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POVZETEK 

 

V magistrski nalogi sem pisala o obsesivno kompulzivni motnji (OKM), ki se lahko razvije 

tako pri moških kot pri ženskah. V zadnjih desetletjih se je pokazalo, da se pojavlja pri 2–3 % 

ljudi celotne svetovne populacije. OKM zasledimo v vseh kulturah. Lahko se začne že pri 

otrocih, mladostnikih ali mladih odraslih. Razvija se postopoma. Začne se z malo simptomi, 

ki jih je sčasoma vedno več in več. Potek je običajno kroničen z izboljšanji in poslabšanji. 

Bistveni simptomi OKM so vsiljive, neželjene, ponavljajoče se prisilne misli - obsesije in 

rituali - kompulzije. Kompulzije so lahko miselne ali okolici vidni rituali (umivanje, čiščenje, 

štetje ...). Obstajajo različne vsebine obsesij in različni načini izvajanja kompulzij. S pomočjo 

kompulzij oseba nevtralizira anksioznost in sprosti napetost. OKM je posledica neustreznega 

obvladovanja anksioznosti. Povezana je z delovanjem možganov in vpliva na mišljenje, 

čustvovanje in vedenje. Za zdravljenje OKM se uporablja zdravljenje s psihoterapijo, ki 

vpliva na anatomske spremembe v možganih ter zdravljenje z antidepresivi. Kognitivno 

vedenjska terapija (KVT) je najbolj primerna za zdravljenje OKM, predvsem je uspešna 

tehnika izpostavljanja in preprečevanje odziva. Oče kognitivno vedenjske terapije je Aaron 

Beck. KVT pomaga ljudem razumeti, da med dogodkom in končnimi občutji ter dejanji leži 

mišljenje ljudi oziroma njihova prepričanja. Misli, mnenja in pomen, ki ga ljudje pripisujejo 

dogodku, porodijo čustvene in vedenjske odzive. KVT in nekatere tehnike tega pristopa sem v 

magistrski nalogi podrobno opisala. V raziskovalnem delu pa sem predstavila, kako 

kognitivno vedenjski terapevti v terapiji obravnavajo kliente z OKM. 

 

Ključne besede: obsesivno kompulzivna motnja, obsesije, kompulzije, anksioznost, 

kognitivno vedenjska terapija, tehnika izpostavljanja in preprečevanje odziva 

 

  



  
   

ABSTRACT 

 

In this Master's thesis it is written about an obsessive compulsive disorder (OCD), which can 

be developed among men and women. Over the past decades, it has been shown to occur in 2 

– 3% of the world population. OCD can be found in all cultures. It can start with children, 

adolescents or young adults. It develops gradually and starts with few symptoms, which are 

constantly increasing over time. The course of OCD is usually chronic with improvements 

and declines. The essential symptoms of OCD are intrusive, unwanted, repetitive compulsive 

thoughts - obsessions and rituals - compulsions. Compulsions can occur in person's mind or 

be seen as rituals (washing, cleaning, counting ...). There are various obsessions and different 

ways of performing compulsions. With the help of compulsions, the person neutralize anxiety 

and relax the tension. OCD is a result of inadequate control of anxiety and is associated with 

the functioning of brain and affects thinking, feeling and behavior. For OCD treatment is used 

psychotherapy, which affects the anatomical changes in the brain, and treatment with 

antidepressants. Cognitive Behavioral Therapy (CBT) is the most suitable for the treatment of 

OCD, in particular the exposure technique and prevention of response is the most successful. 

The father of cognitive behavioral therapy is Aaron Beck. CBT helps people to understand 

that during the event and final feelings and actions lies people's opinion or their beliefs. 

Thoughts, opinions and the meanings assigned to the event create emotional and behavioral 

responses. CBT and some techniques of this approach are described in detail in this Master's 

thesis. In thesis research part it is presented how cognitive behavioral therapists treat clients 

with OCD.  

 

Keywords: obsessive-compulsive disorder, obsessions, compulsions, anxiety, cognitive 

behavioral therapy, exposure technique and prevention of response 
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1 UVOD 

 

 

Ko hodim po ulici, poslušam radio, gledam televizijo, me povsod bombardirajo z 

informacijami o nevarnostih za zdravje, kako je naše okolje onesnaženo, kako na nas povsod 

prežijo nevarnosti. Prejemam informacije o zdravi prehrani, o pravilnem čiščenju, pravilni 

higieni in prav zaradi napredka v oglaševanju, globalizaciji in hitrega širjenja informacij se je 

tudi prestrašenost ljudi povečala. Vemo pa, da mediji vse zgodbe še bolj podkrepijo in 

grozljivo predstavijo, da jih družba raje spremlja in se napaja z negativnimi informacijami. 

Vse te informacije so za običajne ljudi koristne ali pa prikrito koristne, saj si na ta način 

nekatere korporacije polnijo žepe in bogatijo. OKM velikokrat odraža glavne bojazni družbe. 

Za ljudi z OKM so te informacije grozljive in jih njihov um ne zna realno, kritično umestiti v 

kontekst, ampak jim pošilja signale, da je vse nevarno. Ti signali so ustrezni glede na vrsto 

njihovih obsesij in kompulzij. 

 

Obsesivno kompulzivna motnja je med prebivalstvom opazno v porastu, predvsem zaradi 

boljše prepoznavnosti te motnje in zaradi manjšanja stigmatizacije ljudi z OKM. Ljudje so 

bolj kot nekoč postali odprti in sprejemljivi do duševnih motenj. Že v zgodovinskih zapisih se 

lahko srečamo s to problematiko, le da tedaj še niso vedeli, kaj je OKM. Danes se z OKM 

spopada mnogo slavnih oseb, ki so to tudi javno priznale in s priznanjem pripomogle k 

destigmatizaciji motnje. 

 

1.1 Namen 

 

V svoji nalogi sem opisala simptomatiko motnje, prav tako pa tudi predstavila nekatere 

anksiozne motnje, ki imajo podobnosti z OKM. Še vedno ni znan vzrok motnje in verjetno bo 

preteklo kar nekaj časa, da bodo znanstveniki raziskali, kako delujejo skrivnostni možgani. 

Vseeno pa so iznašli veliko učinkovitih tehnik, s katerimi si lahko osebe z OKM pomagajo in 

si tako olajšajo življenje ter svoj čas preživljajo bolj kvalitetno. Kognitivna znanost uči, da 

lahko človek s spremenjenim načinom razmišljanja in vedenja vpliva na spremembe v 

možganski strukturi. 
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Predstavila sem nekaj tehnik in načinov soočanja s simptomi, da bi bralci lažje razumeli, kako 

pri posamezniku deluje OKM in kako si lahko človek pri tem pomaga. Želela sem pridobiti 

tudi informacije s strani kognitivno vedenjskih terapevtov in nekaj njihovih izkušenj sem 

predstavila v nalogi. Tematika je zelo obširna, tako da sem v nalogi zajela le majhen delček 

mozaika in predstavila pridobljene informacije, ki so se mi zdele bistvene in zanimive za širšo 

populacijo.  

 

1.2 Cilji in raziskovalna vprašanja 

 

Želim zbrati ter predstaviti čim več informacij o OKM in zdravljenju teh motenj. Predvsem se 

bom osredotočila na zdravljenje s kognitivno vedenjsko terapijo. 

 

Moje glavno vodilo raziskave je ozaveščenost ter uspešnost kognitivno vedenjskih terapevtov 

v Sloveniji pri zdravljenju OKM. Od raziskave želim prejeti informacije in osebne izkušnje 

kognitivno vedenjskih terapevtov z osebami, ki trpijo za OKM.  

 

Glavno raziskovalno vprašanje je: Kakšen je odnos in delo kognitivno vedenjskih terapevtov 

z osebami, ki imajo OKM? 

 

1.3 Predvidene metode raziskovanja 

 

V teoretičnem delu magistrske naloge bom opredelila pojme, ki so povezani z obsesivno 

kompulzivno motnjo in kognitivno vedenjsko terapijo. V empiričnem delu pa bom vnaprej 

sestavila vprašanja in opravila intervjuje s kognitivno vedenjskimi terapevti. Nato bom 

njihove odgovore analizirala s kvalitativno analizo. Najprej bom zapisala besedilo intervjujev 

in uporabila besedilo, ki bo potrebno ter relevantno za mojo raziskavo. Besedilo bom najprej 

razčlenila tako, da bom dobila enote kodiranja. Osnova analize je postopek klasifikacije in 

oblikovanje abstraktnejših pojmov iz dobljenih izjav. Izjave bom kodirala tako, da jim bom 

pripisala besede, ki bodo te izjave uvrstile v določeno kategorijo. V eni kategoriji bom 

združila sorodne pojme. Pomagala si bom s postopkom kodiranja in nato na podlagi dobljenih 

rezultatov napisala poskusno teorijo. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

 

2.1 Duševno zdravje 

 

Duševno zdravje je neločljivi del in zelo povezan s telesnim zdravjem posameznika. Je več 

kot le odsotnost duševne bolezni. Uveljavil se je koncept pozitivnega duševnega zdravja, ki ga 

sestavljajo psihično stanje (sreča, zadovoljstvo, samospoštovanje), odnosi s soljudmi, 

delovanje v okolju, sposobnost obvladovanja življenja ter uspešno soočanje s problemi in 

izzivi. 

 

Življenje je lahko vznemirljivo, zabavno, lahko pa ljudi preplavijo tudi občutki nemoči, 

zaskrbljenosti in obupa. Zdravja ni brez duševnega zdravja in kdor je duševno zdrav, je 

odporen na stres ter krizne dogodke. Na duševno zdravje vplivajo genetski dejavniki, okolje 

in delovanje posameznika v interakciji. Obsega človeške misli, čustva in doživljanje. Prav 

tako se kaže skozi pozitiven odnos do sebe in drugih. Duševna motnja je oznaka za veliko 

različnih težav z različnimi simptomi. Opredeljuje jo kombinacija nepravilnih misli, čustev, 

napačnega vedenja, odnosov in težave pri opravljanju vsakodnevnih obveznosti. Med mladimi 

so najpogostejše depresivne in anksiozne oz. tesnobne motnje, motnje hranjenja in zloraba 

različnih substanc (alkohola in/ali drog). Od različnih zunanjih in notranjih dejavnikov pa je 

odvisno, kako se posamezniki soočajo s stresnimi situacijami.  

 

Duševno zdravje je torej sestavni del javnega zdravja, tako da se je potrebno ukvarjati z 

duševnim zdravjem in počutjem celotne populacije in je to tako v interesu družbe kot 

politike. Brez človeškega zdravja tudi družbe ne bi obstajale, tako je to nacionalni 

kapital, ki ga moramo vsi skupaj negovati in delovati v prid izboljšanju vseh pogojev 

življenja. Na ljudi vpliva vse okolje, od delovnega okolja, šole, vsi izobraževalni 

programi, vse institucije ... Lahko bi rekli, da celotna okolica, v katero je vpet 

posameznik, vpliva na njegovo počutje in delovanje ter tako on vpliva nazaj na okolico 

in lahko prispeva svoj delež k družbi in njenemu razvoju. Tako sta družba in posameznik 
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močno povezana in močno vplivata eden na drugega. Večina pa ima premoč nad 

posameznikom, in zato posamezniki, ki so izključeni iz večine, potrebujejo pomoč pri 

ponovni vključitvi. Tu lahko omenimo tudi ljudi, ki trpijo za duševnimi motnjami in so 

tako odrinjeni na rob družbe, zato jim je potrebno pomagati saj so enakovredni člani 

skupnosti kot vsi ostali. (Volarič 2013) 

 

Zavest o tem, da duševne bolezni niso nekaj čudaškega, ampak so prisotne pri vseh strukturah 

družbe in imajo pomembno vlogo pri počutju človeka, njegovem telesnem zdravju in 

uspešnosti, se v družbi dviga. Vse to vpliva na drugačen pogled družbe na problematiko 

duševnega zdravja in stigmatizacijo duševnih bolezni. Tako kot telesno zdravje ni samo 

odsotnost telesnih bolezenskih znakov, ampak je tudi imunska sposobnost organizma za 

premagovanje bolezni, tudi duševno zdravje ni le odsotnost bolezni, ampak je tudi človekova 

zmožnost uresničevanja razvojnih, intelektualnih in čustvenih potencialov. Duševno zdravje 

je zelo pomembno tudi za razvoj mišljenja, komunikacije, učenja, čustvene rasti in 

samospoštovanja. Definiranje duševnih bolezni je še vedno vpeto v kulturni, socialni, čustveni 

in doživljajski svet posameznika. Izraz duševne bolezni se nanaša na vse duševne motnje, ki 

jih lahko diagnosticiramo in za katere so značilne spremembe v mišljenju, razpoloženju in 

vedenju. Te spremembe odstopajo od tega, kar je za to družbo običajno in ovirajo 

posameznikovo delovanje. (Erzar 2007) 

 

Natančni vzroki duševnih bolezni niso poznani. Nanje pa vplivajo dejavniki: biološki, 

psihosocialni in socialnokulturni. Vplivajo na pojavljanje, potek in iztek bolezni. Dejavniki se 

med seboj neprestano prepletajo in učinkujejo drug na drugega. Psihološki in socialni 

dejavniki neposredno učinkujejo na delovanje nevrotransmiterskega sistema v možganih in 

celo na izražanje genske zasnove. Temu modelu vzročnosti pravimo integrativni 

biopsihosocialni model in velja tako za somatske kot za duševne bolezni. Danes namesto o 

vzrokih govorimo raje o dejavnikih tveganja, ki so predhodniki izbruha bolezni in ki 

označujejo večjo ali manjšo možnost , da se pojavi bolezen. Med biološke dejavnike tveganja 

štejemo gensko zasnovo, okužbe, fizične travme, prehrano, hormone in zastrupitve. Med 

psihosocialne dejavnike pa prištevamo psihološke – stres, razpoloženje, osebnost, značaj, 

spol; socialne – starše, medosebne odnose, ekonomski status, rasno pripadnost. Sociokulturni 

vzroki največkrat vplivajo na to, kakšno podobo o sebi in drugih bo posameznik določene 

kulture, spola ali rase dobil od širšega okolja. Vpliv širšega okolja se po medosebnih odnosih 

povezuje z nevrobiološkimi procesi v možganih. (Erzar 2007) 
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2.2 Osnovne človekove potrebe 

 

Obstaja mnogo uporabnih razvrstitev človekovih potreb. Ameriški psiholog A. Maslow 

predstavlja njihovo rast v obliki trikotnika, na katerega osnovnici so primarne potrebe, 

ki človeku zagotavljajo obstoj, človeški vrsti pa preživetje. Sledijo samopotrditvene, 

socialno določljive, kulturne potrebe do človekovega samouresničevanja. Psihiatrija na 

raznih področjih svojega zdravilnega poslanstva obravnava mnoge primarne, pa tudi iz 

njih izvedene in še višje diferencirane potrebe. (Kobal 2007, 62) 

 

A. Maslow, ki je oče humanistične psihologije, je najbolj znan po hierarhiji potreb. Ko pride v 

telesu do pomanjkanja ali presežka snovi oz. informacij, se poruši ravnovesje v duševnosti. 

To stanje je potreba. V teoriji potreb jih je razvrstil po pomembnosti v piramido. Razdelil jih 

je v osnovne ter višje potrebe. Na spodnjem delu piramide so fiziološke potrebe, ki jih mora 

človek za preživetje nujno zadovoljiti. To so potreba po hrani, vodi, počitku, kisiku, izločanju. 

Sledi potreba po varnosti. Človek ima potrebo po tem, da je zaščiten pred nevarnostmi v 

okolju. Na tretjo raven spada potreba po ljubezni in pripadnosti. Skupino osnovnih potreb 

Maslow zaključi s potrebo po spoštovanju. Med višjimi potrebami imajo prednost kognitivne 

potrebe. To so potrebe, kot npr. radovednost, vedoželjnost, spoznavanje novih stvari, učenje. 

Sledijo estetske potrebe po umetnosti, redu, simetriji. Na vrhu piramide pa je potreba po 

samoaktualizaciji. To je potreba po uresničevanju posameznikovih potencialov in talentov ter 

je pomembna za posameznikov razvoj, rast in cilj, saj zadovoljitev te potrebe prinaša občutek 

izpolnjenosti in dosege ciljev. Potrebe je treba zadovoljevati postopoma od nižjih k višjim. Če 

nižjih ne zadovoljimo, se potrebe na višji ravni sploh na pojavijo. Najvišje pa je postavljena 

potreba po samoaktualizaciji, ki bi jo teoretično lahko dosegli vsi, le redki pa jo dosežejo v 

realnosti. Za samoaktualizirane ljudi naj bi bilo značilno, da bolje dojemajo stvarnost, so 

spontani, osredotočeni, avtonomni ter imajo svežino in vrhunska doživetja. (McLeod 2016)   

 

Sigmund Freud je bil mnenja, da je osnovna človekova potreba seksualnost; Carl G. Jung je 

menil, da je to človekova rast v individualno bitje, Alfred Adler pa je videl kot osnovno 

potrebo po uveljavljanju. Osnovne potrebe se v poteku razvoja otroka pojavljajo z različno 

močjo in pomembnostjo. Ob neugodnem življenskem razvoju, ko osnovne potrebe niso 

ustrezno potešene in otrok trpi, začne počasi po avomatizmu izrinjati temeljne potrebe iz 
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zavesti. Zdrava osebnost naj bi se razvila brez izrazitih zavrtosti. Če pa v razvoju nastopi težja 

oblika izrinjanja ene ali več potreb, se celotna struktura osebnosti temu prilagodi.  

 

2.3 Obrambni mehanizmi 

 

Obrambni mehanizmi so avtomatično delovanje telesa in zavestno mišljenje, ki ljudi 

odmaknejo od boleče realnosti ter jim pomagajo s soočenjem. Pod to spadajo tudi pretirano 

premišljevanje in zaskrbljenost, ki odganjajo druge misli in čutenja ter jim ne pustijo v zavest. 

Podobno vlogo imajo tako miselne kot fizične dejavnosti, s katerimi se zamotimo, da 

preženemo skrbi in stres. (Erzar 2007) 

 

Obrambni mehanizmi so avtomatični psihični procesi, ki posameznika varujejo pred 

anksioznostjo. Aktivirajo jih boleče vsebine. Če so ljudje pozorni na to, kako reagirajo na 

neprijetne situacije, se lahko zavedajo aktiviranja mehanizmov, ki so:  

- Zanikanje: zavedanje, vendar zavračanje lastnih neprijetnih misli, čustev ali dejanj. 

- Projekcija: pripisovanje lastnih negativnih oz. nesprejemljivih misli, čustev ali 

lastnosti drugim. 

- Premeščanje: preusmerjanje nesprejemljivih impulzov z enega področja na drugo. 

- Racionalizacija: miselno izkrivljanje neprijetnih situacij z uporabo izgovorov, 

opravičil, razlag. 

- Intelektualizacija: izogibanje neprijetnim občutkom s teoretičnim obravnavanjem 

situacije. 

- Reakcijska formacija: obračanje nesprejemljivega čustva v njegovo nasprotje. 

- Regresija: uporaba nezrelega, otročjega obnašanja v neprijetnih situacijah. 

- Represija: nezavedno potiskanje neprijetnih vsebin iz zavesti v nezavedno. 

- Sublimacija: premestitev neprijetnih občutij v sprejemljivo, ustvarjalno dejavnost. 

- Kompenzacija: nadomeščanje neuspeha na enem področju z uspehom na drugem. 

 

2.4 Tesnoba 

 

»Strah ima realno podlago in traja, dokler nevarnost obstaja. Zaznava nevarnosti in strah 

zaradi nje posameznika privedeta do samozaščitniškega ravnanja. Povedano drugače, v 
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stanjih, ko neki osebi grozi določena nevarnost, je prav doživetje strahu tisto, ki v njenem 

telesu sproži takšne premike, ki omogočajo relativno hitro in točno mentalno ter motorično 

ukrepanje.« (Rakovec–Felser 1991, 16) 

 

Tesnoba je občutje, ki se pojavlja pri različnih psihopatoloških motnjah. Lahko se pojavlja pri 

fizičnih in tudi pri duševnih boleznih. Loči se od strahu in panike, tako fiziološko kot 

emocionalno. Tesnoba in strah sta usmerjena na trenutno situacijo, panika pa je bolj nenadna 

in intenzivna. Strah je bolj konkretno občutje od tesnobe in je njen spremljevalec. Tesnoba pa 

je neprijetno občutje telesne in psihične napetosti ter zaskrbljenosti, usmerjeno na prihodnost. 

Spravlja nas v stanje skrbne pozornosti, velike odzivnosti, pripravljenosti, a nas hkrati tudi 

hromi. Tesnoba ni nikoli vzrok, ampak samo posledica težjih čutenj, ki so v ozadju in pred 

katerimi nas varuje. Torej je tesnoba obramba in ni čutenje. Lahko jo prekrijemo ali se 

zamotimo z delom, a se napetost in nemir pokažeta s telesnimi simptomi. (Erzar 2007) 

 

»Pojav tesnobe je torej tako psihično kot telesno občuten kot dokaj neugodno stanje. Zlasti 

zato, ker se pojavi nepričakovano, nerazumljivo, brez otipljivega zunanjega povoda in ker se 

zato pred njim ni mogoče ustrezno zavarovati, sproži neprijetne, nezaželene posledične 

reakcije.« (Rakovec–Felser 1991, 17) 

 

2.5 Duševna motnja 

 

Medicina predpostavlja, da je duševna motnja bolezen, ki ima bolezensko spremenjeno 

mišljenje, zaznavanje, vedenje ali čustvovanje. Oseba je zato prizadeta in slabše funkcionira. 

Kognitivna znanost pa ne podpira teorije bolezni, saj niso znane in dokazane okvare 

možganov, ki naj bi bile vzrok za motnje. Kognitivna znanost zagovarja tezo, da način 

vedenja, razmišljanja ali čustvovanja vpliva na strukturo in funkcioniranje možganov, torej 

duševna motnja ni posledica bolezenskih sprememb v možganih, saj ne poznamo organskih 

vzrokov za duševne motnje. 

 

Nekaj primerov duševnih motenj: 

- depresija 

- shizofrenija 

- blodnjava motnja 
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- bipolarna motnja razpoloženja 

- panična motnja 

- demenca 

- odvisnosti. 

 

Biološka teorija 

Medicina predpostavlja in zagovarja, da ima človek z duševno boleznijo spremenjeno 

strukturo možganov ali pa je spremenjena njihova funkcija. Torej gre pri duševnih motnjah za 

odstopanja od normalne možganske strukture ali funkcije. Danes se raje kot o vzrokih za 

bolezen govori o dejavnikih tveganja kot spremenljivkah, ki so predhodnice izbruha. V 

preteklosti se je pojavilo prepričanje, da so vzroki duševnih motenj posledica fizičnih 

vzrokov. Medicina med biološke dejavnike tveganja šteje gensko zasnovo, okužbe, fizične 

travme, prehrano, hormone in zastrupitve. (Erzar 2007) 

 

Psihosocialni dejavniki 

Psihološki teoretiki domnevajo, da lahko psihološki konflikt, kriza, stres ali psihološka travma 

pri človeku privedejo do nastanka duševne bolezni. Psihološki dejavniki v ožjem pomenu so 

stres, razpoloženje, osebnost, značaj, spol. (Erzar 2007) 

 

Duševna bolezen je lahko posledica pomembnih dogodkov in stanj v človekovem okolju 

(vojna, nesreče) in kako si ljudje interpretirajo te dogodke. Med socialne dejavnike 

prištevamo starše, medosebne odnose, socialnoekonomski status, rasno pripadnost. (Erzar 

2007) 

 

Socialnokulturni vzroki vplivajo na to, kakšno podobo o sebi in drugih bo posameznik dobil 

od širšega okolja. Družba ima prevladujoč vpliv na to, kako se bo posameznik vključil vanjo 

in kako bo izražal potrebe. (Erzar 2007) 

 

2.6 Anksiozne motnje 

 

Anksioznost v bistvu pomeni stanje živčne napetosti. Tesnoba, trema, napetost, živčnost, 

strah in zaskrbljenost so le nekatere izmed njih, ki opisujejo sicer dokaj različna stanja, 
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katera pa se kažejo s podobnimi znaki. Strah ali tesnoba je normalna reakcija na 

grozečo nevarnost. Pripravi telo na boj ali beg tako, da poveča aktivnost možganov, 

pospeši delovanje srca in povzroči boljšo prekrvavitev mišic. Če pa mehanizem deluje 

narobe, se lahko sproži tudi, kadar ni nevarnosti. Telo se odziva na enak način kot na 

prave nevarnosti. Njegovo delovanje ljudem ne koristi več, ampak jih ovira. Anksiozne 

motnje se pojavljajo pri vseh starostih, tako pri otrocih kot pri starejših. Prizadenejo 

oba spola, čeprav so pri ženskah pogostejše. Anksiozna motnja ni le neprijetna za 

posameznika, ampak pomembno vpliva na številna področja življenja. Posledice so 

težave v medosebnih odnosih, izogibanje aktivnostim, ki naj bi bile prijetne in manjša 

uspešnost na delovnem mestu. ( Rebolj 2017) 

 

 Anksiozne motnje so najpogostejše psihične motnje in zaradi njih trpi več kot 10 % ljudi po 

vsem svetu. Anksioznih motenj je več in se med seboj razlikujejo po trajanju in izraženosti 

anksioznosti ter po vzroku, ki jo sproži. Anksioznost je spoznavni, čustveni, fiziološki in 

vedenjski odgovor na dejansko ali grozečo nevarnost. Anksioznost torej ni motnja sama po 

sebi. Anksionost je običajna, ko jo sproži pravi vzrok, doseže pravšnjo stopnjo in traja ravno 

prav dolgo. Nenormalnosti ali motnje lahko nastanejo v teh fazah. (Dernovšek, Tančič Grum 

in Sedlar Kobe 2017) 

 

VZROKI ANKSIOZNIH MOTENJ 

Anksioznost nastane, ko se aktivirajo obrambne reakcije – sistem boj in beg. Vzrok je lahko v 

zunanjih okoliščinah, lahko pa gre za posameznikov način predelave določenih okoliščin. V 

nadaljevanju so navedeni dejavniki tveganja, ki povzročijo večjo dovzetnost za razvoj 

anksionznih motenj. Tudi vzgoja vpliva na razvoj anksioznosti. Tipi vzgoje, ki so ugodni za 

razvoj anksioznosti, so pretirano zaščitniški strši, pretirano kontrolirajoči starši, preveč 

zahtevni starši, pretirano stroga vzgoja in vzgoja, kjer dobivajo otroci dvojna sporočila, 

posledično so zato zmedeni in nimajo občutka varnosti, saj ne vedo, kaj je prav in kaj ne. Tudi 

izkušnje, ki privedejo do čustvene odvisnosti in nezaščitenosti, so: zanemarjanje, fizično 

nasilje, spolna zloraba, alkoholizem v družini, zgodnje neprijetne izkušnje, da je življenje 

nevarno. Vse to vodi posameznika k večji budnosti in samozaščitniškemu vedenju. Nekatere 

osebne lastnosti posameznika so lahko lastnosti, ki predstavljajo dejavnike tveganja za razvoj 

anksioznih motenj. Prav tako na pojav anksioznosti vplivajo življenjski dogodki, saj moderno 

življenje prinaša nove izzive in vedno več negotovosti, zaskrbljenosti in strahu. Medicina pa 

predpostavlja kot vzrok anksiozonosti vpliv genov. (Kovač Volk 2011) 
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Motnjo lahko v nekem trenutku sprožijo dejavniki, kot so: neprijetni dogodki v okolju 

(nesreče, denarne težave), zdravstvene težave, izgube (smrt, razpad zveze, izguba dela), 

osamljenost, kopičenje stresnih situacij (velika odgovornost, vodenje ljudi, šolski neuspehi), 

pomembne življenjske spremembe (rojstvo, poroka, selitev, odgovorno delo), uživanje 

psihoaktivnih snovi. Motnjo pa vzdržujejo dejavniki: izogibanje, opuščanje dejavnosti, svojci, 

ki nepravilno pomagajo, osebnostne lastnosti. Simptomi anksioznih motenj so kognitivni 

simptomi, kot npr. nefunkconalne misli, težave s koncentracijo, pozornostjo in spominom. 

Čustveni simptomi se kažejo kot strah, razdražljivost, otopelost, nemoč, čustvena labilnost. 

Telesni simptomi pa so razbijanje srca, mišična napetost, slabost, hitro dihanje, nespečnost. 

Vedenje se kaže kot potreba po umiku – beg iz situacij, potreba po zaužitju alkohola ali drog, 

izogibanje okoliščinam in dejavnostim ter varovalno vedenje. Simptomi se med seboj 

prepletajo, vplivajo drug na drugega in se medsebojno ojačujejo. (Dernovšek, Tančič Grum in 

Sedlar Kobe 2017) 

 

Anksiozne motnje zdravijo s sproščanjem, s spreminjanjem mišljenja in vedenja ter z zdravili. 

2.6.1 Panična motnja 

 

Pri paničnem napadu si posameznik telesne znake tesnobe narobe razlaga in tako ustvari 

začaran krog. Njegov strah se poveča in prav tako tudi telesni znaki. O panični motnji 

govorimo, ko oseba doživi vsaj dva nepričakovana napada, ki jima sledi vsaj en mesec skrbi 

pred novim napadom, izgubo nadzora ali pred izgubo zdravega razuma. Posameznik se pri 

napadu narobe nauči, da je panični napad zanj nevaren. V resnici je le zelo neprijeten. 

Posameznik se vrti v začaranem krogu panične motnje, saj je narobe razumel telesne 

simptome strahu kot nevarne. Za zdravljenje panične motnje je torej potrebno razumevanje 

tega kroga in zavedanje, da je mogoče krog kjerkoli prekiniti. (Dernovšek, Tančič Grum in 

Sedlar Kobe 2017) 

 

Panični napad je lahko povezan z različnimi okoliščinami: preobremenitev, pomanjkanje 

spanja, zastrupitev, zloraba psihoaktivnih snovi, v povezavi z drugimi boleznimi. Pri napadu 

se tesnoba stopnjuje in oseba ima občutek, da bo umrla, da bo izgubila razum in znorela, 

izgubila nadzor nad svojim vedenjem in se čudno vedla ter sebi ali drugim kaj storila. 

Zbolevajo mlajši odrasli, ženske dvakrat pogosteje kot moški. Pred začetkom motnje je 
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prisotna velika preobremenitev. O panični motnji govorimo, kadar ima oseba več paničnih 

napadov v enem mesecu. V času med napadi bolnik nima težav. (Dernovšek 2013) 

 

2.6.2 Generalizirana anksiozna motnja 

 

Ta vrsta motnje se pojavlja kot pretirana skrb in zaskrbljenost za stvari, ki so posamezniku 

pomembne in mu predstavljajo vrednoto. Pretirano tesnobo posameznik doživlja in razume 

kot varovalo, da se bolje pripravi na negativne situacije, ki se mu lahko zgodijo. Pri vsem tem 

preceni nevarnost in podceni možnost reševanja. Prisoten je dvom vase in v reševanje težav. 

Pojavljajo se slaba koncentracija, razdražljivost, duševna napetost in stalno nelagodje. 

(Dernovšek, Tančič Grum in Sedlar Kobe 2017) 

 

Je najpogostejša anksiozna motnja in jo navadno pozno diagnosticirajo. Pri ženskah je 

pogostejša in se lahko prične že pred 20. letom. Značilna je dolgotrajna, stalna, prosto lebdeča 

tesnoba ter zaskrbljenost za stvari, ki so osebi pomembne (skrb za zdravje, družinske težave, 

denar ...). Ženejo se za popolnostjo, obenem pa dvomijo vase in v svoje sposobnosti. Iščejo 

zunanje potrditve in pri svojih uspehih zaradi prevelikih pričakovanj doživljajo premajhno 

zadovoljstvo. Značilno je stalno premlevanje, ki ne pomaga rešiti problema in ne doprinese 

olajšanja. Strah je usmerjen v prihodnost. Prisoten je dvom vase in v možnost ugodne rešitve. 

(Dernovšek 2013) 

 

2.6.3 Fobične anksiozne motnje 

 

To je skupina motenj, pri katerih pretirano tesnobo izzovejo okoliščine, ki sicer niso nevarne, 

npr. pajki, zaprti prostori, nastopanje ... Kot posledica se razvije izogibanje. (Dernovšek 2013) 

 

- AGORAFOBIJA 

Agorafobija pomeni strah pred odprtimi prostori. Pod ta izraz štejemo strah pred vsemi 

javnimi prostori oz. pred zapustitvijo prostora, kjer se oseba počuti varno in zaščiteno. Za 

osebe s to motnjo je značilna tesnoba v okoliščinah, iz katerih težko odide oz. obstaja 

verjetnost, da ne bo deležna ustrezne pomoči. (Bourne 2014) 
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- SOCIALNA FOBIJA 

Prepoznamo jo po čustveni vznemirjenosti in tesnobnosti ob izpostavljenosti drugim ljudem, 

kot zaskrbljenost za lastno socialno podobo, strah pred nastopanjem, strah pred avtoriteto. 

Ljudje doživljajo močan strah in že misel na druženje v njih vzbudi čustveno stisko. Začnejo 

se izogibati socialnim situacijam, včasih jih pripelje celo do izolacije. Povezana je s slabo 

samopodobo, preobčutljivostjo za kritiko in s šibkimi socialnimi veščinami. (Bourne 2014) 

 

Simptomi se kažejo kot močan strah pred neznanimi ljudmi; strah pred situacijami, v katerih 

bi jih presojali; strah, da bi se ponižali in osramotili; strah, da bi drugi opazili njihovo 

zaskrbljenost; anksioznost, ki moti dnevno rutino, delo, šolanje ali druge dejavnosti; 

izogibanje, da bi govorili pred ljudmi ali počeli karkoli, kar bi jih lahko spravilo v zadrego; 

izogibanje situacijam, v katerih bi utegnili biti v središču pozornosti. (Bourne 2014) 

 

- SPECIFIČNE FOBIJE  

Specifične fobije sodijo med najpogostejše motnje, saj se z njimi srečuje 10 odstotkov 

populacije. Za specifične fobije sta značilna močan strah in izogibanje. Med najpogostejšimi 

specifičnimi motnjami so: strah pred živalmi, strah pred višino, strah pred dvigali, strah pred 

letali, strah pred zdravnikom, strah pred boleznijo. (Bourne 2014) 

 

Osnova vseh anksioznih motenj sta povečana tesnoba in nemir. Tesnoba izgubi svojo 

varovalno funkcijo in postane moteča ter obremenjujoča. Zdravimo jih s psihoterapijo in 

zdravili. (Dernovšek 2013) 

2.7 Obsesivno kompulzivna motnja 

 

DSM – V - TR Diagnostični kriteriji motnje: 

a) Obsesije so ponavljajoče se, vsiljive, vztrajne misli - slike, ki so zelo vsiljive in 

neprimerne ter pri osebi povzročajo strah in stisko. Oseba jih želi zatreti ali ignorirati 

oziroma jih odpraviti z neko drugo mislijo ali dejanjem. 

Kompulzije so ponavljajoča se dejanja – umivanje, čiščenje, preverjanje ali miselna 

dejanja. Oseba s temi dejanji poskuša zmanjšati napetost, saj je prepričana, da s tem 

vedenjem prepreči strašen dogodek oz. stanje, npr. bolezen. 

b) Oseba na neki točki v življenju prizna, da so kompulzije ali obsesije prekomerne in 

nerazumne. 
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c) Obsesije ali kompulzije povzročijo izrazito stisko (trajajo več kot 1 uro na dan) in 

vplivajo na življenje osebe, na njen poklic in medosebne odnose. 

d) Motnja ni posledica zlorabe drog, zdravil ali splošnega zdravstvenega stanja. (Gluck 

2017)  

Torej so obsesije nezaželene kognitivne izkušnje, običajno povezane z občutki groze, gnusa 

ali moteče v smislu, da nekaj ni v redu. Kompulzije pa so vedenja oz. prikrita miselna dejanja, 

s katerimi oseba poskuša zmanjšati intenzivnost obsesij. (Gluck 2017) 

  

Diagnoza po MKB - 10 vključuje naslednja merila: 

Za OKM diagnozo morajo biti obsesivne misli, kompulzivna dejanja in preplet le-teh prisotni 

večino dni, vsaj 14 dni zaporedoma. Povzročati morajo neugodje in motiti vsakdanje 

življenje. 

Obsesivni simptomi: 

- Oseba jih mora prepoznati kot svoje lastne misli ali impulze. 

- Prisotna mora biti vsaj ena obsesivna misel ali kompulzivno dejanje, ki se mu bolnik 

neuspešno upira. 

- Ob misli, da bi bolnik uresničil obsesivno misel ali dejanje, ne sme doživeti užitka. 

- Neprijetne misli, podobe ali impulzi se morajo ponavljati. (Ziherl 2013) 

 

Postavljanje diagnoze OKM je lahko težavno. Strokovnjaki si pomagajo: 

- z vprašalnikom za obsesije in kompulzije, ki ocenjuje njihov širok spekter in določi, 

kako hudi so simptomi, 

- s strukturiranim kliničnim intervjujem,  

- s Padua vprašalnikom, ki so ga razvili v Italiji in ga sestavlja 60 vprašanj. Uporabljajo 

ga za oceno stopnje nelagodja, ki ga čutijo osebe ob OKM simptomih, 

- z Yale-Brownovo lestvico za obsesije in kompulzije. (Elliott in Smith 2009) 

 

Vsak človek ima občasno grde misli in skrbi, ali je pozabil kaj narediti. Posledično to 

preveri, da se prepriča, ali je vse v redu, in preveri, da se kaj ne bi zgodilo. To je 

skupna izkušnja vseh ljudi. Te misli pa so lahko pri nekaterih ovira za vsakdanje 

življenje. Veliko ljudi ne poišče pomoči pravočasno, saj jih je sram; mislijo namreč, da 
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se to dogaja samo njim, bojijo se, da se jim bo zmešalo in imajo premalo informacij o 

tej motnji. (Volarič 2013) 

 

Za obsesivno-kompulzivno motnjo so značilne prisilne misli – obsesije in prisilna 

dejanja – kompulzije. Misli so za osebo zelo neprijetne in človek z obsesivno-

kompulzivno motnjo se zaveda, da so nadaljnja dejanja nepotrebna. Poskuša ustaviti 

misli ali ne izvajati dejanj, vendar pa se ne more upreti. To so sicer povsem normalne 

misli in dejanja, ki se pojavijo pri vseh, razlika pa je v tem, da osebam z obsesivno-

kompulzivno motnjo te misli in dejanja uidejo izpod nadzora, ter postanejo tako 

problematične, da jih zelo ovirajo v življenju. (Volarič 2013) 

 

OBSESIJE: To so ponavljajoče se misli. Človek jih dojema kot lastne ideje, impulze, zamisli. 

To so besede, stavki, podobe ali impulzi, ki se mu vsiljujejo in se ponavljajo. Ponavljajo se 

brez posameznikove želje in človek se jih želi znebiti. Običajna prizadevanja za odstranitev so 

neuspešna. Po vsebini so mučna in v nasprotju z vrednotami ter povečujejo tesnobo. So 

nesprejemljive misli, predstavljajo breme, povzročajo nelagodje, človeka upočasnijo, ga 

naredijo manj funkcionalnega. (Veale in Willson 2005) 

 

KOMPULZIJE: So ponavljajoči se hotni postopki in rituali, ki jih oseba izvaja. So neprijetni 

rituali, izpolnjevanje pa prinese le trenutno olajšanje tesnobe. Človek rituale ponavlja, da se z 

njimi prepreči nekaj neugodnega, da se zmanjša tesnoba zaradi določene vsebine obsesij. 

Človek prepozna nesmiselnost ritualov, vendar se ne more upreti. (Veale in Willson 2005) 

 

Simptomi se pojavijo in okrepijo ob stresnih življenjskih dogodkih, ob spremembah v 

življenju, ob žalovanju, spremembi življenskih vlog. (Veale in Willson 2005) 

 

2.7.1  Vzroki za nastanek 

 

Vzročni dejavniki motnje: med vzroke za nastanek prištevamo biološke, psihološke in 

socialne dejavnike, ki se med seboj prepletajo. To so lahko: 

- osebnost (preveč izražene osebnostne lastnosti narekujejo način življenja, pravila, 

prepričanja, vrednote) 

- življenjske okoliščine 
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- biološki dejavniki (Meško 2017) 

- dejavniki okolja in stresne situacije (Travmatični dogodki lahko delujejo kot sprožilec 

simptomov. Prav tako stres ne povzroča motnje, ampak jo le poslabša.) 

- medicina predpostavlja vpliv genetike 

- infekcija: Streptokoki so vrsta bakterij, ki povzročajo v telesu, katero se bori, 

navzkrižno imunsko reakcijo. Streptokoki lahko povzročijo navzkrižno imunsko 

reakcijo v možganih. (PANDAS) 

- biološki dejavniki kot spremembe v delovanju serotoninskega in noradrenalinskega 

sistema. (Dernovšek 2013) 

 

Amigdala je pri ljudeh z OKM zelo dejavna. Možgani oseb z OKM malo drugače 

funkcionirajo in temu sledi drugačno doživljanje situacij in spremljajoče čustvovanje. Našteti 

so »osumljenci«, vzrok pa še ni znan. (Dernovšek 2013) 

 

OKM je posledica neustreznega obvladovanja anksioznosti in je povezana z delovanjem 

možganov ter vpliva na mišljenje, čustvovanje in vedenje. Študije so pokazale, da bi lahko 

mezencefalon igral vlogo pri OKM. Živčnih prenašalcev, kot je seratonin, je v tej možganski 

regiji pri osebah z OKM manj. Zmanjšana dostopnost serotonina lahko povzroča težave s 

pozornostjo in posledično poslabšanje OKM. Diencefalon sestavljata talamus in hipotalamus, 

ki naj bi imela vpliv pri OKM. Talamus prejema, razlaga in povezuje informacije. Študije so 

pokazale, da je talamus prekomerno aktiven in večji pri osebah z OKM. Orbitalna frontalna 

skorja je tudi pomembna pri OKM, saj naj bi imele osebe z OKM težave pri sprejemanju 

odločitev, načrtovanju in precenjevanju nevarnosti in tveganj. Bazalni gangliji pa misli 

spremenijo v dejanja. Neobvladljivi impulzi predstavljajo težavo mnogim osebam z OKM. 

Limbični sistem sestavljajo amigdala, hipokampus in gyrus cinguli. Amigdala predeluje 

čustvene informacije in je center spominov, ki sprožijo čustven odziv. Amigdala je bolj 

aktivna pri osebah z OKM, ko se srečujejo s situacijo, ki je povezana z njihovim tipom OKM. 

Hipokampus ima kritično vlogo pri ustvarjanju novih spominov, učenju ter orientaciji. Gyrus 

cinguli ima vpliv na to, kam se usmeri pozornost, prejema čustvene informacije in uravnava 

odgovor na bolečino ter agresijo. Pri osebah z OKM je prekomerno aktiven. (Elliott in Smith 

2009) 

 

Jeffrey Schwartz je predstavil koncept »zataknjenih možganov«. Osebe z OKM imajo le-te 

zataknjene v tokokrogu stalne vzburjenosti, ki napaja obsesije in kompulzije. Tokokrog skrbi 
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se začne v orbitalni frontalni skorji, ki je prekomerno aktivna in širi lažne alarme. Alarme 

pošilja v del bazalnih ganglijev, del limbičnega sistema in talamus. Ti deli so pri osebah z 

OKM bolj aktivni. Tudi normalni možgani ustvarijo nekaj lažnih alarmov, vendar pa jih 

možgani sami odkrijejo in ustavijo odgovor. OKM možganom pa manjka zmožnost 

preprečevanja ali zaviranja odgovorov na lažne alarme. (Elliott in Smith 2009) 

Prenašalca dopamin in seratonin sta pomembna v delovanju možganov oseb z OKM in sta 

glavna pri uravnavanju razpoloženja, energijske ravni delovanja posameznika in vedenja. 

(Elliott in Smith 2009) 

 

Populacijske študije kažejo, da naj bi imelo to motnjo 2,5 % populacije, kar se tiče prevalence 

skozi celo življenje. Psihiatri pa imajo težave pri prepoznavanju motnje. Veliko oseb ne pride 

do ustreznih terapevtov, ker OKM ni tako izražena in jih ne moti ali pa jih je sram in se bojijo, 

da bodo prepoznani kot nori. (Elliot in Smith 2009) 

 

Najpogostejše vsebine: kontaminacija – posledično umivanje, skrbi, da je nekaj narobe – 

posledično preverjanje, nagnjenost k simetriji – zlaganje, seksualne vsebine. (Elliot in Smith 

2009) 

 

OKM zasledimo v vseh kulturah. Lahko se začne že pri otrocih, mladostnikih ali mladih 

odraslih do 30. leta. Med spoloma je enako pogosta. Razvija se postopoma, začne se z malo 

simptomi, ki jih je sčasoma vedno več in več. Potek je običajno kroničen z izboljšanji in 

poslabšanji. (Elliot in Smith 2009) 

 

OKM se lahko slabša z napačnim načinom razmišljanja, kot je precenjevanje tveganja, 

nesprejemanje negotovosti, potreba po popolnosti, nadzorovanje misli, prevelika odgovornost, 

dojemanje misli kot resničnih, magično in nelogično razmišljanje. (Elliot in Smith 2009) 

 

2.7.2 Obsesije in kompulzije 

 

VRSTE OBSESIJ glede na vsebino obsesij: 
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- Agresivne obsesije: strah pred samopoškodovanjem, strah pred poškodbo drugih, 

nasilne ali grozljive podobe, strah pred nenadnim izrekanjem žalitev, strah pred krajo, 

strah pred odgovornostjo za hud dogodek, kot je požar, vlom. 

- Obsesije pred okužbami, umazanijo, nevarnimi stvarmi, strupi, onesnaženjem; tu je 

zajeta tudi kontaminacija z nevarnimi snovmi. 

- Seksualne obsesije. 

- Religiozne obsesije. 

- Obsesije zbiranja in varčevanja. 

- Obsesije s potrebo po natančnosti in simetričnosti. 

- Mešane obsesije: potreba po vedeti ali zapomniti si npr. številke, pomen barv, glasbo, 

strah pred izgubljanjem stvari ... 

- Somatske obsesije. (Dernovšek 2013) 

Veliko je vsebin, ki jih posameznik lahko obsesivno predeluje. Nekateri imajo več obsesij kot 

kompulzij. Ne pojavljajo se pri vsakem enako. Obsesije se lahko pojavljajo tudi same, brez 

kompulzij. (Dernovšek 2013) 

 

KOMPULZIJE: 

- Čiščenje, umivanje. 

- Preverjanje. 

- Ponavljajoči rituali: branje, pisanje, hoja. 

- Kompulzivno štetje. 

- Kompulzivno urejanje in razvrščanje. 

- Kompulzivno zbiranje, kopičenje. (Dernovšek 2013) 

 

SKUPNE LASTNOSTI OKM 

Obstajajo različne vrste obsesivno kompulzivnih motenj, ki pa imajo nekatere skupne 

lastnosti: 

1. Obsesije ali obsesivne misli (zaskrbljujoče misli). 

2. Kompulzije ali rituali (miselni; fizični – vidna dejanja). 

3. Iskanje zagotovila. 

4. Izogibanje določenim situacijam. 

5. Prelaganje odgovornosti na druge. 
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Ljudje z obsesivno kompulzivno motnjo naj bi imeli zelo visoke standarde, še posebej na 

področju moralnosti in odgovornosti. (Westbrook in Morrison 2010)  

 

OCENA PRISOTNIH OBSESIJ IN KOMPULZIJ 

Glede na te kriterije se oceni, ali oseba potrebuje zdravljenje in kakšno naj bo. 

Kriteriji za ocenjevanje: 

1. Čas, ki ga oseba porabi za kompulzije in obsesije. Po DSM IV je diagnoza motnje 

postavljena, če oseba za to porabi več kot eno uro na dan. 

2. Kako simptomi ovirajo življenje in koliko motijo dnevne obveznosti. Največje možno 

oviranje je, če se posameznik sploh ne more učiti, ne delati in se samo ukvarja z 

OKM. 

3. Kakšna je stopnja nelagodja, ki jo posameznik doživlja v določenih situacijah. 

4. Kako se je posameznik sposoben upirati ritualom in obsesijam. 

5. Občutek nadzora. 

6. Izogibanje določenim situacijam. 

7. Negotovost. 

8. Patološka odgovornost – občutek krivde. 

9. Počasnost zaradi motene pozornosti. 

10. Patološka dvomljivost. ( Dernovšek 2013) 

Pridružene težave so lahko zdravstvene ali pa socialne, ki še otežijo izboljšanje in krepijo 

OKM simptome: 

- težave v šoli, službi, odnosih 

- težave s spanjem, izčrpanost 

- omamljanje z drogami, alkoholom 

- posledice na koži 

- obiskovanje zdravnikov 

- depresija, druge anksiozne motnje (Dernovšek 2013) 

2.7.3 Opisi primerov ljudi z obsesivno kompulzivno motnjo 

 

Na podlagi lastnih življenjskih izkušenj in srečanj z osebami z obsesivno-

kompulzivno motnjo sem opisala nekaj primerov, da bi lažje razumeli obsesivno-

kompulzivno motnjo. (Volarič 2013) 
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1. Osebo je strah kontaminacije z azbestom. Strah jo je, da bi zaradi tega obolela 

in umrla. To je obsesija, ki je ves čas prisotna. Oseba se ne počuti varno v okolju, 

zato ves čas preverja, opazuje okolico in jo ves čas nekaj moti, tako da nikoli ni 

sproščena, ker mora biti ves čas na preži, da ne bi izgubila nadzora nad okoljem 

in morda spregledala kakšno nevarnost. To je zelo moteče in izčrpavajoče. 

Preventivno si oseba pretirano umiva roke, obraz in telo, da očisti možne sledi 

delcev azbesta. Prav tako jo moti prah v stanovanju in okolju in je ves čas v 

dvomu in strahu, da so vmes tudi delci azbesta in da jih bo vdahnila, zato 

pretirano čisti stanovanje, analizira možnosti in ob tem postaja vedno bolj napeta, 

vznemirjena in prestrašena. Po čiščenju stanovanja pa sledi še čiščenje sebe, saj 

obstaja dvom, da se je kontaminirala z azbestom. Te skrbi spremljajo to osebo ves 

dan in neprestano je v skrbeh, da ne bo pravilno odreagirala v nevarnih 

situacijah. Vseskozi živi v strahu in dvomu ter hoče imeti kontrolo nad življenjem. 

Motnja jo ovira pri vsakodnevnih opravilih, za katere porabi veliko več časa kot 

ostali ljudje in je tako posledično manj učinkovita v življenju. Velikokrat 

spregleda stvari, ki bi bile zanjo res pomembne, saj je z mislimi skoraj vedno pri 

azbestu, ker mora imeti ves čas kontrolo in se težko osredotoči na eno delo. Prav 

tako se težko zbere pri študijskih obveznostih, ker nima zadostnega občutka 

varnosti v okolju. (Volarič 2013) 

 

2. Otrok je na televiziji videl filme in oddaje o bolnikih z aidsom. To se ga je zelo 

dotaknilo in ni znal kritično ovrednotiti in opredeliti problema. Tako ga iznenada 

brez kakršnegakoli razloga popade strah pred okužbo z virusom HIV. Te misli so 

nerealne, vendar jih otrok dojema kot absolutno resnico, saj čuti enak strah kot v 

situacijah nevarnosti in situacijah srečanja z neznanim. Otroka je strah krvi in 

igel in vsak dan je strah večji in hujši. Otrok si iz preventivnih ukrepov ves čas 

umiva roke in obraz ter doživlja panične napade, saj se vsepovsod počuti 

ogroženega in ima občutek, da je vsepovsod kri in so prisotne igle. Strah ga je 

celo, da je kri v hrani in tako posledično začne odklanjati rdečo hrano ter se 

začne izogibati določenih situacij. Motnja je tako hitro napredujoča, da čez dva 

meseca otrok že ni več sposoben zapustiti hiše. Motnja in strah ga tako ohromita, 

da ni več sposoben socialnih stikov ter opravljanja vsakodnevnih aktivnosti. 

(Volarič 2013) 
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3. Primer dekleta, ki živi s svojim fantom. Pojavijo se ji neprijetne obsesije glede 

spolnosti in ima neprijetne misli ter verjame, da se prodaja, kljub temu, da si tega 

ne želi. V glavi se ji prikazujejo slike moških in prostitutk. Ob teh podobah 

doživlja grozne občutke in tesnobo ter dvomi v to, kdo je. Začne se izogibati 

spolnosti s fantom, saj doživlja spolnost kot nekaj grdega in slabega. Ves čas želi 

imeti kontrolo nad življenjem, zato si cele dneve zapisuje misli in ureja dnevnike, 

da slučajno česa ne bi pozabila. Pisanje in misli jo spremljajo vsak dan. (Volarič 

2013) 

 

4. Primer deklice, ki je nagnjena k perfekcionizmu in želi v šoli doseči najboljše 

rezultate in uspehe. Obsedeno se uči tudi do 12 ur dnevno in vse analizira, da 

slučajno česa ne bi spregledala. Ocena, s katero je zadovoljna, je samo petica, ob 

štirici se počuti že nesposobno, slabo in čuti hudo tesnobo. Neprestano v glavi 

premleva šolske probleme, ker jo je strah, da česa ne bo vedela. To jo zelo 

obremenjuje, saj mora imeti ves čas vse pod kontrolo in si ne sme dovoliti 

neuspeha ali spodrsljaja, saj bi ob tem doživela hud osebnostni zlom. (Volarič 

2013) 

 

2.8 Zdravljenje 

 

»Ko se po anamnezi in diferencialni diagnostiki postavi diagnoza, je potrebno bolnika 

celostno zdraviti. Ob medikamentozni terapiji se je izkazala za najučinkovitejšo kognitivno 

vedenjska psihoterapija. Zdravljenje se običajno začne z enim od zaviralcev ponovnega 

privzema serotonina. Ker deluje anksiolitično in izboljšuje razpoloženje, se bolnik že po nekaj 

tednih takega zdravljenja umiri in lažje sodeluje pri psihoterapevtskem zdravljenju.« (Ziherl 

2013, 236) 

  

2.8.1 Zdravila 

 

Za zdravljenje OKM se uporabljajo predvsem antidepresivi. Največkrat se uporabljajo 

antidepresivi iz skupine zaviralcev ponovnega prevzema serotonina. Antidepresivi SSRI so v 

zadnjih letih postali prva izbira medikamentnega zdravljenja anksioznih motenj. Vsa zdravila 
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SSRI povečajo raven serotonina v možganih, ker preprečijo ponoven privzem tega 

nevrotransmiterja v sinapsah. Zaradi povišanega serotonina se lahko število serotoninskih 

receptorjev na živčnih celicah v možganih zmanjša. Znižanje števila receptorjev omogoča 

milijonom živčnih celic v sistemu serotoninskih receptorjev, da postanejo manj občutljivi na 

spremembe v nevrokemičnem okolju, ki jih povzroča stres. Rezultat je manj nihanj 

razpoloženja in zmanjšana anksioznost. (Veale in Wilson 2005) 

 

Ob težjih oblikah OKM se predpišejo tudi antipsihotiki in benzodiazepin. 

 

2.8.2 Psihoterapija 

 

»Psihoterapija je namerna uporaba kliničnih metod in medosebnih značilnosti, ki slonijo na 

uveljavljenih psiholoških principih z namenom spremeniti klientovo vedenje, mišljenje, 

čustvovanje ali druge osebnostne značilnosti v smeri, ki jih klient želi.« (Žvelc 2011) 

 

Obstaja veliko različnih terapevtskih pristopov. V zadnjih letih se še posebej hitro razvijajo. 

Po letu 2000 naj bi bilo že več kot 400 pristopov. Priznane oblike terapije slonijo na 

teoretičnih osnovah in iz njih izhajajočih metod dela. Prav tako črpajo znanje iz 

nevrobioloških teorij in raziskav. Vse bolj je sprejeto integrativno gibanje različnih 

psihoterapevtskih pristopov. Psihoterapija se izvaja z določenimi cilji, ki se v različnih 

oblikah psihoterapije razlikujejo. Vsem je skupno, da želijo razreševati težave pa poteh preko 

pogovora v konkretnem terapevtskem odnosu. (Žvelc 2011) 

 

Obstajajo različni načini klasifikacije psihoterapije: glede na globino, na trajanje in glede na 

število oseb v obravnavi. (Žvelc 2011)  

»Klasifikacija glede na paradigmo, na kateri psihoterapevtski pristopi temeljijo: 

- psihoanaliza, psihoanalitične in psihodinamske psihoterapije (psihoanalitična 

paradigma) 

- vedenjske in kognitivne terapije (vedenjska in kognitivna paradigma) 

- eksistencialne in humanistične psihoterapije (eksistencialna in humanistična 

paradigma) 

- sistemske psihoterapije (sistemska paradigma) 

- integrativne psihoterapije (integrativna paradigma).« (Žvelc 2011) 
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Pripadajoči psihoterapevtski pristopi vedenjske in kognitivne terapije in njeni utemeljitelji: 

- vedenjska terapija - Wolpe 

- kognitivna terapija - Beck 

- racionalno emocionalna vedenjska terapija REBT - Ellis 

- dialektična vedenjska terapija - Linehan 

- na čuječnost usmerjena kognitivna terapija - Segal, Williams, Teasdale 

- terapija sprejemanja in predanosti - Steven Hayes. (Žvelc 2011) 

 

Tretja generacija KVT opušča boj proti simptomom in namesto tega predlaga vzpostavljanje 

distance do misli, ki jih oseba prepozna kot moteče. Ljudi učijo razvijanja veščin opazovanja 

notranjega dogajanja in ko se oseba postavi v položaj opazovalca, se notranja izkušnja 

spremeni. Ko ljudje skozi življenjske aktivnosti uresničujejo vrednote na področju odnosov, 

službe ali zdravja, postajajo simptomi čedalje manj pomembni. (Meško 2017) 

 

2.8.3 Kognitivne ter behavioristične teorije in terapije 

 

Pod vplivom radikalnega behaviorizma Watsona in Skinerja se je pojavil in začel razvijati 

behavioristični pristop k zdravljenju. Behavioristične tehnike, ki so bile tedaj uvedene, so se 

posvečale izključno vedenju kot edinemu objektivnemu in vidnemu pokazatelju 

psihopatoloških dogajanj in sprememb tekom zdravljenja. Ekstremni behaviorizem pa se ni 

mogel dolgo obdržati, ker so postale njegove omejitve očitne. Pojavila se je kognitivna teorija 

in uvedli so jo kot nov pristop k razumevanju in zdravljenju depresije. V kognitivni in 

behavioristični teoriji ni prostora za nezavedno. Dovoljujejo pa možnost, da se velik del 

psihičnega življenja odvija nezavedno. Ena od prednosti kognitivnih in behaviorističnih 

terapij je v njihovi dokazani učinkovitosti pri zdravljenju mnogih motenj v relativno kratkem 

obdobju zdravljenja. Kognitivni in behavioristični pristop k terapiji pomaga, da se v 

terapevtskem procesu natančno opredelijo cilji, da so konkretnejši, dostopni in merljivi. 

(Starčević 2010) 

 

»Kognitivno-vedenjska terapija je aktivna, časovno omejena, strukturirana, sodelovalna, 

usmerjena k cilju, sedanjosti in vedenju, oziroma zbirka psihoterapevtskih modelov, ki je 
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nastala s spojem kognitivne in vedenjske terapevtske usmeritve (Beck et al., 1979, Beck, 

1995).« (Popović 2012) 

 

Model spodbuja aktivno sodelovanje klienta pri raziskovanju povezav med problemi, 

okoljem, mislimi, občutki, zaznavami, preveritvi negativnih avtomatskih misli ter reševanju 

problemov. Nova, bolj realna razmišljanja ter nove aktivnosti naj bi vodile k bolj ustreznim 

odzivom. Terapija se uporablja kot individualna, občasno pa tudi kot skupinska. (Starčević 

2010) 

 

Racionalno-emotivna terapija (Ellis) in s kognitivnimi vidiki obogatena multimodalna terapija 

Arnolda Lazarusa sta poudarjali vlogo misli pri razvoju in ohranjanju problemov in tako 

postali prvi obliki kognitivno vedenjske terapije. S spajanjem metode Aarona Becka z 

obstoječimi tehnikami vedenjske terapije je nastal terapevtski pristop, znan kot kognitivno 

vedenjska terapija. (Smrdu 2009) 

 

Vedenjski del KVT temelji na predpostavki, da je vedenje naučeno, ter da se je motečega 

vedenja možno odvaditi in se naučiti bolj funkcionalnega vedenja. Po teoriji učenja je od 

posledic posameznega vedenja odvisno, ali se bo to vedenje utrjevalo ali oslabilo. Vedenjski 

in kognitivni del terapije sta neločljivo povezana, saj s spremembo mišljenja vplivamo na 

spremembo čustvovanja in vedenja, na drugi strani pa lahko s spremembo vedenja vplivamo 

na način razmišljanja in čustvovanje. (Inštitut za razvoj človeških virov 2016) 

 

Vedenjska terapija izhaja iz teorij učenja. Predpostavlja, da je tudi moteče ali 

neprilagojeno vedenje, ki povzroča človeku anksioznost in nezadovoljstvo, naučeno oz. 

pogojevano (naučeno s pogojnimi refleksi - odzivi). Ekstremni vedenjski teoretiki in 

terapevti se osredotočajo le na vedenje, intrapsihični dejavniki jih ne zanimajo. 

Sodobnejši vedenjski terapevti pa upoštevajo tudi intrapsihične procese, a predvsem v 

funkciji lažjega razumevanja posameznikovega vedenja. Za vedenjske terapevte so 

bistveni dejavniki proces učenja, okolje in izkušnje, ki jih posameznik ima ali pridobiva. 

Poudarjene so tri vrste enostavnega učenja: klasično pogojevanje, operantno 

pogojevanje in modelno učenje. (Pastirk 2011, 257-258) 

 

Oče kognitivno vedenjske terapije je Aaron Beck. Raziskoval je depresivne paciente in 

opažal, da imajo značilno negativno razmišljanje o sebi, svetu in prihodnosti. To je 
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poimenoval negativni kognitivni trias depresije. To je simptom depresije in vpliva na 

vzdrževanje depresije. Ugotovil je, da se razmišljanje posameznikov izraža na različnih 

nivojih. Tako, če imajo avtomatske misli negativno vsebino, sprožijo stiske in vplivajo na 

vedenje. Globlje imajo ljudje pravila ali predpostavke, ki so nastajali na osnovi življenjskih 

izkušenj. Najglobje pa so sheme ali bazična prepričanja, ki vsebujejo brezpogojna prepričanja 

o sebi, drugih in svetu. Izvirajo iz posameznikovih zgodnjih življenjskih izkušenj, lahko pa se 

nekoliko spreminjajo s kasnejšimi izkušnjami. Na osnovi teh ugotovitev je Beck razvil 

kognitivni model in postavil temelje. Razvil je lestvici za merjenje depresije in anksioznosti. 

Kognitivno vedenjske terapije predstavljajo skupino pragmatičnih pristopov k razumevanju in 

obravnavanju motenj in stisk. Za vse intervencije pa je značilno, da so ciljno usmerjene v 

prihodnost, fokusirane na problem, časovno omejene in bazirajo na empiričnih dokazih. Vsem 

kognitivnim terapijam je skupno pojmovanje človeka kot bitja s kapaciteto obvladovanja 

svojih prepričanj in vedenj ter, da so čustvena doživljanja in vedenja odvisna od tega, kako 

osmišlja lastne izkušnje. Kognitivne terapije lahko delimo v kognitivno restrukturacijske 

terapije, terapije, usmerjene v deficite soočanja in obvladovanja in terapije reševanja 

problemov. Z razvojem kognitivnih tehnik in integracijo teh z vedenjskimi pristopi so se 

začele razvijati številne kognitivno vedenjske terapije. V tretjem valu KVT ni le delo z 

vsebino, temveč tudi s procesi mišljenja. Uporablja se tudi vzhodnjaška filozofija in vloga 

sprejemanja ter osredotočenosti: Mindfulness Based Cognitive Therapy, Dialectical Behavior 

Therapy, Accepptance and Commitment Therapy. (Kuhar 2014) 

 

Osnova kognitivno vedenjske terapije je kognitivni model. Izhaja iz koncepta, da so vedenje, 

čustvovanje in razmišljanje med seboj povezani. Kako pa si bo posameznik neko situacijo 

razlagal, je odvisno od tega, kakšna prepričanja je razvil v zgodnjem otroštvu. Trajno psihično 

izboljšanje se lahko doseže s spreminjanjem disfunkcionalnih bazičnih prepričanj. Kognitivni 

model panične motnje je postavil David Clark, ki je izpostavil tri procese, kateri vzdržujejo 

motnjo. Prvi proces je katastrofično interpretiranje telesnih senzacij, drugi preobčutljivost, 

tretji pa so varovalna vedenja in izogibanje. (Kuhar 2014)  

 

Vedenjske tehnike bazirajo na principih klasičnega in instrumentalnega učenja ter teorijah 

socialnega učenja. Osnovni cilj je, da se z novimi izkušnjami nadomešča stare izkušnje in 

doživljanja tako, da stare slabijo. Novo vedenje je tako potrebno utrditi. (Kuhar 2014) 
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Treningi relaksacije so učinkoviti za prikaz, kako lahko klienti povečajo učinkovitost 

samokontrole in povečajo kontrolo nad motečimi fiziološkimi simptomi napetosti. Primer sta 

Jacobsonova tehnika progresivne mišične relaksacije in tehnike abdominalnega dihanja. 

Tehnike izpostavljanja pa so učinkovite pri delu s strahovi ali anksioznostjo. Pogosto se izvaja 

v obliki vedenjskih eksperimentov, lahko najprej v imaginaciji in nato v živo. ( Kuhar 2014) 

 

Metode podkrepljevanja in samopodkrepljevanja bazirajo na preverjenih principih teorij 

učenja. Gre za nagrajevanje ustreznih in adaptivnejših oblik vedenja, s čemer se povečuje 

verjetnost, da se bodo te aktivirale v podobnih situacijah in nadomestile stare disfunkcionalne 

oblike vedenja. Pomembne so še tehnike žetoniranja, treningi asertivnosti, samokontrole in 

učenje socialnih veščin. Osnovni cilj vedenjskih tehnik kot takšnih je, da z novimi izkušnjami 

učenja slabijo zgodnejše, disfunkcionalne oblike vedenja in jih nadomeščajo z novimi 

funkcionalnimi oblikami vedenja. (Kuhar 2014) 

 

Kognitivna terapija ponuja različne tehnike, ki se uporabljajo za spremembo negativnih 

avtomatskih misli, predvsem pa za spremembo disfunkcionalnih bazičnih prepričanj. Klienta 

je potrebno naučiti, kaj so to negativne avtomatske misli in miselne distorzije in, da bo znal 

le-te prepoznati pri sebi. V nadaljevanju so navedene  tehnike: 

- Klientu se razloži kognitivni model in se ga usposobi za prepoznavanje negativnih 

avtomatskih misli tako, da lahko doma prepozna le-te in vodi dnevnik. 

- Evalvacija negativnih avtomatskih misli z metodo Sokratskih vprašanj. 

- Razvijanje alternativnih pogledov. 

- Kreiranje racionalnih odgovorov. 

- Identifikacija pravil in bazičnih prepričanj je zahtevnejša. Za pomoč se uporablja 

tehnika sestopanja, s pomočjo katere se preverja pomen avtomatskih misli, dokler se 

ne pride do bazičnih prepričanj. 

- Za rekonstrukcijo bazičnih prepričanj se lahko uporabi rekonstrukcija zgodnjih 

spominov, ki pomaga identificirati in podoživeti pomembno zgodnjo izkušnjo in 

pomaga razviti drugačno razumevanje izkustva. 

- Rekonstrukcija skozi imaginacijo pomaga pri spremembi scenarija negativnega 

zgodnjega izkustva in se v imaginaciji doda pozitiven zaključek izkustva. (Kuhar 

2014) 
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Kognitivna terapija temelji na kognitivni teoriji osebnosti in psihopatologiji. Kognitivna 

terapija temelji na stalno razvijajočem se kognitivnem oblikovanju specifičnega problema. 

Kognitivna konceptualizacija vključuje pacientove aktualne probleme, kako so se razvijali, 

kako se vzdržujejo, katere disfunkcionalne misli in prepričanja so povezani z njimi, katere 

emocije in vedenja sledijo temu razmišljanju. Terapevt pacienta nauči, kako prepoznava svoje 

doživljanje skozi kognitivni model. Pomembni cilji uspešne terapije so na začetku 

vzpostavljanje stika, sodelovanje in zaupanje. Terapevt pazljivo posluša in povzema stavke. 

Kognitivna terapija je ciljno usmerjena in osredotočena na problem. Pacient se nauči 

prepoznavati svoje misli, stališča, prepričanja, jih testira ter nato spreminja. S spreminjanjem 

misli lahko spreminja svoje razpoloženje in vedenje. Usmerjena je v sedanjost, v 

prepoznavanje aktualnih problemov, lahko pa posega tudi v preteklost. Terapija je edukativna. 

Zelo pomemben del so domače naloge in izvajanje le-teh. Cilj je ublažitev ali odprava 

simptomov ter preprečevanje vrnitve bolezni. (Kuhar in Janjušević 2010)  

 

Ti osnovni principi se uporabljajo za vse paciente. Terapija pa se zelo razlikuje in je 

prilagojena posameznemu pacientu, naravi njegovih težav, njegovim ciljem, sposobnosti 

navezovanja na terapevta, motivaciji za spremembo, njegovim prejšnjim izkušnjam s terapijo 

in njegovim preferencam. Poudarek v terapiji je odvisen od pacientovih posebej izraženih 

težav. Cilj KT je narediti terapevtski proces čim krajši in pacientu čim bolj razumljiv. 

Terapevt se trudi, da uporablja razumljiv jezik, prilagojen pacientovi stopnji razumevanja. 

Vemo, da je psihološki jezik lahko človeku tuj, nenaraven in včasih je težko jasno posredovati 

zapletena psihološka dogajanja. (Popović 2012) 

 

»Teorija priznava vpliv bioloških in okoljskih dejavnikov, poudarja pa psihološke, 

sprejemajoč nauk, da ljudi bolj vznemerja to, kakšen je njihov pogled na stvari, kot pa stvari 

same. Predlaga se teza, da občutke in vedenje v glavnem določa način, na katerega oseba 

strukturira svet.« (Popović 2012, 579) 

 

Kognitivno vedenjska terapija se osredotoča na kognitivne procese. Bistvo je predpostavka, 

da so negativne kognicije definirane kot misel ali vizualna podoba. Kognitivna triada se 

nanaša na negativno percepcijo sebe, sveta in prihodnosti. Te interpretacije pa določajo 

čustvene, fiziološke in vedenjske reakcije. Kognitivne distorzije zadevajo vztrajno pristransko 

procesiranje informacij - napačnih zaznav zunanjih in notranjih dogajanj, spominov in 

miselnih procesov. (Popović 2012) 
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Problematične kognicije lahko izhajajo iz globoko ukoreninjenih prepričanj in pogojnih 

predpostavk. Osrednja prepričanja so neke vrste filter, skozi katerega oseba vidi samo sebe in 

svet. Iz njih izhajajo pogojne predpostavke – če ..., potem in druga pravila. Kognitivna 

podvrženost osebo predisponira na negativne misli, stres, depresijo in neproduktivno vedenje. 

(Popović 2012) 

 

»Formulacija problemov, longitudialna ali transverzalna, temelječa na kognitivnem modelu 

čustvenih motenj, ki postulira obstoj več pogledov na situacijo (Butler, 1999), je poglavitna 

značilnost kognitivno vedenjske terapije.« (Popović 2012, 582) 

 

»S širokim spektrom tehnik se pacienti zato učijo zavedanja svojih disfunkcionalnih misli, pa 

tudi drugih reakcij. Razčljenjevanje problemov in prikaz interakcije med petimi sistemi: 

okolje, misli, čustva, vedenje in fiziologija (Wright, Williams in Garland, 2002) pomaga pri 

razumevanju težav, zamenjavi disfunkcionalnih miselnih vzorcev z racionalnimi in 

izboljšanju depresivnih manifestacij.« (Popović 2012, 583) 

 

Cilji: 

- Splošni cilji, kot so zmanjšanje tveganja, stresa, simptomov, preprečevanje ponovitve, 

večanje razumevanja, funkcionalnost, izboljšanje zdravja in zadovoljstva. 

- To je edukativni model, ki želi klienta naučiti, da postane bolj znanstven, refleksiven, 

zavedajoč se povezav med kritičnimi situacijami in svojimi reakcijami. 

- Odkrivanje, ocenjevanje, testiranje problematičnih percepcij, interpretacij, pomenov in 

prepričanj ter iskanje alternativnih, bolj racionalnih in realnih perspektiv. 

- Predpostavlja se, da bo sprememba disfunkcionalnih vzorcev mišljenja izboljšala 

razpoloženje, vedenje in prinesla simptomatsko izboljšanje. 

- Cilji morajo biti: enostavni, specifični, merljivi, realni, fleksibilni, izraženi v 

pozitivnih terminih. (Popović 2012) 

KVT pa ni za vsakogar. Potrebna je primernost, ki se jo meri z ustrezno lestvico in ki 

vključuje zaupanje v terapijo, sprejemanje odgovornosti za spremembe, potencial za 

terapevtski odnos, osredotočenje na problem in dostop do avtomatskih misli in čustev. 

Potrebni sta tudi klientova sposobnost in pripravljenost za reševanje testov ter delo domačih 

nalog. (Popović 2012) 
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Prva faza terapije: Ocena, formulacija in vzpostavljanje terapevtskega odnosa, seznanitev s 

terapevtskim modelom. Pri oceni zberemo in analiziramo relevantne informacije o problemu, 

razvoju, dejavnikih, vsakodnevnem funkcioniranju klienta in o njegovi preteklosti. Hkrati s 

kliničnim intervjujem se uporabljajo tudi tehnike opazovanja in standardizirani instrumenti. Z 

izhodiščem v sedanjosti se problem razbije na manjše enote v povezavi s sistemi - okolje, 

čustva, kognicije, vedenje, fiziologija. Opisuje pa se tudi posledice in uporabo varnostnih 

strategij, ki problem ohranjajo. Terapevt skupaj s klientom razglablja o problemih in ciljih. 

(Popović 2012)  

 

Konceptualizacija primera (formulacija): povezuje teorijo in pacientove izkušnje, natančno 

opredeli terapevtove hipoteze o ustvarjanju in ohranjanju problemov. Še posebej se 

osredotoča na negativne avtomatske misli in povezavo z okoljem, čustvenimi, vedenjskimi in 

fiziološkimi posledicami ter dejavniki. (Popović 2012) 

 

Faza terapevtskih intervencij: Zastavljene naloge in naučeno se stalno posodablja z namenom 

redukcije kognitivnih in vedenjskih dejavnikov, ki ohranjajo slabo počutje. To pripomore h 

kognitivni restrukturaciji, zamenjavi skrajnih, negativnih razumevanj in neproduktivnih 

varnostnih strategij z bolj racionalnimi alternativami, kar vodi k preobrazbi problematičnih 

čustev. (Popović 2012) 

 

Kognitivne tehnike: psihološka edukacija, decentrizacija, evociranje misli in predpostavk, 

etiketiranje predsodkov in distorzij, vodenje dnevnika o negativnih mislih in aktivno soočanje 

z njimi, ocenjevanje intenzivnosti misli, razmišljanje o izvoru kognitivnih tem, metoda 

dokazovanja, metoda alternativnih pogledov, tehnike anketiranja, odvetnika, prijateljevega 

vidika, tortni grafikon - kontrast med lastno in tujo odgovornostjo, osredotočanje na 

verjetnost, tehnike meditacije, Sokratova metoda vprašanj, tehnika »kaj pa če« ... (Popović 

2012) 

 

Vedenjske tehnike: ekspozicija, tedenski razpored aktivnosti, sproščanje, distrakcija, 

vedenjski eksperimenti, zbiranje dokazov, preizkušanje situacij, testiranje napovedi, 

preverjanje osrednjih prepričanj, predpostavk ... (Popović 2012) 
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Pomembno vlogo imajo specifične in merljive domače naloge (izobraževanje, ocenjevanje, 

uporaba naučenega). (Popović 2012) 

 

Tradicionalna vedenjsko kognitivna terapija je uporabna na področjih, kjer se lahko jasno 

opredeli problem in cilj terapije, se jasno določi moteče vedenje, se ga lahko spremlja in 

prepozna kognitivne zmote. Nujna je pripravljenost in motivacija pacienta. (Pastirk 2011) 

 

2.8.4 Osnovni koncepti in pojmi kognitivne terapije 

 

KVT pomaga ljudem razumeti, da med dogodkom in končnimi občutji ter dejanji leži 

mišljenje ljudi, oziroma njihova prepričanja. Misli, mnenja in pomen, ki ga ljudje pripisujejo 

dogodku, porodijo čustvene in vedenjske odzive. Poudarja pomen povezanosti 

posameznikovega mišljenja z njegovo osebnostjo. Pomembna ni situacija, ampak pomen, ki 

ga oseba pripisuje tej situaciji. Razumevanje in interpretacija dogodkov sta odvisna od 

kognitivnih shem posameznika. Torej razumeti posameznikovo doživljanje in njegova čustva 

pomeni razumeti način, kako strukturira svojo realnost. Kognitivnih procesov ne vidimo kot 

vzroka psihičnih motenj, temveč kot komponento nastajanja in vzdrževanja motnje. (Pastirk 

2007) 

 

ABC model: 

A (aktivacijski dogodek) – B (prepričanje, pomeni o dogodku) – C (čustvene + vedenjske 

posledice) 

Torej pomen, ki ga oseba pripiše dogodku, vpliva na čustvene odzive na ta dogodek. (Pastirk 

2007) 

 

Avtomatska misel je miselni tok, ki obstaja ob manifestnem miselnem toku. Te misli ima vsak 

človek. Večinoma se jih ne zavedamo, lahko pa dosežemo, da postanejo dostopne naši 

zavesti. Ko jih ozavestimo, lahko vidimo, če trpimo zaradi disfunkcionalnih misli. Večinoma 

se ljudje zavedajo čustev, ki te misli spremljajo in ne preverjajo njihove verodostojnosti. To 

so nagle in kratke misli, ki pridejo avtomatično v obliki slik in kratkih vtisov. Ljudje jih 

pogosto sprejmejo kot resnico brez razmisleka ali ovrednotenja. Zavedajo se čustva in ne 

misli, ki čustvo spremljajo. V kognitivni terapiji se kliente uči prepoznavati te avtomatske 
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misli, kritičnega odnosa do njih in zamenjave negativnih avtomatskih misli z bolj 

sprejemljivimi za boljše počutje. (Pastirk 2007) 

 

Torej: najpomembnejši koncept kognitivne terapije je povezava misli in predstav s 

čustvovanjem, vedenjem in fiziološkimi telesnimi reakcijami. Ta proces pa se dogaja v 

kontekstu nekega okolja. (Pastirk 2007) 

 

Avtomatske misli vrednotimo glede na veljavnost in resničnost. Lahko so resnične, neresnične 

ali pa delno resnične. Pomembno je, kako neka misel vpliva na čustva posameznika. Torej so 

avtomatske misli funkcionalne ali disfunkcionalne. Disfunkcionalne oz. negativne avtomatske 

misli vzbujajo intenzivna negativna čustva in zavirajo konstruktivno vedenje. V terapiji se 

obravnava predvsem negativne avtomatske misli, ki so neresnične, izkrivljene in nekoristne. 

Ljudje v življenju doživljajo različne dogodke, tako prijetne kot neprijetne, in ob tem 

doživljajo različna čustva. Negativna čustva so, tako kot pozitivna, del našega življenja. 

Problem nastane, ko osebe s psihičnimi težavami napačno interpretirajo bodisi zanje 

ogrožujoče, nevtralne in ugodne dogodke, ker zaradi svojih čustvenih težav ne zmorejo 

kritično analizirati problemov in najti ustreznejših rešitev. (Sanda 2007) 

 

Prepoznavanje avtomatskih misli je veščina, ki jo klient postopoma pridobiva. V kognitivni 

terapiji se klient uči odkrivati in prepoznavati miselna izkrivljanja ali kognitivne distorzije. Če 

so ob neki situaciji te misli napačno izpeljani zaključki, govorimo o miselnih distorzijah. Z 

miselnimi izkrivljanji vrednotimo določene situacije v skladu z našimi osnovnimi prepričanji 

in pravili , s čimer ohranjamo notranje ravnotežje. (Sanda 2007)  

 

MISELNA IZKRIVLJANJA: 

- Vse ali nič mišljenje. 

- Napovedovanje prihodnosti. 

- Katastrofiziranje. 

- Izključitev pozitivnega. 

- Emocionalno presojanje. 

- Etiketiranje. 

- Poveličevanje negativnega in minimaliziranje pozitivnega. 

- Mentalni filter. 

- Branje misli. 
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- Posploševanje. 

- Personalizacija. 

- Formulacija: moral bi, moram. 

- Enostransko tunelsko videnje. (Sanda 2007) 

 

Ko klient pridobi spretnost prepoznavanja avtomatskih misli ter razume njihov vpliv na 

nastajanje čustvenih težav, nastanejo možnosti za njihovo kritično ovrednotenje in 

spreminjanje. S procesom spreminjanja avtomatskih misli v kognitivni terapiji namesto 

negativnega načina mišljenja uvajamo primernejši, objektivnejši in bolj funkcionalen način 

mišljenja. (Popović 2012) 

 

Avtomatske misli so najbolj na površju, sledijo vmesna prepričanja, pravila, domneve; 

najglobje pa so jedrna - bazična prepričanja. (Sanda 2007) 

 

Jedrna prepričanja so najgloblja ovrednotenja samega sebe, drugih in sveta. So rigidna in 

preveč posplošena. V terapiji jih odkrivamo postopoma, ko smo že razjasnili negativne 

avtomatske misli in predpostavljena vmesna prepričanja in domneve. V terapiji se klienta 

pouči o jedrnih prepričanjih, ki so večinoma nastala pod vplivom izkušenj iz otroških let. 

Učinek jedrnih prepričanj deluje kot kontekst, znotraj katerega se procesirajo prihajajoče 

informacije. Določajo, kako dojemamo in ovrednotimo dogodke. (Sanda 2007) 

 

Ko se prepoznajo dosedanja moteča prepričanja, je v terapiji potrebno skupaj s klientom 

zgraditi nova, bolj prilagodljiva prepričanja. Najboljše je, če so na novo zgrajena prepričanja 

utemeljena z novimi izkustvi in formulirana s klientovimi besedami. (Mlakar 2017) 

 

Zgodnje izkušnje v otrokovem dojemanju sveta ustvarijo kognitivne sheme (nastanejo jedrna 

in vmesna prepričanja). Kasneje v življenju, ko je oseba pod vplivom stresa - kritičnega 

dogodka, se ta kognitivna shema, ki je nastala v otroštvu, aktivira in vpliva na avtomatske 

misli, te pa vplivajo na čustva, vedenje in telesne reakcije. (Pastirk 2004) 

 

Znotraj vedenjsko kognitivnega pristopa obstajajo razlike med avtorji in obstaja veliko 

različnih tehnik:  

1. Prepoznavanje negativnih avtomatskih misli in disfunkcionalnih prepričanj: 
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- način opazovanja čustvenih sprememb med terapijo (Ko med terapijo pri klientu 

terapevt opazi spremembo, tako verbalno kot neverbalno, ga vpraša, katero misel je 

imel takrat v glavi.) 

- najslabše možne posledice (Klienta se vpraša, kaj bi se lahko najslabšega zgodilo v 

kontekstu njegove težave.) 

- pripovedovanje konkretnega dogodka (Klient naj govori o konkretnem dogodku – 

situaciji, v kateri se je slabo počutil. Pomembno je ugotoviti povezavo med 

avtomatsko mislijo in čustvom.) 

- dnevnik beleženja negativnih misli 

- izpostavljanje (Uporablja se kot metoda aktiviranja čustev. V teh okoliščinah 

aktiviramo pacientov strah z namenom dostopa do njegovih negativnih avtomatskih 

misli.) 

- igranje vlog 

- avdio video povratna informacija 

- manipuliranje z obrambnim vedenjem (Obrambno vedenje varuje ljudi pred 

neugodnimi občutki in ob uporabi teh vedenj postane določevanje negativnih 

avtomatskih misli bolj nejasno. Manipuliramo ga lahko v smeri naraščanja ali 

upadanja.) 

- spraševanje po podobah. (Pastirk 2004) 

 

2. Modifikacija negativnih avtomatskih misli in disfunkcionalnih prepričanj: 

- izpraševanje dokazov 

- videnje nasprotnih dokazov 

- beleženje miselnih distorzij 

- uporaba racionalnega odgovora 

- dobra opredelitev in operacionalizacija pomena  

- analiza stroškov in koristi 

- krožni diagram 

- tehnika kontinuuma 

- argument in kontra argument 

- tehnika ekstremnih kontrastov 

- tehnika sestopanja 

- uporaba drugih kot vzor za spreminjanje prepričanj 
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- historični test prepričanj 

- rekonstrukcija zgodnjih spominov 

- izobraževanje 

- trajna prezentacija kognitivnega modela. (Pastirk 2004) 

 

3. Vedenjski eksperimenti in učenje novega vedenja: 

vedenjski eksperiment ima tri cilje: socializacijo, reatribucijo in modifikacijo afekta. 

 (Pastirk 2004) 

Za zdravljenje OKM je najboljša kognitivno vedenjska terapija: 

- Odlične sheme za postopno soočanje. 

- Tehnike za preusmerjanje misli. 

- Tehnike za vzpostavljanje ponovnega nadzora nad svojim življenjem. 

- Tehnike za povečevanje asertivnosti. 

2.9 Kognitivno vedenjska terapija in obsesivno kompulzivna motnja 

 

V okviru raziskovanja obsesivno kompulzivne motnje in zdravljenja s kognitivno vedenjsko 

terapijo se opiram na delo avtorja Davida A. Clarka, ki je strokovnjak s tega področja in je 

avtor knjige COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY FOR OCD, ki jo povzemam v 

nadaljevanju raziskovalnega dela: 

 

OKM je kronična in zelo utrujajoča motnja, ki prizadene 1 do 2 % splošnega prebivalstva 

predvsem v času adolescence oz. pri mlajših odraslih do 25. leta. Pojavlja se v obdobjih z 

obdobji mirovanja, obdobji izboljšanja in obdobji poslabšanja simptomov. Na poslabšanje 

vplivajo stresorji – sprožilci, velikokrat iz okolja. Poslabšanje simptomov ima vpliv na 

posameznikovo življenje in delovanje. Ugotovljene so bile različne podvrste motnje, ki se 

lahko razlikujejo v psiholoških procesih in strukturi strahu pri ohranjanju obsesivnih 

simptomov. Tako je potrebno prilagoditi zdravljenje glede na podtip OKM, saj ni vsak način 

uspešen pri vsakem podtipu. Še dodatno pa otežujejo zdravljenje kombinacije OKM z 

depresijo in različnimi anksioznimi motnjami. Ta zelo pestra mešanica kognitivnih, 

vedenjskih in afektivnih simptomov predstavlja zelo velik izziv za klinične raziskovalce in 

praktike, ki se ukvarjajo z razumevanjem in zdravljenjem OKM. (Clark 2007) 
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Ocena obsesivnih misli, podob ali impulzov je lahko težka zaradi narave obsesivnih pojavov, 

čeprav vsebina obsesij kaže, da so omejene na določene teme, ki sem jih opredelila v 

začetnem poglavju o obsesivnih mislih. Skoraj vsaka misel, slika ali impulz je lahko 

obsedenost, če se nanj oseba odzove na patološki, neprimeren način, in, če oseba tesnobo, ki 

ob tem nastane, poskuša zmanjšati - nevtralizirati s kompulzijami (najpogostejše kompulzije 

so navedene v začetku naloge). Pomembna je tudi sposobnost pacienta za razlikovanje 

običajnih vsiljivih misli od vsiljivih misli - obsesij, ki so simptom OKM. S kompulzijami pa 

osebe vzdržujejo motnjo. Pretekle raziskave in zdravljenja so se osredotočali predvsem na 

vidne kompulzivne rituale, ki so vzdrževali motnjo. Imamo pa poleg vidnih tudi prikrite 

oblike nevtralizacije. Mnoge od teh kognitivnih strategij odziva najdemo tudi pri drugih 

kliničnih motnjah in pri prebivalstvu brez težav. Ljudem brez težav se zdijo te kompulzivne 

strategije za zmanjševanje nemira in napetosti neučinkovite in nesmiselne. Osebam z 

zaskrbljujočimi obsesijami pa ta kompulzivna vedenja pomagajo vsaj kratkoročno zmanjšati 

stisko, saj so prepričani, da je njihovo vedenje koristno. Kognitivno vedenjski terapevti se 

morajo torej ukvarjati z različnimi odzivi nadzora in ne samo s kompulzivnimi vedenji. (Clark 

2007) 

 

Metodične vrednosti vedenjskega vidika raziskovanj OKM ni mogoče zanikati. Pred tem je 

bil prispevek raziskav psihologije zanemarljiv. Temelji na strahu in kognitivno vedenjski 

teoriji ter raziskavah. Eksperimentalno delo, ki izhaja iz vedenjskih teorij, je pripeljalo do 

napredka v razumevanju psiholoških mehanizmov, ki so vključeni v vztrajnost obsesij in 

kompulzij. Sedaj je znano, da je večina obsesij neprijetnih, to so vsiljive misli, ki v 

posamezniku sprožijo hudo tesnobo. Posameznik kratkoročno zmanjša to neugodje s 

kompulzivnim vedenjem. (imamo odkrite in prikrite kompulzije). Najpomembnejše s 

področja zapuščine vedenjskega modela je zdravljenje s tehniko »EXPOUSURE AND 

RESPONSE PREVENION - ERP«. Tehnika izpostavljanja in preprečevanje odziva je 

znanstveno utemeljeno in učinkovito zdravljenje OKM, zlasti pri kompulzijah umivanja in 

preverjanja. Lahko se zdravi blago do zmerno obliko OKM, v težjih primerih pa tehniko ERP 

uporabljajo v kombinaciji z zdravili. Ima dolgoročne učinke in pokaže se izboljšanje 

simptomov OKM. Obstajajo pa tudi nekatere pomanjkljivosti in omejitve pri tem pristopu. 

(Clark 2007)  

 

Težave, ki so nastale pri zdravljenju OKM, vodijo v ponovno iskanje in preučevanje 

pristopov. V zadnjih letih so raziskovalci preusmerili svojo pozornost na kognitivno podlago 
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OKM. V naslednjih poglavjih razpravlja avtor o kognitivno vedenjski teoriji in zdravljenju 

OKM in ohranja trdne temelje v vedenjskem pristopu. (Clark 2007) 

 

Prisotnost dvoma, ponavljajočih preverjanj, počasnost, je vodila raziskovalce, da raziščejo, ali 

imajo osebe z OKM primanjkljaje v nekaterih kognitivnih procesih. Nevropsihološke 

raziskave kažejo, da primanjkljaji v izvršni funkciji, neverbalni spomin in zaupanje v 

spominske sodbe lahko označujejo OKM. Te ugotovitve so skladne s študijami 

nevrofiziologije. Raziskave za obdelavo podatkov pristranskosti pri obsesivno kompulzivni 

motnji niso dokazale prisotnosti motnje specifične pristranskosti za ogroženost. Aparat za 

obdelavo podatkov pri osebah z OKM je lahko precej drugačen od tistega pri drugih 

anksioznih motnjah. Še posebej, če je bila vzpostavljena bolj prodorna pozornost 

pristranskosti za grožnjo. To bi podprlo potrebo po bolj raznolikem zdravljenju. Kognitivni 

model za OKM izpostavi dojemanje odgovornosti kot kritični element za ohranjanje motnje. 

V raziskavi so preučili odnos med odgovornostjo in simptomi za OKM. Salkovskis model 

preučuje odnose med odgovornostjo, avtomatskimi mislimi, povezanimi s povzročeno škodo 

in stopnjo izraženosti simptomov OKM. Na podlagi analiz podatki potrjujejo, da prodorna 

odgovornost pomembno prispeva k napovedi simptomov OKM. (Clark 2007) 

 

Delo OCCWG (Obsessive - Compulsive Cognitions Working Group) je povzročilo najbolj 

celovite in natančne ukrepe ter poročilo o OKM. Razvidno je, da prepričanja, odgovornost, 

dajanje večjega poudarka mislim, nadzor nad mislimi, precenjevanje grožnje, nestrpnost, 

negotovost, perfekcionizem - vse to predstavlja kognitivni profil OKM. Glede na te 

kognitivne konstrukte se klienti odzivajo na zdravljenje. (Clark 2007) 

 

Značilni so: nepravilne presoje situacij, nezaželjene in vsiljive misli, slike in nato nadaljnji 

poskusi nevtralizacije neprijetnih občutij s kompulzivnimi rituali. Nezaželeni vdori obsesij 

prerastejo v bolezensko stanje motnje le pri majhnem številu ranljivih posameznikov. 

Nagnjenost k obsesivnemu razmišljanju ohranjajo neprilagojena prepričanja, prisotnost TAF 

(thought action fusion), sklicevanje na pretirane in disfunkcionalne nadzorne miselne 

strategije. (Clark 2007) 

 

Mogoče je, da so nepravilne ocene in prepričanja posledica OKM, ne pa vzrok, so domnevali 

Rachman, Salkovskis in drugi. Kljub številnim neodgovorjenim vprašanjem kognitivno 

klinični raziskovalci pogumno obdelujejo nove pristope za zdravljenje obsesij in kompulzij. 
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Posamezniki z OKM težko nadzorujejo svoje nezaželene misli. Eksperimentalne študije o 

zatiranju misli so doprinesle nekaj oprejemljivih rezultatov o nadzorovanju vsiljivih misli. 

Zelo pomembno je vprašanje vztrajanja obsesij. Jasno je, da popolnega zatrtja in nadzora nad 

nezaželenimi mislimi ni mogoče doseči. (Clark 2007) 

 

Predstavljen je bil nov kognitivno vedenjski model obsesij, ki poudarja vlogo napačnih ocen 

nadzora misli. Ta formulacija predlaga številne dejavnike ranljivosti, vendar pa model določa 

dve konceptualni ravni ocenjevanja. Na primarni ravni ocenjevanja – neželene, vsiljive misli 

bodo še naprej vztrajale, če so te miselne ideje osebi pomembne, so v nasprotju s 

posameznikovimi vrednotami in ideali, ga ogrožajo in so pričakovane negativne posledice pri 

tem posamezniku ali pri drugih. Ta napačna ocena bo skupaj s povečanim občutkom 

odgovornosti privedla do povečanega prizadevanja za nadzor misli, kompulzij in 

nevtralizacijo občutkov. Na sekundarni ravni – napačna miselna kontrola prispeva k 

povečanju stiske, povezane z obsesijami. Oseba z OKM se ne trudi le kontrolirati obsesij, 

ampak jo skrbijo tudi posledice nepopolnega miselnega nadzora. Če bo ta predhodna analiza 

pravilna, potem bo intervencija usmerjena v spreminjanje disfunkcionalnega miselnega 

nadzora prepričanj. To bo odločilen element pri zdravljenju obsesij. (Clark 2007) 

 

Kognitivno vedenjska ocena obsesivno kompulzivne motnje vključuje diagnostiko in 

psihološki intervju, standardiziran za OKM ukrepe. Vsi ti podatki prispevajo k oblikovanju 

delovne hipoteze o situacijskih, kognitivnih, čustvenih in vedenjskih dejavnikih, ki ohranjajo 

obsesije in kompulzije. Ta formulacija problema je podlaga za kognitivno vedenjsko 

intervencijo. Kognitivno vedenjska terapija je pristop, ki temelji na teoretskih načelih in je 

usmerjen na zdravljenje obsesij in kompulzij. Razlog za uspešnost in uporabo te terapije pri 

zdravljenju OKM so kognitivne raziskave Paula Salkovskega, Rachmana in delovne skupine 

OCCWG (Obsessive - Compulsive Cognitions Working Group). Obstajajo pa tudi negativne 

ugotovitve kognitivnega modela. Prvih nekaj terapij je pomembnih za uspešno zdravljenje. 

Pogost neuspeh zdravljenja je posledica neuspešnega začetka in težave zasledimo v zgodnjih 

fazah zdravljenja. Za uspešno zdravljenje je pomemben pozitivni terapevtski odnos, skupna 

konceptualizacija in postavitev ciljev ter močna motivacija posameznika za dosego 

spremembe. Pomemben delež kognitivno vedenjskega pristopa pri zdravljenju OKM je 

izobraževanje o obsesijah in kompulzijah v začetnih terapijah, tako da klient razume potek in 

delovanje svoje bolezni. Pomembno je, da terapevt ne gre prehitro v kognitivno 

prestrukturiranje in v vedenjske intervencije zdravljenja. Klienti morajo razumeti in sprejeti 
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kognitivno vedenjski model in razlago stisk ter vztrajanja obsesij. Če klient še naprej izraža 

dvome o lastnem ocenjevanju in vlogi nevtralizacije pri vzdrževanju obsesij, je le malo 

verjetno, da bodo z vajami spremenili kognitivno miselne ocene in odzive na napetost. Če pa 

klient sprejme model, s tem poveča lastno motivacijo in željo po spremembi ter to posledično 

vodi v boljše sodelovanje v terapevtskem odnosu. (Clark 2007) 

 

Kognitivno vedenjski pristop ločuje od strogega vedenjskega pristopa za zdravljenje OKM to, 

da ima poudarek in težo na kognitivni taktiki takojšnjega spreminjanja nepravilnih obsesivno 

kompulzivnih ocen in prepričanj. Klienti se morajo naučiti ločiti svoje napačne ocene in 

interpretacije od pomembnih stvari. Ko je to doseženo, sledijo kognitivne strategije 

prestrukturiranja – spreminjanja napačnih ocen groženj, pretirane odgovornosti, prevelikega 

pomena, nadzora, negotovosti, perfekcionizma in tolerance do strahu in stiske. To je zgodaj 

uvedeno v terapiji za boljše sprejetje vedenjskih tehnik. Poleg tega kognitivno 

prestrukturiranje vpliva na mišljenje posameznika in rahlja njegova absolutna prepričanja ter 

mu poda širši pogled. Pomembno je, da se klienti naučijo videti vsiljive misli kot nesmiselne 

in nepomembne. (Clark 2007) 

 

Sledi vedenjska intervencija. Mnoge od teh strategij so del ERP. Zasnovana so tako, da 

izpodbijajo napačne ocene in prepričanja. Simptomatično izboljšanje je možno le s kognitivno 

spremembo, ko se posameznik nauči, da do posledic, ki se jih je bal, ne bo prišlo in da so 

njegova prizadevanja za nadzor nesmiselna in nekoristna. Najbolj učinkovita je strategija 

izpostavljanja. Vedenjske vaje, ki temeljijo na izpostavljenosti in preprečevanju kompulzij, se 

uporabljajo za preverjanje napačnih ocen in prepričanj o kontroli. Vedenjske izkušnje in 

okrepitev alternativne perspektive, ki jih pridobijo s to tehniko, imajo odločilno vlogo pri 

učinkovitosti zdravljenja obsesij. Potrebno je obravnavati klientova osebna prepričanja in 

metakognitivno shemo, ki so podlaga za izboljšanje in vzdrževanje dobrega stanja. Terapije se 

morajo osredotočati na odpravo težav in uvajati preventivne strategije za primer ponovitve 

bolezni. Kliente se spodbuja, da so pozorni na ponovitev simptomov in da pravočasno 

ukrepajo. Uvedba kognitivnih konstruktov v psihološki model OKM je relativno nova. 

Napredek v razumevanju kognitivnih osnov obsesij je močna empirična podlaga za KVT 

zdravljenje. Kljub napredku v razumevanju kognitivne podlage tako obsesij kot kompulzij so 

potrebne še nadaljnje raziskave o treh ključnih vprašanjih kognitivno vedenjske formulacije. 

Ni jasno, ali so napačne ocene situacije in napačna prepričanja značilni za motnjo ali pa so ti 

kognitivni pojavi pomembni za druge klinične pogoje. So pomanjkljive ocene odgovornosti, 
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nadzor misli, nemir in negotovost posebnosti motnje ali pa so posledica splošne stiske ali 

negativnega spoznanja? Za oceno je pomembno vprašanje specifičnosti. Drugo pomembno 

vprašanje je, ali je napačno spoznavanje vzrok, posledica ali » epizodni pojav« obsesivno 

kompulzivnih simptomov. Potrebna bo raziskava vzročnih kognitivnih spremenljivk v 

kognitivno vedenjski formulaciji obsesivno kompulzivne motnje. Tretje pomembno vprašanje 

za nadaljnje raziskave pa je obstoj povezave kognitivne občutljivosti na obsesije in 

kompulzije. Predlog je, da bi kognitivni znanstveniki preiskovali kognitivno ranljivost v 

vzorcih bolnikov z OKM, ki so okrevali in pri katerih je tveganje za ponovitev večje kot v 

splošni populaciji. (Clark 2007) 

 

2.9.1 Izpostavljanje in preprečevanje odziva 

 

V kontekst kognitivno vedenjske terapije spada veliko podobnih vrst terapije, ki jih terapevti 

uporabljajo za zdravljenje različnih psihičnih motenj. Za zdravljenje obsesivno kompulzivne 

motnje je najpomembnejša tehnika izpostavljenosti in preprečevanje odziva. 

 

Izpostavljenost se nanaša na misli, slike, predmete ali situacije, v katerih so osebe zaskrbljene 

(njihove obsesije). Preprečevanje odziva pa se nanaša na konkretne odločitve – NE 

NAREDITI KOMPULZIVNEGA VEDENJA, ko obsesije/anksioznost sprožijo tesnobne 

občutke. Na začetku se izvaja pod vodstvom terapevta, kasneje pa se klienti sami usposobijo 

za upravljanje s tehniko ERP. Klienti se namerno soočijo s svojimi strahovi z zavezo, da ne 

bodo izvajali kompulzij, ki jim začasno zmanjšajo tesnobo, ampak tesnobo zdržijo. Ko to 

večkrat ponovijo, doživijo padec v občutkih tesnobe in anksioznosti. Stopnja tesnobe se 

zmanjša. Ta naravni padec v stopnji strahu, ki je sprožen pri izpostavitvi in namernemu 

preprečevanju kompulzivnega odziva, se imenuje habituacija.  (International OCD Foundation 

2017)  

 

Tesnoba je kot alarmni sistem. Alarm je tam zato, da bi vzbudil pozornost. Če pride ropar v 

hišo, ima alarm funkcijo, da ljudi opozori na nevarnost, sledi pa ukrepanje, da ljudje zaščitijo 

sebe in svojo družino. Ampak, kaj pa, če se sproži alarm zaradi napake in je lažni? Telo ljudi 

bi se na alarm odzvalo enako kot v resnični nevarnosti. Obsesivno kompulzivna motnja telesu 

prevzame alarmni sistem in ga nadzoruje. Alarmni sistem pa bi moral biti za to, da ljudi 

varuje pred nevarnostjo. Namesto, da bi ljudi (z OKM) njihov alarm opozoril na resno 
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nevarnost, se ta začne odzvati že na majhen sprožilec, kot da je to absolutno strašna, 

katastrofalna grožnja. Pri osebah z OKM pride do napake pri sprožanju telesnega alarma v 

primeru nevarnosti (sistem v možganih BOJ – BEG). Pri OKM možgani sporočajo, naj bodo 

ljudje pozorni na možnost nevarnosti. Osebe z OKM imajo velikokrat občutek, da so v 

nevarnosti tudi v primerih, ko drugi ljudje brez te motnje vedo, da obstaja zelo majhna 

verjetnost, da se bo nekaj slabega zgodilo. Tako osebe z OKM nimajo kritične presoje do 

možnosti ogroženosti. (International OCD Foundation 2017) 

 

S kompulzivnimi rituali so ljudje prepričani, da imajo nadzor nad situacijo in lahko ukrepajo, 

ko začutijo »lažni alarm«. Teh alarmov je vedno več in tudi ukrepanja je posledično več. S 

tem pa so možganom prenesli informacijo in okrepili misel, da so vedno bolj v nevarnosti 

tudi, če je v resnici ni. Ne ločijo več lažne in prave nevarnosti. Odločitev za ERP terapijo je 

zelo težka odločitev. Potrebno je, da osebe vedo, da je izpostavljenost in preprečevanje korak 

na poti zdravljenja OKM in spreminjanja delovanja možganov, ki so utrdili napačno vedenje 

in reagiranje.  (International OCD Foundation 2017) 

 

2.9.2 Dan Siegel: Notranji pogled 

 

V nadaljevanju opisujem Sieglov notranji pogled in odlomek iz njegove knjige, kjer je 

navedena terapija z deklico, ki ima OKM. Dan Siegel ima svojevrsten pristop za zdravljenje 

OKM, ki pa ni splošno sprejet. 

 

Mladostniški možgani se začnejo spreminjati v prefrotalni skorji – korteksu in tako začnejo 

najstniki razmišljati o sebi, življenju, umrljivosti, minljivosti, človeškem obstoju. Od tretjega 

do četrtega leta otroci razmišljajo o smrti na način, da se zavedajo, da ljudje in živali ne živijo 

večno. Mladostniki pa zaznavajo čas in ta postane vgrajen v njihov svetovni nazor. Zavedajo 

se, da je življenje začasno, negotovo in omejeno. (Siegel 2011) 

 

Veliko živalskih vrst ima živčni sistem, ki omogoča predvidevanje dogodkov. Edinstveno 

človeška pa je zmožnost planiranja, ki nam omogoča ustvarjati. Ljudje zaznavajo svoj um in 

predstavo časa. Zavedajo se, da ljudje umrejo in da življenje ni večno. Sposobnost zaznavanja 

ljudi uči o spremembah in minljivosti, hkrati pa se zavedajo svoje moči vplivanja na okolje. 
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Trudijo se imeti nadzor tako, da bi svet izpopolnili z varnostjo in gotovostjo. Prefrontalni 

korteks omogoča , da »um« planira, sanja, si predstavlja. (Siegel 2011) 

 

Borbe z mislijo o smrtnosti in minljivosti zahtevajo, da se ljudje potopijo v iluzijo in iščejo 

globlji pomen življenja. Udobje in pomen iščemo na različne načine iskanja od religije do 

znanosti. Nekateri se lotijo eksistencialne bojazni, drugi pa se odločijo za beg. Ljudje porabijo 

veliko energije, da se soočajo z realnostjo. Izogibalne strategije se pojavljajo v različnih 

oblikah temeljne negotovosti (deloholizem, obsedenosti ...) in udobje iščejo v zadovoljevanju 

z materialnimi dobrinami ali pa pastanejo odvisni od adrenalinskih aktivnosti. Vse to so 

začasni pobegi; ko pa te vznemirjenosti nimajo, lahko postanejo tesnobni in z občutki notranje 

praznine. Človeška iznajdljivost in tehnične veščine lahko premagajo temeljno negotovost. 

Znanje je že od nekdaj pomenilo preživetje. Primer: znanje, da so ljudje ločili strupene 

rastline od užitnih. Ljudje imajo prirojen nagon za predvidevanje o situacijah, vendar pa so ti 

stari občutki - nagoni povezani neposredno s sodobno kulturo, ki vsakodnevno posreduje 

številne informacije in v ljudeh ustvarja dvom in negotovost. (Siegel 2011) 

 

Pred leti so znanstveniki zelo malo vedeli o nevronskih povezavah in so terapevti posvečali 

veliko časa, da so prišli do gumba za simptom. Ko so odpravili ta problem, pa se je le 

zamenjal z drugim. Sedaj delujejo direktno z možganskimi povezavami. (Siegel 2011) 

 

V poglavju je opisana zgodba 12-letne deklice, ki je zbolela za OKM. V preteklosti ni imela 

težav. Pred nekaj meseci pa so se pričeli stopnjevati strahovi in kompulzivno vedenje. Skrbele 

so jo naravne nesreče, ki jih je zaznala v novicah. Njen um je zaznal nevarnost in vzel vsebino 

teh novic za svoje obsesije. Razvila je obliko OKM. Značilne so ponavljajoče se misli-

obsesije v obliki zastrašujočih se slik ali iracionalnih idej. Osebe se pogosto počutijo 

»zataknjene« v mislih ali vedenju, kateremu se ne morejo upreti. Imajo občutek dvoma, ki jih 

vodi, da večkrat preverjajo in ponavljajo svoje kompulzije. Dobijo notranji občutek, da nekaj 

ni prav in so tako prisiljeni ponavljati dejanja. Če izvajajo svoje obrede-kompulzije, menijo, 

da se bodo izognili nevarnostim. Imajo hudo skrb, da če ne bodo obredov pravilno izvedli, bo 

šlo nekaj narobe in se bo nekaj groznega zgodilo. Nekateri trpijo zaradi prepričanja, da so 

morilci, da zlorabljajo otroke, so nemoralni ljudje. Tega si ne želijo, vendar pa zaradi 

občutkov dvomijo vase. Prepričani pa so, da bo kompulzivno vedenje izničilo ta »kazniva« 

dejanja ali jih preprečilo. (Siegel 2011) 
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Deklica Sandy nima znakov okužbe s streptokok bakterijo, živela je brez posebnih stresorjev, 

brez nesreč in velikih sprememb v družini. Njen pomemben dogodek je bil le sprememba 

šole. Nekateri zdravniki bi ji takoj ponudili zdravila, Sziegel pa se je odločil za drugačen 

pristop. (Siegel 2011) 

 

Raziskave z odraslimi so pokazale, da ima kognitivno vedenjski pristop v kombinacijah s 

tehnikami »mindfulness« (usmerjena pozornost) enake učinke na možgane kot zdravila in še 

bolj trajne učinke, saj se spremenijo povezave v možganih in utrdijo nove. (Siegel 2011) 

 

Pri OKM je zelo pomemben čas in to, da se prične motnja čim prej zdraviti, zaradi nastanka 

povezav v možganih. Če so skrbi večkrat aktivirane in v daljšem časovnem obdobju, lahko 

postanejo povezave v možganih bolj zakoreninjene in trdovratne in jih je veliko težje 

spreminjati. S tem terapevtskim pristopom pa lahko oseba razvije nove samoregulativne 

spretnosti v možganih, ki naj bi dolgoročno delovale. (Siegel 2011) 

 

Prvi Sieglov cilj je bil, da bo deklica razumela, kaj se dogaja z njo in da bo manj prestrašena. 

Pojasni ji, da imajo vsi ljudje v možganih povezave, ki so se razvile že pred milijoni let in da 

ljudem dajejo občutek varnosti. Te povezave vključujejo sistem BOJ – BEG – 

ZMRZOVANJE in so del možganskega debla; amigdala, ki producira strah, skrb in 

načrtovanje, pa so delo čelnega režnja. Aktivacija preživetvenih refleksov in čustva strahu 

pritiskajo na kortikalno območje, da le-ta zazna nevarnost in ljudi brani pred nevarnostmi. To 

naj bi se zgodilo, ko resnično obstaja grožnja. Včasih pa je to le občutek nevarnosti, ki ga 

možgani umetno ustvarijo. (Siegel 2011) 

 

»Koncept CHECKER« je možganski sistem, ki preverja nevarnost in pomaga, ob tem pa vodi 

v negotovost. Preživel je več kot 100 milijonov let in je služil za preživetje subjektov v 

okolju. Če pa je ta sistem preveč delujoč, ljudi ovira pri normalnemu delovanju. (Siegel 2011) 

 

Siegel meni, da so simptomi pri deklici nastopili kot posledica spremembe šole in sprememb 

v telesu zaradi prehoda v adolescenco. Prefrontalni korteks se je preoblikoval. Te spremembe 

v možganih bi lahko motile sposobnost samoregulacije spopadanja s strahovi. Dekle je prav 

tako imelo genetsko predispozicijo za razvoj anksioznih težav. Novice o nesrečah so ta strah 

sprožile. (Siegel 2011) 
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Delovanje »CHECKER-ja«: 

- Skenira nevarnost (kar bi lahko škodilo). 

- Opozarja, je v pripravljenosti, če preti grožnja. 

- Motivira za sprejetje ukrepov. (Siegel 2011) 

 

V normalnih pogojih opozarja na nevarnost, torej je »prijatelj, skrbnik«. Če pa je preveč 

delujoč, lahko postane moteč in ljudi ovira. Lahko se nenehno sproža tudi, ko ni resničnih 

nevarnosti. Sprejel je strategijo: biti pripravljen za vsak slučaj. Če pretirano deluje, se ob 

njegovem alarmu pojavijo tudi obsesivne misli in kompulzivno vedenje. Tako ljudje 

neracionalno menijo, da bodo preprečili katastrofo. OKM bolniki trpijo za tem vedenjem in 

vedo, da njihove misli nimajo smisla. Vendar pa CHECKER sistem ustvarja v njih nevzdržni 

notranji občutek - potrebo, da je nekaj potrebno storiti za preprečitev nevarnosti. Z obredom 

se razbremenijo in sprostijo, napetost popusti. Povezave v možganih se še okrepijo. Ljudje so 

pogosto prepričani v resnice z življenjem in smrtjo, saj je CHECKER sistem posvečen 

preživetju. (Siegel 2011) 

 

Dekle je sprejelo simptome kot del običajnega, vendar pa preveč aktivnega delovanja 

možganov. Tako se prične proces samoregulativnih povezav v možganih. Dekle je doma 

pričelo z vajami. Sedelo je in opazovalo svoje dogajanje v glavi (opazujoči jaz). Spoznalo je, 

da lahko samo sedi, nič ne stori in samo opazuje. To je zmanjšalo intenziteto njenih skrbi. 

(Siegel 2011) 

 

V nadaljevanju želi terapevt ustvariti prostor med rituali in impulzi. Ko se pojavi njena 

zmožnost za mindfulness, terapevt vidi, da bi dekle lahko znalo prepoznati obsesije in 

kompulzije kot rezultat pretiranega delovanja CHECKER-ja. Torej ima ta napako v oceni 

nevarnosti in pretirava. Zavedati se ločenosti OKM misli in da to ni cela ona, je del vaj. Torej, 

ozavestiti drugi del sebe, s katerim ima moč za spremembe. To naj bi bil ključni korak do 

osvobajanja od avtomatizma strahov, ki jih vzbujajo in vzdržujejo misli ter vedenje. Vedenje 

strahove le še potrdi in okrepi, zato oseba čuti potrebo po še več. Vse se stopnjuje in vedno 

večje so potrebe po izvajanju ritualov za dosego pomiritve. (Siegel 2011) 

 

Ko je dekle sposobno zaznati svoje obsesije in kompulzije ter ve, od kje to izhaja, se 

terapevtske vaje nadgradi. CHECKER opazuje in ga vključi v obliko notranjega dialoga. Z 



Volarič, Maja. 2017. »Kognitivno vedenjska psihoterapija in obsesivno kompulzivna motnja« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje.,  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici  

 43 
 

njim vzpostavi prijateljski odnos. Sestavi se ustrezen govor. S terapevtom vadita različne 

scenarije in igre vlog. (Siegel 2011) 

 

Ko oseba vidi CHECKER kot alternativno stanje uma, ki ga je treba sprejeti in ne uničiti, gre 

k napredku. Integrativni pristop je v zmagovalni strategiji in spremeni dekličin odnos. Odpre 

se nov prostor: kako zmanjšati rituale s pogajanji. (Siegel 2011) 

 

Dekle in terapevt skleneta medsebojni dogovor o zmanjševanju ritualov - tapkanja. Torej, ko 

bo CHECKER sistem začel delovati, ga dekle pomiri in se zahvali s sestavljenim govorom in 

izvede ritual v zmanjšani obliki. V naslednjih tednih se načrtno zmanjšuje rituale (število 

ponovitev za zadovoljitev pomiritve v enem obredu), nemir pa mora za uspeh terapije zdržati 

in se bo znižal s pozitivnimi izkušnjami. (Siegel 2011) 

 

Zadnja faza je še vključevanje pogajanja s CHECKERJEM glede pogostosti izvajanja 

obredov v enem dnevu. Sledi zmanjševanje dnevne količine obredov in nekega dne izgine 

potreba po izvajanju obredov kot neko »razsvetljenje« in sprememba v človeku. Potrebna je 

disciplina in vztrajnost ter vera v to, da bodo ti občutki minili. Če oseba zdrži te občutke 

negotovosti in nemira brez izvajanja obredov, se bo intenziteta strahu zmanjšala in čez čas bo 

oseba doživela in uvidela nekoristnost svojih ritualov ter obsesij, ker se bodo zgodile 

spremembe pri njenem doživljanju okolja. Obstaja le nevarnost, da se OKM pretvori v kakšno 

drugo obliko OKM. Pri zdravljenju je zelo pomembna pozitivna naravnanost in sodelovanje. 

Notranji pogled uči ljudi, da so radovedni, odprti za opazovanje, dialog in pogajanje. Tako 

lahko oseba spremlja svoj notranji svet in nato lahko spremeni misli ter vedenje. (Siegel 2011) 

 

2.9.3 Še drugi možni pristopi in tehnike za zdravljenje OKM 

 

2.9.3.1 Racionalno emotivna vedenjska terapija 

 

Dr. Albert Ellis je utemeljitelj racionalno emotivne vedenjske terapije. To je akcijsko 

usmerjen pristop. Naše razmišljanje in interpretacija dogodkov vodita do čustvenih in 

vedenjskih motenj. S poudarkom na tukaj in sedaj se posameznika nauči, da prepozna svoje 

nepravilno razmišljanje, iz katerega izhajajo nezdrava čustva in samouničevalno vedenje. 
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Je praktičen pristop, ki je posamezniku v pomoč pri obvladovanju in premagovanju stiske kot 

tudi pri doseganju ciljev. Obravnava stališča, nezdrava čustva in neprilagojeno vedenje, ki 

lahko negativno vplivajo na zadovoljstvo z življenjem. Ponuja različne metode, ki pomagajo 

ljudem preoblikovati njihova disfunkcionalna prepričanja v bolj smiselna, realistična. Ta 

terapija pomaga ljudem razviti filozofijo in pristop do življenja, s katerim lahko povečajo 

svojo učinkovitost in zadovoljstvo pri delu, se naučijo uspešno delovati v odnosih, v 

institucijah, krepijo svoje telesno in duševno počutje. (Albert Ellis Institute 2014) 

 

2.9.3.2 Čuječnost 

 

Čuječnost je tehnika zavedanja sedanjega trenutka brez sodb. Je sposobnost, ki lahko ljudi 

varuje pred neustrezno reakcijo in je usmerjena na sprejemanje sedanjosti. Izvira iz stare 

budistične tradicije. Čuječnost sestavlja zavedanje sedanjega trenutka in sprejemanje lastnega 

doživljanja. Pomembna je popolna prisotnost tukaj in sedaj, hkrati pa se oseba zaveda svojega 

trenutka doživljanja, ne da bi ga poskušala spremeniti ali mu ubežati. Oseba se zaveda svojih 

misli, čustev, telesnih občutkov, vedenja, prav tako zvokov, vonja, okusov, barv, oblik. 

Pozornost usmerja na vse ravni delovanja kot je miselno, čustveno, telesno in vedenjsko. 

(Kovač Volk 2011) 

 

Čuječnost ljudi uči obstajati v sedanjosti, brez obsojanja in strogega ocenjevanja. Pristop 

nauči, da so misli le misli, ki se jih lahko opazuje brez vrednotenja. Misli ne odločajo, ali je 

neka oseba dobra ali ne. (Elliot in Smith 2009)  

 

Pri osebah z OKM se uporabi tehnika – odkrivanje sebe kot opazovalca OKM misli brez 

vrednotenja in tako se oseba nauči ločevati med seboj in mislimi. (Elliot in Smith 2009) 

 

2.9.3.3 Pristop štirih P-jev 

 

Jeffrey M. Schwartz je opisal zdravljenje v knjigi Um in možgani: nevroplastičnost in moč 

duševne sile in v knjigi Zataknjeni možgani. 

1. POIMENOVANJE: kadar se pojavi obsesija ali kompulzija, ju je potebno 

poimenovati: to je obsesija, to je kompulzija. 
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2. PRIPISOVANJE PRAVEMU KRIVCU: ko oseba opazi obsesijo ali kompulzijo in ju 

prepozna, si mora povedati tudi, da so za to krive napačne povezave in kemijske spojine v 

možganih. 

3. PREUSMERITEV POZORNOSTI: pozornost se nameni nečemu drugemu, npr. branju 

knjige, sprehodu, igranju igre. Cilj tega je, da se odloži izvajanje kompulzij (ko oseba čuti 

potrebo, se počuti nelagodno, čuti tesnobo) za vsaj 15 minut. 

4. PONOVNA OCENA: Oseba naj postane nepristranski opazovalec lastnega uma in 

tako bo čez čas prišla do spoznanja, da so obsesije in kompulzije le produkt uma in so 

nekoristne. (Elliot in Smith 2009) 

 

2.9.3.4 Drugo 

 

TEHNIKE SPROŠČANJA 

Sproščanje je osnovna tehnika pri terapiji anksioznosti, fobij in paničnih napadih. Za 

obvladovanje stresa se uporablja postopno mišično spoščanje, različne dihalne tehnike, hitro 

mišično sproščanje, imaginacija ali vodeno predstavljanje in vizualizacija. Ljudje pa izvajajo 

tudi meditacijo, jogo, avtogeni trening, avtohipnozo. (Kovač Volk 2011) 

2.9.4 Onemogočanje uspeha zdravljenja 

 

Uspeh zdravljenja lahko onemogoča klient sam, saj se veliko oseb z OKM boji trdega dela. 

Nekateri čakajo na pravi trenutek, ko naj bi bili pripravljeni in tako odlašajo s terapijo. Prav 

tako izpuščanje seans in zamujanje predstavlja načine zmanjševanja truda za uspeh. Nekateri 

ljudje se samoomejujejo z zatrjevanjem, da lahko uspejo le, če so njihovi uspehi 100-odstotni. 

Uspeh terapije omejuje tudi to, da nekateri odnehajo prezgodaj, se počutijo kot brezupen 

primer, krivijo druge za svoje težave, terapevtu neiskreno poročajo o svojih simptomih, 

preveč strogo kritizirajo sebe in si tako zmanjšajo motivacijo, v terapiji preusmerjajo 

pozornost, da govorijo o drugih stvareh in ne o simptomih, v terapiji ne sodelujejo aktivno, 

nekateri zanikajo izboljšanje, spet drugi pa pripisujejo preveliko odgovornost biološkim 

dejavnikom. Vsak človek ima neko prepričanje o sebi. Nekatera prepričanja so pozitivna, 

druga pa negativna, ki ljudi zavirajo in omejujejo pri osebni rasti in spremembah. Negativna 

prepričanja o sebi imajo negativen vpliv na spopadanje z OKM. Ta prepričanja so: 

prepričanje, da je oseba nesposobna, prepričanje v lastno krivdo, prepričanje v lastno 

ničvrednost, prepričanje, da je oseba žrtev in se postavi v položaj žrtve. Za uspeh zdravljenja 
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je potrebno, da klient spozna, da je možno premagati odpor in da je sprememba koristna. 

Psihologi in raziskovalci, dr. James Prochaska, John Norcross in Carlo DiClemente so 

raziskovali proces spremembe in odkrili, da ga običajno sestavlja 6 stopenj: 

- Oseba problema ne zaznava – prekontemplacija. 

- Oseba problem zaznava, ga opazuje, o njem razmišlja – kontemplacija. 

- Priprava. 

- Aktivno spoprijemanje s težavo. 

- Vzdrževanje. 

- Stopnja zaključka. (Elliot in Smith 2009) 

 

Osebe z OKM so nagnjene k napačnemu tolmačenju določenih vidikov resničnosti. To vodi 

do neujemanja med tem, kar čutijo, kar se dogaja okoli njih in kaj se v resnici dogaja. Tako se 

s pomočjo kognitivno vedenjske terapije ureja OKM razmišljanje. Pogoste oblike OKM 

izkrivljanj razmišljanja so: pretiran dvom, precenjevanje tveganja, dojemanje misli kot 

resničnosti, zamenjavanje občutkov in dejstev, potreba po popolnosti, potreba po 

nadzorovanju lastnih misli, pretirana odgovornost. (Elliot in Smith 2009) 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

 

 

3.1 Problem 

 

V teoretičnem delu sem opisala pomen duševnega zdravja ter pojavnost duševnih motenj, 

pomen in zadovoljevanje človekovih potreb, obrambne mehanizme, ki so lahko zdravi ali pa 

patološki, ki posameznika ovirajo pri funkcioniranju v družbi, pojav anksioznosti ter pomen 

tesnobe. Natančno sem opisala simptomatiko obsesivno kompulzivne motnje ter zdravljenje 

le-te z različnimi pristopi ter tehnikami kognitivno vedenjske psihoterapije. 

 

O duševnem zdravju se v družbi vedno več govori, kljub temu pa še vedno veliko ljudi trpi za 

OKM in veliko jih tudi ne poišče ustrezne strokovne pomoči. Število oseb z OKM je v 

današnjem času naraslo zato, ker so strokovnjaki postali boljši pri diagnosticiranju teh motenj 

in tudi vedno več ljudi je pripravljeno priznati svoje težave. Prav tako na pojavnost OKM 
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vpliva sodoben način življenja, ki je povezan z večjim stresom. Ljude na vsakem koraku 

prejemajo veliko negativnih informacij in informacij, kako je v okolju veliko nevarnosti 

(radio, televizija, oglaševanje), ki lahko občutljivejše ljudi prestrašijo. OKM ljudem uničuje 

kvalitetno preživljanje časa, ki ga posvetijo premlevanju obsesij in izvajanju ritualov, prav 

tako pa ne morejo razviti vseh svojih potencialov in so zato tudi na službenem področju manj 

uspešni (počasni, imajo težave s pozornostjo). Tako je OKM velika ovira pri doseganju 

lastnih želja in ciljev in je kot »rak« možganov, ki posamezniku razjeda možgane in težko 

popusti. 

 

Preko raziskave sem želela prejeti informacije in osebne izkušnje kognitivno vedenjskih 

psihoterapevtov z osebami, ki trpijo za OKM. 

 

3.2 Raziskovalno vprašanje 

 

Moje glavno raziskovalno vprašanje je, kakšen je odnos in delo kognitivno vedenjskih 

terapevtov z osebami, ki imajo OKM. V literaturi je navedeno že ogromno splošno znanih 

dejstev o OKM problematiki in zdravljenju. Zanimala pa me je subjektivna izkušnja vprašanih 

terapevtov. Pri raziskavi sem si pomagala z naslednjimi vprašanji: 

 

- Ali se pri svojem delu srečujejo s klienti, ki imajo OKM? 

- V katerem življenjskem obdobju se najpogosteje pojavi OKM? 

- Kaj so sprožilci OKM simptomov? 

- Pri katerem spolu je OKM pogostejša? 

- Kako dolgo ljudje trpijo za simptomi OKM, preden poiščejo pomoč? 

- Kakšne kompulzije imajo klienti najpogosteje? 

- Kakšne vrste obsesij imajo klienti najpogosteje? 

- Kakšne so skupne lastnosti oseb z OKM? 

- Kako se ocenijo – prisotnost kompulzij in obsesij ter intenzivnost? 

- Koliko časa v povprečju porabijo osebe z OKM za izvajanje ritualov in obsesije? 

- Kaj bolj ovira ljudi z OKM - obsesije ali kompulzije in kaj lažje nadzorujejo? 

- Kako OKM ovira in vpliva na kvaliteto življenja oseb? 

- Kateri psihoterapevtski pristopi in tehnike se uporabljajo pri zdravljenju OKM? 

- Katere tehnike so najučinkovitejše pri zdravljenju OKM?  
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- Kakšna je uspešnost kognitivno vedenjske terapije in od česa je odvisen uspeh terapije 

pri zdravljenju OKM? 

- Kako pogosto klienti prihajajo na obravnavo in koliko časa jo običajno obiskujejo? 

3.3 Moja predvidevanja 

 

Pričakujem, da se kognitivno vedenjski terapevti v Sloveniji srečujejo z obsesivno 

kompulzivno motnjo. Predvidevam, da se OKM pojavi v večjem obsegu v času adolescence 

in da jo sprožijo stresne situacije, spremembe ter težave v odraščanju. OKM se pojavlja pri 

obeh spolih, a menim, da je pogostejša pri ženskem spolu. Osebe že več let trpijo za simptomi 

motnje, preden poiščejo strokovno pomoč. Predvidevam, da prevladujejo kompulzije - 

umivanje, čiščenje, premlevanje in obsesije - strah pred boleznimi, kontaminacijo. Osebam z 

OKM je skupno, da veliko časa porabijo za kompulzije in obsesivne misli, da so počasne, da 

se težko sprostijo, da jih OKM simptomi izčrpavajo in jim jemljejo možnost za razvoj 

potencialov ter da bi svoj prosti čas koristno zapolnili s hobiji, ki bi jih osrečili. Tako so 

posledično tudi na delovnem mestu manj uspešni, ker so počasni in imajo motnje pozornosti. 

Prisotnost OKM ocenijo s pomočjo intervjuja in teoretičnega znanja ter z uporabo ustreznih 

vprašalnikov. Osebe porabijo povprečno več ur dnevno za OKM rituale in obsesije. Glede na 

predhodne izkušnje menim, da osebe ovirajo tako kompulzije kot obsesije, je pa res, da so 

kompulzije okolici vidne, medtem ko so obsesije skoraj večino časa prisotne v glavi klienta in 

skrite pred okolico. Kot sem že zgoraj navedla, je razvidno, da OKM zelo vpliva na življenje 

oseb, jih omejuje in jim onemogoča, da bi kvalitetno preživljali čas. OKM se zdravi s 

psihoterapevtskimi pristopi, v težjih primerih pa tudi z zdravili. Uporabljajo se predvsem 

vedenjski pristopi, kognitivni in kognitivno vedenjski pristopi, čuječnost. Uporabljajo se 

tehnike izpostavljanja in preprečevanje odziva, tehnike iz pristopa čuječnosti. Te tehnike so 

najučinkovitejše. Ovire predstavljajo dejstva, če se klient osebnostno ne ujame s terapevtom, 

če nima motivacije za opravljanje domačih nalog, če je OKM simptomatika zelo močna in 

oseba težko nadzoruje kompulzije. Menim, da bi bilo potrebno terapijo izvajati vsaj enkrat 

tedensko in to več mesecev, vendar pa je v realnosti malo drugače, saj so terapije drage in si 

jih ljudje ne privoščijo tako pogosto, problem pa so tudi predolge čakalne vrste. Osebno sem 

mnenja, da bi osebe z OKM, ki se odločijo za program zdravljenja, prva dva meseca 

potrebovale celodnevno podporo in tako bi dobili najboljše rezultate, da bi se naučile tehnik 

zoperstavljanja kompulzijam in kako zdržati trenutke hude napetosti ter tesnobe brez izvajanja 
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kompulzij. Ko bi osvojile te tehnike, bi se same veliko lažje spoprijemale z OKM v svojem 

okolju. 

 

3.4 Vrsta raziskave 

 

Raziskava je kvalitativna ali eksplorativna. 

 

»Kvalitativna raziskava je raziskava, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, 

zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi 

obdelano in analizirano na besedni način, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila in 

brez operacij nad števili.« (Mesec 2007, 11) 

 

Kvalitativna raziskava je običajno študija enega primera ali manjšega števila. Raziskovalec se 

opredeli za analitično indukcijo. Za enoto raziskovanja se izbere primer ali več primerov, kjer 

je prisotna praktična problematika, ki raziskovalca zanima. (Mesec 2007) 

 

3.5 Merski instrument 

 

Merski instrument je bil strukturirani vprašalnik z vprašanji, ki so bila že vnaprej izdelana. 

Vprašalnik za intervjuvance je bil odprtega tipa tako, da so ustno ali pisno odgovorili o 

subjektivni izkušnji s problematiko OKM. Individualni intervju sem opravila v živo ali pa 

sem terapevtom preko e- mail pošte posredovala svoja vprašanja in so mi odgovore vrnili v 

pisni obliki. Vprašalnik je sestavljen iz 22 vprašanj odprtega tipa. Raziskava ni bila anonimna, 

saj sem k sodelovanju povabila kognitivno vedenjske psihoterapevte s seznama, ki sem ga 

poiskala na spletni strani.  

 

3.6 Populacija in vzorec 

 

Populacija, ki sem jo vključila v svojo raziskavo, so bili kognitivno vedenjski psihoterapevti, 

ki sem jih našla na spletni strani Društva za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije. Od 16 

oseb jih je bilo pripravljenih sodelovati le 5, tako da moja raziskava temelji na teh izkustvih. 
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Moj začetni vzorec za sodelovanje pripravljenih terapevtov je sestavljalo 5 kognitivno 

vedenjskih terapevtov, trije moški in dve ženski. Ena oseba je v odgovoru navedla, da je s 

psihoterapevtsko prakso šele začela in da zaenkrat še nima izkušenj z delom z osebami z 

OKM, tako da posledično ni mogla sodelovati v raziskavi. Torej je bil kriterij tudi ta, da ima 

psihoterapevt v obravnavi kliente z OKM. 

 

3.7 Zbiranje in obdelava podatkov 

 

Podatke sem zbirala z intervjuji, ki sem jih izvedla v živo ali preko interneta. Nato sem 

pridobljene podatke kvalitativno analizirala s postopkom kodiranja. 

 

Najprej sem zapisala besedilo intervjujev in uporabila besedilo, ki je bilo potrebno ter 

relevantno za mojo raziskavo. Najprej sem besedilo razčlenila in dobila enote kodiranja. 

Osnova analize je postopek klasifikacije in oblikovanje abstraktnejših pojmov iz dobljenih 

izjav. Izjave sem kodirala tako, da sem jim pripisala besede, ki so te izjave uvrstile v določeno 

kategorijo. V eni kategoriji sem združila sorodne pojme. 

 

Ko sem vse analizirala, sem glede na dobljene rezultate napisala poskusno teorijo. 

 

3.8  Rezultati 

 

3.8.1 Izhodiščno besedilo 

 

Izhodiščno besedilo, moji intervjuji, so v dodatku diplomske naloge kot Priloga 1. 

 

3.8.2 Izbor in izpis relevantnih delov besedila in kodiranje ter združevanje sorodnih 

pojmov v kategorije - v Prilogi 1 magistrske naloge 

 

3.8.3 Poskusna teorija 
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V moji raziskavi sem uporabila odgovore 4 intervjuvanih oseb, sodelovali sta dve ženski in 

dva moška. Peti sodelujoči je bil moški, vendar ni bil primeren kandidat za mojo raziskavo. 

Pogoj za sodelovanje v moji raziskavi je bil, da ima kognitivno vedenjski terapevt v obravnavi 

osebe z OKM, tako so od petih terapevtov, ki so se odzvali, v obravnavo prišli le štirje. 

Terapevt, ki je bil izvzet iz raziskave, je komaj začel s prakso psihoterapije in zaenkrat v 

obravnavi še ni imel oseb z OKM. 

 

OBDOBJE POJAVA OKM 

Motnja naj bi po dosedanjih raziskavah prizadela 2 – 3% prebivalstva, njen razvoj je možen v 

vseh obdobjih in prizadene lahko oba spola. Večina mojih vprašanih terapevtov se je 

opredelila, da se je OKM pri njihovih klientih pojavila v odrasli dobi. Nekateri so omenili tudi 

začetke simptomatike v otroštvu in adolescenci. Starostnikov ni omenil nihče od njih in tudi v 

literaturi niso omenjeni. Rezultat je odraz populacije, ki jo obravnavajo vprašani terapevti, to 

so predvsem odrasli. Prav tako menim, da so se vsaj pri nekaterih obravnavanih ljudeh 

simptomi pokazali že prej. 

  

SPROŽILCI SIMPTOMOV OKM 

Vzroki nastanka motnje še niso povsem pojasnjeni. Medicina trdi, da ima dednost pomembno 

vlogo, prav tako pa OKM povezujemo s spremenjenim delovanjem serotoninskega sistema. 

Na nastanek motnje vplivajo osebnostne lastnosti, življenjske okoliščine in biološki dejavniki. 

Dodaten stres v življenju prispeva k pojavnosti motnje, k okrepitvi in vzdrževanju. Zanimalo 

me je, kaj naj bi najpogosteje sprožilo simptome motnje. Kot sprožilec simptomov so pri vseh 

prevladovali dejavniki okolja, osebne obremenitve. Pod tem sem upoštevala vse situacije, ki 

so za posameznika stresne. Od posameznika je odvisno, katero življenjsko situacijo doživlja 

za stresno (odvisno od več dejavnikov) in se nanjo odzove z OKM simptomatiko ter 

anksioznostjo. Nihče od vprašanih terapevtov ni omenil bioloških dejavnikov, ki jih omenjajo 

medicinske raziskave. Vprašani so navedli naslednje sprožilce simptomov: stresne situacije, 

obdobja povečane anksioznosti, neustrezni poizkusi nevtralizacije anksioznosti, stopnjevanje 

simptomov, obdobja povečanega pritiska.  

 

ISKANJE STROKOVNE POMOČI 

Zanimalo me je, kdaj pridejo osebe po pomoč k terapevtu in koliko časa pred tem že trpijo za 

simptomi OKM. Iz odgovorov je razvidno, da je to zelo različno in odvisno od primera do 

primera. Nekateri pridejo po pomoč takoj, ko opazijo simptome, drugi v roku enega leta po 
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pojavu simptomatike in se ta verjetno poslabšuje ter jih vedno bolj ovira, spet tretji poiščejo 

pomoč šele po več letih. 

 

POGOSTE KOMPULZIJE 

So ponavljajoča dejanja, ki jih oseba hotno izvaja, da bi pregnala vsiljive misli in si tako 

zmanjšala neprijeten občutek ter dosegla pomiritev tesnobe. Je fizični ali miselni postopek, ki 

ga posameznik izvaja namerno. Zanimale so me najpogostejše vrste kompulzij oseb, ki jih 

vprašani terapevti obravnavajo. Med kompulzijami so prevladovale: umivanje, čiščenje in 

preverjanje. Omenjeno je bilo tudi premlevanje in štetje. Preverjanje je lahko besedno ali 

mehansko. Nihče pa ni omenil urejanja oz. razvrščanja, zbiranja in kopičenja, spraševanja in 

iskanja zagotovil pri drugih.  

 

POGOSTE OBSESIJE 

So vsiljive in vztrajne misli ali podobe, ki se vedno znova pojavljajo in so nehotne .Po vsebini 

so mučne, neprijetne in velikokrat brez smisla. Zanimale so me najbolj pogoste obsesije oseb, 

ki jih vprašani terapevti obravnavajo. Prevladovale so agresivne obsesije (do sebe ali drugih), 

sledijo še obsesije o okužbi in kontaminaciji. Nihče ni omenil obsesij, povezanih z 

natančnostjo in simetričnostjo. 

 

SKUPNE ZNAČILNOSTI OKM Z RAZLIČNIMI VSEBINAMI OBSESIJ IN NAČINOM 

IZVAJANJA KOMPULZIJ 

Glede na to, da imamo različne vrste kompulzij in obsesij glede na tematsko področje, me je 

zanimalo, kaj naj bi bilo po mnenju vprašanih terapevtov skupno OKM.  

 

Obstajajo obsesivno kompulzivne motnje, ki se razlikujejo glede na vsebino obsesij in načine 

izvajanja ritualov. Imajo pa nekatere skupne lastnosti: 

1. Obsesije ali obsesivne misli (zaskrbljujoče misli). 

2. Kompulzije ali rituali (miselni; fizični - vidna dejanja). 

3. Iskanje zagotovila. 

4. Izogibanje določenim situacijam. 

5. Prelaganje odgovornosti na druge. 

 

Ljudje z obsesivno kompulzivno motnjo naj bi imeli zelo visoke standarde, še posebej na 

področju moralnosti in odgovornosti. Vprašani so se izjavili v večini, da so jim skupni rituali, 
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velika poraba časa in občutek tesnobe/anksioznosti. Nekdo je omenil tudi perfekcionizem in 

pretiran občutek za odgovornost. Kot drugo pa je bilo omenjeno pretirano reagiranje na 

impulze, posledično ruminiranje in agresivna zavrtost. 

 

OCENA PRISOTNOSTI OKM SIMPTOMOV 

Obstaja več vrst motenj. Prav tako naj bi se OKM uvrščala med anksiozne motnje, velikokrat 

pa je OKM pridružena še depresija. Zanimalo me je, kako vprašani terapevti pri svojem delu 

posamezniku postavijo diagnozo OKM. Vprašani terapevti za diagnosticiranje OKM pri 

svojih klientih uporabljajo intervju in vprašalnike, narejene posebej za diagnosticiranje OKM. 

 

PORABLJEN ČAS ZA SIMPTOME OKM 

Motnja posamezniku vzame veliko časa in ga ovira pri sproščenemu življenju. Zanimalo me 

je, koliko časa povprečno porabijo obravnavani klienti za obsesije in kompulzije. Po kriteriju 

DSM IV naj bi obsesije in kompulzije trajale več kot 1 uro dnevno, da se osebi diagnosticira 

OKM. Vsi terapevti so enotni, da njihovi klienti za simptome OKM porabijo več ur na dan. 

En terapevt je izjavil, da so nekateri v svojih obredih po cel dan. 

 

OVIRE IN KVALITETA ŽIVLJENJA OSEB Z OKM 

Postavila sem vprašanje, kaj bolj ovira kvaliteto življenja klientov, ki jih obravnavajo 

vprašani terapevti, obsesije ali kompulzije in koliko simptomi posameznika ovirajo v 

življenju; koliko motijo dnevne obveznosti. Največje možno oviranje je, če se posameznik 

sploh ne more učiti, ne delati in se samo ukvarja z OKM. Iz moje analize je razvidno, da 

OKM prizadene vsa področja delovanja: šolo, službo, odnose, prosti čas ... Na vseh teh 

področjih osebe z OKM doživljajo ovire. Po mnenju terapevtov osebe ovirajo tako kompulzije 

kot obsesije, morda obsesije celo nekoliko bolj. Nekdo je izjavil, da so kompulzije hotna 

dejanja, tako da ima posameznik nanje vpliv. Osebe z OKM lahko veliko časa posvetijo 

ritualom in obsesijam. Nekaterim se celoten dan vrti okoli OKM obredov in motnja jim 

onemogoči, da bi živeli polno življenje. Kvaliteta življenja naj bi bila slaba, če imajo 

posamezniki ovire na vseh pomembnih področjih življenja in jih OKM pri tem ovira. 

Kvaliteta življenja pa naj bi bila dobra, če osebe kljub OKM še lahko delujejo na pomembnih 

področjih in jih OKM pri tem ne ovira. Kvaliteta življenja oseb z OKM je po mnenju večine 

terapevtov slaba. 

 

PRISOTNOST SIMPTOMOV  
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Potek motnje je nihajoč z obdobji okrepljenih simptomov, z obdobji blažjih simptomov ter z 

obdobji odsotnosti simptomov. Simptomi se lahko tudi po uspešnem zdravljenju povrnejo, še 

posebej v času stresnih dogodkov. Zanimalo me je, kako je s klienti pri vprašanih terapevtih. 

Vsi vprašani se strinjajo, da so obdobja poslabšanja simptomov in obdobja izboljšanja. Izjave 

terapevtov so: simptomi so prisotni ves čas; pogostost simptomov se spreminja, obstajajo 

obdobja in lahko se zamenja vsebina obsesij ter način izvajanja kompulzij, simptomi nihajo. 

 

OBRAVNAVA IN ZDRAVLJENJE OKM  

Za zdravljenje OKM uporabljamo zdravljenje s psihoterapijo, ki vpliva na anatomske 

spremembe v možganih in antidepresive. Največkrat se uporabljajo antidepresivi iz skupine 

zaviralcev ponovnega prevzema serotonina. Antidepresivi so spodbujevalci živčnega sistema, 

ker vzpodbujajo celice. Spadajo med zdravila, ki zavirajo ponovno privzemanje serotonina in 

omogočajo, da je možganskim celicam na voljo več serotonina in s tem uravnavajo 

razpoloženje. Ob težjih oblikah OKM se predpišejo tudi antipsihotiki in benzodiazepin. 

Zanimalo me je, če po mnenju vprašanih terapevtov osebe z OKM poleg psihoterapije 

potrebujejo tudi zdravila in v kakšnih primerih, morda se pokaže celo potreba po 

hospitalizaciji. 

 

Nihče od vprašanih ni omenil potrebe po hospitalizaciji. Večinoma so bili enotni, da je 

psihoterapija dovolj. Dva sta bila mnenja, da so poleg psihoterapije potrebna tudi zdravila. 

Glede zdravil pa je ena oseba dejala, da načeloma niso potrebna. Ena oseba je izjavila, da bi 

psihiatri zagotovo predpisali zdravila. Torej iz teh odgovorov lahko sklepam, da ima velik 

vpliv poklicna usmerjenost: psihiater - psihoterapevt, psiholog - psihoterapevt in imajo glede 

na izobrazbo različen pristop do reševanja problematike OKM. 

  

PSIHOTERAPEVTSKI PRISTOPI in TEHNIKE V OBRAVNAVI OKM 

Poznamo veliko različnih psihoterapevtskih pristopov. Tudi znotraj VKT so različni pristopi 

in zanimali so me predvsem pristopi VKT glede na to, da sem intervjuvala VKT terapevte. 

Res je, da imajo tudi znanja drugih pristopov in jih uporabljajo v kombinaciji z VKT. 

Zanimalo me je, katere psihoterapevtske pristope uporabljajo terapevti v svoji obravnavi 

OKM. Vsi vprašani so se opredelili, da pri osebah z OKM uporabljajo kognitivno vedenjski 

pristop. 
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Želela sem izvedeti, katere tehnike uporabljajo terapevti pri obravnavi OKM. V svoji nalogi 

sem omenjala tradicionalne kognitivne in vedenjske tehnike ter sodobnejše tehnike tretjega 

vala KVT. V intervjujih so omenili različne tehnike, ki jih uporabljajo v svojih obravnavah: 

sprostitvene tehnike, dihalne vaje, vizualizacija, tehnike opuščanja ritualov, tehnike za 

samosprejemanje in rahljanje togih osebnih pravil, metoda štirih korakov, tehnike 

izpostavljanja in preprečevanje odziva, tehnike čuječnosti. 

 

NAJUČINKOVITEJŠE TEHNIKE V OBRAVNAVI OKM 

Postavila sem vprašanje, katere tehnike so pri vprašanih terapevtih najbolj uspešne pri 

zdravljenju OKM. V prebrani literaturi sem dobila informacijo, da naj bi bila najučinkovitejša 

tehnika izpostavljanje in preprečevanje odziva. Večinoma se terapevti dejansko strinjajo, da je 

najučinkovitejša tehnika pri zdravljenju OKM tehnika izpostavljanja in preprečevanje odziva, 

ena oseba pa se s tem ne strinja, saj ta tehnika naj ne bi bila uspešna pri vseh vrstah OKM. 

Pravi, da so najučinkovitejše KVT tehnike tretje generacije in to za zdravljenje simptomov, 

sistemska in transakcijska terapija pa sta primerni za zdravljenje vzrokov na področju 

osebnosti in okoliščin. 

 

USPEŠNOST KOGNITIVNO VEDENJSKE TERAPIJE IN OD ČESA JE ODVISEN 

USPEH TERAPIJE 

Zanimalo me je, ali je KVT uspešna pri zdravljenju OKM pri osebah, ki jih vprašani terapevti 

obravnavajo, in če je možna popolna ozdravitev. Vsi vprašani so mnenja, da je KVT uspešna 

za zdravljenje OKM in da kliente opremi s tehnikami, da so sposobni obvladovati OKM 

simptome in jih prepoznati. Spraševala sem, kaj je vplivalo na uspeh/ neuspeh terapije pri 

mojih vprašanih terapevtih. Uspeh zdravljenja lahko onemogoča klient sam, saj se veliko oseb 

z OKM ustraši trdega dela. Nekateri čakajo na pravi trenutek, ko naj bi bili pripravljeni in 

tako odlašajo s terapijo. Prav tako izpuščanje seans in zamujanje predstavlja načine 

zmanjševanja truda za uspeh. Nekateri ljudje se samoomejujejo z zatrjevanjem, da lahko 

uspejo le, če so njihovi uspehi 100-odstotni. Uspeh terapije omejuje tudi, da nekateri odnehajo 

prezgodaj, se počutijo kot brezupen primer, krivijo druge za svoje težave, terapevtu neiskreno 

poročajo o svojih simptomih, preveč strogo kritizirajo sebe in si tako zmanjšajo motivacijo, v 

terapiji preusmerjajo pozornost, da govorijo o drugih stvareh in ne o simptomih, v terapiji ne 

sodelujejo aktivno, nekateri zanikajo izboljšanje, spet drugi pa pripisujejo preveliko 

odgovornost biološkim dejavnikom. Uspeh terapije naj bi bil odvisen od klienta, terapevta in 

drugih dejavnikov. Večina terapevtov se je opredelila, da je uspeh terapije odvisen predvsem 
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od osebe z OKM. Izjave, ki to potrjujejo: »... od klientovega odnosa do terapije ter 

pripravljenosti za sodelovanje; ... če klient sodeluje v terapiji; ... uspeh terapije je odvisen od 

klientove pripravljenosti na sodelovanje; ... eni ne verjamejo v izboljšanje; ... eni ne zdržijo 

opustitve ritualov; ... eni nimajo motivacije; ... prav tako pa je pomemben dogovor o ciljih, ki 

jih postavi klient skupaj s terapevtom; ... sodelovanje klienta; pripravljenost, da opusti svoje 

načine nevtralizacije anksioznosti, s katerimi dejansko samo vzdržuje motnjo; ... največ od 

pripravljenosti klienta na delo; ... in toleranco do čustvenega neugodja ob izpostavljanju 

anksioznosti.« Predvsem je razvidno, da je pomembna pripravljenost na sodelovanje klienta. 

Izjave, ki podpirajo vpliv terapevta na uspeh terapije: »... kot od osebnih lastnosti terapevta in 

ujemanja s klientom, njegovega znanja in izkušenj z obravnavo oseb z OKM; ... odvisno je 

tudi, kako se terapevt loti zdravljenja; ... prav tako pa je pomemben dogovor o ciljih, ki jih 

postavi klient skupaj s terapevtom.« Kot drugo pa na uspeh terapije vplivajo še: »... tudi 

okolje, v katerem živi klient; ... prav tako tudi podpora s strani družine, prijateljev, partnerja.« 

Zanimalo me je tudi, če je KVT uporabna pri vseh vrstah klientov, ki jih obravnavajo vprašani 

terapevti in kaj vpliva na to. Izjave terapevtov, ki podpirajo trditev, da lahko KVT uporabijo 

pri skoraj vseh osebah, so: »... sam sem lahko pri vseh osebah uporabil tehnike KVT; ... 

menim, da lahko pri vseh klientih uporabim KVT, predvsem pa KVT tretje generacije; ... 

lahko se uporabijo pri večini.« 

 

Izjave terapevtov, ki podpirajo trditev, da se KVT ne more uporabiti pri skoraj vseh osebah: 

»... ne sprejemajo načina obravnave; ... uporabne so za osebe, ki se najdejo v tem modelu - 

torej jih prepriča, ustreza njihovim pogledom in pričakovanjem; ... in so pripravljene na 

aktivno delo.« 

 

POGOSTOST TERAPIJE  

Zanimalo me je, kako pogosto prihajajo klienti na terapijo vprašanih terapevtov in ali je to: 

enkrat na teden, večkrat na mesec, obiski v razmiku več mesecev in koliko časa povprečno 

obiskujejo terapije. Večinoma so se opredelili, da klienti prihajajo na terapijo enkrat na teden 

v trajanju nekaj mesecev. Bolj pogoste so terapije na začetku obravnave, potem so lahko tudi 

redkejše. Odgovor enega od vprašanih pa je bil tudi, da ko je delal v bolnici, so imeli bolj 

pogoste obravnave za kliente v bolnišnični obravnavi, potem pa, ko je začel izvajati prakso 

izven bolnice, so klienti prihajali na terapijo približno enkrat na 14 dni. 
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4 ZAKLJUČEK 

 

 

4.1 Razprava 

 

S postavljanjem poskusne teorije kvalitativne raziskave sem spoznala, kako se kognitivno 

vedenjski psihoterapevti soočajo s problematiko obsesivno kompulzivne motnje. 

 

V teoretičnem delu sem pisala o vzrokih za nastanek motnje. Vzroke delimo na biološke, 

psihološke in socialne dejavnike, ki se med seboj prepletajo. Torej osebnostne lastnosti, 

življenjske okoliščine, biološki dejavniki (genetika, delovanje seratoninskega sistema), vpliv 

infekcije - PANDAS. Dejavniki okolja in stresne situacije ali travmatični dogodki lahko 

delujejo kot sprožilec simptomov. Prav tako stres ne povzroča motnje, ampak jo le poslabša. 

V raziskavi sodelujoči terapevti so navedli, da so sprožilni dejavniki motnje predvsem 

dejavniki okolja ali osebne obremenitve. To pa ne pomeni, da so to vzroki za nastanek 

motnje. Pod osebne obremenitve uvrščam slabe odnose v družini, izgube, ločitve, bolezni, 

zlorabe .., pod dejavnike okolja uvrščam selitve, vojne, katastrofe, menjave šole oz. službe in 

socialno - ekonomski status. 

 

Med spoloma naj bi bila OKM enako pogosta in tudi moji vprašani terapevti so omenili 

pojavnost problematike pri obeh spolih, morda nekoliko več pri ženskah. 

 

V literaturi je poudarjen pomen zgodnjega odkrivanja OKM in zdravljenja in tudi s tem je 

povezan čas ter uspešnost zdravljenja. OKM se razvija postopoma, začne se z malo simptomi, 

ki jih je sčasoma vedno več. Potek je običajno kroničen z izboljšanji in poslabšanji. Kdaj 

pridejo osebe po pomoč, pa je zelo različno: nekateri hitro, drugi po več letih, nekateri nikoli. 

Vse je odvisno od tega, kdaj oseba prepozna simptome, ovire in je ni sram zaupati težave 

drugim - terapevtu. Veliko oseb skriva OKM pred okolico, saj jih je sram, da bi jih označili za 

nore. Z medijskim informiranjem in dostopnostjo informacij se tudi odnos do OKM 

spreminja. Tako na te pojave vplivajo tudi kultura, časovno obdobje, družbena sprejetost, 

znanje in informiranost. 
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Iz prebrane literature sem izluščila kategorije najbolj pogostih kompulzij: 

 

- Čiščenje, umivanje. 

- Preverjanje. 

- Ponavljajoči se rituali: branje, pisanje, hoja. 

- Kompulzivno štetje. 

- Kompulzivno urejanje in razvrščanje. 

- Kompulzivno zbiranje, kopičenje. 

- Mešane kompulzije (pretirano delanje seznamov, potreba po govorjenju, 

spraševanju, potrjevanju, potreba po dotiku, drgnjenju, udarjanju, mežikanje). 

Pri terapevtih, sodelujočih v moji raziskavi, so pri njihovih klientih prevladovale kompulzije: 

umivanje, čiščenje in preverjanje. 

 

Anksioznost je čustvo, ki ga želijo ljudje zaradi neprijetnosti obvladati, ublažiti, se ga znebiti. 

Načini obvladanja anksioznosti so: izogibanje, preverjanje, iskanje, preusmerjanje pozornosti, 

samoopazovanje, relaksacije, nadzor misli, analiziranje, kompulzije. Torej so kompulzije eden 

od načinov obvladovanja anksioznosti. Strah ljudje obvladujejo z določenimi postopki. 

Kompulzija je miselni ali fizični postopek, ki ga oseba izvaja namerno. Rituali so vrsta 

kompulzij; gre za postopke, ki jih oseba izvaja v točno določenem zaporedju. 

 

Velikokrat pride tudi do diagnostičnih dilem, kajti kadar je cilj ponavljajočega se vedenja 

doživetje ugodja, ne gre za kompulzivno vedenje. Kompulzije so po definiciji vedenja, ki 

pomagajo ublažiti ali prekiniti doživetje različnih vrst strahu. Upošteva se kriterij funkcije 

vedenja. (Meško 2017) 

V prebrani literaturi sem dobila naslednje najbolj pogoste vrste obsesij glede na vsebino le-

teh: 

 

- Agresivne obsesije: strah pred samopoškodovanjem, strah pred poškodbo 

drugih, nasilne ali grozljive podobe, strah pred nenadnim izrekanjem žalitev, 

strah pred krajo, strah pred odgovornostjo za hud dogodek, kot je požar, vlom. 

- Obsesije pred okužbami, umazanijo, nevarnimi stvarmi, strupi, onesnaženjem - 

tu je zajeta tudi kontaminacija z nevarnimi snovmi. 
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- Seksualne obsesije. 

- Religiozne obsesije. 

- Obsesije zbiranja in varčevanja. 

- Obsesije s potrebo po natančnosti in simetričnosti. 

- Mešane obsesije: potreba po vedeti ali zapomniti si številke, pomen barv, 

glasbo, strah pred izgubljanjem stvari ... 

- Somatske obsesije.  

 

Pri sodelujočih vprašanih terapevtih so prevladovale obsesije pred okužbami, agresivne 

obsesije in obsesije pred kontaminacijo. 

 

Vsebina spontanih misli se pri ljudeh z diagnozo OKM ali brez nje ne razlikuje. Razlikuje pa 

se odziv na osebi nesprejemljive misli (glede na lastne vrednote), predstave ali impulze. 

Odzivi ljudi na neprijetne misli so pogosto negativni zaradi specifičnih prepričanj - 

metakognicij. To je prepričanje, da lahko misel vodi v akcijo oz. da se lahko misli udejanijo v 

realnosti. (Meško 2017) 

 

Posameznik lahko strah ob obsesijah blaži z izogibanjem, ruminacijami ali iskanjem 

zagotovil. Le 25 – 35 % ljudi z obsesijami razvije tudi vidne kompulzije. Skupni imenovalci 

so tako lahko izogibanje, preverjanje, kompulzije, ruminacije, iskanje zagotovil, preverjanje, 

nadzorovanje misli - strategije pomirjanja. (Meško 2017) 

 

Kriteriji za ocenjevanje obsesij in kompulzij: 

1. čas, ki ga oseba porabi za kompulzije 

2. oviranje 

3. stopnja nelagodja 

4. zmožnost upiranja 

5. občutek nadzora 

6. izogibanje 

7. negotovost 

8. patološka odgovornost - občutki krivde 

9. počasnost zaradi motene pozornosti 

10. patološki dvom. (Dernovšek 2013) 

 



Volarič, Maja. 2017. »Kognitivno vedenjska psihoterapija in obsesivno kompulzivna motnja« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje.,  

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici  

 60 
 

Osebno menim, da se večina teh kriterijev pojavlja pri vseh vrstah OKM, ni pa nujno, da 

vsaka in delujejo tudi različno intenzivno. 

 

Vprašani so v večini izjavili, da so klientom skupni rituali, velika poraba časa in občutek 

tesnobe/anksioznosti. Nekdo je omenil tudi perfekcionizem in pretiran občutek za 

odgovornost. Kot drugo pa je bilo omenjeno pretirano reagiranje na impulze, posledično 

ruminiranje in agresivna zavrtost. 

 

Diagnostika OKM poteka z ocenjevanjem OKM z naslednjimi ocenjevalnimi postopki: 

podroben klinični intervju, klientovo samoopazovanje, domače naloge, neposredna opažanja 

med sestanki. Glavni namen ocenjevanja je oblikovanje spiska problemov, oblikovanje 

psihološke formulacije konkretnega problema, ocena primernosti klienta, določitev načina 

merjenja napredka. Ocenijo se okoliščine pojava motnje in vloge članov družine. Naredi se 

tudi intervju s svojci. Uporabijo se lahko različni vprašalniki: Maudsleyev obsesivno 

kompulzivni popis; Zaznamovalni seznam kompulzivnih aktivnosti, Beckov vprašalnik 

depresivnosti, Beckov vprašalnik anksioznosti. (Mlakar 2017) 

 

Postavljanje diagnoze OKM je lahko težavno. Strokovnjaki si pomagajo s sledečimi 

pripomočki: 

- Vprašalnik za obsesije in kompulzije, ki ocenjuje širok spekter le-teh in določi, kako 

hudi so simptomi. 

- Strukturirani klinični intervju. 

- Padua vprašalnik, ki so ga razvili v Italiji in ga sestavlja 60 vprašanj. Uporablja se ga 

za oceno stopnje nelagodja, ki ga čutijo osebe ob OKM simptomih. 

- Yale- Brown lestvica za obsesije in kompulzije (Elliott in Smith 2009) 

 

Tudi vprašani terapevti za diagnosticiranje uporabljajo intervjuje in različne vprašalnike. Po 

diagnostičnem kriteriju obsesije ali kompulzije povzročijo izrazito stisko (trajajo več kot 1 uro 

na dan) in vplivajo na življenje osebe, poklic ter medosebne odnose. Tako je pri osebah z 

OKM simptomatika prisotna več ur dnevno, pri nekaterih tudi čez cel dan. Vsi terapevti so 

enotni, da njihovi klienti za simptome OKM porabijo več ur na dan; nekdo od vprašanih je 

izjavil, da so nekateri klienti cel dan v svojih obredih. Nekateri se kontrolirajo v službi ali v 

javnosti in so potem doma cel dan v obredih. 
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OKM motnja ovira ljudi na različnih življenjsko pomembnih področjih kot so: delo, šola, 

zabava, hobiji, vsakodnevna opravila ... Na vseh teh področjih se lahko pojavljajo težave, ki 

še krepijo simptomatiko OKM zaradi posledičnih slabih občutkov. Tudi v kriteriju za 

diagnostiko OKM je pomemben vpliv simptomov na življenjska področja. Po mnenju 

vprašanih terapevtov ovirajo osebe tako kompulzije kot obsesije, morda obsesije celo 

nekoliko bolj. Nekdo je izjavil, da so kompulzije hotna dejanja, tako da ima posameznik nanje 

vpliv. 

 

Posameznik lahko strah ob obsesijah blaži z izogibanjem, ruminacijami ali iskanjem 

zagotovil. Le 25 – 35 % ljudi z obsesijami razvije tudi vidne kompulzije. (Meško 2017) 

Razvijajo se postopoma; začne se z malo simptomi, ki jih je sčasoma vedno več. Potek je 

običajno kroničen z izboljšanji in poslabšanji. Tudi v raziskavi sodelujoči terapevti so se 

opredelili za obdobja izboljšanja in poslabšanja simptomov. 

 

»V psihološki obravnavi OKM terapevte med vzročnimi dejavniki zanimajo predvsem 

osebnostne lastnosti, ki so pri nekem posamezniku pretirano izražene. Čezmerna izraženost 

nekaterih osebnostnih lastnosti narekuje človekov način življenja in kakovost odnosov. 

Spreminjanje življenjskih pravil, prepričanj in vrednot, ki so del posameznikove osebnosti, je 

pomemben del psihoterapije. Na biološke vidike pa poskušajo vplivati psihiatri s 

predpisovanjem zdravil.« (Meško 2017, 90) 

 

V psihiatrični obravnavi se motnjo zdravi predvsem z antidepresivi. Uporaba antidepresivov v 

splošni populaciji v obravnavi anksiozne in depresivne simptomatike strmo narašča. Novejši 

antidepresivi veljajo za varna zdravila z blagimi stranskimi učinki in ne vodijo v odvisnost. 

(Meško 2017) Poleg zdravljenja z zdravili pa je pri obravnavi OKM na prvem mestu 

psihoterapija. Tudi vprašani terapevti so poudarili velik pomen psihoterapije. Če je OKM zelo 

intenzivno izražena, se lahko poleg psihoterapije uporabljajo še zdravila, ki pomagajo in 

lajšajo simptome, odstranijo pa jih ne. 

 

Med veliko psihoterapevtskimi pristopi je za zdravljenje OKM najprimernejša kognitivno 

vedenjska terapija in ima najboljše koncepte ter principe dela s problematiko OKM. 

 

Beseda kognitivno se nanaša na človekovo mišljenje, prepričanja, stališča, predstave. 

Kognitivni terapevti pomagajo ljudem spreminjati disfunkcionalna prepričanja, ki jih ovirajo 
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v življenju in odnosih. Pomagajo tudi pri spreminjanju jedrnih prepričanj o sebi, drugih, svetu. 

Temelj kognitivne psihologije je, da so čustva in vedenja odvisna od pomena, ki ga ljudje 

določenim dogodkom pripišejo - torej od osebne interpretacije situacije. 

 

Vedenjske psihologe pa zanimajo dejavniki, ki predhodijo in dejavniki, ki sledijo določenemu 

vedenju. Podali so prepričljive dokaze, da sta strah in anksioznost lahko naučena čustvena 

odziva. Od tu izhaja tehnika postopnega izpostavljanja. Zelo uporabni sta tehnika asertivnosti 

in trening socialnih veščin. 

 

V naslednjem obdobju so združili vedenjske in kognitivne principe in tako je nastala 

tradicionalna KVT. Usmerjena je predvsem k spreminjanju misli, predstav ali čustev, ki so jih 

ljudje razglasili za problematične. Usmerjena je predvsem v odpravljanje vzrokov. 

 

Pod vplivom vzhodnjaških filozofij in spoznanj nevroznanosti so se začele čedalje bolj 

uveljavljati ideje, da ljudje nimajo tolikšnega vpliva na pojavljanje misli in čustev. Tretja 

generacija KVT opušča boj proti simptomom s težnjo, da takšne misli ljudje sprejmejo in se 

naučijo z njimi živeti. Te tehnike ponujajo veščine notranjega opazovanja in opazovanja 

psihološkega dogajanja. Ko se oseba postavi v položaj opazovalca, se notranja izkušnja 

spremeni. Dogajanje se opazuje in misli niso več sveta resnica. Omenila bi tehniko čuječnosti 

in pristop acceptance and commitment therapy - ACT. (Meško 2017) 

 

Kot najbolj učinkovita tehnika za zdravljenje OKM je tehnika izpostavljanja in preprečevanje 

odziva. Omenjena je tako v literaturi in tudi vprašani terapevti so temu pritrdili. Ena oseba pa 

je dejala, da se raje poslužuje tehnik 3. generacije, saj naj tehnika izpostavljanja in 

preprečevanje odziva ne bi bila primerna za vse vrste OKM. 

 

Victor Meyer je v 50-ih letih preizkusil metodo izpostavljanja in preprečitve odziva na dveh 

bolnicah in to je prineslo preobrat v zdravljenju OKM. Rachman, Hodgson in Marks (1971) 

so dajali poudarek na izpostavljanju kot glavnem sredstvu terapije. Gre za izpostavljanje 

temu, česar se oseba boji. Nastal je učinkovit vedenjski program z izpostavljanjem in 

preprečevanjem izogibalnega vedenja. Kasneje so programu pridružili še kognitivne metode - 

obravnava obsesivnih misli. (Mlakar 2017) 
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Glavni problemi OKM so izogibanje, prisile, kompulzivni rituali in miselni rituali. Torej: 

začetek motnje je v neki misli, na katero se veže tesnoba. Oseba se poskuša izogibati 

podobnim mislim in pri tem uporablja kompulzije (miselne, vedenjske). ( Mlakar 2017) 

 

Obravnava klienta zato poteka v obratni smeri. Klienta se izpostavi dražljajem, ki se jih boji 

(v situaciji / miselno z vizualizacijo). Hkrati se klienta spodbuja, da ne opravlja ritualov, za 

katere misli, da mu pomagajo in da zdrži napetost ter počaka, da se zniža nivo tesnobe. Ob 

tem klient spozna, da se njegovi strahovi kljub ne-izvajanju rituala ne uresničijo. Tako 

pogojeni anksiozni odzivi ugasnejo - habituirajo. (Mlakar 2017) 

 

Terapevt nauči klienta, da ta odkrije povezave: sprožilni dogodek vpliva na misli - to na 

nevtralizirajoče aktivnosti – izogibanje - vztrajanje motnje. Ko klient to povezavo odkrije in 

dojame, se lahko terapevtski načrt začne hitro uresničevati. Od tu naprej pa poteka delo po 

principu izpostavljanja in preprečevanja izogibanja. (Mlakar 2017) 

 

Psihološka obravnava OKM se osredotoča na spreminjanje vzdrževalnih in vzročnih 

dejavnikov. Poleg spreminjanja interpretacije simptomov se v obravnavi osredotoča na 

opuščanje vseh strategij obvladovanja anksioznosti. (Meško 2017) 

 

Torej kognitivno vedenjska terapija se je izkazala za zelo uspešno in to potrjujejo mednarodne 

raziskave in tudi vprašani terapevti se s tem strinjajo. 

 

Večinoma so se sodelujoči vprašani terapevti opredelili, da klienti prihajajo na terapijo enkrat 

na teden v trajanju nekaj mesecev. Bolj pogoste so terapije na začetku obravnave, potem so 

lahko tudi redkejše. 

 

Uspeh in uporabnost KVT terapije naj bi bil odvisen od klienta, terapevta in drugih 

dejavnikov. Večina terapevtov se je opredelila, da je uspeh terapije predvsem odvisen od 

osebe z OKM. Izjave, ki to potrjujejo: »... od klientovega odnosa do terapije ter 

pripravljenosti za sodelovanje; ... če klient sodeluje v terapiji; ... uspeh terapije je odvisen od 

klientove pripravljenosti na sodelovanje; ... eni ne verjamejo v izboljšanje; ... eni ne zdržijo 

opustitve ritualov; ... eni nimajo motivacije; ... prav tako pa je pomemben dogovor o ciljih, ki 

jih postavi klient skupaj s terapevtom; ... sodelovanje klienta; pripravljenost, da opusti svoje 

načine nevtralizacije anksioznosti, s katerimi dejansko samo vzdržuje motnjo; ... največ od 
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pripravljenosti klienta na delo; ... in toleranco do čustvenega neugodja ob izpostavljanju 

anksioznosti.« Predvsem je razvidno, da je pomembna pripravljenost na sodelovanje klienta. 

Izjave, ki podpirajo vpliv terapevta na uspeh terapije: »... kot od osebnih lastnosti terapevta in 

ujemanja s klientom, njegovega znanja in izkušenj z obravnavo oseb z OKM; ... odvisno je 

tudi, kako se terapevt loti zdravljenja; ... prav tako pa je pomemben dogovor o ciljih, ki jih 

postavi klient skupaj s terapevtom.« Kot drugo pa na uspeh terapije vplivajo še: »... tudi 

okolje, v katerem živi klient, vpliva; ... prav tako tudi podpora s strani družine, prijateljev, 

partnerja.« Terapevti so mnenja, da lahko KVT uporabijo skoraj pri vseh svojih klientih. 

»Kognitivno vedenjska terapija je aktivna, časovno omejena, strukturirana, sodelovalna, 

usmerjena k cilju, sedanjosti in vedenju, oziroma je zbirka psihoterapevtskih modelov, ki je 

nastala s spojem kognitivne in vedenjske terapevtske usmeritve.« (Popović 2012, 577) 

 

V postopku ocenjevanja primernosti klienta za obravnavo je potrebno odkriti, ali je 

simptomatika primarna ali je pridružena še kakšni drugi psihiatrični motnji. Če klient ni 

pripravljen sodelovati, je to pomemben izključitveni dejavnik in tudi, če klient ne sodeluje 

aktivno v terapiji, le-ta ne more biti uspešna. Prav tako predstavljajo težave pri ocenjevanju, 

če klient čuti odpor, da bi govoril o svojih mislih, kompulzijah in ga je sram. (Mlakar 2017) 

 

4.2 Sklepi 

 

Za v raziskavi sodelujoče vprašane kognitivno vedenjske terapevte je značilno: 

 

- V svoji obravnavi imajo predvsem osebe, ki se jim je OKM pojavila v odrasli dobi. 

- Sprožilec simptomov OKM je pri večini vprašanih stres kot posledica dejavnika okolja 

ali osebnih obremenitev. 

- V svojih obravnavah imajo tako moške kot ženske, po odgovorih se OKM nekoliko 

pogosteje pojavlja pri ženskah. 

- Ljudje pridejo po pomoč k terapevtom zelo različno: nekateri takoj, ko prepoznajo 

simptome, drugi v enem letu, spet tretji lahko po več letih ali po različnih neuspelih 

poskusih zdravljenja. 

- Pri klientih vprašanih terapevtov prevladujejo kompulzije: umivanje, čiščenje, 

preverjanje. 
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- Pri klientih vprašanih terapevtov prevladujejo obsesije: agresivne (do sebe ali drugih), 

pred okužbo, pred kontaminacijo. 

- Skupni imenovalci različnih vrst OKM naj bi bili po mnenju vprašanih: kompulzije, 

velika poraba časa, pojav tesnobe in anksioznosti. 

- Za diagnosticiranje motnje uporabljajo intervju in različne vprašalnike za odkrivanje 

OKM. 

- Večina obravnavanih oseb v terapiji porabi več ur dnevno za svoje obsesije in 

kompulzije. 

- OKM ovira ljudi na različnih področjih, kot je služba, odnosi, prosti čas. Ljudi ovirajo 

tako obsesije kot kompulzije, morda obsesije po mnenju vprašanih celo bolj. 

- Kvaliteta življenja oseb z OKM je slaba. 

- Simptomi so prisotni tako v obdobjih poslabšanja kot v obdobjih izboljšanja. 

- Vprašani podpirajo predvsem psihoterapevtsko zdravljenje. 

- Vsi za zdravljenje uporabljajo kognitivno vedenjski pristop. 

- Med različnimi tehnikami uporabljajo večinoma tehnike izpostavljanja in 

preprečevanja odziva, tehnike čuječnosti, druge kognitivne in vedenjske teknike. 

- Najučinkovitejša tehnika pri zdravljenju OKM je tehnika izpostavljanja in 

preprečevanje odziva. 

- KVT je dokazano uspešna pri zdravljenju OKM. 

- Uspeh terapije je predvsem odvisen od pripravljenosti na aktivno sodelovanje klientov 

v terapiji. 

- Klienti obiskujejo terapijo enkrat tedensko in to več mesecev in tako je zdravljenje 

najbolj uspešno. 

- KVT je uspešna pri večini klientov v obravnavi. 

 

4.3 Predlogi 

 

- Boljša dostopnost psihoterapevtske obravnave za vse ljudi. 

- Psihoterapevtsko obravnavo bi morali vključiti v sistem zdravljenja in bi bila krita s 

strani zdravstvenega zavarovanja. 

- Javnost je potrebno ozaveščati o problematiki OKM in tako lahko vplivamo na boljšo 

prepoznavnost le-te. 
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- O problematiki je potrebno ozaveščati že otroke, ki bi tako lažje sprejeli sošolce, kateri 

imajo OKM in se ne bi norčevali iz njih. Norčevanje lahko le še pripomore k 

poslabšanju simptomov. 

- Preventivne delavnice v šoli za dvig samopodobe, učenje o čustvih, strahu, učenje 

otrok osnovnih tehnik spoprijemanja s težavnimi situacijami; medosebni odnosi, 

izgube. 

- Poučevanje staršev o OKM problematiki in da jo le-ti lažje prepoznajo.  

- Predlagam razvoj podpornih skupin za svojce, saj motnja prizadene tudi druge 

družinske člane in njihove odnose in da se le-ti naučijo konstruktivno funkcionirati 

med seboj, tako da njihovi odnosi ne vzdržujejo OKM simptomatike. 

- Kot psihosocialni svetovalci bi lahko obravnavali osebe z OKM motnjo z znanjem, ki 

smo ga prejeli v času študija na FUDŠ in tu vidim potencial za nova delovna mesta v 

okviru zdravstva, šolstva, socialnega dela ... 

- Potrebovali bi »Kliniko za zdravljenje OKM«, kjer bi delali specializirani terapevti le 

za to problematiko. 
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PRILOGE 

 

 

Priloga 1: Vprašalnik za kognitivno vedenjske terapevte o izkušnjah s klienti z OKM 

Pojmi in kategorije: 

VPRAŠANJA in IZJAVE 

(odgovori terapevtov A, B, 

C in D) 

 

1. V katerem življenjskem 

obdobju se po vaših 

opažanjih pri osebah 

pogosteje pojavi OKM? 

 

A Jaz bi se opredelil, da kar v 

odraslem. 

 

B Možno kadarkoli, ko se 

pojavi obdobje povečane 

anksioznosti. V svoji praksi 

pa večinoma delam z 

odraslimi. 

 

C Jaz imam izkušnje 

predvsem z osebami srednjih 

let. Se pa pojavi tudi prej. 

 

D Če izpustim znana dejstva 

o incidenci težave in se 

omejim samo na moje 

izkušnje s klienti: največ se 

oglašajo mladi odrasli, za 

njimi skupina med 35. in 45. 

KODE - POJMI 
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ODRASLI 

 

 

 

ODRASLI 

 

 

 

 MLADI ODRASLI 

ADOLESCENTI 

 

 

 

 

KATEGORIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBDOBJE POJAVA OKM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

letom, občasno pa tudi 

adolescenti. Vendar je ta 

starostna struktura verjetno 

bolj odraz starostne strukture 

mojih klientov kot incidence 

težave. 

 

2. Kaj po vašem mnenju 

sproži pojav OKM 

simptomov? 

 

A Po mojem mnenju sproži 

pojav OKM simptomatike 

stres, torej stresne situacije, 

ki so za posameznika 

obremenjujoče in jih ni 

sposoben drugače razrešiti. 

 

B Sprožijo jih obdobja 

povečane anksioznosti. 

 

C V osnovi je OKM 

anksiozna motnja, razvije pa 

se iz neustreznih poskusov 

nevtralizacije anksioznosti. 

 

D Največkrat se stopnjujejo 

skozi življenjsko zgodovino, 

nekje od otroštva, 

mladostništva, včasih se 

aktualizirajo v obdobjih 

povečanih pritiskov (npr. po 

rojstvu otroka …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRESNE SITUACIJE 

 

 

 

 

 

 

OBDOBJA POVEČANE 

ANKSIOZNOSTI 

 

 

NEUSTREZNI POSKUSI 

NEVTRALIZACIJE 

 

 

 

 

STOPNJEVANJE 

SIMPTOMOV,  

OBDOBJA POVEČANEGA 

PRITISKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPROŽILEC SIMPTOMOV 

ANKSIOZNOSTI 

 

 

 

 



  

  
 

 

3. Kdaj pridejo osebe z 

OKM po pomoč in koliko 

časa pred tem običajno že 

trpijo za simptomi OKM? 

 

A Po osebnih izkušnjah bi 

rekel, da osebe pridejo po 

pomoč, ko že nekaj mesecev 

pred tem trpijo za OKM 

simptomatiko in ko jih to 

začne ovirati na različnih 

življenjskih področjih. 

 

B Nekateri pridejo takoj, ko 

opazijo simptome, nekateri 

trpijo že leta in leta. Nekateri 

pa so že poskusili različne 

vrste terapij, a brez uspehov. 

 

C Ko pridejo, večinoma 

povedo, da se jim to že dolgo 

dogaja. Razlog za iskanje 

pomoči pogosto ni sama 

motnja, ampak nevšečnosti, 

ki v zvezi z njo nastanejo na 

delovnem mestu.  

 

D Ko postanejo težave zanje 

preveč moteče. Včasih v 

kakem letu po nastopu, 

nekatere trpijo že več let, 

včasih pa tudi takoj, ko 

 

 

 

 

 

 

 

PO NEKAJ MESECIH; 

OVIRE NA RAZLIČNIH 

PODROČJIH 

 

 

 

 

TAKOJ POMOČ; 

ŽE VEČ LET SIMPTOME, 

NEUSPELI POIZKUSI 

TERAPIJ 

 

 

SIMPTOME ŽE DOLGO; 

 

NEVŠEČNOSTI NA 

DELOVNEM MESTU 

 

 

 

 

 

TEŽAVE PREVEČ 

MOTEČE; 

TAKOJ POMOČ; 

V ENEM LETU POMOČ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POIŠČEJO STROKOVNO 

POMOČ 



  

  
 

opazijo in prepoznajo težave. 

 

 

4. Katere so najpogostejše 

oblike kompulzij pri vaših 

obravnavanih klientih z 

OKM? 

 

A Najpogostejši primeri 

kompulzij: umivanje, 

čiščenje, ruminiranje. 

 

 

 

 

B V moji praksi prevladujejo 

predvsem kompulzije: 

umivanje, čiščenje, 

preverjanje, miselne, štetje. 

 

 

 

 

C Dva glavna tipa sta 

čiščenje in preverjanje. Ta 

dejanja lahko prevzemajo 

različne oblike vedenja. 

Čistilci lahko umivajo roke, 

lahko čistijo mizo, toalete, 

stanovanja, vrtove … 

Preverjevalci so pozorni na 

določene situacije, ki so 

povezane z njihovimi 

PO VEČ LETIH POMOČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMIVANJE, 

ČIŠČENJE, 

RUMINIRANJE 

 

 

 

UMIVANJE 

ČIŠČENJE, 

PREVERJANJE, 

MISELNE 

ŠTETJE 

 

 

 

 

  

 

ČIŠČENJE, 

PREVERJANJE, 

UMIVANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KOMPULZIJE 

 

 

 



  

  
 

bojaznimi: lahko preverjajo, 

ali so se dobro zavarovali 

(zaklenili vrata), ali niso 

koga poškodovali 

(nenamerno); oboje ima 

nešteto osebnih variant. 

 

D Umivanje, pranje, čiščenje, 

razkuževanje in obredi, 

povezani s tem. 

 

 

 

 

 

5. Katere so najbolj pogoste 

obsesije pri vaših 

obravnavanih klientih? 

 

A Najpogostejše obsesije pa 

so: obsesije, povezane s 

čistočo/umazanijo, strah pred 

kontaminacijo, strah pred 

okužbo - boleznijo, seksualne 

obsesije ... 

 

B Obsesije so predvsem 

seksualne, agresivne (ali bom 

- sem koga ubil), religiozne. 

Tu predstavlja nevarnost 

oseba sama - JAZ 

NEVARNOST 

Vsiljive misli, povezane z 

 

 

 

 

 

 

 

ČIŠČENJE, PRANJE, 

UMIVANJE, 

RAZKUŽEVANJE 
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O KONTAMINACIJI, 
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 OBSESIJE 



  

  
 

okužbo, kontaminacijo, pa bi 

poimenovala fobije in 

predstavljajo nevarnost od 

zunaj - iz okolja. 

 

C Obsesije so misli, ki so 

povezane z vzbujanjem 

anksioznosti. Najpogosteje 

gre za bojazni pred okužbami 

(lastnimi ali povzročenimi 

drugim ljudem) ali 

povzročitvami škode. 

 

D Naštela bom primere 

obsesij. Nekomu bližnjemu 

bom nekaj hudega naredil-a, 

vzel-a bom nož in z njim 

nekomu nekaj naredila, 

začela bom kričati o svoji 

preteklosti, se nekontrolirano 

vesti, zmešalo se mi bo, 

zbolel bom za hudo boleznijo 

… 

 

6. Kaj imajo po vašem 

mnenju skupnega osebe z 

OKM, ki pa imajo različne 

obsesije in kompulzije? 

 

A Skupno imajo tesnobo in 

napetost, ki jo sproščajo z 

rituali in pri tem porabijo 

veliko nepotrebnega časa. 
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RITUALI 

VELIKO ČASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

 

B Skupno imajo načine 

obvladovanja tesnobe – 

napetosti. 

 

C Nekateri navajajo, da 

imajo te osebe več t.i. 

anankastičnih potez: 

perfekcionizem, pretiran 

občutek odgovornosti, 

agresivno zavrtost … 

 

D Pretirano reagiranje na 

tovrstne impulze in 

posledično ruminiranje ... 

 

7. Kako pri posamezniku 

ocenite prisotnost 

kompulzij in obsesij, 

njihovo intenziteto?  

 

A Ocenim z intervjujem in 

drugimi psihodiagnostičnimi 

sredstvi. 

 

B Ocenim tako, da mi sami 

povedo in opišejo svoje 

počutje in doživljanje ali pa s 

pomočjo vprašalnikov. 

 

C Oceno naredim s pomočjo 

intervjuja in/ali vprašalnika, 

npr. OCI (Obsessive-

NAČINI 

OBVLADOVANJA 

TESNOBE IN NAPETOSTI 

 

 

OSEBNOSTNE POTEZE 

PERFEKCIONIZEM, 

PRETIRAN OBČUTEK 

ODGOVORNOSTI, 

AGRESIVNA ZAVRTOST 

 

 

REAGIRANJE, 

RUMINIRANJE 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVJU, 

PSIHODIAGNOSTIČNA 

SREDSTVA 

 

SAMI POVEDO 

OPIŠEJO POČUTJE 

OPIŠEJO DOŽIVLJANJE 

VPRAŠALNIKI 

 

 

INTERVJU, 

VPRAŠALNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPNO OKM Z 

RAZLIČNIMI VSEBINAMI 

OBSESIJ IN RAZLIČNIMI 

KOMPULZIJAMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCENA PRISOTNOSTI 



  

  
 

Compulsive Inventory). 

 

D Uporabim ocenjevalne 

skale, polstrukturiran intervju 

idr. diagniostična sredstva. 

 

8. Koliko časa porabijo v 

povprečju osebe z OKM v 

vaši obravnavi za izvajanje 

ritualov in obsesije? 

 

A Osebe porabijo za rituale 

in obsesije več ur dnevno. 

 

B Zelo različno. Velik vpliv 

imajo lahko obveznosti - npr. 

sama imam primere ljudi, ki 

imajo službo in so takrat 

prisiljeni prekiniti rituale. 

Torej vpliv strukture v dnevu 

- za čas službe opustijo 

rituale, ko pa so doma, pa so 

lahko potem ves čas v 

ritualih. Nekateri pa niso v 

službi ali pa so morda celo 

zaradi OKM pustili službo in 

so doma cel dan v ritualih. 

 

C Od 1 do 4 ure. Ker so 

rituali sredstvo nevtralizacije 

anksioznosti, jih osebe 

izvajajo v odvisnosti od 

intenzivnosti in pogostosti 

 

OCENJEVALNE SKALE 

INTERVJU 

DIAGNOSTIČNA 

SREDSTVA 

 

 

 

 

 

 

VEČ UR DNEVNO 

 

 

VPLIV OBVEZNOSTI NA 

PREKINITEV RITUALOV, 

VEČ UR DNEVNO, 

V SLUŽBI LAHKO BREZ 

RITUALOV, 

LAHKO CEL DAN V 

RITUALIH 

 

 

 

 

 

 

 

DO 4 URE DNEVNO, 

ODVISNO OD 

INTENZIVNOSTI IN 

POGOSTOSTI OBSESIJ 

 

SIMPTOMOV OKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČAS, PORABLJEN ZA 

OBSESIJE IN 

KOMPULZIJE 

 

 

 



  

  
 

anksioznih obsesij. 

 

D Težko je govoriti o 

povprečjih: moji klienti od 

morda 1 h do 4-5 ur. 

 

9. Kaj bolj ovira ljudi z 

OKM v vaši obravnavi - 

obsesije ali kompulzije in 

kaj lažje nadzorujejo? 

 

A Moje mnenje je, da ljudi 

bolj ovirajo kompulzije. 

 

B Po mojem mnenju ovirajo 

ljudi tako kompulzije kot 

obsesije. Pri vseh osebah se 

tudi ne razvijejo kompulzije, 

lahko pa ima oseba tudi samo 

miselne kompulzije, ki niso 

vidne okolici. Prav tako 

nadzorovanje ni v redu, ker 

je to vir novih misli. Naučiti 

se morajo opuščanja 

kompulzij s tehnikami. 

 

C Kompulzije so dejansko 

hotna dejavnost, s katero 

hočejo osebe z OKM 

nevtralizirati anksioznost 

vzbujajoče misli (obsesije). 

Kompulzije je mogoče 

voljno nadzorovati, prav 

 

 

DO 5 UR DNEVNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLJ KOMPULZIJE 

 

 

KOMPULZIJE KOT 

OBSESIJE, 

MISELNE KOMPULZIJE, 

NAUČITI OPUŠČANJA 

KOMPULZIJ 
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KOMPULZIJE SO HOTNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

zato, ker so hotne. 

 

D Zelo individualno, odvisno 

od primera do primera. 

 

10. Kako OKM vpliva na 

kvaliteto življenja oseb v 

vaši obravnavi in na 

katerih področjih se to 

kaže? Kakšna je kakovost 

življenja oseb z OKM? 

 

A OKM otežuje vsa področja 

življenja, tako šolo oz. 

službo, partnerstvo, 

družinsko življenje, prosti 

čas, odnose ... 

 

B To je od posameznika do 

posameznika različno. 

Nekateri lahko v službi 

funkcionirajo in so potem 

popoldne v svojih ritualih. 

Odvisno tudi od vrednot 

posameznika. V vsakem 

primeru pa jih OKM na 

določenih področjih ovira. 

 

C Kvaliteta življenja je 

znižana zaradi porabe časa za 

nevtraliziranje anksioznosti. 

 

D Kakovost življenja oseb z 
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TEŽAVE V ODNOSIH, 

TEŽAVE V PROSTEM 

ČASU 
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PODROČJIH; 
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PA SO V RITUALIH 
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OBSESIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

OKM je slaba, saj vpliva na 

delovanje - funkcioniranje 

ljudi na različnih pomembnih 

življenjskih področjih, kjer se 

potem kažejo pomankljivosti 

in posledice oviranja motnje. 

 

11.Kako je s simptomi 

OKM in kako se 

pojavljajo? 

 

A OKM simptomatika je 

prisotna ves čas. 

 

B So obdobja. Lahko so 

obdobja, ko se zamenja 

vsebina obsesij in način 

izvajanja obredov oz. način 

nevtralizacije tesnobe. 

 

C Tudi OKM simptomatika 

večinoma niha. 

 

 

D Pogostnost te 

simptomatike tudi niha. 

 

 

 

12.Kako se zdravi OKM? 

 

A Zdravi se tako s 

psihiatričnim pristopom kot s 

SLABA, 

VPLIV NA POMEMBNA 

PODROČJA ŽIVLJENJA  

(OVIRE) 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPTOMI PRISOTNI VES 

ČAS 

 

OBDOBJA, 

ZAMENJA VSEBINA 

OBSESIJ IN NAČIN 

IZVAJANJA RITUALOV 

 

 

SIMPTOMI NIHAJO 

 

 

 

POGOSTOST 

SIMPTOMOV SE 

SPREMINJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVIRE IN KVALITETA 

ŽIVLJENJA OSEB Z OKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRISOTNOST OKM 

SIMPTOMOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

psihoterapevtskim. 

Sem mnenja, da je poleg 

terapevtske obravnave 

potrebno še zdravljenje z 

zdravili. Odvisno pa je od 

intenzivnosti - moči 

simptomov in zmožnosti 

funkcioniranja na različnih 

področjih življenja. 

 

B Jaz bi poudarila predvsem 

velik poudarek psihoterapije. 

Psihiatri bi rekli, da so 

zdravila potrebna. Jaz pa 

pravim, da zdravila niso 

nujna in da lahko brez, samo 

s psihoterapijo. Zdravila ne 

zdravijo simptomov in le-ti 

ne izginejo, le lajšajo jih. 

 

C Najuspešnejša je metoda 

izpostavljanja s 

preprečevanjem odgovora 

(response prevention 

exposure). Zdravila 

načeloma niso potrebna. 

 

D Menim, da je potrebno 

poleg psihoterapije še 

zdravljenje z zdravili. 

 

 

13. Katere 

PSIHIATRIČNI PRISTOPI, 

PSIHOTERAPEVTSKI 

PRISTOPI, 

TERAPEVTSKA 

OBRAVNAVA, 

ZDRAVLJENJE Z 

ZDRAVILI 

 

 

 

 

 

USPEŠNOST 

PSIHOTERAPIJE, 

ZDRAVILA NISO NUJNA, 

 

 

 

 

 

USPEŠNA METODA 

IZPOSTAVLJANJA IN 

PREPREČEVANJE 

ODGOVORA, 

ZDRAVILA NISO 

POTREBNA 

 

PSIHOTERAPIJA IN 

ZDRAVILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAVNAVA IN 

ZDRAVLJENJE OKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

psihoterapevtske pristope 

in tehnike uporabljate pri 

zdravljenju OKM? 

 

A Pri OKM se uporablja 

kognitivno vedenjski pristop. 

Uporabljajo se tehnike: 

RESPONSE PREVENTION, 

TEHNIKE SPROŠČANJA, 

ČUJEČNOST, METODA 

ŠTIRIH KORAKOV. 

 

 

 

 

B Uporabljajo se kognitivno 

vedenjski pristopi.Včasih so 

se tradicionalni, sedaj pa so 

bolj v uporabi KVT tretje 

generacije. Uporabljajo se še 

tudi drugi pristopi, npr. 

transakcijska analiza. 

Za zdravljenje OKM se 

uporabljajo predvsem tehnike 

»mindfulness«, tehnike 

opuščanja ritualov in tehnike 

za sprejemanje in rahljanje 

togih osebnih pravil. 

 

 

 

C Vedenjsko kognitivna 

metoda: izpostavljanje s 

 

 

 

KOGNITIVNO 

VEDENJSKI PRISTOP, 

TEHNIKA 

IZPOSTAVLJANJA IN 

PREPREČEVANJE 

ODZIVA, 

TEHNIKE SPROŠČANJA,  

ČUJEČNOST, 

METODA ŠTIRIH 

KORAKOV 

 

 

KOGNITIVNO 

VEDENJSKI PRISTOPI, 

VČASIH 

TRADICIONALNA KVT, 

SEDAJ KVT TRETJE 

GENERACIJE, 

TRANSAKCIJSKA 

ANALIZA, 

TEHNIKE ČUJEČNOSTI, 

TEHNIKE OPUŠČANJA 

RITUALOV, 

TEHNIKE SPREJEMANJA 

IN RAHLJANJA PRAVIL 

 

 

 

VEDENJSKO 

KOGNITIVNA METODA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSIHOTERAPEVTSKI 

PRISTOPI IN TEHNIKE V 

OBRAVNAVI OKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

preprečitvijo nevtralizacije. 

 

 

 

D Pri zdravljenju OKM se 

uporablja kognitivno 

vedenjski pristop, ki je 

usmerjen k zmanjševanju 

tesnobe. 

Uporabljajo se različne 

kognitivne in vedenjske 

tehnike, sprostitvene tehnike, 

dihalne vaje, vizualizacija, 

»mindfulness« tehnike ... 

 

 

 

 

14. Katere tehnike so 

najučinkovitejše pri 

zdravljenju OKM glede na 

vaše osebne izkušnje? 

 

A Najučinkovitejša je 

tehnika RESPONSE 

PREVENTION. 

 

 

 

B Najučinkovitejše so KVT 

tehnike 3. generacije in to za 

zdravljenje simptomov. 

Sistemska in transakcijska 

IZPOSTAVLJANJE S 

PREPREČITVIJO 

NEVTRALIZACIJE 

 

KOGNITIVNO 

VEDENJSKI PRISTOP, 

ZMANJŠEVANJE 

TESNOBE, 

KOGNITIVNE IN 

VEDENJSKE TEHNIKE, 

SPROSTITVENE 

TEHNIKE, 

DIHALNE VAJE, 

VIZUALIZACIJA, 

TEHNIKE ČUJEČNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIKA 

IZPOSTAVLJANJA IN 

PREPREČEVANJE 

ODZIVA 

 

 

TEHNIKE 3. GENERACIJE 

KVT - ZDRAVLJENJE 

SIMPTOMOV, 

SISTEMSKA TERAPIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJUČINKOVITEJŠE 

TEHNIKE ZA 

ZDRAVLJENJE OKM 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

terapija pa sta za zdravljenje 

vzrokov - področje osebnosti, 

okoliščine. Sama menim, da 

tehnika izpostavljanja in 

preprečevanje odziva ni 

najboljša tehnika in je 

primerna le za določene vrste 

OKM, nikakor pa za vse. 

 

 

 

 

C Izpostavljanje s 

preprečitvijo nevtralizacije. 

 

 

D Tu bi se strinjala kar s tem, 

kar je navedeno v literaturi, 

da je to tehnika 

izpostavljanja in 

preprečevanje odziva. 

 

15. Kakšna je uspešnost 

kognitivno vedenjske 

terapije pri zdravljenju 

oseb z OKM in od česa je 

odvisen uspeh terapije? 

 

A Dokazano je KVT zelo 

uspešna pri zdravljenju 

simptomov OKM. Popolne 

ozdravitve ni možno doseči. 

Lahko se doseže, da 

TRANSAKCIJSKA 

TERAPIJA- 

ZDRAVLJENJE 

VZROKOV 

TEHNIKA 

IZPOSTAVLJANJA IN 

PREPREČEVANJE 

ODZIVA NI PRIMERNA 

ZA VSE VRSTE OKM 

 

 

 

IZPOSTAVLJANJE S 

PREPREČEVANJEM 

ODZIVA 

 

IZPOSTAVLJANJE IN 

PREPREČEVANJE 

ODZIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVT ZELO USPEŠNA, 

POPOLNA OZDRAVITEV 

NI MOŽNA, 

SIMPTOMI LAHKO 

IZGINEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USPEŠNOST KVT IN OD 

ČESA JE ODVISEN USPEH 



  

  
 

simptomi izginejo, vendar je 

velika verjetnost, da se 

pojavijo v stresnih situacijah. 

Zato pa s terapijo kliente 

naučimo, kako delujejo ob 

pojavu simptomov, da jih 

OKM ne prevzame v celoti. 

Po mojem mnenju je uspeh 

terapije odvisen tako od 

pacientovega odnosa do 

terapije ter pripravljenosti za 

sodelovanje kot od osebnih 

lastnosti terapevta in 

ujemanja s klientom, od 

njegovega znanja, izkušenj z 

obravnavo oseb z OKM. 

Tudi okolje, v katerem živi 

klient s težavami, vpliva 

(lahko spodbudno ali pa 

zaviralno), tako podpora s 

strani družine, prijateljev, 

partnerja ... Ovire so lahko 

tako subjektivne kot 

objektivne. 

 

B Moje osebno mnenje in 

izkušnje so, da se 7 od 10 

ljudi lahko popolnoma reši 

OKM. Odvisno je tudi, kako 

se terapevt loti zdravljenja, 

če klient sodeluje v terapiji. 

Prav tako se lahko v obdobju 

pritiskov, sprememb, 

NEVARNOST VRNITVE 

SIMPTOMOV, 

KLIENT SE NAUČI 

TEHNIK ZA POMOČ OB 

VRNITVI SIMPTOMOV, 

USPEH ODVISEN OD 

KLIENTOVEGA ODNOSA 

IN SODELOVANJA, 

OSEBNE LASTNOSTI 

TERAPEVTA, 

ZNANJE, PRISTOP IN 

IZKUŠNJE TERAPEVTA, 

VPLIV OKOLJA, V 

KATEREM ŽIVI KLIENT, 

NA USPEŠNOST 

TERAPIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 OD 10 LJUDI SE 

POPOLNOMA REŠI 

MOTNJE, 

TERAPEVTOVO DELO, 

KLIENTOVO 

SODELOVANJE, 

OBDOBJA POSLABŠANJA 

MOTNJE, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

povečanju stresa, ponovno 

pojavi OKM, tako, da ni 

garancije, da se OKM ne 

vrne. Uspeh terapije je 

odvisen od klientove 

pripravljenosti na 

sodelovanje, eni ne 

verjamejo v izboljšanje, eni 

ne zdržijo opustitve ritualov, 

eni nimajo motivacije ... Prav 

tako pa je pomemben 

dogovor o ciljih, ki jih 

postavita klient skupaj s 

terapevtom. Menim, da lahko 

pri vseh klientih uporabim 

KVT tehnike, predvsem pa 

tehnike KVT tretje 

generacije. Če nočejo 

obravnave OKM 

simptomatike, pa se lahko 

lotimo drugih ciljev: delo, 

odnosi, samosprejemanje. 

 

C Pred desetletji je OKM 

veljala za težko ozdravljivo 

motnjo. Po sodobni 

Rachmanovi metodi je 

ozdravitev možna v relativno 

kratkem času. Najbolj 

pomembno je sodelovanje 

klienta in njegova 

pripravljenost, da opusti 

svoje načine nevtralizacije 

SKUPEN DOGOVOR O 

CILJIH TERAPIJE, 

PRI VSEH KLIENTIH 

UPORABNA KVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZDRAVITEV MOŽNA V 

KRATKEM ČASU, 

SODELOVANJE 

KLIENTA, 

PRIPRAVLJENOST NA 

OPUSTITEV RITUALOV, 

KVT UPORABNA PRI 

VSEH KLIENTIH, KI 

SPREJMEJO TO VRSTO 

OBRAVNAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

anksioznosti, s katerimi 

dejansko samo vzdržuje 

motnjo. Lahko se uporabijo 

pri večini, razen če ne 

sprejemajo načina 

obravnave. 

 

D V VKT se klienti naučijo 

razumevanja mehanizma in 

vplivanja na posrednike v 

njem, tehnik, predvsem pa 

tega, da na porast anksioznih 

pritiskov ne koristi reagirati s 

kompulzijami ali 

premlevanjem obsesij, 

temveč ga lahko zdržijo. 

Čeprav simptomatika lahko 

niha, znajo in zmorejo nanjo 

ustrezno reagirati. Največ od 

pripravljenosti klienta na 

delo in toleranco do 

čustvenega neugodja ob 

izpostavljanju anksioznosti. 

Uporabne so za osebe, ki se 

najdejo v tem modelu - torej 

jih prepriča, ustreza njihovim 

pogledom in pričakovanjem 

in so pripravljene na aktivno 

delo. 

 

16.  Kako pogosto 

izvajate terapijo in koliko 

časa jo običajno ljudje 

 

 

 

 

 

 

 

UČENJE MEHANIZMA 

OKM IN TEHNIK, 

PRIPRAVLJENOST 

KLIENTA NA DELO, 

TOLERANCA 

ČUSTVENEGA 

NEUGODJA, 

AKTIVNO 

SODELOVANJE KLIENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  
 

obiskujejo? 

 

A Moji klienti obiskujejo 

običajno terapijo enkrat 

tedensko in to več mesecev. 

 

B  Jaz osebno najraje 

izvajam terapijo enkrat 

tedensko, predvsem na 

začetku. Terapija pa naj traja 

vsaj nekaj mesecev 

(povprečno 6 mesecev). 

 

C Ko sem delal v bolnici, je 

bila obravnava klientov bolj 

pogosta, ko pa nisem več 

delal v bolnici, pa so klienti 

prihajali na terapijo približno 

enkrat na 14 dni. 

 

D Osebno najraje delam 

enkrat tedensko, proti koncu 

redkeje. Dolžina je različna, 

po mojih izkušnjah je pri 

mnogih klientih kakih 

potrebnih 16 do 20 srečanj. 

 

 

 

ENKRAT NA TEDEN, 

VEČ MESECEV 

 

 

ENKRAT NA TEDEN, 

VEČ MESECEV 

 

 

 

 

 

OBRAVNAVA KLIENTOV 

V BOLNICI BOLJ 

POGOSTA, 

TERAPIJA IZVEN DELA V 

BOLNICI PRIBLIŽNO 

ENKRAT NA 14 DNI 

 

ENKRAT NA TEDEN, 

16 - 20 SREČANJ 

 

 

 

 

 

 

 

POGOSTOST TERAPIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


