniki, ki prestajajo odtegnitveni sindrom in njihovi svojci trudijo 
ozaveščati strokovno in laično javnost o tej problematiki. Ker sem tudi sama prestajala 
odvajanje od kortikosteroidov, ravno zato vidim priložnost, da svoja psihološka znanja, ki sem 
jih pridobila preko študija, uporabim zato, da raziščem psihološke vidike prestajanja 
odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov in tako tudi sama pripomorem k boljšemu 
razumevanju in informiranju o tem zdravstvenem stanju.  
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2 Metoda 
 

2.1 Udeleženci 
 

Udeleženke raziskave so tri Slovenke, stare 32, 25 in 23 let. Vse so v namen zdravljenja 
svojega prvotnega avtoimunega obolenja, atopičnega dermatitisa, uporabljale lokalne 
kortikosteroide (kortikosteroidna mazila), ki so jih prejemale na recept od svojega zdravnika. 
Vse tri so zdravilo uporabljale že od otroštva, več kot 10 let. Pri vseh se je zaradi dolgoletne 
uporabe lokalnih kortikosteroidov razvil sindrom rdeče kože, zato trenutno prestajajo 
odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov že dlje časa, vse več kot dve leti. Vsem trem je 
skupno tudi to, da so z odtegnitvijo pričele v svojih dvajsetih letih, med študijem. Vse tri so 
informacije o sindromu rdeče kože našle najprej na internetu – najstarejša v tuji podporni 
skupini, ostali dve pa preko slovenske podporne skupine, tako, da pri njih stanje prvotno ni 
bilo prepoznano s strani zdravnikov, ampak so same na podlagi pridobljenih informacij  
zaznale, da prestajajo to zdravstveno težavo in nanjo opozorile svoje zdravnike. Udeleženske 
so se odločile, da bodo celoten proces odtegnitve opisovale preko blogov, ki jih javno delijo 
na internetu. V zapisih beležijo svoja občutja, misli, čustvovanja, izzive, s katerimi se srečujejo 
itd.  

Vsaka se je s svojim zdravstvenim stanjem spopadala na drugačen način in uporabljala 
različne oblike zdravljenja. Prav tako njihovi zapisi niso sistematični zapisi, ki bi bili pisani v 
enakomernih časovnih intervalih, ampak je vsaka izmed njih nov zapis oblikovala in objavila 
spontano. 

 
2.2 Pripomočki 
 

Ker gre za kvalitativno raziskavo še neraziskane tematike, o kateri praktično skoraj ne 
najdemo literature, sem se odločila za analizo vsebine treh dnevniških zapisov oseb, ki 
prestajajo odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov, javno dostopnih na internetu v obliki 
blogov. Besedilo sem analizirala s pomočjo uporabe tabel v Microsoft Wordu, z uporabo 
postopkov utemeljene teorije (kodiranje). 

 

2.3 Postopek 
 
Glede na to, da se naloga ukvarja z raziskovanjem nečesa, kar še ni bilo raziskano, sem 

nalogo zastavila kot eksplorativno študijo primera. V ta namen sem presodila, da bi bilo 
najbolje najti udeležence, ki o problematiki odtegnitve od kortikosteroidov vedo največ in mi 
bodo znali o preučevani tematiki dati največ uporabnih podatkov, zato je moj vzorec 
udeležencev namenski, hkrati pa je tudi subjektiven, saj sem morala sama osebno presoditi, 
kateri posamezniki so najbolj primerni in si določiti tudi kriterije, preko katerih jih bom izbrala. 
Odločila sem se, da bom v raziskavo vključila posameznike, ki prestajajo odtegnitveni sindrom 
od kortikosteroidov, saj po mojem mnenju prav oni najbolje poznajo zdravstveno težavo, s 
katero se dnevno spopadajo. Ker gre za zelo dolgotrajno zdravstveno stanje je bilo zame 
bistveno, da bodo v vzorcu posamezniki, ki odtegnitev prestajajo že vsaj dve leti – po mojih 
izkušnjah in po izkušnjah ostalih, ki so prestajali odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov, se 
v dveh letih posameznik ravno sreča s celotnim procesom dinamike odtegnitve. Po 
nekajmesečnem konstantnem poslabšanju zdravstvenega stanja namreč sledi obdobje 
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cikličnosti (obdobje izmenjevanj izboljšanj s poslabšanji), kar po mojem mnenju pomembno 
vpliva tudi na psihične vidike, s katerimi se posameznik takrat srečuje. Hkrati mi je bilo 
pomembno tudi to, da so vsi udeleženci uporabljali lokalne kortikosteroide zaradi istega 
avtoimunega obolenja v daljšem časovnem obdobju (več let). Prvotna ideja je bila, da bi z 
udeleženci opravila polstrukturiran intervju. V fazi priprave vprašanj sem si skušala pomagati 
tako, da sem prebirala literaturo o tej problematiki, hkrati pa sem prebirala tudi tuje in 
slovenske bloge oseb, ki prestajajo odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov in svoje 
spopadanje s tem zdravstvenim stanjem delijo z drugimi preko spleta. Ne tej točki sem opazila, 
da sem v blogih našla veliko podrobnosti, ki so se mi med odtegnitvijo dogajale, vendar sem 
nanje že pozabila, zato se je v meni porodil dvom, saj sem menila, da uporaba intervjuja kot 
metoda prve raziskave na to tematiko pri udeležencih, ki se že vsaj dve leti spopadajo s tem 
zdravstvenim stanjem, ni najbolj primerna, ker je možno, da ne bodo znali priklicati vseh 
podrobnosti procesa odtegnitve, ki pa lahko hkrati predstavljajo zelo pomembne in dragocene 
informacije. Zato sem se odločila, da bom v svoji prvi študiji raje analizirala vsebino nekaterih 
slovenskih blogov, ki so prosto dostopni na spletu, saj le-ti zajemajo sprotno beleženje procesa 
odtegnitve. Poleg že omenjenih kriterijev sem, ker je šlo za bloge, pri izbiri upoštevala še to, 
da so imeli prednost tisti, kjer so udeleženci pogosteje delali zapiske in kjer so bili opisi 
prestajanja kar najbolj obsežni in podrobni. Tako sem na koncu izbrala tri bloge, ki so dostopni 
na sledečih povezavah: 

 
1) https://atopijskidermatitis.wordpress.com/, 
2) http://odvisnostodkortikosteroidnihmazil.blogspot.si/2012/03/, 
3) https://rsswarrior.wordpress.com/sindrom-rdece-koze/. 

 
Besedilo iz blogov sem najprej prekopirala v Microsoft Word. Nato sem tekst razbila na 

komponente (kodirne enote), pri čemer sem enote določala razumno tako, da so sestavljale 
polno pomenske besedne strukture, ki so v sebi nosile neko pomembno in polno sporočilo – 
včasih je bila lahko to le ena beseda, včasih pa tudi več stavkov, seveda ob predpostavki, da se 
sporočilo vmes ni spremenilo. V kolikor se je sporočilo vmes spremenilo, so bili stavki 
razdeljeni na več kodirnih enot. Kodirne enote, ki so se podvajale, sem odstranila. Nato sem 
jih vstavila v tabelo in poskušala vsaki izmed njih najti njeno nadpomenko (postopek odprtega 
kodiranja oz. kodiranje prvega reda). Ko sem zaključila, sem pregledala zapisane kategorije 
prvega reda in jih skušala smiselno združiti v kategorije višjih redov (postopek osnega 
kodiranja oz. kategorije drugega reda). Po končnem pregledu in urejanju mi je ostalo 15 
kategorij višjega reda, ki so podrobneje predstavljene v poglavju »Rezultati«. 

Na koncu sem kategorije višjega reda postavila v odnose in med povezovanjem le-teh s 
teorijo in raziskavami drugih avtorjev ustvarila shemo, ki zajema časovno in odnosno dinamiko 
psiholoških vidikov med prestajanjem odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov. 
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3 Rezultati 
 

Po zaključevanju kodiranja vhodnih podatkov dnevniških zapisov deklet, ki prestajajo 
odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov, se je pojavilo končnih petnajst kategorij višjega 
reda (nadkategorij), ki predstavljajo osnovo za izdelavo sheme, ki bi lahko služila kot izhodišče 
za izdelavo modela in sicer:  (ne)razumevanje, informiranje, osmišljanje, socialna podpora, 
pomoč drugim, občutek ujetosti, čustvovanje, stres, izgorelost, hudo fizično nelagodje, 
nespečnost, zdravljenje, osebnostna rast, slaba samopodoba in težavnost izkušnje. Vsaka 
izmed kategorij višjega reda je sestavljena iz več podkategorij, ki so predstavljene v 
nadaljevanju. 
 

 3.1 (Ne)razumevanje 
 

Prvo nadkategorijo »(ne)razumevanje« sestavlja pet podkategorij. Prva je »občutek 
zmanjševanja težave« in zajema kodirne enote, pri katerih je bilo razbrati, da se dekleta 
počutijo, kot da ljudje ne razumejo zares intenzivnosti in težavnosti njihovega zdravstvene 
stanja in pomanjšujejo resnost prestajanja odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov. 
Sledi ji »poistovetenje«, ki zajema kodirne enote, pri katerih so dekleta opisovala občutke 
poistovetenja s posamezniki, ki preživljajo isto zdravstveno stanje. V teh kodirnih enotah je 
čutiti veliko olajšanja in občutke povezanosti s soobolelimi. Vsa dekleta so tudi  večkrat jasno 
izražala željo, da bi se rada počutila razumljene. Kodirne enote, ki se navezujejo na to tematiko, 
sem družila v podkategorijo »želja po razumevanju«. Zadnji dve podkategoriji nadkategorije 
(ne)razumevanje se navezujeta na njihovo subjektivno občutenje, da so razumljene oz. 
nerazumljene (»občutek razumljenosti« in »občutek nerazumljenosti«).  
 
Tabela 2. Seznam podkategorij nadkategorije »(ne)razumevanje« s priloženimi primeri 
kodirnih enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo  

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

»Saj je samo koža« je izjava, ki me je že večkrat potrla. Ker NI! Je 
prekleto veliko več. 

Občutek 
pomanjševanja 
težava. 

Nekoč, ko sem jo vzela s seboj v nek lokal ob Ljubljanici, se mi je 
zgodilo, da sem jo po eni sami prebrani strani zaprla, ker so mi po licih 
začele polzeti solze in mi je postalo nerodno pred pogledi. 

Poistovetenje. 
 

Sama bi z veseljem prebrala kakšno zgodbo, da bi lahko bolje 
razumela, da bi naslednjič, ko bi videla nekoga s podobno situacijo, 
vedela kaj občuti, doživlja in kaj potrebuje. Zgodbo nekoga z bilo 
katero boleznijo. Nekoga, ki je na vozičku. Nekoga, ki je gibalno, 
psihično, duševno omejen. 

Želja po 
razumevanju. 

Težko je razumeti, kaj vse se dogaja nekomu, ki preživlja simptom 
rdeče kože. Še težje je to pojasniti tistim, ki so zraven, ampak ne vedo 
zares, kaj se dogaja za vrati spalnice, ko je najhuje. 

Občutek 
nerazumljenosti. 

Moji bližnji sedaj razumejo intenzivnost tega, kar se mi dogaja. Občutek 
razumljenosti. 
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3.2 Informiranje 

 
Druga nadkategorija je prav tako sestavljena iz petih podkategorij. Prva je »ozaveščanje«, 

ki jo sestavljajo kodirne enote besedila, kjer dekleta poudarjajo pomen ozaveščanja o njihovi 
zdravstveni težavi tako, da sama ozaveščajo ostale in pa tudi tako, da spodbujajo druge, da 
pričnejo z ozaveščanjem in posledično pripomorejo k skupnemu cilju. Naslednja podkategorija 
je »izobraževanje«, pod katero najdemo izseke besedila iz njihovih spletnih blogov, ki se 
nanašajo predvsem na izobraževanje ljudi, ki za to zdravstveno težavo še niso slišali in pa na 
izobraževanje bližnjih ter stroke, ki se srečujejo s posamezniki, ki se spopadajo z odtegnitvijo 
od kortikosteroidov.  

Podkategorija »informiranost« je podobna podkategoriji »izobraževanje«, vendar pri 
informiranosti najdemo predvsem kodirne enote, ki se navezujejo na deljenje osnovnih 
informacij glede zdravstvenega stanja, medtem ko pri podkategoriji izobraževanje najdemo 
bolj strukturirane in podrobne informacije. Zadnja podkategorija je »dajanje nasvetov«, kjer 
najdemo dele besedila, kjer dekleta eksplicitno dajejo jasne napotke o tem, kako lahko nekdo 
pomaga posamezniku, ki prestaja odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov. 
 
Tabela 3. Seznam podkategorij nadkategorije »informiranje« s priloženimi primeri kodirnih 
enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo 

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

Vsi skupaj bi morali narediti več za to, da druge ozavestimo o 
možnostih odvajanja in o potencialnih nevarnostih topičnih 
steroidov. 

Ozaveščanje. 

Za konec prilepim še povezavo do objave kolegice iz tujine o tem, kaj 
si vsi, ki gredo skozi odvajanje želijo, da veste o odvajanju, ki lahko 
bližnjim pomaga razumeti naš kaotični svet med odvajanjem. 

Izobraževanje. 

Kaj za vraga se dogaja z mano, sem se spraševala. Nevednost. 

Presenetite jo s stvarmi, ki jih potrebuje in za katere porabi ogromno 
denarja.  

Dajanje nasvetov. 

Potem pa sem preko pogumne duše, ki je spisala blog, izvedela, da 
atopijskega dermatitisa morda nikoli nisem prerasla prav zaradi teh 
krem. 

Informiranost. 

 

3.3 Osmišljanje 
 
Tretja nadkategorija je sestavljena iz dveh podkategorij. Prva podkategorija, 

poimenovana »osmišljanje«, vsebuje dele besedila, ki so nakazovali, da so si dekleta osmislila 
prestajanje odtegnitve, kar jim je po njihovem poročanju pomagalo, da so se lažje soočale s 
svojim zdravstvenim stanjem. Največkrat so poročala, da jih bo ta izkušnja obogatila in da bodo 
zaradi prestajanja odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov znala bolj ceniti svoje 
življenje.  

Podkategorija »ciljna usmerjenost« pa vsebuje predvsem zapise deklet, kjer lahko 
razberemo, da si pri soočenju z odtegnitvijo pomagajo tako, da si sproti zastavljajo manjše in 
večje cilje, ki jih želijo doseči ter se preko tega tudi motivirajo.  
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Tabela 4. Seznam podkategorij nadkategorije »osmišljanje« s priloženimi primeri kodirnih 
enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo  

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

Ena čudovita duša je zapisala, da ‘prepadi delajo globine’. In res je 
tako. 

Osmišljanje. 

Ker pa imam v sebi to, kar rabim za pot do cilja, trdno vem, da bom 
prišla tja. Vsak dan sem bližje. 

Ciljna 
usmerjenost. 

 
3.4 Socialna opora 

 
Četrta nadkategorija »socialna opora« je sestavljena iz osmih podkategorij. V prvo, 

»potrebo po pomoči drugih«, štejemo kodirne enote, kjer so dekleta poročala, da med 
odtegnitvijo za preživetje potrebujejo pomoč drugih ljudi.  

Sledita dve podkategoriji, ki se navezujeta na prejemanje strokovne podpore – prva 
vsebuje poročanje deklet o »medicinski strokovni pomoči«, kot je npr. obisk pri zdravniku in 
hospitalizacija, druga pa vsebuje kodirne enote, ki opisujejo »strokovno psihološko, 
psihoterapevstko in psihiatrično pomoč«, ki so jo dekleta prejemala. Ena izmed podkategorij 
je tudi »alternativna podpora«, kjer lahko najdemo informacije o posluževanju pomoči 
alternativnih zdravilcev.  

Naslednje tri podkategorije so »podpora bližnjih«, »podpora soobolelih« in »podpora 
nadrejenih«, kjer so dekleta opisovala, kakšno podporo so jim med odtegnitvijo nudili njihovi 
najbližji (domači in prijatelji), sooboleli in tudi nadrejeni, kar se je še posebej pomembno 
pokazalo pri najstarejšem dekletu, ki je med odtegnitvijo zaključilo študij in pričelo z delom. 
Delodajalec ji je npr. dal možnost opravljanja polovičnega delavnika. Zadnja podkategorija pa 
je »stik z bralci«, ki je bil vsem dekletom zelo pomemben, saj so s tem, ko so pisala svoj blog, 
dobila tudi oporo ljudi, ki berejo njihove zapise, kar je še okrepilo njihovo socialno oporo. 

 
Tabela 5. Seznam podkategorij nadkategorije »socialna opora« s priloženimi primeri kodirnih 
enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo 

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

Vendar si slej ko prej na neki točki vsi vzamejo dopust, poiščejo varuške 
in se razbremenijo. Skozi ta proces še Superman ne bi zmogel brez 
pomoči. 

Potreba po pomoči 
drugih. 

Hvaležna sem Špeli P. D., pogumni mamici otroka v odvajanju od KS, 
ki je vsem nam večkrat priskočila na pomoč s strokovnim mnenjem in 
svetovanjem. 

Strokovna 
medicinska 
podpora. 

To pripovedujem zato, ker mi je Petra, psihologinja, ki je tudi sama šla 
skozi odvajanje, takrat povedala par stvari, ki so mi odprle oči, mi dale 
perspektivo in mi vrnile UPANJE. Kot me je lahko le ona, me je pomirila. 

Strokovna 
psihološka, 
psihoterapevtska in 
psihiatrična 
podpora. 

Ko sem tisti dan prišla do te čudovite osebe, ki je čutila, da mi mora 
nastaviti ramo ter mi dati čustveni prostor, da sprostim blokade, se je 
usulo. Teklo je, ihtelo in ni se ustavilo. Posoda se je praznila in delal se 
je prostor za nove stvari. Nikdar ne bom pozabila intenzivnosti tega 
srečanja. 

Podpora bližnjih. 
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Danes in jutri se dobim z dvema soborkama, teli super ljudje, ki 
doživljajo isto, me držijo gor.   

Podpora 
soobolelih. 

Z največjim veseljem prejmem vsako vzpodbudo in iskreno zanimanje. Stik z bralci. 

Zato sem se v službi v bolnišnici dogovorila, da mi trenutno dovolijo 
delati po 4 ure popoldne, kar je super. 

Podpora 
nadrejenih. 

No, gospod Veseljko me je poleg tega prepričal tudi z odnosom. 
Ampak več o tem drugič, ko vam povem več o samih terapijah in o 
rezultatih terapij.  

Alternativna 
podpora. 

 

3.5 Pomoč drugim 
 
Šesta nadkategorija je sestavljena iz treh podkategorij. »Stik z bralci« je podkategorija, ki 

se je pojavila tudi v prejšnji nadkategoriji, vendar pa v tej kategoriji najdemo predvsem skrb 
do bralcev, ki so jo kazala dekleta. Zanimalo jih je njihovo mnenje, njihova občutja, izkušnje 
itd.  

Naslednja podkategorija je »pomoč soobolelim«. Dekleta niso le prejemala pomoči s 
strani soobolelih, pač pa so pomoč in podporo tudi vračala, zato se je med njimi razvil 
vzajemen odnos podpore. Pomagala so jim preko podporne skupine in preko pisanja svojih 
blogov. Zadnja podkategorija pa je »razbremenitev bližnjih«. Vsebuje kodirne enote, preko 
katerih je razvidno, da so dekleta skušala pomagati bližnjim, ki so jih po njihovem mnenju 
obremenjevala s svojim zdravstvenim stanjem. 

 
Tabela 6. Seznam podkategorij nadkategorije »ipomoč drugim« s priloženimi primeri kodirnih 
enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo 

 

3.6 Občutek ujetosti 
 
Sedma nadkategorija je sestavljena iz sedmih podkategorij. Podkategorija »miselna 

preokupiranost« vsebuje poročanja deklet o neprestanem razmišljanju o svojem 
zdravstvenem stanju in o nezmožnosti usmerjanja misli v druge življenjske sfere.  

Dekleta so poročala o občutkih brezizhodnosti iz stanja, v katerih so se znašla in pa o 
občutjih, da jim je odtegnitev od kortikosteroidov ukradla njihovo običajno življenje, prav tako 
pa je isto storila tudi koža, do katere čutijo podrejen odnos. Ta občutja so zbrana v 
podkategorijah »brezizhodnost«, »občutek kraje življenja« in »podrejenost koži«.  

Ob vsem tem so poročala tudi o s tem  povezanimi občutki izgube kontrole nad seboj in 
svojim življenjem (podkategorija »izguba kontrole«), občutek pomanjkanja kontrole pa se je 
kazal tudi preko kompulzij, o katerih so dekleta poročala, saj so opisovala doživljanje prisilnih 

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

Ta blog namenjam vsem ljudem s težavami s kožo, ki se počutijo same. 
 

Pomoč 
soobolelim. 

Povejte mi svoje mnenje, svojo zgodbo. Ste kdaj v življenju imeli 
občutek, da ste se izgubili? Kakšna je bila vaša izkušnja s tem. Kaj 
mislite, da je to povzročilo in kaj vam je pomagalo priti nazaj v prave 
tirnice. Ali ste morda trenutno izgubljeni? Super. Potem imate odlično 
priložnost za spremembe. 

Stik z bralci. 

Brez slabe vesti mi lahko pustite moje breme. 
 

Razbremenitev 
bližnjih. 
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obredov, ki so se povezovali s trganjem kože in katerim se niso uspela upreti, kljub želji, da 
tega ne bi počela (podkategorija »prisilni obredi«). 

 
Tabela 7. Seznam podkategorij nadkategorije »iobčutki ujetosti« s priloženimi primeri 
kodirnih enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo 

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

In potem … zavore popustijo. Izguba kontrole. 

In vedno znova mi je žal, da sem razvila to obsesijo po trganju hrastic s 
telesa. Hrastic, pod katerimi je – zdrava koža. 

Prisilni obredi. 

Občutek stiskajoče nemoči. Nemoč. 

Nisi več na prvem mestu ti, ampak koža. Ni pomembno, kako si oblečen, 
samo da se približno dobro počutiš. Koža na prvem mestu. 

Podrejenost koži. 

Grozno je v vsakem primeru in vzame ti vse. Občutek kraje 
življenja. 

V obroč neznosnih simptomov so (soborci) stisnjeni že zelo dolgo, pa še 
vedno ne vidijo izhoda. 

Brezizhodnost. 

Lahko grem na kavo s kolegico, pa ne razmišljam ves čas samo o koži. 
 

Miselna 
preokupiranost. 

 

3.7 Čustvovanje 
 
Nadkategorija »čustvovanje« je po številčnosti podkategorij ena izmed najbolj obsežnih, 

saj vsebuje štirinajst podkategorij. Med njimi prevladujejo podkategorije negativnega 
čustvovanja, kot so »sram«, »strah«, »žalost«, »obup«, »panika«, »gnus«, »jeza«, 
»razdražljivost«, »depresija«, »samomorilnost«, »krivda« in »manija«.  

Pozitivno čustvo, ki se je pri dekletih večkrat pojavilo, je upanje, ki predstavlja tudi eno 
izmed podkategorij. Zadnja podkategorija pa je »kopičenje čustev«, kjer so zbrane kodirne 
enote, kjer dekleta poročajo o tem, da med odtegnitvijo večkrat kopičijo svoja čustva, še 
posebej negativna, in imajo težavo z izražanjem le-teh.  

 
Tabela 8. Seznam podkategorij nadkategorije »ičustvovanje« s priloženimi primeri kodirnih 
enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo 

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

Tako kot sin gospe Belca, ki je že od najzgodnejših let trpel za zelo hudo 
obliko atopijskega dermatitisa, se tudi jaz celo življenje borim z isto 
boleznijo, z enako srbečo kožo, neprespanimi nočmi, neznosnim 
srbenjem, praskanjem do krvi in občutki sramu in krivde ob tem.   

Sram. 

Ko sem gledala slike ljudi v odvajanju in brala njihove zgodbe, preden 
sem sama začela, sem bila šokirana. Bila sem brez besed. Bila sem 
prestrašena. 

Strah. 

Žalostna sem in potrta.  Žalost. 

Včasih se zlomim in se enostavno ne znam sestaviti nazaj.  Obup. 

V sebi sem začela delati paniko, čutila sem kaos, nisem se znala več 
kontrolirati. 

Panika. 

Če poskušam izraziti ta občutek, samodejno naredim grimaso, ki bi jo 
naredila, če bi želela izbruhati vsebino iz želodca. 

Gnus. 
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Na moj 100. dan odvajanja sem bila na psu. Že zadnjih par tednov sem 
lahko izbruhnila v jok ob povsem normalnih situacijah. Ob pogledu na 
nasmejanega nečaka bruhnem v jok. Ker nekdo ni slišal nečesa, kar sem 
rekla, bruhnem v jok. Ob kosilu bruhnem v jok. Ko sem se zbudila in 
nikogar ni bilo nikjer, sem bruhnila v jok. 

Depresija. 

Da je v meni divja jeza na življenje, nase, na vse, kar je!  
Čutim divjo, kruta jezo in bes. 

Jeza. 

Trpijo za depresivnimi stanji in imajo samomorilne misli. Samomorilnost. 

Poleg tega sem razdražljiva, živčna in čustveno občutljiva.  Razdražljivost. 

Dobim napad energije, smejem se na glas, in to kljub temu da nisem 
dobro. 

Manija. 

‘Biti doma s svojo rdečko (dan za dnem) ali početi nekaj, kar si iz srca 
želim?’, ‘Si privoščiti moten spanec ali čohati svojo rdečko več ur, da ji 
olajšam srbenje?’, ‘Vem, da me potrebuje, ampak vse skupaj me že 
hudo frustrira …’, ‘Kaj naj storim??!’ 

Krivda. 

Na koncu tunela sveti luč. Upanje. 

To je bil zame izredno čustven dan. V sebi sem že tri mesece zbirala 
številne negativne občutke odvajanja. 

Kopičenje čustev. 

 

3.8 Stres 
 
Nadkategorija »stres« je razdeljena na tri podkategorije. Prva je »psihosomatika«, kjer 

med kodirnimi enotami, ki se nahajajo v tej podkategoriji, najdemo opise fizičnih poslabšanj, 
za katere udeleženke raziskave ne najdejo vzroka.  

Fizična poslabšanja, ki so po njihovem mnenju posledica stres, so zbrana v podkategoriji 
»poslabšanja zaradi stresa«. Zadnja podkategorija pa vsebuje načine, preko katerih so se 
dekleta soočala s stresom (podkategorija »strategije soočenja s stresom«). 

 
Tabela 9. Seznam podkategorij nadkategorije »stres« s priloženimi primeri kodirnih enot, ki 
sestavljajo določeno podkategorijo 

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

Občutim skoraj fizično potrebo po bruhanju, čeprav ta ne izhaja iz 
želodca. 

Psihosomatika. 

Najbolj je izstopalo poslabšanje ob selitvi v novo stanovanje zaradi 
stresa ob seljenju in časovne stiske. Takoj po selitvi sva šla s fantom 
namreč na morje in vse je bilo potrebno storiti v kratkem času. 

Poslabšanje 
zaradi stresa. 

Lahko se sesuješ, občasno preležiš cel dan, pokličeš nekoga in mu poveš, 
da je to eno navadno sranje, izkričiš, narediš pač, kar ti pomaga, kar ti 
oblaži stanje. To ti je dovoljeno! 

Strategije 
soočenja s 
stresom. 

 

3.9 Izgorelost 
 

Nadkategorija »izgorelost« je sestavljena iz devetih podkategorij.  Prvi dve, »poslabšanje« 
in »izboljšanje«, vsebujeta opise faz poslabšanj in izboljšanje odtegnitvenega sindroma od 
kortikosteroidov, podkategorija »cikličnost« pa vsebuje poročanja deklet o izmenjevanju teh 
izboljšanj in poslabšanj.  
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Obdobja izboljšanj in poslabšanj so nepredvidljiva, o čemer so velikokrat poročala tudi 
dekleta, njihova soočenja z nepredvidljivostjo pa so zbrana v podkategoriji »nepredvidljivost«.  

Prav tako so poročala, da je odtegnitev ne le nepredvidljiv, pač pa tudi dolgotrajni proces 
(podkategorija »dolgotrajnost«). Dekleta so med odtegnitvenim sindromom poročala o hudih 
občutkih izčrpanosti (podkategorija »izčrpanost«), katerih posledica so bile težave s 
koncentracijo (podkategorija »težave s koncentracijo«).  

Zadnji dve podkategoriji vsebujeta opise občutkov pomanjkanja volje (podkategorija 
»brezvoljnost«) in naveličanosti nad dolgotrajnostjo in intenzivnostjo prestajanja 
odtegnitvenega sindroma (podkategorija »naveličanost«). 

 
Tabela 10. Seznam podkategorij nadkategorije »izgorelost« s priloženimi primeri kodirnih 
enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo 

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

Danes imam grozen dan. Poslabšanje. 

Danes srbenje ostaja, ampak v omenjeni hujši obliki le še občasno, sicer 
je stanje veliko bolj znosno. 

Izboljšanje. 

Niti ne vem, kako opisati zadnjih 5 mesecev odvajanja. Situacija je ves 
čas nekje na isti ravni – imam izboljšanja, ki se izmenjujejo s poslabšanji. 

Cikličnost. 

Gre za grozljivo dolgotrajno odvajanje. Dolgotrajnost. 

Odvajanja se ne da opisati enostransko. Je prekleto kompleksen in te 
udari takrat, ko tega sploh več ne pričakuješ. 

Nepredvidljivost. 

... je sledila vse večja utrujenost, ki se je prevesila v izčrpanost, ta pa v 
pogoste napade joka. 

Izčrpanost. 

Tudi energije in koncentracije imam več (ob izboljšanju) ... Težave s 
koncentracijo. 

Traja dlje kot po navadi, da kaj naredim. Brezvoljnost. 

Sita sem tega. Poln kufer imam vsega.  Naveličanost. 

 

3.10 Fizično nelagodje 
 

Nadkategorija »fizično nelagodje« je ponovno ena izmed najobsežnejših glede na 
številčnost svojih podkategorij.  

Dekleta so poročala o močnem splošnem fizičnem nelagodju (podkategorija »fizično 
nelagodje«), izpostavila so hude težave s kožo, kar predstavlja tudi eno izmed podkategorij 
(podkategorija »težave s kožo«).  

Eden izmed simptomov odtegnitve, o katerem so zelo velikokrat poročale, je tudi 
neznosen srbež (podkategorija »neznosen srbež«). Udeleženke so poročale o hudih vnetjih 
celotnega telesa, tako kože, kot tudi sklepov, mišic itd., zato je »vnetje« ena izmed 
podkategorij.  

Težave so imele s termoregulacijo, saj jih je neprestano zeblo, hkrati pa so se tudi zelo 
veliko potile (podkategorija »težave s termoregulacijo«). Večkrat so poročale o znakih 
oslabljenega srčno-žilnega sistema, kot so razširjenost in prepuščanje žil ter drevenenje 
okončin (podkategorija »oslabljenje srčno-žilnega sistema«).  

Poročale so o znakih hormonskega neravnovesja, npr. o težavah z mesečnim ciklom 
(podkategorija »težave s hormoni«), zelo neprijetni simptom pa je bil za dekleta pronicanje 
limfe skozi kožo, ki mu je sledil neprijeten močan smrad sokrvnice (podkategorija »iztekanje 
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sokrvice«). Ob vsem tem pa jih je spremljala tudi stalno prisotna huda telesna bolečina 
(podkategorija »huda bolečina«). 

 
Tabela 11. Seznam podkategorij nadkategorije »fizično nelagodje« s priloženimi primeri 
kodirnih enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo 

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

Si se praskal CELO NOČ – kar lahko pomeni dejansko nonstop VEČ UR 
skupaj. 

Neznosen srbež. 

Je sicer še suha in zategnjena, t. i. ‘slonja koža’, ki je posledica stanjšanja 
kože. 

Težave s kožo. 

Začelo se je konec oktobra, ko sem opazila, da mi ponoči zateka koža 
na rokah in nogah. Prav zares, koža s podkožjem vred je na nadlahteh, 
podlahteh, stegnih in golenih, čez kak teden pa še po hrbtu in trebuhu 
zatekla tako, da sem lahko čutila, da mi celo ovira pretok krvi v venah, 
saj mi je oteklina roko stisnila kot rokav pri ročnem merilcu krvnega 
tlaka. 

Vnetja. 

Včasih me noro zebe − zavijem se v več plasti oblačil, pa me še vedno 
zebe. Ves čas imam mrzle roke in noge. 

Težave s 
termoregulacijo. 

Ob tem si jokal in bil v krču. Srčno rad bi na vse grlo drl v nebo od 
bolečine. Veš, da moraš hraniti energijo za kasneje. 

Huda bolečina. 

Gaza se mi je v času spanja s sokrvico prilepila na obraz in vrat. Oči so 
bile popolnoma zalepljene z rumenim izcedkom. Do kopalnice sem našla 
pot bolj kot ne s tipanjem. 

Iztekanje 
sokrvnice. 

Male žilice v koži so bile zaradi izpusta dušikovega oksida tako 
razširjene, da sem v obrazu boleče čutila vsak utrip srca. 

Oslabljenje srčno 
žilnega sistema. 

Menstruacija mi zamuja dva tedna, kar prav tako pripisujem TSW-ju. Težave s hormoni. 

Nenehne srbečice, mrazenja in drugih simptomov moje življenje delajo 
peklensko. 

Fizično nelagodje. 

 

3.11 Nespečnost 
 
Nadkategorija »nespečnost« ne vsebuje podkategorij. Na prvi pogled bi jo lahko umestili 

kot podkategorijo nadkategorije fizično nelagodje, vendar sem se zato, ker so dekleta  
velikokrat poročala o tej težavi, odločila, da bo nespečnost ena izmed nadkategorij, saj 
ocenjujem, da je nekaj, o čemer dekleta večkrat poročajo, zanje tudi bolj pomembno.  

Gre za simptom, ki so ga dekleta omenjala skoraj v vsakem svojem zapisu, doživljala pa so 
ga zelo intenzivno, saj preko svojih zapisov poročala, da že dlje časa spijo le nekaj ur na noč, 
kar pomembno vpliva na njihovo doživljanje kvalitete življenja. 

 
Tabela 12. Seznam podkategorij nadkategorije »nespečnost« s priloženimi primeri kodirnih 
enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo 

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

Ponoči precej slabo spim, včasih zaspim šele v jutranjih urah in 
potegnem do kakšne 11. ure ali pa celo noč spim po presledkih. 

Nespečnost. 
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3.12 Zdravljenje 
 
Nadkategorija »zdravljenje« je sestavljena iz osmih podkategorij. Dekleta so v začetkih 

prestajanja odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov večkrat poročala o tem, da so 
poskušala izboljšati svoj življenjski slog z upanjem, da bi jim to olajšalo simptome odtegnitve 
(podkategorija »sprememba življenjskega sloga«).  

V upanju, da bi našle kaj, kar bi jim pomagalo omiliti njihovo zdravstveno stanje, so 
neprestano iskale in preizkušale različne načine zdravljenja, kar je zajeto v podkategoriji 
»neprestano iskanje primernega zdravljenja«. Večkrat so se posluževale tudi različnega 
alternativnega zdravljenja, ki je opisano v podkategoriji »alternativno zdravljenje«, same pa 
so poskušale svoje stanje omiliti tudi preko raznih diet (podkategorja »dieta«). 

 Udeleženke so poročale, da so se morale v najhujših trenutkih fizičnih poslabšanj obrniti 
tudi na medicinsko strokovno pomoč, kjer so prejemale različna zdravila, predvsem uspavala 
in antidepresive (podkategorija »zdravila«), ena izmed deklet je obiskovala tudi 
psihoterapevta (podkategorija »psihoterapija«), v nekem trenutku pa je bil pri eni izmed 
deklet potreben tudi operativni poseg (podkategorija »operativni poseg«).  

Vse tri udeleženke so poročale o konstantni intenzivni negi, ki so jo opisovale kot izjemno 
utrujajočo. Njihova poročanja o tej problematiki so združena v podkategoriji »intenzivna 
nega«. 

 
Tabela 13. Seznam podkategorij nadkategorije »zdravljenje« s priloženimi primeri kodirnih 
enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo 

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

V tem času sem poskusila tudi MW (moisturiser withdrawal – 
odvajanje od vseh krem) in v dveh mesecih je prišlo do izboljšanja 
kože. 

Alternativno 
zdravljenje. 

Zadnjič sem se pregrešila – moja dieta brez glutena, mleka in 
sladkorja je sicer popolnoma zaživela. Delam si kruh brez glutena, če 
že, kupim riževo ali mandljevo mleko. Našla sem par sladic, ki jih 
lahko jem. Sicer si delam tudi smootije, jem čim več sadja in 
zelenjave. Pregrešila pa sem se s torto, ki sem jo spekla svakinji za 
rojstni dan. 

Dieta. 

Od januarja dalje je prva stvar, ki jo naredim, ko vstanem, spet to, da 
se namažem s kremo po zgornjem delu telesa, od pasu navzgor. Po 
nogah se mi na srečo ni več treba. 

Intenzivna nega. 

Spati je bilo nemogoče, dokler nisem končno s psihiatrinjo po 
poiskušanju raznih uspaval, ki niso delovala, našla antidepresiv 
Tritico, ki me je tako lepo zadel zvečer, da sem lahko končno vsaj tam 
okoli 3h ponoči zaspala in spala skupaj celih 7 ur, kar je bil velik uspeh 
... 

Zdravila. 

Kako čudovito bi bilo, če bi tudi na naši dermatološki kliniki vendarle 
po zgledu tistih malo boljših iz tujine zaposlili psihoterapevta, ki bi 
lahko bolnikom pomagal v iskanju vzrokov bolezni tudi na duhovnem 
in umskem nivoju. 

Psihoterapija. 

Glede na to, koliko sem že spremenila moj življenjski slog na bolje, 
mislim, da bi bilo fer od moje adrenalke, da se me usmili in se kmalu 
zares popolnoma zregenerira. 

Sprememba 
življenjskega sloga. 
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Sredi septembra se mi je na stegnu od neznano kod pojavil tudi 
absces, ki je v nekaj dneh postal velik kot oreh, zato so me z Urgence 
poslali na nujno operacijo na Polikliniko. 

Operativni poseg. 

Verjemite, da je vsak, ki gre skozi odvajanje, prebral že nešteto 
člankov o svojem stanju, preizkusil še več različnih krem, zdravljenj 
in prehranskih dopolnil, in da po vsej verjetnosti ve o tem več kot 
nekdo, ki je pravkar prvič slišal za TSW. 

Neprestano iskanje 
primernega 
zdravljenja. 

 

3.13 Osebnostna rast 
 
Nadkategorija »osebnostna rast« je sestavljena iz osmih podkategorij. Udeleženke 

raziskave so večkrat poročale o hvaležnosti . Hvaležne so bile za podporo svojcev in znancev 
ter za izkušnjo, ki jih je, po njihovih besedah, obogatila. Njihove vtise in misli na to tematiko 
najdemo v podkategoriji »hvaležnost«. Večkrat so poročale tudi o tem, da cenijo svojo izkušnjo 
zato, ker jih je naučila, da so bolj hvaležne za samo življenje in da znajo sedaj resnično ceniti 
tudi t.i. malenkosti, ki jih imamo ljudje navadno za samoumevne (podkategorija »cenjenje 
samoumevnega«).  

V poznejših fazah procesa odtegnitve so dekleta poroča o tem, da so sprejela proces 
odtegnitvenega sindroma in s tem tudi vse simptome, ki se med tem pojavljajo, poročala pa 
so tudi o sprejemanju novega, prilagojenega načina življenja (podkategorija »prejemanje«). 
Pri temu jim je pomagalo tudi to, da so pričele razvijati ljubezen do sebe (podkategorija 
»ljubezen do sebe«), ki so jo izkazovale med drugim tudi tako, da so, čeprav tega prej niso bile 
vajene, pričele v svojih življenjih postavljati zdrave meje (podkategorija »postavljanje meja«). 
Da bi sploh lahko zaznale, kje so njihove meje, so se morale do dobra spoznati (podkategorija 
»samospoznavanje«) in se zavedati tudi lastne ranljivosti in potrebe po pomoči (podkategorija 
»priznavanje ranljivosti«). Vse udeleženke so konstantno poročale tudi o tem, da jih je izkušnja 
odtegnitve opolnomočila in da so sedaj močnejše ter da lahko sedaj prenesejo vse, kar jim 
življenje prinese nasproti (podkategorija »rezilientnost«).  

 
Tabela 14. Seznam podkategorij nadkategorije »osebnostna rast« s priloženimi primeri 
kodirnih enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo 

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

Končno začenjam uživati v majhnih stvareh, ki so mi spet dosegljive.  Cenjenje 
samoumevnega.  

Hvaležna sem za svojo pot. Hvaležnost. 

S trajanjem simptomov sem se že sprijaznila. Sprejemanje. 

Rada se imam. Ljubezen do sebe. 

Res je, da sem hvaležna za ta proces, saj sem se od njega naučila 
ogromno o sebi! 

Samospoznavanje. 

Zavestno se moraš opominjati; Aha, sedaj je tisti trenutek, ko moram 
reči: NE, ni tako, jaz mislim drugače! To bom naredila drugače! 

Postavljanje meja. 

Z vsem skupaj sem dobila trdo kožo in stvari mi ne pridejo več tako 
hitro do živega. 

Rezilientnost. 

Ampak ja, morate slišati, kako je, ko sem na tleh. Ne samo, ko se 
poberem. Kajti vem, da ste včasih na dnu tudi vi. 

Priznavanje 
ranljivosti. 
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3.14 Nizka samopodoba 
 
Štirinajsta nadkategorija »nizka samopodoba« je sestavljena iz treh podkategorij, v njej 

pa so združena poročanja deklet o tem, kako je izkušnja odtegnitve od kortikosteroidov 
pomembno negativno vplivala na dojemanje in videnje samega sebe (podkategorija »nizka 
samopodoba«), kar je posledično, po njihovem poročanju, vplivalo tudi na njihovo zmanjšano 
samozavest (podkategorija »nizka samozavest«) in razvoj strahu pred izpostavljanjem v 
javnosti (podkategorija »neizpostavljanje«). 

 
Tabela 15. Seznam podkategorij nadkategorije »nizka samopodoba« s priloženimi primeri 
kodirnih enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo 

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

Vpliva na naše dojemanje in videnje samih sebe. Nizka samopodoba. 

Znižuje nam samozavest. Nizka samozavest. 

Ljudje vedo, da nisem rada v središču pozornosti. Neizpostavljanje. 

 

3.15 Težavnost izkušnje 
 
Zadnja nadkategorija je »težavnost izkušnje« je sestavljena iz treh podkategorij. 

Udeleženske raziskave so velikokrat omenile, da je zanje odtegnitveni sindrom od 
kortikosteroidov nekaj najhujšega, s čimer so se spopadale v življenju, doživljajo pa ga zelo 
intenzivno in negativno (podkategorija »teža izkušnje«). Večkrat so omenile tudi to, da je 
odtegnitev pomembno vplivala na znižanje kvalitete njihovega življenja (podkategorija »nizka 
kvaliteta življenja«). Kako zelo težka preizkušnja je odtegnitev za njih pa priča tudi dejstvo, da 
so udeleženke opisovale tudi simptome podoživljanja te travmatične izkušnje (podkategorija 
»podoživljanje«). 

 
Tabela 16. Seznam podkategorij nadkategorije »težavnost izkušnje« s priloženimi primeri 
kodirnih enot, ki sestavljajo določeno podkategorijo 

Primer kodirne enote, pripadajoče posamezni podkategoriji Podkategorija 

Preživljaš pekel sredi Zemlje. Težka izkušnja. 

Bolezen v veliki meri vpliva na kvaliteto mojega življenja. Nizka kvaliteta 
življenja. 

Težko je zbrati toliko volje in še enkrat opisovati, kakšno kalvarijo 
sem prestajala in podoživljati tiste občutke totalnega obupa. 

Podoživljanje. 
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4 Razprava 
 

Po pregledu literature in po analizi rezultatov lahko zaključim, da je odtegnitveni sindrom 
od kortikoteroidov s psihološkega vidika predvsem zelo kompleksen pojav, kjer se prepletajo 
različna psihološka stanja. Da bi bolje razumeli, kaj prestajajo bolniki in kako bi jim lahko v 
nadaljnjem pomagali, je treba razumeti posamezne psihološke vidike, ki jih doživljajo takšni 
posamezniki. V nadaljevanju sledi povezava pridobljenih rezultatov s teoretičnimi konstrukti 
in rezultati drugih avtorjev, pri čemer sem si pri utemeljevanju pomagala z dodajanjem 
konkretnih citatov iz analiziranih dnevniških zapisov, saj menim, da tako še lažje predstavim 
globino doživljanja posameznikov, ki prestajajo odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov, in  
pripomorem k razumljenosti razsežnosti tega stanja. 

 Prva dva pomembnejša vidika, ki sta se pokazala preko analize rezultatov, sta vloga 
informiranosti oz. izobraževanja in občutki nerazumljenosti, ki so jih izpostavila dekleta v 
svojih dnevniških zapisih. Oba sta povezana med seboj, saj informiranost igra zelo pomembno 
vlogo pri začetnem postavljanju diagnoze sindroma rdeče kože, ki nato vodi v zdravljenje 
preko odtegnitvenega sindroma. Veliko ljudi, ki uporablja kortikosteroidna zdravila, se dolgo 
časa niti ne zaveda, da so razvili sindrom rdeče kože in mislijo, da so obsojeni na življenje s 
hudo kronično boleznijo, za katero ni zdravila (Rapaport, 2015). Ravno izobraževanje in 
informiranje igra na tej točni ključen pomen, še posebej veliko vlogo pa ima tu medicinsko 
strokovno osebje, ki mora skrbeti za svojo strokovno izobraževanje in sprotno izpopolnjevanje, 
saj je potrebno poudariti, da je sindrom rdeče kože preprečljivo stanje, do katerega ne bi prišlo 
ob pravilni uporabi kortikosteroidnih zdravil, kjer pa imajo osebni zdravniki in dermatologi 
bistveno vlogo, saj so ravno oni tisti, ki svojim pacientom predpisujejo zdravila, jih informirajo 
in jim dajejo napotke glede jemanja le-teh. Ne samo, da so dekleta v svojih dnevniških zapisih 
govorila o tem, kako zelo pomembna je bila zanje informiranost o bolezni in kako dragocene 
so bile te informacije zanje (»Brez bloga, ki sem ga prebrala pred petimi meseci, bi nase še kar 
nanašala ‘zdravilo’, ki je ubijalo mojo kožo (in mene). Poleg tega se mi zdi grozno, da nas je 
ogromno, ki se odvajamo, pa je do informacij o tem še vedno zelo težko priti.«), temveč skušajo 
tudi same aktivno pripomoči k temu, da bi se potrebne informacije in znanje delilo med 
splošno populacijo (»Velik korak v to smer je naredila Briana, ki namerava ustvariti 
dokumentarec o sindromu rdeče kože.«).  

Adams (2010) je v svoji študiji ugotovil, da informiranost in izobraževanje pri ljudeh, ki 
prestajajo kronične ali dolgotrajne bolezni, pomembno pozitivno vplivajo na pacientovo 
zadovoljstvo, njegove tehnike spoprijemanja z boleznijo in njegovo socialno podporo. Študija 
se je sicer osredotočala le na kratkoročne vidne spremembe in ni bila zasnovana vzdolžno. 
Raziskava je pokazala tudi nekatere druge pomembne vidike, in sicer je poudarila sposobnost 
zdravstvene pismenosti, kar pomeni, da je zelo pomembno, da znajo bolniki pravilno 
interpretirati informacije, ki jih dobijo oz. da jim bi morale biti informacije posredovane na 
način in v jeziku, ki jim je razumljiv. Townsend, Wyke in Hunt (2006) pa so opozorili, da se je 
treba pri informiranju in opolnomočenju pacientov z dolgotrajnimi boleznimi zavedati, da 
bodo le-ti pri praktičnem izvajanju samopomoči postavljeni pod dodatni stres, saj bodo morali 
spremeniti svoje prioritete, socialne vloge in način življenja. Zato samo informiranje ni dovolj 
– potrebna so redna srečanja, usmerjanje in podpora. 

Posledica pomanjkanja informiranja in izobraževanja pa je občutek nerazumljenosti, ki 
spremlja osebe, ki prestajajo odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov. Tu se posamezniki 
srečajo z dvema večjima ovirama. Prva je ta, da težko obrazložijo, kaj prestajajo nekomu, ki 
tega stanja ne pozna, saj zaradi pomanjkanja informiranja niso opolnomočeni, da bi jim 
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informacije lahko posredovali na drugim razumljiv način (»Težko je razumeti, kaj vse se dogaja 
nekomu, ki preživlja sindrom rdeče kože. Še težje je to pojasniti tistim, ki so zraven, ampak ne 
vedo zares, kaj se dogaja za vrati spalnice, ko je najhuje.«), druga težava pa je občutek, da 
drugi pomanjšujejo resnost stanja zaradi nerazumevanja le-tega (»Nato pa greš ven in moraš 
razložiti drugim, da trpiš in pritegniti njihovo pozornost. Oni pa te pogledajo in rečejo, da bo 
vse v redu ter počnejo naprej svoje stvari.«). Lun, Selin in Shigehiro (2009) so ugotovili, da so 
ljudje, ki so se počutili razumljene s strani drugih, poročali o večjem zadovoljstvu z življenjem 
in višjo kakovostjo življenja, sočasno pa so se zmanjšali tudi njihovi fizični simptomi. Ženske so 
kazale bistveno boljše rezultate kot moški, saj naj bi imele v svoji naravi večjo potrebo po 
povezovanju z drugimi, zato imajo pozitivne spremembe na tem področju večji učinek nanje. 
V skupini udeležencev sem sicer imela samo osebe ženskega spola, zato ne morem ovrednotiti 
te teorije v sklopu svoje raziskave, je pa res, da so vse udeleženke jasno izražale željo po tem, 
da bi bile razumljene, prav tako pa so vse poročale o občutkih nerazumljenosti.  

Sarason, Sarason in Gurung (1997) so ugotovili, da razumevanje bližnjih ob stresni in 
neprijetni situaciji, ki jo posameznik preživlja, pomembno vpliva na zmanjšanje negativnega 
vpliva stresnega dogodka na posameznikovo življenje. Ta ugotovitev nas pripelje do 
razumevanja naslednje pomembne nadkategorije, ki so jo pokazali rezultati, in sicer do 
pomembnosti socialne opore. Hlebec in Kogovšek (2003) socialno oporo delita na štiri 
dimenzije:  

1) inštrumentalno oporo, kamor se uvršča vsa materialna pomoč,  
2) emocionalno oporo, ki jo prepoznamo predvsem kot izkazovanje skrbi, naklonjenosti, 

motiviranje in svetovanje,  
3) informacijsko oporo, ki se nanaša na vse pomembne informacije, ki jih posameznik 

potrebuje ob kakšni večji spremembi in  
4) druženje, kamor spada preživljanje prostega časa in zmanjšuje občutek osamljenosti 

in odtujenosti.  
 

Vse dimenzije oporo so bile prepoznane tudi v dnevniških zapisih. O inštrumentalni opori 
so dekleta poročala predvsem takrat, ko se je njihovo fizično stanje tako zelo poslabšalo, da 
sama niso več zmogla opravljati svojih opravil in so jih namesto njih zato opravili njihovi bližnji 
(»Hvala bogu za zlate cimre in prijatelje. Pomagali so mi na vse možne načine: zame hodili v 
trgovino po hrano, pomivali posodo in stanovanje namesto mene, me masirali, me tolažili v 
urah obupa in me vzpodbujali ob malih uspehih. Brez te pomoči bi bilo življenje toliko, toliko 
težje.«). Emocionalna opora se je pri udeleženkah kazala s strani bližnjih (»Ko sem tisti dan 
prišla do te čudovite osebe, ki je čutila, da mi mora nastaviti ramo ter mi dati čustveni prostor, 
da sprostim blokade, se je usulo. Teklo je, ihtelo in ni se ustavilo. Posoda se je praznila in delal 
se je prostor za nove stvari. Nikdar ne bom pozabila intenzivnosti tega srečanja.«), soobolelih 
(»Danes in jutri se dobim z dvema soborkama, teli super ljudje, ki doživljajo isto, me držijo 
gor.«) in strokovnjakov (»Razumevanje in zdravstvena ter čustvena podpora dermatologa je v 
procesu zdravljenja neprecenljiva. In življenje je postalo lažje tudi zame.«). Potekala je čez 
celotno prestajanje odtegnitvenega sindroma, še posebej takrat, ko so udeleženke poročale o 
veliki količini doživljanja negativnih čustev in ob izgubi volje do življenja. Informacijsko oporo 
so dekleta prejemala predvsem v začetku prestajanja odtegnitvenega sindroma, kasneje pa so 
jo preko deljenja lastne izkušnje na blogih in v podpornih skupinah nudile tudi same (»Ta blog 
namenjam vsem ljudem s težavami s kožo, ki se počutijo same.«). Druženje se je tudi pokazalo 
kot pomemben dejavnik pri zmanjševanju občutka osamljenosti in odtujenosti, še o posebej 
veliki utehi so dekleta poročala ob druženju s soobolelimi (»Hvaležna sem Kaji B., Moniki O., 
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Andreji R., Urški P., Tamari O., Ani K., Mojci D., Sari Ž. in vsem ostalim soborcem, s katerimi že 
ves ta čas delim veliko pogovorov, razmišljanj, strahu, sanj, in ki so vsi (ali njihovi otroci), prav 
tako kot jaz, v odvajanju od kortikosteroidnih krem!«).  

Goodwin, Cost in Adonu (2004) opozarjajo na to, da obstaja razlika med dejansko prejeto 
socialno oporo in posameznikovo oceno prejemanja socialne podpore. Ugotovili so, da 
posamezniki z bolj izraženim hedonizmom, s potrebo po stimulih in z nizko izraženim 
vrednotenjem tradicije in varnosti poročajo o višji zaznani socialni opori. V prihodnjih 
raziskavah bi bilo zanimivo preveriti tudi to tezo, saj bi tako lahko preverili, če na razliko 
zaznavanja prejete socialne opore pri posameznikih, ki prestajajo odtegnitveni sindrom od 
kortikosteroidov, vplivajo tudi njihove predhodne vrednote, ki so si jih izgradili v življenju. 
Cassel (1976) je bil prepričan, da igra socialna opora ključno vlogo pri boleznih, povezanih s 
stresom. Posamezniku naj bi predstavljala zaščito pred stresnimi vplivi okolja. Socialna opora 
je ob preživljanju intenzivne negativne življenjske preizkušnje, ki prinaša dolgotrajen stres in 
veliko negativnega čustvovanja, ključnega pomena, saj predstavlja pomemben preventivni 
dejavnik pri razvoju travm. Caplan (1974) je poudarjal tudi pomen širših socialnih interakcij, s 
katerimi se srečujejo bolniki, predvsem oporo osebnih zdravnikov in podpornih skupin pri 
obolelih. V nasprotju s Casselom in Caplanom pa je Cobb (1976) poudarjal pomen vzajemnosti 
podpore, torej je pomembno, da oseba, ki oporo prejema, oporo daje tudi drugim, kar se je 
lahko opazilo tudi v rezultatih analize dnevniških zapisov, saj je pomoč drugim ena izmed 
preostalih nadkategorij. Dekleta, ki so pisala dnevniške zapise, so aktivno pomagala 
soobolelim, jih informirala, izobraževala in dajala nasvete. Lahko bi celo rekli, da so se počutila 
dolžna, da povrnejo uslugo, ki so jo prejele in nekomu preko pisanja bloga spremenijo življenje 
tako, kot se je njihovo življenje spremenilo ob branju bloga drugih, ki so prestajali odtegnitveni 
sindrom od kortikosteroidov (»Ta blog namenjam vsem ljudem s težavami s kožo, ki se počutijo 
same. Če bo zaradi mene vsaj ena nova duša izvedela za stvar, ki lahko izboljša njeno stanje, 
pa tega ni poskusila, je moj namen dosežen.«). Prav tako se mi je zdelo zanimivo, da so 
spodbujale in pomagale tudi svojim najbližjim, ko so bili ti vidno izčrpani zaradi opore, ki so 
jim jo nudili, ali pa ko so se počutili krive ali v razcepu med tem, da bi ostali pri obolelemu in 
mu pomagali ter naprej običajno živeli svoje življenje (O partnerju: »In ki ga moram včasih jaz 
tolažiti zaradi mojih simptomov, ker je več kot očitno veliko mojega odvajanja tudi na njem.«). 

Kljub vsej socialni opori in zmožnosti pomoči drugim pa so dekleta doživljala tudi izjemno 
veliko negativnega čustvovanja in neprijetnih stanj, s katerimi so se spopadala. Prav vsa tri so 
kazala hude znake izgorelosti (Wilson, 2001). Najprej so dekleta poročala o hudi izčrpanosti in 
utrujenosti (»Zadnja dva tedna se počutim izžeto, občutim utrujenost, ki seva odznotraj.«), 
nato o občutkih ujetosti v trenutnem stanju (»Na enem čudnem kraju sem, brez izhoda.«), ki 
so jih spremljali panični napadi in občutki tesnobnosti (»Ko jo začutim, je težko. Duši me, 
oblijejo me občutki, ki jih ne bi želela čutiti.«). Na koncu pa je prišlo do popolne izgube 
psihofizične energije (»Nazadnje sem bila močno v škripcih še lani (2013) poleti, ko je bilo 
stanje spet tako slabo, da cele tri mesece skorajda nisem pomolila nosa iz hiše.«), ki so jo 
spremljale tudi depresivne epizode (»In tako, vam povem. Priznam, da so trenutki, ko me 
brezup prevzame in se lahko samo zvijem v kepo na kavču.«) in novi panični napadi (»Spala 
nisem skorajda nič, napadi panike ob hudem srbenju so bili vse pogostejši.«). Menim, da se je 
izgorelost pri njih razvila zaradi izpostavljanja kroničnemu stresu, saj je odtegnitveni sindrom 
dolgotrajno stanje (»To prekleto sranje traja več mesecev ali celo več let.«), kjer se po prvi fazi 
poslabšanj, ki navadno trajajo nekaj mesecev, začnejo ciklično izmenjevati fazi izboljšanj in 
poslabšanj (»Niti ne vem, kako opisati zadnjih 5 mesecev odvajanja. Situacija je ves čas nekje 
na isti ravni – imam izboljšanja, ki se izmenjujejo s poslabšanji.«), kar je za posameznika, ki 
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prestaja to zdravstveno stanje, izjemno obremenilno. Tako je oseba neprestano izpostavljena 
novim stresorjem, med katerimi so huda fizična neprijetnost (»Že čez dan se nisem počutila 
dobro, preden sem šla spat, me je grozno peklo in srbelo, poleg tega me je bolela glava in 
želodec (ta me zadnje čase pogosto boli :/). No, vse je bilo narobe.«), nespečnost (»Ponoči 
precej slabo spim, včasih zaspim šele v jutranjih urah in potegnem do kakšne 11. ure ali pa celo 
noč spim po presledkih.«), občutki nerazumevanja itd. Vsi zgoraj našteti znaki in simptomi so 
se pokazali kot bolj pomembni v analizi dnevniških zapisov, saj tvorijo sledeče nadkategorije: 
občutek ujetosti, čustvovanje, stres, izgorelost, hudo fizično nelagodje in nespečnost.  

Zaradi vseh naštetih posledic stresa na posameznika, ki prestaja odtegnitveni sindrom od 
kortikosteroidov, je nujno potrebno takšne posameznike opolnomočiti s strategijami 
spoprijemanja s stresom. Še posebej učinkovita metoda pri soočenju s stresom pri osebah, ki 
so prestajale dolgotrajno bolezen, se je pokazala čuječnost. De Vibe in Moum (2006) sta 
ugotovila, da se je po osmih tednih pri udeležencih pokazala že pomembna pozitivna razlika, 
saj so poročali o višji kakovosti življenja ter o povišanem subjektivnem občutku zdravja.  

Kronični stres povzroča izločanje večje količine histamina, ki je v telesu eden glavnih 
krivcev za občutek srbeža (Salleh, 2008), kar pri odtegnitvi od kortikosteroidov, kjer je srbež 
neustavljiv in eden najpogostejših, najneprijetnejših in najdolgotrajnejših simptomov, o 
katerem so poročala dekleta v svojih dnevniških zapisih, lahko le še dodatno poslabša že tako 
izjemno neprijetno stanje. Pri običajnem posamezniku, ki ne preživlja hormonskega 
neravnovesja in nima pomanjkanja kortizola v telesu, bi ob kroničnem stresu prišlo do 
preprečitve premočnega imunosupresivnega učinka. To bi bila posledica številčnosti naravnih 
kortikosteroidov, ki bi jih sprožil kronični stres (Hefen, Frandsen, Karren in Hooker, 1991). Z 
združitvijo te informacije z znanjem, ki ga imam o prestajanju odtegnitvenega sindroma od 
kortikosteroidov, lahko torej sklepam, da se pri posameznikih, ki prestajajo odtegnitveni 
sindrom, dogaja ravno obrano – zaradi pomanjkanja kortikosteroidov je imunosupresijska 
reakcija premočna. S tem lahko pojasnimo tudi pojav hipersensibilnosti pri odtegnitvenem 
sindromu, ko posameznik postane alergičen praktično na vse mogoče in ko reagira na stvari, 
na katere prej nikoli ni reagiral. To predstavlja še dodaten stres (hudo fizično nelagodje), ki še 
poveča količino stresa in tako je negativni krog sklenjen.  

Salleh (2008) je ugotovil tudi to, da lahko kronični stres pri hujših dolgotrajnejših obolenjih 
še dodatno poslabša depresivna stanja posameznika in občutke razdraženosti, ki so sicer 
normalni odziv na nenormalno situacijo, v kateri se je posameznik znašel. Pomembno je 
poudariti, da obstaja med izgorelostjo in depresijo nekaj pomembnih ključnih razlik, zato teh 
dveh stanj ne smemo pomešati med seboj. Za depresijo je značilna negativna samopodoba, 
pri izgorelosti pa se lahko ohranja pozitivna samopodoba. Pri izgorelosti je prisotna večja 
telesna izčrpanost, posamezniki imajo več težav z imunskim sistemom, spremlja pa jih tudi 
močan občutek ujetosti in pomanjkanja varnosti. Ljudje, ki prestajajo depresijo, odlagajo 
zadovoljevanje svojih potreb, se socialno osamijo in imajo večje težave s spominom, 
koncentracijo in odločanjem. Pri depresiji naj bi bil kortizol povišan, pri izgorelosti pa znižan 
(Horvat, 2007).  

Tu se je ponovno izkazalo, kako zelo kompleksni so psihološki vidiki odtegnitvenega 
sindroma od kortikosteroidov, saj ob povezovanju rezultatov moje raziskave z zgoraj 
omenjenimi informacijami ocenjujem, da posamezniki, ki prestajajo odtegnitev od 
kortikosteroidov, doživljajo oboje – tako izgorelost kot tudi depresijo. Preko analize rezultatov 
sem opazila, da so dekleta najprej doživela izgorelost, kasneje, navadno takrat, ko se je začelo 
fizično stanje izboljševati, pa so preživljala depresijo, kar se sklada tudi z dejstvom, da je za 
depresijo značilno povišanje kortizola (Horvat, 2007), do katerega pride, ko si nadledvičnica 
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opomore (prve znake izboljšanja sem osebno preko spremljanja obolelih v splošnem opazila 
po letu in pol odtegnitve, to je tudi obdobje, v katerem se je njihovo psihološko stanje bistveno 
poslabšalo). Dekleta so v teh obdobjih pisala o znižani samopodobi in samozavesti, ki 
predstavlja tudi eno izmed nadkategorij pri rezultatih (»Bolezen mi znižuje samozavest in 
občutek ničvrednosti.«). Prav tako so poročala o socialni osamitvi (»Ne moremo več sodelovati 
v svojih socialnih krogih.«), težavah s koncentracijo (»Imam težave s koncentracijo.«) in 
pomanjkanjem energije (»Niti več nimam energije, da bi se trudila to storiti.«). 

Poročala so tudi o nekaterih drugih znakih depresije, in sicer o občutkih krivde (»Bila sem 
prepričana, da nekaj delam narobe.«), nespečnostjo (»Spim še vedno slabo, praktično skozi 
celo odvajanje spim prekinjeno, zbudim se vsaj parkrat na noč – čeprav je stanje boljše kot v 
začetku odvajanja.«) in zelo pogostim negativnim čustvovanjem, s katerim so se dekleta 
spopadala neprestano. Občutila so sram, strah, žalost, brezup, paniko in gnus.  

Huda bolezen je lahko večkrat sprožilni dejavnik depresije (Wells, Golding in Burnman, 
1988), pri odtegnitvenem sindromu od kortikosteroidov pa lahko govorimo tudi o številnih 
vzdrževalnih dejavnikih, kot so na primer izguba službe, razhod s partnerjem, socialna 
osamitev itd. Katon (2003) pravi, da je zato, ker se depresija velikokrat pojavlja pri pacientih, 
ki preživljajo dolgotrajno in težko bolezen, zelo pomembno, da jo znajo strokovnjaki 
prepoznati in zdraviti, saj se včasih znaki depresije, kot so na primer utrujenost, nespečnost in 
spremembe teže, skladajo tudi s simptomi bolezni, ki jo posameznik preživlja, zato se depresijo 
zlahka spregleda. Vsi navedeni simptomi so značilni tudi za prestajanje odtegnitvenega 
sindroma od kortikosteroidov. Raziskave kažejo, da pacienti, pri katerih se depresijo aktivno 
zdravi, veliko bolje prenašajo bolezen, s katero se spopadajo, kot tisti, pri katerih se depresije 
ne zdravi. Prav tako se z zdravljenjem depresije pomembno znižajo tudi psihosomatski 
simptomi, ki so bili prisotni ob bolezni (Katon, Lin in Kroenke, 2007). Dekleta so v svojih zapisih 
kazala nekaj psihosomatskih simptomov, ki spadajo v nadkategorijo stresa (»Občutim skoraj 
fizično potrebo po bruhanju, čeprav ta ne izhaja iz želodca.«). 

Kar je pri vsem tem po mojem mnenju najhuje, je to, da sem opazila, da se slej ko prej 
prav vsi, ki prestajajo odtegnitveni sindrom, spopadajo z občutki izgube smisla življenja in 
samomorilnimi mislimi. Tudi v dnevniških zapisih je bilo to zelo jasno izraženo (»Tako dolgo 
sem gojila to upanje, da ko sem prišla do te točke in se mi je stanje POSLABŠALO, nisem več 
videla poti naprej.«; »Da so kotički mene, ki so obupali. Kotički, ki bi radi, da bi bilo vsega konec. 
V meni so kotički, ki jih ne morem prepričati drugače.«; »Izgubila sem voljo do življenja.«). 
Zaradi opore drugih in informiranja, za katerega se skrbi v že obstoječi podporni skupini, na 
srečo samomorilne misli niso nikoli prešle v dejanja in poskuse samomora. V takih trenutkih, 
ki se po mojih opažanjih zgodijo okoli drugega leta prestajanja odtegnitvenega sindroma, sem 
prejela tudi največ klicev, v katerih so osebe potrebovale razbremenilni pogovor. Navadno gre 
za obdobja, ko se fizično stanje že precej poboljša in pričnejo osebe gojiti močno upanje in 
prepričanje, da je najhujše za njimi in da so ozdravele, čemur sledi ponovno poslabšanje, ki 
predstavlja veliko večji psihični kot fizični napor (v nasprotju s prvimi meseci prestajanja 
odtegnitvenega sindroma, ko se, po mojih opažanjih in lastnih doživljanjih, dogaja ravno 
obratno). Tudi Rapaport (2015), zdravnik, ki je odkril sindrom rdeče kože, je dejal, da »je 
odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov samomorilno nevarno stanje.« Fisher, 
Haythornthwaite, Heinberg, Clark in Reed (2000) so ugotovili, da je preživljanje kroničnega 
stresa pomemben faktor pri razvijanju samomorilnih misli, prav tako naj bi bila verjetnost, da 
bo oseba storila samomor, če o tem poroča, v primeru, da se oseba sooča s kronično bolečino, 
visoka, zato je potrebno grožnjo vzeti zelo resno in takoj odreagirati ter se pričeti spopadati z 
njeno depresijo. Smith, Perlish in Haythornhwaite (2004) so v svoji raziskavi ugotovili tudi to, 
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da poleg kronične bolečine velik faktor predstavlja tudi nespečnost, saj naj bi kombinacija le-
te s kronično bolečino predstavljala veliko nevarnost za razvoj samomorilnih misli. Vsa tri 
dekleta so poročala o neprestani kronični bolečini (»Ob tem si jokal in bil v krču. Srčno rad  bi 
na vse grlo drl v nebo od bolečine. Veš, da moraš hraniti energijo za kasneje.«) in nespečnosti 
(»Zanimivo je, da imamo vsi ''pacienti'' z odtegnitvijo povsem iste težave, za nekaj časa se vsem 
bioritem obrne na glavo.«). Ta dognanje se torej skladajo z odkritji moje raziskave. 

Še eno izmed neprijetnih stanj, ki ga je bilo mogoče prepoznati med analizo kodirnih enot, 
je bila anksioznost. Dolgotrajne in neprijetne bolezni predstavljajo pomemben predispozicijski 
dejavnik pri razvoju anksioznih motenj (Nguyen, Beroukhim, Danesh, Babikian, Koo in Leon, 
2016), sindrom rdeče kože pa nedvomno spada mednje. Hudi nenadni življenjski dogodki, kot 
je na primer tudi odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov, lahko sprožijo anksioznostno 
motnjo, ki pa jo nato vzdržujejo dejavniki, kot so npr. izogibanje ljudem in dejavnostim. 
Anksioznostna motnja se velikokrat povezuje z depresijo (DiMatteo, Lepper in Croghan, 2000), 
kar se po mojem mnenju zgodi tudi pri odtegnitvenem sindromu od kortikosteroidov. Rezultati 
moje študije so pokazali, da so dekleta kazala znake generalizirane anksiozne motnje, saj so v 
svojih dnevnikih poročala o tesnobnih občutkih, še posebej v povezavi s strahom nad 
ponovnimi nepričakovanimi poslabšanji (»Bila sem prestrašena. Na forumu sem nekaj sicer 
brala o podobnih izkušnjah, a ko se to zgodi tebi, si pač šokiran.«). Poročala so tudi o 
nespečnosti in utrujenosti. Doživljala so panične napade (»Spala nisem skorajda nič, napadi 
panike ob hudem srbenju so bili vse pogostejši.«; »Moram vam priznati, da kot svoj lastni dih 
poznam občutek ujetosti, občutek, da se utapljam, hlastam za zrakom in ga ne morem 
doseči.«), ki so eden izmed najbolj prepoznavnih znakov panične motnje. Dekleta so pri sebi 
zaznavala občutke izgube kontrole in prisilnih dejanj (kompulzij), med katerimi se je največkrat 
pojavljalo praskanje in kompulzivno trganje zaceljenih ran ter suhe kože s kože (»In vedno 
znova mi je žal, da sem razvila to obsesijo po trganju hrastic s telesa. Hrastic, pod katerimi je 
– zdrava koža. Kdo bi se lahko uprl temu?«), kar bi lahko nakazovalo na obsesivno-kompulzivno 
motnjo. Še posebej zato, ker je bila pri dekletu, ki je opisovalo kompulzivno trganje hrastic, 
prisotno tudi prepričanje, da mora to storiti, ker je pod njimi zdrava koža, kar bi lahko bil znak 
prisilnih misli (npr. »Moram si odtrgati hrastico, ker bom tako prej ozdravela oz. prišla do 
zdrave kože.«). Ena izmed deklet je na neki točki omenila, da so se ji ob prebolevanju 
odtegnitvenega sindroma vrnili iracionalni strahovi iz otroštva, vendar jih ni natančneje 
opisovala. To bi lahko nakazovalo na fobično motnjo. To sklepam tudi iz tega, ker sem tudi 
sama v obdobju prestajanja odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov doživljala 
iracionalni strah in sicer sem se na smrt bala vsega mrčesa, ker sem bila prepričana, da so v 
prostoru kjer sem jaz zato, ker se hočejo hraniti z menoj in mojo kožo, ker »razpadam kot 
mrlič«. Čeprav sem se takrat zavedala, kako iracionalen je strah, sem ga vseeno čutila in 
doživljala vse fizične znake paničnega napada. Udeleženke so poročale tudi o tem, da so 
doživele socialni umik in se izogibale ljudi, opustile druženje z njimi ter v socialnih interakcijah 
doživljale občutke sramu in čutile potrebo po skrivanju (»NIKDAR nisem želela pisati o tej temi. 
Težave s kožo so del moje intime.«, »Še vedno sem izgledala precej ubogo v obraz, kar pa je 
tema nekoliko zakrila.«), vendar tej opisi niso bili tako intenzivni oz. se iz njih ni dalo razbrati, 
da gre pri dekletih v teh primerih za hudo nelagodje, zato menim, da se pri njih socialna 
anksioznost ni razvila ali pa o njej niso poročale.  

McWilliams, Brian in Murray (2003) so odkrili, da prav tako, kot to velja za depresijo, tudi 
pri anksioznosti obstaja pomembna korelacija med doživljanjem kronične bolečine in 
anksioznimi motnjami, pri čemer posamezniki največkrat razvijejo panično motnjo ali pa 
posttravmatsko stresno motnjo. Prav pri vseh treh dekletih so bili prepoznani znaki 



45 
 

posttravmatske stresne motnje, kar ne preseneča, saj lahko odtegnitveni sindrom od 
kortikosteroidov predstavlja veliko dolgotrajno in večkratno travmo. Dekleta so preživljanje 
tega zdravstvenega stanja večkrat opisovala kot najhujšo preizkušnjo v svojem življenju, ki ima 
katastrofične razsežnosti (»Preživljaš pekel sredi Zemlje.«; »Proces je tako brutalen.«; »Zdaj pa 
o grozotah, ki jih prinese prenehanje zastrupljanja telesa. Ne pretiravam, ko rečem grozote, 
kajti kdorkoli je kdaj šel skozi steroidno odtegnitev, ve, da je to ena najbolj močnih izkušenj, ki 
jo lahko življenje prinese na pot.«). Verjamem, da lahko z istimi besedami svoje doživljanje 
opisuje tudi marsikateri vojni veteran, begunec, žrtev naravne nesreče ali kateri drugi, ki je 
preživel hud travmatični dogodek. Doživljale so tudi močne občutke prikrajšanosti nad 
življenjem, ki so značilni za posttravmatsko stresno motnjo (»Rada bi neobremenjeno kuhala, 
da bi se lahko brezbrižno stegnila na polico do krožnika. Rada bi se dvignila iz stola brez bolečin. 
Rada bi si pospravila in uredila sobo, pa ne morem, nimam moči. In tako mi čez čas postane 
vseeno, če je okrog mene razmetano. Ker je koža na prvem mestu. In to me utesnjuje. To nisem 
več jaz, Kaja, ampak sem sužnja. Sužnja svoji koži. Vse kar delam, delam v prid koži.«; »Ljudje 
nehajo hoditi v šolo, študirati, obiskovati svoje delovno mesto.«; »AMPAK VSEENO NIMAM 
ŽIVLJENJA!!!!«). Iz dnevniških zapisov je mogoče razbrati tudi podoživljanje dogodkov (»Težko 
je zbrati toliko volje in še enkrat opisovati, kakšno kalvarijo sem prestajala in podoživljati tiste 
občutke totalnega obupa.«; »Še zdaj me, ko se spomnim tiste noči, obide val slabosti, in ko 
pišem o tem, mi gre na bruhanje. In na jok.«) in izogibanja vsemu, kar jih spominja na najhujše 
simptome (»Noči so bile tako grozne, da se jih niti ne želim spominjati.«). Prisotni so bili tudi 
občutki krivde (»Včasih se mi zdi, da je sebično od mene, da delim vse to in potem nazaj dobim 
podporo tako veliko ljudi. Medtem ko obstajajo mnogi, ki tega razumevanja, ki ga prejmem 
jaz, ne dobijo.«).  

Običajno so raziskave, ki so bile narejene z namenom, da se prepozna dejavnike, zaradi 
katerih nastane posttravmatska stresna motnja, nakazovale, da se disociacije in panični napadi 
med doživljanjem travmatičnega dogodka in pomanjkanje socialne opore takoj po dogodku 
povezujejo z razvojem posttravmatske stresne motnje (Brewin, Andrews in Valenine, 2000). 
Vendar študije, ki vključujejo tudi biološke predispozicije nakazujejo, da je nizka koncentracija 
kortizola v krvi lahko prediktor tega, če bo nekdo, ki je doživel travmo, razvil postravmatsko 
stresno motnjo ali ne. Iz vidika razumevanja biološkega poteka odtegnitvenega sindroma od 
kortikosteridov me to dognanje ne preseneča in se mi zdi mogoče, saj nizek nivo kortizola 
pomeni, da se oseba ni zmožna fizično soočiti s svojim stresom, ki ga doživi ob travmi, saj ji 
neravnovesje hormonov v telesu to onemogoča. Do podobnih zaključkov so prišli v eni izmed 
prvih raziskav, ki se je ukvarjala z biološkimi predispozicijami razvoja posttravmatske stresne 
motnje, kjer so raziskovali, če imajo otroci oseb, ki so preživele holokavst, v krvi nižje ravni 
kortizola zato, ker so njihovi starši doživeli posttravmatsko stresno motnjo. Predvidevali so, da 
je holokavst predstavljal hudo travmo, na podlagi katere so razvili posttravmatsko stresno 
motnjo, ki je vplivala na njihovo hormonsko neravnovesje in znižala nivo kortizola v telesu. To 
biološko predispozicijo naj bi nato starši prenesli na svoje otroke, ki so bili že od malega 
soočeni z nezmožnostjo spopadanja s stresom, saj so tudi sami imeli nizko raven kortizola. 
Zaradi te nezmožnosti so razvili večjo verjetnost, da tudi sami razvijejo posttravmatsko stresno 
motnjo. Njihova predvidevanja so se potrdila (Yehuda, Bierer, Schmeidler, Aferiaat, Bresau in 
Dolan, 2000). Zaradi tega pa se zaskrbljujoče sprašujem, če je odtegnitveni sindrom od 
kortikosteroidov sploh mogoče prestati brez razvoja posttravmatske stresne motnje, saj oseba 
v tem primeru v ponavljajoče se travme vstopa z zelo nizko koncentracijo kortizola in ali razvoj 
posttravmatske stresne motnje pri teh bolnikih še dodatno vpliva na znižanje že tako nizke 
ravni kortizola v telesu. 
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Že Rapaport (2015) je opozoril na dejstvo, da posamezniki, ki razvijejo sindrom rdeče kože, 
prestajajo proces žalovanja, ki bi ga bilo po njegovih besedah možno preprečiti s pomočjo 
informiranja in izobraževanja. Sama se z njim ne strinjam, saj so moji rezultati pokazali, da so 
dekleta, ki so prestajala odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov, preživljala proces 
žalovanja, zato se mu ni mogoče izogniti, saj je prvi korak pri zdravljenju sindroma rdeče kože 
prav prestajanje odtegnitvenega sindroma.  

Na začetku so kazala znake zanikanja, saj so verjele in upale, da bo pri njih prestajanje 
odtegnitvenega sindroma minilo hitro in da simptomi ne bodo tako hudi. Nato je sledila faza 
jeze, ki so jo dekleta doživljala večkrat med samim odvajanjem. Jeza je bila usmerjena 
predvsem na zdravstveno osebje in nase (»To so bili časi, ko sem še verjela, da bo zdravljenje 
trajalo maksimalno kake tri do štiri mesece, saj sem zaupala, da bodo moja izredno zdrava 
dieta, kup prehranskih dodatkov, redna telovadba (tek in izvajanje qi gong vaj) in meditacija 
pospešili tok zdravljenja. Napaka vseh začetnikov v odvajanju od steroidov.«; »Pa tudi globoke 
jeze na svojo kožo, ki mi kar ne neha in ne neha jemati energije, svobode in spreminja moje 
življenje v nenehen boj za obstanek.«; »Nekaj moram danes takoj pojasniti, da slučajno ne 
pozabim. Namen mojega bloga ni pljuvati po zdravnikih, sistemu, državi, celo ne na splošno po 
steroidih. Tega res ne bi rada, čeprav me včasih zagrabi hudičevo močna potreba po tem.«; 
»Da je v meni divja jeza na življenje, nase, na vse, kar je! Čutim divjo, kruta jezo in bes.«). V 
času preživljanja časa faze barantanja so se dekleta odločila, da bodo vzela zdravje v svoje roke 
in popolnoma spremenila svoj življenjski stil na bolj zdravega, se posluževala alternativne 
medicine in ostalih pristopov, za katere so ocenjevala, da bi jim lahko pomagali omiliti 
trenutno stanje (»Glede na to, koliko sem že spremenila moj življenjski slog na bolje, mislim, 
da bi bilo fer od moje adrenalke, da se me usmili in se kmalu zares popolnoma zregenerira.«; 
»Hipoalergijska dieta, novo negovalno mazilo, prehranski dodatek, zamenjava okolja, prevleke 
proti pršicam, alternativne terapije, tehnike sproščanja, meditacije, kopeli z različnimi dodatki, 
obsevanje z UVB žarki, zdravilni čaji, psihoterapija in še in še in še ... Iskanje pomoči se ne neha, 
dokler se ne nehajo težave.«). Ko so ugotovila, da odtegnitvenemu sindromu ne bo mogoče 
tako preprosto ubežati, je sledila faza depresije (»In tako, vam povem. Priznam, da so trenutki, 
ko me brezup prevzame in se lahko samo zvijem v kepo na kavču.«; »Fuf, ja, ena teža je v moji 
duši trenutno. Ma kaj teža, cela gora skal.«; »Na moj 100. dan odvajanja sem bila na psu. Že 
zadnjih par tednov sem lahko izbruhnila v jok ob povsem normalnih situacijah. Ob pogledu na 
nasmejanega nečaka bruhnem v jok. Ker nekdo ni slišal nečesa, kar sem rekla, bruhnem v jok. 
Ob kosilu bruhnem v jok. Ko sem se zbudila in nikogar ni bilo nikjer, sem bruhnila v jok.«). 
Nazadnje se je pri dekletih pokazala tudi faza sprejemanja, v kateri so iskala strokovno 
podporo in pričela čutiti pozitivna čustva, predvsem upanje (»Še enkrat toliko in upam, da bo 
najhujše mimo.«) ter pričela sprejemati zdravstveno stanje, v katerem so se znašla (»S 
trajanjem simptomov sem se že sprijaznila.«). 

Livneh in Antonak (2006) sta v svoji študiji, kjer sta preučevala psihosocialno adaptacijo 
ljudi s kroničnimi boleznimi in fizičnimi omejenostmi ugotovila, da prav vsi bolniki prestajajo 
žalovanje za svojim preteklim življenjem pred boleznijo, vendar da ni nujno, da to poteka v 
zaporednih fazah, saj je proces žalovanja različen od posameznika do posameznika, kar se  je 
pokazalo tudi pri dekletih, saj se je obdobje jeze vleklo skoraj čez celotno odvajanje. Falvo 
(2013) je poudarila, da na sprožitev procesa žalovanja pomembno vpliva tudi posameznikov 
občutek izgube kontrole nad svojim življenjem in pa občutek podrejenosti bolezni, ki so ga 
čutila tudi dekleta (»In to me utesnjuje. To nisem več jaz, Kaja, ampak sem sužnja. Sužnja svoji 
koži. Vse, kar delam, delam v prid koži.«). 
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Livneh in Antonak (2006) pravita, da naj bi bila poglavitna naloga terapevta klientu, ki trpi 
zaradi bolezni, pomagati osmisliti celotno situacijo, saj bo to pripeljalo do lažjega sprejemanja 
le te. Z njima se ne bi mogla bolj strinjati, saj se je tudi v moji raziskavi pokazalo, da je 
osmišljanje zelo pomembno, predstavlja celo eno izmed nadkategorij (»Pot, ki je peljala po 
hribih in dolinah in v gore in prepade, me ves čas vodi tudi v globine, za kar sem neskončno 
hvaležna.«; »Takrat bodo vse stvari, ki so nam bile včasih samoumevne, dobile čudovito novo 
vrednost. Svet bo skozi naše oči lepši kot kadarkoli prej. Za to se splača potrpeti. In počutim se 
boljše.«). Livneh in Antonak (2006) sta poudarila tudi to, da je osmišljanje še posebej 
pomembno pri posameznikih, ki doživljajo kronično bolečino in trpljenje. Na pomembnost 
osmišljenja in iskanja smisla življenja je kot eden izmed prvih opozoril avstrijski nevrolog in 
psihiater Frankl v svojem delu »Kljub vsemu rečem življenju DA« (1993), kjer je razlagal 
doživljanje lastne izkušnje koncentracijskega taborišča. Ugotovil je, da je bilo ravno osmišljanje 
tisto, ki je imelo velik pomen pri tem, če bo nekdo preživel izkušnjo in ohranil psihično 
stabilnost ali ne, in ne osnovne življenjske potrebe, kot bi marsikdo lahko pričakoval. A izkušnja 
mu je pomagala, da je oblikoval tudi posebno vrsto psihoterapije, imenovano logoterapije 
(izhaja iz besede logos, ki pomeni smisel). Frankl trdi, da če posameznikovo življenje dobi 
smisel, potem posledično dobita smisel tudi trpljenje in umiranje.  

Frankl je ugotovil, da je moč človeka predvsem v zmožnosti svobode odločanja o tem, 
kakšno stališče bo prevzel do okoliščin, v katerih se je znašel. To je edina stvar, ki mu vedno 
ostane in na kateri je potrebno graditi. Če povzamem z njegovimi besedami (Frankl, 1993): 
»Med stimulom in našim odgovorom je manevrski prostor. V tem prostoru leži naša moč izbire. 
V naši moči izbire pa se nahajata naša osebnostna rast in svoboda.«.  

In prav osebnostna rast se je pokazala pri vseh dekletih v trenutku, ko so si osmislile 
situacijo, v kateri so, pri čemer je pri eni še posebej izstopala. Čeprav je dekletom odtegnitveni 
sindrom od kortikosteroidov prinesel veliko hudega in negativnega, pa jih je končna dobrobit 
čakala prav ob koncu, saj jih je izkušnja naučila veliko o sebi in jim omogočila, da so osebnostno 
zrastle. Naučile so se postavljanja lastnih meja (»Zavestno se moraš opominjati; Aha, sedaj je 
tisti trenutek, ko moram reči: NE, ni tako, jaz mislim drugače! To bom naredila drugače!«), 
razvile zdravo ljubezen do sebe (»Dokopala sem se do temeljne točke, ki zame predstavlja 
prebrat, do temeljne točke mojega bistva, ki je morala biti naslovljena, da sem lahko 
napredovala. Da sem lahko bolj zaživela. To (temeljna točka, bistvo) je (bila) ljubezen do same 
sebe. Moja moč, mantra, zagon skozi odvajanje so besede: Rada se imam.«) in razvile 
rezilientnost (»Takoj ko pomislim na frustracije prvih šestih mesecev, vem, da sem prišla že 
zelo daleč. Z vsem skupaj sem dobila trdo kožo in stvari mi ne pridejo več tako hitro do 
živega.«). Naučile so se tudi izražanja svojih potreb in čustev (»Poskušam biti bolj odločna 
glede izražanja svojih želja in pričakovanj.«). Kralik (2007) je ugotovila, da je rezilientnost zelo 
pomemben dejavnik pri spopadanju z dolgotrajno boleznijo, saj posameznika opolnomoči, in 
posledično se bolniki, ki imajo višje razvito rezilientnost, lažje spopadejo z boleznijo. 
Rezilientnost se je pomembno povezovala tudi s pozitivnim vrednotenjem samega sebe, z 
zmožnostjo učenja iz izkušnje in z zmožnostjo prilagajanja na življenje z boleznijo. Livneh in 
Antonak (2005) sta ugotovila, da je razvoj asertivnosti pomembna strategija soočenja z 
dolgotrajno boleznijo, saj izboljša zmožnost socialnega prilagajanja, kar posamezniku 
omogoča funkcionalno delovanje v družbi. 

Da bi lažje odgovorila na svoje raziskovalno vprašanje (»Kateri so psihološki vidiki 
odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov?«), sem ustvarila shemo, preko katere sem 
poskušala zajeti dinamiko, odnosnost in časovno komponento vseh psiholoških vidikov, ki so 
se tekom raziskave pokazali kot zelo pomembni, prav tako pa lahko shema služi kot pomoč pri 
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razvijanju sistematičnega sistema aplikativnih psihosocialnih oblik pomoči, ki bi posamezniku 
pomagale pri prestajanju njegovega zdravstvenega stanja. 

 

  
Slika 3. Shema dinamike psiholoških vidikov prestajanja odtegnitvenega sindroma od 
kortikosteroidov. 

 
Oseba, ki prestaja odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov, najprej vstopi v proces 

žalovanja za življenjem, kot ga je poznala, vmes pa žaluje tudi za delom življenja, ki ga izgublja 
med samim prestajanjem odtegnitvenega sindroma. Na tej stopnji se najprej sreča z 
nekaterimi obrambnimi mehanizmi, kot so zanikanje težave, potlačevanje itd. Medtem ko se 
proces žalovanja nadaljuje, po določenem času nespečnosti, hudega fizičnega nelagodja in 
močnega negativnega čustvovanja nastopi faza izgorelosti. V obeh fazah se oseba srečuje z 
negativnim čustvovanjem, občutkom ujetosti, občutkom nizke kakovosti življenja in hudim 
stresom. Sam proces pa doživlja kot kombinacijo dlje časa trajajočih in neprestanih travm, s 
katerimi se zaradi pomanjkanja kortizola v telesu ni sposobna soočiti, zato se med doživljanjem 
travm  lahko razvijejo depresivne in anksiozne motnje, med katerimi se oseba sooča s svojo 
nizko samopodobo, paničnimi napadi, občutkom težavnosti izkušnje, depresijo in 
samomorilnostjo. Ob neprestanem zdravljenju, ki poteka od začetka do konca odtegnitvenega 
sindroma, in ob predpostavki, da ima oseba možnost razvoja, po mojem mnenju treh ključnih 
varovalnih mehanizmov – izobraževanja, socialne opore in osmišljanja izkušnje – oseba že med 
samim prestajanjem in po končanem odtegnitvenem sindromu doživi še osebnostno rast. 

Lahko zaključim, da je po vsem povedanem še enkrat zelo jasno, kako kompleksni so 
psihološki vidiki prestajanja odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov. Ne le, da jih je zelo 
veliko – simptomi določenih psiholoških stanj in motenj so si med seboj zelo podobni in se 
prekrivajo med seboj, zato je zelo težko predvidevati, kaj je vzrok za določen simptom, saj 
najverjetneje lahko govorimo o multiplih vzrokih, ki sinhronizirajo med seboj (npr. depresija 
pri depresivnih in anksioznostnih motnjah, žalovanju in izgorelosti).  
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Doprinos moje raziskave je predvsem ta, da širši javnosti in stroki osvetli, kako zelo 
naporen je ta proces s psihološkega vidika, kako zelo kompleksen je in pa tudi da ozavesti, s 
kakšnimi resnimi psihološkimi in potencialno nevarnimi stanji se srečujejo posamezniki, ki 
preživljajo odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov.  

Menim, da je moja naloga zelo pomembno delo z vidika ozaveščanja, kar bo lahko tudi 
velik doprinos mednarodni kampanji »Preventable« (»Preprečljiv«), ki trenutno poteka po 
svetu in preko katere se ljudi ozavešča o nevarnosti dolgotrajne uporabe kortikosteroidov z 
namenom, da nekoč nikomur več ne bi bilo potrebno prestajati tega, kar smo po nepotrebnem 
prestajali mnogi. Prav tako pa je treba poudariti, da psihološki vidik odtegnitvenega sindroma 
od kortikosteroidov še ni bil sistematično raziskan, zato je to prva strokovna raziskava na 
svetu, ki se je sistematično lotila tega zdravstvenega problema. Verjamem in upam, da bo 
moja raziskava lahko temelj nadaljnjega psihološkega raziskovanja na tem področju, predvsem 
pa si želim, da bi informacije, ki so bile pridobljene v tem delu, pomagale ne samo 
strokovnjakom, ki se bodo na svoji poti srečevali s takšnimi posamezniki, pač pa tudi osebam, 
ki prestajajo odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov – da bi se znali ob dodatni strokovni 
podpori še bolje spopadati s to hudo življenjsko preizkušnjo. 

Seveda je imela raziskava tudi svoje omejitve in menim, da je manevrskega prostora za 
izboljšavo veliko, zato predlagam nekaj sprememb, ki bi se jih lahko uporabilo pri prihodnjem 
raziskovanju z namenom, da se pridobi še kakovostnejše informacije, ki bi nam vsem pomagale 
pri osvetljevanju te težave. Prva pomanjkljivost je po mojem mnenju ta, da sem pri svojem 
raziskovanju uporabila metodo kodiranja, kjer gre za subjektivno presojo poimenovanja kod 
in razvrščanje le teh v nadkategorije. Sicer so mi pri tem delu pomagala tudi dekleta, čigar 
dnevnike sem analizirala, kar poviša veljavnost moje raziskave, vendar gre še kljub vsemu za 
subjektivno oceno, pa ne le to – gre za subjektivno oceno nekoga, ki je tudi sam doživel to 
zdravstveno stanje. To je sicer lahko tudi velika prednost, ker lahko bolje razumeš, kaj je želel 
nekdo povedati in kaj se skriva v ozadju neke informacije, s čim se povezuje itd. Hkrati pa je 
lahko tudi velika ovira, ker sem lahko informacije, ki sem jih analizirala, nezavedno povezovala 
s svojimi izkušnjami in doživljanjem odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov, zato sem 
lahko nekatere informacije ovrednotila kot bolj pomembne, čeprav to v resnici niso bile (in 
obratno). Zanimivo bi bilo preveriti, kako bi iste dnevniške zapise kodiral strokovnjak, ki ni imel 
lastne izkušnje prestajanja odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov, saj me zanima, če 
bi prišlo do pomembnih razlik med rezultati. 

Želim si, da bi se naslednja raziskovanja posvečala ožjim psihološkim vidikom, saj je bil cilj 
te naloge osvetliti, kateri to sploh so, z namenom, da se jih v prihodnje temeljiteje razišče na 
tej populaciji. Predvsem se mi zdi pomembno raziskati depresivne in anksiozne motnje, 
izgorelost, žalovanje in travmo, s poudarkom na posttravmatski stresni motnji. Smiselno bi 
bilo opraviti kvantitativne raziskave, kjer bi lahko uporabili že obstoječe psihometrične 
pripomočke, odlično pa bi bilo, če bi nekje v prihodnosti lahko oblikovali tudi nov 
psihometrični pripomoček, ki bi meril zgoraj navedene psihološke vidike, da bi pomagal 
posamezniku, ki preživlja odtegnitveni sindrom prepoznati, s katerimi psihološkimi izzivi se 
spopada, kar bi seveda pomagalo tudi strokovnjakom pri obravnavi teh posameznikov.  

Zanimivo bi bilo preveriti, ali drži moja predpostavka, da so izobraževanje, socialna opora 
in osmišljanje ključni varovalni dejavniki, ki posamezniku omogočijo, da se lahko lažje sooči s 
tem izzivom in na koncu doživi osebnostno rast. V ta namen bi lahko naredili eksperiment z 
dvema skupinama, kjer bi v eni sistematično zagotavljali te varovalne dejavnike, v drugi pa ne, 
vendar sem do te ideje zelo kritična, saj menim, da ni dovolj etična, saj bi bilo treba 
posameznikom, ki prestajajo odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov, nuditi vso možno 
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strokovno oporo, ki jo premoremo, da jim lahko vsaj nekoliko olajšamo trpljenje, ki ga 
doživljajo. 

Velja preveriti tudi to, če obstaja kakšna pomembna razlika med subjektivnim doživljajem 
odtegnitvenega sindroma med spoloma. Žal so vse dnevniške zapise, ki so bili dostopni, pisale 
ženske, zato v svojo raziskavo nisem uspela vključiti kakšnega moškega, da bi preverjala, če se 
tudi oni spopadajo s podobnimi psihološkimi vidiki in ali so eni bolj nagnjeni z razvoju 
določenih motenj kot drugi. 
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5 Zaključki 
 
»Bolečina je neizbežna, trpljenje je izbira.« (Frankl, 1993) 
 
Zaključimo lahko, da se posameznik, ki preživlja odtegnitveni sindrom od 

kortikosteroidov, srečuje z različnimi psihološkimi vidiki, med katerimi so pri udeleženkah 
raziskave najbolj izstopali žalovanje, izgorelost in travma. Znotraj le-teh pa so se srečevale z 
različnimi spektri čustvovanja, pri čemer je izstopalo negativno čustvovanje, kazale so znake 
anksioznih in depresivnih motenj ter se spopadale s hudim fizičnim nelagodjem, kjer so še 
posebej izstopali huda bolečina, neznosen srbež in nespečnost. 

Preko celotne izkušnje so si dekleta pomagala s svojo socialno oporo, ki prihaja tako s 
strani njim bližnjih, soobolelih, strokovnih delavcev in njihovih nadrejenih. Kot zelo 
pomemben dejavnik pri spopadanju s tem zdravstvenim stanjem pa se je pokazalo osmišljanje 
prestajanje te težave.  

Frankl (1993) je dejal, da je osmišljanje pri doživljanju hudih neprijetnih življenjskih 
preizkušenj pomembno predvsem zato, ker z njim preprečimo trpljenje. Trpljenje je namreč 
povezano z našo bolečino, ki jo doživljamo, vendar gre pri bolečini za izključno telesni pojav, 
trpljenje pa je psihološka interpretacija oz. naš odziv na bolečino, zato je trpljenje izbira in ne 
nuja. 

Posameznikom, ki prestajajo odtegnitveni sindrom od kortikosteroidov, moramo 
ozavestiti to možnost izbire, saj negativni odziv posameznika ob doživljanju bolečine v obliki 
negativnega čustvovanja povzroči še dodaten stres, le-ta pa posledično preko psihosomatike 
vpliva na telo tako, da le to občuti še več fizične bolečine, na katero se posameznik lahko 
ponovno odzove negativno, in tako se hitro sklene začaran krog trpljenja, ki bi se mu bilo moč 
izogniti (Frankl, 1993). 

S psihološkega vidika glede na rezultate, ki so se pokazali pri moji raziskavi, in svoje lastne 
izkušnje (tako preživljanja tega zdravstvenega stanja kot ob nudenju pomoči drugim obolelim) 
predlagam naslednje oblike pomoči: posameznike, ki vstopajo v odtegnitveni sindrom od 
kortikosteroidov, je treba najprej podrobno in v njim razumljivi obliki izobraziti o samem 
stanju. Nato jim je treba jasno predstaviti, kako se bo spremenilo njihovo življenje in s katerimi  
(tako fizičnimi kot tudi psihičnimi) izzivi se bodo srečevali. Osebno menim, da mora biti tisti, ki 
izobražuje posameznika, zelo iskren in podporen, saj se je to v praksi pokazalo kot dobra 
kombinacija. Med analizo rezultatov sem napreč opazila, da je ravno dekle, ki je z mano stopilo 
v stik že pred samim odtegnitvenim sindromom in ki sem jo imela možnost podrobno izobraziti 
in jo soočiti s tem, kar jo morebiti čaka, kazala največje znake osebnostne rasti in osmišljanja, 
kar me zelo veseli in še dodatno potrjujejo moje rezultate, ki nakazujejo, kako zelo je 
pomembno informiranje in osmišljanje pri celotnem procesu odtegnitve. V nadaljevanju je 
pomembno vzpostaviti posameznikovo socialno oporo. Najprej je treba izobraziti tudi bližnje 
in jih soočiti s tem, kar jih čaka. Potrebno jih je opolnomočiti, da se bodo znali tudi sami 
spopadati s stresom in preprečiti občutke nemoči, ki se znajo morebiti pojaviti. Bolnike je 
potrebno vključiti v podporne skupine soobolelih in jih spoznati med seboj, saj deljenje lastnih 
misli in občutij lahko zelo pomaga, hkrati pa se lahko srečajo z nekom, ki preživlja isto bolečino, 
zato jim to poveča občutek pripadnosti in razumljenosti. Vključiti jih je treba v posebne, njim 
prilagojene strokovne obravnave, tako zdravstvene kot tudi psihološke in psihoterapevtske. 
Tu je potrebno še posebej poudariti učinkovitost kognitivno-vedenjske terapije pri anksioznih 
in depresivnih motnjah. Menim, da je le-te smiselno vključiti v  kasnejših fazah odtegnitvenega 
sindroma, ko si nadledvična žleza že nekoliko opomore, saj raziskave kažejo, da je zadostna 
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količina izločanja kortizola med terapijo zelo pomemben prediktor učinkovitosti psihoterapije 
(Meuret idr., 2014). Kot zelo učinkovito se je pokazalo tudi vključevanje takšnih posameznikov 
v izobraževanje ostalih in kot vir pomoči drugim. Tako se počutijo koristne, povrnejo pa si tudi 
občutek moči, saj lahko izstopijo in vloge neprestane žrtve (oblike pomoči so lahko aktivno 
sodelovanje v podporni skupini, pisanje bloga v namen ozaveščanja, itd.). Menim, da je 
naslednji korak ponovno izobraževanje, kjer bi se poudarjalo predvsem psihološki del 
spopadanja z odtegnitvenim sindromom. Tu bi bilo smotrno najprej delati na osmišljanju 
celotne izkušnje, nato pa jih opolnomočiti z njim prilagojenimi strategija spopadanja s stresom 
in vajami iz čuječnosti. Zelo pomembno se mi jih zdi izobraziti s področja komunikacije, da se 
lahko naučijo izražati svoja občutja na sprejemljiv način ter pri njih razvijati tudi asertivnost. 
Pomembno podporo jim moramo nuditi skozi celoten proces žalovanja, pri razvoju 
depresivnih in anksioznih motenj pa je treba reagirati nemudoma ter posameznikom ponuditi 
dodatno strokovno pomoč, ko je to potrebno. Še posebej učinkovita se je na tem mestu 
izkazala kognitivno-vedenjska terapija. Posameznike je smiselno naučiti prepoznavati lastne 
misli in občutja in jih primerno in pravočasno izraziti, še posebej jim to lahko pride prav, ko se 
soočajo z depresijo in samomorilnimi mislimi. Prav tako pa je nujno, da jih naučimo sprejeti 
svojo izkušnjo - da postanejo bolj ljubeči do sebe, se naučijo sprejeti lastno šibkost in da jih ni 
sram prositi za pomoč, ko jo potrebujejo. 

Menim, da bi se ob tovrstni podpori posamezniki veliko lažje spopadali s to preizkušnjo in 
kar je najpomembneje – izognili bi se trpljenju in lahko osebnostno zrastli. 
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7 Priloge 
 
Tabela 17. Seznam končnih petnajstih kategorij in njihovih podkategorij s kodnimi enotami, ki jih sestavljajo. 

Vhodni podatek Podkategorija 
 

Nadkategorija 

»Saj je samo koža« je izjava, ki me je že večkrat potrla. Ker NI! Je 
prekleto veliko več. 
 

Občutek 
pomanjševanja 
težava. 

(NE)RAZUMLJENOST 

Oni pa te pogledajo in rečejo: »Saj bo, vse bo še v redu« in počnejo 
naprej svoje stvari. 
 

  

Nekoč, ko sem jo vzela s seboj v nek lokal ob Ljubljanici, se mi je 
zgodilo, da sem jo po eni sami prebrani strani zaprla, ker so mi po 
licih začele polzeti solze in mi je postalo nerodno pred pogledi. 
 
Ne zgodi se pogosto, da naletiš na knjigo, za katero se zdi, kot da 
dobesedno popisuje del tvojega življenja in da o tvoji intimni 
izkušnji pripoveduje nekdo, ki ga še nikoli nisi videl, nekdo, ki ga 
ne poznaš.   
 

Poistovetenje. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sonce za goro je taka knjiga zame. V njej sem našla resonanco s 
svojo bolečino ob borbi s kronično boleznijo, zapisano tako nežno 
in resnično, da me je ganila do dna srca. 
 

  

Človek, ki  ni nikoli v življenju imel resnejših težav s kožo, si težko 
predstavlja , kako zelo boleče, utrujajoče in v globine telesa in 
duše segajoče so lahko bolezni našega največjega organa. 
 

  

Sama bi z veseljem prebrala kakšno zgodbo, da bi lahko bolje 
razumela, da bi naslednjič, ko bi videla nekoga s podobno 
situacijo, vedela kaj občuti, doživlja in kaj potrebuje. Zgodbo 
nekoga z bilo katero boleznijo. Nekoga, ki je na vozičku. Nekoga, 
ki je gibalno, psihično, duševno omejen. 
 

Želja po 
razumevanju. 

 

Včasih si tako močno želim, da bi moji prijatelji vedeli, da moja 
kulisa ni resnična in da se spodaj pogosto skriva toliko več! 
 

  

Upam, da kdorkoli prebere ta članek, nikoli ne bo zamahnil z roko 
ob dermatološkem pacientu in si brezčutno dejal: ''Ah, saj je samo 
koža.'' .  
 

  

Pa tudi vsem našim staršem, bližnjim, prijateljem in drugim, ki 
želijo razumeti, kaj se nam plete po glavah.  
 

 
 
 

 

Težko je razumeti, kaj vse se dogaja nekomu, ki preživlja simptom 
rdeče kože. 
 

Občutek 
nerazumljenosti. 

 

Še težje je to pojasniti tistim, ki so zraven, ampak ne vedo zares, 
kaj se dogaja za vrati spalnice, ko je najhuje. 
 

  

Nato pa greš ven in moraš razložiti drugim, da trpiš in pritegniti 
njihovo pozornost. 
 

  

Vse to sem želela deliti s svojimi bližnjimi, vendar je to praktično 
nemogoče, dokler oni zares ne razumejo, za kaj se gre. 
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Kako je razložiti, kaj pomeni 152 dni srbenja? Nihče si ne 
predstavlja tega. Sliši se kot …a h, malo je posrbelo vmes … pa ni 
tako! 
 

  

In ob tem ne naredim ničesar – ničesar nimam za pokazati! 
 

  

Morda so mislili, da se zanalašč praskam pred njimi, da bi 
pokazala, kako mi je »hudo«. Pa ni tako. 
 

  

Kdor bi doživel to, kar doživljam jaz, bi me objel in rekel, da bo vse 
v redu. Ker je to edini logični odziv. 
 

  

Sindrom rdeče kože je grozno stanje, ki postane še bolj grozno 
zaradi tega, ker ga ljudje ne poznajo.  
 
Če nekomu rečeš, da si prehlajen, je odziv samoumeven. “Joj, 
revček, upam, da se kmalu pozdraviš.” Če poveš, da imaš “hude 
probleme s kožo, zaradi katerih nimaš življenja,« pa resnost stanja 
ni niti približno razumljena. 
 

  

Kar najbolj zaboli je to, da zbereš pogum in se spraviš nekomu 
razlagati, za kaj gre, pa se po par stavkih oseba naveliča ‘jamranja’ 
in preklopi na drugo temo. 
 

  

Smo rdeči, srbeči, obupani in izgledamo grozno, ampak v takem 
stanju nam ne pomaga, da iz uvidevnosti poskušate ignorirati naše 
stanje. 
 

  

‘Naj se že neha praskati …!!!’.  
 

 

Pri tem je praskanje naravni refleks, tako kot je refleks dihanje. Ne 
moremo kar prenehati dihati, kajne? 
 

  

TSW je popolnoma brez smisla. Zato je toliko bolj frustrirajoče, če 
stvari, v katere še sami komaj verjamemo, da se nam dogajajo, ne 
moremo zaupati nekomu drugemu. 
 

  

Marsičesa se na slikah ne opazi in v prvem letu je bilo tega 
OGROMNO. 
 

  

Vem, da tega ni lepo slišati. Da je težko razumeti. 
 

  

Zdi se mi, da je svet postal vse preveč neobčutljiv, ljudje ne vidimo 
drugega kot sebe, težko si predstavljamo, in niti ne poskušamo 
razumeti.  
 

  

Tudi jaz svojim bližnjim ne znam razložiti, kako sem. 
 

  

V tem blogu bom skušala opisati občutja in simptome, ki so se 
pojavili na poti, vendar se zavedam, da lahko globino ''sranja'', ki 
ga je treba nekako prenesti v času odvajanja, lahko v popolnosti 
razume le nekdo, ki je dal vse to sam čez. 
 

  

Če bi bila SAMO koža, potem mi ne bi okupirala življenja in ga 
spremenila za 90 %. 
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Moji bližnji sedaj razumejo intenzivnost tega, kar se mi dogaja. 
 

Občutek 
razumljenosti. 

 

Videli so moje napade srbenja. Spremljajo moja odpovedovanja 
zaradi sindroma. 
 

  

Vem, da mnogi razumejo. Morda vsi.   
 
Bolj kot govorim o tem, več razumevanja dobim, za kar sem zelo 
hvaležna. 
 

 
 

 

Končno imam občutek, da postajam razumljena. 
 

  

Poslušajte jo. Ko vprašate ‘kako si’, zares poslušajte odgovor. 
Občutek, da nekdo razume tvojo stisko, bolečino, strahove, lahko 
vsemu temu odvzame intenzivnost in pomiri notranji duševni 
kaos. Verjemite ji na besedo. 
 

  

Vsi skupaj bi morali narediti več za to, da druge ozavestimo o 
možnostih odvajanja in o potencialnih nevarnostih topičnih 
steroidov. 
 

Ozaveščanje. INFORMIRANJE 

Velik korak v to smer je naredila Briana, ki namerava ustvariti 
dokumentarec o Sindromu Rdeče Kože. 
 

  

V ta namen je ustvarila kampanjo, s katero zbira denar za ta 
namen, pri čemer smo jo nekoliko podprli tudi slovenski ‘borci’. 
Njen promocijski filmček za namen kampanje odlično ponazarja 
problematiko SRK. 
 

  

Poglejte si ga in sami presodite o tem, ali je pametno uporabljati 
topične steroide za zdravljenje kožnih bolezni.  
Naj vam pri tem malo pomagam – NI! 
 

  

Če se vas je moja zgodba dotaknila, vas prosim, da podpišete 
mednarodno peticijo, s katero bi radi dosegli, da se na vsa 
kortikosteroidna mazila doda opozorilo o potencialni možnosti 
zasvojitve in dolgi ter grozljivi poti odvajanja, ki lahko prizadene 
vsakega uporabnika po le nekaj tednih ''zdravljenja'' ekcema. 
 

  

Opozorilo in ozaveščanje javnosti je vse, kar zahtevamo. 
Farmacevtske firme ne bodo pljuvale v lastno skledo, torej 
moramo sami povzdigniti glas in zahtevati, kar je dobro za nas in 
naše otroke. 
 

  

Enostavno se tega ne da razložiti v enem stavku, v enem pogovoru, 
na eni pijački. To je tudi razlog, da sem se spravila pisati blog 
 

Izobraževanje.  

Kadar ne zmorete več, se brez slabe vesti umaknite in si napolnite 
baterije. Razumeli bomo. 
 

 
 

 

Za konec prilepim še povezavo do objave kolegice iz tujine o tem, 
kaj si vsi, ki gredo skozi odvajanje želijo, da veste o odvajanju, ki 
lahko bližnjim pomaga razumeti naš kaotični svet med 
odvajanjem. 
 

  

Pomembno se mi zdi, da orišem tudi te (simptome), saj mora biti 
vidna cela slika. 
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2 leti si v odvajanju in OK je, da še nisi zdrava, ker gre za dolg 
proces. Odvajanje traja dolgo, ne bo ga kar konec, morda lahko 
konkretna izboljšanja pričakuješ šele po 3. letu odvajanja. Če si pri 
dveh letih zelo slabo, je to NORMALNO. Kar je važno, je, da NE 
prevzameš odgovornosti za to, kar se ti dogaja! 
 

  

Kar se ti dogaja, NI tvoja odgovornost. Tudi če NIČ ne storiš glede 
diet, prehranskih dodatkov in bilo česa drugega, se bo odvajanje 
odvilo do konca.  
 

  

Topikalni kortikosteroidi se v mali količini (1−10 % − odvisno od 
mesta nanosa) skozi kožo vsrkajo tudi v krvni obtok. Ker gre za 
učinkovine, ki so sorodne kortizonu, torej hormonu stresa, ki ga 
izloča naša nadledvična žleza, preko negativne povratne zanke 
delujejo na le-to in zmanjšujejo naravno proizvodnjo kortizola v 
njej. To pomeni, da ob odtegnitvi telo ni več sposobno proizvesti 
dovolj kortizola in je tako močno oslabljeno v borbi z 
vsakodnevnimi stresi. 
 

  

Še nekaj moram dodati za konec. Steroidna odvisnost ni redka. 
Razvije se lahko že po nekaj tednih/mesecih uporabe mazil. Na 
Googlovi podporni skupini je kar nekaj nesrečnih otrok, ki kažejo 
klasične znake odtegnitve že po nekaj mesecih uporabe. Tu ni 
nobenega dvoma, da gre za škodo, ki jo na koži povzročajo 
steroidi, saj je meja med navadnim otroškim atopičnim ekcemom 
in simptomi odtegnitve zelo jasna. 
 

  

Kaj za vraga se dogaja z mano, sem se spraševala. 
 

Nevednost.  

Govorim iz stališča odrasle osebe (ne morem govoriti za otroke, ki 
se odvajajo, saj je tam situacija drugačna in meni nepoznana), ko 
vam povem, da se vendarle da storiti ogromno. Na prvem mestu 
je pomembno, da bolečino prepustite tistemu, ki se odvaja. 
 

Dajanje nasvetov.  

Verjemite in zaupajte ji, če vam pove, da jo frustrira stavek ‘nehaj 
se praskati’, če si želi imeti vklopljeno gretje sredi poletja ali če 
zjutraj ne želi zapustiti postelje, ker celo noč ni spala. 
 

  

Presenetite jo s stvarmi, ki jih potrebuje in za katere porabi 
ogromno denarja. Tisoč in ena negovalna krema, cinkove kreme 
za celjenje, prehranski dodatki v obliki vitaminov ali alg (chlorella 
in spirulina), termalna voda, olja za telo, morska sol, grenka sol, 
sol mrtvega morja za kopeli, povoji za roke in noge, obkladki, deke, 
bombažne majice, trenirke in pižame, zanimiva knjiga ali 
nadomestna hrana v primeru diete – denimo presna tortica, riževo 
mleko ali brezglutenska moka – so zgolj nekatere od stvari, ki jih 
vaš rdeček potrebuje na dnevni ravni. Pozanimajte se, kaj največ 
uporablja, in se ob priliki spomnite nanj – to mu bo pomenilo več 
kot si lahko predstavljate. 
 

  

(Preko bloga) sem izvedela nekaj, kar je in bo spremenilo moje 
življenje. 
 

Informiranost.  

Potem pa sem preko pogumne duše, ki je spisala blog, izvedela, da 
atopijskega dermatitisa morda nikoli nisem prerasla prav zaradi 
teh krem. 
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Brez bloga, ki sem ga prebrala pred petimi meseci, bi nase še kar 
nanašala ‘zdravilo’, ki je ubijalo mojo kožo (in mene). Poleg tega 
se mi zdi grozno, da nas je ogromno, ki se odvajamo, pa je do 
informacij o tem še vedno zelo težko priti. 
 

  

Četudi bi srčno radi trpeli namesto njega, se to ne more zgoditi in 
pika. 
 

  

Če vam pove, da ne želi nasvetov, jih ji ne vsiljujte. 
 

  

Srbenje med odvajanjem od KS je sistemsko srbenje celotnega 
telesa, ki je posledica zastrupitve telesa s kortikosteroidi.  
 
Ukaz ‘nehaj se praskati!’ v tej situaciji ne naredi drugega, kot da 
sproži še hujšo željo po praskanju, ter povzroči bes do osebe, ki je 
stavek izrekla. Razburjenje vodi do še hujšega srbenja, zato to 
enostavno ni rešitev. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Želela bi vam tudi povedati, katere kreme / prehranski dodatki mi 
v zadnjem času odgovarjajo: 
• Avene XeraCalm balm A.D. – Meni odgovarja balzam, 
krema ne! 
• ZincBalm in BabyAD krema domače slovenske izdelave 
(za več informacij o teh dveh super kremah mi lahko pošljete 
zasebno sporočilo), 
• ZincBalm ameriške izdelave, 
• Nivea Baby Pure & Sensitive – še testiram, za enkrat sem 
zadovoljna, 
• Konopljino mazilo – to mazilo mi je noro koristilo skoraj 
eno leto odvajanja, sedaj pa moji koži ne ustreza več. Priporočam 
test, ker je vsaka koža drugačna – in se tudi spreminja. S podjetjem 
smo skupaj pripravili tudi intervju o odvajanju, ki ga lahko 
preberete tukaj, 
• Alga spirulina – zaradi specifičnega okusa jo najraje 
zmešam v smoothie skupaj z banano in še kakšnim sadjem, čemur 
dodam odlične antioksidante cimet, kurkumo in ingver, 
• olje omega 3 v kapsulah, 
• magnezij v prahu – v zadnjem času ga dodam kar v 
smoothie s spirulino, 
• kopel s sodo bikarbono – skozi odvajanje mi kopeli niso 
koristile tako kot mnogim drugim. Poskušala sem s kisom, morsko 
soljo, soljo mrtvega morja, himalajsko soljo … potem pa pred 
kratkim ugotovila, da mi najbolj ustreza kopel s sodo bikarbono. 
Ta kožo zmehča, da se odmrla koža lažje odlušči, in koža je po njej 
bolj mehka. Pa tudi draži me ne. 
• Povoji, ki jih nonstop uporabljam zadnji mesec, snamem 
jih samo za delo. Preprečujejo mi, da bi se ves čas praskala in na 
nek način me pomirjajo. Kar je zanimivo, ker jih v prvih mesecih 
odvajanja, ko je bila koža zelo vneta, na rokah nisem prav dolgo 
prenesla. Čeznje dam mrežico, ki preprečuje, da bi mi povoji 
zdrseli dol. 
Res pa je, da sem jih že malo sita, saj jih nonstop zlagam in menjam 
– ponoči tudi po trikrat, čez dan vse skupaj tudi po šestkrat. Zato 
sem sedaj naročila tubifast pralne cevaste povoje, ki bi morali biti 
bolj enostavni za uporabo. 
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Tistim s kožnimi težavami pa še enkrat polagam na srce – stran od 
kortikosteroidnih krem! Tudi naravne kreme pomagajo, le bolj 
počasi, saj dajo telesu možnost, da sam popravi narejeno škodo. 
 

  

Ne morem verjeti, da sem že pred dvema letoma prebrala blog, ki 
mi je spremenil življenje.  
 

  

Vsem, ki se odvajate, predlagam, da si preberete Špelin blog, ker 
je na njem ogromno koristnih informacij, ki vam lahko pomagajo. 
 

  

Zadnji teden decembra je prinesel veliko darilo. Vsaj jaz sem ga 
tako dojela. Na Googlovi podporni skupini je nek mož po imenu 
John napisal objavo o tem, da je čas zdravljenja s steroidi 
poškodovane kože možno zelo skrajšati, in sicer z rednim 
savnanjem, ki naj bi odprlo pore in pospešilo izločanje ostankov 
odmrlih celic in toksinov. S tem je sprožil pravi vihar na forumu. 
 

  

Poleg vseh telesnih posledic mi najbrž ni treba posebej poudarjati, 
da se je spremenila tudi moja psiha. Začetni evforiji ob najdeni 
''rešitvi'' za kronično bolezen. 
 

  

Morda pa je pisanje o tem način, s katerim lahko nekoga 
potegnemo iz teme na svetlobo? 
 

  

Sama sem stoodstotno prepričana, da je bila opustitev 
kortikosteroidnih krem ena boljših, če ne najboljša odločitev v 
mojem življenju. 
 

Osmišljanje. OSMIŠLJANJE 

Le toliko bolečine sprejmeš, kot je lahko preneseš. 
 

  

Sama spoznavam, da mi bo to potovanje v mnogih smislih prineslo 
bogato popotnico za življenje. 
 

  

Kajti če toliko bolečine sprejemam zato, ker je toliko lahko 
prenesem, to pomeni, da sem močna. 
 

  

Takrat bodo vse stvari, ki so nam bile včasih samoumevne, dobile 
čudovito novo vrednost. Svet bo skozi naše oči lepši kot kadarkoli 
prej. Za to se splača potrpeti. In počutim se boljše. 

  

Takrat se zavem, da je življenje dragulj, lepota, nebo, neskončnost, 
ljubezen. 
 

  

Ena čudovita duša je zapisala, da ‘prepadi delajo globine’. In res je 
tako. 
 

  

V veselje mi je, da tako hude stvari lahko rodijo tako pomembne 
spremembe (lepšo perspektivo na svet). 
 

  

Seveda sem imela že brez tega vsega čez glavo, ampak ko sem 
slišala, da je to (oozing) DOBER znak, saj se telo tako dodatno 
razstruplja, sem to lažje sprejela.  
 

  

Pot, ki je peljala po hribih in dolinah in v gore in prepade, me ves čas 
vodi tudi v globine, za kar sem neskončno hvaležna. 
 

  

A je (bilo) vredno.   
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Če eden od rdečkov kakšno od mojih vsebin deli s svojimi bližnjimi, 
ki potem lažje razumejo, sem dosegla svoj namen – to želim doseči! 
 

  

Ampak vedela sem, da bodo težki časi minili in da je vredno potrpeti. 
In sem. 
 

  

Najbrž se sprašujete, če se vse tole furanje safra na koncu zares 
izplača. Sama se začuda tega nikoli ne vprašam, ker mi je tako 
hudičevo jasno, da se. Vsaj meni. 
 

  

Raje potrpim sedaj, pa tudi če to traja dve leti, kot pa da zaradi 
strahu ostanem na terapiji in trpim vse življenje. 
 

  

Z mislimi sem samo pri tistih malih stvareh, katere bom dobila nazaj, 
ko bom ozdravljena. Da mi ne bo potrebno porabiti 2 uri, predem se 
kam odpravljam, da mi ne bo potrebno nujno iti v kopel ko vstanem, 
da se lahko potem vsaj približno normalno gibam, da mi ne bo 
potrebno vsake 5 min brisati oozinga iz kože, da se bom lahko 
končno objemala brez bolečin, da ne bom ob robu solza ko si bom 
nanašala kremo/milo, da ne bo koža ležala povsod kamor se 
prikažem, da si ne bom zaudarjala vsako minuto življenja … 
 

  

Ampak takrat se spomnim, da bo to minilo, da je vse z namenom 
tako, kot je. Mogoče so stvari hude, ampak mogoče mora biti tako, 
da bo potem dobro. 
 

  

A na koncu jih/nas časa velika nagrada. 
 

  

Vem pa, da so ti časi mimo in da je 6 mesecev izjemno kratek čas za 
odvajanje. Mogoče se bo stanje še poslabšalo, a vem, da je najhuje 
za mano. 
 

  

Ker pa imam v sebi to, kar rabim za pot do cilja, trdno vem, da bom 
prišla tja. Vsak dan sem bližje. 
 

Ciljna usmerjenost.  

To mi je bil cilj, da se oktobra ne bi pred faksom še morala namakat 
v vodi. Dosegla sem ga že v avgustu. 
 

  

… posteljnino ne menjujem več vsak dan, ampak na 4 dni 
pižamo ne menjujem več vsak dan, ampak na 2 dni (pravim, majhne 
stvari a zame velike zmage). 
 

  

Vendar si slej ko prej na neki točki vsi vzamejo dopust, poiščejo 
varuške in se razbremenijo. Skozi ta proces še Superman ne bi 
zmogel brez pomoči. 
 

Potreba po pomoči 
drugih. 

SOCIALNA OPORA 

Hvaležna sem Špeli P. D., pogumni mamici otroka v odvajanju od KS, 
ki je vsem nam večkrat priskočila na pomoč s strokovnim mnenjem 
in svetovanjem. 
 

Strokovna medicinska 
podpora. 

 

Mlada zdravnica, ki se je ravno vrnila s porodniške, je prišla na idejo, 
da bi dala pregledati še stanje moje nadledvičnice s testom 
jutranjega kortizola. 
 

  

Razumevanje in zdravstvena ter čustvena podpora dermatologa je 
v procesu zdravljenja atopijskega dermatitisa neprecenljiva. In 
življenje je postalo lažje tudi zame. 
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To pripovedujem zato, ker mi je Petra, psihologinja, ki je tudi sama 
šla skozi odvajanje, takrat povedala par stvari, ki so mi odprle oči, 
mi dale perspektivo in mi vrnile UPANJE.  Kot me je lahko le ona, me 
je pomirila. 
 

Strokovna psihološka, 
psihoterapevtska in 
psihiatrična podpora. 

 

Hvala bogu za Petro!!! 
 

  

Spati je bilo nemogoče, dokler nisem končno s psihiatrinjo po 
poizkušanju raznih uspaval … 
 

  

Ker je atopijski dermatitis močno povezan s psiho in zmožnostjo 
obvladovanja stresa, je psihoterapija eden od zelo pomembnih 
faktorjev zdravljenja. Preko pogovorov o mnogoterih temah, ki so 
se mi odpirale na vsaki psihoterapevtski uri, sem se začela 
spoznavati globlje, strahovi so se preko procesa ozaveščanja začeli 
razblinjati.  
 

  

Vse to sem želela deliti s svojimi bližnjimi in jim na vsak način predati 
del svojega bremena. 

Podpora bližnjih.  

Podpirajo me in me spodbujajo. 
 

  

Ko sem tisti dan prišla do te čudovite osebe, ki je čutila, da mi mora 
nastaviti ramo ter mi dati čustveni prostor, da sprostim blokade, se 
je usulo. Teklo je, ihtelo in ni se ustavilo. Posoda se je praznila in 
delal se je prostor za nove stvari. Nikdar ne bom pozabila 
intenzivnosti tega srečanja. 
 

  

Na tej poti brez podpore in razumevanja bližnjih ne gre. 
 

  

Hvala mamici, ki me je brcnila v rit. 
 

  

Včeraj me je pri krstu bratrančevega otroka ganila izjava drugega 
bratranca: »Pogumna si, da si šla v to.« Nima pojma, koliko mi 
pomeni. 
 

  

Vsi, ki so mi podarili besedo vzpodbude ob slabem dnevu, mi sedaj 
pomenijo tisočkrat več kot prej. 
 

  

Ustvarila sem blog. Objavila prvo objavo in prejela kar prijeten odziv 
in želje, da nadaljujem. 
 

  

Pozitivni odzivi super ljudi na moj blog me ženejo naprej. 
 

  

Zame ste čudoviti vsi, ki takrat, ko izveste, kako grozno je, naredite 
preskok in delite lepo besedo. In teh sem v zadnjem času dobila celo 
morje. Ljubezen, ljubezen, ljubezen. 
 

  

Fant mi je šel po obkladke. 
 

  

Vsi, ki smo v odvajanju, s svojimi bližnjimi želimo govoriti o svojem 
stanju. 
 

  

V bolečino in srbenje smo tako globoko pogreznjeni, da nam 
vprašanje o tem lahko predstavlja rešilno bilko iz osamljenosti. 
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Ko breme bolečine odložite, ste lahko odlična podpora in pomoč, ko 
se za to počutite dovolj močni. 
 

  

Z nežnim božanjem po hrbtu sredi noči in brez pritoževanj, naj se že 
neham praskati. Ta so, mimogrede, sol na rano v situaciji, ko te 
prežema do kosti globok nevzdržni srbež.  
 

  

Izkažite ji vso pozornost in podporo, ki jo premorete. 
 

  

Če tej osebi kdaj želite nameniti pozornost, je čas za to med 
odvajanjem. 
 

  

Obiščite jo, vprašajte jo, kako se počuti, in ji dajte vedeti, da ste 
tukaj za njo, če kar koli potrebuje. To ji bo dalo vedeti, da, kljub 
temu da se v svoji stiski počuti popolnoma samo, ima ljudi, ki mislijo 
nanjo. 
 

  

Če res morate nekaj reči, ji povejte, da je v redu, če se praska, ampak 
naj poskuša biti nežna do sebe ali pa jo poskušajte zamotiti z 
5nežnim božanjem, če to tisti trenutek prenese. 
 
Zagotovo lahko storite še kaj, bistvena pa je pozornost. 
 

  

Vaš rdeček se bo že sam bojeval s simptomi, če bo le imel dovolj 
močno podporo in razumevanje svoje okolice. Potrudite se, da mu 
zagotovite to, pa ste naredili največ, kar je v vaši moči. 
 

  

Potem pa se pogosto s pomočjo, zavedno ali nezavedno, koga od 
mojih bližnjih, znajdem v naslednjem dnevu, v naslednjem izzivu, v 
naslednji izkušnji. 
 

  

Poklicala sem starša, ki sta me odpeljala domov, v Kranj. Brez njiju 
naslednjega meseca ne bi preživela. Iz srca jima hvala. Brez njunega 
truda in skrbne 24-urne nege ne bi zmogla. 
 

  

Hvala bogu za zlate cimre in prijatelje.:) Pomagali so mi na vse 
možne načine: zame hodili v trgovino po hrano, pomivali posodo in 
stanovanje namesto mene, me masirali, me tolažili v urah obupa in 
me vzpodbujali ob malih uspehih. Brez te pomoči bi bilo življenje 
toliko, toliko težje. 
 

  

Ampak sedaj vem, da nisem sama. Podpora soobolelih.  

V tujini in Sloveniji preko FB skupin številne soborca.  
 

  

Danes in jutri se dobim z dvema soborkama, teli super ljudje, ki 
doživljajo isto, me držijo gor.   

 
 
 

 

Jokala sem na skali ob morju, ko sem gledala osončene valove in 
razmišljala o vseh tistih, ki tisti trenutek ne morejo vstati iz postelje. 
 

  

Hvala Špeli za priporočilo in pomoč pri izbiri. In Ani za sonaročilo. 
Ani, ker si kul soborka in odlična sogovornica. Pa vsem ostalim 
rdečkom, na katere se vedno lahko obrnem za nasvet in s katerimi 
skozi ta proces tkemo prav posebne vezi … 
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Z vami želim deliti tudi misli in izkušnje drugih soborcev, ki sem jih 
spoznala v preteklih mesecih, čemur namenjam naslednjo objavo 
na blogu. 
 

  

Hvaležna sem vsem skupnostim ljudi, ki nas druži odvajanje od 
kortikosteroidnih krem, kot je skupina na FB Sindrom rdeče kože in 
kot sta sledeči tuji skupini: 
 

  

Branje vaših izkušenj in vaša podpora skozi ta proces sta 
neprecenljiva. 
 

  

Hvaležna sem Petri B., ker mi je v začetku, ko sem to najbolj 
potrebovala, vlivala moč, in mi namenjala čas in energijo, osebno, 
po telefonu in preko spleta. Hvaležna sem Špeli P., ki se je bila poleg 
objave bloga pripravljena tudi dobiti z mano in me pripraviti na pot, 
ki je pred mano. Hvaležna sem Ani, s katero sva se spoznali na 
začetku, in s katero sva premlevali in ugotavljali, se tolažili in 
objokovali, in s katero razvijava čudovit prijateljski odnos. Hvaležna 
sem Simoni S., s katero sva se spoznali nedolgo nazaj, ki je čudovita 
oseba, odlična sogovornica in borka. 
 

  

Hvaležna sem Kaji B., Moniki O., Andreji R., Urški P., Tamari O., Ani 
K., Mojci D., Sari Ž. in vsem ostalim soborcem, s katerimi že ves ta 
čas delim veliko pogovorov, razmišljanj, strahu, sanj, in ki so vsi (ali 
njihovi otroci), prav tako kot jaz, v odvajanju od kortikosteroidnih 
krem! 
 

  

Noro je, neverjetno. Zanima me, če podobno občutite tudi drugi v 
odvajanju? 
 

  

Prav tako kot verjamem, da te občutke občuti vsak, ki je v odvajanju, 
ne glede na to, v katerem obdobju tega procesa je. 
 

  

Poleg mene je zdaj na poti do ozdravitve po prenehanju mazanja s 
steroidi še vsaj pet deklet, ki so se v zadnjem letu odločile za ta 
korak. Nekatere poznam osebno, druge le prek mailov. 
 

  

In zahvaljujoč se Google support groupu (Googlovi skupini za 
samopomoč), ki pomaga steroidnim odvisnežem ob procesu 
odvajanja, vem, da je takih ljudi veliko in medsebojna pomoč je v 
našem primeru neprecenljiva. 
 

  

Če v tistem času ne bi imela vse podpore ljudi iz celega sveta, ki smo 
se povezali na Googlovi skupini in delili svoja občutja, ne vem, kako 
bi zmogla skozi vse to. 
 

  

Kontaktirala sem ga in od tedaj dalje se vsake dva tedna slišiva po 
Skypu in pogovarjava o napredku. 
 

  

Z največjim veseljem prejmem vsako vzpodbudo in iskreno 
zanimanje. 
 

Stik z bralci.  

Tisti, ki se jim zdi brez veze, so očitno raje tiho.  
 

 

Morda bodo te tematike zanimive tudi za moje bralce. Pustimo času 
čas, da vidimo, kaj se zgodi. 
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Hvala, ker me spremljate.  
 

 

Zdelo bi se mi lepo, če bi mi zaupali svoje mnenje o tem, kar sem 
napisala. 
 

  

Zato sem se v službi v bolnišnici dogovorila, da mi trenutno dovolijo 
delati po 4 ure popoldne, kar je super. 
 

Podpora nadrejenih.  

No, gospod Veseljko me je poleg tega prepričal tudi z odnosom. 
Ampak več o tem drugič, ko vam povem več o samih terapijah in o 
rezultatih terapij.  
 

Alternativna podpora.  

Ta blog namenjam vsem ljudem s težavami s kožo, ki se počutijo 
same. 
 

Pomoč soobolelim. POMOČ DRUGIM 

Če bo zaradi mene vsa ena nova duša izvedela za stvar, ki lahko 
izboljša njeno stanje, pa tega ni poskusila, je moj namen dosežen. 
 

.  

Želim vliti pogum tistim, ki še vedno mislijo, da so sami.  
Moj blog bo motivacijsko obarvan. 
 

  

In močni ste tudi vsi vi, moji dragi soborci in soborke, ki ste trenutno 
v začetku odvajanja ali pa v sredini ali pa na koncu. Pošiljam vam 
ogromno pozitivne energije. 
 

  

Želim si to dati naprej. Vsi potrebujemo vzpodbudo, ljubezen, vsi 
smo kdaj na tleh in vsi si to zaslužimo.  
 

  

Go Filip! Ter mami in bližnji.  
 

  

Vsem, ki ste še vedno sredi najhujših simptomov, pošiljam objeme 
vzpodbude in razumevanja. 
 

  

Ste hudi borci in tega vam v življenju nihče ne bo mogel vzeti. 
 

  

Če se najdeš v teh besedah, naj ti povem, da si čudovito bitje, s 
svojimi izpuščaji in ekcemi in srbečicami vred. Vsa zunanja znamenja 
kažejo tvojo notranjo moč in boje, ki jih biješ sam s seboj – odločitev 
ali jih boš nosil kot breme ali kot dokaz notranje moči, pa je 
popolnoma v tvojih rokah. Odloči se za slednje. 
 

  

Sedaj pa se odločam, da bom malo bolj pridna glede tega. Marsikdo 
potrebuje vzpodbudo in jaz jim jo lahko dam. 
 

  

Spoštujem vas vse rdečke. 
 
Sploh pa spoštujem vse, ki se spopadate s simptomi in ob tem 
skrbite še za svoje otroke, se s tem spopadate sami ali pa nimate 
druge možnosti, kot da skozi odvajanje delate! Zame ste junaki. 
 

  

Objemimo svoje bližnje. Podražimo nekoga na prav trapast način. 
 

  

Morda želim, da to preberete vsi, ki se vam dogaja podobno. 
 

  

Na tem blogu v večini pišem zelo pozitivne objave, z željo, da bi 
motivirala vse, ki greste skozi Sindrom rdeče kože ali kakšno drugo 
težko situacijo, in seveda – predvsem sebe! 
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In potem … zavore popustijo. 
 

Izguba kontrole.  OBČUTEK UJETOSTI 

Kdo bi se lahko uprl temu? 
 

  

Kar nekaj ljudi me je že vprašalo, kako zmorem, kako sem lahko 
pozitivna in nasmejana. Enostavno, druge poti ni. 
 

  

In vedno znova mi je žal, da sem razvila to obsesijo po trganju hrastic 
s telesa. Hrastic, pod katerimi je – zdrava koža. 
 

Prisilni obredi.  

Ne praskati se je bilo zaradi norega srbenja nemogoče in da bi se 
čim manj poškodovala, sem se po koži drgnila le z glavnikom, ki je 
imel zaobljene konice. Tako vsaj nisem ranila kože do krvi (včasih pa 
tudi), vendar se je ob tem ''obredu'' vedno znova začela iz 
povrhnjice cediti sokrvica. 
 

  

Ves ta čas sem bila prepričana, da zdravilo ne obstaja. 
 

Nemoč.  

Kot opazovalec stanja ali bližnji se marsikdo od vas sooča z grozno 
stisko, ko si iz srca želi pomagati, pa ima občutek, da ne more storiti 
ničesar. 
 

  

Potem pa se opomnim, zakaj to delam. Zato, da se tudi kdo drug 
prepozna v tem. Zato, da ljudje lažje razumejo. 
 

  

Ne želim, da bi ta objava komurkoli spodkopala motivacijo ali 
zagon. Prav nasprotno! 
 

  

Ampak namen mojega pisanja ni, da bi nekomu, ki je na začetku 
odvajanja, odvzela voljo! Marsikdo je pri tem času v odvajanju že 
VELIKO bolje, to si morate zapomniti! 
 

  

Vsaka čast, punce, želim vam hitro okrevanje s čim manj zapleti! 
In da bo vaša koža spet lepa, zdrava, elastična in sijoča, kot je 
nekoč že bila ... 
 

  

Zato sem tu, da delim izkušnjo, ki je v vsakem pogledu (tudi če je 
na las podobna zgodbam drugih dolgoletnih uporabnikov 
steroidov) samo moja in je ne želim posploševati na vse ljudi, ki so 
se znašli v podobni situaciji kot jaz. 
 

  

Povejte mi svoje mnenje, svojo zgodbo. Ste kdaj v življenju imeli 
občutek, da ste se izgubili? Kakšna je bila vaša izkušnja s tem. Kaj 
mislite, da je to povzročilo in kaj vam je pomagalo priti nazaj v 
prave tirnice. Ali ste morda trenutno izgubljeni? Super. Potem 
imate odlično priložnost za spremembe. 

Stik z bralci.  

   
Topel objem vsem, ki ste prebrali do konca. To mi ogromno 
pomeni. 
 

  

Bodite fajn. Dobro se oblecite v teh mrzlih jesenskih dneh. 
Predvsem – imejte se radi. 
 

  

Brez slabe vesti mi lahko pustite moje breme. 
 

Razbremenitev  
bližnjih. 
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Besede ne morejo opisati, kako težko je videti vse te čudovite ljudi 
čustveno izžete v neznosni srbečici, bolečinah in infekcijah. 

  

Ko sem pred kratkim slišala, da je male flekce dobil tudi moj mali 
nečak, sem začutila neznan občutek. 
 

  

Občutek stiskajoče nemoči. 
 

  

Kljub vsemu ‘znanju’, ki ga imam o tem, kako negovati vneto kožo, 
pri kožnih težavah v resnici ne moreš narediti veliko. Čeprav gre pri 
mojem nečakcu po vsej verjetnosti (držim pesti) zgolj za pikice 
zaradi mraza, je občutek ostal globoko v meni. 
 

  

Občutek strahu mi je dal misliti. 
 

  

Včasih se mi zdi, kot da sem miška iz laboratorija, ki so jo potem, ko 
so jo zastrupili, spustili na prostost in zdaj mora sama poskrbeti za 
to, da bo nekako preživela. Ali pa tudi ne. 
 

  

Nisi več na prvem mestu ti, ampak koža. Ni pomembno, kako si 
oblečen, samo da se približno dobro počutiš. Koža na prvem mestu. 
 

Podrejenost koži.  

Kako rada bi tekla, trenirala, šla na sprehod in izlete, pa ne morem. 
Ne morem, ker je koža na prvem mestu. Če grem na sprehod, mi 
noge otečejo do vijoličnega. Torej odpade, ker je koža na prvem 
mestu. 
 

  

Rada bi si nalakirala nohte, se naparfumala, ampak ne želim vnašati 
še več toksinov v svoje telo. Zakaj? Ker je koža na prvem mestu. 
Rada bi imela spuščene lase, se naličila, lepo oblekla in bila lepa, pa 
ne morem.  
 

  

Rada bi neobremenjeno kuhala, da bi se lahko brezbrižno stegnila 
na polico do krožnika. Rada bi se dvignila iz stola brez bolečin. Rada 
bi si pospravila in uredila sobo, pa ne morem, nimam moči. In tako 
mi čez čas postane vseeno, če je okrog mene razmetano. Ker je koža 
na prvem mestu. 
 

  

In to me utesnjuje. To nisem več jaz, Kaja, ampak sem sužnja. Sužnja 
svoji koži. Vse, kar delam, delam v prid koži. 
 

  

Koža nas omejuje na vseh področjih življenja. 
 

Občutek kraje 
življenja. 

 

Skoraj 4 mesece mi je že vzelo to odvajanje. 
 

  

Brez gibanja. 
 

  

Občutim pa tudi nove občutke. Meša se mi od potrebe, da bi končno 
že delala, se gibala, šla v hribe, plesala, potovala, pomagala doma, 
uživala v spolnosti, tekla, oblekla kopalke in kratke hlače, šla na 
morje, ležala ob jezeru (brez srbenja). 
 

  

Druženje s prijatelji je bilo v zadnji mesecih nesproščeno, kolikor ga 
je sploh bilo. 
 

  

Grozno je v vsakem primeru in vzame ti vse. 
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Želja po gibanju in produktivnosti je šla preko vseh mej, zavedanje, 
da je gibanje neizvedljivo, me žene čez rob. 
 

  

Hooočeeeem se gibati, hooočeeeem plesati, teči ali pa vsaj 
normalno hoditi po soncu. Hočem uživati v svoji koži. Pa ne morem. 
 

  

Ter osamljenost. 
 

  

Moje gibanje je postalo omejeno, v določenih položajih se je namreč 
kri tako nabrala v venah rok, da sem imela občutek, da mi bo roko 
razneslo. 
 

  

V obroč neznosnih simptomov so (soborci) stisnjeni že zelo dolgo, 
pa še vedno ne vidijo izhoda. 
 

Brezizhodnost.  

Čeprav bi nogice rade več, ker so čist preveč v mirujočem stanju, 
ampak koža protestira. 
 

  

Na enem čudnem kraju sem, brez izhoda. 
 

  

Ne gre za prijetno ekstazo, pač pa za grozljivo ujetost v telo, ki je kot 
struna napeto v bolečini, mravljinčenju, srbečici, mrazenju. 
 

  

Moram vam priznati, da kot svoj lastni dih poznam občutek ujetosti, 
občutek, da se utapljam, hlastam za zrakom, in ga ne morem doseči. 
 

  

Ko jo začutim, je težko. Duši me, oblijejo me občutki, ki jih ne bi 
želela čutiti. 
 

  

Nazadnje sem bila močno v škripcih še lani (2013) poleti, ko je bilo 
stanje spet tako slabo, da cele tri mesece skorajda nisem pomolila 
nosa iz hiše. 
 

  

Brez nje sem se počutila, kot da živim v oklepu strjene sokrvice in ne 
morem niti dihati. 
 

  

Smilim se sama sebi (ker bi rada spala, pa noči preživljam v 
kopalnici). 
 

  

Lahko grem na kavo s kolegico, pa ne razmišljam ves čas samo o 
koži. 
 

Miselna 
preokupiranost. 

 

Tako kot sin gospe Belca, ki je že od najzgodnejših let trpel za zelo 
hudo obliko atopijskega dermatitisa, se tudi jaz celo življenje borim 
z isto boleznijo, z enako srbečo kožo, neprespanimi nočmi, 
neznosnim srbenjem, praskanjem do krvi in občutki sramu in krivde 
ob tem.  
 

Sram. ČUSTVOVANJE 

Ko pa me v večini vidite nasmejano in ‘normalno’ in si mislite, da 
sem čisto ok! So stvari, ki jih človek ne želi pokazati navzven, tudi ko 
je zelo hudo. Ali pa ne zmore. Ne zna. Kot pes, ki se zavleče v gozd, 
ko je bolan. Ker noče, da bi lastnik videl, da je šibak. To mi je dalo 
močno zavedanje tega, da se resnice mnogokrat zares ne da videti 
od zunaj. 
 

Strah.  
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Ko sem gledala slike ljudi v odvajanju in brala njihove zgodbe, 
preden sem sama začela, sem bila šokirana. Bila sem brez besed. 
Bila sem prestrašena. 
 

  

Strah pred poslabšanjem. 
 

  

Morda prikaz mojih poslabšanj v poznejših mesecih marsikoga, ki je 
na začetku odvajanja, demotivira 
 

  

Se vam zdi, da ljudje premalo delimo težke stvari z okolico? Gre za 
tabu? Je tabu pisati o tem, kar resnično občutimo, ker ni družbeno 
sprejemljivo biti nesrečen, obupan, na tleh? 
 

  

Bila sem prestrašena. 
 

  

Na forumu sem nekaj sicer brala o podobnih izkušnjah, a ko se to 
zgodi tebi, si pač šokiran. 
 

  

Koža predstavlja našo mejo s svetom. Mejo med tem, kar naj bi 
ostalo zunaj, in med tem, kar je naše, česar ne moremo in nočemo 
dati. Na sebi sem spoznala, da je moja poškodovana meja za sabo 
potegnila ogromno strahov pred tem, da se ne bom mogla ubraniti 
zunanjih vplivov. 
 

  

Hkrati s povsem razumnimi strahovi pa so se na plano prikradli tudi 
tisti iracionalni, iz najzgodnejšega otroštva. 
 

  

Imam napade joka, slabega počutja. 
 

Žalost.  

Kakorkoli, hočem povedat, da sem trenutno na tleh s počutjem.   
Jokala sem vmes, imela nonstop prižgano luč. 
 

  

Počutje nh nh … trenutno precej slabo. 
 

  

Poskušam biti pozitivna, ampak trenutno ne uspeva.  
 

  

Žalostna sem in potrta.  
 

  

Je pa res, da še vedno včasih izgubim kontrolo in se razjokam, kadar 
imam nekaj hujših dni. 
 

  

Jokala sem vsak dan, vsako jutro od bolečin v banji, skoraj vsako noč 
v postelji od jeze, nemoči in ogabnega vonja. 
 

  

Vendar to ne pomeni, da nikoli nisem na tleh. Tudi taki dnevi 
pridejo. 
 

  

Vame so se zlivali bolečina, strah in obup. 
 

Obup.  

21 tednov, 152 dni srbenja, mrazenja, obupa.  
 

  

Danes mi ne uspeva. 
 

  

Včasih se zlomim in se enostavno ne znam sestaviti nazaj.    
Brezup. 
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Omenjenega danes ne občutim več, čeprav še vedno občasno 
padem v brezup, povezan s simptomi odvajanja. 
 

  

In tako, vam povem. Priznam, da so trenutki, ko me brezup 
prevzame in se lahko samo zvijem v kepo na kavču. 
 

  

Da so kotički mene, ki so obupali. Kotički, ki bi radi, da bi bilo vsega 
konec. V meni so kotički, ki jih ne morem prepričati drugače. 
 

  

Pa tudi jaz sem bolje (o tem več drugič), ampak vseeno imam 
trenutke, ko padem in se ne znam pobrati. 
 

  

Veliko krizo pa sem imela okrog 2. leta, ko je bila situacija spet zelo 
slaba, skorajda nevzdržna. Morda je bil to obletnični izbruh, 
kakorkoli pa, sem se en dan v sončnem popoldnevu znašla na 
postelji, objokana, obupana in na robu živčnega zloma. 
 

  

Bila sem prepričana, da ne bi smelo tako dolgo trajati in da ne bo 
nikoli konec. 
 

  

Tako dolgo sem gojila to upanje, da ko sem prišla do te točke in se 
mi je stanje POSLABŠALO, nisem več videla poti naprej. 
 

  

Adrenalin na vrhuncu, občutki brezupa. 
 

  

In tako, vam povem. Priznam, da so trenutki, ko me brezup 
prevzame in se lahko samo zvijem v kepo na kavču. 
 

  

V sebi sem začela delati paniko, čutila sem kaos, nisem se znala več 
kontrolirati. 
 

Panika.  

Spala nisem skorajda nič, napadi panike ob hudem srbenju so bili 
vse pogostejši. 
 

  

Če poskušam izraziti ta občutek, samodejno naredim grimaso, ki bi 
jo naredila, če bi želela izbruhati vsebino iz želodca. 
 

Gnus.  

Na moj 100. dan odvajanja sem bila na psu. Že zadnjih par tednov 
sem lahko izbruhnila v jok ob povsem normalnih situacijah. Ob 
pogledu na nasmejanega nečaka bruhnem v jok. Ker nekdo ni slišal 
nečesa, kar sem rekla, bruhnem v jok. Ob kosilu bruhnem v jok. Ko 
sem se zbudila in nikogar ni bilo nikjer, sem bruhnila v jok. 
 

Depresija.  

Priznam, včasih imam pomisleke o svojih sposobnostih, žalostna 
sem, strah me je in polna sem jeze in obupa!!! 
 

  

Ko jo občutim, se ji sprva prepustim, ker ne znam drugače. Včasih 
sem par dni kot zombi, mogoče na meji depresije, rahlo zaprta vase. 
 

  

Čeprav, lahko priznam, da takrat ne znam videti ničesar v lepi luči. 
 

  

Da je v meni divja jeza na življenje, nase, na vse, kar je!  
Čutim divjo, kruta jezo in bes. 
 

Jeza.  

Nekaj moram danes takoj pojasniti, da slučajno ne pozabim. Namen 
mojega bloga ni pljuvati po zdravnikih, sistemu, državi, celo ne na 
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splošno po steroidih. Tega res ne bi rada, čeprav me včasih zagrabi 
hudičevo močna potreba po tem. 
 
Nekajkrat sem se znašla na robu pameti, neprespana in razdražena 
sem začela boksati in brcati blazine, dokler nisem od same telesne 
izčrpanosti v joku zaspala. Norišnica style. 
 

  

Pa tudi globoke jeze na svojo kožo, ki mi kar ne neha in ne neha 
jemati energije, svobode in spreminja moje življenje v nenehen boj 
za obstanek.   
 

  

Trpijo za depresivnimi stanji in imajo samomorilne misli. 
 

Samomorilnost.  

Izgubo volje do življenja. 
 

  

Poleg tega sem razdražljiva, živčna in čustveno občutljiva.  
 

Razdražljivost.  

Razdražljiva sem. 
 

  

Dobim napad energije, smejem se na glas, in to kljub temu da nisem 
dobro. 
 

Manija.  

Ampak je toliko boljše, da lebdim od veselja. 
 

  

Kar mala manija me je zagrabila in vsa srečna sem spraševala 
premražene prodajalce vse mogoče bedarije o njihovih izdelkih, 
samo da se je bilo o čem za pogovarjati. 
 

  

Čudno, da je fant sploh kaj spal zraven.  
 

Krivda.  

Ranim si kožo in še paše mi – ko se praskam, zadovoljujem to bolečo 
ekstazično željo telesa, da bi se znebilo bolečine, ki pa se nato s 
praskanjem samo še stopnjuje. 
 

  

Ne more odvzeti bolečine, kar ga grozno frustrira in včasih ima vsega 
dovolj, za kar se za nameček lahko počuti krivega. 

  

Ja, sliši se super in izi, vem, da ni tako. V resnici smo kar zahtevni. 
 

  

‘Biti doma s svojo rdečko (dan za dnem) ali početi nekaj, kar si iz srca 
želim?’, ‘Si privoščiti moten spanec ali čohati svojo rdečko več ur, da 
ji olajšam srbenje?’, ‘Vem, da me potrebuje, ampak vse skupaj me 
že hudo frustrira …’, ‘Kaj naj storim??!’, 
 

  

Najpomembneje je, da nimate občutka, da ne morete pomagati. 
 

  

O tem, kako vse, kar se mi dogaja, vpliva na ljudi okrog mene, ki jih 
mora ta občutek nemoči kar konkretno ‘ubijati’. 
 

  

Na moja starša, ki, kolikor ju poznam, kar malo trpita še namesto 
mene. 
 

  

Na mojega fanta, ki že res napeto čaka, da bom okej, da lahko 
končno prideva na Triglav in potujeva v Azijo. In počneva še 1000 
drugih stvari kot normalen par pri 25. letih. 
 

  

In ki ga moram včasih jaz tolažiti zaradi mojih simptomov, ker je več 
kot očitno veliko mojega odvajanja tudi na njem. 
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In seveda na moje prijatelje, ki si želijo, da bi se počutila dobro, in 
glede tega ne morejo storiti ničesar. 
 

  

Ne želim, da vas ‘stiska’ občutek nemoči zaradi mene. 
 

  

In čeprav tukaj to znam nekako ubesediti, tega ne znam narediti, ko 
z nekom sedim na kavi. Ne zdi se mi fer, da jih obremenjujem s tem. 
Da toliko zahtevam od njih. 
 

  

Včasih se mi zdi, da je sebično od mene, da delim vse to in potem 
nazaj dobim podporo tako veliko ljudi. Medtem ko obstajajo mnogi, 
ki tega razumevanja, ki ga prejmem jaz, ne dobijo. 
 

  

In ko sem ozavestila to, da nisem kriva, se mi je odvalilo breme iz 
hrbta. Res je. Nisem kriva. 
 

  

Tako kot sin gospe Belca, ki je že od najzgodnejših let trpel za zelo 
hudo obliko atopijskega dermatitisa, se tudi jaz celo življenje borim 
z isto boleznijo, z enako srbečo kožo, neprespanimi nočmi, 
neznosnim srbenjem, praskanjem do krvi in občutki sramu in krivde 
ob tem.   
 

  

Bila sem prepričana, da nekaj delam narobe. 
 

  

Na koncu tunela sveti luč. 
 
Koža po odvajanju je zdrava ali pa vsaj veliko bolj zdrava kot med 
uporabo topičnih steroidov. 

Upanje. 
 
 
 
 

 

Ampak tega enkrat BO KONEC.   
Še enkrat toliko in upam, da bo najhujše mimo. 
 

  

Vse bo še okej. 
 

  

Hudo, hudo, hudo je težko in boleče, ampak BO MINILO! 
 

  

In če sem se v tem času naučila česa, sem se tega, da naš naravni 
sistem razstrupljanja, presnavljanja, obnavljanja in odvajanja sam 
najbolje ve, kaj dela. 
 

  

Že konkretno čutim, kako se s prsti na nogah dotikam druge strani 
tega krutega procesa, kako počasi počasi dosegam trdno podlago 
pod sabo. 
 

  

Zapomnite si: vsi bomo prišli na drugo stran, vsi bomo imeli na 
koncu zdravo kožo. 
 

  

Za njem pridejo lepši (dnevi). 
 

  

Ohrani zaupanje, vedenje, da bo tega enkrat konec. 
 
Ne razmišljaj, ne premlevaj, nehaj dvomiti! Tega enkrat BO konec. 
Enkrat zagotovo in brez dvoma bo minilo!!! 
 

 
 
 

 

Na koncu BOŠ imela zdravo kožo. 
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Ne pravim, da bo taka ostala, poslabšanja so normalna, ampak to je 
dokaz, da ozdravljenje je! Pred parimi dnevi sem imela precejšen 
oozing, danes ga je manj. Od morja naprej imam samo eno kopel na 
dan. 
 

  

To je bil zame izredno čustven dan. V sebi sem že tri mesece zbirala 
številne negativne občutke odvajanja. 
 

Kopičenje čustev.  

Fuf, ja, ena teža je v moji duši trenutno. Ma kaj teža, cela gora skal. 
 

  

Vzrok je bil v tem, da se je žalosti, strahu in odpovedovanj nabralo 
do roba sklede. 
 

  

Vsa čustva so v valovih pljuskala čez. 
 

  

Pogosto začutim, da se valovi spet začenjajo zlivati čez robove. 
 

  

Vse težje obvladujem čustva in držim psiho nad gladino. 
 

  

Vse to (zgoraj) se kopiči in je kot črnina v meni, ki jo ne zmorem 
izpljuniti ven, ker je tako velika in gosta. 
 

  

Stres povzroča poslabšanje stanja kože. 
 

Psihosomatika.   STRES 

Moje telo je napeto. 
 

  

Občutim skoraj fizično potrebo po bruhanju, čeprav ta ne izhaja iz 
želodca. 
 

  

Najbolj je izstopalo poslabšanje ob selitvi v novo stanovanje zaradi 
stresa ob seljenju in časovne stiske. Takoj po selitvi sva šla s fantom 
namreč na morje in vse je bilo potrebno storiti v kratkem času. 
 

Poslabšanje zaradi 
stresa. 

 

Verjetno je za to kriv tudi stres (za poslabšanje). 
 

  

Povzroča pa jo kaj drugega kot stres, ki je skupno ime za vsako, tudi 
najmanjšo nevšečnost, čustvo, misel, dejavnost, ki nas vrže s tira in 
sporoči našemu avtonomnemu živčnemu sistemu, da je čas za to, 
da v kri izloči adrenalin. 
 

  

Lahko se sesuješ, občasno preležiš cel dan, pokličeš nekoga in mu 
poveš, da je to eno navadno sranje, izkričiš, narediš pač, kar ti 
pomaga, kar ti oblaži stanje. To ti je dovoljeno! 
 

Strategije 
soočenja s 
stresom. 

 

Danes imam grozen dan. 
 

Poslabšanje. IZGORELOST 

Kljub temu da po tem zapisu sodeč izgleda, kot da se poslavljam od 
odvajanja, žal temu ni tako. V času zime se situacija ni nič izboljšala. 
Tako da ostajam nekje na enaki situaciji kot zadnje pol leta, od 
oktobra dalje.  
 

  

Ko sem prišla domov, stran od morske vode in slanega zraka pa se 
je stanje vrnilo v stare tirnice – srbenje, rane, neprespane noči. 

  

 
Koža počasi spet drsi v slabše stanje … Sem pa vesela, da ni več 
tistega groznega mraza. Gremo naprej. 
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Na žalost se koža še poslabšuje, fleke imam že skoraj povsod, po 
rokah, nogah, hrbtu, počasi tudi na trebuhu. Po obrazu suha koža. 
 

  

Naslednji trije tedni so dosegli dno mojega obstoja. Oteklina in 
rosenje se nista umirila do konca tretjega tedna. 
 

  

Od zadnjega zapisa je šlo samo navzdol. 
 

  

Po 9. mesecu se je začela jesen in nato zima – ki je bila preveč 
naporna, da bi se spravila k pisanju. V 10. mesecu se je zame namreč 
začel ‘anniversary flare’, ali ‘obletnični izbruh’, o katerem poroča 
večina ljudi v odvajanju. 
 

  

Po enem mesecu stagnacije, ko se stanje ni na pretirano slabšalo ne 
boljšalo, je sledil nov, tokrat najmočnejši udarec. 
 

  

Po treh dneh boljšega spanja pa spet nazaj v spanje z večurnimi 
prekinitvami, obupom, solzami. V nov zagon 
 

  

Proti lanskoletnem dopustu je bilo moje stanje tokrat VELIKO slabše. 
 

  

Sedaj je ob prehodu v hladnejše obdobje situacija spet slabša. 
 

  

V splošnem se počasi slabša, vedno več oozinga, vedno pogosteje, 
zelo intenzivno srbenje, otekanje, počutim se grozno, valovi vročine 
in mraza, včasih drgetam, čutim zbadanje, mravljinčke, občutek kot 
da imam pod kožo mravljišče. 
 

  

Včeraj je šlo pa nazaj na še slabše. 
 

  

Zadnji teden se koža počasi poslabšuje. 
 

  

Dan, v katerem se počutim svobodno, udobno, veselo, 
neobremenjeno, utrjeno … Dan, v katerem živim. Po 200. dneh je 
moja koža drugačna. Skoraj popolna za druge, a zame popolna. 
Dnevi so postali normalni. Spim cele noči, včasih se sploh ne zbudim, 
oblačim se, v kar želim, tudi v volno (! – mesece nazaj niti bombaža 
nisem prenašala), lahko se brezbrižno gibam, treniram, hodim na 
faks brez kakršnih kolih bolečin, zbadanj, srbeža … 
 

Izboljšanje.  

Danes se to dogaja le še občasno, in ne več vsakodnevno kakor prej. 
 

  

Danes sem 29. mesecev v odvajanju, in stanje se mi počasi počasi 
izboljšuje. 
 

  

Danes srbenje ostaja, ampak v omenjeni hujši obliki le še občasno, 
sicer je stanje veliko bolj znosno. 
 

  

Do par dni nazaj, ko je prišlo do prvega konkretnega izboljšanja!  
Tri dni sem boljše spala, mrazenje je po treh mesecih ponehalo 
(hvala bogu!! :))), Srbenje se je zmanjšalo. 
 

  

Dobivam energijo, mogoče tudi zato, ker ob zori in mraku zadnji 
teden hodim na dolge sprehode. Zgodnje vstajanje mi daje občutek 
produktivnosti, ki ga zelooo potrebujem. Življenje se počasi 
sestavlja nazaj. 
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Imela sem občutek, kot da imam prvi ‘break’ – YAAAY xD. 
 

  

Junij je, moj mesec, in končno tudi občutim, da je toplo.  
 

  

Kljub temu pa se mi je stanje po prejšnji objavi pri 200 dneh 
odvajanja v splošnem izredno izboljšalo. 
 

  

Ko pride boljši dan, plavam, gibam se kot vetrič. 
 

  

Ko pride boljši dan, plavam, gibam se kot vetrič. 
 

  

Koža na potenje še vedno reagira, ampak veliko MANJ!  
 

  

Kožne žile so se počasi vračale nazaj na normalno debelino, rdeča 
sem bila le še nekaj ur na dan. 
 

  

LAHKO pa sem bolj sproščena v splošnem, ker srbenje ni tako hudo 
kot je bilo. 
 

  

Mmmmm, počasi, počasi se počutje izboljšuje. 
 

  

Moram povedati, da je moje drugo leto tega procesa kljub vsemu 
velikooo lažje od prvega. 
 

  

Na morju se je situacija malo umirila. 
 

  

Ob koncu poletja sem imela kakšna dva meseca lepše kože. 
 

  

Par dni nazaj sem imela par lepih dni. 
 

  

Po kopeli sem bila zopet vsa rdeča in roseča, vendar se je rosenje 
vsak dan za las zmanjšalo. 
 

  

Po več mesecih non stop srbenja sem na morju imela super dneve, 
ko me skoraj ni srbelo. 
 

  

Prejšnje leto aprila sem bila zmrznjenka v najhujšem pomenu 
besede. Noro mrazenje je trajalo kake štiri mesece (in to v času med 
pomladjo in poletjem!), potem pa sem bila povprečna zmrznjenka. 
Počasi počasi se mi termoregulacija telesa normalizira. 
 

  

Sedaj mi meseci švigajo mimo kot za stavo. Res je postalo precej 
lažje. 
 

  

Sem 15 mesecev v odvajanju in dogajajo se majhne spremembe na 
bolje. Po dolgem času sem opazila, da imam noge gladke! Uau! 
Rdeče so le še za koleni, kjer me tudi še pogosto srbijo.  

Potem čez nekaj časa me je prešinilo, da me ne zebe več toliko. 

  
 
 

Srbenje je še vedno prisotno, ampak v VELIKOO manjši meri in veliko 
manj intenzivno. 
 

  

Šla sem v kino, na en plesni večer (ki se je končal s celonočnim 
napadom srbenja), en dan preživela ob Kokri, celo bila v šopingu z 
dobro prijateljico.  To je več kot skozi celo odvajanje. 
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To (potenje) se je v drugem letu izboljšalo – ne popolnoma. 
 

  

Včasih po dnevih, ko se nisem znala izkopati iz teme, zaznam, da se 
počutim boljše. 
 

  

Avgust sem preživela na potovanju, ki je po mojem mnenju nekoliko 
ustavilo proces izločanja strupov,  saj se naše pametno telo zdravi le 
takrat, ko ima za to dobre pogoje, in na potovanju se pač energija 
usmerja v druge namene. 
 

Cikličnost.  

Dober primer je mali soborec Filip, ki je v odvajanju kakšnih 11 
mesecev in se je pred kratkim po obdobju super kože spet bojeval z 
ranami, mazanjem, povoji in brezupom. 
 

  

Ja, so slabši in so boljši dnevi. 
 

  

Kdo ve, kako dolgo bo trajalo izboljšanje, glede na to, da se situacija 
spreminja iz ure v uro … Ampak živim za vsak tak trenutek.  
  

  

Luščenje se je končalo, stanje kože se je poslabšalo, po celem telesu 
sem dobila koprivnico in posledično oozing. In spet sem na začetku.  
 
Mislim, da sem vstopila v obdobje neprestanega izboljšana in 
poslabšanja. 
 

  

Moja dolgotrajna ''levitev'' poteka v ciklih-koža je en dan ali več 
rdeča, mehka, potem se barva normalizira in izgleda normalno (juhu 
za nekaj dni normalne kože), nakar se tekstura začne slabšati, 
postaja vse debelejša, razpokana, boleča in srbeča, tako da na koncu 
na nekaterih delih (roke, vrat, pregibi) izgleda podobna slonovi koži. 
Zadnja faza je intenzivno luščenje, ki mu zopet sledi rdečina-katere 
vzrok je izpust dušikovega oksida, ki je bil dolga leta zatrt s 
kortikosteroidi, zdaj pa se telo ''maščuje'' z velikansko proizvodnjo 
le-tega. 
 

  

Niti ne vem, kako opisati zadnjih 5 mesecev odvajanja. Situacija je 
ves čas nekje na isti ravni – imam izboljšanja, ki se izmenjujejo s 
poslabšanji. 
 

  

Od januarja dalje se zdravje torej opazno izboljšuje. Izboljšanja so 
nepredvidljiva prav tako kot poslabšanja. Še vedno pridejo dnevi, ko 
ne morem iz hiše, ker sem po obrazu in celem telesu popolnoma 
rdeča, vendar vsaj otekline niso več močne. 
 

  

Po dveh letih in pol agonije, ko je moje stanje končno tako dobro, 
da se večino dneva lahko počutim kolikor toliko brez težav. 

  

Po pol leta brez gibanja se, zdaj  končno začela nabirati kondicijo. 
Zaenkrat z jutranjimi in večernimi sprehodi, ki mi dajejo ogroomno 
energije. 
 

  

Po začetnem izbruhu v prvih treh tednih se mi je v petem tednu koža 
malo umirila. 
 

  

Postopno se izvijam iz vrtinčenja in padanja zadnjih mesecev (ali 
bolje rečeno skoraj dveh let). 
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Pot do krepkega zdravja je dolga in polna vzponov in padcev, a je 
vendarle to edina osrečujoča pot do samega sebe. 
 

  

Simptomi še vedno krožijo, tako kot prej. 
 

  

Smo v večnem začaranem krogu poslabšanj v najbolj ključnih 
trenutkih življenja. 
 

  

Stanje se mi je občasno izboljševalo in poslabševalo. 
 

  

Bila pa je pot kar dolga. 
 

Dolgotrajnost.  

Če ne bi vse skupaj trajalo že dve leti in pol, bi lahko rekla juhuuuuu, 
vendar me je v tem času kako pretirano navdušenje nad polževim 
napredkom že stokrat minilo. 
 

  

Gre za grozljivo dolgotrajno odvajanje. 
 

  

In je trenutno v hudem zagonu simptomov pri 21 mesecih 
odvajanja! 
 

  

Istočasno  je neverjetno, da je minilo že toliko časa! 
 

  

No, na srečo je moj organizem dovolj močan, da se po osmih 
mesecih že začenjajo kazati znaki izboljšanja zdravja. Že po osmih 
mesecih, ja. Malo čudno je slišati, mar ne? 
 

  

Po mojem mnenju sem imela motne v izločanju kortizola že od 
osnovne šole dalje, in steroidne kreme so nekako le zakrivale in še 
pospeševale hormonsko motnjo). 
 

  

Rekla bi, da je ta izbruh trajal od 10. do 12. meseca. 
 

  

To prekleto sranje traja več mesecev ali celo več let. 
 

  

V odvajanju sem že pet mesecev.   

Nepredvidljiva čustvena nihanja. 
 

Nepredvidljivost.  

Odvajanja se ne da opisati enostransko. Je prekleto kompleksen in 
te udari takrat, ko tega sploh več ne pričakuješ. 
 

  

Porajala so se mi mnoga vprašanja. Kako dolgo bodo stranski učinki 
steroidov vidni na moji koži? Se bo stanje slabšalo, in če, kako slabo 
bo? Kdaj bom spet zdrava? Kaj lahko naredim, da telesu pomagam 
prestati to detoksifikacijsko krizo? Na vsa ta vprašanja še vedno ne 
vem jasnih odgovorov, mislim, da to pove mnogo o nepredvidljivi 
naravi odtegnitve. 
 

  

... je sledila vse večja utrujenost, ki se je prevesila v izčrpanost, ta pa 
v pogoste napade joka. 
 

Izčrpanost.  

Brez motivacije. 
 

  

Čeprav je v meni tooook energije, samo trenutno ne pridem do nje. 
 

  

Čutim utrujenost in brezvoljnost.   
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Da ne omenjam, da sem bila po več mesecih stalnih bolečin, šokov 
in kroničnega vnetja že tako ali tako do dna izčrpana. Ampak dno je 
tako relativno. 
 

  

Izžetost, brez energije. 
 

  

Ko sem bila v bolnici, sem po cele dneve samo spala, tako sem bila 
izčrpana. 
 

  

Konec avgusta nisem več zdržala, bila sem kronično izčrpana, zato 
sem se strinjala, da me zopet sprejmejo v dermatološko bolnišnico. 
 

  

Lažje se osredotočam na stvari. 
 

  

Na koncu sem izčrpana, izmozgana in nepotešena.   
Nimam več energije delati kar koli, ker ves čas občutim to neumno 
mrazenje in ogromno energije izgubim zaradi njega. 
 

  

Niti več nimam energije, da bi se trudila to storiti. 
 

  

Posledica tega so valovi hude utrujenosti, občutki izčrpanosti (kot bi 
prebolevali gripo) … 
 

  

Resno sem razmišljala o njih (soborce) in si želela, da bi bilo te more 
konec – za njih in tudi zame. 
 

  

Slišati bo čudno, vendar lahko rečem, da se šele zdaj zavedam, da 
sem večino svojega življenja preživela na adrenalinskem šusu. Zato 
mi do letošnjega leta niti ni bilo nikoli prav jasno, ali sem pod 
stresom ali ne, počutila sem se itak večino časa utrujeno in na robu 
moči. 
 

  

Spomnim se prvega sprehoda po mesecu dni bolniškega življenja. Z 
mami sva šli do bližnjega polja in nazaj. Ko sem iz pločnika hotela 
poskočiti na cesto, sem malodane klecnila in padla. Stegenske 
mišice so v enem mesecu tako oslabele, da sem se jih morala počasi 
spet navaditi uporabljati. 
 

  

To je bil zame tako velik korak naprej, kot sem ga doživela morda 
trikrat v celem odvajanju, ob največjih izboljšanjih. 

  

Upam, da kmalu mine, ker to je pa res že preveč. 
 

  

V istem času sem dobila novo službo in vso energijo začela vlagati 
tja, zato se ni zgodila objava, ki sem jo planirala ob svoji obletnici. 
 

  

Vsake toliko mi zmanjka volje, in kljub temu da gre koža počasi na 
bolje, je psiha pod vse večjim pritiskom. 

  

Vso energijo več ali manj usmerjam v to, da sem.  
 

  

Zadnja dva tedna se počutim izžeto, občutim utrujenost, ki seva 
odznotraj. 
 

  

Zaradi hormonskega kaosa (kot posledice odvajanja) in zaradi vseh 
fizičnih simptomov doživljala globoko utrujenost (ki je bila posledica 
nespečnosti, mrazenja in vseh drugih simptomov). 
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Tudi energije in koncentracije imam več (ob izboljšanju) ... 
 

Težave  
koncentracijo. 

 

V sredo (čez 5 dni) imam dva izpita, pa se ne morem skoncentrirati, 
da bi se učila.  
 

  

Traja dlje kot po navadi, da kaj naredim. 
 

Brezvoljnost.  

Sita sem tega. Poln kufer imam vsega.  
 

Naveličanost.  

Vsi te ‘napadi’ srbenja, in to čudno počutje, mravljinčki srbenja pod 
kožo in valovi mraza in vse to s*anje počasi načenjajo moje 
razpoloženje in splošno počutje. 
 

  

Imam suho, srbečo kožo, ki je občutljiva prav na vse. 
 

Neznosen srbež. HUDO FIZIČNO 
NELAGODJE 

Si se praskal CELO NOČ – kar lahko pomeni dejansko nonstop VEČ 
UR skupaj. 
 

  

Sredi noči si šel po ledene obkladke in si jih s stisnjenimi zobmi 
polagal na telo, da bi ublažil srbenje. 
 

  

Srbečica, srbečica, srbečica … aaa!!! 
 

  

Čisto majčken košček torte – takoj po tem divja srbečica po celem 
telesu, cela noč norega praskanja, umirilo se je šele naslednji dan 
sredi dneva. 

  

Včeraj in danes sem po kosilu dobila napad srbenja. 
 

  

Zraven še srbenje, ki je vedno hujše … Ne vem več, kaj naj.  
 

  

Ko sem prišla domov, sem imela hud napad srbenja, še sedaj ni okej, 
in ponoči ne bo okej … Ampak vseeno, rabim to! 
 

  

Gre za globoko boleče srbenje, ki seva iz notranjosti telesa in se ga 
ne da zatreti ali zadovoljiti. Je kot ekstazičen občutek pred 
orgazmom, ko je celo telo napeto in kriči po sprostitvi, in to ure, 
dneve, tedne in mesece! 
 

  

Ja, popraskam se. Ja, popraskam se do krvi.  
 

  

Tak napad srbenja lahko traja cel dan ob slabem dnevu. 
 

  

Srbenje je nenormalno.  
 

  

Srbenje se je takrat spet ojačalo in največji problem so postale roke 
in trebušni predel. 
 

  

Ampak ni tako preprosto, ko začutiš tisto znano z norim užitkom 
pomešano bolečino. Že samo božanje je božansko. In potem hitro 
preideš na zadržano praskanje. 
 

  

Če nohtov ne bi imela ves čas spiljenih, bi si kožo kar posnela s 
telesa! Srbenje torej ostaja – žal zadnji simptom, ki gre … Vedno 
znova praskanju sledi pekoča skeleča bolečina, ki pa jo je običajno 
lažje prenesti kot srbenje. 
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Srbenje ostaja, vsak dan se po parkrat še vedno histerično spraskam 
do krvi. 
 

  

V celotnem  prvem letu sem vsakodnevno in ves čas imela občutek, 
da po meni gomazijo mravlje, da je moje celotno telo, z mojimi 
notranjimi organi vred popikano s tisočimi komarji na enkrat. Ko 
sem se praskala, nisem čutila bolečine, čeprav sem za praskanje 
uporabila vso svojo moč, da bi ‘dosegla’ izvor srbenja. 
 

  

Čutila sem zgolj ekstazično in ‘orgazmično’ zadovoljitev, ob čemer 
sem se praskala le še bolj in bolj in bolj. 
 

  

Ko sem prenehala, me je vrglo nazaj v realnost, kjer je bilo srbenje 
in skelenje (zaradi ranjene kože) tako hudo, da sem želela le spet 
pobegniti v ekstazo praskanja. 
 

  

Čeprav je to pomenilo, da sem si ranila kožo celotnega telesa, po 
čemer sem okrevala nadaljnjih nekaj dni. 
 

  

Moram vam priznati, da ne mine noč, ko se ne bi divje razpraskala, 
si odprla zaceljenih ranic, si odpraskala stran krastic, ki jih je tvorilo 
telo. 
 

  

Utrip mi naraste in ko začutim erotično (ja, erotično) sladko 
bolečino praskanja, ni več konca. Žal je tako, da gre za občutke, ki 
so podobni orgazmičnim. Kožne orgazme doživim po 30 x na dan. 
 

  

V avtu se sicer še vedno praskam, in kadar je dan zelo vroč, se 
spotim po celem telesu, in me je skoraj konec, preden pridem do 
doma, ampak pogosto se to ne zgodi 
. 

  

Ponoči in kdaj tudi podnevi sem začela dobivati napade nekake divje 
izražene koprivnice, ko se je iz različnih predelov kože, najpogosteje 
hrbtne strani dlani in podlahti začel sproščati histamin. Roka mi je v 
nekaj minutah dobesedno prebledela in se napihnila do otrdelosti. 
 

  

Predstavljajte si, da vas po roki v par minutah popika 100 komarjev. 
To je tako srbelo, da če bi v tistem trenutku imela pri sebi nož, 
mislim, da bi si v norosti lahko posnela dol vso povrhnjico. 
 

  

Pomagali niso niti antihistaminiki niti pomirjevala, noči so postale 
zaradi stalnega srbenja neznosne. Občutek sem imela, da se mi pod 
kožo plazi tisoče mravelj in noči so minevale v obračanju v postelji 
in ''lovljenju'' le-teh. 
 

  

Srbečica, o, ja, to je še nadloga. To ni navadna srbečica, to je, kot če 
bi vam ves čas na telo špricalo vroče olje in bi skoraj poskočili in se 
morali popraskati. 
 

  

Je sicer še suha in zategnjena, t. i. ‘slonja koža’, ki je posledica 
stanjšanja kože. 
 

Težave s kožo.  

Na prstih na rokah so flekci, ki tam že kar dolgo vztrajajo, postali zelo 
suhi. Po prstih in dlaneh so se pojavili mehurčki, napolnjeni s 
prozorno do oranžno tekočino. Ni jih še veliko. Drugje se flekci 
počasi širijo.  
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Fleke imam po rokah, hrbtni strani dlani, ramah, vratu, malo proti 
obrazu, čez cel hrbet, malo po stegnih in mečih. Suho kožo, ki je tudi 
srbeča, imam tudi po obrazu, sploh nad očmi. 
 

  

Koža je super občutljiva in suha. Ko se praskam, iz nje leti odmrla 
koža v obliki prahu. 

  

Ni bilo pravega učinka pomiritve kože, še ko sem šla spat ne. 
 

  

Koža stagnira, suha je, lušči se.   
Po nogah imam fleke po skoraj celih okončinah, zgornji del telesa 
itak. 
 

  

Ubijajo me novi simptomi - neko skelenje kože, pekoči občutki, 
zategovanje, suha, suha v notranjost izsušena koža po celem telesu. 
 

  

Roke se mi nikakor niso hotele zaceliti, vedno znova sem jih 
razmrcvarila in si obljubljala, da ne bom več. 
 

  

Ampak potem je koža postala tako globoko izsušena, da zaradi 
zategovanja kože zjutraj nisem hotela vstati iz postelje, saj se je bilo 
z njo enostavno pretežko soočiti. Takrat sem se odločila, da je čas za 
spremembo. 
 

  

Še vedno srbi, še vedno slabo spim, še vedno je koža suha in sneži iz 
mene. Še vedno je vneta in rdeča.  
 

  

In koža izgleda že blizu normalne (če odštejem pregibe rok in nog 
ter členke na rokah, kjer je še nekoliko zadebeljena). 
 

  

Julij je minil še kar mirno, počasi je koža postajala izredno suha, po 
stegnih, golenih in nadlahteh se je spustilo tisoče drobnih 
mozoljčkov, tako da je izgledalo, kot da prebolevam norice. Lica in 
veke so bile večino dni prekrite z rdečo, lišajasto, luščečo se kožo. 
Srbenje je bilo znosno, morda le nekaj minut na dan. 
 

  

Hkrati se je začela slabšati tudi koža po drugih delih telesa, rdeči 
izpuščajčki so prekrivali stegna in goleni, pa tudi trebuh, hrbet, cele 
roke, vrat in hrbtne strani dlani. 
 

  

Občutek zategnjenosti. Predstavljajte si, da je vsak ud vašega telesa 
posebej oblepljen z lepilnim trakom. Zdaj pa hodite, kuhajte, 
nakupujte, v mojem primeru hodite k športni, delajte prevale, kolo, 
spodnji odboj … Fino. 
 

  

Zadnje dni se mi je rdečica razširila tudi na vrat in na obraz. Sedaj pa 
res komaj kje najdem zdravo kožo, se mi zdi da samo na podplatih, 
pa še tam postaja rdeče. 
 

  

Koža je še kar suha, ampak dosti bolj prožna in vlažna kot je bila. 
 

  

Koža vedno bolj vneta. 
 

Vnetja.  

Srbenje nenormalno, mrazenje nenormalno, koža vneta kot še nikoli 
po CELEM telesu. 
 

  

Takoj prvo jutro po prihodu domov s počitnic, začetek septembra, 
se je začelo zares. Veke so mi čez noč tako zatekle, da sem zjutraj 
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komaj odprla oči. Koža okoli njih je bila živo rdeča in oteklina tako 
močna, da sem lahko čutila, kako nabreknjeno tkivo v orbiti stiska 
moje zrklo, ki ga je bilo boleče premikati v vse smeri. Oteklina se je 
v naslednjih tednih nekoliko unesla, vendar se še po šestih mesecih 
zjutraj občasno zbujam z rahlo zatečenimi vekami. 
 
Poleg otekline se je iz sluznice vek začela pospešeno izločati tudi 
belkasta sluz, ki mi je skorajda vsako noč veki zlepila skupaj, da sem 
jih morala zjutraj ročno razlepiti, preden sem lahko pogledala v svet. 
Tudi vid se mi je poslabšal.  
 

  

Sredi septembra se mi je na stegnu od neznano kod pojavil tudi 
absces, ki je v nekaj dneh postal velik kot oreh, zato so me z Urgence 
poslali na nujno operacijo na Polikliniko. 
 

  

Začelo se je konec oktobra, ko sem opazila, da mi ponoči zateka koža 
na rokah in nogah. Prav zares, koža s podkožjem vred je na 
nadlahteh, podlahteh, stegnih in golenih, čez kak teden pa še po 
hrbtu in trebuhu zatekla tako, da sem lahko čutila, da mi celo ovira 
pretok krvi v venah, saj mi je oteklina roko stisnila kot rokav pri 
ročnem merilcu krvnega tlaka. 
 

  

Vstala sem in šla v kopalnico. Oči so bile tako zatečene, da sem skozi 
tanki reži lahko videla, da se moj obraz spreminja v rdeč balon. 
 

  

Moj obraz se je spremenil v rosečo se oteklino. 
 

  

Poslabšale so se tudi otekline po okončinah. 
 

  

Noči in jutra so bila najhujša. Vsako noč sem ležala v postelji, čez 
glavo in okoli vratu pokrita z gazo, ki je pivnala sokrvico. Pozabila 
sem omeniti, da se je hkrati začel rositi tudi vrat, kar je pomenilo, 
da ga zaradi otekline/bolečine nekaj tednov nisem mogla obrniti 
levo-desno za več kot kake 10 stopinj. 
 

  

Oteklina in rdečina celotnega obraza in udov pač nikoli ni bila 
značilnost atopijskega dermatitisa. 
 

  

Prvi teden po uporabi sem postajala rdeča. Vsak dan je bilo več in 
več rdečih flekov. Ti fleki so se čez čas združili in nastale so rdeče 
ploskve – po rokah sem dobila ”rdeče rokave”, trebuh je bil 
popolnoma rdeč, prav tako hrbet.  
 
V 3. tednu sem dobila močno vnetje nog na notranji strani. 
 

  

Vnetje, otekline. Vsako jutro sem se zbudila z zabuhlimi, otečenimi 
očmi, da sem včasih komaj gledala. Otekalo je praktično celo telo. 
 

  

Še vedno srbi in peče, sploh če se spotim, in včasih boli, kjer se 
spraskam. 
 

  

Včasih me noro zebe − zavijem se v več plasti oblačil, pa me še vedno 
zebe. Ves čas imam mrzle roke in noge. 
 

Težave s 
termoregulacijo. 

 

Čutim mrazenje. 
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Zadnje 14 dni (ali pa več – mesec do dva?) me že nooorooo zebe, 
zadnje dni pa sploooh. Prov res noro!!! 
 

  

Konec maja smo, skoraj junij!!! Pa sem oblečena v spodnjo majico, 
majico, jopico in velur, pokrita z dvema kapucama in zadekana v 
deko, v zakurjeni hiši (samo zaradi mene), pa me še vedno mrazi, 
kot da bi bila slečena v januarju. 
 

  

Morda me zebe kot pozimi sredi poletja. 
 

  

Zame je prinesel kar hudo poslabšanje z glavnim simptomom: 
nemogočim potenjem. Sem praktično vsako noč zamenjala po 3–5 
za ožeti premočenih majic. Pospešeno sem se potila tudi čez dan. 
 

  

Odzivanje kože na potenje (v obliki skelenja in srbenja) je bilo v prvih 
mesecih in v celem prvem letu denimo tako intenzivno, da kakršna 
koli telesna aktivnost pri meni ni prišla v poštev. 
 

  

V zadnjem času me najbolj moti, da še vedno reagiram na potenje, 
zaradi česar ŠE VEDNO ne morem masirati, plesati, kot bi želela, iti 
normalno v hribe, teči, pomagati doma v hlevu ali početi kar koli 
drugega, kar vključuje potenje. 
 

  

V najhujši krizi v začetku avgusta sem dneve, ko je bilo zunaj po 37 
stopinj, preživljala zavita v kovter, ker me je stalno tresla mrzlica, saj 
sem bila zopet zatečena od glave. 
 

  

O tem, da bi šla na sprehod po hladnem novembrskem zraku, ni bilo 
govora, zaradi razširjenih žil po vsem telesu me je treslo še v 
ogrevanih prostorih. Termoregulacija mojega telesa je odpovedala. 
 

  

Telesna termoregulacija je ob napadih ''rdeče kože'', torej ob 
nenadnem izpustu dušikovega oksida in razširitvi žil v koži in 
podkožju, odpovedala. Nekaj dni zapored sem se pod goro odej 
tresla od mraza, saj je prek razširjenih žil telo izgubljalo enormne 
količine toplote. 
 

  

Tresavica. Telesna termoregulacija je zelo oslabljena, zato se telo 
segreva/ohlaja na tak način. Bila je skoraj vedno prisotna in kako 
nadležno je to! Tudi to je razlog, zakaj nisem zaspala. 
 

  

Ob tem si jokal in bil v krču. Srčno rad bi na vse grlo drl v nebo od 
bolečine. Veš, da moraš hraniti energijo za kasneje. 

Huda bolečina.  

Peče, peče, peče, skeli … 
 

  

Že čez dan se nisem počutila dobro, preden sem šla spat, me je 
grozno peklo in srbelo, poleg tega me je bolela glava in želodec (ta 
me zadnje čase pogosto boli :/). No, vse je bilo narobe.  
 

  

Hkrati pa me je močno bolel tudi vrat, vnele so se mi tudi vse mišice 
od zgornjega dela hrbta navzgor. 
 

  

Da ne govorim o posledičnih bolečinah vratnih mišic. Edini položaj, 
ki sem ga lahko zavzela v postelji, je bil na hrbtu, ostalo je bilo zaradi 
bolečin nemogoče. 
 

  

Pekoč občutek. Bolečina.   



86 
 

Koža na hrbtu me še vedno boli, ko ležim, ampak precej manj kot 
me je. 
 

  

Dva dni nazaj sem prvič imela oozing – rosenje na mini področju na 
zapestju. 
 

Iztekanje sokrvnice.  

Koža je postala tako napihnjena s sokrvico ali zastajajočo limfno 
tekočino, da povrhnjica le te ni več mogla zadržati in je začela 
''puščati''. 
 

  

Rosenje se ni in ni nehalo. Nadaljevalo se je ves naslednji dan, po 
stanovanju sem hodila tako, da sem si gazo z ledom stalno pritiskala 
na lici, saj je drugače sokrvica začela polzeti navzdol po obrazu. 
 

  

Gaza se mi je v času spanja s sokrvico prilepila na obraz in vrat. Oči 
so bile popolnoma zalepljene z rumenim izcedkom. Do kopalnice 
sem našla pot bolj kot ne s  
tipanjem. 
 

  

Hkrati z napadi srbenja se je začela ponoči izcejati sokrvica tudi iz 
rok in pregibov, kar je prineslo enega najbolj ogabnih simptomov-
vonj. Rumena tekočina je na koži predstavljala odlično gojišče za 
bakterije in te so bile krive za nočni in jutranji grozljivi vonj izpod 
odeje, ki se ga sploh ne bom trudila opisovati.   
 

  

Hkrati po mojem mnenju delujejo tudi na jetra in ledvice in oslabijo 
njihovo funkcijo detoksifikacije organizma. 
 

  

Oozing. Zadnja dva tedna se mi je pojavilo tudi to, rosenje, 
prepuščanje kože. Gre za medcelično tekočino, ki začne pronicati 
skozi kožo, je lepljivo, viskozno … 
 

  

In krasno smrdi po železu. 
 

  

IIIIIIIINNNNN spet smo tam. OOZING. Takoj ko sem na prejšnjem 
postu napisala, da se mi je malo zmanjšal, se je spet začelo. 
 

  

Smrdi. Koža sama po sebi na nekaterih mestih smrdi. Pa tudi, če si 
umijem z milom, smrdi. 
 

  

Male žilice v koži so bile zaradi izpusta dušikovega oksida tako 
razširjene, da sem v obrazu boleče čutila vsak utrip srca. 
 

Oslabljenje srčno 
žilnega sistema. 

 

Pojavil se je tudi nov simptom. Po rokah imam mravljince in živci v 
rokah me noro bolijo.  
 
Včasih mi kar cel dan roke drevenijo ali me pa bolijo živci. 
  

  

Menstruacija mi zamuja dva tedna, kar prav tako pripisujem TSW-
ju. 
 

Težave s hormoni.  

Padel mi je imunski sistem. 
 

  

Ko pa sem že šla kdaj na sprehod ob večerih, ko se je vročina malo 
polegla, pa sem domov pridirjala v solzah, hudih bolečinah in 
srbenju po celem telesu. 
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Ko je rezultat čez en teden prišel nazaj, je bilo končno jasno ... 
Kortizol je bil za več kot 50 % znižan. Ne gre torej le za neverjetno 
hud dermatitis (z miozitisom, artritisom in še kakim dodatkom), 
moja adrenalka je bila na robu odpovedi. 
 

  

Da je ta drobna molekula (ki je tudi kortikosteroidni hormon, ironija, 
kajne) tisto, kar je mojemu telesu manjkalo že ves čas, odkar sem 
prenehala mazati steroide na kožo. Tistim, ki imate malo pojma o 
biologiji, bo takoj jasno, da so preko negativne povratne zanke 
kortikosteroidne kreme zavrle mojo naravno produkcijo hormona 
kortizola in povzročile stanje pomanjkanja. 
 

  

Kaj takega si moja dermatologinja ni niti v sanjah predstavljala, kajti 
še nikoli ni naletela na primer pacienta, ki bi zgolj s kremami uničil 
delovanje nadledvičnice. 
 

  

… ter moteni hormonski cikli, kar se kaže tudi v izostanku 
menstruacije in spremembi bioritma. 
 

  

Menim, da se v tem času v telesu intenzivneje odvijajo procesi, ki so 
povezani s kortizolom in celjenjem kože, zato so takrat simptomi 
najmočnejši in najbolj moteči (srbenje, otekanje, rosenje, bolečina, 
anksioznost se vsako noč po pravilu poslabšajo). 
 

  

Menstrualni cikel se mi je podaljšal na 50−55 dni, kar je trajalo do 
prejšnjega meseca, ko se je zopet skrajšal na normalnih 30 dni. 
 

  

Nenehne srbečice, mrazenja in drugih simptomov moje življenje 
delajo peklensko. 
 

Fizično nelagodje.  

Po pol leta praktično brez gibanja. 
 

  

Mazanje s kremami mi predstavlja odpor, ker me potem koža še bolj 
peče, in ko se namažem, me začne tudi bolj intenzivno zategovati. 
 

  

Ko to pišem, me stresajo mravljinci mraza, srbenje je minimalno in 
delati moram nekaj na računalniku. 
 

  

Namazala sem se s kremo in nisem hotela na posteljo, ker sem bila 
cela pacasta. Najslabši občutek. 
 

  

Ja, čas gre naprej zares hitro, ko se stanje malo umiri.  
 
Prvi mesec je v mojem osebnem doživljanju zaradi svoje 
intenzivnosti in prilagajanja na nove okoliščine trajal več mescev – 
resno! 
 

  

A še vedno se soočam s hudimi simptomi, ki bodo vztrajali še kar 
nekaj časa. 
 

  

Tako kot sin gospe Belca, ki je že od najzgodnejših let trpel za zelo 
hudo obliko atopijskega dermatitisa, se tudi jaz celo življenje borim 
z isto boleznijo, z enako srbečo kožo, neprespanimi nočmi, 
neznosnim srbenjem, praskanjem do krvi in občutki sramu in krivde 
ob tem.   
 

  

To vnetje mi je zelo oteževalo hojo. Bolelo je.   
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Da nisi spal NIČ. 
 

Nespečnost. NESPEČNOST 

Šel si pod mrzel tuš sredi noči.   
Noči še niso prespane. 
 

  

Srbenje ponoči je zadnjih par noči hujše. 
 

  

Ponoči še kar normalno spim, čeprav se pol noči praskam. 
 

  

Ponavadi normalno zaspim, se zbudim okrog 1h in se kakšno urico 
praskam. Sedaj pa sem se začela praskati že takoj in nisem mogla iti 
spat do skoraj 3h ponoči kljub obkladkom. 
 

  

Noč prej sem ZELO slabo spala, od 3h do 5h zjutraj sem se nonstop 
praskala, bil je prav ubijalski srbež, nikakor nisem našla pomiritve, 
niti s kremo ne. 
 

  

Ponoči precej slabo spim, včasih zaspim šele v jutranjih urah in 
potegnem do kakšne 11. ure ali pa celo noč spim po presledkih. 
 

  

Ponoči zadnje tedne zelo slabo spim, večinoma ne zaspim do 2h, 3h, 
ali pa še kar nekak zaspim, pa ne spim vsaj od 2h do jutra. 
 

  

Ponoči je še vedno srbelo in peklo, čez dan pa sem nekako normalno 
živela. 

  

Če normalno spim en dan vmes, je to že čudež. 
 

  

Zadnje dni ponoči spet kakšno uro ne spim, ampak mi ni panike. 
 

  

Ni tako hudo kot je bilo, še vedno pa sem pokonci v presledkih vsaj 
kakšno uro na noč, do več ur. 
 

  

Prvo leto je pri meni zaznamovala nespečnost in večurno praskanje, 
premetavanje in brezup vsako noč, noč za nočjo. 
 

  

So noči, ko sem po cele ure v kopalnici. In takih je včasih več kot 
noči, ko se zjutraj zbudim in se mi zdi, da sem se za silo naspala. 
 

  

Večinoma se zjutraj izvlečem iz postelje z meglenim pogledom, v 
avtu pa se klofotam po obrazu, da ne bi zapeljala s ceste. 
 

  

Spim še vedno slabo, praktično skozi celo odvajanje spim 
prekinjeno, zbudim se vsaj parkrat na noč – čeprav je stanje boljše 
kot v začetku odvajanja 
 

  

Problem ostaja le še zgodnje vstajanje, ki mi še vedno ne gre zaradi 
težav s spanjem. Od polnoči do treh sem namreč še vedno v stanju 
nekakšne notranje razburjenosti, ki mi skoraj nobeno noč ne pusti 
normalno zaspati. 
 

  

Začele so se tudi težave s spanjem. 
 

  

Ponavadi sem izčrpana lahko zaspala šele okoli 7h, 8h zjutraj, 
dostikrat nisem mogla zaspati do 12h. Zbujala sem se popoldne, tam 
od treh do petih. 
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Kasneje se je stanje le še slabšalo, v novembru je bil bioritem 
obrnjen povsem na glavo. Spat sem hodila ob 7h zjutraj in vstajala 
ob 5h popoldne, se pravi, če sem imela srečo in sem sploh lahko 
zaspala. Večino ''noči'' sem le preležala v postelji in se obračala z ene 
strani na drugo. 
 

  

Večkrat sem skušala bioritem spraviti spet na ''normalni tir'', tako 
da sem preskočila eno ''noč'' spanja, vendar niti tako utrujena v času 
med polnočjo in šesto uro zjutraj nisem mogla zaspati. 
 

  

Zanimivo je, da imamo vsi ''pacienti'' z odtegnitvijo povsem iste 
težave, za nekaj časa se vsem bioritem obrne na glavo. 
 

  

Spanec je bil velik problem. Po 3 dni sem imela enak ritem spanja, 
npr. 3 dni zapored sem zaspala okrog 1, zbudila se okrog 4, bila 
budna do 7, ko pa bi trebalo vstat in iti na faks, sem zaspala do 11. 
Včasih sem bila budna do 5 in potem zaspala, včasih pa sploh nisem 
spala. 
 

  

V tem času sem poskusila tudi MW (moisturiser withdrawal – 
odvajanje od vseh krem) in v dveh mesecih je prišlo do izboljšanja 
kože. 
 

Alternativno 
zdravljenje. 

ZDRAVLJENJE 

Ampak bila sem pri bioenergetiku, v katerega zaupam in za katerega 
mi je povedala Tamara, ki ima z njim odlično izkušnjo. 
 

  

Gre za gospoda Veseljka Tomiča, o katerem bom več napisala 
kasneje, ko / če vidim tudi konkretnejše izboljšanje po njegovih 
terapijah. Do sedaj sem bila pri njem dvakrat, dvakrat bom še v 
prihodnjem tednu, potem pa naprej v septembru, ko se vrne z 
dopusta. 
 

  

Vas obveščam o stanju, lahko pa vam povem, da me je prepričal, in 
ne samo s tem, da sem po prvi njegovi terapiji prišla domov, in se 
mi ni bilo treba namazati s kremo, kar mi je bilo neverjetno! 
 

  

Kakor koli že, ko sem prišla domov, se nisem namazala. Tudi zvečer 
in naslednji dan ne. In od prve terapije naprej se nisem, razen malo 
točkovno parkrat vmes. To je bil zame tako velik korak naprej, kot 
sem ga doživela morda trikrat v celem odvajanju, ob največjih 
izboljšanjih. 
 

  

To so bili časi, ko sem še verjela, da bo zdravljenje trajalo 
maksimalno kake tri do štiri mesece, saj sem zaupala, da bodo moja 
izredno zdrava dieta, kup prehranskih dodatkov, redna telovadba 
(tek in izvajanje qi gong vaj) in meditacija pospešili tok zdravljenja. 
Napaka vseh začetnikov v odvajanju od steroidov. 
 

  

Zadnji teden decembra je prinesel veliko darilo. Vsaj jaz sem ga tako 
dojela. Na Googlovi podporni skupini je nek mož po imenu John 
napisal objavo o tem, da je čas zdravljenja s steroidi poškodovane 
kože možno zelo skrajšati, in sicer z rednim savnanjem, ki naj bi 
odprlo pore in pospešilo izločanje ostankov odmrlih celic in 
toksinov. S tem je sprožil pravi vihar na forumu.  
 

  

Za optimalen rezultat in ozdravitev v roku 1−5 mesecev, odvisno od 
dolžine uporabe mazil, bi morala hoditi v savno vsak dan, tako kot 
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John, ki je sedaj že ozdravljen (po štirih mesecih). Ker nimam ne 
denarja ne energije, da bi v naše savne hodila tako pogosto, to 
počnem 2−4-krat tedensko. 
 

Zadnjič sem se pregrešila – moja dieta brez glutena, mleka in 
sladkorja je sicer popolnoma zaživela. Delam si kruh brez glutena, 
če že, kupim riževo ali mandljevo mleko. Našla sem par sladic, ki jih 
lahko jem. Sicer si delam tudi smootije, jem čim več sadja in 
zelenjave. Pregrešila pa sem se s torto, ki sem jo spekla svakinji za 
rojstni dan. 

Dieta.  

 
Mislim, da je najbolj agresiven sladkor. 
 

  

Kožo sem negovala s kremami. 
 

Intenzivna nega.  

P. S.: En čas se že mažem nazaj s kremami, ker sedaj moja koža rabi 
kreme. 
 

  

Včeraj sem naredila kopel iz soli mrtvega morja (dead sea salt) in 
olivnega olja. Potem sem se čez namazala z novo domače narejeno 
kremico (iz karite masla in olivnega olja) in pa s konopljinim mazilom 
s cinkom. 
 

  

Od januarja dalje je prva stvar, ki jo naredim, ko vstanem, spet to, 
da se namažem s kremo po zgornjem delu telesa, od pasu navzgor. 
Po nogah se mi na srečo ni več treba. 

  

 
In moja želja v zadnjem času je bila, da se mi ne bi bilo treba, kajti z 
mazanjem kožo navlažim, zaradi česar je bolj ranljiva, pa tudi drugi 
so mi povedali, da se jim je situacija izboljšala, ko so se nehali mazati 
z negovalnimi mazili. 
 

  

Da ne govorim o tem, da sem  vsak dan izgledala kot kaka 
muslimanka, vsa ovita z gazo okoli obraza, ki je bil zoper poln ranic, 
ki so me ob stiku z zrakom močno skelele. 
 

  

Čez obraz sem si pogrnila gazo, ki je pivnala sokrvico, na njo položila 
ledeno oblogo, pod zgornji del telesa pa naložila gmoto blazin, saj je 
bilo zaradi pritiska krvi v obrazu ležati v vodoravnem položaju 
nemogoče. 
 

  

Mami mi je začela roke povijati, kar je zaleglo za nekaj ur, potem pa 
so povoji leteli dol in začarani krog srbenja in praskanja se je 
nadaljeval. 
 

  

Ko je bila močno vneta, sem jo negovala s kortikosteroidi. 
 

Zdravila.  

Spati je bilo nemogoče, dokler nisem končno s psihiatrinjo po 
poiskušanju raznih uspaval, ki niso delovala, našla antidepresiv 
Tritico, ki me je tako lepo zadel zvečer, da sem lahko končno vsaj 
tam okoli 3h ponoči zaspala in spala skupaj celih 7 ur, kar je bil velik 
uspeh ... 
 

  

Konec avgusta nisem več zdržala, bila sem kronično izčrpana, zato 
sem se strinjala, da me zopet sprejmejo v dermatološko bolnišnico. 
 

  



91 
 

Po posvetu z endokrinologinjo sem takoj začela jemati male doze 
nadomestnega kortizola in tatarataaaaa - ne boste verjeli ... Že po 
10 mg, se pravi eni drobceni tabletki kortizola, mi je bilo jasno, da je 
samo še vprašanje časa, kdaj bom zdrava. 

  

Torej ... Po 4 mesecih nadomestne terapije se počutim odlično, 
mislim, da bom kmalu imela več energije kot kadarkoli prej v 
življenju 
 

  

No ja, drugi pa se zatečejo k uspavalnim tabletam. 
 

  

Ker je atopijski dermatitis močno povezan s psiho in zmožnostjo 
obvladovanja stresa, je psihoterapija eden od zelo pomembnih 
faktorjev zdravljenja. Preko pogovorov o mnogoterih temah, ki so 
se mi odpirale na vsaki psihoterapevtski uri, sem se začela 
spoznavati globlje, strahovi so se preko procesa ozaveščanja začeli 
razblinjati. 
 

Psihoterapija.  

Kako čudovito bi bilo, če bi tudi na naši dermatološki kliniki vendarle 
po zgledu tistih malo boljših iz tujine zaposlili psihoterapevta, ki bi 
lahko bolnikom pomagal v iskanju vzrokov bolezni tudi na 
duhovnem in umskem nivoju. 
 

  

Glede na to, koliko sem že spremenila moj življenjski slog na bolje, 
mislim, da bi bilo fer od moje adrenalke, da se me usmili in se kmalu 
zares popolnoma zregenerira. 
 

Sprememba 
življenjskega sloga. 

 

Globoko sem hvaležna za to, da mi je življenje sploh ponudilo 
možnost, da se popolnoma pozdravim in da se otresem navad, ki so 
me do sedaj izčrpavale in slabile. 
 

  

Sredi septembra se mi je na stegnu od neznano kod pojavil tudi 
absces, ki je v nekaj dneh postal velik kot oreh, zato so me z Urgence 
poslali na nujno operacijo na Polikliniko. 
 

Operativni poseg.  

Verjemite, da je vsak, ki gre skozi odvajanje, prebral že nešteto 
člankov o svojem stanju, preizkusil še več različnih krem, zdravljenj 
in prehranskih dopolnil, in da po vsej verjetnosti ve o tem več kot 
nekdo, ki je pravkar prvič slišal za TSW. 
 

Neprestano iskanje 
primernega 
zdravljenja. 

 

V borbi z dolgotrajnimi težavami in vsakodnevnem soočanju z vsemi 
neprijetnostmi, ki jih AD prinaša, smo pripravljeni poizkusiti prav 
vse. Hipoalergijska dieta, novo negovalno mazilo, prehranski 
dodatek, zamenjava okolja, prevleke proti pršicam, alternativne 
terapije, tehnike sproščanja, meditacije, kopeli z različnimi dodatki, 
obsevanje z UVB žarki, zdravilni čaji, psihoterapija in še in še in še ... 
Iskanje pomoči se ne neha, dokler se ne nehajo težave. 
 

  

Končno začenjam uživati v majhnih stvareh, ki so mi spet dosegljive. 
:)))) 
 

Cenjenje 
samoumevnega.  

OSEBNOSTNA RAST 

Zadnjič sva bila s fantom na Joštu – kar je kr podvig za moje trenutno 
stanje. 
 

  

Nazaj grede sem CELO POT TEKLA!!! Dvignila pulz kot že 4 mesce ne! 
Hehe, joj, je pasalo.   
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En dan sem CELO noč spala. Ne morem opisati občutka, ko se zbudiš 
in je zunaj svetlo. 
 

  

Vesela sem. Srečna. V zadnjih štirih nočeh sem tri prespala skoraj 
normalno. Neverjetno. 

  

Lahko skuham kosilo. 
 

  

Občasno nosim spuščene lase. Oblečem tudi kaj, kar ni 100 % iz 
bombaža. Lahko malo dlje varujem nečaka, brez da bi takoj dobila 
napad srbenja. 
 

  

Srbenje se je umirilo na raven, ki jo lahko prenesem, in sedaj končno 
brez hude muke lahko počnem stvari – pospravljam, kuham, se 
učim, delam in se v mejah normale gibam. 
 

  

Sedim na soncu in lovim še zadnje žarke, kar jih je ostalo od poletja. 
Neprecenljivo. Zdaj, ko je koža boljša, uživam vsak trenutek življenja 
in poskušam nadoknaditi zamujeno. 
 

  

Hvaležna sem za svojo pot. 
 

Hvaležnost.  

Ej, a veš, na kaj pomislim ob tem?  Lajf je lep.  
Izkoristila sem svoj mini del poletja, ki mi je še ostal, in dva meseca 
nazaj plavala v morju z iskrenim navdušenjem nad življenjem. 
 

  

Na tej točki bi se želela iz srca zahvaliti svojemu fantu, ki me je vseh 
devet mesecev do sedaj kljub vsem frustracijam podpiral, kakor je 
vedel in znal. 
 

  

In pa … hvala vsem, ki ste bili skozi najhujše mesece tukaj zame. 
 

  

Hvaležna sem vsakemu od vas in na nek način življenju, ki me je 
pripeljalo v te nove odnose. 

  

 
Odnose z rdečki, odnose s prijatelji in družino, močnejši odnos s 
fantom in bližji odnos s samo seboj. 
 

  

Hvala tudi vsakemu od vas, da si vzamete čas in preberete moje 
misli. 
 

  

Hvala vam za spremljanje mojega bloga. 
 

  

Blog mi je spremenil življenje. 
 
Hvaležna sem za to. 
 

 
 

 

Hvaležna sem vam vsem, da ste bili in da ste z mano. 
 

  

Hvala pa vam za vso podporo, ki mi jo nudite. 
 

  

Mamici in atiju za čustveno in finančno. Enako tudi Juretu in Janji. 
Mihu, ki mi nudi neskončno podporo, ki jo besede ne morejo opisati. 
Nečakcema, ki me razveseljujeta. Babici, ki ji ni vseeno. Špeli in 
Jerneji, s katerima je življenje lepše. Miji, ki je pogosto moja skala 
podpore, in vsem drugim prijateljem, ki ste tako ali drugače izrazili 
svojo podporo. Ker se počutim malo obremenjeno, da ne bom koga 
izpustila, ne bom naštevala dalje, pač pa bom rekla, da ste vsi, ki 
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veste, da to ste, srčki, in vas imam rada, zaradi vseh besed podpore, 
ki ste jih delili z mano.   
 
Telo, ki je močno in se je navadilo boriti, za katerega sem lahko le 
globoko hvaležna. 

  

Hvala vsem bogovom in boginjam tega sveta, da se je takrat končno 
zgodil veliki preskok. 
 

  

Po dveh mesecih življenja med štirimi stenami sem prvič zbrala moč 
za večerni sprehod. Kako živo se ga spominjam. Bilo je le še nekaj 
dni do božiča in s prijateljico sva se odpravili pogledat ljubljanske 
stojnice z darili. Kakšno veselje - biti med ljudmi po tako dolgem 
času! 
 

  

Doktorica je ob vsem svojem znanju in izkušnjah pravi angel 
potrpežljivosti, čutim, da moram izkoristiti priložnost in se ji od srca 
zahvaliti za prijaznost in pripravljenost pomagati. 
 

  

S trajanjem simptomov sem se že sprijaznila. 
 

Sprejemanje.  

Pustimo si imeti dan, ko premlevamo in smo na tleh. 
 

  

In včasih malo pomaga, da izrazim, da si priznam, začutim, 
prepoznam, kako zelo je moj psihični svet obremenjen z vsem 
fizičnim, kar občutim. 
 

  

Moj namen je, da vam sporočim, da je morda dobro, da se ustavite, 
globoko vdihnete in se soočite s svojimi občutki. Kjerkoli v 
odvajanju, kjerkoli v kakšni drugi življenjski situaciji ste. 
 

  

Da si priznate, da je težko, da začutite bolečino ali druge občutke, in 
jih poskusite izraziti. 
 

  

Nihče od tebe ne pričakuje, da boš ves čas močna. 
 

  

Ne bori se proti občutkom, ki jih imaš in proti situaciji, v kateri si. S 
tem, ko obupuješ, ko si delaš kaos v glavi, ko se obtožuješ in se 
sprašuješ, če bo sploh kdaj konec, si ustvarjaš veliko večji problem – 
potenciraš stres, s tem potenciraš simptome in s tem potenciraš 
kaos. Delaš proti sebi. Sprejmi, kar je. 
 

  

Na žalost nikoli ne vem, kako dolgo bo posamezna faza trajala. Kot 
tudi ne vem, kako dolgo bo trajalo, da se cikli umirijo, iztečejo in se 
življenje vrne nazaj na normalne tire. To je dejstvo, ki se ga trudim 
sprejeti. Včasih mi uspe (sprejeti to dejstvo), včasih ne, in takrat mi 
je še vedno hudo. 
 

  

Ampak kako bi lahko še kdaj videla svetlobo, če jo že v osnovi ne bi 
sprejela? Kako bi še kdaj lahko začutila življenjsko iskrico, če bi nad 
mano viselo breme, ki ga ne bi sprejela za svojega? 
 

  

Če bi nadaljevala z uporabo krem, bi iz meseca v mesec moje zdravje 
in počutje pešalo, koža bi postajala hujša, čez čas bi mi odpovedovali 
organi … Tako mi je ostala le ena pot, pot spopadanja z realnostjo. 
Pot, ki jo hodim. 
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Rada se imam. 
 

Ljubezen do sebe.  

Svojo zgodbo delim, ker se imam rada. 
 

  

To je bil mejnik na moji čustveni poti odvajanja. 
 

  

Poskušam biti bolj pretočna glede sprejemanja in dajanja. 
 

  

RADA SE IMAM. 
 

  

Rada se imam in srečna sem, da vztrajam. 
 

  

Rada se imam. 
 

  

Počutim se živo, kot že dolgo ne, in imam občutek, da si to zaslužim, 
kar je zelo dobrodošla sprememba! 
 

  

Moj notranji glas se je že navadil govoriti, da sem pogumna, lepa, da 
zmorem. Fizično občutim ljubezen do sebe kot toplino, ki objema 
moje telo. 
 

  

Ljubezen do sebe je pomembnejša od vsakega odobravanja okolice. 
 

  

Ujemimo se s pogledom v ogledalu in si zašepetajmo, da se imamo 
radi. 
 

  

Samo ljudje smo. 
 

  

Z odnosom do same sebe. 
 

  

Dokopala sem se do temeljne točke, ki zame predstavlja prebrat, do 
temeljne točke mojega bistva, ki je morala biti naslovljena, da sem 
lahko napredovala. Da sem lahko bolj zaživela. To (temeljna točka, 
bistvo) je (bila) ljubezen do same sebe. Moja moč, mantra, zagon 
skozi odvajanje so besede: Rada se imam. 
 

  

Kateri hobiji me potegnejo vase in me obogatijo, kateri ljudje me 
cenijo in spoštujejo. 
 

  

Tisto, česar dolgo nisem razumela, je bilo to, da sem ugotovila samo, 
kateri je pravi sprožilec zame. In ne tudi za druge. Moj odnos same 
s sabo sem lahko ‘(po)krpala’ z ljubeznijo do sebe. 
 

  

Tako (z ljubeznijo do sebe) sem bolj srečna in bolj zadovoljna. (Vsaj 
večinoma, in ne, kadar imam slab dan ali teden.  Pri tem smo vsi 
brez izjeme enaki, in ok je tako). 
 

  

Glej, moraš se začeti imeti rad! Od tod nezadovoljstvo, zato nimaš 
motivacije in nisi srečen (če se nimaš rad). Tako se boš počutil bolje. 
To res MORAŠ storiti! 
 

  

Stran z nepotrebnimi skrbmi! ”Joooj, nisem še skuhal/a. Jooooj, 
pozabil/a sem ono, ohjoooj nisem še storil/a tega … Joj, kaj si bodo 
mislili drugi …” Kaj si bodo mislili drugi? Pa naj si mislijo! Ti že veš, 
zakaj nisi storil/a, ne vedo, kaj se dogaja s tabo. Kaj si bodo mislili 
drugi, kako izgledaš? Pa naj si mislijo!  
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Pomemben/a si ti in nihče drug. Čez eno leto ali dve to več ne bo 
pomembno, kaj so si mislili ali kaj so rekli. To stanje je začasno, zato 
ne obremenjuj telesa še z nepotrebnim stresom. 
 

  

Pisala bom o tem, kaj ob odvajanju spoznavam o sebi. Samospoznavanje.  

Želim se učiti in raziskovati. 
 

  

Res je, da sem hvaležna za ta proces, saj sem se od njega naučila 
ogromno o sebi! 
 

  

In bila sem se primorana soočiti s tem, kar sem že dolgo potiskala 
vstran. S svojimi šibkimi in močnimi stranmi, s svojimi svetlimi in 
temnimi kotički. 
 

  

Do sedaj očitno nisem dovolj delala na tem. To so moji šibki 
dejavniki, ki predstavljajo ogromen potencial za mojo srečo in 
zadovoljstvo v življenju. 
 

  

Ko sem to ugotovila, sem bila nad tem tako navdušena, da sem 
želela o tem povedati vsem, ki jih imam rada. 
 

  

Vsak mora sam ugotoviti, kaj je tisto, kar je njegova priložnost za 
napredek. Predpostavljam seveda, da imate občutek, da bi lahko bili 
bolj srečni v življenju, in da vas morda nekaj drži nazaj. 
 

  

Sicer pa se vprašajte: Kaj je vaš šibek dejavnik, vaša nezadovoljena 
skrita potreba, srčika vašega problema? Si upate pogledati vase in 
se soočiti sami s sabo? Ni treba, da takoj najdete odgovor. Verjetno 
ga ne boste našli prav kmalu. Ampak odpreti se ideji, da stvari lahko 
izboljšate, je velik korak naprej. Odločitev, da želite nekaj 
spremeniti, je bistvena. Potem se stvari začnejo odvijati same od 
sebe. 
 

  

Srečate osebo, ki vas povabi na tečaj plezanja. »Uuuu, ja, vedno sem 
si želela tega. Ampak … «. Nič ampak! Pojdite! Tam spoznate osebo, 
ki postane pomemben del vašega življenja. Nekdo drug tam vam 
pove o tehniki sproščanja, o kateri niste še nikdar slišali ničesar. A 
se vam zdi zanimiva. Pojdite! Ne gre za to, da bi zase morali izbrati 
res pravi hobi. Gre za to, da raziskujete, se učite, preizkušate. In da 
med potjo najdete delčke sebe. S pomočjo katerih že lažje izbirate 
naprej. In se počutite vedno bolje v svoji koži. Vedno bolj svoji. 
 

  

In da medtem naletite tudi na hobije, ljudi in situacije, ki vam dajo 
vedeti, da ste se znašli daleč stran od tam, kjer bi morali biti. 
Odlično! Take situacije potrebujete.  Vse to potrebujete. Obe 
skrajnosti vam dajeta meje, znotraj katerih boste sčasoma lahko 
našli ravnovesje. Čisti let. Optimalno jadranje med lepim, grdim, 
hudim, navdihujočim. Med vzponi in padci. V varnem zavetju ljudi, 
ki jim je mar. 
 

  

Poskušam biti bolj odločna glede izražanja svojih želja in 
pričakovanj. To je seveda izredno težko. 
 

Postavljanje meja.  

Ko sem začela z odvajanjem, so odpadla vsa pretvarjanja in vsa 
slepila. Zaradi odvajanja ni bilo več prostora za ‘blef’.  
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Ljudje, ki jim ni bilo mar, so odpadli. Stvari, ki me ne zanimajo, so 
odpadle. Ostala je boleča praznina in hlepenje po vsem, kar je 
resnično moje. 
 
Ko sem si začela dajati ljubezen, ki si jo do tedaj nisem znala dati, so 
se zame začele dogajati spremembe. Začela sem postavljati meje. 
Ljudje potrebujejo meje. Če jim ne narišeš meje, bodo šli do tja, 
kamor lahko. In ni narobe, če jim jih narišeš (meje). To je dobro za 
odnos, in oseba razume, na nek način celo ceni, da si se postavil 
zase. Začela sem se odločati sama in se postavljati za svoje mnenje. 
 

  

Zavestno se moraš opominjati; Aha, sedaj je tisti trenutek, ko 
moram reči: NE, ni tako, jaz mislim drugače! To bom naredila 
drugače! 
 

  

Šele zdaj, ko se mi je telo že toliko očistilo strupov in si opomoglo od 
hudih šokov, sem postala občutljiva na male spremembe v pulzu, v 
dihanju, v razpoloženju itd., ki mi sporočajo, kdaj grem čez samo 
sebe in kdaj je čas za to, da si vzamem počitek. 
 

  

Takoj ko pomislim na frustracije prvih šestih mesecev, vem, da sem 
prišla že zeloo daleč. Z vsem skupaj sem dobila trdo kožo in stvari mi 
ne pridejo več tako hitro do živega. 
 

Rezilientnost.  

Življenje počasi postaja prijaznejše in jaz močnejša. 
 

  

Vem, da lahko dosežem še marsikaj in niti za sekundo ne bom 
oklevala pred tem, da se lotim novih podvigov. 
 

  

Morda ustvarim celo novo kategorijo na svojem blogu, ki bo 
namenjena prav objavam o krepitvi svoje lastne vrednosti, 
ustvarjanju trdnega notranjega jedra. 
 

  

Spremenimo preizkušnje v priložnosti. Zdravstvene težave 
spremenimo v dokaz naše moči in vzdržljivosti. 
 

  

S krepitvijo notranjega jedra. S krepitvijo lastne vrednosti 
 

  

Splačalo se je vztrajati in ne zopet poseči po steroidni kremi, čeprav 
sem se kdaj pa kdaj počutila zelo pod pritiskom, naj to že enkrat 
storim. No pa se je izkazalo, da bi si ravno s tem pokopala vse 
možnosti ozdravitve. 
 

  

Nehati ali ne nehati s kremami, vedoč, da bo ''rebound'' fenomen, 
kontra udarec oz. jojo efekt ob procesu odvajanja, kakor vam je 
drago, krut in dolgotrajen, pri meni ni bilo vprašanje. Od prve 
sekunde dalje sem vedela, da po poti nazaj v uporabo mazil ne želim 
nikoli več hoditi. 
 

  

Nikoli obupati, četudi nas kdaj preplavijo solze in je vsega preveč, 
vedno je potrebno gledati naprej in se boriti za vse več lepih dni brez 
poslabšanj, za vsak nov kvadratni centimeter zdrave kože. In če si 
dovolj potrpežljiv, če se ne vdaš, zmagaš. 
 

  

Potrebna je moč. To črpam iz mnogih stvari, pa naj so še tako 
majhne. Vsako izboljšanje in tudi poslabšanje mi predstavlja 
energijo za naprej. 
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Ampak ja, morate slišati, kako je, ko sem na tleh. Ne samo, ko se 
poberem. Kajti vem, da ste včasih na dnu tudi vi. 
 

Priznavanje 
ranljivosti. 

 

A vedeti morate, da sem vedno, VEDNO, preden pišem pozitive 
objave, na popolnem dnu. Takrat se ne morem pripraviti k pisanju 
bloga, zato tega ne morete prebrati. 

  

In atopijski dermatitis je vsekakor bolezen, ob kateri se človek nauči 
zaprositi za pomoč, nauči se sodelovanja z drugimi, in še bolj kot 
vsega drugega se nauči potrpežljivosti. 
 

  

Preživljaš pekel sredi Zemlje. 
 

Težka izkušnja. 
 

TEŽAVNOST 
IZKUŠNJE 

Sindrom rdeče kože je v večini primerov huda peklenska pot. 
 

  

Odvajanje je zelo, zelo težko. 
 

  

Marsikdo se znajde sam v stiski s svojimi kožnimi težavami in to niso 
enostavne stiske, pač pa gromozanska bremena, ki jih nosimo s 
seboj. 
 

  

Proces je tako brutalen. 
 

  

Težko se je soočiti s svojo temo. 
 

  

Zdaj pa o grozotah, ki jih prinese prenehanje zastrupljanja telesa. Ne 
pretiravam, ko rečem grozote, kajti kdorkoli je kdaj šel skozi 
steroidno odtegnitev, ve, da je to ena najbolj močnih izkušenj, ki jo 
lahko življenje prinese na pot. 
 

  

Bolezen v veliki meri vpliva na kvaliteto mojega življenja. Nizka kvaliteta 
življenja. 

 

AMPAK VSEENO NIMAM ŽIVLJENJA!!!! 
 

  

Najbolj problematičen je pot, zato stvari poskušam delati zeloo 
počasii, da se ne spotim. 

  

Ljudje nehajo hoditi v šolo, študirati, obiskovati svoje delovno 
mesto. 
 

  

(Bolni) za opravljanje osnovnih življenjskih potreb potrebujejo 
pomoč. 
 

  

Ne morejo več sodelovati v svojih socialnih krogih.  
 

  

Bolezen v veliki meri vpliva na kvaliteto mojega življenja.   
Steroidna mazila na dolgi rok telo prizadanejo na vseh možnih 
nivojih. 
 

  

Vpliva na naše dojemanje in videnje samih sebe. 
 

Nizka samopodoba. SLABA 
SAMOPODOBA 

… in občutek ničvrednosti. 
 

  

Znižuje nam samozavest. 
 

Nizka samozavest.  

Ljudje vedo, da nisem rada v središču pozornosti. 
 

Neizpostavljanje.  
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Težko je zbrati toliko volje in še enkrat opisovati, kakšno kalvarijo 
sem prestajala in podoživljati tiste občutke totalnega obupa. 
 

Podoživljanje.  

Noči so bile tako grozne, da se jih niti ne želim spominjati. 
 

  

Še zdaj me, ko se spomnim tiste noči, obide val slabosti, in ko pišem 
o tem, mi gre na bruhanje. In na jok. 
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