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ČUSTVENO IN
MENTALNO
DOBRO POČUTJE
JE ČLOVEKOVA
PRAVICA
Psihoterapija je učinkovita intervencija za širok razpon
težav duševnega zdravja ljudi vseh starosti.


38.2%
38,2% PREBIVALCEV
EVROPSKE UNIJE
DOŽIVLJA ČUSTVENE
STISKE ALI IMA TEŽAVE
V DUŠEVNEM ZDRAVJU
Njihova sposobnost, da bi živeli polno
življenje osebno, na družinskem in na
delovnem področju, je s tem zmanjšana.
Več informacij na strani 10.
europsyche.org

200 MILIJONOV LJUDI

65 - 72%
USPEŠNOSTI

V EU DOŽIVLJA ČUSTVENE STISKE 1

Povprečna uspešnost psihoterapevtskih
obravnav je od 65 do 72%(3)

(1) The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010.

(3) The Effectiveness of Psychotherapy, Carr (2012)

(European Neuropsychopharmacology, V.21, Issue 9, September 2011, p. 655-679.)

EVROPSKI DRŽAVLJANI SI ZASLUŽIJO

DOSTOP DO PSIHOTERAPIJE
Z ZAJAMČENO KAKOVOSTJO

EAP si prizadeva, da bi bila visoko kakovostna psihoterapija
v zasebnem in javnem sektorju dostopna vsem.

V EVROPI JE LE 26%
LJUDI, KI IMAJO TEŽAVE
NA PODROČJU
DUŠEVNEGA ZDRAVJA,
NAPOTENIH K
SPECIALISTOM ZA
DUŠEVNO ZDRAVJE

PSIHOTERAPIJI JE
POTREBNO ZAGOTOVITI

STATUS PROFESIONALNOSTI
Z veseljem pričakujemo, da bo Evropska unija sprejela AKT
O PSIHOTERAPIJI, s katerim bo psihoterapevtski dejavnosti
zagotovila enak profesionalni status, kot ga je omogočila
nekaterim drugim poklicem v zadnjih letih.
Več informacij na strani 12.

IMATE VPRAŠANJA ALI POTREBUJETE NADALJNJE
INFORMACIJE? OBRNITE SE NA NAS!
Mariahilfer Str. 1d/13 | 1060 Wien/Vienna/Austria
+43 699 15131729 | eap.headoffice@europsyche.org

www.europsyche.org
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KDO SMO

PREBIVALCI EVROPE
SI ZASLUŽIJO
DOSTOP DO
PSIHOTERAPIJE
Z ZAJAMČENO
KAKOVOSTJO

EVROPSKA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJO (EAP)
JE VODILNA ORGANIZACIJA ZA PSIHOTERAPEVTSKO DEJAVNOST V EVROPI

EAP združuje skupno 120.000 PSIHOTERAPEVTOV in 128 PSIHOTERAPEVTSKIH
ORGANIZACIJ iz 41 EVROPSKIH DRŽAV. Temelji na Strasbourški deklaraciji o
psihoterapiji iz leta 1990(2) in predstavlja ter OHRANJA VISOKE PROFESIONALNE
STANDARDE za strokovno in kompetentno psihoterapevtsko dejavnost.
(2) Strasbourg Declaration on Psychotherapy of 1990

AVTORJI EAP BROŠURE SO
Patricia Hunt, Predsednica Evropske zveze za psihoterapijo
Professor Theo Koutroubas, Professor Nevena Calovska,
Renata Mizerska, Anne Colgan, Peter Schulthness







120.000

128

41

PSIHOTERAPEVTOV

europsyche.org

ORGANIZACIJ

EVROPSKIH DRŽAV

8

9

Evropska zveza za psihoterapijo

NAŠA VIZIJA
JE, DA POSTANE EVROPSKA UNIJA PROSTOR,
KJER JE ČUSTVENO IN DUŠEVNO ZDRAVJE ČLOVEKOVA PRAVICA.

Naš cilj je omogočiti posameznikom, da razvijejo svoje potenciale. Le tedaj bodo
lahko USPEŠNI V SVOJEM ŽIVLJENJU in bodo prispevali k socialni in ekonomski
dobrobiti družbe. Samo takšni ljudje lahko živijo tudi osebno in družinsko življenje
v vsej polnosti.
Cilj EAP je ZAGOTOVITI VISOKO KVALITETNO PSIHOTERAPIJO VSEM, ki jo
potrebujejo, ne glede na to, ali gre za zasebni ali za javni sektor. Vsi psihoterapevti
v našem registru so zavezani našim izobraževalnim, profesionalnim in etičnim
standardom. S tem zagotavljamo zaščito klientov. Ti visoki standardi veljajo tako
za naše psihoterapevte kot tudi za EAP kot organizacijo.
Podpiramo kakovostno raziskovalno dejavnost in rezultate teh raziskav uporabljamo
za promoviranje psihoterapije, z njimi pa tudi dopolnjujemo izobraževalne
programe in omogočamo razvoj psihoterapevtov.

EVROPSKI AKT
O PSIHOTERAPIJI
EAP JE AKT POTRDILA 30. APRILA 2018

Akt o psihoterapiji vsebuje vse strokovne dejavnosti: avtonomne, interdisciplinarne,
relacijske in na dejstvih temelječe psihoterapevtske metode za obravnavo
psiholoških, psihosocialnih in psihosomatskih motenj in težav. Za učinkovito
klinično prakso je potreben odnos med psihoterapevtom in klientom, ki temelji
na zaupanju, empatiji in zaupnosti.
Akt o psihoterapiji temelji na nacionalnih in mednarodnih etičnih kodeksih,
ki spoštujejo dostojanstvo, avtonomijo in edinstvenost vseh človeških bitij.
PSIHOTERAPIJA JE STROKA, KI JE NEODVISNA od psihologije, psihiatrije in
svetovanja. Psihoterapevti običajno imajo diplomo, ki jo nadgradijo s strokovnim,
visoko specialističnim, teoretičnim in kliničnim izobraževanjem, ki vključuje
raziskovalno metodologijo in kontinuiran strokovni razvoj. Paleta psihoterapevtskih
šol je široka, celotna stroka pa se nenehno razvija na podlagi novih teoretičnih in
kliničnih spoznanj.

Cilj EAP je SPODBUJATI RAZVOJ IN PROMOVIRATI POKLIC PSIHOTERAPIJE.
V letu 2018 je Evropska zveza za psihoterapijo predala EVROPSKEMU KOMISARJU
AKT O PSIHOTERAPIJI, s katerim želi doseči profesionalni status psihoterapevtov.
Z zadnjimi spremembami je bil potrjen aprila 2018 in se glasi:

Charles Cassar
Predsednik EAP

PREBIVALCI EVROPE SI ZASLUŽIJO
DOSTOP DO PSIHOTERAPIJE Z
ZAJAMČENO KAKOVOSTJO
EAP si prizadeva zagotoviti visoko kvalitetno psihoterapijo
v zasebnem in javnem sektorju, ki bo dostopna vsakomur.
europsyche.org
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200 MILIJONOV LJUDI

NAŠA DEJAVNOST JE
ZA EU POMEMBNA
Pri čustvenih in duševnih težavah, je človekova zmožnost polnega življenja
bistveno zmanjšana. To pomeni, da nalog na svojem delovnem mestu ljudje
ne morejo opraviti tako učinkovito, kot bi jih lahko, in da jim delovne zadolžitve,
ki bi jih sicer lahko opravili zelo učinkovito, povzročajo stres in tesnobnost.
Njihova uspešnost je zmanjšana, odnosi s sodelavci so prizadeti in delodajalci
opažajo upad produktivnosti. Zelo verjetno je, da so pogosto v bolniškem staležu
in včasih cela obdobja odsotni.

KUMULATIVNI UČINEK - ČUSTVENE IN DUŠEVNE ZDRAVSTVENE
TEŽAVE PRIZADENEJO 38,3% CELOTNE POPULACIJE.
PSIHOTERAPIJA JE UČINKOVITA INTERVENCIJA za širok spekter duševnih težav
pri ljudeh vseh starosti: POVPREČNA USPEŠNOST vseh zdravljenih primerov je
med 65 % in 72%3. V pomoč je klientom, ki so bili deležni učinkovite obravnave,
prav tako pa je v izredno korist celotni EU, saj lahko PRIHRANI VELIKO DENARJA
Z RELATIVNO NIZKIMI STROŠKI.

LE 26% LJUDI V EVROPI, KI IMAJO TEŽAVE V DUŠEVNEM ZDRAVJU,
JE NAPOTENIH K SPECIALISTU ZA DUŠEVNO ZDRAVJE.
Ljudje, ki imajo osebnostne motnje, kronične težave in hude anksiozne ali
depresivne motnje, potrebujejo psihoterapijo, neredko tudi dolgotrajno
psihoterapijo. Zelo je pomembno, da ti ljudje prejmejo pravočasno in primerno
pomoč. Če se to ne zgodi, se stroški množijo z bolniškim staležem, zmanjšano
produktivnostjo, pogostim zatekanjem k zdravniku ali na urgenco ter posledično
z zgodnjo upokojitvijo zaradi bolezni.
V zadnjih 40 letih je bilo narejenih veliko študij, ki dokazujejo, da so posamezniki,
pari in družine, ki so se udeležili psihoterapevtskih obravnav, veliko bolje opremljeni za uspešno življenje kot približno 75% ljudi, ki psihoterapevtskih obravnav
niso prejeli.(3)

(3) The Effectiveness of Psychotherapy, Carr (2012)

europsyche.org

(4) Caldwell, Woolley & Caldwell (2007)

V EU DOŽIVLJA ČUSTVENO STISKO 1

(1)The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010.
European Neuropsychopharmacology, Volume 21, Issue 9, September 2011, Pages 655-679

Obstajajo dokazi, da se ljudje, ki se odločijo za psihoterapijo, posledično manj
poslužujejo drugih oblik zdravljenja, tudi zdravljenja v bolnišnicah. Tridesetletne
raziskave so pokazale, da je bil v 90% primerov strošek drugih zdravljenj večji,
kot bi bil strošek psihoterapije.(4)
Raziskave so pokazale, da je CELOTEN STROŠEK ZDRAVLJENJA LJUDI,
ki so opravili uspešno psihoterapevtsko obravnavo, ZA 17% MANJŠI v primerjavi
s tistimi, ki psihoterapije niso bili deležni. Njihov strošek zdravljenja se je povečal
za 12,3%.(5)
Primerjava podatkov iz časa pred vstopom v psihoterapevtsko obravnavo in po
njej (Golden6), pokaže, da se je po njej pogostost obiskov pri osebnem zdravniku
zmanjšala za 49%. Rezultati tudi kažejo, da se je število bolnišničnih dni pri ljudeh,
ki so imeli psihoterapijo vključeno v svojo celotno zdravstveno obravnavo,
v povprečju zmanjšalo za 2,52 dneva na osebo.
Poglejmo si FINANČNI PRIMER EKONOMSKE KORISTI PSIHOTERAPIJE iz ene
od držav – Poljske. Poročilo, ki ga je pripravil Institute of Healthcare Management
v Varšavi, kaže, da je na Poljskem letni strošek zdravljenja depresije 40 milijonov
eur. Strošek Polish Social Insurance Institution, povezan samo z depresijo, pa je 176
milijonov eur letno. Pri tem je pomembno poudariti, da je 80% vseh pacientov,
ki trpijo za depresijo, v najboljši delazmožni starosti (med 30. in 59. letom).
Finančni strošek, ki ga navaja Poljska, se zrcali v vsaki evropski deželi.
Iz povedanega je povsem razvidno, da so KORISTI IN PRIHRANKI V
ZDRAVSTVENEM IN SOCIALNEM SISTEMU TER DRUGIH SEKTORJIH,
KADAR VKLJUČIMO PSIHOTERAPIJO, zelo konkretni. Učinkovite intervencije
na področju duševnega zdravja bi morale vključevati hitro akcijo in pomoč, vključno
s psihoterapijo. Hkrati pa moramo vedeti, da so cilji psihoterapije več kot le odprava
težavnih simptomov. V psihoterapevtskem odnosu ima klient priložnost bolje
spoznati sebe kot osebnost, kar vključuje samozavedanje, razvijanje veščin za
samoregulacijo in zadovoljstvo v življenju.

(5) Chiles, Lambert and Hatch (1999, 2002)

(6) Golden (1997)
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NAŠI CILJI
PRIČAKUJEMO, DA BO EVROPSKA UNIJA
SPREJELA NAŠ AKT O PSIHOTERAPIJI

Evropska unija namreč promovira in financira zdravje, ker se zaveda, da so zdravi
ljudje srečni državljani in učinkovita delovna sila.

PSIHOTERAPIJE
ZAGOTOVITEV STANDARDIZACIJE PSIHOTERAPEVTSKE
DEJAVNOSTI V CELOTNI EVROPI

Psihoterapevti so pomemben del skupine strokovnjakov za zdravje, ki jih EU
potrebuje, saj psihoterapija uspešno pomaga ljudem premagovati čustvene in
duševne zdravstvene težave. Tako postanejo srečnejši in bolj izpolnjeni državljani.(4)

Evropska zveza za psihoterapijo je uveljavila Evropsko diplomo iz psihoterapije z namenom,
da zagotovi STANDARDIZACIJO CELOTNE PSIHOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI v Evropi.

Od ustanovitve leta 1990 si je EAP nabrala ogromno izkušenj in strokovnega znanja,
povezanega s psihoterapevtsko dejavnostjo. To vključuje izobraževalne standarde
in akreditacijo, etiko, kontinuiran strokovni razvoj in register. EAP je povezana z
relevantnimi mednarodnimi psihoterapevtskimi organizacijami.

EVROPSKA DIPLOMA IZ PSIHOTERAPIJE (EDP) je bila vzpostavljena z namenom, da razvija
visoke in temeljite profesionalne standarde, ki veljajo za celotno Evropo. Zagotavlja enake
profesionalne standarde v izobraževanju in klinični praksi za celo Evropo. EDP uveljavlja in
definira jedrne profesionalne kompetence evropskega psihoterapevta.

Leto 2018 predstavlja novo obdobje, v katerem se veselimo, da bo Evropska unija
SPREJELA AKT O PSIHOTERAPIJI, ki ji bo omogočil ENAK PROFESIONALNI
STATUS, kot so ga nedavno prejele nekatere druge stroke, kot npr. Medical Act in
Nursing Act. Veselimo se, da bomo udeleženi pri pogajanjih z evropskimi komisarji.

Nadaljnje informacije o Evropski diplomi iz psihoterapije si poglejte
https://www.europsyche.org/ecp/about-ecp

(4) Caldwell, Woolley & Caldwell (2007)

europsyche.org
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PRILOGA

KAJ JE PSIHOTERAPIJA?
SAMOSTOJNA ZNANSTVENA DISCIPLINA,
KI SE IZVAJA NA VISOKI, KVALIFICIRANI IN ZNANSTVENI RAVNI

V psihoterapiji je bistvenega pomena ODNOS MED KLIENTOM IN
PSIHOTERAPEVTOM. Psihoterapevt nudi zaupno in zasebno okolje, ki omogoči,
da lahko klient raziskuje in predeluje svoje težke izkušnje. Teoretične in empirične
raziskave potrjujejo, kako zelo pomemben je terapevtski odnos kot ključni dejavnik,
ki napove uspešnost psihoterapije.
Psihoterapija se tudi opira na novejša spoznanja v TEORIJI NAVEZANOSTI in na
rezultate raziskav na področju AFEKTIVNE IN KOGNITIVNE NEVROZNANOSTI.
Psihoterapevti so tesno povezani s kolegi iz nevroznanosti v raziskovanju teh
področij. Primarno je psihoterapija pogovorna terapija, vendar lahko uporablja
spekter različnih metod, vključujoč umetnost – glasbo, dramo ali gibanje.

(8) Irish Council for Psychotherapy’s Submission Paper to the Department of Health on the proposed Statutory
Regulation of Psychotherapy and Counselling under the Health and Social Care Professionals Act 2005

europsyche.org
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PRILOGA

PSIHOTERAPIJA & RAZISKOVANJE
Psihoterapija je znanstvena disciplina. RAZISKAVE NA PODROČJU PSIHOTERAPIJE pomenijo
nenehen STRUKTURIRAN METODOLOŠKI PROCES REFLEKTIRANJA KLINIČNE PRAKSE in
povezovanja z rezultati raziskav o funkcioniranju človeka.
ZNANSTVENA VALIDACIJA pomeni, da ima teorija znanstveno osnovo, da obstajajo opisi kazuističnih
primerov, kvalitativne raziskave, empirični procesi in raziskave rezultatov ter kombinacije kvalitativnih
in empiričnih raziskovalnih načrtov.
Koncept dokazljive medicine (evidence-based medicine - EbM), ki je bil razvit za testiranje v
farmakologiji, je prvotno vseboval in opisoval zgoraj omenjeno raziskovanje. Kadar koncept vsebuje
vse kategorije raziskovalnega načrta, je to uporaben koncept. Na žalost nekateri raziskovalci v nekaterih
deželah upoštevajo le naključne kontrolirane raziskave (randomised controlled trials - RCT) kot ‘zlati
kriterij’ v EbM. To je skrajno sporno. Nekateri raziskovalci pravijo celo, da je to zloraba koncepta EbM(9)
in je popolnoma neuporabno v psihoterapevtskih raziskavah.
V zadnjih nekaj desetletjih se je razvil širok spekter raziskovanja, ki je proizvedel VELIKO DOKAZOV,
DA JE PSIHOTERAPIJA NA SPLOŠNO UČINKOVITA.(10) Vsekakor pa ostaja še veliko odprtih
vprašanj, kot npr. ‘KAKO PSIHOTERAPIJA DELUJE?’ ‘Kateri so mehanizmi spremembe?’ ‘Katere so
jedrne in specifične kompetence psihoterapevta, ki vodijo v uspešno terapijo?’ – ki nagovarjajo vse
psihoterapevtske modalitete, da se angažirajo pri nadaljnjih raziskovanjih.
Na tovrstna vprašanja lahko odgovorimo le, če raziskovalni načrt dopušča kombinacijo kvalitativnih in
kvantitativnih raziskovalnih metod in če sta dinamika in proces v terapevtskem odnosu med terapevtom
in klientom ustrezno opazovana. To pa se ne more zgoditi le v RCT načrtu.
Za JAVNO ZDRAVJE je pomembno, da imamo raziskave z visoko zunanjo validacijo, kar pomeni,
da imamo rezultate iz vsakodnevne prakse (to imenujemo naturalističen načrt) in ne iz izbranih
skupin pacientov v laboratorijih.
EVROPSKI AKT O PSIHOTERAPIJI mora vztrajati pri zahtevi, da se SPREJME ŠIROK SPEKTER
RAZISKOVALNIH NAČRTOV ZA ZNANSTVENO VALIDACIJO, ki so primerni za specifične
psihoterapevtske procese med terapevtom in klientom, ki skupaj kreirata proces zdravljenja.

(9) Kriz, J. (2014). Wie evident ist Evidenzbasierung?
Über ein gutes Konzept – und seine missbräuchliche Verwendung. In S. Sulz (Hrsg.), Psychotherapie ist mehr als eine
Wissenschaft. Ist hervorragendes Expertentum durch die Reform gefährdet? (S. 154–185). München: CIP.
(10) Wampold B, Imel. Z.E. (2015): The Great Psychotherapy Debate. 2nd edition. London, Routledge

europsyche.org

STRASBOURŠKA DEKLARACIJA
O PSIHOTERAPIJI 1990
V skladu s cilji SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE (WHO),
kakor tudi v Evropski skupnosti in v Evropskem gospodarskem prostoru
veljavnem okviru o nediskriminaciji in načelu o prostem pretoku oseb
in uslug spodaj podpisani soglašajo:

1
2
3
4
5

Psihoterapija je SAMOSTOJNA ZNANSTVENA DISCIPLINA,
njeno opravljanje predstavlja samostojen in svoboden poklic.
Psihoterapevtsko izobraževanje se opravlja na
VISOKI, KVALIFICIRANI IN ZNANSTVENI RAVNI.
Zajamčeno je MNOŠTVO
PSIHOTERAPEVTSKIH POSTOPKOV.
Popolna PSIHOTERAPEVTSKA IZOBRAZBA obsega teorijo,
lastno izkušnjo in prakso pod supervizijo. O drugih psihoterapevtskih
postopkih je treba pridobiti zadostna znanja.
Dostop do izobrazbe je mogoč prek različnih predizobrazb,
zlasti prek humanističnih in socialnih znanosti.
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IZJAVA O ETIČNIH
PRINCIPIH EAP
Psihoterapevti SPOŠTUJEJO DOSTOJANSTVO IN VREDNOST posameznika in si prizadevajo za
ohranjanje in zaščito temeljnih človekovih pravic. PREDANI SO POVEČEVANJU ZNANJA o človeškem
vedenju in o človekovem razumevanju samega sebe in drugih, ter širjenju in uporabi takšnega znanja
za dobrobit človeštva.
Pri uresničevanju teh ciljev si ZAVZETO PRIZADEVAJO ZAŠČITITI DOBROBIT tistih, ki iščejo
njihove usluge, in sorodnikov le teh (kadar to ne nasprotuje potrebam njihovih klientov) ter
udeležencev v raziskavah.
Psihoterapevti spoštujejo svoje poklicne kolege ter pripadnike sorodnih poklicev. Po svojih najboljših
močeh si jim prizadevajo posredovati popolne informacije, v kolikor to ni v nasprotju z dobrobitjo
njihovih klientov, ter jim izkazovati spoštovanje. Svoje strokovno znanje in veščine uporabljajo samo
v namene, skladne s temi vrednotami, in ne dovoljujejo, da bi jih drugi zlorabljali.
Hkrati ko si psihoterapevti jemljejo pravico do svobode raziskovanja in komunikacije, sprejemajo
odgovornost, ki jo ta svoboda prinaša: kompetentnost, objektivnost pri uporabi znanja in veščin in skrb
za največjo dobrobit klientov, kolegov, študentov, udeležencev v raziskavah ter do drugih članov družbe.
Pri sledenju tem idealom se psihoterapevti zavezujejo etičnim načelom na naslednjih področjih,
ki so v izjavi o ETIČNIH PRINCIPIH EAP bolj podrobno opredeljena:
KOMPETENTNOST
MORALNI IN PRAVNI STANDARDI
ODGOVORNOST
DOBROBIT PACIENTOV/KLIENTOV
ZAUPNOST
STIKI Z JAVNOSTJO
POKLICNI ODNOSI
RAZISKOVANJE
TEHNIKE OCENJEVANJA










Psihoterapevti sodelujejo z nacionalnimi in evropskimi strokovnimi organizacijami in združenji ter
z Evropsko zvezo za psihoterapijo (European Association for Psychotherapy - EAP) tako, da hitro in
popolno odgovorijo na poizvedbe in povpraševanja kateregakoli ustrezno utemeljenega etičnega ali
profesionalnega odbora takšnega združenja ali pa organizacije, katere člani so.
Celotno izjavo o etičnih principih EAP najdete na:
https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-guidelines/statement-of-ethical-principles
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Članica svetovnega Sveta za psihoterapijo (WCP)
Nevladna organizacija s statusom svetovalke Sveta Evrope
Glavni urad: Mariahilfer Str. 1d/13 | 1060 Wien/Vienna/Austria
+43 699 15131729 | eap.headoffice@europsyche.org | www.europsyche.org

