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Uvod 

 

Svoj članek začenjam s poročilom o raziskavi (Willi 1999: 171-172), katere rezultati lahko 

izgledajo kot anekdota, vendar realno obrnejo pozornost na nas, pomagajoče in na naše 

"muhe", ki jim psihoanalitsko orientirani psihoterapevti pravijo "kontratransferni problemi". 

Willi je psihoterapevtom, ki so se pri njem udeležili seminarjev, razdelil anketo s tremi 

vprašanji in dobil sledeče rezultate: 

  

1) Kakšnih klientov ne marate? Katerim klientom se raje izognete? 

- z oralnimi potrebami, zahtevni, nezanesljivi, nesposobni uvida, oklepajoči, brezupni, 

zaničljivi; 

- ki agirajo namesto da bi reflektirali, izumetničeni, teatralni, obtožujoči; 

- pasivni, regresivni, parazitski; 

- površinski, defenzivni, čustveno labilni, s premalo globine; 

- trmasti, rigidni, pravičniški. 

 

2) Kako se osebno odzivate na take kliente? 

- z občutki nemoči, dolgčasa, impotence, frustracije, jeze, besa, maščevalnosti, z željo po 

kaznovanju, z občutki, da me klient izrablja. 

 

3) Ob kakšnih klientih pa doživite delovni polet? 

- s klienti, ki so motivirani, s široko paleto čustvovanja, zanesljivi, aktivni, angažirani, 

verbalno sposobni, introspektivni. 

 

V bistvu ti rezultati kažejo, da so idealni klienti za psihoterapevte zdravi ljudje. Terapevti so 

najbolj motivirani za to, da zdravim pomagajo, da bi postali še bolj zdravi. To so sanje 

terapevtov, realnost pa je precej drugačna. In o delčku te realnosti, o delu s klienti v zelo 

zahtevni in občutljivi fazi, ko so praviloma zelo težavni (kot je našteto v odgovorih terapevtov 

zgoraj) in se izpostavi vprašanje nujnega sprejema v bolnico, bom spregovoril v nadaljevanju.   

V zadnjih desetih letih se je name obrnilo nekaj družin v hudi stiski z vprašanjem, ali bi lahko 

pomagal enega od članov družine prepričati, da mora čimprej v  psihiatrično bolnico, ker je z 

njim nevzdržno. Običajno je bila zgodba taka, da je šlo pri tem družinskem članu za 

dolgoletno psihiatrično problematiko, da pa ni več hotel na preglede k psihiatru in je odklanjal 

zdravila. Tako sem se parkrat odločil za obisk na domu in prišel na zelo "vroč teren". V 

referatu bom prikazal, kako so mi psihoterapevtska znanja in veščine pomagala, da sem v teh 

vročih trenutkih, v mejnih situacijah "zvozil".  
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Izkušnje za delo z ljudmi v kriznih, mejnih situacijah sem pridobival kot psihiater, 

psihoterapevt in kot prostovoljni sodelavec. K temu lahko prištejem tudi v zadnjih letih 

pridobljene supervizijske izkušnje.  

Kot psihiater na sprejemnem oddelku in v sprejemni ambulanti sem se nekaj let vsakodnevno 

srečeval s klienti in njihovimi bližnjimi v hudih, stopnjevanih stiskah in krizah. Večkrat so 

bili sprejemi zelo rutinski, saj se je določen odnosni vzorec zelo utiril, in klient in svojci, ki so 

ga pripeljali, niso bili več pripravljeni na spremembe. Večkrat pa se je tudi zgodilo, da so bili 

vsi globoko pretreseni in da so pričakovali, da bodo v pogovoru prišli do boljše orientacije in 

boljšega uvida v dogajanje. V takih primerih sem včasih kljub poznim nočnim (ali zgodnjim 

jutranjim) uram doživel zelo zanimiva in bogata srečanja z ljudmi. 

Kot psihoterapevt sem se naučil raznih novih veščin, kako vzpostaviti stik z ljudmi, kako 

vplivati na povečevanje pripravljenosti za sodelovanje, kako ob osvetljevanju problemov 

odkrivati tudi vire za pozitivne spremembe. 

Kot prostovoljni sodelavec v dobrodelni organizaciji sem spoznal dragocenost socialnih 

podpornih mrež, ki lovijo iztirjeni odnosni sistem klienta in njegove družine. Srčnost, 

solidarnost in človeška zavzetost so večkrat odtehtala manjšo strokovno usposobljenost. 

Kot supervizor v Balintovi skupini socialnih delavk sem se večkrat srečal z vprašanji, kakšna 

je njihova vloga pri nujni hospitalizaciji psihiatričnih bolnikov. 

 

Psihoterapevtska znanja in veščine lahko pomagajo pri razvijanju sodelovanja s 

klientskim sistemom v primeru nujnega sprejema v psihiatrično bolnico 

 

Pri ljudeh z dolgotrajnimi psihotičnimi težavami se večkrat pojavi potreba po nujnem 

sprejemu v psihiatrično bolnico, ker se stopnjuje (pozitivna povratna zveza) problematika v 

odnosni mreži klienta. McGlashan (1986: 103) pravi: "Hospitalizacija je indicirana, ko se ji ni 

možno izogniti." Žal večkrat ostane na to dogajanje pred sprejemom in ob sprejemu v bolnico 

prevladujoče travmatičen spomin tako pri klientu kot pri bližnjih, tako da na vse poskušajo 

čim prej pozabiti oz. izriniti iz zavesti. To pa je lahko že dober uvod v ponovno travmo ob 

naslednjem sprejemu. 

 

Menim, da psihoterapevtska znanja in veščine lahko omogočijo pomagajočim raznih profilov 

in strok, da razširijo spekter možnih ravnanj in razvijejo večjo prožnost  za razvijanje 

sodelovanja z identificiranim klientom oz. pacientom in socialno podporno mrežo tudi v 

primeru nujnega sprejema v bolnico. Tako lahko prispevajo k zmanjšanju travmatizacije 

udeleženih. "Socialna podpora je eden najpomembnejših izvorov odpornosti na stres." (Selič 

1999: 68) Prav v fleksibilnem dialogu s socialno podporno mrežo (pomembni bližnji, 

družinski člani, sorodniki) in ne le s pacientom lahko pomagajoči (npr. zdravniki, socialne 

delavke, člani uporabniških organizacij) tudi v mejnih situacijah pred sprejemom odkrijejo še 

neizkoriščene možnosti za zmanjšanje stresa preko socialne podporne mreže. 

 

Možnost hospitalizacije lahko po eni strani prinese razbremenitev napetosti in zavarovanje 

integritete klienta in njegovih bližnjih (preklop iz pozitivne v negativno povratno zvezo), po 

drugi strani pa obstaja nevarnost, da klient in njegovi bližnji ne izkoristijo priložnosti za 

učenje o svojih odnosih, ki so privedli do krize. Prav v občutljivih robnih pogojih, ko se klient 

in njegovi bližnji odločajo, ali je hospitalizacija že nujna ali pa bi se dalo še malo počakati ali 

kaj spremeniti, obstaja možnost za dialog, ki lahko klientskemu sistemu pomaga h 

koevoluciji, k razvijanju boljših medsebojnih odnosov in k večanju osebne in socialne 

integritete klienta in njegovih bližnjih. Pomagajoči raznih strokovnih profilov (npr. zdravniki, 

psihiatri, socialni delavci, patronažne sestre) in laiki, ki se vključijo v socialno podporno 

mrežo (npr. prostovoljni sodelavci iz uporabniških organizacij) lahko pomembno prispevajo, 
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da se razvija konstruktiven dialog, lahko pa tudi pripomorejo k temu, da psihopatologija 

identificiranega klienta in odnosna problematika vse bolj okamenijo, postajajo vse bolj 

rigidni. 

 

Psihoterapijo lahko definiramo kot posebno obliko pogovarjanja, ki ima zdravilne učinke in 

spodbuja udeležence pogovora k osebnostni rasti. Psihoterapevti, ne glede na svojo usmeritev, 

se učijo razvijati veščino pogovarjanja. Zato lahko psihoterapevtska znanja in veščine vsem 

zgoraj navedenim strokovnjakom in laikom iz uporabniških organizacij predstavljajo 

dragocen vir za učenje o bolj prožnem odzivanju na zahtevne mejne situacije, ko se pojavi 

tudi vprašanje nujnega sprejema v bolnico. V šestdesetih letih se je npr. začel razvoj 

družinskih psihoterapij, ki so premaknile fokus obravnave od identificiranega pacienta k 

družinskemu odnosnemu sistemu. S tem širšim pogledom in pristopom so se začele nabirati 

dragocene izkušnje o virih za reševanje problematike, ki jih na obolelega posameznika 

usmerjeni pristopi niso izkoristili. Npr. Virginia Satir je kot socialna delavka s hišnimi obiski 

v revnih barakarskih naseljih in s pogovori v širšem družinskem krogu večkrat dosegla prav 

dramatične premike na boljše v kritičnih situacijah, ko so vse javne službe že dvignile roke. 

 

Krizne situacije, ko se izpostavi vprašanje nujnega sprejema v psihiatrično bolnico, so 

mejne oz. robne in imajo dvojni obraz 
 

Mejne, robne situacije imajo dvojni obraz: po eni strani so grožnja in so nevarne (tako za 

kliente kot za pomagajoče), po drugi strani so klienti tudi bolj odprti za konstruktivne 

spremembe. V nadaljevanju bom prikazal primer pogovora z družino, ko se je izpostavilo 

vprašanje nujnega sprejema v bolnico.  
Primer: 

Pred nekaj leti se je na pogovor po predhodnem telefonskem dogovoru oglasila družina: oče, mati, sin Zoran (28 

let, identificirani klient oz. pacient) in njegova punca. Vsi so takrat živeli v isti hiši. Mati je klicala, da je z 

Zoranom dva tedna spet slabše - da postaja vse bolj nemiren, razdražljiv, vzkipljiv, raztresen, manj spi, odklanja 

zdravila (zaradi večkratnih hipomaničnih in depresivnih faz je že nekaj let glede na fazo jemal ustrezna 

psihofarmaka) ima pretirane delovne načrte (zaposlen je bil v družinskem podjetju), ki jih ne dohaja, ne upošteva 

dogovorov, da slabo gospodari z denarjem - ga preveč troši, se zadolžuje, posluje v svojo škodo.  Z družino in 

Zoranom sem delal občasno že nekaj let ambulantno, potem ko je bil Zoran po poskusu samomora prvič 

hospitaliziran na psihiatriji. 

Za celotno srečanje smo imeli na razpolago uro in pol. Tako smo najprej postavili časovni okvir - prvi se je hotel 

z menoj pogovarjati sam Zoran (za 20 minut), nato sama starša (30 minut) in še vsi skupaj. V pogovoru je 

sodelovala tudi prostovoljna sodelavka, psihologinja, ki je v preteklih mesecih parkrat obiskala družino na domu. 

Zoran mi je napet kot struna najprej natrosil v neustavljivem toku asociacij kup idej o poslih, ki jih je sklenil v 

zadnjih dneh in ki jih še namerava opraviti v bližnji prihodnosti. Večkrat stavkov ni dokončal, misli, ideje so 

prehitevale besede. Vmes je postregel s pritožbami čez starše, češ da ga ne razumeta, mu ne zaupata, ga ovirata, 

omejujeta pri biznisu, ga obravnavata kot petletnega otroka. Celo zadnjo noč je študiral nov računalniški 

program, s katerim bo lahko svoje dobičke povečal za desetkrat itn. Najbolj nizkotne udarce dobiva od očeta, 

napisal bo knjigo o tem, kako se je ločeval od staršev. Šel bo živet v drug kraj. Punci, ki tudi dela v družinskem 

podjetju, ne zaupa, ker dela kikse. Na Zorana sem se odzival zelo tolerantno, nisem si ga upal konfrontirati, bil 

sem pretresen, dobil sem vtis, da je kot ranjena žival - občutljiv, a v neustavljivem naletu, na najmanjši kritični 

namig bi eksplodiral, se mi je zdelo. 

V pogovoru s starši in punco, medtem ko se je Zoran na dvorišču glasno pogovarjal (sklepal nove posle) po 

mobitelu, sem zvedel, da so bili pred tednom dni na morju, vendar je Zoran zdržal le dva dni (načrtovali so cel 

teden). Še bolj natančno kot po telefonu so podali opis hipomaničnega poslabšanja. Dogovorili smo se, da bomo 

Zoranu preprosto in jasno predlagali, da mora nujno začeti z zdravili (Haldol) in da bo skoraj sigurno reagiral 

zelo burno. Tako se je tudi zgodilo - vstal je, začel kričati, groziti - da noče več nikoli videti prostovoljne 

sodelavke, da nima več kaj iskati pri njih doma, da me bo prijavil, ker ga poskušam zlorabljati z zdravili, da me 

noče nikoli več videti (po šestih letih dobrega sodelovanja je bilo prvič, da me je tako napadel), da smo vsi 

barabe, v zaroti proti njemu itn. Nato je vehementno odšel in močno zaloputnil z vrati. Adrenalin v krvi se mi je 

občutno zvišal. Staršem sem dal nekaj jasnih in kratkih navodil, da bi čimprej šli za njim: da naj se v avtu na poti 

domov nič več ne pogovarjajo o zdravilih ali čemerkoli povezanim s problemi, da naj čimbolj mirno poskušajo 

zaključiti dan (pogovor smo končali okoli sedmih zvečer), da naj tisti dan nič več ne pritiskajo nanj, da se 
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slišimo po telefonu vsak dan, da bom kontaktiral s splošno zdravnico (s katero sva že nekaj let dobro 

sodelovala), da bo pripravljena na morebitni hišni obisk in pomoč pri morebitni prisilni hospitalizaciji (oče je bil 

s svojim bratom in njegovim sinom že dogovorjen za fizično pomoč, če bi bilo treba Zorana na silo spraviti v 

avto in v bolnico). O tem, kako potekajo koraki v primeru nujne, prisilne hospitalizacije in koliko tega lahko 

organizira sama družina, smo se že izčrpno pogovorili pred leti, ko se je prvič pokazala morebitna potreba po 

takih ukrepih. Zdaj smo samo na hitro osvežili že oblikovane dogovore. 

Ko so odšli, sem bil eno uro neuporaben za karkoli, stresni hormoni so se le počasi razgrajevali. V podobnem 

stanju je bila tudi prostovoljna sodelavka, ki je drugače pogovor spremljala kot opazovalka. Odkrito sva se 

pogovorila o tem, kaj se naju je v pogovoru dotaknilo. Po meni se je plazila mešanica občutkov: strah, 

zaskrbljenost, nežni občutki v zvezi s Zoranovim strahom in ranljivostjo, pa tudi jeza in prizadetost, da se me je 

tako krivično lotil. Tudi sodelavko je njegov napad prizadel, saj je v pomoč družini vložila veliko dobre volje in 

požrtvovalnosti. Do tega pogovora je tudi večkrat doživela zelo odprte trenutke z  Zoranom, ko ji je marsikaj 

zaupal. Prav tako je vzbudila zaupanje staršev in Zoranove punce. 

Naslednji dan je mati poročala, da je bil v avtu presenetljivo miren in da je zvečer šel zgodaj spat. Zjutraj je vstal 

pred starši in šel po poslih. Ko se je v času kosila vrnil domov, je oče odločno in jasno vztrajal, da mora jemati 

zdravila. Prišlo je do bučnega besednega obračuna. Čez en dan je pristal na jemanje zdravil in ni mu bilo 

potrebno iti v bolnico. Oče je bil zelo zadovoljen s sabo - glede na svoje ravnanje v preteklosti je pri sebi opazil 

večjo odločnost, jasnost, še posebej pa je bil vesel, da je uspel rešiti stvar brez fizičnih konfrontacij, do katerih je 

v preteklosti že prišlo. Čez nekaj mesecev se mi je Zoran opravičil za nefer napad. Odvrnil sem mu s pozitivno 

interpretacijo: da je po vseh letih spoštovanja, ki ga je neprestano izražal do mene, morda tak izbruh tudi dober 

znak, da pač obračunava s starševskimi figurami in da bo le na ta način morda nekega dne res lahko odšel od 

staršev. Zoran je bil namreč v najstniških letih preveč prilagojen, za starše je bil problematičen njegov mlajši 

brat, dokler ni lepega dne našla mati Zorana zastrupljenega s tabletami v komi. Bilo je kot strela z jasnega.   

 

V primeru se kaže nekaj tipičnih značilnosti, s katerimi se pomagajoči sreča v mejni situaciji 

oz. akutni fazi (kot se pogosto reče v psihiatričnem žargonu) določene motnje (npr. 

osebnostne, shizofrenske, afektivne ali mešane). Zoran je v delu samega sebe vedel, da mu 

spet uhajajo vajeti iz rok in je doživljal občutke krivde, sramu, ponoven poraz, strah, da bo 

spet pristal v bolniški, da bo spet "zamočil" v poslih, da se bo spet pokazalo, da je "zguba", da 

lahko živi samo ob pomoči in skrbi staršev ipd. Ameriški psihoterapevt Ping-Nie Pao (1979: 

377-392), ki se je veliko ukvarjal s psihoterapijo psihotičnih pacientov, je med drugim 

poudaril, da intenzivno in labilno čustvovanje pri klientu spremlja prav tako intenzivno 

čustvovanje pri pomagajočem: "Ko sem sedel in opazoval pacienta, sem pogosto doživljal 

zelo intenzivna čustva - jezo, sovraštvo, stud, erotične občutke. Včasih se je čutenje naglo 

spremenilo… Bil sem prepričan, da če bo pacient lahko začutil, da zmorem prenašati 

intenzivna čustva, ki jih je doživljal, se jih bo lahko naučil tudi sam bolje prenašati… Ali pa 

me bo vsaj doživel kot manj ogrožujočega. To lahko vodi k ojačanju čustvene vezi med nama 

in k izboljšanju najine verbalne komunikacije." Učinkovite pomoči klientu v akutni fazi ne 

more nuditi indiferentni, preveč "cool", distancirani pomagajoči. Če pa se empatično vživi v 

klienta, bo "zrukalo" tudi njega. To je nujna cena, ki jo mora plačati, zato je tako delo bolj 

naporno od običajnih pogovorov in si ga, če smo odkriti, v svojih sanjah (kot smo videli na 

začetku) pomagajoči prav goreče ne želimo. 
 

Nekaj možnih vodil oz. opornih točk za pomoč ljudem v mejnih (robnih, akutnih) 

situacijah 
 

Za konec si poglejmo nekaj vodil, ki jih je možno upoštevati pri delu z ljudmi v mejnih 

situacijah: 

 

- delo v paru: ker v mejnih situacijah "zanaša" tudi pomagajoče, je dobrodošla opora 

sodelavca. Tudi po pogovoru (kot sem prikazal v zgornjem primeru) si lažje pomagata 

najti ponovno ravnovesje in konstruktivno reflektirati kritično, akutno situacijo, ki sta jo 

ravnokar preživela; 
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- večja aktivnost oz. notranja aktivacija pri vseh, ki so v interakciji v mejni situaciji: stresni 

hormoni v krvi se dvignejo pri identificiranemu klientu, njegovih bližnjih in kot je bilo že 

zgoraj omenjeno, "cool" pomagajoči v takih situacijah ne bo imel uspeha. Dobra metafora 

za  delo v mejnih situacijah je, da je to podobno spustu po divji reki, zvoziš lahko le tako, 

da se deloma prepuščaš močnim tokovom in da izkoriščaš njihovo moč za krmiljenje: 

Potrebno je tudi nekaj sreče in navdiha iz samega trenutka srečanja z ljudmi; 

 

- jasno strukturiranje (čas, prostor, vsebina pogovora, delo na oz. dogovarjanje o krajših 

časovnih perspektivah - npr. za ure, dan, dva naprej); zlahka mejne situacije postanejo 

brezmejne - npr. pogovor se zavleče, odpre se preveč tem, ljudje se intenzivno spominjajo 

tudi več let starih dogodkov in bi radi prav v najbolj kritični situaciji razrešili stvari za vse 

večne čase. Zato je neverjetno pomembna naloga pomagajočega (ki ji bo veliko lažje kos, 

če ima še pomočnika), da vedno znova aktivno, mirno in hkrati odločno vztraja na 

strukturiranju, omejevanju zgoraj navedenih dimenzij pogovora; 

 

- tu in zdaj; bodisi kot opazovalec bodisi kot vodja pogovora bo imel pomagajoči večji 

uspeh, če ga ne bodo prevzele praviloma "sočne" vsebine, ki jih klienti odpirajo (npr. kaj 

je kdo komu v paniki naredil), ampak bo vedno znova vračal svojo pozornost in tok 

pogovora v tu in zdaj, npr. kaj lahko tu in zdaj naredimo, da se bodo duhovi pomirili; 

 

- umirjanje žoge; to se mi zdi zelo posrečena metafora (seveda so možne še mnoge druge), 

s katero lahko pomagajoči ponazori, kaj je bistvo pogovora v mejni situaciji. Važno je 

utrditi predstavo, da se bodo klienti in pomagajoči o pomembnih življenjskih odločitvah 

lahko še pogovarjali (npr. ali bo klient pustil službo, zapustil ženo), ko se bodo duhovi 

malo pomirili, ko bo žoga vsaj za nekaj dni obmirovala, ko bodo vsi burne dogodke malo 

prespali; 

 

- neverbalna komunikacija (uglaševanje, zrcaljenje); še posebno s klienti, ki postanejo v 

hudi stiski molčeči, je usmeritev pozornosti na neverbalno komunikacijo ključnega 

pomena. Strmenje "buljenje" v klienta je lahko večkrat dodatna provokacija, ki poveča 

paniko pri klientu, zato je za take primere in nasploh pomembno, da pomagajoči razvije 

veščino opazovanja neverbalne komunikacije s t.i. perifernim vidom, t.j. da kliente 

opazuje mimogrede, nevsiljivo s kotičkom očesa. Zrcaljenje telesnih drž mora biti v 

mejnih situacijah prav tako diskretno, če to pomagajoči počne namerno, zavestno (za to je 

potreben krajši trening in preizkušanje v manj nevarnih situacijah; taki treningi so 

standardni v vseh psihoterapevtskih šolah in se jih je možno naučiti že na krajših 

seminarjih). Če so sodelujoči v pogovoru v dobrem stiku, pa praviloma prihaja do 

spontanega zrcaljenja telesnih drž, razpoloženj, čutenja, gibov idr.; 

 

- ohranjanje stika; del rutine pomagajočega naj postane stalno preverjanje, ali je med 

udeleženci pogovora še stik, npr. drobni nezavedni kimajoči gibi z glavo so lahko zelo 

zanesljiv neverbalni pokazatelj stika. Tudi z vprašanji lahko pomagajoči preverja 

razumevanje povedanega: ko opazi odsoten, steklen pogled, lahko pomagajoči takoj 

preveri, kam je "odplaval duh" za takimi očmi; 

 

- poudarjanje pozitivnih preteklih izkušenj, premikov; praviloma pridejo klienti v mejnih 

situacijah v stik s "črno kroniko" mnogih let, privlači jih kot magnet, zato mora 

pomagajoči večkrat zelo aktivno vedno znova vračati pogovor k pozitivnim premikom. Če 

klientski sistem pozna in spremlja vsaj nekaj časa, bo to vsekakor lažje; 
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- prispodobe in lastne izkušnje; ker govorjenje klientov zelo hitro lahko uhaja v 

medsebojno obtoževanje, je večkrat pomembno, da pomagajoči zapolni prostor in čas 

pogovora z zanimivimi prispodobami, zgodbami iz lastnih izkušenj in celo z vsakdanjim 

klepetom oz. "nakladanjem", da zamoti bojevite strani, da pridobi na času;  

 

- pomagajoči se sreča z lastnimi mejami (srečanje z lastnim strahom, ranljivostjo, 

občutljivostjo, nestrpnostjo, agresivnostjo, maščevalnostjo itn.); o tem sem že govoril 

zgoraj, vendar je dobro ponoviti, ker zaradi neprijetnosti to vedno znova pozabljamo. 

 

Situacije, ko se klient znajde pred dilemo nujnega sprejema v bolnico, so večkrat tako burne 

in zoprne (še posebno če se pojavi vprašanje hospitalizacije proti klientovi volji), da je 

naravni impulz pri laikih (npr. sosedih, sorodnikih) kot tudi pri strokovnjakih večkrat odmik, 

izogibanje, pričakovanje, da so to dolžni urediti drugi. V zadnjih letih se je name obrnilo 

nekaj družin, ki v svojem obupu in nemoči niso našle nikogar, ki bi bil pripravljen priti na 

hišni obisk. Verjamem pa, da bi lahko bile situacije, ko se izpostavi vprašanje nujne 

hospitalizacije, tudi čas in prostor, ko bi se srečali oz. povezali različni zainteresirani 

pomagajoči – zdravniki splošne medicine, patronažne sestre, socialne delavke, socialni 

pedagogi, psihoterapevti, psihiatri in sodelavci iz uporabniških organizacij. V človeško 

pretresljivih in večkrat usodnih trenutkih bi v skupnem sodelovanju lahko zmanjšali 

travmatičnost doživetij nujne (prisilne) hospitalizacije in odkrivali še neizkoriščene vire 

socialne podporne mreže. 
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