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POVZETEK 
 

V strokovni literaturi in tematskih pogovorih avtorji oziroma nastopajoči večkrat povezujejo 

bulimijo z depresijo, vendar te korelacije praviloma ne pojasnijo natančneje. Obstajajo celo 

podatki, iz katerih je mogoče sklepati, da ima tri četrtine bulimičnih oseb hkrati tudi 

simptome depresije.  

 

V prvem delu naloge sem opravila intervjuje z osebami, obolelimi za bulimijo, in skušala 

ugotoviti, ali njihovo obnašanje, počutje, razmišljanje o življenju in o njihovi bolezni 

dejansko kažejo na večjo ali manjšo prisotnost depresije. 

 

V drugem delu naloge sem opravila intervjuje s strokovnjaki, psihiatri, ki imajo bogate, 

večletne izkušnje s tovrstnimi  boleznimi. Njihova mnenja in komentarji, ki se nanašajo na 

simptomatiko obeh bolezni, so mi pomagali ugotoviti bistvena dejstva pri korelaciji med 

bulimijo in depresijo. 

 

In končno, z uporabo vsega zbranega gradiva sem poskusila odgovoriti še na eno vprašanje, ki 

se mi zdi zanimivo: Ali razlike v poimenovanju določenih bolezni in bolezenskih stanj lahko 

vplivajo na pravilnost diagnosticiranja in zdravljenja – tudi pri trditvi, da je oseba z bulimijo 

hkrati tudi depresivna? 

 

Ključne besede: bulimija, depresija, avtoagresija, samomorilnost, samopodoba 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

In the professional literature and the thematic talks authors or performers often associated 

with depression, bulimia, but these generally do not explain the correlation. There are even 

data from which it may be inferred that he has three quarters of bulimic persons at the same 

time also the symptoms of depression.   

 

In the first part of the tasks I've done interviews with people suffering from bulimia, and tried 

to determine whether their behavior, feeling, thinking about life and about their illness 

actually point to a greater or lesser presence of depression. 

 

 In the second part of the tasks I've done interviews with experts, psychiatrists, who have rich, 

many years of experience with such diseases. Their views and comments relating to the 

symptoms of the two diseases, helped me figure out the essential facts to correlate between 

bulimia and depression.  

 

And finally, using all of the material I've tried to answer one question that I find interesting: 

differences in the naming of certain diseases and medical conditions can affect the accuracy 

of the diagnosis and treatment – even to the bulimic person also depressed? 

 

Keywords: bulimia, depression, auto-aggresion, suicide, self-esteem 
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1   UVOD  
 
 

Bulimija nevroza (Bulimia nervosa) je glede na uradno priznanje bolezen novejšega datuma 

(Ameriško psihiatrično društvo – APA je leta 1980 klasificiralo bulimijo). Šele dobrih trideset 

let o njej več pišejo in jo podrobneje raziskujejo. Predvsem zato, ker »pojavnost bulimije v 

zadnjih letih v razvitem svetu strmo in linearno narašča« (Sernec, 2007a)   

 

Ko govorimo o bulimiji, se (predvsem v medijih) srečujemo s strokovnimi in manj 

strokovnimi ocenami, slišimo različna uradna in neuradna mnenja, osebne in tuje izkušnje ter 

poglobljena ali splošna razmišljanja, ki obolelim pogosto dajejo popolnoma nasprotujoče si in 

napačne, lahko bi rekla celo škodljive signale. 

 

Med omenjenimi prispevki sem zasledila podatke o raziskavi, ki kaže na »pomembno 

povezavo med bulimijo in depresivno motnjo. Tako pri približno 75 odstotkih žensk vseh 

starosti z bulimijo ugotavljajo tudi izraženo klinično sliko depresije (depresivno razpoloženje, 

pomanjkanje energije, povečana utrujenost ali razdražljivost, izguba samozaupanja in 

samospoštovanja, neutemeljeni občutki krivde, pogoste misli na smrt), posledično pa so 

pogostejši tudi samomorilni poskusi.«  (Sernec, 2007b)  

 

Raziskavam ni mogoče odrekati koristnosti in uporabnosti, vendar so vseeno nekoliko 

oddaljene od vsakdanjih problemov pacientov. Ob tem se mi poraja vprašanje: Kakšna 

strokovna in praktična znanja morajo imeti tisti, ki bodo postavili diagnozo, da oseba z 

bulimijo trpi tudi za depresijo, in ali bo ta oseba prevzela tudi odgovornost za pravilen in 

uspešen način zdravljenja? Še bolj zapleten pa je odgovor na vprašanje: Kako zdraviti 

bulimijo in depresijo hkrati oziroma katero je treba zdraviti prej? In: Ali pozitivni učinki 

zdravljenja ene bolezni pozitivno učinkujejo tudi na drugo? 

 

Glede na to, da sem bila vrsto let v stiku z osebami, obolelimi za bulimijo (v Društvu 

Samopodoba),  sama pa pri obolelih nisem prepoznala izrazitih znakov depresije, me je trditev 

presenetila in hkrati v meni zbudila željo, da jo tudi preverim. 
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Pa še to. V središču mojega zanimanja so prav tako nekateri pojmi, ki jih uporabljajo tudi 

strokovnjaki in ki so bodisi premalo natančni bodisi tako splošni, da o bolezni ne povedo tako 

rekoč ničesar. Na primer, večkrat slišimo, da je bulimija »motnja hranjenja« in ne zasvojenost 

s hrano ali bolezen. Beseda »motnja« po eni strani nakazuje neko bolezensko stanje (po 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika so vse bolezni pravzaprav motnje), po drugi strani pa 

beseda motnja ne pove, da gre za nekaj zelo resnega, oz. napoveduje, da je trenutno stanje 

mogoče bolj ali manj hitro odpraviti (kot npr. »imel je prebavne motnje, kmalu pa je bilo z 

njim vse v redu«). Zasvojenim z alkoholom nikoli ne rečemo, da imajo motnje pri pitju 

alkohola, zasvojenim s hrano pa prisodimo motnje hranjenja. 

 

 

I.    T E O R E T I Č N A   I Z H O D I Š Č A 
 

 

2   KRITIČEN PREGLED LITERATURE 
  

 

2.1 Kaj je depresija? 

 

McKenzie (2005) navaja, da je depresija veliko več kot samo žalost in obup. To je zelo resna 

bolezen, ki se pojavi brez pravega vzroka, napade in telo in dušo in traja najmanj nekaj 

tednov. Nobenega znaka ni, na podlagi katerega bi lahko sklepali, ali gre le za prehodno 

depresivno razpoloženje ali za veliko depresivno motnjo. Veliko znakov je podobnih, a če gre 

za resnično depresijo, so izrazitejši, trajajo dlje časa in včasih ogrožajo življenje. (McKenzie, 

2005) 

 

Depresija je bolezen, motnja v delovanju možganov, ki se kaže na različne načine, 

vselej pa vpliva na človeka v celoti: na njegovo razpoloženje, počutje, mišljenje in 

vedenje. Vpliva na to, kaj človek misli o sebi in svojem življenju, kaj čuti in kako 

doživlja svet okrog sebe, vpliva na njegov spanec, tek in telesna občutja. Depresija ni le 

prehodna slaba volja ali bežno žalostno razpoloženje. Prav tako ni posledica človekove 

šibkosti, zato je ni mogoče premagati le z močno željo in voljo. Depresivni ljudje sami 

sebe ne morejo prisiliti, da bi se počutili bolje. Zanje je značilno, da močno občutijo 

posamezne znake in mučnost depresije, medtem ko drugi ljudje teh znakov pri njih 
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skorajda ne opazijo. Tudi zdravnik večine znakov, s katerimi se kaže depresija, z 

običajnimi preiskavami ne more odkriti. (Pišljar, 2015) 

 

Depresija spada v skupino motenj razpoloženja, pojasnjuje Erić (2012). Včasih zasledimo tudi 

ime afektivne motnje, vendar je razpoloženje dolgotrajnejše čustveno stanje in zato je ime 

motnje razpoloženja primernejše od imenovanja afektivne motnje, saj implicira dolgotrajen, 

ne pa trenuten izraz čustvenih stanj. V primerjavi s čustvi, ki so prehodna in so reakcija na 

zunanje dogodke in notranje misli, razpoloženje, še zlasti pa motnje razpoloženja, traja tudi 

več mesecev. (Erić, 2012) 

 

»Glede na DSM-IV-2000TR med razpoloženjske motnje spadajo: velika depresivna motnja, 

distimična motnja, bipolarna motnja tipa I, bipolarna motnja tipa II, ciklotimna motnja, 

motnja razpoloženja, ki jo povzroči splošno zdravstveno stanje in motnja razpoloženja, ki jo 

povzročijo psihoaktivne substance.« (Erić, 2012, str. 313). Erić (2012) prav tako navaja, da je 

pri vseh naštetih motnjah osnovna motnja sprememba razpoloženja ali afekta, po navadi v 

smislu usmeritve k patološki žalosti, to je depresiji, ki se ji ali pa ne pridružuje anksioznost, 

ali pa k patološkemu vzhičenju, to je hipomaniji in maniji. (Erić, 2012) 

 

Večina omenjenih motenj po besedah Erića (2012) kaže težnjo k periodičnemu ali cikličnemu 

vračanju, začetek posamičnih epizod bolezni pa je pogosto povezan s stresnimi dogodki ali 

situacijami. Okoli osnovne afektivne motnje se nizajo številne druge psihične in somatske 

motnje, ki se združujejo v obliki raznih sindromov, ti pa trajajo tedne in mesece ter pomenijo 

odstopanje od običajnega delovanja osebe. Isti avtor še pojasni, da se lahko motnje 

razpoloženja izrazijo na nevrotski, nepsihotični ravni ali pa na psihotični ravni in so 

komorbidno povezane z velikim številom psihiatričnih in telesnih motenj in obolenj. Za 

depresijo je značilna t. i. kognitivna triada, ki se nanaša na:  

- izkrivljeno, negativno zaznavanje sebe kot neustrezne osebe,  

- dojemanje obkrožajočega sveta kot negativnega in polnega ovir,  

- prihodnost pa tako, da ni mogoče pričakovati nič dobrega. (Erić, 2012) 

 
Erić (2012) prav tako navaja, da takšne kognitivne interpretacije izhajajo iz čustvenih 

doživljanj in občutka brezupa, fizioloških procesov, ki ustvarjajo telesne simptome, in 

nazadnje specifičnega vedenja, ko se oboleli umika in izogiba ljudem. Isti avtor poudarja, da  
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so poleg psiholoških težav pogosti tudi fizični simptomi, kot so glavobol, trebušne motnje in 

pospešeno bitje srca. Pri nekaterih pacientih, dodaja, celo najlažje delo zahteva velik trud, 

problem pa je zanje že samo gibanje. (Erić, 2012) 

 

Depresivne motnje je potrebno razlikovati od sledečih stanj:  

-  Normalne žalosti. Razlikovanje od normalne žalosti je odvisno od prisotnosti   

   ostalih simptomov sindroma depresivne motnje. 

-  Globoke žalosti. Čeprav je depresivna motnja na več načinov podobna   

   nekomplicirani globoki žalosti, močan pesimizem, samomorilne misli, globok  

   občutek krivde in psihotični simptomi so redki v globoki žalosti. Močno izraženi  

   simptomi, ki trajajo dlje kot dva meseca po izgubi, apelirajo na depresivno  

    motnjo.  

- Anksiozne motnje. Blago depresivno motnjo je včasih težko ločiti od anksiozne  

   motnje.« (Gelder in drugi, 2009, str. 104) 

 
Tabela 1: Razločevanje znakov žalosti in depresije (Gillett v Oražem 2007, str. 15) 

 

Žalost Depresija 

Izražanje čustev (jok, hlipanje) prinese 
olajšanje. 

Olajšanje z jokom je komaj zaznavno, lahko 
joka tudi ni. 

Čustva so silovita. Čustva so topa, prevladuje občutje neskončne 
praznine. 

Energija in motivacija sta ohranjeni. Izguba energije in motivacije. 
 Zmožnosti za smeh in občutenje drugih 
čustev niso izgubljeni. Po končanem 
žalovanju se dojemljivost za druga čustva 
lahko celo okrepi. 

Izguba smisla za humor. Izguba dovzetnosti 
za druga čustva. 

Samospoštovanje je ohranjeno. Izguba samospoštovanja. 
Žalovanje lahko zbližuje. Izražena je težnja po socialni  

izolaciji. 
 

Glede vprašanja, kako prepoznati depresivno osebo, pa je znano, da »pogosto že sam videz 

obolelih odraža depresivnost: obraz depresivne osebe je žalosten, oči in kotički ustnic so 

spuščeni navzdol. Pacient se zdi, kot da bo zajokal, kot da ima obraz spačen od bolečine. 

Pacient govori o pomanjkanju samospoštovanja in občutku brezupa, pogosto se mu po glavi 

vrtijo povsem nerealne misli, v katerih sebe krivi za svoje stanje«. (Erić, 2012, str. 355-356)  
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2.2   Diagnoza velike depresivne motnje po merilih DSM IV: 

 

Simptomatika:  

Veliko depresivno epizodo oziroma motnjo označuje najmanj pet (ali več) od naslednjih 

simptomov, ki morajo trajati vsaj 14 dni in pomenijo pomembno spremembo 

predbolezenskega funkcioniranja. Vendar pa mora biti med temi simptomi vsaj eden od 

prvih dveh naštetih. 

1. Depresivno razpoloženje. Tako razpoloženje se pojavlja skoraj vsak dan oziroma večji 

del dneva. 

2. Precej zmanjšani interesi ali zadovoljstvo pri skoraj vseh dejavnostih, skoraj vsak dan 

oziroma večji del dneva. 

3. Značilna izguba apetita in zmanjšanje telesne teže (5 % mesečno). Značilen pa je tudi 

lahko povečan apetit. Simptom se pojavlja skoraj vsak dan. 

4. Nespečnost ali pretirana želja po spanju, skoraj vsak dan. 

5. Psihomotorična agitacija ali zavrtost, skoraj vsak dan. 

6. Utrujenost ali izguba energije, skoraj vsak dan. 

7. Občutki brezvoljnosti ali hude krivde, lahko vse do blodnjavosti, skoraj vsak dan. 

8. Zmanjšana sposobnost mišljenja oziroma osredotočenja misli in neodločnost, skoraj 

vsak dan. 

9. Ponavljajoče se razmišljanje o smrti, ponavljajoče se samomorilne ideje brez načrta ali 

specifičen načrt za izvršitev samomora ali že samomorilni poskus. (Erić, 2012, str. 314) 

 

Distimija:  Tomori in Ziherl (1999, str. 224) pojasnita, da so »distimične osebe kronično 

depresivno razpoložene, vendar to razpoloženje ali epizode poslabšanja niso tako globoke, da 

bi dovoljevale diagnozo depresivne motnje oziroma epizode«. Ista avtorja navajata tudi, da 

»mora za  postavitev diagnoze distimije opisano razpoloženje trajati vsaj dve leti skoraj vsak 

dan in večino dneva, pri otrocih in adolescentih pa vsaj eno leto. V tem času oseba ni brez 

depresivne simptomatike več kot dva meseca.« 

 

2.2.1   Najpomembnejša simptoma depresije 

 

Po definiciji je velika depresivna motnja, tako kot smo že spoznali, oblika motnje 

razpoloženja, katere najpomembnejša simptoma sta: 

-  depresivno razpoloženje,  
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-  izguba interesa ali zadovoljstva pri skoraj vseh aktivnostih.  

 

Depresivno razpoloženje:  

Erić (2012) pojasnjuje, da je poglavitni simptom depresivnega razpoloženja  trpljenje, ki se 

postopoma pojavi v čustvenem življenju osebe. Zlagoma, z leti, se nakopičijo negativni 

občutki, nezadostno samospoštovanje in samovrednotenje, zaradi česar je življenje iz dneva v 

dan težje, dokler ne postane neznosno. V nekem trenutku se pojavi strah pred življenjem in 

pred potrebo po življenju lastnega življenja. Depresivna oseba namreč ne ve, kaj bi s svojim 

življenjem. Pojavi se bolestna ali maligna žalost, psihična bolečina, ki osebo pahne v posebno 

življenjsko dimenzijo, za katero je značilno zmanjšanje energije in aktivnosti, odsotnost 

vznemirjenja, občutka uživanja, reagiranja in zanimanja. (Erić, 2012)  

 

Pri zmernih in težjih oblikah depresije postane glavna klinična vsebina občutek 

nebogljenosti. Oboleli čutijo, da se bo zgodilo nekaj groznega, in se vdajo v svojo 

usodo. Poskusi vlivanja poguma ne delujejo. Neredko se pojavi tudi zelo intenziven 

strah, ki klinično sliko bistveno zapleta. Miselni tok se upočasni, oboleli težko in zelo po 

tihem govorijo, njihovi odgovori so kratki in enozvočni. Pojavijo se blodnje, ki so bolj 

odraz slabega razpoloženja kot pa pravih blodnjavih občutkov, ki jih srečamo pri 

shizofreniji. Te blodnje so v skladu z izgubljanjem moči ego funkcije in se nanašajo na 

občutek krivde, manjvrednosti in hipohondrične občutke. (Erić, 2012, str. 306)   

 
Izguba ali precej zmanjšani interesi ali zadovoljstva pri skoraj vseh dejavnostih:   

Tomori in Ziherl (1999) navajata, da to kar je specifično za bolezensko depresijo in kar jo 

ločuje od normalne žalosti je izguba zadovoljstva (anhedonija) in neprijeten občutek 

nesposobnosti čustvovanja.  

Depresivni bolnik opisuje kot zelo neprijetno dejstvo, da ni več sposoben čustveno 

reagirati na dogodke v okolju, da se ne more niti razveseliti niti razžalostiti ali razjeziti. 

Ob dogodkih, pri katerih je prej normalno čustveno reagiral, se opisuje hladnega, 

čeprav je njegov izraz lahko globoko depresiven. Depresivni bolnik izgubi interes za 

običajne dejavnosti, pri hudih depresijah pa je povsem imobiliziran in opusti tudi 

najosnovnejše dejavnosti, tudi oblačenje, umivanje itd., vedno bolj je nebogljen. 

(Tomori in Ziherl, 1999, str. 217) 
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2.2.2   Drugi pomembnejši simptomi depresije 
 

Drugi pomembnejši simptomi depresije, da ponovimo, so: 

•  značilna izguba apetita in zmanjšanje telesne teže ali tudi povečan apetit, 

•  nespečnost ali pretirana želja po spanju, 

•  psihomotorična agitacija ali zavrtost, 

• utrujenost ali izguba energije, 

•  zmanjšana sposobnost mišljenja oziroma osredotočenja misli in neodločnost, 

•  ponavljajoče se razmišljanje o smrti, ponavljajoče se samomorilne ideje brez   

   načrta ali specifičen načrt za izvršitev samomora ali že samomorilni poskus. 

 
Značilna izguba apetita.  

Pri depresivnih bolnikih, navajata Tomori in Ziherl (1999), gre redno tudi za motnjo apetita. 

Večinoma je zmanjšan in bolnik precej shujša, redkeje pa je apetit povečan.  

 

Značilni sta izguba apetita in izguba telesne teže, ki pa se včasih zdi, da je večja, kot bi 

se lahko pripisalo samo izgubi apetita. Namesto da jedo premalo in da izgubljajo 

telesno težo, nekateri bolniki jedo več in posledično pridobijo na kilogramih. Včasih to 

počnejo, ker jim hranjenje prinaša občasno olajšanje od negativnih misli, v drugih 

primerih pa to predstavlja neželeno dejstvo zdravil, ki se uporabljajo v terapiji.  (Gelder 

in drugi, 2009, str. 99) 

 

Nespečnost ali pretirana želja po spanju.  

Pri depresiji so motnje spanja številne, navaja Erić (2012). Najpogostejša vrsta motnje je 

zbujanje sredi noči ali zgodnje jutranje prebujanje, nekateri pacienti pa pravijo, da s težavo 

zaspijo. Redkeje je prisoten dolg spanec. Tudi McKenzie (2005) meni, da depresiven bolnik 

težko zaspi, zgodaj se zbuja ali spi preveč.  

 

Tomori in Ziherl (1999) ugotavljata, da se depresivni bolniki redno pritožujejo zaradi motenj 

spanja; te so lahko zelo obremenjujoče in bolnikom povzročajo dodatno izčrpanost in 

obupanost. Najbolj značilno je zgodnje zbujanje bolnika.  

 

»Zgodnje jutranje zbujanje je najznačilnejša motnja spanja. Bolnik se zbuja dve do tri ure 

pred svojim običajnim časom. Pacienti ne morejo ponovno zaspati, ampak samo ležijo in  
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imajo občutek, da se niso spočili, toda pogosto so nemirni ter agitirani. /…/ Pretirano spanje: 

pacient se zbuja pozno z občutkom, da se ni spočil.« (Gelder in drugi, 2009, str. 99) 

 

         Psihomotorična agitacija ali zavrtost.   

Psihomotorična upočasnjenost depresivnih bolnikov, razlaga Erić (2012), je najbolj očitna v 

zmanjšani gibljivosti. Ko se oseba zjutraj zbudi, potrebuje veliko časa, da se obleče, če 

govori, je to počasi in potiho, na vprašanja odgovarja po dolgi pavzi, tudi počasneje razmišlja. 

Po drugi strani pa se psihomotorična vznemirjenost manifestira z nezmožnostjo, da bi oseba 

mirno sedela, z nemirom in povešeno motoriko. (Erić, 2012) 

 

 »Pogosta je psihomotorična retardacija, upočasnjene mentalne in motorične aktivnosti. 

Mogoča je tudi agitacija, občutek nemira, ki se lahko kaže kot nesposobnost, da se bolnik 

sprosti. Kadar je agitacija zelo močna, bolnik ni sposoben dlje časa mirno sedeti.« (Gelder in 

drugi, 2009, str. 100)  

 

         Utrujenost ali izguba energije.  

Utrujenost je zelo pogost telesni simptom pri depresivnih bolnikih, navaja Erić (2012). 

Nekateri pacienti se pritožujejo, da ves čas čutijo utrujenost, kot da imajo premalo energije. 

Popolnoma so izčrpani, tudi potem, ko so opravili nekaj, kar je bilo prej relativno preprosta 

dejavnost. (Erić, 2012) 

 

Zmanjšanje energije je značilno. Pacient se počuti letargično, vse mu predstavlja napor 

in pušča nedokončane obveznosti. Na primer, ženska, ki po navadi skrbi za stanovanje, 

mogoče ne bo postlala  postelje in ne bo z mize umaknila umazane posode.  Razumljivo 

je, da veliko bolnikov pripisuje to pomanjkanje energije telesnim boleznim in prav tako 

prej iščejo pomoč zaradi teh kot zaradi depresije. /…/ Pacienti z depresivno motnjo se 

pogosto pritožujejo zaradi različnih telesnih simptomov, še posebej zaradi bolečin v 

kateremkoli predelu telesa, ki povzročajo nelagodje, še bolj pogosto pa na telesno 

motnjo, ki je obstajala v preteklosti. Prav tako imajo pogosto hipohondrična ukvarjanja 

s sabo. (Gelder in drugi, 2009,  str. 99) 

 

Zmanjšana sposobnost mišljenja.  

Depresivni bolniki redno tožijo o nesposobnosti osredotočenja misli in zaradi motenj 

spomina, pravita Tomori in Ziherl (1999) . 
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Ponavljajoče se razmišljanje o smrti.  

Hell (2007) navaja, da se globoko depresivne osebe počutijo bliže smrti kot pa življenju. 

Svoje občutke doživljajo kot zamrznjene ali mrtve. Erić (2012) opozarja, da so razpoloženjske 

motnje, zlasti težka depresivna stanja, zelo tesno povezane s samomorilnim vedenjem in 

samomorom obolelih, ter da je depresija lahko zelo pogosto usodna.   

 

»Na samomorilno nevarnost moramo nujno pomisliti pri slehernem depresivnem bolniku, 

opozarjata Tomori in Ziherl (1999, str. 218), tudi pri tistem bolniku, ki tega ne kaže ali ki nam 

svojih samomorilnih nagnjenj ne zaupa.« Erić (2012) pa navaja, da moramo biti pri osebah, ki 

trpijo za depresijo, zelo pozorni na njihove miselne vsebine, kajti epidemiološke študije so 

pokazale, da so samomorilne misli pri depresivnih pacientih zelo pogoste in da v posameznih 

fazah bolezni razmišljajo le o maločem drugem. Omenjene študije so pokazale, da se je vsaka 

peta depresivna oseba skušala ubiti, vsak deseti pacient, ki trpi za hudo depresivno motnjo, pa 

stori samomor. (Erić, 2012) 

 
2.3   Vzroki za nastanek depresije 

 

Vzroki (ki niso vedno enaki) za nastanek depresije  (Žvan v Oražem, 2007), so: biološki, 

psihološki in socialni. 

 

a) Biološki dejavniki so: podedovana nagnjenost, nevrobiokemične spremembe v možganih in 

endokrine motnje. 

 

• Podedovana nagnjenost  

Nedley  (2008)  razlaga, da obstaja skoraj splošna soglasnost, da se nevarnost za nastanek 

depresije povečuje, če je še kdo v družini trpel za depresijo, predvsem če gre za bližnje 

sorodnike, kot so sestra, brat ali starši. Primeri depresije v družini morajo biti jasno opozorilo, 

kajti duševne bolezni se lahko prenesejo s staršev na otroke. Neka raziskava je pokazala, da 

imajo otroci, katerih starši so trpeli za depresijo, devetkrat večjo možnost, da tudi sami 

zbolijo, kot pa otroci, katerih starši niso imeli depresije. Veliko primerov spolne zlorabe v 

preteklosti je lahko vzrok depresije. Če pa se spolna zloraba ponavlja, pa vsekakor poveča 

možnost, da bo oseba zbolela za depresijo. (Nedley, 2008) 

V to skupino bi lahko pogojno uvrstili tudi človekov značaj. »Ljudje z nizko samozavestjo in 

slabo samopodobo, ki vidijo sebe in ves svet na negativen in črnogled način in so dodatno še 
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preobremenjeni s stresom, so bolj nagnjeni k depresiji. Ali gre pri tem za psihološko 

nagnjenost k depresiji ali že za zgodnje znake bolezni, ni še povsem razjasnjeno. Vsekakor 

znanstveniki izpostavljajo povezavo pesimističnega značaja in depresivnega razpoloženja.« 

(Lešer, 2013) 

 

 • Nevrobiokemične spremembe v možganih  

       Vsaka resna depresija je povezana s spremembami v delovanju možganov. Človeški 

možgani vsebujejo preko 500 milijonov živčnih celic – nevronov, ki med seboj 

komunicirajo preko  živčnih končičev – sinaps. V sinapsah so posebne kemične snovi – 

nevrotransmiterji, katerih količina in sestava vplivata na komunikacijo med nevroni in 

tako neposredno na to, kako mislimo, čutimo in doživljamo svet okrog sebe. 

Znanstvenikom je uspelo dokazati, da imajo depresivni bolniki spremenjeno količino in 

razmerja med nekaterimi nevrotransmiterji v možganih. Na podlagi tega so lahko začeli 

izdelovati uspešna zdravila proti depresiji. (Lešer, 2013)  

 

• Endokrine motnje  

      »Z depresijo so lahko povezane tudi nekatere bolezni žlez z notranjim izločanjem; pri 

prekomerni aktivnosti nadledvične žleze je depresija pogost simptom.« (Razboršek v Oražem, 

2007, str. 16) 

 

b) Psihološki dejavniki 

»Psihološke koncepcije o nastanku afektivnih motenj temeljijo na predpostavkah, da 

dispozicija motnje nastane v teku življenja, posebno v času zgodnjega razvoja osebnosti, ki se 

pokaže kot specifična ranljivost, evocirana v okoliščinah, ki so za to osebo travmatizirajoče. 

Po teh teorijah torej obstaja psihološko razumljiva vzročna povezanost med strukturo 

osebnosti, provokativnimi okoliščinami in kliničnimi manifestacijami.« (Oražem, 2007, str. 

16)  

Oražmova (2007) poudarja tudi pomen raziskovanja socialnega stresa pri depresiji. Pred 

izbruhom depresivne epizode so pogosto prisotni psihosocialni stresi: 

- Kronični stres (trajne gmotne težave, težave v medsebojnih odnosih, trajne ogrožajoče 

situacije itn.). 

- Stresni dogodki pri spremembah v dosedanjem življenju (ločitev, smrt v družini,  

pomembna sprememba bivališča ali premoženjskega stanja itn.). Sem lahko  

prištejemo tudi telesne bolezni. (Oražem, 2007) »Raziskovalci so dokazali, da se 
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fizičnim spremembam v telesu pogosto pridružijo duševne spremembe. Depresija je 

tako  pogosto pridružena boleznim, kot so možganska kap, srčni infarkt, rak ali 

Parkinsonova bolezen. Tak bolnik je apatičen in nima volje poskrbeti zase, zato se 

lahko zdravljenje njegove telesne bolezni še bolj podaljša.« (Lešer, 2013) 

 

c)  Sociokulturni dejavniki  

Žvan (v Oražmova, 2007) navaja, da obstajajo nekatera geografska območja in sociokulturna 

okolja, kjer je depresij več kot drugje, vendar vloga teh dejavnikov še ni dobro raziskana. 

 

 2.4   Zdravljenje depresije 

 

Kodrič (2015) navaja, da pri zdravljenju depresije uporabljamo: 

 

• Zdravila  

Pri tem gre predvsem za množico sodobnih antidepresivov, ki jih je več skupin in ki delujejo 

predvsem na vegetativne, voljnonagonske in intenzivne čustvene simptome. 

 

• Psihoterapija  

Psihoterapija pa  ima  svoje trdno mesto pri obvladovanju občutkov neprimernosti in 

brezupnosti, pri izgubi interesov in pri bolnikovi socialni prilagoditvi in izboljšanem  

komuniciranju. Predvsem pa mora psihoterapija depresivnemu bolniku zvečati 

odpornost na stresne situacije, ga prilagoditi na potek njegove bolezni oziroma ga z njo 

sprijazniti ter mu pomagati, da bo lažje prebrodil težave v zvezi s stranskimi učinki 

zdravil Psihoterapija je seveda potrebna tudi v času remisije, predvsem zaradi 

obvladovanja  novih stresnih okoliščin, ki bi utegnile bolezen ponovno sprožiti in 

poslabšati.« (Tomori in Ziherl, 1999, str. 226)  

 

• Socioterapija 

Cilj različnih socioterapevtskih prizadevanj, med katere uvrščamo: 

 - suportivne ukrepe (empatično razumevanje, razbremenitev, zbujanje upanja,  

    antisuicidalni pakt) in 

 - različne oblike aktiviranja (muzikoterapija, gibalno-plesna terapija, slikovna terapija,  

    komunikacijske skupine) je, »da z njimi poskušamo prekiniti bolnikovo socialno  

    izolacijo in ga spodbujamo h komuniciranju«. (Tomori in Ziherl, 1999, str. 226)  
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Za večino depresivnih stanj velja, da je optimalni postopek pri zdravljenju kombiniranje 

psihofarmakoterapevtskih, psihoterapevtskih in socioterapevtskih prizadevanj. /…/ Pri 

lažjih, jasno reaktivno pogojenih depresivnih motnjah pogosto zadostuje le 

psihoterapija, pri težjih ali celo fazično potekajočih depresijah, predvsem pa 

psihotičnih ali pri stuporoznih in agitiranih bolnikih, pa so nujna zdravila. /…/ Vedno 

se moramo vprašati, ali je bolnik v težkem depresivnem stanju sploh dostopen za neko 

psihoterapevtsko metodo. Prezgodnje siljenje težkega depresivnega bolnika z 

diferentnejšo psihoterapevtsko metodo mu lahko celo škoduje in ga še dodatno in po 

nepotrebnem obremenjuje z občutki brezvrednosti, krivde ter s samomorilnimi 

razmišljanji in dejanji. (Tomori in Ziherl, 1999, str. 226) 

                                                                                                                                                      

2.5   Kaj je bulimija ? 

 

Bulimija je, kot navajata Hall in Cohn (1999), obsedenost s hrano in telesno težo, za katero je 

značilno ponavljajoče se prenajedanje, kateremu sledi kompenzacijsko vedenje, kot je prisilno 

bruhanje ali pretirana telovadba. Đurovićeva (2010) pa pojasnjuje, da je Russell leta 1979 

poimenoval »bulimia nervosa« motnjo, ki jo je razumel kot »močan in nenadzorovan impulz 

prenajedanja« in ki sovpada z »morbidnim strahom pred debelostjo« ter »izogibanjem 

pridobivanja telesne teže z zavestnim povzročanjem bruhanja ali z zlorabo odvajal ali 

diuretikov«.  

 

Pri osebi z bulimijo nervozo se izmenjujejo obdobja prenajedanja /…/ in različni 

neustrezni mehanizmi zmanjševanja telesne teže (bruhanje, jemanje odvajal in/ali 

diuretikov, stradanje, pretirana telesna aktivnost). Prisotni so preobremenjenost z 

obliko svojega telesa, telesno težo in stalen strah pred debelostjo ter občutki 

pomanjkljivega nadzora nad lastnim hranjenjem. 

Bulimija je motnja, ki se najpogosteje pojavlja na prehodu iz adolescence v zgodnje 

odraslo obdobje (to je pri 16. do 18. letu starosti), in prav tako kot pri anoreksiji v 

povprečju mine nekaj let, preden obolela oseba poišče pomoč./…/ 

Ločimo purgativni in nepurgativni tip bulimije nervoze: 

• Purgativni tip bulimije nervoze. Obdobju prenajedanja sledita bruhanje in jemanje 

odvajal in/ali diuretikov (90 % oseb z bulimično motnjo). 
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• Nepurgativni tip bulimije nervoze. Obdobju prenajedanja sledijo stradanje, 

odklanjanje hrane in pretirana telesna aktivnost (10 % oseb z bulimično motnjo). 

(Sernec, 2007b) 

 

Hall in Cohn (1999) pojasnjujeta, da se očitni simptomi bulimije po navadi vrtijo okoli 

prehranjevalnih navad in strahu pred pridobivanjem telesne teže, ter da je bulimija pravzaprav 

način spopadanja z osebno stisko in čustvenimi bolečinami. Čas, ki si ga vzamemo za 

prenajedanje in smo pri tem osredotočeni na hrano, nam omogoča, da se hkrati odmaknemo 

od bolj motečih vprašanj; čiščenje (bruhanje) je učinkovit način za ponovno pridobitev 

nadzora in občutka varnosti, ki smo ju izgubili med prenajedanjem. Tudi tedaj, ko se 

bulimično vedenje začne na navidezno nedolžen način z namenom, da izgubimo nekaj telesne 

teže, krog prenajedanja in bruhanja po navadi preraste v zasvojenost oziroma v beg od vseh 

vrst drugih težav. (Hall in Cohn, 1999) 

 

Freud pa je že pred mnogimi leti obrazložil, zakaj se bruhanje stopnjuje, in zapisal med 

drugim tudi tole:  

Intenzivnost simptoma (vzemimo na primer željo po bruhanju) se stopnjuje, kolikor 

globlje prodiramo v enega od relevantnih patogenih simptomov; vrhunec doseže kratek 

hip pred tem, ko bolnik izrazi ta spomin; in potem ko bolnik preneha govoriti o njem, 

začne nenadoma pojemati ali za določen čas tudi popolnoma izgine. Če bolnik zaradi 

odpora dolgo časa odlaša z govorjenjem o njem, postane napetost telesnega občutka – 

želja po bruhanju – neznosna, in če ga ne moremo prisiliti h govorjenju, bolnik v resnici 

začne bruhati. Na ta način dobimo nazoren vtis o dejstvu, da »bruhanje« nadomesti 

psihično dejanje (v tem primeru govorjenje).  (Freud, 2002, str. 337) 

 

Bulimija se večinoma razvije iz anoreksije ali, povedano z drugimi besedami, iz pretirane 

želje po hujšanju. Đurovićeva (2010) poudarja, da je pri diagnosticiranju bulimije nevroze 

pomembno ugotoviti, da gre za motnjo, ki je predvsem motnja hranjenja, da je bilo pred 

nastankom bolezni prisotno daljše ali krajše obdobje anoreksije nevroze ali vsaj obdobje 

intenzivnega hujšanja. Zelo pomembno je omeniti, da te bolezni ne moremo povezovati z 

nobeno drugo psihično boleznijo. (Đurović, 2010) 

 

Bulimija nevroza je psihična bolezen in ni duševna motnja ali drugače povedano, je nevroza 

in ne psihoza, ker ne gre za kemijske spremembe v možganih. Po Freudovih (2002) besedah 
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so nevrotiki ljudje kot vsi drugi. Menil je, da jih ne moremo ostro razločevati od normalnih in 

jih tudi v otroštvu ni vedno lahko razlikovati od tistih, ki pozneje ostanejo zdravi. Po 

njegovem takratnem prepričanju je bil eden najdragocenejših izsledkov psihoanalitičnih 

raziskav, da nevroze nimajo posebne psihične vsebine, ki bi bila lastna le njim in značilna 

samo zanje. Navedel je tudi mnenje C. G. Junga, ki je zapisal, da nevrotiki obolevajo z 

enakimi kompleksi, s katerimi se borijo tudi zdravi. Oba pa sta menila, da je edina razlika v 

tem, da jih zdravi ljudje obvladajo brez hujše, praktično dokazljive škode, medtem ko 

nevrotiku potlačitev kompleksov uspe le za ceno potratnih nadomestnih tvorb – torej mu 

praktično spodleti. 

 

Đurovićeva (2010) navaja, da sta perfekcionizem in perfekcionističen pogled na življenje 

značilna za dekleta z bulimijo. Ko potem taka oseba, ki je nagnjena k perfekcionizmu, naredi 

napako, se bo, namesto da bi se iz svojih napak kaj naučila, raje kaznovala in razmišljala: »To 

bi morala narediti bolje in doseči več.« Tovrstno razmišljanje seveda zbuja občutke krivde, 

depresivno razpoloženje, taki občutki pa se po navadi pojavljajo pred bulimičnimi krizami. 

(Đurović, 2010) 

 

Proces petih faz, skozi katere se prebijajo osebe, ki so zbolele za bulimijo nevrozo, in ki 

trajajo določen čas, Jovanovićeva (2011) imenuje:  

- faza zavedanja, 

-  faza trenj, 

-  faza prisilnega prenajedanja, 

-  faza prisilne otopelosti, 

-  faza fantaziranja. 

Naštete faze, ki se ciklično vračajo in ponavljajo, je avtorica poimenovala »nevrotično kolo«. 

Nevrotično kolo se vrti dneve in noči, mesece in leta, znotraj njega se dogajajo najhujši 

spopadi zavesti z nezavednim, resnice z lažjo, sence s svetlobo, fantazij z realnostjo, vidnega 

z nevidnim, čustev z razumom. (Jovanović, 2011) 

Ko govorimo o sprožilcih bulimičnih kriz oziroma bulimije na splošno, meni Đurovićeva 

(2012), moramo poudariti pomen družinskih kriz (konflikti v družini, ločitev, izguba ali 

razveza staršev), neuspeha v šoli ali prekinitve osebnih čustvenih odnosov. Prav tako je to 

lahko sprememba sestave družine, z odhodom katerega od njegovih članov ali prihodom 

enega ali obeh starih staršev; lahko je tudi sprememba življenjskega okolja (selitev družine ali 

pacienta, ki sledi enemu od staršev). Pri adolescentih je treba upoštevati še potencialni pomen 
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psihološke neorganiziranosti kot posledice čustvenih odnosov in srečanja s spolnostjo. 

(Đurović, 2010) 

 

2.6   Bulimija nevroza po merilih DSM IV: 

 

A. Ponavljajoče se epizode prenajedanja. Za epizode prenajedanja je značilno naslednje:  

  1. Zaužitje večje količine hrane v določenem času (npr. dveh urah),  pri čemer je  

      količina hrane definitivno veliko večja od količine, ki bi jo večina ljudi lahko  

      zaužila v približno enakem času in v podobnih okoliščinah. 

  2. Občutek izgube kontrole med epizodo prenajedanja (npr. občutek,  da oseba ne  

 more prenehati jesti ali kontrolirati količine zaužite hrane).  

B. Ponavljajoče se neustrezno kompulzivno vedenje z namenom, da bi preprečili  

povečanje telesne teže, kot so nasilno bruhanje, zloraba odvajal, diuretikov,  

namakanje itd., stradanje, čezmerna vadba. 

C. Prenajedanje in neprimerno kompenzacijsko vedenje se pojavljajo v povprečju vsaj 

              dvakrat na teden v treh mesecih. 

D. Samospoštovanje oziroma samovrednotenje sta povezana z zunanjim videzom in  

              telesno težo. (Hall in Cohn, 1999) 

 

2.7   Značilnosti oseb, ki trpijo za bulimijo nevrozo  

 

Kot omenja Jovanovićeva (2014) so najpomembnejše značilnosti oseb, ki trpijo za bulimijo 

nevrozo: 

-  občutek krivde, 

-  potreba po nenehnem dokazovanju in potrjevanju, 

-  prisilno iskanje pozornosti, 

-  močna želja pomagati drugim, 

-  nezmožnost poenostavljanja.  

 

a) Občutek krivde 

 

  Občutek krivde je najznačilnejši in najpogostejši občutek, ki vsepovsod spremlja osebo z 

bulimijo. Občutek krivde nastaja predvsem pri negotovih osebah, kar pa osebe z bulimijo 

vsekakor so.  
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Zato je nujno najprej odpraviti negotovost in vse dvome o sebi (seveda je to proces, ki 

zahteva svoj čas), šele nato se lahko podajo na pot razumevanja občutkov krivde.  

Oboleli težko ločujejo med tem, kdaj je krivda dejansko njihova in kdaj ni. Zato se sami 

počutijo krivi za vse. Tako kot pri negativnih kritikah, ki jih sicer sprejemajo, a ne znajo 

ločevati, kdaj je neka kritika upravičena, konstruktivna, iz katere se bodo kaj naučili, in 

kdaj je kritika neupravičena. 

Največja napaka, ki jo delajo odvisniki od hrane, je, da poskušajo krivdo ignorirati ali 

potlačiti. (Jovanović, 2014, str. 31–33) 

 

b)  Potreba po nenehnem dokazovanju in potrjevanju 

 

Potreba po nenehnem dokazovanju in samopotrjevanju je pri osebah z bulimijo zelo pogosta. 

V skrajnih primerih lahko postane edini cilj obolelega, kar pomeni, da se vsak dan ukvarja s 

em, kako nekomu nekaj dokazati, kako nekoga prepričati o nasprotnem, kako sebe pokazati v 

boljši luči.  

Vselej jih preganja občutek, da niso dovolj dobri, da jih drugi vidijo in dojemajo 

drugače, kot sami želijo, da bi jih. Neznansko veliko časa in energije porabijo za 

nenehno dokazovanje, velikokrat zaradi tega zapadejo v spore, konflikte, nesoglasja. 

Potreba po dokazovanju izhaja iz nezavedne želje po pohvali oziroma iz želje po 

nenehnih pohvalah. Je odraz slabe samopodobe, nizkega samospoštovanja in nizkega 

samovrednotenja; izhaja iz otroštva, ko ta oseba ni bila deležna pohval staršev. 

(Jovanović, 2014, str. 34–35) 

 

c)  Prisilno iskanje pozornosti 

 

Iskanje  pozornosti je prav tako oblika  dokazovanja. Take osebe imajo po navadi močno 

željo, da bi jih drugi opazili, da bi opazili njihovo stisko, jih tolažili, da bi se drugim smilili 

itn. Če je potrebno pa se take osebe poslužujejo tudi destruktivnih dejanj, ki lahko ogrožajo 

njihovo življenje. Tudi tukaj se v ozadju skriva močna želja, da bi jih opazili starši. Da bi jih 

slišali, in da bi jih razumeli. 

Iskanje pozornosti pa lahko prestopi vsakršno mejo, pri čemer oseba začne z nekimi 

nezdravimi dejanji ogrožati lastno življenje. Med omenjena dejanja spadajo: 

•  posredno samomorilno vedenje (npr. zloraba alkohola), 

•  parasuicidalna pavza (npr. predoziranje z uspavali, pomirjevali) 
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•  samopoškodbe,  

•  druge oblike uporništva, ki so značilne za bulimične osebe (npr. pretepanje,    

          ponočevanje, izostajanje od pouka, kajenje itn). (Jovanović, 2014, str. 39–40) 

 

d)  Močna želja pomagati drugim 

 

Osebe z bulimijo so skoraj obsedene s tem, da pomagajo drugim, da rešujejo druge oziroma 

da rešujejo težave drugih. Ta pretirana želja je bolj beg od lastnih težav in hkrati tudi izgovor, 

da niso imeli časa zase, ker so morali pomagati drugim, hkrati pa razlog za prenajedanje. 

Pomagati drugim je vsekakor vrlina, a menim, da mora človek najprej pomagati sebi, če 

želi tudi drugim. Najprej mora sam ozdraveti.  

Ponavljajoči se problemi drugih jih v resnici utrujajo, jim jemljejo še zadnjo moč, ki bi 

jo morali hraniti zase, za svoje zdravljenje, jo uporabiti pri reševanju lastnih konfliktov. 

Pa jo raje porabijo za druge. 

Drugim pomagajo še iz enega razloga. Všeč jim je namreč občutek koristnosti. Radi 

vidijo, da jim nekdo da prav, da jih posluša, kajti le tako imajo občutek, da so naredili 

nekaj dobrega in pravilnega. Občutke, katerih niso bili deležni v otroštvu, potem iščejo, 

ko so odrasli. (Jovanović, 2014, str. 46–47) 

 
e)   Nezmožnost poenostavljanja  

 

Ločevanje pomembnih od nepomembnih dejanj ni značilno za osebe z bulimijo.  Zanje je vse 

enako pomembno in vsem stvarem pripisujejo enako vrednost.  

V vse vlagajo enako mero truda, časa in energije. Vsemu se posvetijo v enaki meri. Vse 

se jim zdi pomembno, pa naj gre za spor z neznancem ali pa za pisanje diplomske 

naloge. /../ Prevečkrat se zadržujejo pri nepomembnih podrobnostih, tisto, kar je zanje 

res pomembno, pa radi spregledajo. Z nepomembnimi podrobnostmi se obremenjujejo v 

neskončnost in obtičijo v nekakšnem okvirju, iz katerega potem ne znajo stopiti ven. 

Tudi izgubljanje v nepomembnih podrobnostih je beg pred lastno stisko. 

Imajo dar zapletanja, ne znajo pa poenostavljati. Zapleteno situacijo še bolj zapletejo, 

preproste stvari pa prav tako zapletejo, ker se jim preprostost zdi tuja. Če je nekaj 

preprosto, takoj pomislijo, da je kaj narobe. (Jovanović, 2014, str. 48) 
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2.8   Vzroki za nastanek bulimije 

 

Đurovićeva (2010) poudarja, da je bulimija nevroza kompleksna motnja tako, da je večkratno 

determinirana. Simptomi bulimije nevroze pomenijo končno združitev treh različnih vnaprej 

pripravljenih dejavnikov: individualnega (genetskega, ki ga tvorita biološka in psihološka 

komponenta), sociološko-kulturološkega in družinskega: 

 

2.8.1  Genetski dejavnik 

 

Številne študije so dokazale, da pri nastanku motenj hranjenja obstaja močna dedna 

komponenta. Družinske študije nakazujejo, da je kromosom 10p odgovoren za nastanek 

bulimije nevroze. »Podobno kot pri anoreksiji nevrozi obstaja tudi tukaj močna vez med 

dedovanjem depresivnih in anksioznih motenj in bulimije. Nekatere raziskave so pokazale, da 

imajo osebe, katerih matere in sestre so zbolele za motnjo hranjenja, štirikrat večjo verjetnost, 

da zbolijo tudi same za bulimijo nevrozo.« (Đurović, 2010, str. 14)  

 

2.8.2  Sociološki in kulturološki dejavniki 

 

Đurović (2010 navaja, da sociološki dejavniki, podobno kot pri anoreksiji nevrozi, pomembno 

vplivajo k razvoju bulimije nevroze, vendar samo pod pogojem, če so prisotni še drugi 

dejavniki.   

Družbeno vsiljena potreba po vitkosti perfekcionistično strukturirane in v sebi negotove 

mlade ženske pripelje do tega, da začne verjeti, da jo bo samo tako okolje sprejelo in da 

bo uspešna v družbi. V razvitem svetu je suhljato, vitko, podolgovato telo postalo 

splošno sprejeto in v medijih čedalje bolj opevana vrednota. V družbi, kjer ima zunanja 

podoba glavno vlogo, postane ustvarjanje te podobe pomembnejše od ustvarjanja 

avtentičnega jaza. (Đurović, 2010, str. 15)   

 

2.8.3  Družinski dejavniki 

 

Tisto, kar je značilno za bulimične družine, je pretirana prepletenost članov družine, 

izguba osebnih meja, nujnost »žrtvovanja« in predanost družini (t. i. psihosomatska 

družina). Starši otrok, zbolelih za bulimijo nevrozo, se do otrok pogosto obnašajo, kot 

da bi bili podaljšek njih samih. Ti otroci so »uporabljeni«, da bi staršem dali veljavo. 
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Vsak član družine je odvisen od drugih članov, da bi se tako ohranil občutek 

medsebojne povezanosti. (Đurović, 2010, str. 17) 

 

2.9   Farmakologija 

 

Ko govorimo o zdravljenju bulimije z medikamenti, pa Đurovićeva (2010) priporoča, da se 

pri pacientih, ki v preteklosti niso bili zdravljeni in pri katerih niso opazni simptomi depresije, 

pred predpisovanjem antidepresivov svetuje psihoterapevtsko zdravljenje.     

 

Đurovićeva (2010) navaja, da fluoxetin hidroklorid (prozac, prim. K. J.) zmanjšuje bulimične 

krize, prenajedanje, zmanjšuje potrebo po sladki hrani, hkrati pa vpliva tudi na depresivno 

simptomatiko. Raziskave so pokazale, da ima  fluoxetin hidroklorid naslednje učinke: za 67 % 

zmanjša potrebo po prenajedanju in za 56 % zmanjša pogostnost bruhanja. (Đurović, 2010) 

 

 

II.    E M P I R I Č N I   D E L 
 

 

3   FORMULACIJA RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
 

Kot sem že uvodoma omenila, je namen raziskave ugotoviti, ali je za osebe, ki trpijo za 

bulimijo nevrozo, značilno, da so pogosto nagnjene tudi k depresiji (kot večkrat zasledimo v 

tematskih pogovorih in medijih).  

 

Osebno se mi zdi to vprašanje izjemno zanimivo že zato, ker bi po eni strani rada ugotovila 

resničnost navedenih trditev,  po drugi strani pa se mi zdi odgovor tudi strokovno izjemno 

pomemben, ker odpira možnosti za nadaljnje raziskovanje.  

Bulimija nevroza je psihična bolezen oziroma ni duševna motnja, medtem ko depresija spada 

v skupino duševnih motenj, za katere so značilna odstopanja od normalne možganske 

strukture ali funkcije (oboleli ima spremenjeno strukturo možganov).  

 

Če bi se pokazalo, da nekatere osebe z bulimijo trpijo tudi za depresijo, druge pa ne, bi to 

pomenilo, da imamo po strukturi lahko še več vrst bulimije. 
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4   RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 
 

 

Glede na obstoječa znanja o bulimiji nevrozi in glede na izkušnje, ki sem jih pridobila pri delu 

z osebami, obolelimi za bulimijo (v Društvu Samopodoba), ter glede na nova znanja o 

depresiji, ki sem jih pridobila ob študiju psihosocialne pomoči in pisanju te raziskovalne 

naloge, sem se odločila, upoštevajoč posledično tudi formulacijo raziskovalnega problema, da 

se glavno raziskovalno vprašanje glasi: 

 

Kateri vzroki privedejo do trditev, da so osebe z bulimijo večinoma tudi depresivne? 

 

in raziskovalno podvprašanje: 

 

Ali razlike v poimenovanju določenih bolezni in bolezenskih stanj lahko vplivajo na 

pravilnost diagnosticiranja – tudi pri trditvi, da je oseba z bulimijo hkrati tudi 

depresivna? 

 
 

5    RAZISKOVALNI CILJI 
 

Glede na to, da se glavno raziskovalno vprašanje glasi:  

 

-   Kateri vzroki privedejo do trditev, da so osebe z bulimijo večinoma tudi depresivne? 

 

bi potem glavna raziskovalna cilja bila: 

 

- Ugotoviti in evidentirati poglavitne vzroke za trditve, da so osebe z bulimijo večinoma 

tudi depresivne. 

-  Oceniti pomen in verodostojnost ugotovljenih vzrokov za trditve,  da so osebe z 

bulimijo večinoma tudi depresivne. 
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6    METODOLOGIJA  
 

 
 6.1  Opis vzorca 

 

Odločila sem se za namensko vzorčenje (za namenski vzorec sem izbrala homogene primere), 

ker sem osebe/intervjuvanke izbrala z natančno določenim namenom. 

 

Osebe, s katerimi sem opravila intervjuje za potrebe raziskovalne naloge, so meni znane 

osebe, ki trpijo za bulimijo in ki sem jih spoznala ob delu v Društvu Samopodoba, kamor so 

se obrnile po pomoč in nasvete. Predhodno sem jih seznanila z vsebino intervjuja, jim 

zagotovila, da bodo ostale anonimne ter da bodo izsledki intervjujev uporabljeni izključno za 

študijske namene. 

 

K intervjuju sem povabila osebe, ki v ničemer niso bile ekstremne – lahko bi rekla, da glede 

starosti, dolžine trajanja bolezni in intenzitete bolezni pripadajo povprečju. 

 

Osebe, s katerimi sem opravila intervjuje, so ženske,  stare od 27 do 33 let. Vse obiskujejo 

Društvo Samopodoba in vse štiri trpijo za bulimijo osem ali več let.  

 

Pri prepisovanju odgovorov, pridobljenih v intervjujih, sem ohranila pristno govorico 

sodelujočih, odgovorov nisem korigirala ali lektorirala – zdelo se mi je, da tudi način govora 

in ne le vsebina povedanega pove veliko pomembnega in zanimivega o neki osebi. 

 
 

6.2  Tehnika zbiranja podatkov 
 

6.2.1    Opis izbrane metode z utemeljitvijo 
 

V raziskovalnem postopku sem uporabila študijo primera. Gradivo sem analizirala in obdelala 

na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez operacij nad števili. 

Omenjeni raziskovalni postopek sem izbrala, ker je naloga zahtevala, da v določenem 

obdobju pridobim čim bolj poglobljen vpogled v delovanje (oz. lastnosti)  izbrane skupine 

ljudi. 
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Moj merski instrument je intervju, podatke bom pridobivala z neposrednimi, individualnimi, 

polstrukturiranimi intervjuji.  

 

6.2.2    Potek zbiranja gradiva  

 

Intervjuje sem izvedla v juniju in juliju 2015 (osebe z bulimijo) ter v avgustu 2015 (strokovne 

osebe). Sogovornicam sem natančno razložila, kaj želim narediti, in v ustnem pogovoru 

dobila njihovo privolitev (štiri osebe so privolile v sodelovanje, dve sta intervju zavrnili).  

 

Moje sogovornice so osebe, ki dalj časa trpijo za bulimijo in se še niso pozdravile.  

Dve moji sogovornici trenutno bivata v Ljubljani, dva pa prihajata iz drugih delov Slovenije. 

Intervjuji so potekali pri meni doma; vsak intervju je trajal približno eno uro.  

 

Kot sem že omenila, sem uporabila polstrukturiran intervju (imela sem vnaprej pripravljena 

vprašanja, vendar sem po potrebi zastavljala tudi dodatna vprašanja, če je to bilo potrebno 

zaradi preciznejše formulacije odgovorov ali celovitejšega odgovora na vprašanja). 

 

6.2.3   Analiza gradiva 

 

Vse intervjuje sem posnela na diktafon. Pozneje sem posneto gradivo poslušala, uredila in 

zapisala. Besedilo sem razčlenila na sestavne dele, da sem dobila enote kodiranja (fraza, 

stavek, odstavek, poglavje). 

 

Enota kodiranja je bila stavek in odstavek. Izbrane dele sem napisala vsakega v svojo vrsto in 

jih oštevilčila z zaporednimi številkami. Uporabila sem odprto kodiranje (postopek 

oblikovanja pojmov, postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov, v katerem s 

posameznim delom besedila pripisujemo pojme). 

 

Nato sem uporabila osno kodiranje (vzpostavljanje odnosov v določeni kategoriji, med 

kategorijami in njenimi podkategorijami). Pojme sem definirala in jim določila pomen. 

Na koncu sem uporabila postopek selektivnega kodiranja. Dobljene in definirane kategorije 

sem primerjala med seboj in jih razporedila.  
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7   UGOTOVITVE 
 

 

7.1  Rezultati in analiza raziskave – prvi del  (priloga 1) 
 

V prvem delu (priloga 1) sem raziskovala korelacijo med bulimijo in depresijo oziroma 

simptome, ki se morda pojavljajo pri obeh boleznih. Zanimalo me je, ali osebe z bulimijo 

prepoznajo svojo bolezen tudi v nekaterih simptomih, ki so značilni za depresijo, oziroma v 

kolikšni meri je njihova simptomatika podobna simptomatiki depresije.    

 

Iz odgovorov sem ugotovila, da osebe z bulimijo želijo biti družabne, druženje jim veliko 

pomeni, so komunikativne. So prav tako raje aktivne kot pasivne, ker to vpliva na njihovo 

boljše počutje.  

 

Tri sogovornice nimajo nikakršnih motenj spanja. Ena pa je povedala, da spi slabo. Nikoli se 

jim ni zgodilo, da bi prespale teden dni tako, da ne bi mogle vstati iz postelje; prav tako se ni 

zgodilo, da bi prespale dan ali dva. 

 

Tri od mojih sogovornic so rade urejene, kajti zunanji videz se jim zdi, kot same pravijo, kar 

precej pomemben. Le ena je rekla, da ji urejenost ne pomeni veliko.  

 

Sogovornice se lahko razveselijo lepih dogodkov, imajo cilje v življenju, nekateri od teh 

ciljev so precej jasno zastavljeni, nekateri manj, vendar nobena ni brez ciljev. Cilje znajo tudi 

našteti, jih pojasniti brez večjih težav.  

 

Čeprav za bulimijo trpijo že dolgo (nekatere več kot deset let), na življenje gledajo pozitivno. 

Vse štiri imajo rade življenje in rade živijo kljub velikemu trpljenju in oviram, ki jim jih 

povzroča bulimija. Imajo veliko hobijev in interesov. Všeč jim je občutek uspešnosti, vsaki iz 

svojega razloga. Ena od njih je omenila, da ji občutek uspešnosti daje samopotrditev, druga da 

je lepo, če se za nekaj zelo potrudi, in ji potem to tudi uspe, tretji je to dokaz, da nekaj dela 

dobro. Vse to kaže, da so večinoma optimistične, kar pa tudi same potrdijo.  

 

Dve sogovornici  sta se  v preteklosti  samopoškodovali,  dve nikoli.  Tri  sogovornice  so tudi  
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kdaj pomislile na samomor, nobena pa ni nikoli naredila načrta za samomor, razlog za to je 

strah pred smrtjo.  

 

Zloraba alkohola je bila v preteklosti prisotna pri dveh osebah, zloraba mamil pa ne, le pri eni 

se je izkazalo, da je v mladosti kratek čas eksperimentirala z mamili, predvsem zaradi 

radovednosti, kot se je sama izrazila.  

 

Antidepresivov niso jemale nikoli, ena od sogovornic jih je uživala kratek čas, potem pa se je 

odločila, da bo prenehala. Sogovornice ne podpirajo nobenih zdravil, menijo celo, da se 

bulimija da pozdraviti brez jemanja kakršnihkoli zdravil. Menijo, da naj bi zadostovala 

psihoterapija.  

 

Dve osebi sta opisali sebe kot kolerično osebo, ena kot melanholično in ena je o sebi rekla, da 

je pravzaprav sangvinik, ki ima včasih kolerične dneve.  

 

Dve sogovornici se ne vidita kot nebogljeni, tretja je trdila, da se smili sama sebi, četrta pa, da 

se vidi tako, vendar čedalje manj. Kakšna pretirana utrujenost ni značilna za omenjene osebe 

z bulimijo, utrujenost čutijo le, kadar bruhajo (pravijo, da jih takrat to vedenje zelo utrudi) ali 

kadar so pod pritiskom obveznosti, ki jih imajo čez dan.  

 

Pri sebi prepoznavajo pozitivne lastnosti in se jih dobro zavedajo, brez napora oziroma 

predolgega premišljevanja jih znajo tudi našteti. Na primer: »Prijazna, rada pomagam 

drugim, sem vljudna, samostojna, odgovorna, vredna zaupanja, ljubeča …« Pravijo tudi, da 

nikoli niso potrte brez razloga oziroma ne da bi vedele, zakaj. Ne želijo biti ravno v ozadju, so 

rade v središču pozornosti, vendar  v mejah normale. Imajo tudi potrebno motivacijo, upanje 

in voljo. Včasih nekoliko manj, vendar nikoli ne izgubijo upanja.  

 

Nobena od sogovornic ni bila nikoli spolno zlorabljena.  

 

Osredotočenost oziroma koncentracijo ocenjujejo pri sebi kot povprečno, ena od njih se lahko 

osredotoči na nekaj, vendar samo, če jo to zanima. Ena od sogovornic navaja slabo 

koncentracijo in meni, da je tako zato, ker preveč razmišlja. Spomin imajo dober, motorika in 

gibčnost sta pa pri vsaki nekoliko drugačni. Pri noseči sogovornici sta trenutno malo slabši 
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(pred nosečnostjo, pravi, da sta bili dobri), pri drugih je bila gibčnost vedno dobra, kajti vse 

sogovornice se rekreativno ukvarjajo s športom.   

 

7.2     Interpretacija rezultatov prvega dela raziskave  

 

Če se ozremo na teoretični del naloge, vidimo, da so razlike med bulimijo in depresijo 

precejšnje: poglejmo, kaj bomo izvedeli ob primerjavi teh dveh bolezni. 

 

Če začnemo pri definiciji (po že navedenih merilih DSM IV), vidimo, da sta najpomembnejši 

lastnosti depresije:  

 A.  depresivno razpoloženje (ki se pojavlja vsak dan ali večji del dneva);  

 B. precej zmanjšani interesi ali zadovoljstvo pri skoraj vseh dejavnostih (to se       

pojavlja vsak dan ali večji del dneva),  

 

medtem ko sta najpomembnejši lastnosti bulimije (po merilih DSM IV): 

 

A. ponavljajoče se epizode prenajedanja 

- zaužitje večje količine hrane v določenem obdobju, npr. dveh urah, pri čemer je 

količina hrane veliko večja od količine, ki bi jo večina ljudi lahko zaužila v               

približno enakem času in v podobnih okoliščinah, 

- občutek izgube kontrole med epizodo prenajedanja (npr. občutek, da oseba ne 

more nehati jesti ali kontrolirati količine zaužite hrane) 

B.  ponavljajoče se neustrezno kompulzivno vedenje z namenom, da bi preprečili 

povečanje telesne teže, kot so nasilno bruhanje, zloraba odvajal, diuretikov, 

stradanje, čezmerna vadba. 

 

Torej, najpomembnejši lastnosti sta popolnoma različni. Če bi želeli dokazati, da je oseba z 

bulimijo hkrati tudi depresivna, bi morali potrditi vsaj eno od prvih dveh lastnosti depresije – 

vse drugo je ugibanje, naključje, igra, manipulacija ali kaj podobnega. 

 

a)  Aktivnosti, interesi, cilji, socialna izolacija 

 

»V bistvu sem pač komunikativna. Nimam problemov z vzpostavljanjem stikov. Sem ful 

aktivna ja, tko da ja, pasivnost ni glih moja vrlina,« je povedala intervjuvanka C., 
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intervjuvanka A. pa: »Raje sem v družbi, sem komunikativna, rada imam ljudi okrog sebe.«  

Na vprašanje, kakšne hobije in interese ima v življenju, je intervjuvanka B. odgovorila:  

»Izdelovanje kozmetike, branje, kuhanje, risanje na keramiko.« 

 

Osebe z bulimijo so po naravi zelo družabne osebe, ki se rade družijo, pogovarjajo, smejijo. 

Do potrebe po izolaciji pri njih pride samo v fazi prisilne otopelosti, ki nastopi po prisilnem 

prenajedanju, bruhanju ali samopoškodovanju. Takrat delujejo otopelo, utrujeno, prazno, v tej 

fazi so najbolj podobne depresivnemu bolniku. In ravno zato jih večkrat strokovnjaki označijo 

za depresivne. Pa čeprav gre pri njih za vzročno potrtost, se pravi za potrtost z določenim 

vzrokom. Gre samo za fazo, ki traja določen čas in ki zanje pomeni počitek, to ni dolgotrajno 

depresivno razpoloženje. 

 

V samoti se v njih zaradi potrtosti običajno sproži nemir, ki pa ga zamenjajo z lakoto. Zgodi 

se, pa ne malokrat, da se zaradi občutka osamljenosti še bolj izolirajo. Ne zmorejo se družiti, 

čeprav si v resnici druženja zelo želijo. Kajti v večini primerov gre za družabne, zgovorne, 

temperamentne ljudi. A žal jih je bolezensko stanje spremenilo in zato zaradi zavestnega 

umika ali nedružabnosti še bolj trpijo.  

 

»Osebe, ki so zbolele za depresijo, se odmikajo od aktivnosti  in iz družabnih dogodkov.  /…/  

Malo je aktivnosti, ki so zadovoljive za paciente z depresijo, in prav tako se spreminjajo glede 

na potek bolezni.« (Gelder in drugi, 2009, str. 110)  

 

Na prvi pogled se zdi, da osebe z bulimijo živijo v deželi brezciljnosti, vendar je iz pogovorov 

z njimi mogoče ugotoviti, da imajo natančno postavljene cilje in da se svojih ciljev in 

interesov zelo dobro zavedajo, čeprav govorijo, da jih nimajo. Ne upajo si jih priznati na glas. 

Tako je zato, ker so prepričani, da nikoli ne bodo uresničeni. Mislijo, da jih niso sposobni 

uresničiti, čeprav je želja po uresničitvi zelo močna. Življenje jim je v veselje, a do tega 

veselja ne znajo priti, ker se jim pot zdi dolga, negotova in zapletena.  

 

Vendar, dokler imajo svoje cilje, vidijo svojo prihodnost, imajo načrte in so se pripravljeni 

zanje boriti, osebe z bulimijo niso v brezizhodnem položaju. 
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»Uf, velik ciljev imam, ja. Itak čimprej se rešit te bulimije, pa služba, da bom pač čist 

samostojna, pa da končam faks, pol bi imela tud družino, pa poročila bi se rada. Pol se 

izpopolnit v angleščini, pa tko no, še kej potovat,« je o svojih ciljih povedala intervjuvanka D.  

 

Depresivna oseba po navadi ni zmožna videti in načrtovati prihodnosti, nima oprijemljive 

vsebine, ne upa, si ne želi, življenje ji pomeni eno samo mučenje, trpljenje, napor. Življenje 

oziroma rešitev ali osvoboditev od vsega hudega vidi samo v smrti. Za osebo z bulimijo bi 

lahko rekli, da je po svoji naravi biofil, optimist, depresiven človek pa je pesimist, nekrofil. 

»Za depresijo je značilna izguba interesa za skoraj vse aktivnosti in uživanje v njih. Tudi ko 

se zgodi kaj lepega, se depresivno razpoloženje ne izboljša.« (Wolpert 2006, str. 22) 

 

Skratka, osebe z bulimijo imajo veliko interesov in hobijev, radi so dejavni in uspešni, za 

depresijo je bolj značilna izguba interesov. Depresija pomeni nezmožnost oblikovanja 

prihodnosti. 

 

Oseba z bulimijo se bo vedno veselila kakšnega zanj pomembnega dogodka, tudi če tega 

veselja ne bo izkazoval, depresivna oseba se ne bo zmogla veseliti. Vse se ji bo zdelo brez 

pomena.  

 

b)  Telesna teža 

  

Za bulimijo je značilna normalna telesna teža. Se pravi, teža ne upada, prav tako se ne 

povečuje. Če že pride do sprememb telesne teže, so te minimalne. Oseba z bulimijo si zelo 

prizadeva obdržati normalno telesno težo, predvsem zato, da spretno prikrije svojo bolezen – 

za kaj takega je včasih potrebnega veliko nadomestnega mučenja in izživljanja nad sabo. 

 

Nasprotno pa, kot navaja Erić (2012), je sprememba telesne teže ena bistvenih in pogostih 

značilnosti, ki spremljajo depresijo. Če zaznamo izgubo teže pri normalnem ali celo 

povečanem apetitu, je treba preveriti splošno zdravstveno stanje (s poudarkom na malignih 

obolenjih). Povečanje teže lahko kaže na obstoj velike depresivne epizode z atipičnimi 

lastnostmi. (Erić, 2012) 
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c)  Motnje spanja  

 

»V povprečju spim 7 ur. Spim normalno od 22.00-7.00. Nikoli nisem imela težav z 

nespečnostjo. Tudi ne bi mogla nekaj dni samo spati,« je povedala intervjuvanka A. Nikoli se 

ni zgodilo, da bi prespala ves teden oziroma da ne bi mogla vstati toliko časa.    

»V bistvu se uležem in se zbudim zjutri načeloma, včasih me mal kaka luna daje, drugače pa 

ful v redu spim,« pa pravi intervjuvanka C. 

 

V veliki večini primerov osebe z bulimijo ne trpijo za motnjami spanja. Vsekakor se najdejo 

izjeme, ampak motnja spanja še ni nujno znak depresije. Osebe z bulimijo večinoma spijo 

dobro, pri tistih, ki pa spijo premalo, se vzroki ne skrivajo v bolezni, temveč praviloma 

drugje.  

 

Nekatere osebe z bulimijo namreč spanec enačijo s porazom in neuspehom, tako kot počitek. 

Zato se zavestno odločijo, da bodo manj spali. Jovanovićeva (2014, str. 58) navaja izjavo 

nekega dekleta, ki je zbolelo za bulimijo: »Počivati v ponedeljek cel dan in nič ne delati? To 

je bilo za mojo psiho večji zalogaj kot pa neznosna bolečina v zobu. V psihi je: nič naredila za 

iskanje joba, nisem prebrala niti ene strani knjige, nisem posesala, mokro perilo čaka v 

stroju, da ga obesim, ne morem na trening … samo ležim.«  

 
Ljudje  (ne gre le za osebe z bulimijo), ki so prepričani, da bodo bolj priljubljeni in sprejeti v 

družbi le takrat, ko bodo uspešni, zelo veliko časa porabijo za delo in premalo za počitek in 

spanec. Take ljudi je strah neuspehov. Zato so nenehno utrujeni in nenaspani, ker razumejo 

počitek kot lasten poraz. 

 

Tudi nekateri starši oseb z bulimijo ne sprejmejo počitka kot nekaj naravnega in vseskozi 

silijo otroka, da kaj počne. Ker ne razumejo počitka, se ga sramujejo tudi oboleli. Preprosto ne 

znajo drugače. Nihče jim ni povedal, da je počitek potreben in koristen in da je za človekovo 

nemoteno delovanje nujen. Če denimo kakšen dan malo počivajo ali lenarijo, se v njih hipoma 

sproži občutek krivde in sami sebe okličejo za lenuhe.  

 

 Nekatere osebe z bulimijo rade veliko spijo. Rade sanjarijo o boljši prihodnosti. Veliko pa 

spijo po navadi po nočnem prenajedanju in bruhanju, ki jih izčrpa, zato se nekaterim zdi, da 

gre za depresivno razpoloženje.  

 
 

36 



Lewis Wolpert, ki je prebolel veliko depresivno motnjo, je o svoji izkušnji s spanjem zapisal: 

»Začel sem se zgodaj zbujati in nisem mogel nato nazaj zaspati. To je bil zame zanesljiv znak, 

da se približuje depresija. Zjutraj nisem mogel vstati iz postelje, popoldnevov pa nisem mogel 

preživeti, ne da bi spal. Postajal sem vse bolj nemiren. /…/ Bili so dnevi, ko sem komaj vstal 

iz postelje.« (Wolpert, 2009, str. 16–17) 

 

d)  Utrujenost 

 

Osebe z bulimijo po večini ne čutijo pretirane utrujenosti, čeprav so aktivne ves dan. Pri 

bulimiji ne gre za bolezensko utrujenost, temveč za navadno. Občutek utrujenosti je odvisen 

od tega, koliko se prenajedajo, koliko bruhajo, koliko so čez dan aktivni in koliko ur spijo. 

Kot pravijo tudi sogovornice, jih najbolj utrudi in izčrpa bruhanje.  

 

Intervjuvanka C. je na moje vprašanje, ali je velikokrat utrujena, odgovorila:  »Odvisno, 

takrat ko sem več bruhala, ker zdej ne več tolk, sem jo čutila zelo velikokrat. Tudi če kdaj sem 

utrujena, vem, da je to razlog, da al premal spim al pa da sem preveč aktivna čez dan, v tem 

smislu, da bi bla pa zdej kronično utrujena, pa ne.« Intervjuvanka A. pa pravi: »Ne, ne morem 

reči, da sem velikokrat utrujena, moram reči, da ne, včasih ni bruhanje na mene vplivalo, zdaj 

pa ja, ko bruham, se grozno počutim … ko sem prvič bruhala, se mi je kar neki vrtelo.«  

 

Za depresijo je značilna utrujenost brez vzroka, se pravi, depresivna oseba je lahko zelo 

utrujena, čeprav ves dan leži v postelji in ne počne ničesar.  

 

e)  Zunanji videz 

 

»Rada sem normalno urejena. Skrbim, da sem čista, da pač ne smrdim, da ne vem, imam čiste 

lase, da sem normalno oblečena, da nisem strgana ne nič,« pravi intervjuvanka B.  

Koliko ji pomeni zunanji videz?: »Ne dosti. Je lepo, če je človek urejen, seveda v mejah 

normale, ne rabi bit zdej nohti, frizura natapirana, ker pač zunanjost ne pomeni kej dosti.« 

Pravi še, da se nikoli ni zapustila za kak teden.  

 

Oseba z bulimijo ne bi zanemarila zunanjega videza. So dnevi, ko se mu ne ljubi urejati, 

vendar večinoma jim zunanji videz izjemno veliko pomeni in večkrat kot ne se urejajo in 

negujejo. Sram je tisti, ki jim preprečuje, da bi se pred ljudmi pokazali neurejeni, in pa strah 
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pred tem, da bi drugi morebiti opazili, da je z njimi kaj narobe. Z urejenostjo, včasih celo s 

pretirano urejenostjo, želijo skriti svojo bolezen. Zato bo bulimik med ljudi vedno šel urejen 

in čist.  

 

Osebe z bulimijo se bodo uredile tudi, če so že popolnoma obupane in brez volje. Večkrat 

sem se pogovarjala z obolelimi za bulimijo in lahko potrdim, da je tako, kajti ni se še zgodilo, 

da bi oseba z bulimijo prišla zanemarjena. Tudi če je v trenirki, je videti urejena, s tem mislim 

naličena, odišavljenja, z umitimi lasmi, z umetnimi trepalnicami, celo s kakšno bleščico itn. 

 

Depresivni osebi zunanji videz (ko bolezen napreduje) ne pomeni veliko. Za svoj videz skrbi 

na začetku bolezni, ko pa depresija napreduje, preprosto nima več moči, volje in energije, da 

bi se urejala. Urejanje ji nič ne pomeni. Postane ji celo v breme, zdi se, da ji je vseeno, kakšna 

je videti. Pri zelo depresivni osebi ni nič nenavadnega, če se neurejena kaže pred drugimi. 

»Duševno motene osebe pogosto opustijo skrb za zunanji videz in za higienske navade. 

Včasih so vpadljivo oblečene, naličene, včasih pa zanemarjene, umazane, strgane ali 

pomanjkljivo oblečene.« (Tomori in Ziherl, 1999, str. 15) 

 

f)  Samopoškodovanje 

 

»Najprej v osnovni šoli sem si z nohti trgala kožo na rokah in na nogah, tko je zgledal, kot bi 

imela neko kožno bolezen. Staršem nisem povedala, kaj delam, ker še sama nisem vedla, 

oziroma si nisem znala razložit, kaj delam, in ker sem nekako v sebi vedla, da neki ne delam 

prav, in sem se bala, da me bosta okregala, če bi jim povedala, tko da jim pol nisem. Pač 

pomirjal me je, fajn mi je blo to počet, pa potrebo po tem sem čutila, nisem pa takrat vedla, 

zakaj. Pol sta me enkrat peljala na pregled, če je z mojo kožo kej narobe. Tud zdravniki niso 

nič ugotovili. Pol pa še po srednji šoli sem se kar parkrat po rokah močno zrezala, da sem 

morala met povoje. Pol pa nikoli več,« mi je zaupala intervjuvanka D.   

 

Namerne samopoškodbe po navadi ne pomenijo neuspešnega samomora. Samo 

približno četrtina ljudi, ki so se namerno poškodovali, trdi, da so želeli umreti. Večina 

pa izjavi, da je bil postopek prej nepremišljen, kot pa sklenjen vnaprej. Preostale osebe 

menijo, da je težko pojasniti razlog, ali pa da: 

-  so začasen beg ali osvoboditev od problemov iskale v stanju nezavedanja; 

- so poskušale vplivati na drugo osebo, da bi ta spremenila svoje obnašanje (na   
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  primer, da pri partnerju sprožijo občutek krivde zaradi njegove grožnje, da bo  

  končal zvezo);  

- niso prepričane, ali je bil njihov namen ali ni bil njihov namen umreti – »to so  

  prepustile usodi«; 

- so poskušale s tem dobiti pomoč. (Gelder in drugi, 2009, str. 176)     

 

Samopoškodbe so pogoste spremljevalke oseb z bulimijo, kajti za njih ni pomembno, za 

koliko časa se sproži občutek pomirjenosti, njim se zdi pomembno, da so eno bolečino 

preglasili z drugo. Zaradi močnega izločanja adrenalina, ki ga povzroči bes, fizične bolečine 

marsikdaj ne čutijo. Tudi na posledice takrat ne mislijo. To je podobno kot pri kolesarju, ki je 

padel s kolesa in se udaril. Ob udarcu ne čuti bolečine, ta nastopi šele potem, ko se je zave. 

Vsi, ki se režejo, prenajedajo ali bruhajo, uživajo v mazohizmu, le da si užitka ne priznavajo, 

ker vedo, da je z njihovim početjem nekaj narobe. Zato svoje početje skrivajo pred drugimi. 

Pomembno se mi zdi poudariti, da jih kri pomirja. Lastna kri jih pomirja. Občutek imajo, da s 

krvjo odtekajo problemi, vse slabo, kar se jim je zgodilo, vse negativne misli itn. Po tem 

nastopi faza prisilne otopelosti, tako kot po bruhanju in prenajedanju.    

 

Samopoškodba ni nujno kaznovanje samega sebe, je večkrat nezavedno maščevanje drugim, 

ali povedano z drugimi besedami: gre za zavrti sadizem. Vse, kar bi najraje naredili 

osovraženi osebi, pa zavest ve, da ne smejo, to naredijo sebi. S tem kaznujejo druge, čeprav 

jih ne vidijo pri dejanju. To je res izjemno močno potlačeno sovraštvo, obrnjeno proti sebi. 

Med samopoškodbo ali prenajedanjem razmišljajo podobno kot na primer: „Oni so krivi. Oni 

naj plačajo. Zbolel sem zaradi drugih. Takšnega so me naredili in naj me zdaj takšnega 

prenašajo.“  

 

Če jim bomo odvzeli vse ostre predmete, se bo v njih sprožilo še močnejše poželenje po 

maščevanju, se pravi po samopoškodbi. Ko bodo dobili priložnost, se bodo poškodovali bolj 

kruto in še pogosteje se bodo rezali, kot bi se sicer. Edini mir, ki se jih dotakne, je mir, ki ga 

sproži hrana ali rezilo. Takrat začutijo harmonijo. Takrat začutijo, da so utišali hudiča v sebi.  

 

Samopoškodba je v večini primerov  (pri nevrozah) nezavedno dejanje. Nekaj jih sili k temu 

početju. Enkrat, dvakrat, desetkrat, stokrat! Zanje je bolj boleča notranja, čustvena bolečina 

kot prisilna, fizična bolečina. S samopoškodovanjem želijo omiliti fazo trenj, ta se zdi kot 
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nevidni tujek, ki se je naselil v njih in jih muči. Seveda se tujka želijo znebiti. Znebijo pa se 

ga na način, ki ga najbolje poznajo.  

 

Navajam nekaj citatov iz katerih je razvidno kako Ringel tolmači pojav avtoagresije: 

Nakopičena sila se mora usmeriti proti cilju in edini cilj, ki nazadnje ostane na voljo, je 

lasten ego. (Namesto da bi prišlo do eksplozije, pride do implozije.) /…/ Otrok 

sovražnim čustvom sploh ne dovoli, da bi prišla v zavest, ampak jih prestreza in obdrži 

pri zavestnem – to je ključni obrambno-varovalni mehanizem, ki je otroku na voljo. Iz 

tega sledi: če starši z napačnim vedenjem – s tem imam v mislih kronično, trajno 

vzdušje, ki zastruplja dušo, in ne posameznega spodrsljaja – v otroku sprožijo agresijo, 

v njem izsilijo proces potlačevanja in tako z veliko verjetnostjo izzovejo nevrotizacijo. 

(Ringel, 2004, str. 35)  

 

Agresivna zavrtost je torej odločilna predpostavka za obračanje agresije proti samemu 

sebi. /…/ Obračanje agresije se lahko kaže v najrazličnejših oblikah samouničevanja: 

od blažjih oblik, s katerimi posameznik na različne načine poškoduje samega sebe, do 

najusodnejših, torej do samomora. Kako intenzivno posameznik uničuje samega sebe, je 

po eni strani odvisno od obsega agresivnih potencialov, naravnanih proti egu, po drugi 

strani pa tudi od tega, v kolikšni meri se aktivirajo obrambni mehanizmi, ki oslabijo 

samouničevanje. Vedno znova pri tem zlahka dokažemo, da je agresivnost, naravnana 

proti egu, prvotno namenjena nekim drugim, nedosegljivim objektom. /…/ Do 

avtoagresije marsikdaj ne pride le zato, ker ima posameznik za sproščanje agresije na 

voljo samo en objekt, torej samega sebe, ampak tudi zato, ker se želi zaradi svoje 

agresije kaznovati (v tem pogledu želja, da bi ubijal, in želja, da bi bil ubit, nekako 

spadata skupaj). Želja po kaznovanju je lahko zavestna (kot pri melanholiji), pa tudi 

nezavedna (kot pri nevrozi). (Ringel, 2004, str. 59–61) 

 

Zaključek avtodestruktivnih nagnjenj je pri osebi z bulimijo faza otopelosti, ki jo dosežejo s 

prisilnim početjem. Ni pomembno, ali gre za seksualni mazohizem, zlorabo alkohola ali pa za 

avtoagresijo, pri njih je pomembno samo to, da dosežejo otopelost. Pri avtodestruktivnem 

vedenju oseb z bulimijo gre prav tako za upor proti staršem ali pa za nezavedno potrebo in 

željo po opaženosti, sprejetosti, ljubljenosti. Torej niso usmerjeni v samomor, temveč z 

avtodestruktivnimi ravnanji želijo doseči neki cilj, ki je lahko zavesten ali pa v večini 

primerov nezaveden. Gre za ponesrečen način reševanja konfliktov s starši, le da starši pri 
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reševanju niso fizično prisotni. Oseba z bulimijo rešuje konflikte z drugimi osebami sama, in 

to tako, da vse, kar bi najraje povedala ali naredila drugi osebi, to naredi sebi – pove tako, da 

bruha; zamero, sovraštvo, jezo, gnus pokaže tako, da škoduje sebi. Nezavedna želja po 

maščevanju se obrne v zavestni gnus do sebe. Enako kot pri dojemanju lastnega telesa. Ko 

reče strah me je, da bi se zredila, gre v resnici za strah pred neuspehom, pred porazom, pred 

spremembo. Ko oseba ne more obvladovati svojega življenja, odnosov, obvladuje svoje telo. 

Najde si nekaj, v čemer bo uspešna. Nekaj, kar ji bo dalo lažni občutek uspešnosti.    

 

Osebe z bulimijo se rade mučijo in izživljajo nad sabo, kajti odvisne so ravno od bolečine, ki 

si jo povzročajo, in od otopelosti, ki jo dosežejo prisilno. Z vsemi sredstvi, ki se jih oseba z 

bulimijo poslužuje, na primer pretirano uživanje alkohola, povečana spolna aktivnost, športna 

aktivnost, v večini primerov želi samo utišati nepojasnjeno nenehno potrebo po prenajedanju 

ali pa si z alkoholom laže izzove bruhanje. Ker pa je zloraba alkohola značilna tudi za 

depresivnega bolnika, seveda strokovnjaki pohitijo z dodatnimi diagnozami. Oseba z 

bulimijo, sem prepričana, ni depresivna, ga pa lahko osebe, ki ne poznajo bulimije nevroze, 

hitro po njegovem določenem vedenju in mišljenju v določenih fazah označijo še za 

depresivnega. Ker si oseba z bulimijo ne zna pomagati sama, išče sredstva, ki so po njenem 

prepričanju zanjo rešitev iz psihičnega trpljenja. 

 

g)  Razmišljanje o smrti in samomorilnost 

 

Na moje vprašanje, ali je kdaj pomislila na samomor, mi je intervjuvanka A. odgovorila: »Ja, 

to pa na začetku, ko sem bila bolana, sem ja, takrat pomislila oziroma sem velikokrat 

pomislila na samomor, ko se mi je sestra ponesrečila, ko sem imela ta občutek krivde,  ful sem 

imela občutek krivde, zakaj ne jaz … Da pa bi tako življenje kot samo zavračala, to pa nikoli. 

Sem sanjarila o tem, da bi bila raje jaz mrtva kot ona. Pač fantaziranje.« Nikoli ni poskušala  

narediti samomora in tudi nikoli ni v mislih naredila načrta za samomor.  

 

Ni redkost, da osebe z bulimijo razmišljajo in fantazirajo o smrti, o tem, da bi raje videle, ko 

jih ne bi bilo na tem svetu. Pri bulimiji je misel na smrt v določenih fazah zasvojenosti 

popolnoma normalna in ni nič nenavadnega. Pogoste fantazije o samomoru in o smrti pa 

vendar niso vedno razlog za preplah.  
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Ponoči, v temi, so pri osebah z bulimijo velikokrat prisotne fantazije o umiranju, o smrti, o 

samomoru, čeprav niso nujno povezane z nezavedno željo obolelega. Kajti nevrotični ljudje, 

kot vemo, so strahopetni. Bojijo se tako življenja kot smrti.  

  

»Le kdo se ni niti enkrat v življenju v mislih poigral z možnostjo, ali bi bil zmožen narediti 

samomor?  (Burger-Prinz meni, da bi bili že vsi mrtvi, če bi si v telo vgradili napravo, s 

katero bi se podobno kot s stikalom za luč lahko izključili.) Vendar takšne občasne ideje ne 

vodijo k samomoru.« (Ringel, 2004, str. 61) 

 

Seveda moramo pri osebah z bulimijo biti pozorni na vsako njihovo misel o samomoru, jo 

zelo resno jemati, še bolj na to, kaj bo oseba z bulimijo naredila iz te misli, ali jo bo širila in 

razvijala naprej ali pa bo vse skupaj ostalo le pri fantaziranju. Izkazalo se je, da v najhujšem 

stanju bulimije najpogosteje razmišljajo o samomoru, ne pa o načinu izvedbe, ko pa se jim 

stanje za malenkost izboljša, se tudi tovrstne misli porazgubijo. Spoznavam pa tudi osebe z 

bulimijo, ki sploh nikoli niso razmišljale o samomoru, tudi ko jim je bilo v življenju najhuje. 

 

Pri bulimiji se pojavlja parasuicidalna pavza (predoziranje z uspavali, pomirjevali, 

antidepresivi z nedolžnim namenom, da bi stiska minila ali se vsaj omilila). V tem primeru 

gre bolj za beg iz resničnosti, ki pa se lahko konča s smrtjo. To največkrat izvedejo nekje, kjer 

vedo, da jih bodo hitro našli; pri tem gre bolj za demonstracijo ali za upor. Naj povem, da 

njihov namen ni samomor. Ne pomislijo, da bi si končali življenje, temveč da bi si ga malo 

olajšali. Ko pristanejo v bolnišnici in se zavedo, kaj so dejansko storili, se ustrašijo, jih je celo 

sram, in tega ne ponovijo nikoli več. Predozirajo se, ker ne vedo, kakšne so lahko posledice. 

Potem je seveda strah tisti, ki jim ne dovoli, da bi svojo izkušnjo ponovili. 

 

Značilno je prav tako posredno samomorilno vedenje (še zlasti zloraba alkohola, pri kateri 

taka  oseba  lahko  izgubi  zavest;  nevarni  padci  v  pijanem  stanju,  pri  katerih  si  lahko 

poškodujejo  glavo;  nevarnost  zadušitve  med  pijanostjo  z  lastnimi  izbljuvki  med  

spanjem itn.) 

 

Pri osebah, ki trpijo za depresijo, navaja Erić (2012), so samomorilne misli pogoste in jih je 

zastrašujoče veliko število, celo vsak deseti pacient, ki trpi za hudo depresijo, stori samomor. 
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Skoraj ves čas sem razmišljal samo o samomoru. Nisem mogel razmišljati, kaj je prav, 

kaj šele, da bi nekaj počel; samo želel sem si vse dni sključen ležati v postelji. Nisem bil 

sposoben kolesariti, niti iti ven. Ko sem bil sam, sem dobival napade panike. Imel sem 

tudi številne fizične simptome – zdelo se mi je, kot da bi mi gorela koža, in 

nekontrolirano sem se tresel. Vsak nov fizični znak je v meni izzval nemir. Tako sem bil, 

na primer, zgrožen zaradi strahu, da ne morem urinirati. Nisem mogel zaspati brez 

uspavalnih tablet: delovale so samo nekaj ur, a ko sem se zbudil, sem se počutil še 

slabše. Prihodnost se mi je zdela brez smisla. Bil sem prepričan, da nikoli več ne bom 

delal in da ne bom ozdravel. Preplavil me je občutek, da bom znorel. (Wolpert, 2009, 

str. 7) 

 

In ob koncu raziskave lahko potrdimo, da so osebe z bulimijo po svoji naravi večinoma 

vesele, zgovorne, družabne in aktivne. Tudi med boleznijo so večinoma takšne. Tako kot so 

potrti zaradi določenih vzrokov, se tudi izolirajo zaradi določenih vzrokov, na primer ko se 

prenajedajo in bruhajo, ko ne želijo, da drugi posumijo, kaj se z njimi dogaja. Izolirajo se 

zaradi sramu, drugače delujejo pretežno kot zdravi ljudje. Tudi utrujeni niso, razen ko 

bruhajo. Ko se bruhanje poleže, se tudi utrujenost zmanjša. Ko spoznajo, da za vsak problem 

obstajajo tudi rešitve, in ko začnejo sproti reševati svoje težave, postanejo bolj samozavestni 

in ponosni nase in niso več potrti. Samo naučiti jih je treba, da beg ne pomaga.  

 

Prav tako imajo osebe z bulimijo o sebi večkrat kar dobro mnenje in se imajo radi, ni vedno 

prisoten samo negativizem. Imajo radi življenje in imajo veliko načrtov za prihodnost, včasih 

celo preveč. Niso čustveno otopeli. Zmožni so se razveseliti in se veseliti. Za nekaj, kar jim 

veliko pomeni, se bodo trudili. Tudi če bulimija traja skoraj dvajset let, ne izgubijo volje in 

upanja.  

 

In kako potem odgovoriti na glavno raziskovalno vprašanje: 

 

 Kateri vzroki privedejo do trditev, da so osebe z bulimijo večinoma tudi depresivne?  

 

Seveda so nekateri simptomi bulimije podobni ali celo enaki simptomom nekaterih oblik 

depresije, kot na primer občutek krivde, slaba vest, perfekcionizem, slaba samopodoba, nizko 

samospoštovanje, inferiorni kompleks, zatekanje v alkohol, anksioznost, fobične motnje, 

panični napadi, nezmožnost reči ne, pretirano ukvarjanje z drugimi, altruizem itn. Kljub temu 
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se mi zdi, da so to, če smo realni, prešibki znaki, ki bi lahko človeka opredelili kot 

depresivnega. Nekateri od naštetih simptomov spremljajo še številne druge bolezni, nekateri 

so prisotni celo pri zdravih ljudeh. 

 

Včasih se zgodi, da oseba z bulimijo ne more spati, a to še ne pomeni depresije. Včasih 

pacient izgubi voljo do življenja, vendar to tudi še ne pomeni depresije ali potencialnega 

samomora. Nekatere osebe z bulimijo nimajo ciljev v življenju in to tudi ni razlog, da jim 

postavimo dvojno diagnozo ali da jim predpišemo antidepresive.  

 

Zgodi se, da osebe z bulimijo govorijo o sebi vse najslabše, pa vendar imajo v resnici kar 

dobro mnenje o sebi. Prepoznavajo tudi svoje sposobnosti in talente. Sebe nekako sprejemajo 

in se imajo radi. Včasih samo govorijo drugače, ker bi radi pozornost, ki je niso bili deležni v 

otroštvu. Oseba z bulimijo nima vselej negativnega mnenja o sebi in o življenju. Pri sebi 

prepoznavajo pozitivne lastnosti. Samo preveč strogi so do sebe, zato se zdi, da z ničemer 

niso zadovoljni. Oseba z bulimijo je človek, ki živi v dveh svetovih in ima dve resnici, zato se 

večkrat izgublja v svojih kreacijah resnice ali tava po svojem svetu. To pa še ne pomeni, da je 

blodnjav. To pomeni, da je resnica preveč boleča in si je bil prisiljen ustvariti svojo, ki je 

manj boleča in predvsem zanj bolj sprejemljiva. Nevrotik je človek, ki sliši to, kar želi slišati, 

vidi samo tisto, kar želi videti.   

 

Ne bom trdila, da pri osebi z bulimijo ni mogoč samomor, ampak takih primerov je na srečo 

premalo, da bi sklepali, da so nagnjeni k samomoru. Đurovićeva (2010, str. 62) navaja, da je 

»neka raziskava bulimičnih pacientk, ki je trajala šest let,  pokazala naslednje:  

- 60 % pacientk je bilo uspešno zdravljenih, 

- 29 % srednje uspešno, 

- 10 % neuspešno, 

- 1 % pacientk je umrlo«.  
 

Torej, če bi vse pacientke, ki so umrle, naredile samomor (kar seveda ne drži), ne bi mogli 

govoriti o tem, da je samomorilnost tipična za bulimijo.  

 

Prav tako ne izključujem možnosti spolne zlorabe, kajti dogaja se verjetno tudi to, vendar ne 

moremo reči, da je značilna za bulimijo. Tudi ne bom trdila, da ni depresivne osebe z 

bulimijo, je pa redkost in ne značilnost.  
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Moje osebno mnenje ob koncu prvega dela raziskave je, da osebam, ki trpijo za bulimijo 

nevrozo, strokovnjaki pogosto dodajajo diagnoze različnih drugih bolezni (še najbolj 

priljubljena med vsemi pa je depresija). 

 

Bulimija je po mojih večletnih izkušnjah z obolelimi kompleksna zasvojenost s hrano, ki 

spada med psihonevrotske bolezni, pri kateri je treba biti še toliko bolj pozoren na vso 

simptomatiko, kajti nekateri simptomi so zelo podobni ali celo enaki simptomatiki drugih 

bolezni in s tem lahko hitro zavedejo ali drugače rečeno, prepričajo strokovnjaka, če ta ni 

dovolj pozoren, da oseba ne trpi samo za bulimijo, ampak hkrati tudi za kako drugo boleznijo, 

na primer depresijo. Ni redkost, da se osebam z bulimijo poleg depresivnega razpoloženja 

pripiše še kaj: na primer, osebnostna motnja borderline, spolne zlorabe, nagnjenost k 

samomoru, alkoholizem, zloraba psihoaktivnih snovi, kleptomanija, motnje spanja in še kup 

drugih motenj. Pravijo celo, da je vse navedeno značilno za bulimijo, s čimer se pa, seveda, ne 

morem strinjati.  

 

Vemo, da obstaja več vrst depresije, od zelo milih oblik do najtežjih primerov. Praviloma 

nihče ne omenja, katera vrsta depresije je prisotna pri osebi z bulimijo. Če na primer trdijo, da 

je depresija pogosta pri bulimiji, zakaj potemtakem nihče ne reče, da imajo pridruženo 

bipolarno motnjo? To bi lahko sklepali preprosto iz tega, da jim razpoloženje kar pogosto niha 

in da so enkrat skrajno veseli, energični, celo evforični ali drugače rečeno manični (zmanjšana 

potreba po spanju, zgovornost, ki presega normalno, povečana usmerjena dejavnost – 

delovna, šolska, socialna, spolna itn.), ali vsaj hipomanični (razpoložen, zgovoren, podjeten, 

poln načrtov itn.), spet drugič skrajno potrti. Lahko bi tudi rekli, da trpijo za hiperkinetičnim 

sindromom oz. sindromom pomanjkljive pozornosti, ker so denimo v določenih fazah 

nemirni, težko se zberejo, so impulzivni, brezbrižni itn.; lahko bi rekli, da imajo sindrom 

ADHD (pretirano govorjenje, težave pri poslušanju, občutek, da se jim ves čas kam mudi 

itn.), in ker je aktivnost značilna zanje, so radi vse dneve v pogonu, ker jim to daje občutek 

koristnosti.  Ali da so odvisni od spolnosti, ker so kar veliko spolno aktivni, ker je spolnost 

včasih zanje edina dejavnost, ki jim daje, čeprav lažen, občutek privlačnosti, ljubljenosti in s 

katero se lahko potrjujejo in dokazujejo.  

 

Prepričana sem, za osebe z bulimijo bi lahko našli cel kup različnih motenj in ravno zato bi 

morali strokovnjaki bolj paziti pri diagnosticiranju in sklepanju. Naj se za malenkost vrnem 

na spolne zlorabe. Kot je bilo že rečeno, sem večkrat zasledila trditev, da je za  osebe z 
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bulimijo značilno, da so bile v preteklosti spolno zlorabljene, kar pa seveda po mojih 

izkušnjah z obolelimi tudi ne drži. Vsa intervjuvana dekleta pravijo, da niso bila nikoli spolno 

zlorabljena. Tudi sama sem spoznala veliko deklet, ki trpijo za bulimijo, in niti ena ni bila v 

življenju spolno zlorabljena. Pri tovrstnih izjavah, ki gredo v javnost, po mojem mnenju 

manjka določena mera kritičnosti in odgovornosti, kajti to so zavajajoče informacije. Tudi če 

se na sto oseb z bulimijo najde eden, ki ima katero od oblik depresije ali ki je bil spolno 

zlorabljen, ne moremo kar trditi, da je zanje značilna depresija ali spolna zloraba, ampak bi 

bilo primerneje reči, da se pri redkih pojavlja tudi depresivno razpoloženje, ali drugače 

rečeno, občasno je mogoča tudi depresija.  

  

Takšno posploševanje ni dopustno in ga sama ne odobravam. Res je, da je bulimija zelo 

zapletena zasvojenost, ki včasih človeka lahko zbega, kar se tudi pogosto dogaja, in res je 

tudi, da se ravno zato lahko človek hitro zmoti in obolelemu da napačen odgovor, če seveda 

tovrstne zasvojenosti ne pozna dovolj dobro. Iskreno rečeno, še vedno imam občutek, da je pri 

zasvojenosti s hrano veliko ugibanj. Treba se je zavedati, da z napačnimi informacijami 

škodimo obolelim in ti postanejo potem samo še bolj zmedeni, ker ne vedo več, kaj je res in 

kaj ne.  

 

 Pri obravnavi bulimije sem prav tako večkrat zasledila trditev, da želijo osebe z bulimijo s 

hrano zapolniti praznino. To je še ena nepremišljena, ponesrečena izjava, ki spet žal ne drži. V 

oddaji Polnočni klub, posvečeni motnjam hranjenja (RTV SLO1, dne 19.09.2014), je bilo 

rečeno: »Osebe z motnjo hranjenja si s hrano zapolnijo praznino.« Naj pojasnim, v resnici gre 

za nekaj ravno nasprotnega. Osebe z bulimijo s hrano želijo doseči praznino, ali kot temu jaz 

rečem, fazo prisilne otopelosti, ki jo, kot že sama beseda pove, dosežejo prisilno (z 

bruhanjem, samopoškodbami, alkoholom, prenajedanjem, pretiranimi športnimi aktivnostmi, 

stradanjem, spolnim mazohizmom itn.). Pred krizami osebe z bulimijo ne čutijo praznine.  

 

Misli jim divjajo, čustva kipijo, nemirni so in nervozni ravno zaradi zbeganih, negativnih, 

prisilnih misli. Z destruktivnim vedenjem želijo vse potlačiti in doseči občutek praznine. To je 

podobno kot tedaj, ko nas zapusti ljubljena oseba. Kaj po navadi človek takrat naredi? Zateče 

se v šport ali alkohol, zabave, deloholičnost, hrano, karkoli, ker želi doseči stanje praznine, 

želi preusmeriti misli, ker je njegova bolečina prehuda. Išče sredstva za obvladovanje lastne 

tesnobe. Ker mu je potem laže; laže je ne čutiti kot čutiti. Otopeti kot biti. Tudi alkoholik želi 

z alkoholom doseči otopelost, to, da mu postane vseeno, da postane tako rekoč „prazen“. 

 
 

46 



Alkoholik ne pije, ker ima v sebi praznino, kajti če bi jo imel, ne bi potreboval sredstev za 

omamljanje, za beg pred čustvi in realnostjo, kajne?   

  

Naj omenim še trditve, da se bolezen oziroma bulimija zdravi najmanj toliko časa, kot je 

trajala sama bolezen, drugi spet navajajo od pet do sedem let itn. Od kod strokovnjakom ta 

številka, pet do sedem let? Zakaj ne štiri do šest let? Ali tri do osem let? Treba se je zavedati, 

da če oboleli osebi rečemo kaj takega, če se izrazim ironično, bo oboleli res zapadel v 

depresijo. S tako trditvijo obolelim v hipu odvzamemo voljo, motivacijo in ubijemo upanje. In 

zakaj je to potrebno? In ali si res želimo kaj takega? Če bi številke bile vsaj pravilne, pa žal 

niso. Naj pojasnim, ozdravitev je odvisna predvsem od odločnosti in vztrajnosti obolelega, od 

tega, koliko energije, truda, časa in volje bo vložil v zdravljenje. Od vsakega posameznika 

posebej je odvisno in ne od tega, koliko let je pred začetkom zdravljenja trajala zasvojenost in 

kako močno je izražena. Seveda ima pomembno vlogo pri ozdravitvi tudi terapevt, ki mora 

biti strokovnjak za zasvojenost s hrano; pomembno je, kako obolelega usmerja in kaj mu 

svetuje. Prav tako pri zdravljenju ni zanemarljiva niti vloga (podpora) staršev obolelega. 

 

In za konec se še enkrat vrnimo na podatek, da 75 odstotkov oseb z bulimijo kaže simptome 

depresije. Ne vemo, kdo, kje in kdaj je delal omenjeno raziskavo, nimamo podatkov o 

populaciji, niti podatkov o velikosti vzorca, ne vemo, kakšna je bila metodologija raziskave, 

itn. In za kakšno depresijo gre? Kajti, kot smo ugotovili v teoretičnem delu, obstaja več vrst 

depresije. Ali gre za veliko depresivno motnjo ali morda le za distimično motnjo? Ne bi me 

presenetil niti podatek, da gre za močno žalovanje, zaradi katerega veliko ljudi trdi, da so 

»depresivni«. 

 

Kdor citira izjave določenih oseb ali celo izsledke katere od raziskav, bi bilo potrebno, da to 

potem tudi komentira oziroma obrazloži namen uporabe citata. Objava neke informacije brez 

komentarja lahko včasih izzove neželene posledice. Pri raziskavi, ki je pokazala, da ima 

petinsedemdeset odstotkov oseb z bulimijo tudi simptome depresije, imamo najboljši primer 

tega. Komu je ta podatek sploh namenjen in zakaj? Dobrim in izkušenim strokovnjakom prav 

gotovo ne, ker oni sami dobro vedo, kaj se dogaja na tem (njihovem) strokovnem področju. 

Tudi zdravih ljudi ta podatek kaj dosti ne zanima. 

 

Nasprotno, neizkušenim in slabo informiranim strokovnjakom bo to znak za eksperiment; 

sledili bodo poti informacije in zdravljenje prilagajali temu, pri tem pa imeli občutek, da 
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gredo v korak z najnovejšimi znanstvenimi dognanji. V našem primeru bodo obolelega za 

bulimijo zdravili kot bolnika z depresijo. Ker takšno zdravljenje ne bo uspešno (jasno je, da 

ne bo), bodo eksperimentirali še naprej, žrtev bo pa pacient. 
 

Za osebe z bulimijo pa je ta podatek naravnost porazen. V trenutku, ko se bodo po dolgih letih 

mučenja morda končno začeli zavedati ozdravljivosti in relativne nenevarnosti svoje bolezni 

(bulimije), bodo izvedeli za izsledke raziskave: njihova pridružena bolezen (depresija) je v 

resnici veliko hujša (gre za poškodbe možganov z realnimi možnostmi, da svoje življenje 

končajo kot samomorilci), njihova usoda pa žalostna in negotova. 

 

7.3   Rezultati in analiza raziskave – drugi del (priloga 2) 
 

V drugem delu (priloga 2) sem intervjuvala vrhunska strokovnjaka, zdravnika nevropsihiatra, 

Margo Kocmur in Jožefa Magdiča. 

 

• Prva skupina sedmih vprašanj naj bi dala primerjalne odgovore, potrebne za 

razumevanje korelacije med bulimijo in depresijo. 

 

Strokovnjaka se strinjata, da se bulimija lahko povezuje z drugimi duševnimi boleznimi, kar 

pomeni, da osebe z bulimijo lahko sočasno trpijo za depresijo. 

  

Glede vprašanja, katera bolezen je pri tem vodilna in katera pridružena, se njuni mnenji 

nekoliko razlikujeta; za enega je depresija vodilna bolezen in pri tem omenja  nevrotsko-

depresivni osebnostni razvoj, torej depresijo, ki je psihodinamska in ne »možgansko-

biološka«,  in  da  so  »depresivna razočaranja«  osnova za  sekundarni razvoj bulimije. Drugo 

mnenje pa nobeni bolezni ne daje prioritete; lahko se najprej pojavi bulimija, ki se ji pozneje 

pridruži depresija, ali pa nasprotno.   

 

Pri osebi z bulimijo morajo biti prisotni oz. evidentirani simptomi depresije, da lahko 

sklepamo, da je ta oseba depresivna, se strinjata strokovnjaka. 

 

Velika razhajanja med strokovnjaki so se pokazala pri vprašanju, ali je mogoče pravilno 

diagnosticirati bulimijo že na prvem srečanju s pacientom. Medtem ko je en strokovnjak 
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prepričan, da je to nemogoče in da je za pravilno diagnosticiranje potrebna psihodinamska 

anamneza, kakovostno psihološko »testiranje«, analiza družine, dobra psihiatrična anamneza, 

radiološka diagnostika možganov, endokrinološka diagnostika, pa drugi meni, da praviloma ni 

tako zelo težko diagnosticirati bulimije, če pacient zdravniku pove vodilni simptom, zelo 

moteč, zelo obremenjujoč simptom, nenehno bruhanje, ter da to po navadi pacienti tudi 

povedo, tako da je pravzaprav to mogoče ugotoviti na prvem sestanku.  

 

Na prvem srečanju s pacientom ni mogoče pravilno diagnosticirati niti depresije, ker so 

potrebni isti postopki kot pri diagnosticiranju bulimije, pogojno odpadeta le diagnostika 

možganov in žlez z notranjim izločanjem, meni prvi strokovnjak, medtem ko drugi trdi, da 

depresijo zagotovo lahko pravilno diagnosticiramo na prvem srečanju s pacientom in da to 

lahko tudi potrdi. 

 

• Druga  skupina štirih vprašanj se je nanašala na način zdravljenja obeh bolezni – 

  bulimije in depresije. 

 

Pri načinu zdravljenja bulimije ima prednost psihoterapija, pri zdravljenju depresije pa gre za 

kombinacijo obojega. Če gre za »psihodinamsko depresijo«, zadostuje psihoterapija, pri 

»možganski depresiji« pa so v ospredju medikamenti. Pri močno depresivnem človeku začeti 

s psihoterapijo je neproduktivno, celo strokovno napačno.  

 

Bulimijo bi se dalo pozdraviti tudi brez uživanja antidepresivov (vendar ne popolnoma – 

pripominja eden od strokovnjakov).  

 

Na vprašanje, ali antidepresivi povečujejo lakoto, strokovnjaka pojasnjujeta, da klinična  

izkušnja govori, da se oseba, ki jemlje antidepresive, pogosto zredi. Pridobitev na telesni teži  

ni vedno posledica povečanega apetita, ki ga osebe zanikajo, ampak gre za psihofarmakološki 

učinek velikega števila antidepresivov s pripombo, da nekateri antidepresivi povečujejo 

lakoto, drugi pa ne, to je odvisno od vrste antidepresiva in od njegove kemične sestave. Prav 

tako se osebe lahko zredijo tudi zaradi umiritve depresivnih simptomov oziroma 

zmanjševanja intenzivnosti problemov.  

 

• Tretja skupina štirih vprašanj se je nanašala na terminološko natančnost imen bolezni  

in bolezenskih stanj.  
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»Bulimia nervosa« se pri nas (v strokovni literaturi) prevaja kot »bulimija nervoza«, pa 

čeprav latinska beseda »nervosa« pomeni »nevroza«. 

 

Glede terminov »nevroza« in »nervoza« se strokovnjaka strinjata, da sta obe poimenovanji 

pravilni, sprejemljivi, in da v praksi ni kakšnega bistvenega problema glede pojasnjevanja 

motnje pacientom ali pa svojcem, ker oba izraza pomenita eno in isto. S pripombo enega, da 

pa v komunikaciji ni vseeno, ali nekomu rečeš, da je nervozen, kar je rahlo žaljivo, ali pa mu 

poveš, da je nevrotičen.  

 

Vprašanje, ali je bulimija psihonevrotska ali duševna bolezen, je bilo deležno zelo izčrpnega 

komentarja. Eden od strokovnjakov uvršča bulimijo med psihonevrotske in ne med duševne 

bolezni in pojasnjuje, da je  bistvena razlika med duševnimi boleznimi in psihonevrotskimi 

boleznimi v tem, da so psihonevrotske bolezni »le« psihodinamske, razvojnostne, posledica 

motenega razvoja osebnosti. Dodaja, da se po C. G. Jungu nahajajo v območju individualne 

podzavesti in pa da jih odlično obravnava Sigmund Freud, ko piše o razvoju libida. 

 

Za duševne bolezni pa pravi, da so v ožjem pomenu besede »globlje«, torej nastajajo 

»avtonomno«, nimajo dokazljive povezave z razvojem osebnosti in da je njihov vzrok v 

motnjah delovanja možganov.  

 

Druga trditev uvršča bulimijo med duševne motnje, ker pravi, da se je v klasifikaciji opustil 

termin nevroza in da ga pravzaprav ne uporabljajo več pri nobeni duševni motnji. 

 

Razlika je nastala z novo klasifikacijo, pri kateri se izogibajo pojmu nevroza, ker ta 

predvideva etiološki dejavnik, kar pomeni, da temelji na teorijah, ki so kot posledica nekih 

travm iz otroštva, iz preteklosti, ki je potem pripeljalo tudi do tipične klinične slike. To je bilo 

v prejšnjih klasifikacijah vedno tudi razumljeno, kot da gre za nekaj, kar je zunaj biologije, 

zunaj biokemije možganov. Nova klasifikacija je to vnaprejšnjo etiološko opredelitev 

popolnoma opustila, pri čemer ne pomeni, da določene motnje vendarle ne nastanejo zaradi 

določenih travm iz preteklosti, skratka po nekem nevrotičnem principu, vzorcu, vendar pa 

klasifikacija mora biti takšna, da vsakdo razume, za kaj pri določeni duševni motnji gre, kar 

pomeni, da so vse motnje v okviru psihiatrične terminologije opredeljene predvsem tako, da 

zajemajo nujne, obvezne in določeno časovno obdobje trajajoče simptome, ki neko motnjo 

opredeljujejo. Pogosto se neka motnja, ki se na začetku zdi kot recimo pretežno pogojena z 
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neko travmo, z nekim stresom, potem vendarle pokaže kot motnja, ki je zrasla iz človeka 

samega in nima samo tega enega in edinega vzročnega dejavnika. 

 

7.4   Interpretacija rezultatov drugega dela raziskave  

 

Raziskava je pokazala, da lažje oblike depresije lahko zdravimo s psihoterapijo, hujše oblike 

pa najprej z medikamenti. Glede zdravljenja bulimije prihaja do zanimive situacije. 

Strokovnjaki večinoma niso zadovoljni s psihoterapevtsko obliko zdravljenja, temveč bi radi 

zadevo pospešili z medikamenti. In ker še vedno niso v splošni uporabi medikamenti, ki bi 

bili namenjeni posebej bulimiji, so se odločili za uporabo medikamentov, namenjenih drugi in 

popolnoma drugačni bolezni – depresiji. Antidepresivi tako postajajo čudežna zdravila za 

številne bolezni. Tudi že uporabljeni podatek, da antidepresivi za 67 odstotkov zmanjšajo 

potrebo po prenajedanju in za 56 odstotkov pogostnost bruhanja, bi bilo zaželeno primerjati še 

s kakšno podobno raziskavo. 

 

»Osebe, ki so jemale antidepresive, so mi zaupale, da so se počutile zmedeno, da so bile 

nekako še bolj odtujene od sebe. Da niso čutile veselja, žalosti, sreče, zadovoljstva, nesreče, 

jeze … Pravzaprav niso čutile ničesar. Vse se jim je zdelo prav, z vsem so se strinjale, nič jih 

ni prizadelo. »To nisem bila jaz !« mi je rekla ena od deklet. Ko je uživala celo tabletko, se je 

počutila do konca omamljeno. Potem je doziranje zmanjšala na polovico tabletke in so se 

stranski učinki res umirili, ampak še zmeraj se ni spoznala. »Želja po prenajedanju in 

bruhanju se mi ni nič zmanjšala,« je potožila. (Jovanović, 2011, str. 114)  

 

Osebe z bulimijo imajo že tako dovolj psihičnih in fizičnih težav, ki jih povzroča sama 

bolezen,  ne  potrebujejo  še  dodatnih,  ki  bi  v  njih  spodbujale  večji  gnus  do  sebe,  večje 

sovraštvo in izolacijo. Morda se bo človek res bolje počutil, ko bo užival omenjena zdravila, 

ko pa jih bo prenehal jemati, bo lahko zapadel v še večjo krizo, razdvojenost. Afekti tesnobe, 

strahu, se mu bodo lahko povrnili v močnejši obliki.  
 

Zdravljenje bi po mojem mnenju moralo temeljiti na prepoznavanju in stimulaciji čustev. Ne 

more se začeti pravo zdravljenje, izboljšanje, če pacienti ne čutijo ničesar.  
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Glede poimenovanja bolezni oz. bolezenskih stanj bi le opozorila na določene nelogičnosti. 

Videli smo, da so »afektivne motnje« preimenovane v »razpoloženjske motnje« prav zaradi 

boljše razumljivosti in natančnosti. In tako je prav. Afekt nakazuje nekaj trenutnega ali 

kratkotrajnega, medtem ko razpoloženje lahko traja veliko dlje.  

 

Podobne želje po natančnosti pa ni zaslediti pri besedi »motnja«, ki nakazuje nekaj 

kratkotrajnega (in ne preveč skrb zbujajočega), medtem ko besedi »bolezen« ali 

»zasvojenost« nakazujeta resno bolezensko stanje pacienta. Med premišljevanjem o podobnih 

izraznih nelogičnostih sem zasledila mnenje, ki me je zelo razveselilo, ker izraža, morda še 

bolj natančno, to, kar pravzaprav želim povedati. Citiram: »Poimenovanje motnja namesto 

bolezen pa je bolj trendovsko kot kaj drugega. Delno morda tudi zato, ker so duševne bolezni 

(oz. motnje) nekaj specifičnega, zaradi stigme, in morda so s poimenovanjem motnja (ki 

izhaja iz ZDA – mental disorder) želeli olajšati soočanje z diagnozo tistim, ki bi težko 

sprejeli, da imajo duševno bolezen (mental disease/illness). Odvzem »teže« pri poimenovanju 

je seveda lahko tudi zelo vprašljiv.« (Žmitek, 2011)  

 

Lepo je slišati, da s to jezikovno nenatančnostjo želimo obolelim olajšati soočanje z diagnozo. 

Vendar bodimo pri tem vsaj dosledni, kajti besedi »nervoza« in »nevroza« imata enak pomen, 

da pa Slovenci sicer fonetično laže izgovarjamo besedo »nevroza«. Pa kljub temu vsi pišejo in 

govorijo o »bulimiji nervozi«. Učinek omenjenih besed pa je različen. Če pacientu rečeš, da je 

»nervozen«, to deluje rahlo žaljivo. Vendar  mu tudi to, da ima nevrozo, po novem kaj dosti 

ne pomaga, ker nova klasifikacija izključuje besedo »nevroza« in uvaja izraz »duševna 

motnja«. Kakšno olajšanje za pacienta!?!  

 

 

8   SKLEPI   
 

 

Na podlagi analize rezultatov raziskovalne naloge lahko sklenem, da ni bilo bistvenih 

elementov, ki bi kazali na to, da bi na raziskovalno vprašanje lahko odgovorila pritrdilno. 

Skratka, rezultati niso potrdili, da so osebe z bulimijo v večji meri nagnjene k depresiji (kaj 

šele v 75 odstotkih primerov) . Po drugi strani pa je napačno sklepanje zelo mogoče glede na 

to, da so za osebe z bulimijo in depresijo značilni nekateri skupni simptomi. Dvojna diagnoza 

je mogoča, je pa vsekakor redek pojav, zato se je pri tem treba izogibati posploševanja. 
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Pri bulimiji gre (kot temu sama pravim) za tako imenovano vzročno potrtost, torej potrtost z 

nekim določenim vzrokom. Depresija je razpoloženjska motnja, ki lahko nastane tudi brez 

nekega določenega vzroka. Depresivna oseba bo žalostna ali bo jokala in ne bo vedela, zakaj, 

oseba z bulimijo je žalostna z razlogom, na primer, ker ji ni uspelo narediti nečesa, kar si je 

zadala (npr. rada bi nehala bruhati, pa ne more). Ko oseba z bulimijo doseže svoj cilj, pa naj 

bo manjši ali večji, bo v večini primerov, brez dvoma, postala zadovoljna, celo vesela. 

Depresivni osebi cilji ne pomenijo ničesar oziroma z napredovanjem bolezni čedalje manj. Se 

pravi, še naprej bo to melanholična oseba, otožna, imela bo občutek nesposobnosti, 

nevrednosti itn. Depresivna oseba se ne bo mogla razveseliti lepih dogodkov, kar pa za osebe 

z bulimijo ni značilno.   

 

In kako potem osebam z bulimijo diagnosticirajo depresijo? Najverjetneje na podlagi že 

omenjenih skupnih simptomov. Skupno jima je to, da imajo oboleli slabo samopodobo, 

kompleks manjvrednosti, se pogosto zatekajo v alkohol, vseskozi jih spremlja občutek krivde, 

slaba vest itd. Oseba z bulimijo v akutni fazi bolezni izraža tudi nekatere znake depresivnosti, 

čeprav ne gre za depresijo. Ti znaki so žalost, obup, strah pred življenjem, brezvoljnost, 

utrujenost, potrtost, samoobtoževanje, samopoškodovanje, misel na samomor. Vendar pa se 

najpomembnejše značilnosti, ki določajo depresijo in ki so zapisane v klasifikaciji, pri osebah 

z bulimijo praviloma ne pojavljajo: skoraj vsak dan močno depresivno razpoloženje, močno 

zmanjšani interesi pri skoraj vseh dejavnostih, izguba apetita, psihomotorična zavrtost, 

ponavljajoče se samomorilne ideje (prav močan strah pred smrtjo loči osebe z bulimijo od 

depresivnih oseb). 

 

Pogojno povedano je depresija bolj logičen pojav pri anoreksičnih osebah in pri osebah, ki 

trpijo za kompulzivnim prenajedanjem. Pripominjam, da sem med nekajletnim delom v 

Društvu Samopodoba spoznala veliko oseb z bulimijo in niti pri eni nisem zasledila, da bi 

imela izrazite znake depresije. Res je, da tega pojava nisem načrtno raziskovala, vendar bi 

med pogovori gotovo opazila omenjene simptome. 

 

In za konec še to, da je naloga ponudila precej novih idej in možnosti za nadaljnje raziskave. 

V tem trenutku vidim možnosti za nadaljnje raziskave predvsem pri iskanju oseb z bulimijo 

med depresivnimi osebami.  
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PRILOGA 1: Kodirani intervjuji z obolelimi 
 

             Enota                                                                     Pojem                        Kategorija 

1. Koliko si stara? 

- 33. 
- 27 bom, čez dva dni. 
- 31 let, letos bom 32. 
- Stara sem 27. Čez dva meseca bom 28. 

    
 
Odrasle ženske (med 27 
in 33 let). 

 

 
 
Starost 
 
 
 
 

2. Koliko časa trpiš za bulimijo? 
 

- 17 let. 
- Sedem, ne, zdej bo osem let. 
-  Bulimija je bolj zdej kakih 10 let recimo.  
- Uh, kr dolg. Od nekje začetka srednje šole. 

 
 
Med 8 in 17 let 
trpljenja za bulimijo. 

    
 
Doba bolezni 
 
 
 
 

3. Kakšna si kot oseba? Bolj komunikativna,  
    družabna ali bolj zaprta vase, si raje sama? 
 

- Ne, raje sem v družbi, sem komunikativna. 
- Komunikativna in družabna, ko spoznam 

človeka, na začetku dosti bolj zadržana.  
- Ne, v bistvu sem pač komunikativna. 

Nimam problemov z vzpostavljanjem 
stikov.  

- Ja, še preveč govorim, po moje. Tud 
družim se ful rada, vedno sem se.  
 

    
    

 
Družabnost, 
komunikativnost 

 
 
 
Osebne  
lastnosti 
 
 
 
 
 

4. Si raje aktivna ali pasivna? 
 

- Rada sem aktivna. 
- Zdej zadnje cajte bolj aktivna, prej bolj 

pasivna.  
- Sem ful aktivna ja, tko  da ja, pasivnost ni 

glih moja vrlina.  
- Ja, raj sem aktivna kot pasivna.  

 

       
 
Aktivnost.  

 
 
Aktivnost ali 
pasivnost ? 
 
 
 
  

5. Kakšna je tvoja higiena spanja? Spiš  
    dobro, slabo, preveč, premalo? 
 

- V povprečju spim 7 ur. Spim normalno  od 
22.00-07.00h. Nikoli nisem imela težave z 
nespečnostjo. Tudi ne bi mogla nekaj dni 
samo spati.   

- To je odvisno od dneva. Če tko pogledam 
vse skupi, slabo.  

- V bistvu se uležem in se zbudim zjutri.  
- Ne, nimam problemov s spanjem. Rada 

spim.  
 

       
 
 

Brez težav v spanju 
razen v enem primeru. 
 

 
 
 
Higiena 
spanja 
 
 
 

 



6. Ali se ti je zgodilo kdaj, da bi prespala cel  
    teden? Oziroma, da ne bi mogla vstati iz  
    postelje toliko časa? 
 

- Ne. Nikoli. 
- Ne. 
- Ne. 
- Ne. 

 

     
 
 
 
Ni primerov 
celotedenskega spanja 

 
 
 
 
Spanje 
(celotedensko)  
 
 
 

 

7. Kaj pa dan ali dva? 
 

- Ne. 
- Ne.  
- Ne.  
- Ne.  

      
      
Ni primerov 
celodnevnega ali 
dvodnevnega spanja. 

 
 
Spanje 
(enodnevno 
ali   
dvodnevno)  

8. Si rada urejena ali se kdaj tudi opustiš, v  
    smislu, da se ti ne ljubi urejati? 
 

- Ne, se večinoma uredim, vsaj tisto 
osnovno se uredim.  

- Rada sem normalno urejena. Skrbim da 
sem čista, da pač ne smrdim, da ne vem, 
imam čiste lase, da sem normalno 
oblečena, da nisem strgana, ne nič. 

- Se mi zdi, da se pač trudim. So določeni 
trenutki, ko se mi ne ljubi vedno, drugače 
pač ja, se ne zanemarjam.  

- Ja, ful rada sem urejena.  
 

       
 

 
Želja in potreba po 
urejenosti 

 
 
 
Skrb zase 
 
. 
 

9. Koliko ti pomeni zunanji videz? 
 

- Zelo veliko mi pomeni. 
- Ne dosti. Je lepo, če je človek urejen, 

seveda v mejah normale. 
- Če gledam z vidika sebe, mi pomeni 

veliko, to pomeni, da itak želim dobro 
izgledat. 

- Ja, mi pomeni velik.  
 

       
 

Velik pomen zunanjega 
videza (razen v enem 
primeru).  

 
 

 
 

 

 
 
Zunanji 
videz 
 
 

10. Se lahko razveseliš lepih dogodkov? 
 

- Ja, zelo se razveselim. 
- Ja, povezanih z drugimi in z mano.  
- Ja, jst se ful razveselim, sem ful čustvena, 

tko da se hitro razveselim. 
- Ja, vedno se jih razveselim.  

 

       
 

Zmožnost veselja ob 
lepih dogodkih. 

 
 

 

 
 
Lepi dogodki 
 
 
 

 



11. Imaš cilje v življenju? 
 

- Ja. 
- Ja. 
- Imam cilje, določene mam jasno 

zastavljene, druge pa ne še tok zlo ampak 
delam na tem. 

- Uf, velik ciljev imam, ja.  
 

       
 
Prisotnost ciljev. 
 

 

 
 
Cilji 
 
 

12. Kakšni so tvoji cilji, če mi jih zaupaš? 
 

- Da bi se pozdravila. Pa da bi bila srečna, 
pa da bi bili drugi srečni.  

- V življenju, prvo je zdej rodit otroka, 
potem, enkrat v prihodnosti študirat, imet 
svojo nepremičnino, pa imet svojo firmo.  

- Cilj je vsekakor dobiti eno malo bolj resno 
službo, potem, cilj je tudi delat enkrat na 
otroku, cilj je še naprej ohranjat partnerski 
odnos s partnerjem,  

- Itak čimprej se rešit te bulimije, pa služba, 
da bom pač čist samostojna, pa da končam 
faks, pol bi imela tud družino, pa poročila 
bi se rada Pol se izpopolnit v angleščini, 
pa tko no, še kej potovat.  

 

       
 
Navedba konkretnih 
ciljev. 

 

 
 
Vrste ciljev 
 

 

13. Kaj ti pomeni življenje? 
 

- Življenje mi pomeni neko učenje, to da v 
bistvu spoznavam sebe, da spoznavam 
druge, da, ne vem, vidim lepe stvari v 
grdih stvareh. Pač ne vem, avtogeni 
trening, da se tudi malo spreminjam.  

- Da si srečen in zadovoljen, da lahko delaš 
pač tisto kar hočeš, ne zdej tisto 
dobesedno kar hočeš, ampak tisto, kar te 
veseli.  

- Življenje je meni ful pomembno, v tem 
smislu da ful ga rada živim. 

- Življenje mi pomeni, hm, ne vem, 
dragocena priložnost, da se človek čim več 
nauči, da lahko uresničuje svoje sanje, 
želje, da se uči iz napak, da se lahko uči 
sprejemanja, ne vem, ja, življenje je 
načeloma lepo sam zarad bolezni se mi 
včasih zdi mal naporno, če pa odmislim 
bolezen, je pa noro, čudovito.   

 

    
 
Dojemanje življenja 
kot nekaj pozitivnega   

 
 
Mnenje o 
življenju 
 

 



14. Imaš rada življenje?  
 

- Ja. 
- Včasih mi predstavlja breme. Breme 

zaradi bolezni največ. 
- Ja. Rada živim in rada bi iz njega iztržila 

kar največ.. to pomeni, uživati, doživeti 
marsikaj in ob tem nekako voziti 
vsakdanje obveznosti. 

- Zelo.  
 

      
 

Radost življenja 
(razen v enem 
primeru).  

 
 
Življenje 
 
. 

15. Imaš kakšne hobije, interese v  
      življenju? 
 

- Ja, zelo rada pač grem v naravo, zelo rada 
kuham, hodim po trgovinah. 

-  Izdelovanje kozmetike, branje, kuhanje, 
risanje na keramiko. 

- Ja, imam ful preveč interesov in hobijev. 
Zdej ne vem, od športa, pač branja, 
gledanja filmov, druženja s prijatelji, 
preživljanje časa s partnerjem. 

- Ja, mam. Tečem rada, plešem, berem, 
gledam filme, hodim v gledališče, na 
koncerte, baletne predstave, pač take 
stvari, aja, pa nujno druženje z mojo 
najboljšo prijateljico, pa tko, potujem tud 
ful rada.  

 

 
 

 
Prisotnost hobijev in 
interesov. 

 
 
     
 Hobiji in  
interesi 
 

16. Si rada uspešna? 
 

- Ja. Zelo rada sem uspešna. 
- Zdej da sem bila prav neki grozno uspešna 

v življenju, nisem bila nikoli, če ne pa je 
lepo tko da si malo uspešen, da ti gre kej 
od rok. 

- Ja, v bistvu mi pomeni kadar sem uspešna 
ta pač občutek samopotrditve, sem tud 
razočarana, če mi kej ne uspe.  

- Ni lepšega kot ta občutek uspešnosti. Ne 
vem, če se na primer za neki ful trudim, je 
pač lepo, da mi uspe.  

. 
 

Želja po uspešnosti 

 
 
Uspešnost 
 
 
. 

 

17. Kaj bi zase rekla, si bolj optimist ali  
      pesimist po naravi? 
 

- Ne, mislim, da sem kar zelo 
optimistična. 

- Bolj pesimist. 

       
 

 
Optimizem (razen v 
enem primeru). 

 

 
 
 
Optimizem ali  
 pesimizem 
 

 



- Bila sem bolj pesimist, žal pač, zdej 
delam na tem, se mi zdi, da sem glede 
tega ful napredovala, da zdej vidim več 
pozitivnih stvari.  

- Po moje sem bolj optimist, no, vedno 
sem bla. 
 

 

18. Si se kdaj samopoškodovala? 
 

- Ne, da bi se, ne, ker sem zelo hitro začela 
spontano bruhat.  

- Ja, ko sem imela kakih štirinajst let, sem 
se tam neki rezala ampak ful malo, se je 
zgodilo trikrat in to je bilo to. Potem pa 
nisem nikoli več.  

- Ne. Da bi se prav kaj rezala ali kaj 
počela v tej smeri ne pač, je pa neka 
oblika samopoškodovanja bulimija.  

- Ja, sem se, najprej v osnovni šoli sem si 
z nohti trgala kožo na rokah in na nogah. 
Pol pa še po srednji šoli sem se kar 
parkrat po rokah močno zrezala, da sem 
morama met povoje. Pol pa nikoli več.     

 

         
 
Polovica brez 
samopoškodb, 
polovica s 
samopoškodbami 

 
 
Samopoškodbe 
 
. 

19. Si že kdaj pomislila na samomor? 
 
 

- Ja, to pa na začetku, ko sem bila bolna, 
sem ja, takrat pomislila oziroma sem 
velikokrat pomislila na samomor. 

- Da bi prav naredila samomor, ne. 
Pomislila ja, ampak da bi speljala to ne, 
sem preveč strahopetna. Si ne bi upala.  

- Ne. Ne bi nikoli mogla naredit 
samomora. 

- Uf, ja, največkrat v srednji šol in pa po 
njej. Pol pa ne več.  

 

       
 

 
Pri nekaterih prisotna  

  misel na samomor,   
  pri  drugih ne. 

  

 
 
      
Samomorilne 
misli 
 

 

20. Si kdaj v mislih naredila načrt   
     za samomor? 
 

- Da bi neke plane delala, to pa ne. 
- Ne.  
- Ne. Smrti sem se bala bolj kot kaj 

drugega. 
- Ne. Smrti me je strah.  

 

 
 

 
Ni načrtovanja 
samomora. 

 
  
 
Načrtovanje   
samomora 
 
 
 
 
 

 



21. Si kdaj zlorabljala alkohol? 
 

- Ja. 
- Ne. 
- Ne.  
- Ja, sem ja.   

 

 
 
Pri polovici prisotna 
zloraba alkohola, pri 
drugi polovici ne. 
 

 
  
Zloraba 
alkohola 
 
 
 

22. Si kdaj zlorabljala kakšna mamila?  
 

- Ne, to pa nikoli nisem nobenih. 
- Ne. 
- Ne. 
- Ja, no, smo se mal omamljali, sej pravim, 

glih po srednji šoli, pa tud pasal mi je 
mal eksperimentirat, bolj zarad 
radovednosti. Pol sem pa tud hitro s tem 
nehala.  
 

 
 
Brez zlorabe mamil 
(razen v enem 
primeru). 

 
       
 Zloraba mamil 
 
 
 

23. Si jemala kdaj antidepresive? 
 

- Ne. Nikoli.  
- Ja, jemala sem jih en mesec pol sem jih 

pa pustila, ker se mi je zdelo brezveze jih 
jemat.  

- Nikoli in jih tud ne bi. 
- Ne. Nikoli.  

 

 
 

Brez jemanja 
antidepresivov (v 
enem primeru le za 
kratek čas). 

 
       
Antidepresivi 
 
 

24. Kakšno je tvoje mnenje o  
      antidepresivih?  
 

- Ko sem bila prvič pri psihiatrinji, 
mi je že na prvem srečanju dala 
antidepresive. Nisem jih jemala.  

- Ne podpiram nobenih zdravil. 
Zato, ker je to kemija. Brezveze.  

- Ja, enkrat sem bla že pri psihiatru 
in mi je zdravnica povedala da je 
edina opcija so pač tablete, pa sem 
rekla da pač ne. Mislim zaradi 
bulimije jst ne bi nikoli jemala 
tablet.  

- Pač zdi se mi, da jih ni treba jemat 
vsaj za bulimijo ne. Zdej, ko sem 
že skor ozdravljena, sem dojela, 
da se da ozdravit tud brez zdravil. 

 

       
 

 
Brez jemanja 
antidepresivov. 

 
 
 
Mnenje o     
antidepresivih 
 
 
 

25. Kaj misliš da si: sangvinik, kolerik,  
      melanholik ali flegmatik? 
 

- Joj, kar kolerična mislim, da najbolj.  

      
 

 
Različne: kolerik,  

 
 
 
Osebnostne 

 



- Po moje, da melanolik. 
- Kolerik. Čisti kolerik. 
- Sangvinik, imam pa dneve, ko sem čisti 

kolerik.  
 

melanholik in 
sangvinik (občasno 
tudi kolerik). 

lastnosti 
 
 

26. Sebe kdaj dojemaš kot nebogljeno  
    bitje? 
 

- Ja, sicer vedno manj. 
- Ne. 
- Sem se kar dostikrat sama sebi smilila, 

da se zdej samopomilujem ne. V 
določenih trenutkih se sama sebi pač 
smilim.  

- Ne. Da bi se počutila prav nebogljeno, 
ne, nikoli.  
 

       
 

 
Brez prisotnosti 
občutka nebogljenosti, 
ali s prisotnostjo. 

 
 
 
Občutek         
nebogljenosti 
 
 
.  

27. Si velikokrat utrujena? 
 

- Ne, ne morem reči, da sem velikokrat 
utrujena, moram reči, da ne. 

- Ja. Kadar sem ful bruhala. Me je ful 
utrudlo.  

- Odvisno, takrat ko sem več bruhala, ker 
zdej ne več tolk, sem jo čutila zelo 
velikokrat. Tudi če kdaj sem utrujena, 
vem, da je to razlog, da al premal spim al 
pa da sem preveč aktivna čez dan, v tem 
smislu, da bi bla pa zdej kronično 
utrujena pa ne.  

- Ne. Pač normalo sem utrujena od 
obveznosti, ki jih imam čez dan, ali pa, 
če mi primanjkuje železa v krvi, pa če je 
nizek pritisk se mi skos neki spi, drugače 
pa nisem zdej neki utrujena.  

 

           
 

 Prisotna občasna   
 utrujenost  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Utrujenost 
 
 
 

 

28. Prepoznaš pri sebi pozitivne lastnosti? 
Ali vidiš samo negativne?  
 
 

- Ne, vidim tudi pozitivne stvari pri sebi. 
- Zdej vidim tud pozitivne lastnosti.  
- Ne, ne vidim vse najslabše. Ja 

prepoznam pozitivne lastnosti.  
- Ja, itak, prepoznam pozitivne lastnosti. 

Ni spet vse slabo.  
 

      
 

 
 
Zmožnost prepoznati 
pozitivne lastnosti pri 
sebi  . 

 
 
 
 
Prepoznavanje  
 pozitivnih     
 lastnosti pri  
 sebi 
 
 
 
 

 



29. Katere lastnosti so to? 
 

- …? 
- Da sem prijazna, ful rada pomagam 

drugim, pač ne vem, sem vljudna, 
spoštujem druge ljudi. 

- Da sem pridna, delovna, komunikativna, 
da sem vredna zaupanja, da sem ljubeča, 
še kej je sigurno 

- Da sem družabna, da rada pomagam 
drugim, sem duhovita, ustvarjalna, 
samostojna, odgovorna, zanesljiva, 
točna,  da ne obupam, da sem vztrajna in 
tko.  

 

              
 

 
Prisotnost pozitivnih 
lastnosti. 

 
 
 
Pozitivne             
lastnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Si bila kdaj potrta in da nisi vedela  
      zakaj? 
 

- …? 
- Ja, sem bila, ma ne vem, če je bilo ravno 

brez razloga, jaz sem imela vedno kakšen 
razlog.  

- Pa ne, mislim, da je vedno kak razlog.  
- Ne, brez razloga ne. Vedno, vsaj pri 

meni, obstaja razlog. 
 

      
 

 
 

Ne, le potrtost z 
razlogom. 

 
 
 
 
Potrtost brez  
 razloga 
 
 
 

31. Si rada v središču pozornosti? 
 

- Ja. Sem rada v središču pozornosti. 
- Ne.  
- Se mi zdi, da z leti vedno manj. Ko sem 

bila mlajša mi je še nekako godilo, vedno 
sem iskala samopotrditev od zunaj, 

- V mejah normale.  
 

 
 

 
Brez izrazite želje biti 
v središču pozornosti. 

 
 
           
 Središče             
pozornosti 
 
 

32. Imaš voljo, motivacijo, upanje ali se ti 
vse zdi brez nekega smisla? 

 
- …?  
- Ne, ne, imam in motivacijo in voljo in 

upanje. Zdej imam vse. 
- Eno obdobje je blo pač tko, da sem bla kr 

boga v tem smislu, da nisem imela 
službe. Zdej mam pa itak ful motivacijo. 
Tud če sem slabe volje se znam 
motivirat, nekak se že.  

- Ja, imam vse. Nikoli ne obupam.  
 

 
  
 
Prisotnost volje,   
motivacije, upanja. 

 
 
       
Volja, 
motivacija,  
 upanje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



33. Si bila kdaj spolno zlorabljena? 
 

- Ne. 
- Ne. 
- Ne da bi jaz vedela, da sem bila. 
- Ne.   

 

       
 
Brez evidentirane 
spolne zlorabe. 

 

 
 
Spolna zloraba 
 

34. Kakšna je tvoja koncentracija oziroma  
      osredotočenost? 
 

- …? 
- Lahko se skoncentriram, če me neki 

zanima, če me pa ne zanima, pa ni šans.  
- Ne vem kolk je to povezan dejansko z 

bulimijo, se mi pa zdi, da nisem tolk 
dobre koncentracije. Po moje zato, ker 
mi misli ful begajo, na splošno mi ful 
laufajo možgani in se zato težko na eno 
stvar skoncentriram, ker že razmišljam, 
kaj bom pol. 

- Mah, kaj pa vem, po moje neki 
srednjega. Ne morem rečt, da je moja 
koncentracija perfektna, je pa povprečna. 

  

 
 

 
  Srednje dobra   
  koncentracija. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
      
Koncentracija 
 
 
 
 

35. Kakšen je tvoj spomin? 
 

- …? 
- V redu. Super spomin imam.  
- Spomin pa imam v redu. Super ja, 

zapomnim si ful stvari. 
- V redu.   

 

              
 

Spomin v redu. 

 
 
Spomin 
 
 
  

 

36. Motorika? Gibčnost?  
 
 

- …? 
- Zdej, ko sem noseča je drugače, 

ravnotežje je, nisem stabilna več, prej pa 
kul, v redu vse. 

- Motorika ni bla nikol neka moja vrlina, 
pač žal, s športi se ukvarjam ampak s 
takimi, kjer nimaš neki ful za gibat. 
Gibčna pa sem.  

- Ja, vse v redu. Nikoli nisem imela težav s 
tem.  
 

      
 

 
  Motorika in gibčnost 
  v redu, le motorika v 
  enem primeru slaba.  

 
 
 
Motorika in  
gibčnost 
 
 
 
 

 

 

 



PRILOGA 2: Kodirani intervjuji s strokovnjaki 

 

     Enota                                                                    Pojem                            Kategorija 
 
1. »Bulimia nervosa« se pri nas (v  
    strokovni literaturi) prevaja kot  
    »Bulimija nervoza« pa čeprav  
    latinska beseda »nervosa«   
    pomeni »nevroza«. Če menite,  
    da so prevodi v strokovni  
    literaturi pravilni, pojasnite  
    zakaj ? 
 
Magdič: Svetujem vam Veliki slovar tujk 
in Slovenski etimološki slovar, ki sem ju 
sedaj tudi jaz uporabljal. Sicer pa ju 
vzamem v roke tudi pred mojimi nastopi, 
oba sta »zlata vredna«. 
Vaš dvom v pravilnost je delno upravičen. 
V praksi pa oba izraza pomenita eno in 
isto. Slovenci sicer fonetično lažje 
izgovarjamo besedo »nevroza«, kot pa 
»nervoza«. V komunikologiji pa ni 
vseeno, če nekomu rečem, da je nervozen, 
kar je rahlo žaljivo, ali pa mu povem, da je 
nevrotičen… 

 
Kocmur: No, jaz mislim, da so pravilni. 
Saj ta beseda nevroza se pogosto prevaja, 
al pa se pogosto tko ljudsko uporablja kot 
nevroza al pa nervoza, skratka te enačice 
so sprejemljive, nismo se nikdar kej 
strokovno temu upirali, ker pomembno je, 
da ljudje razumejo za kaj gre. Tko da ne 
vidim tukaj enga bistvenega problema, v 
tem smislu klasifikacije, v tem smislu 
pojasnjevanja motnje pacientom ali pa 
svojcem. 
 

       
 
 
 
 
  
 
 
 
  Besedi imata enak  
  pomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomen besed 
»nevroza« in 
»nervoza« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ali je po vašem mnenju bulimija  
    psihonevrotska ali duševna  
    bolezen ? 
 
Magdič: Bulimija je psihonevrotska in ne 
duševna bolezen.   
 
Kocmur: Spada med duševne motnje, zdej 
kot veste v klasifikaciji smo opustili 
termin nevroza, praktično ga ne 

     
 
 
 

Psihonevrotsko 
obolenje oziroma 
duševna motnja 

 
 
 
 
Bulimija – tip 
bolezni ? 

 



uporabljamo več pri nobeni duševni 
motnji. Tko da bulimija spada med 
duševne motnje.  
 
3. Opišite na kratko bistveno  
   razliko med duševnimi boleznimi 
    in psihonevrotskimi boleznimi ? 
 
Magdič: Psihonevrotske bolezni so »le« 
psihodinamske, razvojnostne, posledica 
motenega razvoja osebnosti. Po C.G. 
Jungu se nahajajo v področju individualne 
podzavesti. Odlično jih obravnava 
Sigmund Freud ko piše o razvoju libida. 
Duševne bolezni v ožjem pomenu besede 
pa so »globlje«, torej nastajajo 
»avtonomno«, nimajo dokazljive povezave 
v razvojem osebnosti. Njihov vzrok je v 
motnjah funkcioniranja možganov.  
 
Kocmur: Razlika je nastala pravzaprav z 
novo klasifikacijo. Bistvena razlika je 
seveda v tem, da v novi klasifikaciji, ki 
zdej že sploh ni več nova, ampak je stara 
že skoraj dvajset let, da v tej klasifikaciji 
se izogibamo pojmu nevroza zato ker ta 
predpostavlja etiološki faktor. Torej, sloni 
na teorijah, ki so, recimo, da izvirajo 
pretežno iz psihoanalitske smeri, ki so 
opredeljevale razvoj določenih duševnih 
simptomov, da tko rečem, kot posledico 
nekih travm iz otroštva, iz preteklosti, 
kakorkoli, ki je pogojevalo potem tudi 
tipično klinično sliko. In v prejšnjih 
klasifikacijah je to blo vedno tud 
razumljeno kot da gre za nekaj kar je zunaj 
biologije, zunaj biokemije možganov. 
Nova klasifikacija je to vnaprejšnjo 
etiološko opredelitev opustila popolnoma, 
pri čemer ne pomeni, da določene motnje 
vendarle ne nastanejo zaradi določenih 
travm iz preteklosti, skratka po tem nekem 
nevrotičnem principu, vzorcu, mnoge pa 
nastanejo, vendar pa klasifikacija mora biti 
takšna, da vsakdo razume za kaj pri 
določeni duševni motnji gre, kar pomeni, 
da so vse recimo temu motnje v okviru 
psihiatrične terminologije opredeljene pred 
vsem tako da zajemajo nujne, obvezne in 
določeno časovno obdobje trajajoče 

 
 
 
 

Detajlen opis razlike 
med duševnimi in 
psihonevrotskimi 
boleznimi 

  
 
 
 
Razlika med 
duševnimi in 
psihonevrotskimi 
boleznimi  
 
 
 
 

 



simptome, ki neko motnjo opredeljujejo. 
In v tem smislu je zdej, seveda jaz vam 
lahko iz nekega lastnega prepričanja lahko 
rečem seveda je to pretežno 
psihonevrotsko ampak tega jaz preprosto 
ne smem in tudi ne želim uporabljat, ker 
pogosto se ti neka motnja, ki na začetku 
zgleda kot recimo pretežno pogojena z 
neko travmo, z nekim stresom, potem pa 
se vendarle pokaže kot motnja ki je zrasla 
iz človeka samega in nima samo tega 
enega in edinega vzročnega dejavnika.  
 

4. Ali bi vi bulimijo uvrstili med  
    motnje (motnje hranjenja) ali  
    zasvojenost (zasvojenost s  
    hrano) ? 
 
Magdič: Osebno bulimijo uvrščam v 
zasvojenost s hrano.  
 
Kocmur: Veste, jaz nisem poseben 
specialist za motnje hranjenja v nobenem 
smislu, tko da, bi se temu vprašanju 
izognila, jaz se s tem tud v svoji praksi 
nikdar podrobneje nisem s tem ukvarjala.  
 

     
 
 
 
 
  Zasvojenost s hrano 
 

 
 
 
 
 
Uvrstitev 
bulimije 
 
 

5. Ali se bulimija lahko povezuje z  
    drugimi duševnimi boleznimi  
    (»dvojna diagnoza«) ? 
 
Magdič: Bulimijo se lahko povezuje z 
drugimi duševnimi boleznimi, vendar ne 
vedno.  
 
Kocmur: Lahko. Mislim, da se lahko. Kot 
rečeno jaz z bulimijo, oziroma s celim 
spektrom motenj hranjenja nimam zlo 
velik opravkov in se s tem tud nisem 
nikoli ukvarjala ampak mislim pa da je 
tako kot praktično pri vsaki drugi duševni 
motnji sta možni dve diagnozi.  

    
 
 
 
Možnost dvojne diagnoze 

 
 
 
 
Bulimija in 
dvojna diagnoza  

 
6. Ali lahko bulimiki sočasno trpijo  
    tudi za depresijo ?  
 
Magdič: Da, bulimiki lahko sočasno trpijo 
za depresijo. 
 
Kocmur: Lahko. In to se pogosto dogaja, 
se mi zdi.  
 

  
 

 
  Možna. 

 
 
 
Sočasnost dveh 
bolezni – 
bulimije in 
depresije 
 
 

 



7. Na podlagi česa sklepate, da so  
    bulimične osebe depresivne ? 
 
Magdič: Seveda morajo biti prisotni tisti 
simptomi, ki jih poznamo v sklopu 
depresije.  
 
Kocmur: Na podlagi evidentiranih 
depresivnih simptomov. Na ničemer 
drugem. 
 

      
 

 
 Prisotnost evidentiranih   
 simptomov. 

 

 
 
 
Simptomi, 
pomembni za  
 sklepanje 
 

8. Če je odgovor na vprašanje št. 6  
    pritrdilen, povejte katera bolezen  
    je praviloma vodilna in katera  
    pridružena? 
 
Magdič: Govoril bi o nevrotsko-
depresivnem osebnostnem razvoju, torej 
depresiji, ki je psihodinamska in ne 
»možgansko- biološka«. Rekel, bi, da so 
»depresivna razočaranja« osnova za 
sekundarni razvoj bulimije.  
 
Kocmur: To je pa zelo različno. Lahko da 
se najprej pojavi bulimija, ki se ji kasneje 
pridruži depresija al pa tud obratno, čeprav 
kot rečeno, če jaz tukaj depresivnega 
človeka tukaj vidim in ga začnem zdravit, 
potem praviloma se ne razvije neka 
bulimija iz depresije. Redko. Ker je 
depresija zdravljena, drugače pa je možno, 
da se tud to razvije ampak kot rečeno jaz z 
bulimijo se ne ukvarjam.  
 

       
 
 
 
 

Eno mnenje za depresijo 
kot vodilno bolezen, 
drugo mnenje, da je 
različno. 

 
 

 
 
 
 
 
 Vodilna   
 bolezen  

9. Ali menite, da strokovnjaki že na  
    prvem srečanju s pacientom  
    lahko pravilno diagnosticirajo  
    bulimijo ? 
 
Magdič: Nemogoče!!! 
Kocmur: Bulimijo pa praviloma ni tko 
strašno težko diagnosticirat, ker če pride 
nekdo k zdravniku mu po navadi pove 
vodilni simptom in to je, zelo moteč, zelo 
obremenjujoč simptom, nenehno bruhanje, 
to po navadi pacienti, če pridejo do 
strokovnjaka, to tud povedo. Tko da je tudi 
to  možno na prvem sestanku pravzaprav 
ugotovit. Ne bom pa zdej govorila, da je 
možno ugotovit vse nianse, stopnje 

    
 
 
 
 
Eno mnenje, da je 
nemogoče na prvem   
srečanju, drugo mnenje, 
da je mogoče. 
  
 

 
 
 
 
 
Diagnosticiranje 
bulimije  

 



izraženost, ker gre lahko za kombinacijo 
anoreksije in bulimije, skratka tega se ne 
da na prvem srečanju ampak če je pa 
simptom bulimije, je ponavadi tko zlo 
evidentiran, da ga je mogoče odkrit. 
 
10. Če je predhodni odgovor  
      nikalen, povejte katere postopke 
      je potrebno opraviti, da lahko  
      strokovnjak pravilno  
      diagnosticira bulimijo ? 
 
- Magdič: Potrebna je psihodinamska 

anamneza, kvalitetno psihološko 
»testiranje«, analiza družine, dobra 
psihiatrična anamneza. Radiološka 
diagnostika možganov, endokrinološka 
diagnostika. 

 
- Kocmur: - / 
 

    
 
 
 
 
 
Opis celotnega postopka 

 

 
 
 
 
 
 
Postopki za 
diagnosticiranje 
bulimije 
 

11. Ali menite, da strokovnjaki že  
      na prvem srečanju s pacientom  
      lahko pravilno diagnosticirajo  
      depresijo ? 
 
Magdič: Nemogoče!!! 
 
Kocmur: Depresijo zagotovo lahko. To 
lahko potrdim. 
 

     
 
 
 
 
 Eno mnenje, da je 
nemogoče na prvem   
 srečanju, drugo mnenje, 
da je mogoče. 

 

 
 
 
 
 
Diagnosticiranje 
depresije  

12. Če je predhodni odgovor   
      nikalen, povejte katere postopke 
      je potrebno opraviti, da lahko  
      strokovnjak pravilno  
      diagnosticira depresijo ? 
 
Magdič: Potrebni so isti postopki, kot pri 
diagnosticiranju bulimije, pogojno 
odpadeta le diagnostika možganov in žlez 
z notranjim izločanjem.  
 
Kocmur: - Predhodnih pravzaprav niti ni a 
ne, obstajajo ljudje, ki so nekoliko bolj 
nagnjeni k depresiji, pri tistih bi 
eventuelno lahko predvidevali, da bodo 
postal depresivni, kot rečeno, veste, 
depresija je ravno tko motnja duševna, ki 
ima točno določene znake, določene 
simptome, ni nujno, da so vsi pri istem 

      
 
 
 
 

 
 

Opis celotnega postopka 
 

 
 
 
 
 
 
Postopki za 
diagnosticiranje 
depresije 
 
 
 

 



bolniku, zlasti ne, če se ta depresija 
ponavlja, tud ni nujno, da se pri vsaki 
epizodi isti simptomi ampak vendarle mi 
gledamo kateri simptomi so prisotni, če so 
in jih je dovolj in trajajo dovolj časa, 
potem ni težave postavit diagnoze 
depresije.  
 
 
13. Kateremu načinu zdravljenja  
      bulimije dajete prednost:  
      psihoterapiji ali zdravilom ? 
 
Magdič: Prednost dajem psihoterapiji. 
 
Kocmur: Kot rečeno premal imam 
izkušenj z zdravljenjem motenj hranjenja 
tko da ne bi mogla nič reči. 
 

     
 

 
 

Psihoterapija 
 

 
 
 
 
Način zdravljenja 
bulimije 

14. Kateremu načinu zdravljenju  
      depresije dajete prednost:  
      psihoterapiji ali zdravilom ? 
 
Magdič: Odvisno ali gre za psihodinamsko 
(psihoterapija) ali »možgansko depresijo« 
(medikamenti).  
 
Kocmur: Pri depresiji gre za kombinacijo 
obojega. Praviloma vedno, s tem da ob 
zelo hudih depresijah, zlasti tistih pri 
katerih je recimo prisotna še psihoza, tam 
imajo absolutno prednost vsaj v začetku 
medikamenti, seveda pa, veste, zdravljenje 
z zdravili ne pomeni, da se ti s pacientom 
ne pogovoriš. Ne pogovoriš pa v tem 
smislu o neki strukturirani psihoterapiji 
katerekoli smeri, a ne. Se pa kasneje, ko 
tista najakutnejša simptomatika izveni, 
seveda se lahko malo bolj osredotočimo 
tudi na določene  psihoterapevtske 
postopke in skratka vedno gre za 
kombinacijo obojega, pomembno je pa to, 
da zna terapevt presodit katera metoda je v 
katerem času najprimernejša, tko da kot 
rečeno, pri hudo depresivnemu človeku 
začet psihoterapijo je neproduktivna, celo 
strokovno napačna. 
 
 
 

      
 
 
 
Odvisno od tipa 
depresije; generalno 
kombinacija 
psihoterapije in 
medikamentov. 

 
 
 
 
Način zdravljenja 
depresije 

 



15. Ali bi se bulimija lahko  
      pozdravila tudi brez uživanja  
      antidepresivov ? 
 
Magdič: Da!!! 
 
Kocmur: Mislim da ne. Mislim da ne 
popolnoma, ampak prosim, to prepuščam 
kot rečeno tistim, ki so večji specialisti na 
tem področju.  

 

     
 
 

 
Da, vendar ne 
popolnoma 

 
 
 
 
Zdravljenje 
bulimije brez 
uživanja  
antidepresivov 
 

16. Ali antidepresivi povečujejo  
      lakoto ? 
 
Magdič: Klinična  izkušnja govori za to da 
se osebam ki jemlje antidepresive  pogosto 
zredi. Pridobitev na telesni teži ni 
obligatorno posledica povečanega apetita, 
ki ga osebe zanikajo, ampak gre za 
psihofarmakološki učinek velikega števila 
antidepresivov, s pripombo, ne pa vseh! 
Osebe se pa po mojem zredijo tudi zaradi 
umiritve depresivnih simptomov, 
zmanjševanja intenzivnosti  problemov.  

 
Kocmur: Nekateri ja, nekateri pa ne. 
Odvisno od vrste antidepresiva in od 
njegove kemične strukture. 

 

       
 
 
Pogosto povečujejo 
lakoto, 
odvisno od vrste 
antidepresiva. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Antidepresivi in 
lakota 
 
 

 
 

 


