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ZAPISKI 

DIAGNOSTIČNO KODIRANJE IN STANDARDI KLASIFIKACIJE 

Študijski program: Psihoterapevtska znanost SFU 

 

- osnovna literatura je večinoma na netu 

- Bartuska H. in dr. (2008). Psychotherapeutic diagnostics. Wien: Springer Verlag. 

- ICD-10 

- DSM-5 

- PDM, poskus APAA 

- kritika psihiatričnih diagnostik: Rethinking DSM, a psychological perspective 

- OPD, Operationalized Psychodynamic Diagnostics 

 

merjenje, diagnosticiranje, ocenjevanje 

- kategorije in dimenzije psihičnih lastnosti 

- diagnosticiranje: ugotavljanje in določanje (npr. bolezni, lastnosti) = nominalna, kategorialna 

raven: kategorije, nobena kategorija ni boljša ali slabša 

- ocenjevanje = ordinalna, dimenzionalna raven, kot bi pri teku merili samo vrstni red, ne pa 

časa, ne poznamo razlik med spremenljivkami, samo njihov vrstni red 

- v psihiatriji potrdimo ali zavrnemo prisotnost motnje (nominalna raven), v psihologiji 

poskušamo merit intenzivnost (ordinalna raven) 

- intervalna in racionalna raven merjenja: praktično ni pri ocenjevanju in merjenju psihičnih 

pojavov, najbolj se približuje merjenje inteligentnosti 

- racionalna raven: obstaja absolutna ničla, poznamo iz fizike 

- v psihoterapiji najpogosteje ugotavljamo le prisotnost ali kvečjemu intenzivnost pojava 

- psihiatrična klasifikacija le na nominalni ravni, le redko se pojavlja tudi ordinarna raven 

merjenja 

 

merjenje v medicini 

- merjenje v medicini zaznamuje ekonomičnost 

- medicinski klasifikacijski sistemi so pogosto kategorialni: bolezen, motnja je ali ni prisotna, 

čeprav so številni merjeni pojavi v medicini kontinuirano porazdeljeni (npr. visok krvni tlak); 

pojavlja se vprašanje, kdaj je krvni tlak previsok, ta meja je arbitrarno določena 
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- gre za interakcijo med kvantiteto in kvaliteto (dialektični materializem): če lastnost 

stopnjujemo, pride do nove kvalitete (Hegel), na neki točki se nekaj pomembnega spremeni, 

npr. pacient dobi diagnozo ali npr. voda preide v paro pri 100 stopinjah = podobno se 

psihopatologija pojavi na neki točki 

 

psihiatrično diagnosticiranje in klasifikacijski sistemi 

- klasična psihiatrija izhaja iz klasičnega medicinskega kategorialnega in somatskega modela 

»bolezen je : bolezni ni« 

- psihiatrične klasifikacije so kategorialne in simptomatske: ne razmišljamo o potrebah, 

motivih pacienta, ampak samo določimo motnjo 

 

- zakaj so ostalo bolezni, kategorija F pa so motnje? ker F temelji na simptomih in nimajo 

dovolj pogojev, da bi bile bolezni 

- poskus iskanja somatskih dejavnikov 

 

ICD-10 (WHO) 

http://www.nijz.si/files/uploaded/ks_mkb10-am-v6_v02_splet.pdf 

- psihiatrična opredelitev psihičnih motenj (WHO): motnja (disorder) je klinično prepoznaven 

niz simptomov ali vedenj, ki so povezani z notranjo stisko (distress) in z osebnostnimi 

disfunkcijami 

 

F00-F09 organske, vključno simptomatske, duševne motnje  

- zanimivo, da govorimo o organskih motnjah, ki imajo izvor iz poškodb možganov, ker 

psihiatrija zagovarja, da vse motnje izvirajo iz možganov 

F10-F19 duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja PAS  

F20-F29 shizofrenija, shizotipske, blodnjave motnje  

 

F30-F39 razpoloženjske [afektivne] motnje  

F40–F48 nevrotske, stresne, somatoformne motnje 

F50–F59 vedenjski simptomi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki 

 

F60–F69 motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi 

F70–F79 duševna manjrazvitost (mentalna retardacija) 
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F80–F89 motnje duševnega (psihološkega) razvoja 

 

F90–F98 vedenjske in čustvene motnje, ki se navadno začnejo v otroštvu in adolescenci 

F99 neopredeljena duševna motnja 

 

organske, vključno simptomatske, duševne motnje (F00-F09)  

- demenca je pogosto počasen, kroničen upad kognitivnega funkcioniranja, degenerativna 

možganska bolezen, možganska sprememba, ki poteka več let, se običajno začne v starostni 

dobi, je ne moremo ustavit, lahko samo upočasnimo, zato je pomembno zgodnje odkrivanje; s 

psihološkimi instrumenti lahko odkrijemo, še preden se vidijo spremembe na možganih, začne 

se z blagimi spremembami, ki se poglabljajo, v končni fazi pride do težav z dezorientacijo, 

krajevno in časovno, to preverjamo z vprašanji tipa, katerega dne smo ipd., pacient pogosto 

odgovori s podatki iz preteklosti 

F00 dementia in Alzheimer disease 

- po čem se Alzheimerjeva loči od ostalih? 

- najbolj pogosta 

- v ospredju so motnje spomina, predvsem kratkoročnega, težave s pomnjenjem svežih 

informacij 

F01 vascular dementia 

- srčne in vaskularne težave, lahko mikro infarkti 

- ločimo med kortikalnimi in subkortikalnimi demencami 

- ko se pojavljajo, jih ločimo, preverjamo, katere funkcije so okvarjene, pri subkortikalnih so 

motene orientacija, pri kortikalnih jezikovne funkcije 

F02 dementia in other diseases classified elsewhere  

- razlogi demence pogosto niso znani, je bolezen sodobnega časa, ker se starostna doba daljša 

- pozorni moramo bit predvsem pri diferencialni diagnostiki depresivnih, včasih šele čas 

pokaže, ali gre za demenco ali depresijo 

F04 organic amnesic syndrome, not induced by alcohol and other psychoactive substances  

F05 delirium, not induced by alcohol and other psychoactive substances  

- razlika med delirijem in demenco 

- delirij je epizodičen, akuten 

- značilni so stanje zmedenosti, motnja zavesti, pozornosti, spomina, čustvovanja, 

zaznavanja (vidne halucinacije) 
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- nastane predvsem zaradi somatskih bolezni, zastrupitev, možganskih poškodb (lahko 

je delirij nacepljen na demenco) 

- delirium tremens je alkoholni delirij 

- postkomocijski sindrom (po poškodbi glave: glavobol, vrtoglavica, utrudljivost, 

razdražljivost, oteženo osredotočanje, prizadetost spomina, nespečnost, občutljivost) 

F06 other mental disorders due to brain damage or dysfunction and physical disease  

F07 personality and behavioural disorders due to brain disease, damage and dysfunction  

F09 unspecified organic or symptomatic mental disorder  

 

mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use (F10-F19)  

- klasifikacija glede na stanje (podkategorije) in klasifikacija glede na PAS (kategorije) 

 

podkategorije: 

.0 akutna zastrupitev  

- lahko se kaže kot delirij, motnja zaznavanja, čustvovanja, akutna pijanost 

.1 škodljivo uživanje 

- zdravstvena tveganja 

- sem prištevamo zlorabo, tj. uporabo sredstva v napačen namen ali pa uporabo napačnega 

sredstva za določen namen 

- motivacija je problem 

.2 sindrom odvisnosti 

- včasih smo ločili med telesno in psihično odvisnostjo 

- na psihični ravni pretežno ukvarjanje s cravingom, do konzumacije  

- na telesni ravni odtegnitveno stanje 

- bolj ustrezni izraz je zasvojenost, DSM je ukinil koncept odvisnosti, ne obstaja več 

.3 odtegnitveno stanje 

.4 odtegnitveno stanje z delirijem 

.5 psihotična motnja 

.6 amnestični sindrom 

.7 rezidualna ali pozno nastala psihotična motnja 

- ko je PAS sprožilec latentne motnje 

.8 druge duševne in vedenjske motnje 

.9 nespecifične duševne in vedenjske motnje 
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- kako pristopimo k pacientu, ki ima težave z zasvojenostjo s PAS? v dogovoru sklenemo, da 

na psihoterapijo ne hodi pod vplivom PAS 

- kaj če pride? 

- nekateri predlagajo (in v tujini uresničujejo) dvotirni proces, da torej en terapevt dela na 

abstinenci, drugi pa na osebnostni spremembi  

 

mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use (F10-F19) 

F10 mental and behavioural disorders due to use of alcohol  

F11 mental and behavioural disorders due to use of opioids  

F12 mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids  

F13 mental and behavioural disorders due to use of sedatives or hypnotics  

F14 mental and behavioural disorders due to use of cocaine  

F15 mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine  

F16 mental and behavioural disorders due to use of hallucinogens  

F17 mental and behavioural disorders due to use of tobacco  

F18 mental and behavioural disorders due to use of volatile solvents  

F19 mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive 

substances  

 

shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje (F20-F29)  

F20 shizofrenija 

- motnje realitetne kontrole 

- motnje mišljenja: formalne (neurejen tok misli, prekinjen, besedna solata, neologizmi ...) in 

vsebinske (blodnje) 

- motnje zaznavanja, halucinacije, bolj značilne slušne (pri deliriju bolj značilne vidne), 

specifično za shizofrenijo glasovi o pacientu kot o tretji osebi 

- specifični simptomi shizofrenije so tudi sindrom miselnega odmeva, vsiljevanje in 

odtegovanje misli, pošiljanje misli po radiu, blodnje nadzorovanja ... 

- za shizofrenijo so značilne bizarne blodnje, medtem ko so pri blodnjavi motnji blodnje bolj 

realistične 

- negativni tip shizofrenije (ni v MKB, samo negativni simptomi) 

- paranoidna 
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- hebefrenska: negativno čustvovanje, socialna izolacija 

- za psihoterapijo je potrebna predhodna psihiatrična obravnava 

- manj ambiciozni, konkretni cilji, bolj psihosocialna in kognitivna rehabilitacija, da se 

vzpostavi določena stopnja funkcionalnosti 

F21 shizotipska motnja  

- DSM IV jo uvršča med motnje osebnosti, v MKB sem uvrščena zaradi ugotovljene skupne 

genetske osnove, DSM 5 na oba konca 

- bolj so funkcionalni kot shizofreniki, manj kot shizoidni 

- specifična osebnostna organizacija, ki je prisotna vse življenje, je del osebnosti (medtem ko 

je shizofrenija, ki se začne, izbruhne, običajno v adolescenci), običajno je stik z realnostjo 

ohranjen, običajno ni psihotični epizod  

F22 trajne blodnjave motnje 

- blodnje, ki niso tako bizarne, kot pri shizofreniji, včasih jih je težko prepoznat 

F23 akutne in prehodne psihotične motnje 

- težko je presodit, ali je naslednji acting-out psihotična epizoda, lahko se nikdar več ne ponovi 

F24 inducirana blodnjava motnja 

- nalezljiva psihoza 

- hitro se povrne v normalno stanje 

F25 shizoafektivne motnje 

- značilnosti shizofrenije v kombinaciji z značilnostmi razpoloženjskih motenj 

F28 druge neorganske psihotične motnje 

F29 neopredeljena neorganska psihoza 

 

čustvene [afektivne] motnje (F30-F39)   

F30 manična epizoda  

F31 bipolarna afektivna motnja  

- včasih smo rekli manično-depresivna psihoza 

- pri maniji gre za zanikanje 

- kemična razlaga: AD lahko inducirajo manijo, zato AD ukinemo in uvedemo stabilizatorje, 

ko je depresivne faze konec 

F32 depresivna epizoda 

- tukaj psihiatri uvedli dimenzionalno lestvico: blaga, zmerna, huda, s psihotičnimi simtomi ali 

brez  
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- na sploh najbolj pogosta motnja, predvsem pri ženskah, pri moških pogosto zamaskirana, 

npr. zasvojenost, antisocialno vedenje, motnje hranjenja ali spanja 

- pri depresivnih je problem pasivnost in če delamo samo podporno, se bo pacient samo zatičal, 

zato moramo spodbujat aktivnosti, lahko tudi samo telesne aktivnosti, nato na kognitivni ravni 

spreminjanje miselnih distorzij, do psihodinamskih intervenc v smislu prepoznavanja agresije, 

ki je usmerjena nase 

F33 ponavljajoča se depresivna motnja 

F34 trajne razpoloženjske (afektivne) motnje 

- ciklotimija 

- distimija 

F38 other mood [affective] disorders 

F39 unspecified mood [affective] disorder 

 

nevrotske, stresne in somatoformne motnje (F40-F48)   

F40 fobične anksiozne motnje 

- klavstrofobija, najpogostejša agorafobija (agora, gr. trg), pogosta je tudi socialna fobija, 

specifične so malo manj pogoste 

- pretiran, neosnovan, nesmiselni strah, tudi za pacienta 

- razlaga, tri teorije: 

- premestitev z bolj ogrožujočega objekta na manj ogrožujoči, na nek način povezan 

objekt, tj. generalizacija 

- genetski strahovi 

- teorije učenja, po modelu, česa se starši bojijo 

- kako psihoterapevtsko pristopit? velja za enega najlažjih problemov, če ne gre za kakšno 

travmo v ozadju, hitro pridemo do uspehov, že vedenjske tehnike prinašajo hiter napredek, 

recimo sistematična desensitivizacija, postopno izpostavljanje 

F41 druge anskiozne motnje 

F41.0 panična motnja  

- panična motnja, ni vsak malo večji strah že panika, panika je zelo intenziven strah, občutek 

izgube kontrole, katastrofične misli, npr. pacient misli, da bo umrl, prestraši se lastnih reakcij, 

kar privede do neznostnega stanja na čustveni in telesni ravni 
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- pogosto pomaga že, če pacientu razložimo, kako panični napad deluje, kako se odziva njegovo 

telo, ga lahko to hitro pomirimo, lahko delamo vaje s hiperventiliranjem, ali mu kako drugače 

pokažemo, da sam povzroča napad 

- druge tehnike: stop tehnike, preusmerjanje misli, izpostavljanje je pri strahu na sploh 

pomembno, ker izogibanje krepi strah 

F41.1 generalizirana anksiozna motnja 

- GAM, anksioznost v vsaki situaciji, vedno se najde kak razlog za skrb, pacient težko živi 

zaradi tega strahu 

- ko pride pacient v psihoterapijo in mu povemo, da to ni dobro, začne metaskrbet, tako da ga 

skrbi, da ga skrbi 

- gre za projekcijo agresije v sovražno okolje, človek se ne počuti dovolj varno, projicira svoje 

impulze v okolico 

F42 obsesivno-kompulzivna motnja 

- ločit med intruzivnimi mislimi, občasnimi vsiljivkami in obsesijami, pogoste občasne vsiljivke 

so na primer, da bi človek povozil pešca, da bi bila avtoriteta gola ipd. 

- da instruzivne misli preidejo v obsesivne misli, morajo bit izpolnjeni neki pogoji: 

- prepričanje človeka, da pojav same misli že meji na uresničitev, tj. prepričanje, da je 

misel že enaka uresničitvi, hkrati pa prepričanje, da mora človek to preprečit s 

kompulzivnim dejanjem 

- preverjanje, čiščenje ... 

- kaj naredimo v psihoterapiji? VKT tehnike so bolj učinkovite od bolj globinskih, ker hitreje 

prinašajo rezultate, saj človek zelo trpi in ni nujno zmožen še dodatnega poglabljanja 

- ločimo OKM in OKOM; OKM se pojavlja pri različnih motnjah, na primer pri zasvojenostih, 

psihozah in shizofrenijah bizarni rituali 

- OKOM je anakastična osebnost, za katero je tudi značilno obsesivno vedenje, kompulzije so 

manj izražene, razlika je egosintonost 

- razlika! za OKM so zelo učinkovite VKT tehnike, medtem ko je za OKOM bolj učinkovita 

globinsko orientirala psihoterapija, včasih pa pride prav tudi kombinacija 

- druge tehnike: stop tehnike, preusmerjanje misli, izpostavljanje je pri strahu na sploh 

pomembno, ker izogibanje krepi strah, restrukturacija problema, delo na distorzijah (ali je 

treba bit popoln), normalizacija, sproščanje 

F43 reakcija na hud stres in prilagoditvene motnje 

- akutna stresna reakcija, prilagoditvena motnja, posttravmatska, razlika je v trajanju 
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- posttravmatska: stres se nadaljuje in stresna reakcija, ki se ponavlja, fleshbacki, nočne more, 

štirje specifični kriteriji 

- izpostavljenost travmatskemu dogodku, tj. intenzivni ogroženosti, strahu pred smrtjo 

ali hudo poškodbo, opazovanje koga drugega, ki je smrtno ogrožen ali hudo 

poškodovan, npr. nasilje, spolno nasilje, naravne katastrofe, prometne nesreče, odkritje 

mrtveca 

- izogibajoče vedenje, človek se izogiba situacijam, ki ga spominjajo na dogodek ali 

kažejo tveganje za ponovitev 

- splošna povečana senzitivnost, človek ne prenaša hrupa, prisotnosti drugih ljudi 

- fleshbacki, nenadni spomini, vračanje občutkov 

- prilagoditvena motnja 

- lestvica stresnih dogodkov: smrt ali izguba, ločitev, izguba službe, upokojitev, selitev 

otrok od doma, poroka, konec študija, sprememba delovnega mesta, selitev 

- dogodek ni travmatski, kar je razlika od posttravmatske motnje 

- lahko sta prisotni obe motnji hkrati 

- kaj lahko naredimo v psihoterapiji? 

- pri akutni motnji zadovoljimo potrebo po tem, da človek o dogodku govori, to je zanj 

razbremenitev, debrifing, TIER: spodbujanje pripovedovanja, brez intervenc, samo 

poslušamo, namenjeno zdravim ljudem, ki doživijo travmatski dogodek, npr. pri 

naravnih nesrečah ipd., vendar če je prišlo do retravmatizacije, te tehnike niso ustrezne 

- pri posttravmatski ne delamo psihoanalitično, ker travmatiziran človek potrebuje tudi 

čustveno oporo, da dobi občutek, da je razumljen, npr. zlorabljeni otroci so dvakrat 

travmatizirani, prvič zaradi zlorabe, drugič pa zaradi prepovedi, da bi o tem komu 

povedali, ali pa zaradi odziva, zaradi tega moramo dati priznanje in biti bolj aktivni 

F44 disociativne (konverzivne) motnje 

- večinoma spominske disociacije, izguba spomina, disociativna fuga, lahko kot posledica 

preživete travme, obrambni mehanizem 

- konverzija: notranji konflikt se pokaže skozi telesno motnjo, npr. psihogene paralize, pareze, 

psihogene slepote, izguba glasu, telo ne deluje, kot bi moralo, gre za odcepitev, ki ima 

psihološko podlago, poskus rešitve problema, psihogene konvulzije 

- danes se pojavljajo redkeje, v času represivne in avtoritarne družbe jih je bilo več 

F45 somatoformne motnje 

F45.0 somatizacijska motnja 
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- razlike med konverzivnimi in psihosomatskimi motnjami: konverzivne so dramatične 

spremembe z nenadnim nastopom, v ozadju je psihološki konflikt, pri psihosomatskih gre za 

aleksitimične osebnosti, ki svojih stisk ne znajo izraziti drugače, kot skozi telo, psihični vzrok 

ni jasno prepoznaven in motnja se razvije postopoma in človeka je težko prepričati, da gre za 

psihične dejavnike; konverzivne motnje prizadevajo prečnoprogasti mišični sistem, 

psihosomatske motnje pa bolj avtonomni sistem, lahko pa se povezujeta 

F45.1 nediferencirana somatomorfna motnja 

F45.2 hipohondrična motnja 

- hipohondrijo moramo ločit od simulacije in od fobije pred boleznijo 

- kako razložimo hipohondrijo: razlogi so psihiološki, nezavedni poskus zadovoljitve 

psiholoških potreb 

- v psihoterapiji je problem motivacije, ker je pacienta težko prepričat, da potrebuje 

psihoterapevtsko obravnavo 

- najprej delamo psihoedukacijo, človek občuti napetost, pa ne ve, kaj to je, zato ga učimo 

ubesedit svoja stanja 

- delamo razvojno, ker gre za nezrele osebnosti, lahko je zelo naporno in dolgotrajno, bit 

moramo zelo potrpežljivi, srečanja so lahko zelo dolgočasna 

 
F48 other neurotic disorders 

- nevrastenija (sindrom utrujenosti), sindrom depersonalizacije in derealizacije 

 

vedenjski simptomi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki (F50-F59)   

F50 motnje prehranjevanja 

- anoreksije, bulimije 

- problem sprejemanja svojega spola, odraslosti, želja ostat otrok, ne se razvit v žensko, poskus 

kontrole 

- lahko je ogroženo življenje, lahko je moten stik z realnostjo, ko želi shujšat človek, ki je že 

nevarno podhranjen 

- v psihoterapiji moramo bit pozorni na ogrožanje življenja, pred psihoterapijo moramo 

zagotovit varnost 

F51 neorganske motnje spanja 

F52 spolna disfunkcija, ki je ne povzroča organska motnja ali bolezen (ločimo od motenj spolne 

preference) 
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F53 duševne in vedenjske motnje, povezane s poporodnim obdobjem, ki niso uvrščene drugje 

F54 psihološki in vedenjski dejavniki, povezani z motnjami in boleznimi, uvrščenimi drugje 

F55 zloraba snovi, ki ne ustvarjajo odvisnosti 

F59 neopredeljeni vedenjski sindromi, povezani s fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki 

 

motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi (F60-F69) 

- podobne kot v DSM, le namesto borderline neuravnovešena, namesto OKM anakastično, 

narcistične ni 

- ne bomo govorili, ker smo imeli poseben predmet 

F60 specific personality disorders  

F61 mixed and other personality disorders 

F62 enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease 

F63 habit and impulse disorders 

F64 gender identity disorders 

F65 disorders of sexual preference 

- fetišizem: objekt predstavlja preveliko grožnjo, z objektom povezan predmet pa je kompromis 

- pedofilija kot razvojni deficit, pogosto je pacient žrtev zlorab, ki postane agresor 

- pedofili, ki jih vzburjajo majhni otroci, in pedofili, ki jih vzburjajo adoselscenti, zakonsko je 

meja 12 let, ko je to v vsakem primeru kaznivo dejanje, zelo pomembna je starost obeh 

udeležencev 

- pri sadomazohizmu je spolnost v službi agresije 

F66 psychological and behavioural disorders associated with sexual development and 

orientation 

F68 other disorders of adult personality and behaviour  

- agrevacijske in simulacijske potrebe 

F69 unspecified disorder of adult personality and behaviour  

 

duševna manjrazvitost (F70-F79)   

- osnovni kriterij je IQ 

F70 blaga mental retardation 50 – 70 

F71 zmerna mental retardation 35 – 49  

F72 huda mental retardation 20 – 34   

F73 globoka mental retardation < 20 
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F78 other mental retardation  

F79 unspecified mental retardation  

 

motnje duševnega (psihološkega) razvoja (F80-F89)   

F80 specific developmental disorders of govor in jezik  

F81 specific developmental disorders of šolske veščine  

F82 specific developmental disorder of gibalne funkcije  

F83 mixed specific developmental disorders  

F84 pervazivne razvojne motnje 

- avtizem, Aspergerjev, Rettov 

 F88 other disorders of psychological development  

F89 unspecified disorder of psychological development  

 

behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and adolescence

 (F90-F98)  

F90 hyperkinetic disorders (ADHD, motnje vedenja) 

F91 conduct disorders  

F92 mixed disorders of conduct and emotions  

F93 emotional disorders with onset specific to childhood  

F94 disorders of social functioning with onset specific to childhood and adolescence  

F95 tic disorders  

F98 other behavioural and emotional disorders with onset usually occurring in childhood and 

adolescence  

 

unspecified mental disorder (F99-F99)  

F99 mental disorder, not otherwise specified  

 

ICD-10: dejavniki, ki vplivajo na zdravstveno stanje in na stik z zdravstveno službo (Z00-Z99)  

Z00-Z13 osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi pregleda ali preiskave 

Z20-Z29 osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem, povezanim z nalezljivimi boleznimi 

Z30-Z39 osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo v okoliščinah, povezanih z reprodukcijo 
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Z40-Z54 osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi specifičnih postopkov in 

zdravstvene oskrbe 

Z55-Z65 osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem zaradi socialnoekonomskih in 

psihosocialnih okoliščin 

Z70-Z76 osebe, ki se srečujejo z zdravstveno službo zaradi drugih okoliščin 

Z80-Z99 osebe s potencialnim zdravstvenim tveganjem, ki je povezano z družinsko in osebno 

anamnezo, in nekaterimi stanji, ki vplivajo na zdravstveno stanje 

 

MKB-11 

- napovedana izdaja junija 2018 

- članicam WHO bo predstavljena maja 2019 

- v uporabo januarja 2022 

- novosti: 55.000 kod za bolezni (v MKB-10 14.000), nova poglavja, tudi tradicionalna 

medicina, novo kategoriziranje težav na področju spolnosti, motnja hazardiranja v poglavju 

odvisnosti 

 

AMERIŠKA KLASIFIKACIJA DUŠEVNIH MOTENJ DSM-IV  

 
- predzadnja verzija, ki je bila večosna, spodbuja timski pristop, bližje psihološkemu in 

psihoterapevstkemu razumevanju 

večosna klasifikacija upošteva bio-psiho-socialni pogled na duševne motnje: 

I klinične motnje 

- področje, s katerim se ukvarja psihiater 

II motnje osebnosti in duševna manjrazvitost 

- področje, s katero se ukvarja klinični psiholog, ki ocenjuje stopnjo razvitosti 

III splošni somatski pogoji 

- splošna medicina 

IV psihosocialni in okoljski problemi 

- socialni delavec 

V splošna ocena delovanja (GAF) 

- na lestvici od 1 do 100 splošno delovanje 

 

primer: kriteriji za antisocialno motnjo osebnosti (po DSM-IV) 
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- trajen vzorec neupoštevanja in kršenja pravic drugih, ki se pojavlja od 15. leta starosti in kaže 

na (3 ali več) sledeče značilnosti: 

- neprilagajanje družbenim normam z neupoštevanjem zakonov in ponavljanjem 

kaznivih dejanj; 

- prevare, kot so pogosto laganje, lažno predstavljanje ali sleparjenje drugih za dosego 

lastnih koristi ali zadovoljstva; 

- impulzivnost ali pomanjkanje načrtovanja; 

- razburljivost in agresivnost, ki se odraža v pogostih pretepih ali napadih; 

- nepremišljenost, ki ogroža varnost sebe in drugih; 

- neodgovornost, ki se kaže v ponavljajoči nedoslednosti v službi ali nespoštovanju 

finančnih obveznosti; 

- pomanjkanje občutij krivde in brezbrižnost ob povzročanju škode, zlorabi ali tatvini;      

- oseba je stara vsaj 18 let 

- motnje vedenja so se pojavile že pred 15. letom (agresija do ljudi in živali, uničevanje stvari, 

laži, tatvine in resno kršenje družbenih pravil, kot so npr. uhajanje od doma, pogosti izostanki 

iz šole) 

- antisocialno vedenje ni posledica shizofrenske ali manične epizode 

 

revizija DSM-IV: osnovna izhodišča (4) 

- DSM 5 drastične spremembe, ICD 11 se približuje DSM 5, ker je težnja združevanja 

- kjer je mogoče, ohraniti kontinuiteto s prejšnjimi verzijami   

- spremembe morajo temeljiti na empiričnih dokazih vs. očitki, da klasifikacije izhajajo iz 

ideoloških motivacij 

- brez vnaprejšnjih zadržkov glede sprememb med DSM-IV in DSM-5 

- DSM-5 je primarno namenjen klinikom, zato mora biti uporaben v klinični praksi 

 

- VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=9OhVshzYvn8  

- 33 let večosna klasifikacija od III do VI-R 

- poskus harmonizacije z medicinskim pristopom in ICD 

- vsaka os je prinašala svoje specifične probleme 

- druga os je bila tudi razvojna, vsi ne verjamejo v osebnostne motnje (excuse me?) 

- tretja os: vse motnje so bolezni 

- četrta os: to počnejo socialni delavci 
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- kritika je biološki redukcionalizem, DSM 5 ni več ateoretičen, ker temelji na biološkem 

redukcionalizmu 

- psihiatrija si stalno prizadeva bit medicina in je frustrirana 

- rimske v arabske številke, da bo lažje označit različice 

- restrukturiranje po abecedi A – W 

- avtistične motnje na enem spektru 

- nove diagnoze in znižani kriteriji 

 

DSM-5: nekaj novosti (5/7) 

- ukinitev večosnega sistema 

- ukinitev kategorije »motenj razpoloženja« 

- motnje razpoloženja so zdaj motnje aktivnosti, kar mogoče velja za endogene 

depresije, za eksogene, nevrotične depresije, pa bi težko rekli 

- usmeritev k biološki medicini 

- alternativni model za motnje osebnosti 

- spogledovanje z dimenzionalnim ocenjevanjem 

- predvsem pri motnjah osebnosti, bil je resen poskus, ki je bil v celoti zavrnjen, ker je 

očitno še premalo dokazov in raziskav 

- motnje povezane z uživanjem PAS – problem zlorabe in odvisnosti 

- ukinitev koncepta odvisnost, ostanejo samo še zapleti 

- v ICD je ohranjena zasvojenost 

 

DSM-5 

- neurodevelopmental disorders 

- schizophrenia spectrum and other psychotic disorders 

- bipolar and related disorders 

- depressive disorders 

- anxiety disorders 

- obsessive-compulsive and related disorders 

- trauma- and stressor-related disorders 

- dissociative disorders 

- somatic symptom and related disorders 

- feeding and eating disorders 
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- elimination disorders 

- sleep-wake disorders 

- sexual dysfunctions 

- gender dysphoria 

- disruptive, impulse-control, and conduct disorders 

- substance-related and addictive disorders 

- neurocognitive disorders 

- personality disorders 

- paraphilic disorders 

- other mental disorders 

- medication-induced movement disorders and other adverse effects of medication 

- other conditions that may be a focus of clinical attention 

 

razvoj taksonomije (vede o klasificiranju) v medicini (3) 

- klasifikacije znakov, simptomov, sindromov 

- klasifikacije strukturalnih anomalij 

- klasifikacije motenj funkcij ali patofiziologije 

- razvoj znanosti pomeni pojasnjevanje vse večjega števila fenomenov z vse bolj splošnimi 

zakoni, v psihiatriji pa je ravno vse več kategorij 

- v DSM 5 ni samo naraslo število kategorij, ampak se je znižal prag postavljanja diagnoz, kar 

je še bolj učinkovit način patologiziranja ljudi, npr. en problem je z žalovanjem, kjer pri 

prejšnjih klasifikacijah ni bilo mogoče predpisat protibolečinskih zdravil, zdaj pa 

- problem množenja sindromsko in simptomatsko definiranih motenj (primer diagnostičnih 

kategorij DSM (Houts, 2004) 

 

problemi psihiatričnih klasifikacij  

- problem razmejitve med normalnim, zdravim in patološkim: kategorije in dimenzije 

- problem simptomatskih in »vedenjskih« klasifikacij 

- problem odnosov med posameznimi motnjami (koncept soobolevnosti, ena oseba dobi pet 

diagnoz, ker so tako ozko definirane) 

- problem kriterijev za posamezne motnje, ki so rezultat različnih teorij in izhodišč 

 

problem kriterijev za posamezne motnje  
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- arbitrarno določanje kategorij  

- nespecifični simptomi DSM 

- vpliv farmacevtske industrije 

- za razliko od splošne medicine, kjer so simptomi odvisni od bolezni, je v psihiatriji sama 

bolezen simptom 

- simptomatska klasifikacija temelji na vedenjskih značilnostih 

- nozološka (veda o razvrščanju bolezni) dilema: površinska, manifestna vs. globinska, latentna 

raven;  na podlagi simptomov je težko ugotavljati, kaj je problem 

 

PSIHOTERAPEVTSKA DIAGNOSTIKA 

 

- naredimo lahko veliko škode in izgubimo veliko časa, če na začetku ne diagnosticiramo in ne 

prepoznamo, kaj je glavni pacientov problem, da lahko pravočasno ukrepamo  

 

- kakšna naj bo psihoterapevtska diagnostika? 

- pacientove kapacitete, kaj bo pri njem delovalo, katere intervence so kontraindicirane glede 

na diagnozo 

- simptomi v povezavi z osebnostjo 

- kakovost psihoterapevtskega odnosa: bomo imeli dostop do pacientovih razvojnih 

potencialov? 

- stopnja tveganja, ogroženosti (psihična kriza je izguba dinamičnega ravnotežja med 

stabilizirajočimi in destabilizirajočimi silami) 

- rezultat psihoterapevtske ocene so indikacije 

 

indikacije 

- če pridejo pacienti z ulice, moramo ugotavljat, kaj je z njimi 

- indikacija pomeni bolezenske znake in okoliščine, ki nakazujejo odločitev za določene 

diagnostične in terapevtske postopke: 

- za psihoterapevtsko obravnavo 

- za nadaljnjo diagnostično obravnavo (medicinsko, psihiatrično, kliničnopsihološko) 

- za specifično psihoterapevtsko obravnavo (kakšno?) 

 

kontraindikacije (8) 
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- vztrajna uporaba psihoterapije v neterapevtske namene 

- uporaba psihoterapije izključno za zadovoljevanje primarnih potreb 

- zloraba psihoterapije v druge namene (predvsem psihopatske osebnosti) 

- pomanjkanje motivacije, če pacienta usmeri kdo drug, je to že alarm 

- nezmožnost pacienta za profesionalni terapevtski odnos (hudo moten pacient, ki ruši meje) 

- intenzivna in dolgotrajna vzdejanjanja v terapiji brez uvida  

- hudo kršenje terapevtskega dogovora oz. nesodelovanje 

- nezmožnost pacienta za vzdrževanje terapevtskega odnosa (pogoste prekinitve) 

- moten odnos zaradi aktualnih terapevtovih težav (če lahko naredimo več škode, kot koristi, z 

delom za nekaj časa prekinemo) 

 

značilnosti psihoterapevtske diagnostike 

- fenomenološka (pacientovo doživljanje) 

- relacijska 

- procesno orientirana 

- odraža posamezno psihoterapevtsko usmeritev, iz katere izhaja (teoretska) 

 

theragnostika 

- diagnosis = spoznanje, razsojanje 

- theragnostika: diagnosticiranje tekom psihoterapevtskega procesa (začetna, procesna in 

končna diagnoza) 

- psihoterapija je v nekem smislu stalno kontinuirano diagnosticiranje 

- končno diagnostično oceno podamo z zaključkom terapije 

 

PSIHODINAMIČNI DIAGNOSTIČNI PRIROČNIK - PDM 

 

- alternativna klasifikacija: Psihodinamski diagnostični priročnik (APO, 2006) 

- izdala zveza psihoanalitičnih organizacij v sodelovanju z APAA (Ameriško organizacijo 

psihologov) 

- po vzoru DSM, večosni sistem 

 

PDM vs. DSM (7) 

- psihoanalitični pogled, ne ateoretični 
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- taksonomija ljudi, ne motenj  

- dimenzionalno, ne kategorialno ocenjevanje 

- povezanost z zdravim, »normalnim« izrazom 

- celostni pristop, ne logika »soobolevnosti« 

- prepoznavanje razlik, ne samo skupnih točk med različnimi skupinami 

- namenjen konceptualizaciji primera, načrtovanju psihoterapije, ne za raziskovalne in 

epidemiološke namene, za izbrano medikamentozno terapijo in zavarovalniške programe  

- formulacija, konceptualizacija primera je zelo pomembna pred vsakim začetkom 

psihoterapije, zberemo podatke o pacientu, na osnovi katerih si oblikujemo neko sliko in 

začrtamo pot 

 

dimenzije ocenjevanja: 

 

P os: osebnostni vzorci in motnje (simptomi v povezavi z osebnostjo)  

M os: mentalno delovanje (npr. splošne kognitivne in izvršilne funkcije, zmožnost 

introspekcije, zrelost identitete, kapacitete za diferenciacijo in integracijo, zmožnost vživljanja, 

mentalizacija), regulacija emocij in impulzov, obrambno varovalni in prilagoditveni 

mehanizmi, kakovost medosebnih odnosov in zmožnost za intimnost in obvladovanje okolja, 

reševanje problemskih situacij) 

- zrelost identitete: ima jasne cilje, je učinkovit v profesionalnem življenju 

- simpatija je zlivanje in izguba distance, empatija je ohranjanje mej 

S os: manifestni simptomi in težave (subjektivni vidik motenj)  

- poudarek na tem, kako človek sam doživlja svoje težave 

 

P os: osebnostni vzorci in motnje 

P101 shizodne osebnostne motnje 

P102 paranoidne osebnostne motnje 

P103 psihopatske (antisocialne) osebnostne motnje (.1 pasivni/parazitski; .2 agresivni) 

P104 narcisistične osebnostne motnje (.1 arogantni; .2 depresivni) 

P105 sadistične in sadomazohistične osebnostne motnje (.1 sadomazohistični) 

P106 mazohistične osebnostne motnje (.1 moralni mazohistični; .2 odnosni mazohistični) 

P107 depresivne osebnostne motnje (.1 introjektivni - krivda; .2 anakliktični - odnos, 

odvisnostni tip; .3 konverzivna pojavna oblika: hipomanični) 
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P108 somatizirajoče osebnostne motnje 

P109 odvisne osebnostne motnje (.1 pasivno agresivni; .2 kontraodvisni, konverzija) 

P110 fobične (izogibajoče) motnje osebnosti (.1 kontrafobični) 

P111 anksiozne motnje osebnosti 

P112 obsesivno-kompulzivne motnje osebnosti (.1 obsesivni; .2 kompulzivni) 

P113 histerične (histrionične) motnje osebnosti (.1 inhibirani; .2 demonstrativni) 

P114 disociativne motnje osebnosti (disociativna MO/multipla MO) 

P115 mešane motnje osebnosti 

 

M os: mentalno delovanje 

- ocenjevanje: od M201. (optimalno) do M208 (resna oškodovanost)  

- kakovost notranjega izkustva (samozaupanje in samospoštovanje) 

- doživljanje in izraz čustev, komunikacija 

- zmožnost oblikovanja notranjih reprezentacij 

- zmožnost samoopazovanja 

- zmožnosti uravnavanja, usmerjanja pozornosti in učenja 

- zmožnost diferenciacije in integracije 

- obrambni vzorci in zmožnosti 

- zmožnost konstruiranja in uporabe notranjih standardov in idealov, smisel za  

moralnost 

- zmožnost za odnose in intimnost 

 

S os: doživljanje simptomov 

S301 prilagoditvene motnje 

S302 anksiozne motnje 

S303 disociativne motnje 

S304 razpoloženjske motnje 

S305 somatoformne motnje 

S306 motnje hranjenja 

S307 psihogene motnje spanja 

S308 spolne motnje in motnje spolne identitete 

S309 namišljene motnje 

- delajo vtis, da simulirajo, lažejo, ampak ni simulacija 
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- npr. psevdodemenca 

S310 motnje kontrole impulzov 

S311 motnje zlorabe in odvisnosti 

S312 psihotične motnje 

S113 mentalne motnje zaradi splošnega somatskega stanja 

 

OPD – OPERACIONALIZIRANA PSIHODINAMIČNA DIAGNOZA 

- izhaja iz Evrope, nemškega okolja 

 

štiri psihodinamične in ena deskriptivna os: 

- I. doživljanje bolezni in terapije 

- II. medosebni odnosi 

- III. konflikt 

- IV. struktura 

- V. mentalne in psihosomatske motnje 

 

I. doživljanje bolezni in terapije 

- osebnostne poteze 

- motivacija za obravnavo 

- operacionalizacija izkustev: resnost simptomov, obremenjenost (pritožba), pričakovanja od 

obravnave in pripravljenost za terapijo (zmožnosti in motivacija), viri (osebnostni in socialni) 

- tip in resnost bolezni 

- psihosocialno okolje 

- ustreznost socialnega konteksta in odnosa s terapevtom 

 

II. medosebni odnosi 

- uvod: kako pacient živi in doživlja medosebne odnose je osrednjega pomena za 

psihodinamično diagnozo 

- kako pacient doživlja sebe in kako druge, je zelo pomemben kriterij 

- čeprav je DSM zelo simptomatsko orientiran, je ravno v osebnostnem delu velik vpliv 

terapevtov in psihologov: vprašanje selfa in medosebnega delovanja (= osebno delovanje), 

drugi kriterij je 5 osebnostnih dimenzij, ampak ta del ni bil sprejet 

- medosebne izkušnje in njihova intrapsihična organizacija 
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- medosebno oblikovanje notranjih konfliktov in strukture 

- pripravljenost za transfer: koliko je pacient zmožen za transferno delo ter prisotnost 

transpozicije 

 

III. konflikti 

- na kakšen način zadovoljit osnovne fiziološke in psihološke potrebe 

- dolgoročni psihodinamični konflikti:   

- odvisnost vs. avtonomija 

- podredljivost vs. nadzor 

- želja po skrbi vs. samovlada 

- konflikti povezani z doživljanjem lastne vrednosti 

- konflikti povezani s krivdo 

- ojdipski, seksualni konflikti  

- identitetni konflikti 

- omejena percepcija konfliktov in občutij  

 

IV. struktura 

- samoregulacija 

- obrambe 

- doživljanje sebe 

- doživljanje drugih 

- navezanost 

- komunikacija 

 

V. mentalne in psihosomatske motnje 

ICD-10 

 

- poznat moramo osnovne kategorije, koncepte, značilnosti posameznih motenj, novosti in 

spremembe v DSM 5, problematiko 

- spremembe/novost v DSM-5  

- kakšni so poskusi psihoterapevtskega diagnosticiranja 

- kam kaj spada, glavne podkategorije ... 

- poleg glavnih kategorij, kako se lahko psihoterapevtsko dela 
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- kakšne novosti prinaša psihiatrično diagnosticiranje, ki je pomembno tudi za nas 

- čakamo na 11. verzijo MKB, ki naj bi se približala DSM 5 in je že sestavljena, izid pa je 

najavljen za 2022 

- razlika med delirijem in demenco 

- katere fobije so najpogostejše 

- katere so prilagoditvene motnje 

- med katere motnje uvrščamo psihotično 

- Kernbergov strukturalni intervju za ocenjevanje osebnostne organizacije 

- zakaj je v klasifikaciji motnja in ne bolezen 

- kaj je agorafobija 

- razlika med akutno stresno situacijo, PTSM in prilagoditveno motnjo 

- težave psihiatričnih klasifikacij 

- značilnosti psihoterapevtske diagnostike 

- kaj je theragnostika 

- kaj je taksonomija 

- PDM vs DSM 

- napiši vsaj tri podkategorije med F20-F29 


