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ZAPISKI 

SPLOŠNA PSIHOPATOLOGIJA i 

Študijski program: Psihoterapevtska znanost SFU 

 

najpomembnejši del diagnostike sta anamneza in klinični pregled 

 

psihopatologija 

= različne teorije in definicije, odvisno od vidika, osredotočili se bomo na medicinsko 

opredelitev in socialni del: »škodljiva disfunkcija« 

- veda, ki z uporabo istega koda omogoča prepoznavanje in opisovanje patoloških 

možganskih procesov, da ti postanejo objektivni ne glede na družbene okoliščine, v 

katerih so se pojavili 

 

danes imamo 10. izid klasifikacije, klasifikacija je živ sistem 

 

izvori motenj: 

- organski: eksogeni, dedni, poškodbe in bolezni (kap, tumor, Alzheimerjeva ...) 

- funkcijski: preden se je razvila nevrologija, nekaj na nivoju nevrotransmiterjev, 

ampak danes vemo, da tako zdravila kot psihoterapija delujejo na iste receptorje: danes 

so psihogeni dejavniki podobni funkcijskim (molekularno-biološki) 

- psihogeni: razvojni in dinamični (npr. diadni odnos, otrok mora vzpostavit zaupen 

odnos, če tega ni > absolutni stresor, preoblikovanje sinaps) 

 

poznamo več modelov razumevanja psihopatologije, pomembna je integracija 

 

pri psihodinamskih vzrokih običajno izberemo terapijo, pri bioloških včasih preprosto 

moramo najprej poseči po psihofarmakih 

 

pregled motenj duševnih procesov: 

- motnje zaznavanja in predstavljanja, pozornosti in osredotočenja, spomina, mišljenja, 

inteligentnosti, zavesti, čustvovanja, potreb, hotenja, motorike, govora in izražanja, 

telesna znamenja pri duševnih abnormalnostih 
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najti ali izključiti moramo patologijo 

 

- definicije simptomov in znakov: po možganskih regijah, medicinsko ... 

 

! simptom je ali pa ni prisoten, ameriška klasifikacija pa tudi bolj upošteva jakost 

- simptom pacient pove 

- znak prepoznamo ali izmerimo mi 

- simptoma ne moremo vedno prepoznati kot znaka in obratno 

 

ranljivost / odpornost na psihopatologijo (ranljivost kot stabilnostna poteza) 

- genetska komponenta : psihološka komponenta 

- ranljivost je latentna; se ne izrazi, dokler ni okoliščin (dogodki, misli ... – akutni stres, 

izpostavljeni smo nenehnim mikrostresom) 

 

 

 

razvojna psihologija: kaj je »normalno«, razvojni mejniki za psihološke mehanizme 

 

diagnoza: s pogovorom in znaki, diferencialna diagnostična ocena (opcije, kaj bi lahko 

bilo), diagnoza je lahko proces, klasifikacija nam pomaga, da simptome uvrstimo; 

diagnoza je lahko že tudi prognoza 

 

MKB, zgodovina: Grki, Galen v 18. stol., Linne 1742, Kreapelin – nozologist 

 

MKB 1855, 1948 WHO 1. revizijo ICD; USA ima DMS-V 

 

kategorizacija je lahko kategorična (Platon) ali dimenzionalna (Aristotel) 
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ICD-10 in DSM-V; Gaussova krivulja 

 

sindrom – zbor simptomov, ki se pojavljajo skupaj, sindrom še ni motnja (npr. 

odtegnitveni sindrom) 

 

sindrom > ločljiva klinična motnja > patofiziološka entiteta (9. kriterijev) 

 

anamneza + preiskave (klinični psihološki pregled) = diagnoza 

 

zakonitosti pregleda: 

 

intervju, eksploracija: 

- anamneza (priklic podatkov, ki jih pove pacient, »pove, da ...« - čim bolj dobesedno 

- ocena duševnega stanja; v jeziku psihopatologije 

> iz splošnosporazumevalne govorice v jezik psihopatologije 

 

anamneza je zelo pomembna, ampak je zelo odvisna od okoliščin: najprej aktualno 

pritožbo, ki jo razširimo na družinsko in splošno anamnezo: najprej odprta vprašanja, 

nato dopolnilna vprašanja, nato heteroanamneza (kar pove spremljevalec), družinska 

anamneza je pomembna zaradi genov in prevzemanja vzorcev, tudi kronične bolezni, 

ki lahko vplivajo na vzdušje v družini > nato lahko gremo kronološko, po razvojnih 

mejnikih 

 

psihični status: namenjen nam samim ali drugemu strokovnjaku, zapisati je treba tudi 

nepatološko 

 

izvod: podatki + anamneza + ocena psihičnega statusa 

 

* simptom – sindrom – bolezenska entiteta 

 

PAS – psihoaktivna snov 

- amotivacijski sindrom 
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- frontalni sindrom 

 

BIOKEMIČNA ANATOMIJA MOŽGANOV 

 

zatilni, frontalni reženj, temporalni reženj + veliko povezav 

dendrit, akson ima malo nevronov, ampak veliko povezav 

sinapsa je stik dveh nevronov, 100 mrd. nevronov 100 trl. sinaps 

nevrotransmitorji > različno hiter prenos 

končni cilj je biokemična sprememba 

tudi receptorji so različni, tako kot nevrotransmitorji 

nevroplastičnost: večina nastaja konec 2. tromesečja, preostanek večinoma ob rojstvu, 

kasneje mielizacija, arborizacija, sinaptogeneza 

 

BDNF, nevrotrofični faktor 

odvisno od tega, s katerim nevrotransmitorjem je kaj narobe, se kažejo različne skupine 

simptomov 

 

nevrofiziološke in slikovne preiskave: metode 

(potrdimo organske motnje) 

 

a. EEG – pred 10 leti še bolj pomemben, danes le pri epilepsiji (alfa, beta, delta, theta 

valovi – odkloni) + za izključevanje organskih odklonov, EEG je bolj le prva opcija 

* evocirani potenciali 

b. CT – pomembna tehnika, rentgenski žarki, zlasti za trda tkiva 

c. MRI – boljša tehnika, natančnejša slika 

d. najbolj popularna fMRI – meri tudi funkcije možganov, v živo spremljamo pretok, 

dogajanje, vbrizgamo glukozo, ki gre v možgane 

e. podobno deluje PET – radioaktivni izotopi v kri > presnova v možganih, kjer je 

največja poraba 

- podobna tudi gama kamera 
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splošni vtisi in vedenja sta pomembna indikatorja pri nekaterih motnjah 

 

1 MOTNJE ZAVESTI (≠ orientacija) 

 

kaj je zavest? zavedanje samega sebe in svojega mišljenja, delovanja ter okolice; zavest 

ni zgolj elementarna budnost, tj. navzočnost zaznavanja, predstavljanja, mišljenja – 

temveč predvsem zavedanje teh 

 

biologija: kje v evoluciji se začne zavest? Edelman dobil Nobelovo – centri za zavest 

 

»meta sistem«, konsenza o tem, kaj je zavest, seveda ni 

 

vemo, kje so glavni centri; če pride do poškodbe določenega dela, pride do motnje 

zavesti; npr. ARAS v možganskem deblu (ascendentni aktivirajoči sistem retikularne 

formacije) 1  = širše področje povezanih delov (ena skupina jeder RF – anatomne 

funkcije, druga skupina jeder deluje zaviralno ali aktivacijsko na motorične funkcije ...) 

– aras uspava ali zbudi; v talamusu in korteksu se prožijo nevroni v frekvencah 20–40  

Hz in aras jih v budnem stanju sinhronizira; višja kot je stopnja sinhronizacije, višja je 

stopnja zavesti, če pride na poti aras – talamus – korteks do napake, pride do napake v 

zavesti, prizadetost pa je odvisna od jakosti in mesta poškodbe 

 

* možganske celice nimajo hrambe energije, porabijo pa zelo veliko kisika in glukoze 

(20 % metabolizma); nevroni imajo le do 2 g OH zalog, zalog kisika pa sploh nimajo > 

neokorteks je še posebej občutljiv na pomanjkanje kisika: 

- fokalne lezije: lokalno, lahko v arasu ali zaradi pritiska na aras ob širši poškodbi 

- difuzne lezije 

 

1.1 KVANTITATIVNE MOTNJE ZAVESTI 

 

kako zelo smo budni? gradacija budnosti: 

 
1 ascendentno (gor), descendentno (dol), eferentno (odvodno), aferentno (dovodno) 

nitje 
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A: stanje povišane budnosti (hipomanija – prijetni občutek), nadaljnje višanje (manija 

– neprijetni občutek; hipervigilnost, hiperestezija) 

 

B: obnulacija, somnolenca, sopor, koma 

 

1 – obnubulacija (omotičnost, clouding): rahla prizadetost budnosti, aktivnost se 

upočasnjuje, skundarno procesno mišljenje je prizadeto, stereotipno, dihotono mišljenje 

 

2 – somnolenca (dremavost, torpeur): človek spi, ampak ga je še mogoče vzdramiti, 

mišljenje oteženo, orientacija še v osnovnih smereh 

 

3 – sopor: neodzivnost, težje prebujanje, motorično se človek še odzove, verbalno pa 

ne 

 

4 – koma: globoka nezavest, ni odziva niti na močne bolečinske dražljaje 

 

... prehodi so zvezni, med njimi ni ostre meje 

 

* vklenjena zavest, locked-in conscience 

 

1.2 KVALITATIVNE MOTNJE ZAVESTI (motnje vsebine) 

 

1 – zamegljenost: sanjam podobno stanje, človek niha, višje in nižje oblike mišljenja 

se mešajo 

 

2 – zamračenost: orientirana in neorientirana; pri orientirani naj bi bilo mišljenje zelo 

zožano, človek pa je sposoben zelo kompleksnega mišljenja, pri neorientirani pa 

človekovo vedenje nima nekega smisla, v nobenem primeru človek ni sposoben presoje 

lastnega stanja (pogosto se dokazuje v sodnih procesih) 

 

3 – zmedenost (demenca) in delirij (pogosto z motnjami budnosti, spomina, zaznavanja, 

motorike, lahko tudi avtonomne motnje) 
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4 – oneoridna zavest: hipnogogno (uspavanje), hipnopompno (zbujanje); ni patološko, 

če pa traja dlje časa = delirij 

 

5 – zožena (utesnjena zavest) – hudi afekti (bes), disociativna stanja (fuga, trans), 

orientirana zamračenost, hipnoza, mistična stanja zavesti (meditacija, droge) 

 

- narkolepsija – napadi spanja 

 

motnje zavesti > amnezije 

 

2 MOTNJE ZAZNAVANJA 

 

- s pogovorom ali tudi z opazovanjem 

- intenzivnost zaznavanja je pogojena z budnostjo, zavestjo in pozornostjo 

- selektivna percepcija 

 

fiziologija zaznavanja: 

dražljaj > receptor > prenos prek živca > subkortikalna območja > kortikalno območje 

- do  motnje lahko pride kjer koli na tej poti; različni sklopi motenj: 

1. nekaj je narobe na receptorju = elementarne motnje 

2. napaka je višje, na živcu ali na možganih = zaznavne anomalije 

3. globalna dezintegracija = halucinacije, derealizacije, depersonalizacije – naše 

področje 

 

elementarne motnje niso naša domena, moramo pa jih poznati, da jih lahko izključimo 

 

- fotomi in akoazmi: enostavne motnje (bliskanje, zvoki ...) 

- agnozije (manko čuta) 

- psihogene slepote, gluhote 

 

zaznavne anomalije: povečanje, zmanjšanje, odsotnost čuta: hiper/hipo/estezija, 

disopsija ... 
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!! iluzije in halucinacije: pri iluzijah obstaja realni dražljaj in je zaznava tega napačna 

(lahko je tudi človekova gesta interpretirana napačno), pri halucinaciji pa pride do 

zaznave brez dražljaja 

 

2.1 HALUCINACIJE 

 

- značilnost vseh halucinacij je, da so običajno zelo žive in kompleksne, za bolnika bolj 

resnične od realnosti in ga ne bomo mogli prepričati, da halucinira 

- halucinacije pacienti pogosto doživljajo kot pozitivne (bistvenega pomena je, kako 

patologija negativno vpliva na življenje) 

- vrste halucinacij: glede na čut 

- načeloma so halucinacije del psihoze, ko pacient ni psihotičen, je kritičen, ko nastopi 

akutno stanje, pa ni kritičen > s ponavljanjem kritičnost razvije tudi v akutnem stanju 

 

2.1.1 optične halucinacije: 

- scenske 

- mikrohalucinacije, liliputanske halucinacije 

- skoraj vedno so organskega izvora; izključiti moramo nevrološko bolezen (tumor) 

 

2.1.2 slušne halucinacije (shizofrenska psihoza) 

- eden / več glasov, moški / ženski, prijetni / neprijetni – ali prihajajo od zunaj ali od 

znotraj »iz glave« > narekujejo, imperativne vsebine, samomor (10 % ljudi s 

shizofrenijo naredi samomor) 

 

* hipnogogne in hipnopompne halucinacije niso patološke 

* psevdohalucinacije imajo otroci, namišljene prijatelje, do 10. letam nato izzveni 

(60 %) 

 

- halucinoza (≠ halucinacija) pri kronični odvisnosti od alkohola 

- sinestezija 

- teološke halucinacije 
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2.2 depersonalizacije in derealizacije 

- pri depersonalizaciji ima pacient zaznavo, da se spreminja on sam2 

- pri derealizaciji ima pacient predstavo, da se spreminja svet okoli njega, postaja 

drugačen in tuj 

 

3 MOTNJE SPOMINA 

 

- najprej propadejo nevroni za kratkotrajni spomin, nato za dolgotrajnega 

- že od Aristotela 2 lastnosti: 1. spomin je shranjen (prostorske metafore) in 2. spomin 

je priklican 

- 3 značilnosti spomina: 1. referenčna sposobnost, 2. zavedamo se, da se spominjamo, 

3. mehanizmi priklica 

- Descartesova teorija priklica 

- Hobbesova asociacijska psihologija 

- Locke: čustva pomagajo fokusirati ideje v spomin 

- 19. stol. frenologija, asociacizem model 

- 1881 Ribot, bolezni spomina, zakon regresije 

- Korsakov sindrom: okvara spomina zaradi alkohola 

- kratkoročni, dolgoročni, deklarativni, habitativni ... 

 

3.1 KVANTITATIVNE MOTNJE SPOMINA (= izguba spomina) 

 

- hipermnezije: eidetizem (povečana pozornost) zaradi vročičnih stanj, pod vplivom 

hipnoze, naval (neprijetnih) spominov 

- hipomnezije: postopni upad spomina 

- amnezije: redko pri degenerativnih stanjih – običajno pri hipnih dogodkih, npr. 

poškodbah (karniocelebralna travma) 

- retrogradna amnezija običajno vezana na kratek čas pred poškodbo 

- anterogradna amnezija: ni spomina po poškodbi, tudi po epileptičnem napadu, po 

deliriju, psihogeni razlogi 

- kongradna amnezija: retrogradna + anterogradna 

 
2 Jaspers 4 postulate: to delam jaz, sem ena sama oseba, sem vseskozi ena in ista oseba, jaz sem jaz in 
nisem to, kar me obdaja 
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3.2 KVALITATIVNE MOTNJE SPOMINA  

- konfabulacije: luknje v spominu bolnik polni z domišljijo 

- popačenosti: ekmnezija, paramnezija, alomnezija, kriptomnezija ... 

 

4 MOTNJE GOVORA IN MIŠLJENJA 

 

govor in mišljenje sta skladna ali pa tudi ne, govor je ena izmed manifestacij mišljenja; 

če je mišljenje koherentno, je načeloma tudi govor urejen, formalne motnje mišljenja > 

formalne motnje govora 

 

4.1. MOTNJE GOVORA 

 

- pomembne so tudi nebesedne prvine govora: notranji govor, kontrola 

 

- afazija = motnje govora, različne modalitete, pogosto po možganski poškodbi 

- prvi so motnje govora raziskovali nevrologi: Broca, Wernicke in kasnejši afaziologi 

 

a. Brocova (motorična) afazija: pacient razume, ampak ne govori (telegrafski govor), 

pri levostranski poškodbi 

 

b. Wernickejeva (senzorična) afazija: moteno razumevanje, govor le deloma 

 

* konduktivna afazija: pri poškodbi med obema področjema (pacient ima manj težav, 

ne more pa ponoviti povedanega), globalna afazija pri poškodbi širokega področja 

(pacient je popolnoma afazičen), subkortikalna afazija (podobni simptomi kot pri 

Brocovi in Wernickejevi afaziji) 

 

ostale motnje govora: 

- legastenija: razvojna motnja (disleksija, disortografija) 

- mutacizem (≠ mutizem): bolezenska obnemelost, drug duševni manko > človek 

obnemi (šok) 

- logoreja: se smiselna poplava besed (maničnost, alkoholiziranost) 
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- parologija: »odgovarjanje mimo« 

- telegrafski govor (pri možganskih poškodbah) 

- verbigeriranje: ponavljanje besed 

- eholalija: odmevanje (pogosto pri demenci) 

- paralelizem: nov pomen isti stvari 

- neologizem: nove besede 

- neofazija: nov jezik 

- glosolalija: doslednost pri novem jeziku 

- glosomanija: besedna solata 

 

4.2 MOTNJE MIŠLJENJA 

 

motnje mišljenja ne zajemajo zgolj notranjega in zunanjega govora, ampak tudi 

zaznavanje, spomine in usklajevanje med njimi 

 

4.2.1 arhaično, paralogično mišljenje 

- tudi primitivno, avtistično mišljenje, zajema magičnost, simbolizem, običajno je zelo 

konkretno, značilno je za otroško mišljenje, neracionalno, značilno tudi za manj razvite 

kulture; ko gre za skupino ljudi, ne moremo govoriti o patologiji 

- patološko: pri psihozi, bolezenski regres (MOM), shizofrenija, disociranost 

 

4.2.2 formalne motnje mišljenja (kako? napačne zveze, besede, napačna forma 

mišljenja) 

 

- vrvežavost: misli prehitevajo, odkrenitve ... 

- inkoherentnost (podobno disociativnosti): preskoki brez logike, pri demenci 

- zavrtost: odgovor z latenco, vendar po ostali klinični sliki vemo, da ni mutacizem 

- miselna zadrga, zapora, blok 

- upočasnjenost mišljenja 

- perservacija: ponavljanje, o čemer pričata npr. govor in risanje. tipična za organske 

odklone (simulacija duševne motnje) 

- bolezenska obširnost in dolgoveznost: pacient ne loči, kaj je pomembno in kaj ne, v 

hitri in počasni različici 
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- lepljivost: pacient se vedno vrača na isto temo (pri epilepsiji) 

 

4.2.3 vsebinske motnje mišljenja (kaj? blodnje, prevalentne misli, obsesivne misli) 

 

prevalentne ideje, obsesivne misli (pacient je kritičen), blodnje (pacient ni kritičen) 

 

- blodnje so lahko fragmentarne ali urejene v sistem, posamične ali številne, rezidualne 

blodnje 

- primarne (brez predhodnih pojavov) ali sekundarne (ko se odklon pojavi že prej na 

nekem drugem področju in je blodnja npr. interpretacija halucinacije) 

- po vsebini so lahko, ekspanzivne, megalomanske (vzvišenost in občutek 

pomembnosti), depresivne (nasprotno, so zelo pomembne in pogoste, človek meni, da 

bo propadel, umrl), delire d'enormite – blodnja neizmernosti, nihilistične blodnje so 

podvrsta depresivnih (bolnik misli, da nima roke, da bo ali da je že umrl), preganjalne 

blodnje (najpogosteje pri shizofreniji in paranojah, od blage sumničavosti do hude 

blodnje), ljubosumne blodnje (podobne preganjalnim po strukturi, bizarnost je znak, da 

gre res za blodnjo), erotične blodnje (pacient je prepričan, da je neka druga, znana oseba 

zaljubljena vanj, zato se ji skuša približati), ko je erotična blodnja edini simptom = 

erotomanija (Clerambault sindrom), nanašalne / interpretativne blodnje (pogosto v 

povezavi s paranoidno motnjo), religiozno-mistične vsebine (podobne megalomanskim 

blodnjam), rezidualna blodnja (ostanek blodnje, ko pacient razvije kritičnost, lahko se 

pojavi disimulacija) 

- svet in kultura bistveno vplivajo na vsebino blodenj (internet ...) 

- indukcijska psihoza: ko pacient koga prepriča v realnost svojih blodenj 

 

prevaletne misli, ki niso bizarne same po sebi, vendar jih oseba preceni; ne vidi in ne 

sliši nič drugega – fiksacija, fiksna ideja, močna emocija, kverulanstvo 

 

pri obsesivnih mislih se pacient zaveda, da so misli vsiljene, anankastične misli, sledi 

kompulzivno dejanje 

 

5 MOTNJE VOLJE IN HOTENJA 
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- motivacija 

- zajemajo širša področja možganov v parientalnem in frontalnem režnju: 

antagonistično sodelovanje 

 

- povečana volja, hiperaktivnost, razširitev interesov, pri hipomaniji 

hiperproduktivnost, manija pa ni konstruktivna 

- zmanjšana volja: hipobulija: zmanjšanje volje, abulija = odsotnost volje (okvare 

frontalnega režnja, shizofrenija, hipofrontalizacija) 

- nenavadni interesi: zbiranje neuporabnih predmetov, smeti, lahko ekscentričnost, le 

en sam poseben interes (OKM, shizo) 

 

stupor: odsotnost hotenja in volje, popolna telesna neaktivnost, vzroki: 

- katatoni stupor: pri katatoni shizofreniji (zelo redka, bila pa je ena najbolj razširjenih) 

- psihogeni stupor: človek »zamrzne« zaradi psihičnih pritiskov 

- stupor lahko preide v raptus 

- voščena upogljivost: bolnika postavimo v neko držo, v kateri neobičajno dolgo vztraja 

- avtomatija na ukaz: pacient se postavlja v držo, kakor mu naročimo 

- negativizem: pacient ne izpolni nobenega navodila (pasivni) ali naredi nasprotno 

(aktivni) 

- ehopraksija: ponavljanje kretenj, ehomimija 

 

motnje hotenja pri shizofreniji 

- bizarnost, izumetničeno vedenje, nenavadnje kretnje (manirizem) 

- stereotipije: ponavljanje kretenj 

- vstavljanje ali odtegovanje misli 

- avtizem: umik v lasten svet, brez volje, samošnost 

 

ostale motnje hotenja: 

- agitiranost, hiperkinezija, gibanje 

- perservacija: določeno gibanje se ponavlja 

 

6 MOTNJE MOTORIKE 

- tesno odvisne od motenj hotenja 



Psihoterapevtska znanost SFU, 1. st.: Splošna psihopatologija 

(zapiski 2016, M. Čeh) 

 

 

14 

 

a. tiki, hipni krči, zelo pogosti pri otrocih, pri 50 %, zaradi nerazvitih možgano (sindrom 

Gillea de la Tourette, koprolalija) 

b. povišan tonus dlje časa 

- spastični tortikolis 

- grafospazem: psihogeni krč prstov v gibu pisanja 

- blefarospazem: zatiskanje oči (psihogeno) 

 

tremor – tresenje: vzrokov je lahko veliko; med psihopatologijo sodi le, ko je vzrok 

duševnega izvora (npr. generalizirana anksioznost) 

 

ohromitve (pareze in paralize), izgube ali oslabitev mišične moči 

 

astazija (nemoč stati), abazija (nemoč hoje), psihogeni napadi (konvulzije) so čudni 

napadi, ki jih ljudje včasih interpretirajo kot »obsedenost s hudičem« 

 

med motnje motorike sodijo tudi motnje govora: 

- psihogena afonija (izguba glasu) 

- hipofonija (šepet) 

elektivni mutizem (molk otroka v obremenilnih okoliščinah) 

 

7 MOTNJE ČUSTVOVANJA 

 

razpoloženje = dolgotrajno čustvo 

 

tesnoba je sestavni del številnih motenj, strah je lahko vezan na konkretni cilj ali pa je 

tesnoba generalizirana, neoprijemljiva in če je podlaga neutemeljena, je patološka 

- pomemben je telesni odziv: dihanje, srčni utrip in misli »umrl bom«, »znorel bom« 

- oblike: panika, grozavost, zbeganost 

 

disforija: manj močna od depresije, razrvanost, depresivna disforija, morozna disforija 

 

distimija = bolezenska čustvena disforija (F34.1 tudi, blažja depresija) 
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depresivnost = bolezenska potrtost, ne depresivna motnja (Veraguthova guba) s 

telesnimi simptomi (zaprtje, obstipacija) 

 

evforija, eskalacija, ekstatično razpoloženje (psihoze, PAS) 

 

bolestna razdražljivost, iritabilnost: nejevolja, jeza, pri organsko spremenjenih in 

nevrotičnih motnjah 

 

motnja trajanja razpoloženja: 

- čustvena tenaciteta, ko čustvo traja dlje, kot je primerno 

- čustvena labilnost: prehitro spreminjanje razpoloženja, značilno za organske 

spremembe, čustvena inkontinenca 

 

razpoloženjske posebnosti: 

- apatija (lahko pri poškodbi frontalnega režnja, pri depresiji) 

- splitvitev čustvovanja 

- čustveno togost 

- čustvena ambivalenca 

- paratimija: nasproten čustven odziv 

- paramimija: se pojavlja skupaj s paratimijo: mimika 

- ekstatično razpoloženje (droge, množična zborovanja) 

 

motnje afektov (močnih in kratkotrajnih čustev): jeza > bes, strah > groza, zaskrbljenost 

> panika, veselje > vzhičenost 

 

katapleksija: zaradi močnih čustev izgine mišični tonus (oseba »pade skupaj«) 

 

8 MOTNJE POTREB 

 

- primarne potrebe; motnje spanja, hranjenja in odvajanja 

 

8.1 MOTNJE SPANJA 
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- cirkadiani ritem 

- retikularna formacija in jedro možganskega debla 

- češarika + melatonin 

 

faze spanja so določene z možganskimi valovi: EEG (elektroencefalogram), EOG 

(elektrookulogram, meri očesno gibanje), EMG (elektromiogram, meri mišični tonus) 

 

prve štiri faze non-REM, peta REM 

1: vrivanje počasnih valov 

2: pojav vreten 

3: vse več počasnejših valov 

4: predvsem počasni delta valovi 

 

- sredi prve ure nastopi najglobje faza spanja, nato se redko ponovi tako globoko spanje, 

v drugi uri nastopi prva REM faza 

- v tretji ali četrti fazi nastopi erekcija 

- če se prebudimo v REM, se spominjamo sanj 

- delta valovi 4 Hz 

- biološka ura: 25 ur 

- skozi leta pada potreba po REM spanju 

- v budnem stanju alfa ali še hitrejši valovi, faza 1: theta valovi in manj kot 0,5 alfa, 

faza 3 in 4: delta valovi, več kot 0,5 

 

F1 > F2 > F3 > F2 > REM > F2 > F3 > F4 ... 

 

spanje: homeostaza, termoregulacija, non-REM se podaljša pri stradanju in povečani 

telesni aktivnosti 

 

deprivacija spanja: halucinacije, blodnje, dezorganizacija vedenja = psihotično stanje 

> nevroendokrini odgovor: noradrenalin se poveča + znižanje ščitničnih hormonov 

 

potrebe po spanju: manj kot 6 ur – bolj efektivni, ambiciozni ljudje 
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potreba po spanju se poveča ob fizičnem delu, bolezni, nosečnosti, psihičnem stresu, 

miselnem naporu ... 

potreba po REM spanju se veča ob povečanih psihičnih obremenitvah, učenju, stresu 

... 

 

8.1.1 KVALITATIVNE MOTNJE 

 

a. insomnije 

 

človek ne more zaspati ali pa ne more vzdrževati spalnega ciklusa (anksiozne osebe 

težje zaspijo, depresivne osebe se hitreje zbujajo) – insomnije so pogosto posledica 

drugih motenj 

 

težave pri uspavanju: 

- anksioznost 

- akuten vpliv PAS (tudi alkohola) 

- odtegnitev PAS 

- psihogene motnje 

 

težave z ritmom: 

- depresija 

- PTSM (flash-backi) 

- akuten vpliv PAS (alko) 

- odtegnitev PAS 

- sindrom demence 

- psihogene motnje 

 

- huda depresivna epizoda: prebujanje v drugi polovici noči, največ samomorov je v 

jutranjih urah 

- panična motnja: občasno prebujanje, napadi med 3. in 4. fazo 

manična epizoda: 2 uri spanja 

- shizo: manj spanja, manj počasnih valov 

- PTSM: more 
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- OKM: rituali > primanjkovanje časa za spanje 

- hranjenje > primanjkovanje časa 

- telesni vzroki: glavoboli v REM, epilepsija, motnje požiranja, astma, apneja, fefluks, 

srce ... 

- dolgotrajna raba hipnotikov 

 

b. hipersomnije: droge, psihogeni razlogi > letargija: podobna globokemu spanju, zlasti 

pri infekcijah možganov (muha cc), tumorjih 

- depresija 

- izogibanje 

- odtegnitev PAS 

- PAS 

- čez dan lahko zaradi insomnije 

- narkolepsična stanja, lahko tudi večkrat dnevno 

- opitost od sna: ob nenadni prebuditvi se lahko realizira nesmiselno nasilje 

- DSM-V: vsaj 1 mesec + če ni posledica PAS ali telesne bolezni 

 

8.1.2 KVALITATIVNE MOTNJE SPANJA – parasomnije 

(spanju podobna stanja) 

 

- somnabulizem, hoja v spanju 

- pavor nocturnus, nočni strah, večinoma pri otrocih 

- nočne more, pogosto pri PTSM 

- bruksizem, škripanje z zobmi 

- jaktacija glave, običajno pri otrocih 

- boleča močna erekcija, migrene ... 

 

8.2 MOTNJE HRANJENJA kot bolezenska entiteta, simptom 

 

- anoreksija: značilna za anoreksijo nevrozo, pojavi se pa lahko tudi pri depresiji, 

demenci ... 

- bulimija: bolezensko povečan apetit + purgativno vedenje 

- sitiofobija: odklanjanje hrane, lahko v sklopu blodnje, pri depresiji 
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- sitomanija, dipsomanija: najpogosteje pri duševni nerazvitosti, demenci, maniji, 

shizofreniji ... 

- nenavadnosti pri hranjenju: uživanje trdih predmetov, koprofagija (feces), pica [pika] 

– uživanje neužitnih snovi, zlasti pri otrocih 

 

8.3 MOTNJE ODVAJANJA 

 

enureza – uhajanje urina po 5. letu starosti; oseba lahko sploh ne razvije kontinence ali 

pa se inkontinenca pojavi kasneje, lahko čez dan, lahko pa le ponoči (diurna ali nocturna 

enureza, primarna ali sekundarna) 

enkodreza – uhajanje blata po 4. letu starosti 

- neorganska anureza ICD-10 

 

9 SAMOMOR 

 

pojavi se lahko pri zavesti ali drugih stanjih  

 

izraza »samomorilec« in »uspeti narediti samomor« sta neustrezna, bolje je uporabiti 

izraze »žrtev samomora«, »dokončati samomor«, »izvesti samomor« ... 

 

presuicidalni sindrom: v anamnezi in psihičnem statusu, opazujemo dejavnike 

tveganja: 

- moških 3,5 : 1 ženska 

- 45–60  let moški 

- samski, socialni rob, brez službe, denarja in socialne mreže 

- telesna in psihična bolezen 

 

proces suicidalnega vedenja: suicidalne misli > suicidalne grožnje > poskus samomora 

 

če pacient razmišlja o samomoru, lahko le dopušča možnost, da se bo ubil, ali pa 

razmišlja o načinu realizacije; načrt je alarm 
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- parasuicidalna pavza: oseba namesto 2 zdravil vzame 5 ali 6, blage prekoračitve, 

nenačrtovano dejanje 

- samomorilna grožnja: izrečena ali napisana (tudi tisti, ki grozijo, se ubijejo!) 

- namerno samopoškodovanje, ki ni poskus, ampak sproščanje napetosti 

- parasuicidalna gesta: apel, klic na pomoč, manipulacija (večinoma tablete) 

- samomorilni poskus: jasna in načrtovana namera, samomor preprečijo okoliščine 

- bilančni samomor: svobodna volja in bistra zavest, življenje ni vrednota, gre za 

kalkulacijo, ne za impulzivno dejanje 

 

kultura & samomor: 

- pri starih Perzijskih in Rimljanih najhujši prestop 

- pri Japoncih je harakiri častno dejanje 

- v Indiji je sati častno dejanje, vdova se da sežgat s soprogom 

- pri Eskimih se starci umaknejo v samoto 

- v krščanstvu smrtni greh 

 

redko gre pri samomoru za impulzivno dejanje, običajno pod vplivom alkohola 

(dezinhibitor), ob jezi in tesnobnosti 

 

MKB-10, ni bolezen 

 

komponente samomora: imeti namen, izbrati dejanje, smrt 

 

teorije: sociološke (Durkheimove tri kategorije), psihološke (Freud), fiziološke 

(genetski, nevrokemični vzroki) 

 

*vrste samomorov: posnemovalni (Wertherjev efekt) = cluster samomori, množični, 

internetni, prisiljeni (kitajski, indijski), evtanazija = samomor z asistenco (Švica, 

Nizozemska) 

 

statistike: 

- do 90. let 2 / dan, 2008 padec: 400 letno, zdaj znova narašča 

- Madžarska, Baltske države ... 
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- črka J: teorija o genih 

 

statistika v Sloveniji: 

- začetki suicidologije pri nas: Lev Miličinski, Brata Pirc, začeli register 

- 2/3 moških in 1/2 žensk obešanje, sledijo zastrupitev, utopitev, strelno orožje, skok, 

vlak, bus 

- proti SV narašča (alkohol!), izrazito nizek indeks ima Primorska 

- ogroženost manjšin je manjša 

- proces: razvoj in ranljivost (genotip, fenotip) 

 

dejavniki tveganja, 1946, tri sfere: 

- biološki 

- medicinski 

- psihološki 

- psihosocialni, kulturni, socioekonomski 

 

najpogostejši poskusi: 

- mlajši od 35 let 

- ženske 3-krat pogosteje 

- samski in ločeni 

 

najpogostejši realizirani samomori: moški nad 65 let 

 

ambivalenca: 60 % ljudi je »to be«, 3–5 % jih je »not to be« in 30 % nas je 

ambivalentnih 

 

faktorji tveganja: 

- poklici: zdravniki, stomatologi, odvetniki, psihologi 

- nižja izobrazba 

- samomorilnost v družini 

 

miti o samomoru: 

- kdor grozi, se ne ubije 
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- kdor dela samomor, je prepričan, da hoče umreti 

- osebe opozarjajo na to, da se bodo ubile 

- po zdravljenju ni več nevarnosti (ravno nasprotno npr. pri depresivnih osebah, ki si 

ob začetku zdravljenja ravno toliko opomorjeno, da imajo dovolj energije se ubit) 

- samomora se ne da preprečit 

- suicidalnost je trajna 

 

INTERVJU, ANAMNEZA IN PSIHIČNI STATUS 

 

eksploracija, ocena motenj 

- ne samo z zaprtimi vprašanji, sploh začeti je treba z odprtimi, tj. ne preveč in ne 

premalo strukturiran intervju 

- kazati moramo, da nas zanima, tudi klient mora biti motiviran 

 

namen: informacije za diagnozo, pregled simptomov, ki nas vodijo v terapiji, 

anamneza, prvi stik 

- dinamičen proces: če pridemo do občutljive točke, se vrnemo nazaj 

- od splošnih k intimnejšim temam postopoma: tekom intervjuja postavljamo in 

preverjamo hipoteze ter jih spreminjamo 

 

cilj: pomembno je, ali simptomi človeka ovirajo ali ne, pomemben je dejanski vpliv, na 

vsakega deluje drugače, treba je razumeti skrb, tudi če gre za minimalno simptomatiko 

 

- pomembna je tudi preteklost, ostale bolezni ali zdravljenja teh bolezni (lahko gre za 

kakšne stranske učinke) 

- veliko motenj se kaže zgolj s telesnimi simptomi (pomen okolja; stigma ali liberalno 

okolje) 

- celovit pogled: somatsko ali psihično 

 

eksploracija = anamneza, heteroanamneza, psihični status 

 

splošna načela intervjuja: 

- ustrezen prostor za nemoten intervju 
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- najprej se predstavimo 

- predstavimo namen 

- spoštljivost, vikanje, lahko rokovanje 

- setingu dajemo spodbudo 

- empatija, vendar nobenega čustvenega odziva ali moralnega vrednotenja 

 

- običajno traja 15 (45–60) do 90 minut 

- placebo 30 % pri vseh terapijah 

 

za dober intervju: 

- zaupnost in varnost 

- brez motenj 

- udobnost, na isti višini 

- nasproti ali diagonalno 

- tudi za terapevta je pomembno načelo varnosti (terapevt sedi bližje vratom, če pride 

do agitacije + alarm, blizu mora biti ostalo osebje, sploh pri urgentnih pregledih, 

zapornikih in abstinentih) 

- zapisovanje v alinejah ali diktafon, sploh če imamo veliko novih strank, težko je sproti 

beležit anamnezo 

 

tehnike intervjuja 

- že od začetka opazujemo 

- spodbujamo spontani govor, znati moramo ustavljat, prekinjat, na začetku se ogibamo 

težkih tem 

- empatija je ključna 

- povzemanje, sploh ko se zatakne + včasih nalašč povzamemo narobe, da nas klient 

popravi ali pa da sliši, kaj je rekel 

- vsiljive svojce najprej pustimo zunaj, šele kasneje jih povabimo zraven, nikoli pa se 

ne pogovarjamo samo s svojci 

 

načini: odprta, vodeča, zaprta vprašanja, ponavljanje, parafraziranje, razjasnjevanje, 

povzemanje 
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raziskovanje simptomov, znakov in težav: kdaj, sprožilci, spremembe, pogostost, 

nihanja, podvprašanja .... 

- zaključimo, ko smo vzeli anamnezo, povzamemo glavne točke, razložimo naslednje 

postopke 

 

! intervjuvanje informatorja – heteroanamneza (demenca, odvisnost): pogosto povedo, 

kakšen je bil pacient prej, premorbitno funkcioniranje; če pacient ne sodeluje, je 

heteroanamneza še veliko pomembnejša 

- le izjemoma se s svojci pogovarjamo brez privoljenja pacienta, tudi pri 

heteroanamnezi pa smo zavezani k molčečnosti, svojcem ne izdajamo informacij 

 

- posebnosti: druge kulture, zelo tesnobni pacienti, nemirni, jezni, odklonilni, 

nesposoben sodelovanja > v teh primerih prilagodimo obliko in čas intervjuja 

 

! tehnike deeskalacije pri nasilnih in agitiranih pacientih 

 

CELOVITA PSIHIATRIČNA ANAMNEZA: 

1. osnovni podatki 

2. aktualni problem in težave 

3. pretekle težave, tudi telesne 

4. družinska anamneza (starši, bratje, otroci, do drugega kolena – odvisnosti, samomor, 

socialna situacija) 

5. osebna zgodovina: nosečnost, razvojni mejniki, šolanje, spolnost, druge zveve, 

otroci, socialna anamneza, tvegana vedenja, forenzična zgodovina, kazniva dejanja 

6. zdravila 

 

kratka anamneza pri agitiranosti in nemotiviranost > aktualen problem, prehodne 

motnje in težave, droge in zdravila 

 

če je pacient nevaren sebi in / ali okolici, dela materialno škodo > hospitalizacija, čeprav 

je zelo malo hospitaliziranih proti svoji volji 
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psihični status = psihični ekvivalent somatskega statusa, pomembna je struktura, 

pridobimo na podlagi anamneze = opis pacienta in njegovih težav v jeziku 

psihopatologije > uredi se anamneza, se objektivizira, da se poenoti kod 

- splošni vtis in vedenje: urejenost, zadah in vonj, znaki rizičnega vedenja (vbodi, rane, 

obtočlenost), svojskost v oblačenju, pričeski in ličenju, podhranjenost (shujšan = 

kahektičen) 

- pristop: odločen, sramežljiv, napadalen 

- motorika: hiperaktiven, miren ... 

- izraz na obrazu, pogled ... 

- motnje: elementarne zaznavne ... 

- formalni vidik motenj mišljenja: hitrost, kvantiteta, koherenca, miselne zadrge, 

neologizmi 

- vsebinski vidik motenj mišljenja: prevalentne misli, blodnje, arhaičnost, obsesije, 

kompulzije 

- motnje razpoloženja: vsebina in trajanje; srednja lega, evtimija 

- samomorilna ogroženost, antisuicidalni pakt 

- motnje spomina 

- motnje zavesti (kvanti- in kvali-) 

- motnje hotenja 

- motorika 

- motnje govora lahko zapišemo kar ob mišljenju 

 

> vrstni red ni pomemben, pomembno je, da res zajamemo vse 

! ničesar ne izpuščamo, beležimo tako anomalije kot normalnosti 

 

zaključimo z uvidnostjo (halucinacije) in kritičnostjo (odvisnost) 

 


