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POVZETEK S KLJUČNIMI BESEDAMI     

    

Običajno je naša prva misel, ko slišimo za anoreksijo nervozo, izjemno nizka telesna teža 

posameznika kot posledica zavračanja hrane in hranjenja. In deloma to drži. Toda v nalogi bom 

predstavila, da je anoreksija nervoza (v nadaljevanju AN) mnogo več kot to. Izpostavila bom, 

da ne gre za le problem s hrano, temveč gre za življenjsko ogrožajoč način spopadanja z lastnimi 

čustvenimi težavami posameznika, ki se kaže v spremenjenem odnosu do hrane in hranjenja.  

V teoretičnem delu bom sprva nekaj besed namenila motnjam hranjenja, opozorila bom na 

pomembno razlikovanje med motnjami hranjenja in prehranjevanjem ter se v nadaljevanju 

osredotočila zgolj na AN kot najbolj prepoznano motnjo hranjena. Po predstavitvi simptomov 

omenjene motnje hranjenja me bodo zanimale klinične značilnosti in diagnostična merila za 

AN, pri čemer bom nekaj več pozornosti namenila osrednjemu diagnostičnemu merilu, tj. 

moteni predstavi o lastnem telesu bolnika z AN, saj naj bi skladno z mojo hipotezo bolniki z 

AN vztrajno doživljali svoje telo kot preobilno. V nalogi bom vsa poglavja vseskozi 

dopolnjevala z osebnimi izpovedmi in izkušnjami bolnikov z AN. Teoretični del naloge bom 

zaključila s podrobnejšo predstavitvijo zdravljenja AN, kjer bom nekaj pozornosti namenila ne 

le metodam in pristopom zdravljenja, pač pa tudi predstavitvi izsledkov raziskave o izkušnjah 

in stališčih staršev pri skrbi za mladostnika z AN. 

Glede na to, da naloga temelji na sekundarno obdelanih podatkih, bom v empiričnem delu  

predstavila in analizirala tri raziskave, na podlagi katerih bom potrdila ali zavrnila postavljene 

hipoteze. Prva raziskava bo osredotočena na zagotavljanje empirično utemeljenega in klinično 

veljavnega koncepta o moteni telesni predstavi bolnika z AN. Druga bo dala dober vpogled v 

notranji konflikt oziroma ambivalentnost, ki jo bolniki čutijo do AN. Predstavitev tretje pa bo 

primerjava pogledov bolnikov, staršev in zdravstvenega osebja na sposobnost zavedanja in 

zaznavanja čustev pri bolnikih z AN. Analize omenjenih raziskav bodo podlaga za dve potrditvi 

v nalogi postavljenih hipotez in eno delno potrditev hipoteze. 

 

 

 

Ključne besede: 

Motnje hranjenja, anoreksija nervoza, motena predstava o lastnem telesu, zdravljenje, notranji 

konflikt, čustvovanje 



 
 

SUMMARY WITH KEY WORDS 

 
Usually our first thought when we hear about AN is the maintenance of extremely low body 

weight as a result of food rejection. And partially this is true. But in this thesis, I will 

demonstrate that AN is so much more. AN isn’t just about food. It’s an extremely unhealthy 

and sometimes life - threatening way to try and cope with emotional problems. 

In the theoretical part of my thesis I will initially devote some of my attention to eating 

disorders, point out an important distinction between eating disorders and eating habits and later 

focus on anorexia nervosa as the most recognizable eating disorder. After presenting the 

symptoms of AN, I will be interested in the clinical features and diagnostic criteria for AN, 

mostly to body image distortion, since according to my hypotheses patients with AN experience 

an unrealistic view of themselves. Throughout the thesis all the chapters will be supplemented 

with personal testimonies and experiences of patients with AN. I will complete the theoretical 

part with a more detailed presentation of potential treatments for AN, where I will devote some 

attention not only to the methods and approaches, but also to the presentation of a study 

conducted on parent’s views and experiences regarding carrying for an adolescent with anorexia 

nervosa. 

Given that my thesis is based on secondary processed data, I will analyse and present three 

empirical studies, which in my opinion, will give a good insight about patient’s experience, 

emotions and perception of AN. The first study will focus on providing an empirically grounded 

and clinically valid concept of body image disturbance in patients with AN. The second will 

illustrate the internal battle participants struggle with in order to gain an understanding about 

their AN and put their feelings about it into perspective. The third one will be a comparison of 

views of patients, parents and clinicians on emotions in AN. Analyses of the above - mentioned 

research will be the basis for two confirmations and one partial confirmation of the hypothesis 

in this thesis. 
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1 UVOD 

Motnje hranjenja so čustvene motnje, kjer oseba, ki trpi za omenjeno motnjo, svoje čustvene 

težave izraža s spremenjenim odnosom do hrane in hranjenja. Gre za ponavljajoče se, kronične 

motnje, za katere sta v prvi vrsti značilni preokupacija z lastnim videzom in manipulacija s 

hrano. Pravzaprav so motnje hranjenja motnje v sprejemanju samega sebe in ne motnje v 

hranjenju. Osebe z omenjeno motnjo ne zaznavajo in ne doživljajo velikosti oziroma obsega 

lastnega telesa realno, kar posledično otežuje zdravljenje (Sernec v Pregelj et. al., 2013).  

Mednarodni klasifikaciji duševnih bolezni MKB-10 in DSM-V motnje hranjena uvrščata med 

duševne motnje. Poleg AN, katere predstavitev bo osrednja tema magistrske naloge, med 

motnje hranjenja uvrščata še bulimijo nervozo (v nadaljevanju BN), kompulzivno prenajedanje 

(v nadaljevanju KP) in dve novonastali obliki motenj hranjenja; ortoreksijo nervozo in 

bigoreksijo nervozo. 

Za AN v povprečju zbolevajo mlajša dekleta, izjemoma (7%) tudi fantje v zgodnji adolescenci 

(Hoek, 2006; Stice et. al., 2013). Začne se zelo nedolžno, zgolj z željo po izgubi le nekaj 

kilogramov. Po začetnem občutku obvladovanja situacije in pozitivnih odzivih okolice na 

bolnikovo telesno spremembo tovrstno početje nadaljujejo tako dolgo, da je njihov indeks 

telesne mase (v nadaljevanju ITM1) že krepko pod normalnim (17.5 kg/m2) in za rešitev nastale 

situacije ne nazadnje potrebujejo strokovno pomoč. Oseba s to motnjo ima izrazito 

napačno/nestvarno predstavo o lastnem telesu, prav tako čuti izjemno intenziven strah pred 

debelostjo, zato ohranja nevarno nizko telesno težo z omejevanjem vnosa hrane, kot tudi 

uživanjem odvajal, diuretikov, bruhanjem in prekomerno telesno vadbo. Sčasoma se telo tako 

izčrpa, da se bolnik prične soočati s hudimi fizičnimi zapleti, kot so anemija, nizek pulz in krvni 

tlak, nepravilen srčni utrip, srčno popuščanje, dehidracija, otrplost v okončinah in pri dekletih 

amenoreja (Casiero in Frishman, 2006). 

Lahko bi rekli, da je AN najbolj prepoznana motnja hranjenja, čeprav statistični podatki kažejo, 

da je njena vseživljenjska prevalenca (0.6 %; Stice et. al., 2013) manjša od prevalenc drugih 

motenj hranjenja (2.6 - 3.0 %; Hoek 2006). Razlog za to bi bil lahko tudi v tem, da je pri AN 

                                                           
1  ITM je indeks telesne mase. Je  antropološka mera, ki je definirana kot telesna masa v kilogramih,  

deljena s kvadratom telesne višine v metrih. Pri določanju ITM upoštevamo tudi telesno strukturo  
posameznika in zgodovino njegove telesne teže.  
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izrazito specifična telesna podoba bolnika tista, ki vselej pritegne našo pozornost in poudarja 

resnost stanja. Na resnost stanja bolnika z AN kaže tudi nizka uspešnost zdravljenja. Številne 

študije kažejo, da je verjetnost popolne ozdravitve 50%, velik odstotek pacientov ostane 

kronično bolnih (Steinhausen, 2002), nedvomno pa gre pri anoreksiji za motnjo hranjenja z 

najvišjo stopnjo smrtnosti (med približno 4 in 10%), kar jo postavlja med najhujše 

psihosomatske motnje (Hoek, 2006). 

Kar zadeva vzroke in dejavnike tveganja za razvoj AN, so bile na tem področju opravljene 

številne študije, ki so preučevale motnjo z različnih vidikov. Raziskave so bile osredotočene 

tako na preučevanje možganskih mehanizmov (Stice, 2002), hormonskih funkcij (Bailer in 

Kaye, 2003), genetsko kognitivnega delovanja (Klump in Gobrogge, 2005), čustvene obdelave 

(Safer in Chen, 2011), osebnostnih lastnosti (Lilenfeld et. al., 2006), kot tudi na  psihosocialne 

in kulturne dejavnike. Ne glede na to, da so v svojih zaključkih opredelile AN kot zelo zapleteno 

in heterogeno motnjo, pri kateri sodeluje več medsebojno prepletenih dejavnikov, pa nobena 

izmed njih ni identificirala zgolj enega samega vzroka za njen razvoj/nastanek.  

 

1.1 Namen 

 

Z nalogo želim prispevati k boljšemu razumevanju AN in poseben poudarek posvetiti enemu 

najzanimivejših in nerealnih simptomov motnje, in sicer da bolniki lastno telo doživljajo in 

dojemajo popolnoma izkrivljeno. To pomembno dejstvo pa pri bolnikih ni prisotno zgolj pred 

in med, temveč lahko tudi po že končanem zdravljenju.  

Pričakujem, da bo naloga dala dober vpogled v bolnikove izkušnje pri soočanju z AN. Moj cilj 

je, da na podlagi bolnikovih osebnih izkušenj izpostavim tiste vidike zdravljenja, ki so bili za 

njih pomembni in so izstopali, nadalje tudi tiste, ki so bili za njih koristni, kot tudi tiste, ki jih 

sami ocenjujejo kot neuporabne. Ne nazadnje bi take bolnikove neposredne izpovedi lahko  

pomagale, ne le pri pristopu k bolnikom z AN, temveč tudi pri razvoju bodočega zdravljenja 

motenj hranjenja. 

Nadalje bom z nalogo predstavila, kaj pomeni biti bolnik z motnjo hranjenja anoreksijo 

nervozo. Predstavljena bodo neznana in neizrečena čustva, občutki bolnikov z omenjeno 

motnjo hranjenja. Kako jo doživljajo/zaznavajo? Zanimalo me bo, kateri so najpogostejši 

problemi povezani s čustvi in čustvovanjem pri AN in kakšne težave imajo bolniki z AN v 

družbenih in osebnih odnosih. 
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V nalogi bo razvidno, da ne glede na to, da je vsaka izkušnja bolnika osebna in edinstvena, je 

prav slednja tista, ki jo moramo dodobra spoznati, da bi lahko čas preživet na zdravljenju 

maksimalno in efektivno izkoristili. Ne nazadnje bo naloga prinesla občutek razumevanja in 

pojasnila, ne le bolnikova osebna doživljanja v času zdravljenja, temveč tudi doživljanja 

staršev, sorodnikov, prijateljev, zdravstvenega osebja, lahko bi rekli vseh udeleženih.  

 

1.2 Cilji in raziskovalno vprašanje 

 

Cilj magistrske naloge je teoretično in empirično predstaviti, da AN danes predstavlja 

pomemben javnozdravstveni problem, saj letno za njo zboli od 2-12 % deklet/žensk med 15. in 

35. letom starosti.    

Pričakujem, da bom dokazala, da je osrednji dejavnik pri razvoju in vzdrževanju AN 

prepričanje bolnikov, da je njihovo telo obilnejše, kot je v resnici. Poskušala bom utemeljiti, da 

tako prepričanje v samem začetku zdravljenja napoveduje ne le slabši potek, temveč tudi slabši 

odziv na zdravljenje, kakor tudi ponovitev oziroma relaps motnje/bolezni. 

V nalogi bom poskušala pojasniti, da se motnje o telesni predstavi pri AN lahko manifestirajo 

v zakrivanju telesa s prevelikimi oblačili, v izogibanju ljudem ali situacijam (od bazenov do 

rojstnih dni), izogibanju pogledu v ogledalu, v prekomerni potrebi po družabnih povratnih 

informacijah in ne nazadnje v ritualih, s katerimi bolniki vplivajo na lasten videz oziroma ga na 

primer s fizično aktivnostjo vzdržujejo.  

Prav tako želim z nalogo potrditi, da lahko izkrivljena podoba o lastnem telesu vpliva na sam 

potek oblikovanja motnje. Ni neobičajno, da se bolniki tako zelo sramujejo svojega telesa, da 

zato ne morejo zapustiti svojega doma in s svojim, v njihovih očeh "debelim" videzom ne želijo 

obremenjevati drugih ljudi. 

Cilj raziskave bo tudi slišati in prepoznati bolnikova lastna doživljanja, čustva, občutke, 

predvsem pa dobiti vsaj delen vpogled v to, kaj pomeni biti bolnik z AN, tako zanj kot tudi za 

njegove starše, skrbnike, prijatelje, zdravstveno osebje, pravzaprav vse udeležene v procesu 

zdravljenja. 

Glede na navedene cilje, sem v magistrski nalogi zastavila sledeče hipoteze oziroma 

raziskovalna vprašanja: 
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 Vpogled v naravo in obseg motnje v telesu je ključnega pomena za popolno 

razumevanje patologije anoreksije nervoze in oblikovanja učinkovitih pristopov 

zdravljenja. 

 Bolniki z anoreksijo nervozo vztrajno doživljajo svoje telo obilnejše, kot v resnici je. 

 Bolniki z anoreksijo nervozo bijejo notranji bolj med anoreksičnim in neanoreksičnim 

jazom. 

 

1.3 Predvidene metode raziskovanja 

 

Pri raziskovanju bom uporabljala domačo in tujo strokovno literaturo, publikacijo in članke v 

strokovnih revijah ter literaturo, ki je dostopna na svetovnem spletu s področja motenj hranjenja 

s poudarkom na AN.  

V nalogi bom uporabljala predvsem deskriptivni pristop in poskušala čim bolj jasno opredeliti 

relevantne pojme, jih povezati v obravnavani problem in z njihovo pomočjo predstaviti in 

pojasniti potencialne vzroke za nastanek AN in njene posledice, oblike in pomoči zdravljenja 

in ne nazadnje doživljanje lastnega telesa bolnikov z AN, njihova čustva in občutke kot tudi 

doživljanja in čustva vseh ostalih udeleženih v procesu zdravljenja osebe z AN. 

Naloga bo temeljila na analizi sekundarno obdelanih podatkov. Pregledala in analizirala bom 

obstoječe vire in ugotovitve z obravnavanega področja. S pomočjo analiz, komparacije in 

generalizacije bom primerjala raziskave in poskušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja. 

Poiskala bom smiselne zaključke, ki bodo služili kot podlaga za uporabno vrednost naloge. 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Splošno o motnjah hranjenja 

 

Po pregledu številne strokovne literature, knjig, člankov in svetovnega spleta, lahko zaključim, 

da so motnje hranjenja pri posameznikih prisotne že vso zgodovino in da se je spremenil le 

odnos do njih. Šele zadnjih 50 let jih namreč obravnavamo kot duševne motnje in jih s 
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postavitvijo strokovne ocene in diagnoze od ustreznega in za to usposobljenega zdravnika2 

lahko ustrezno in relativno uspešno zdravimo (Reich in Kröger, 2009 in Sernec, 2010).  

Prav tako lahko trdim, da je definicij motenj hranjenja skoraj toliko, kolikor je avtorjev, ki o 

njih pišejo. Skupno jim je to, da gre za kronične, ponavljajoče se motnje, ki so lahko prisotne 

vse življenje in se raztezajo od manjših težav s telesno težo, pa vse do  kroničnih oblik, ki se 

lahko končajo tudi s smrtnim izidom. Pravzaprav je smrtnost, ki nastopi kot posledica motenj 

hranjenja, med vsemi psihološkimi motnjami najvišja (Vitiello in Lederhendler, 2000). Dejstvo 

je, da v različnih življenjskih obdobjih prevladujejo različne oblike motenj, kot tudi to, da so 

psihosomatska simptomatika ali druge telesne in duševne disfunkcije, ki se pokažejo pozneje, 

lahko odraz nerazrešene problematike v otroštvu (Tomori, 2013). 

Če bi s svojimi besedami povzela in strnjeno predstavila, kaj motnje hranjenja so, bi zapisala, 

da so motnje hranjenja pravzaprav duševne motnje, pri katerih posameznik izraža svoje 

čustvene težave s spremenjenim odnosom do hrane in hranjenja. Slednje je le navidezni 

problem, za katerim se skriva globoka duševna in čustvena vznemirjenost in ne sprejemanje 

samega sebe. Posamezniki se s tem, spremenjenim načinom hranjenja, pravzaprav osvobodijo 

svojih notranjih, bolečih, a ne prepoznanih čustev (Hafner in Torkar, 2011; Sernec v Pregelj et. 

al., 2013).  

Motnje hranjenja negativno vplivajo na telesno in/ali duševno zdravje posameznika. Tako pri 

nekaterih motnjah hranjenja posamezniki v zelo kratkem času zaužijejo ogromne količine 

hrane, drugi jedo zelo malo in hrano pravzaprav zavračajo, se ji izogibajo, spet tretji veliko 

pojedo in se nato poskušajo, na različne načine, znebiti zaužitega obroka. Omeniti je treba tudi 

take, ki izrazito usmerjajo pozornost na kvaliteto hrane, in tiste, ki jedo neužitne snovi (pesek, 

omet, ipd.) (Tomori, 2013). 

 

2.2 Vzroki za nastanek motenj hranjenja 

 

Vzroki za nastanek motenj hranjenja največkrat niso jasni in zagotovo ne enoznačni. Zdi se, da 

pri nastanku motenj hranjenja igrajo pomembno vlogo tako biološko-genetski, družinski, kot 

tudi sociološki; okoljski oziroma širše družbeno-socialni in ekonomski dejavniki in da motnje 

hranjenja nastanejo kot posledica interakcije vseh teh dejavnikov (Sernec, 2011). 

                                                           
2  Včasih celo tima strokovnih delavcev, ki ga sestavljalo zdravnik, nutricionist, psiholog in/ali  

(pedo)psihiater in včasih tudi socialni delavec oz. drugi strokovnjaki s področja zdravstvene nege 
(Kohn in Golden, 2001). 
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Med sociokulturnimi dejavniki tveganja lahko izpostavimo poveličevanje vitkosti ter 

stigmatizacijo debelosti in vplive medijev. Slednji s svojimi objavami in reklamami zadnjih 

trideset let promovirajo podobe vitkih teles. Že samo ob pogledu na naslovnico katerekoli 

revije, reklamnih spotov na televiziji ali panojev sredi mesta, smo zasipani s telesi lepih, 

postavnih in seveda vitkih deklet, modelov, ki v nas vzbujajo nerealne predstave o lepem telesu 

(Sernec, 2016). 

Ko govorimo o biološko-genetskih dejavnikih tveganja, imamo v mislih predvsem 

novorojenčke, ki se že rodijo s prekomerno telesno težo, ter druge specifične lastnosti otroka. 

Študije so pokazale, da ima dednost zelo pomembno vlogo pri tveganju za razvoj AN in BN, 

saj sta slednji med sorodniki obolelih desetkrat pogostejši kot pri sorodnikih zdravih. Prav tako 

je tveganje za razvoj motenj hranjenja večje pri sorodnikih v prvem kolenu v primerjavi s 

sorodniki zdravih posameznikov. Za osebe z motnjami hranjenja so značilne tudi pretirana 

storilnost, pridnost, redoljubnost, vzornost, nezmožnost samostojnega odločanja in potreba po 

potrjevanju od zunaj. Gre za osebnostne lastnosti, ki se transgeneracijsko podedujejo in jih prav 

tako uvršamo med biološko-genetske dejavnike tveganja. (Ziherl, 2009). 

Družinski dejavnik tveganja obravnavamo v povezavi s psihološkim, saj so skladno s  

psihološkim modelom motnje hranjenja posledica specifičnih družinskih odnosov in odgovor 

otroka na njegovo krizo v družini. Opozoriti je treba, da družina vsekakor ni vzrok za nastanek 

motenj hranjenja, so pa lahko konflikti, nejasna komunikacija, močna kontrola staršev ipd. 

vzdrževalni in spodbujevalni element za motnjo hranjenja (Ziherl, 2009). Med družinskimi 

dejavniki tveganja lahko izpostavimo neustrezen partnerski odnos, nefunkcionalno 

starševstvo,3 neustrezno komunikacijo med staršema in otrokom, telesne, duševne ter spolne 

zlorabe, kronične telesne in duševne motnje staršev. Prav tako ne smemo spregledati tudi hrane 

kot vzgojnega pripomočka oz. sredstva nadzorovanja (Sernec, 2010 in Treasure, 1997). Sem 

uvrščamo tudi primere, ko starši z lastnim vzorcem hranjenja4 otroka oropajo možnosti, da bi 

spoznal, kaj pravzaprav pomeni normalno telo, hrana in hranjenje (Ziherl, 2009). 

2.3 Prepoznavni znaki motenj hranjenja  

 

Pri ljudeh, ki trpijo zaradi motenj hranjenja, je prepoznava slednjih lahko zelo težka. 

Posamezniki namreč lahko kažejo le en simptom, njihovo kombinacijo ali ne kažejo nobenega 

                                                           
3  Tam, kjer obstajata dve skrajnosti. Prva, ko straši otroku posvečajo preveliko pozornosti in so do njih  

preveč zaščitniški, in druga, od prve ravno nasprotna. 
4  Tako na primer poseganje po nenehnih dietah, preštevanje kalorij in obsedenost z vitkostjo. 
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znaka oz. simptoma. Pomembno je predvsem to, da želijo svoje težave/vedenje prikriti, včasih 

do te mere, da celo sami ne prepoznajo, da so jim njihove prehranjevalne navade ušle izpod 

nadzora. Pri prepoznavi znakov motenj hranjenja smo osredotočeni na fizične, psihološke in 

vedenjske opozorilne znake (National Eating Disorders Collaboration, n.d.) 

Fizični znaki: 

- hitro pridobivanje ali izguba teže 

- amenoreja pri dekletih 

- omotica, vrtoglavica 

- tresavica in občutek mraza 

- znaki poškodb zaradi bruhanja, vključno z otekanjem v predelu ličnic in spodnje 

čeljusti, slab zadah in poškodbe zob, zatekanje členkov. 

Psihološki znaki: 

- preokupacija s hranjenjem, prehranjevanjem, hrano, postavo in telesno težo 

- občutljivost in razdražljivost v času obrokov 

- izkrivljena podoba telesa 

- hrana (odrekanje ali prekomerno uživanje) kot samo kaznovanje 

- hrana kot vir ugodja – soočanje s stresom, depresijo, dolgočasjem. 

Vedenjski znaki: 

- prepoznamo po očitnem zavračanju/odklanjanju ali prekomernem uživanju hrane, štetju 

kalorij, izogibanju določenim skupinam hrane (OH, maščobe,…) 

- posameznik se prehranjuje na samem 

- uporaba odvajal, diuretikov, klistirja 

- pogosto zatekanje na stranišče med ali neposredno po obrokih 

- spremembe v slogu oblačenja 

-  prekomerna fizična aktivnost, lahko tudi v slabem vremenu, med boleznijo, in 

doživljanje stiske, v kolikor vadba ni mogoča 

- rituali pri pripravi hrane in prehranjevanju 

- ekstremna občutljivost na pripombe glede postave, telesne teže in prehranjevanja  

- posameznik se hrane lahko celo boji, njegovo prehransko vedenje je togo in kaotično 

- hrana obvladuje njegove misli, prehransko vedenje pa je vselej odvisno od njegove 

telesne teže (National Eating Disorders Collaboration, n.d.). 
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2.4 Zdravljenje motenj hranjenja 

 

Zdravljenje je lahko učinkovito pri številnih motnjah hranjenja in običajno vključuje psihološko 

svetovanje,5 spodbujanje zdravega odnosa s hrano, zmerno fizično aktivnost, ne nazadnje tudi 

izobraževanje posameznika o konstruktivnih načinih reševanja težav v prihodnosti. Včasih je 

za ozdravitev potrebna ambulantna obravnava, ko pa simptomi niso več obvladljivi in za 

zdravje posameznika pomenijo veliko zdravstveno tveganje, je potrebna hospitalizacija. Kot 

pomoč pri nekaterih simptomih, se uporablja tudi medikamentozno zdravljenje. Da pa bi bilo 

zdravljenje motenj prehranjevanja (čim bolj) uspešno in učinkovito, pa je za slednje predpogoj 

posameznikova trdna odločenost, volja in želja po ozdravitvi (Sernec, 2010). 

Okrevanje pri motnjah hranjenja je dolgotrajen proces. Bolniki pogosto na AN in BN gledajo 

kot na nekoga, na katerega se lahko zanesejo in mu lahko zaupajo, lahko, bi rekli kot na 

prijatelja (Serpell et. al., 1999). V literaturi lahko zasledimo, da bolniki opisujejo, da so sami  

postali AN in posledično izgubili občutek lastne identitete (Cozzi in Ostuzzi, 2007). Nadalje 

povedo, da imajo zaradi prehranjevalne motnje občutek, da je prizadet prav vsak vidik 

njihovega življenja in ne le njihova nezmožnost hranjenja. Prav zato je zdravljenje motenj 

hranjenja usmerjeno ne le na zmanjšanje oziroma odpravo spremenjenega odnosa do hrane in 

hranjenja, pač pa tudi na ustrezno psihosocialno funkcioniranje posameznika (Sernec, 2010). 

 

2.5 Razlikovanje med motnjami hranjenja in motnjami prehranjevanja 

 

Motnje hranjenja moramo razlikovati od motenj prehranjevanja. Slednje veljajo za predstopnjo 

motenj hranjenja, a kljub povečanemu tveganju za njihov nastanek še ne pomeni, da se v njih 

zagotovo razvijejo. Ko govorimo o motnjah hranjenja, imamo v mislih predvsem neustrezen 

način prehranjevanja in prehranjevalnih navad. Tako na primer neredno hranjenje, podleganje 

številnim dietam in posledično pogosto nihanje telesne teže, uživanje zgolj določene vrste hrane 

ipd. (Pregelj et. al., 2013). Posameznik z motenim prehranjevanjem se pogosto ukvarja z 

enakim vedenjem kot tisti z motnjami prehranjevanja, vendar z manjšo pogostostjo ali nižjo 

stopnjo resnosti. Vsako neurejeno prehranjevanje, četudi ga ne uvrščamo med duševne motnje,6 

je treba jemati skrbno resno, čeprav simptomi morda niso tako ekstremni kot pri diagnostični 

motnji prehranjevanja (Gottlieb, 2014). 

                                                           
5  Najpogosteje gre za kognitivno- vedenjsko in/ali razvojno-dinamsko psihoterapevtsko obravnavo, ki  

je lahko individualna ali skupinska.  
6  Saj ni nujno znak duševne motnje. 
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2.6 Vrste motenj hranjenja po MKB-10 in DSM-V 

 

Skladno z Mednarodno klasifikacijo bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (v 

nadaljevanju MKB-10) in Diagnostičnim in statističnim priročnikom za mentalne motnje (v 

nadaljevanju DSM-V) so motnje hranjenja opredeljene kot duševne motnje. V  petem poglavju 

MKB-10 Duševne in vedenjske motnje so v podpoglavju (F) Vedenjski simptomi povezani s 

fiziološkimi motnjami in telesnimi dejavniki (F50-59) naštete naslednje motnje hranjenja: 

- anoreksija nervoza 

- atipična anoreksija nervoza 

- bulimija 

- atipična bulimija 

- preobjedanje, povezano z drugimi psihološkimi motnjami  

- bruhanje, povezano z drugimi psihološkimi motnjami 

- druge motnje prehranjevanja, med slednjimi pica pri odraslih in psihogena izguba 

apetita 

-  motnja hranjenja - neopredeljena (MKB-10, who.int) 

V klasifikaciji DSM-V pa so v 13. poglavju drugega oddelka Diagnostični kriteriji in kode 

opredeljene sledeče motnje hranjenja: 

-  anoreksija nervoza 

- bulimija nervoza 

- kompulzivno prenajedanje 

-  drugače opredeljene in neopredeljene motnje hranjenja  

- motnje, pri katerih se posameznik izogiba hrani oz. omejuje njen vnos 

- ruminacija 

-  pica (APA, 2013) 

 

Na podlagi povratnih informacij delavcev, ki sodelujejo v zdravljenju duševnih motenj, in 

obsežnih razpravah  delovnih odborov in strokovnjakov, ki diagnosticirajo in zdravijo različne  

duševne motnje, tako Ameriško psihiatrično združenje (angl. American Psychiatric 

Association, v nadaljevanju APA) kot tudi Svetovna zdravstvena organizacija (angl. World 

Health Organization, v nadaljevanju WHO) občasno posodabljata informacije v DSM, ko tudi 

MKB. Najnovejša izdaja DSM-V je bila objavljena maja 2013, MKB-11 pa junija 2018. Slednja 

še ni začela veljati, saj državam članicam v vmesnem obdobju omogoča, da se pripravijo na 
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njeno izvrševanje, sočasno s pripravo prevodov v nacionalne jezike. MKB-11 bo maja 2019 

predložena 144. zasedanju generalne skupščine WHO, po potrditvi pa bodo države članice z 

njeno uporabo lahko začele 11. januarja 2022. Zgolj za ilustracijo izpostavim, da je DSM-V 

med motnje hranjenja poleg anoreksije nervoze, bulimije nervoze, pice, ruminacije, motnje, pri 

katerih se posameznik izogiba hrani oziroma omejuje njen vnos, drugače opredeljenih in ne 

opredeljenih motenj hranjenja, prvič priznal kot ločeno diagnozo tudi kompulzivno 

prenajedanje (angl. binge eating syndrome oz. BED) ter v skupini motenj hranjenja, ki so 

podobne anoreksiji, tudi ortoreksijo nervozo. Bigoreksija nervoza pa je v DSM-V uvrščena v 

podpoglavje obsesivno-kompulzivnih in njim sorodnih motenj, tj. v podpoglavje dimorfnih 

telesnih motenj. Prav tako je v DSM-V vsaka duševna motnja opisana kot sindrom (Černelič - 

Bizjak, 2015; who.si, n.d in psychiatry.org, n.d.). 

 

2.6.1 Motnje hranjenja 

 

2.6.1.1 Bulimija nervoza 

 

Bulimijo nervozo ali atipično anoreksijo, kot so jo nekoč imenovali, obravnavamo kot 

samostojno bolezen šele od šestdesetih let prejšnjega stoletja dalje. Pri osebah z BN gre za 

izmenjevanje obdobij intenzivnega prenajedanja tako imenovane »volčje lakote« z obdobji 

uporabe različnih ter neustreznih mehanizmov (vedenjskih vzorcev) za zmanjševanje telesne 

teže, kot so npr. bruhanje, povečana fizična aktivnost, jemanje odvajal in/ali diuretikov ter 

stradanje (Sernec, 2010). 

Obdobja prenajedanja, se skladno z diagnostičnimi merili za BN, pojavljajo vsaj enkrat 

tedensko vsaj tri mesece, ko oseba običajno zaužije bistveno večjo količino hrane, kot bi jo v 

enakem obdobju ali priložnosti zaužila večina ljudi. Zaužita hrana je visoko kalorična, mastna 

in sestavljena iz velike količine ogljikovih hidratov. Običajno se osebe svojega prenajedanja 

sramujejo, zato se v večini primerov umaknejo na samo in lahko prenajedanje nadaljujejo vse 

do bolečin v želodcu (Birmingham in Beumont, 2004; Sernec v Pregelj et. al., 2013 ter DSM –

V, 2013).  

Podobno kot pri AN tudi pri BN glede na vrsto uporabljenih kompenzatornih mehanizmov za 

vzdrževanje ustrezne telesne teže, BN delimo na dva tipa. Za prvi, purgativni tip, je značilno, 

da obdobju prenajedanja sledi sprva hoteno-izzvano bruhanje, ki pozneje postane refleksno, kot 

tudi jemanje odvajal in/ali diuretikov, medtem ko je za drugi, nepurgativni tip značilno, da 
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obdobju prenajedanja sledijo obdobja stradanja oziroma odklanjanja hrane in/ali prekomerne 

fizične aktivnosti (Sernec v Pregelj et. al., 2013). 

Osebe z BN imajo po navadi zelo nizko samospoštovanje in posvečajo zelo veliko časa svojemu 

videzu oziroma obliki svojega telesa in svoji telesni teži. Prav tako je pri njih prisoten stalen 

strah pred debelostjo, kot tudi občutek pomanjkljivega nadzora nad lastnim hranjenjem. 

Najpogosteje se ta oblika motenj hranjenja pojavi na prehodu iz adolescence v odraslo obdobje 

nekje med 16. in 20. letom starosti. Podobno kot pri AN tudi pri BN mine nekaj let, preden 

oboleli poišče zdravniško pomoč. V primerjavi z AN jo je tudi težje diagnosticirati, saj imajo 

bolniki običajno normalno telesno težo (njihov ITM je običajno med 18kg/m2 in 25 kg/m2), 

lahko so celo debeli, redkeje pa je njihova telesna teža prenizka (Sernec v Pregelj et. al., 2013 

ter Reich in Kröger, 2009). 

 

2.6.1.2 Kompulzivno prenajedanje 

 

Tovrstna motnja hranjenja se v primerjavi z drugimi motnjami hranjenja pri posameznikih 

pojavi najpozneje, tj. v zgodnjem ali srednjem odraslem obdobju, prevalenca med spoloma pa 

je enakomerna (Sernec v Pregelj et. al., 2013) Kot že ime kompulzivno pove, gre za 

prenajedanje, ki se mu posameznik ne more upreti. Značilnost motnje je torej pogosto in 

prekomerno prenajedanje, lahko celo do fizične slabosti. Posamezniki količinsko pojedo 

bistveno več, kot bi zaužil »zdrav« človek v enakih razmerah, jedo tudi takrat, ko niso lačni, in 

jedo hitreje od zdravega človeka, saj jih »notranja prisila« vodi v prekomerno uživanje hrane, 

čeprav se sami zavedajo, da to za njih ni dobro. Svojega početja se največkrat sramujejo, saj se 

s hrano dobesedno nažirajo in bašejo, zato ne radi jedo v družbi, včasih jedo celo na skrivaj. 

(Ogris, 2000). Za razliko od BN, kjer prekomernemu prenajedanju sledijo mehanizmi za 

zmanjševaje telesne teže, slednji pri KP niso prisotni, zato so take osebe običajno prekomerno 

prehranjene. V ozadju motnje se skriva nizka samopodoba in slabo samospoštovanje, oseba pa 

ima občutek pomanjkljivega nadzora nad lastnim življenjem (Sernec v Pregelj et. al., 2013). 

Motnja lahko povzroči vrsto telesnih bolezni in zapletov in še zdaleč ni nič manj nevarna kot 

AN ali BN. Najpogosteje se posamezniki soočajo s povišanim krvnim tlakom, metabolnim 

sindromom in diabetesom tipa 2. Prenajedanje je pogosto povezano tudi z drugimi duševnimi 

motnjami, depresijo, anksioznostjo, zlorabo opojnih snovi, bipolarno motnjo in mejno 

osebnostno motnjo (psihoterapija-ordinacija.si, n.d.). 
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2.6.1.3 Bigoreksija nervoza 

 

Za mišično dismorfijo oziroma obrnjeno anoreksijo, kot so to motnjo hranjenja prvotno 

imenovali, zbolevajo predvsem moški v obdobju poznega mladostništva in zgodnje odraslosti, 

ki večino svojega časa preživijo v fitnes studiih. Njena glavna značilnost je želja po mišičastem 

in skrbno izklesanem telesu, ki se kaže z izrazito moteno telesno shemo, saj se kljub pretirano 

mišičastem telesu ne dojemajo kot dovolj možate, temveč kot presuhe. Tudi ta motnja v ozadju 

skriva nizko samopodobo posameznika in nizko samospoštovanje, prav tako je lahko izražena 

tudi izrazita potreba po nadzoru. Pridružene motnje razpoloženja, obsesivno- kompulzivne 

motnje in motnje spolnih funkcij dodatno poslabša še, ne tako redka, zloraba anabolnih 

steroidov (Sernec, 2010). 

 

2.6.1.4 Ortoreksija nervoza 

 

Zdravnik Steven Bratman, ki je leta 1997 prvi opisal to motnjo hranjenja, jo je opredelil kot 

patološko obsedenost z biološko čisto hrano (Sernec v Pregelj et. al., 2013). Pojavlja se pri 

ljudeh, ki si želijo s prehrano izboljšati svoje zdravje, vendar slednje pripeljejo do skrajnosti, 

ko z zdravo prehrano postanejo obsedeni. Vsakodnevno in vnaprejšnje samovsiljeno planiranje 

obrokov, stroga pravila pri odmerjanju sestavin, izbira in priprava ter kombiniranje in 

odmerjanje ustreznih količin vodijo do izrazitih prehrambnih omejitev, ki začnejo omejevati 

posameznikov vsakdan in počasi privzamejo razsežnosti motnje (Kojić, 2013). Motnja se 

pogosteje pojavlja pri ženskah v poznem mladostniškem in zgodnjem ter srednjem odraslem 

obdobju, pri čemer ne gre za moteno telesno shemo, ampak za izrazito potrebo po nadzoru, saj 

v ospredju ni količina zaužite hrane, temveč njena kvaliteta (Sernec v Pregelj et. al., 2013). Prav 

tako posamezniki nimajo strahu pred debelostjo in želje po vitki postavi, čeprav se pri odklonih 

od togih prehranskih pravil lahko pojavljajo močni občutki krivde, ki se kažejo v 

samokaznovanju s še strožjimi pravili in vzdržnostjo. Osebe z ortoreksijo pogosto nimajo uvida 

v svojo duševno motnjo. Zaradi vsakodnevnega preračunavanja in štetja sestavin, vitaminov, 

izogibanju tako imenovanim »slabim«  oziroma  nedovoljenim živilom in pomanjkanju hranil 

posameznikom grozijo srčno žilna obolenja, pri ženskah in dekletih pa se lahko pojavi 

amenoreja (Reich in Kröger, 2009). Tako kot pri ostalih motnja hranjenja, ortoreksija vodi v 

izgubo socialnih stikov ter do čustvenih motenj depresivnega in anksioznega tipa (Sernec v 

Pregelj et. el., 2013). 
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2.7 Anoreksija nervoza 

 

AN je duševna motnja, ki se običajno razvije v zgodni adolescenci (Hoek, 2006), pogosteje pri 

dekletih in ženskah starih od 8-12 let, in redkeje pri moških, saj je slednjih obolelih za AN le 

7%  (van Son et. al., 2010). Običajno nastaja postopoma, kot proces, ki lahko traja globoko v 

odraslost in tako kot pri ostalih motnjah hranjenja obolela oseba šele po nekaj letih težav, poišče 

strokovno pomoč.  

» Stara sem bila 10 let, ko sem zbolela. Imela sem nizko samopodobo, kar sem (neupravičeno) 

pripisovala preveliki telesni teži. Pravzaprav sem slednji pripisovala odgovornost za vse svoje 

težave, ki sem jih imela v življenju.« (Poser M., 2005, 142) 

»Zame je bila AN mentalna razjeda, kot želodčna razjeda, ki me je izčrpala od znotraj navzven. 

Mogoče se je AN začela kot pomanjkanje zaupanja in identitete, ker sem poskušala biti nekaj, 

kar so si želeli drugi. Nisem vedela, kaj se dogaja, a to je bilo vseeno, saj si pri AN tako ali tako 

nemočen. Sama AN nisem načrtovala. Zame je AN kot jama, v katero sem se pogrezala vedno 

globlje, ko pa sem se zavedala, je bila okoli mene le tema. Vprašala sem se - kako sem se tu 

sploh znašla?« (anonimna bolnica, Keeley, 2005, 145 - 146) 

Glavni simptom AN je ohranjanje nevarno nizke telesne teže z omejevanjem vnosa hrane. 

Posamezniki čutijo intenziven strah pred debelostjo in vztrajajo pri svojem načinu hranjenja 

tudi po tem, ko je njihov indeks telesne mase krepko pod normalnim (ITM pod 17.5 kg/m2). 

Zaradi tako imenovane motene oziroma nestvarne predstave o lastnem telesu svojega telesa ne 

zaznavajo kot suhega, čeprav so v resnici že izražene posledice podhranjenosti (Sernec v Pregelj 

et. al., 2013).  

»Če se samo spomnim za nazaj…gnusila sem se sama sebi. Stala sem pred ogledalom in vlekla 

trebuh nazaj in upala, da bo izginil. Začela sem spuščati obroke. Sprva sem preskočila zajtrk, 

kasneje tudi kosilo, zvečer pa sem pojedla nekaj malega, da se mi želodec ni oglašal. Suhost 

sem enačila z zdravjem. A pri 160 cm in 40 kg to zagotovo ni bilo zdravo.« (Mina, 2017) 

Bolniki so za dosego svojega cilja »biti suh« pripravljeni narediti marsikaj. Osebe z omenjeno 

motnjo se ves čas panično bojijo zrediti, zato pričnejo z ritualnim obnašanjem in se načrtno 

izogibajo visoko kalorični hrani, preštevajo kalorije in telesno težo znižujejo bodisi z visoko 

fizično aktivnostjo, odvajali, diuretiki, bruhajo ali z jemanjem sredstev za zmanjševanje teka, 

kar dolgoročno vodi v pomembne funkcionalne okvare (Casiero in Frishman, 2006 in Sternad, 

2001). 
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»Iz dneva v dan sem znatno zmanjševala količino hrane, ki sem jo pojedla, z namenom zgubiti 

telesno težo oziroma je vsaj ne pridobiti. To pa sem počela samo takrat, ko nisem jedla s starši, 

saj nisem želela, da bi jih skrbelo zame. To početje me je pripeljalo do tako hude izgube teže, 

da sem pristala na zdravljenju v bolnišnici.«(Poser M., 2005, 142) 

Prav tako so bolniki z AN tako osredotočeni in obremenjeni z lastnim videzom, da izgubijo 

zanimanje/motivacijo za vsakodnevna opravila, šolo, družbene odnose, socialne stike in 

dejavnosti. Poudariti je treba, da tu ne gre le za izgubo zanimanja oz. interesa, temveč je slednje 

lahko tudi nezmožnost kot posledica dolgotrajnega pomanjkanja in nezadostnega vnosa hranil. 

Sčasoma se telo posameznika tako izčrpa, da se le to sooča s hudimi zdravstvenimi zapleti, kot 

so anemija, nizek krvni tlak, odpoved ledvic, ledvični kamni, dehidracija, nepravilen srčni utrip, 

oslabljene mišice, hipotermija, otrplost v okončinah, razjede, primarna in sekundarna 

amenoreja pri ženskah in dekletih, ipd. (Casiero in Frishman, 2006; Sternad, 2001). 

»Začelo se je z bolečinami v prsih, sledil je nizek pulz in padec tlaka. Kljub temu da so me 

simptomi močno prestrašili, sem si še vedno želel izgubiti »odvečne« kilograme. AN je prizadela 

moje kosti in ves čas me je zeblo. Ker sem bil izrazito podhranjen, so me hranili preko 

nazogastrične sonde. Šele takrat sem se zavedel, kako hudo sem bolan.« (Ryan Branson, 2015) 

Preokupacija bolnikov z lastnim videzom pa zajema tudi željo po zakrivanju lastnega telesa. 

Slednje bolniki z AN počnejo iz več razlogov. Eden izmed njih je ta, da okolica ne bi opazila 

njihovih shujšanih teles, nadalje se kljub izjemno nizki telesni teži še vedno čutijo debele, zaradi 

česar imajo potrebo po zakrivanju nog, rok, trebuha in obraza. Posledično nikoli ne posegajo 

po oblačilih s kratkimi rokavi, prav tako ne po kratkih hlačah, kopalkah oz. oblačilih, ki bi na 

kakršen koli način razkrivala dele njihovih teles, temveč vedno nosijo široka in prevelika 

oblačila. Ker imajo bolniki z AN izrazito nizko telesno težo, jih pogosto tudi zebe. Zato ni prav 

nič neobičajno, da jih bomo lahko sredi poletja videli oblečene v zimsko jakno ali pulover.  

AN se povezuje tudi s kompulzivnim tj. prisilnim vedenjem (prekomerno umivanje rok, zloraba 

alkohola in psihotropnih snovi ter slab nadzor impulzov) na eni in z določenimi osebnostnimi 

potezami (pretirana redoljubnost, vzornost, perfekcionizem in visoka storilnost) na drugi strani 

(Tomori, 2013 in Sternad, 2001). 

Pri ljudeh, ki trpijo za AN, se lahko pojavijo tudi različni komorbidni simptomi. Ti vključujejo 

depresivno razpoloženje, socialni umik, nespečnost in izgubo libida. (Cooper in Cowan, 2009). 

Pogoste so tudi obsesivno-kompulzivne težnje, ki vključujejo razmišljanje o hrani, jemanje 

manjših koščkov hrane in kopičenje hrane (Loue, Sajatovic in Armitage, 2004).  
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2.7.1 Simptomi anoreksije nervoze7  

 

Fizični simptomi AN 

- izguba teže 

- telesna masa je manjša od 85 % sprejemljive za telesno višino in starostno obdobje 

- shujšan videz 

- amenoreja 

- slaba cirkulacija 

- mrzle okončine in nižja telesna temperatura 

- večja poraščenost 

- krhki lasje in nohti, suha koža, izpadanje las 

- pastelni ton kože 

- počasen srčni utrip in nizek krvni tlak 

- šibkost in utrujenost, vrtoglavica, razbijanje srca, bolečine v prsnem košu, težko dihanje 

- podhranjenost in dehidracija 

- prebavne težave, kot sta zaprtje in napihnjenost 

- zavrta rast, če se anoreksija pojavi pred ali med puberteto 

- oslabljen imunski sistem 

- anemija 

- otekli sklepi 

- osteoporoza 

- hipokalemija 

- težave s plodnostjo 

Psihološki simptomi AN 

- depresija in razdražljivost 

- nihanje razpoloženja 

- težave s koncentracijo in izgubo spomina 

- ignoriranje občutka lakote 

- skrb o prekomerni telesni teži 

- zanikanje o prenizki telesni teži 

- izkrivljena telesna podoba 

                                                           
7  Vse navedbe v poglavju 2.7.1 »Simptomi anoreksije nervoze« so povzeti po www.bogastvozdravja.si,  

n.d.) 
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- pomanjkanje samozavesti 

- strah pred pridobivanjem telesne teže in debelostjo 

- preokupacija z vnosom hrane in kalorij 

- preokupacija z urejenostjo 

- obsesija s telesno vadbo 

- anksioznost, kadar jedo pred drugimi ljudmi 

- občutek, da si ne zaslužijo sreče 

- nenehno prizadevanje za popolnost 

- velika potreba po nadzoru 

Vedenjski simptomi AN 

- ne jedo 

- uživajo samo nekatere vrste hrane, preštevanje kalorij 

- nosijo široka oblačila, da lažje prikrijejo shirano telo 

- konstantno gledanje v ogledalo in tehtanje 

- prekomerna telesna aktivnost 

- zloraba odvajal, diuretikov, tablet za zaviranje apetita 

- priprava jedi za druge, medtem ko sami z njimi ne jedo 

- hranijo in telovadijo na skrivaj 

- umik od prijateljev in družine (socialna izolacija) 

- samopoškodovanje.  

 

2.7.2 Klinične značilnosti in diagnostična merila anoreksije nervoze 

 

Da bi lahko postavili diagnozo AN, morajo biti za to za izpolnjena naslednja diagnostična 

merila, ki jih navaja DSM-V: 

- izguba oz. pomanjkljivo pridobivanje telesne mase (hujšanje): telesna teža mora biti 

vsaj 15 % pod normalno oziroma ITM mora biti pod 17,5 kg/m2  

- izguba telesne mase mora biti namerno povzročena z izogibanjem hrani, ki povzroča 

zvišanje telesne teže 

- paničen strah pred debelostjo in izrazito motena predstava o lastnem telesu 

- motnja ne izpolnjuje meril za BN. 
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Glede na vrsto uporabljenih kompenzatornih mehanizmov za vzdrževanje ustrezne telesne teže 

DSM-V opisuje dva podtipa AN : 

- purgativni tip - v zadnjih treh mesecih nizko telesno težo posameznik vzdržuje s 

pomočjo bruhanja, jemanjem odvajal, diuretikov in/ali klistirja 

- restriktivni tip - nizko telesno težo posameznik vzdržuje s kombinacijo visoke fizične 

aktivnosti in odklanjanjem hrane. Slednje je lahko odklanjanje vseh vrst hrane ali zgolj 

tiste, za katero posameznik meni, da je bodisi bogata z ogljikovimi hidrati bodisi je 

visoko kalorična. Posameznik v zadnjih treh mesecih ni doživel ne epizod 

kompulzivnega prenajedanja, ne purgativnega vedenja, kar pomeni, da ni posegal po 

diuretikih, odvajalih in/ali klistirju (APA, 2013). 

Bolniki z AN se lahko v želji, da bi zgubili odvečno telesno težo, tudi pretirano ukvarjajo s 

fizično aktivnostjo. Ko pa se njihova teža zmanjša pod prag, ki je potreben za diagnosticiranje  

AN, lahko bolniki doživijo tudi spremembe v miselnih procesih. Razvijejo lahko tudi s hrano 

povezane rituale, kot so na primer prehranjevanje le ob določenem času, razrez živil na zelo 

majhne koščke, tehtanje hrane. Povečanje telesne mase lahko sčasoma izboljša te psihološke 

težave, vendar jih le redko v celoti odpravi. Prav zato je vzdrževanje zdravljenja tako 

pomembno (Harvard Mental Health Letter, 2009). 

»Dieta in telovadba sta postali vse, za kar sem živela. V samo treh mesecih sem izgubila toliko 

kilogramov, da sem izgubila menstruacijo. Kosmiči so naenkrat redili, tuna je vsebovala 

preveliko količino beljakovin. Jabolka so bila dobra, a ker so vsebovala veliko vlaknin, sem jih 

črtala z jedilnika. Prenehala sem jesti zajtrk, moja kosila pa so bila zelena solata in kozarec 

vode, a samo če sem imela dober dan. Pri večerji sem hrano potiskala na rob krožnika, da bi 

bilo videti, kot da sem jedla. Pri vsakem obroku sem imela ob sebi torbico, v katero sem skrila, 

v prtiček zavito hrano, da bi jo kasneje lahko vrgla stran.« (anonimna bolnica) 

Najpomembnejša klinična znaka AN pa sta očitno shujšana postava in motena predstava o 

lastnem telesu. 

 

2.7.2.1 Splošno o moteni predstavi o lastnem telesu 

 

Znanstveniki, običajno so to klinični psihologi in psihiatri, ki poskušajo pojasniti, zakaj 

posameznik doživlja svoje telo bistveno večje oziroma obilnejše, kakor v resnici je, so se v 

svojih preučevanjih do sedaj osredotočali predvsem na možganske mehanizme (Stice, 2002), 
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hormonske funkcije (Bailer in Kaye, 2003), genetsko kognitivno delovanje (Klump in 

Gobrogge, 2005) ter psihološke in kulturne dejavnike. Strinjajo se, da je od odgovora na 

zastavljeno vprašanje odvisno ne le zdravljenje, temveč tudi relaps in ne nazadnje tudi kvaliteta 

življenja posameznika po ozdravitvi. 

Uporaba termina »motena predstava o lastnem telesu« se nanaša na dvodimenzionalno 

percepcijo lastnega telesa, tako afektivno kot tudi perceptualno. Študije, ki so bile na tem 

področju opravljene v okviru perceptualne psihologije in psihofizike (Slade in Russel, 1973), 

so pripeljale do razvoja tako imenovanih Size Estimation tasks oz. BSE. Slednje so v poznih 

osemdesetih letih postale standard za oceno motene predstave o lastnem telesu pri AN. 

Udeleženci študij so bili pozvani, da podajo oceno o širini svojega telesa, po tem ko so jo  

primerjali s širino lastnega telesa na fotografiji ali videoposnetku (Cash in Deagle, 1997). 

Rezultati večine študij so pokazali, da bolniki z AN selektivno precenjujejo velikost lastnega 

telesa, čeprav nimajo splošnega primanjkljaja pri percepciji velikosti. (Cash in Deagle, 1997 ter 

Slade in Russel, 1973). Taki zaključki BSE, da se presojanje velikosti telesa ne razlikuje od 

presojanja velikosti predmetov, so se iz več razlogov izkazali kot problematični.  

Prva težava, ki jo v zvezi z BSE lahko izpostavimo, je ta, da pri ocenjevanju velikosti lastnega 

telesa nikakor ne smemo spregledati še čustev in odnosov, ki še posebej pri bolnikih z AN 

predstavljajo preostali dimenziji percepcije lastnega telesa. Povedano drugače, dejanska 

percepcija telesa kot takega je le ena od dimenzij njegove celotne percepcije. Čeprav rezultati 

študij BSE nakazujejo na obstoj motene predstave o telesu pri bolnikih z AN, to ne pomeni 

nujno, da je vizualna predstava telesa dejansko tudi motena (Farell et. al., 2005). 

Glede na to, da je lastno telo v celoti mogoče videti le, če se posameznik pogleda v ogledalo, je 

bila druga težava, ki je vplivala na področje izkrivljanja slike telesa pri bolnikih z AN ta, da je 

bilo izhajajoč iz perceptualne psihologije in psihofizike, raziskovanje usmerjeno zgolj v 

vizualno percepcijo telesa. To, kar želim poudariti je, da naše telo ni le tisto, kar vidimo, ko se 

pogledamo v ogledalo, pač pa tudi to, kar zaznamo (tudi) z drugimi čutili, npr. dotiki (Espeset 

et. al., 2011). 

Kot izhaja iz kliničnih opazovanj, bolniki z AN včasih dojemajo svoje telo kot preobilno, ker 

se tako počutijo in tako čutijo iz svojega telesa in ne le zgolj zato, ker se tako vidijo v ogledalu. 

Te teoretične navedbe lahko zelo dobro ponazorim z izjavo anonimnega bolnika z AN, ki pravi:  

»Globoko v sebi vem, da ne morem biti debel. Verjamem pa, da nas naši možgani lahko na 

različne načine zavedejo. Ne morem zaupati lastnim čutom, saj mi vseskozi sporočajo, da sem 
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debel. Kljub vsemu pa si želim, da bi mi moji občutki vsaj enkrat rekli, da sem ok.« (Keizer, 

2014, 16) 

Prav zato je bistveno, da ugotovimo, zakaj pri bolnikih z AN vztraja občutek preobilnega telesa 

tudi takrat, ko sta vizualna percepcija in kognicija skladni oziroma usklajeni z realnostjo. 

Glede na navedeno lahko povzamem, da so tradicionalni pogledi na telo in metodološki pristopi 

ovirali razumevanje motene predstave o lastnem telesu, saj so se skoraj v celoti osredotočali na 

vizualno percepcijo in komaj kaj na afektivno podobo telesa (Cash in Deagle, 1997). 

Novejša dognanja s področja nevropsihologije in kognitivne nevroznanosti pa ponujajo novo 

perspektivo, če ne celo temeljno spremembo pristopa oziroma osnovnih predpostavk. Uporaba 

tega pristopa in metodologije bi lahko privedla do boljšega razumevanja motene predstave o 

telesu pri bolnikih z AN in potencialno ponudila ustrezno razlago tega fenomena (Keizer, 

2014). 

Upoštevanje kognitivno nevroznanstvene perspektive zagovarja, da je dojemanja telesa ločeno 

od dojemanja predmetov, pri čemer upošteva tudi s telesom povezana čustva in kognicijo. 

Nadalje priznava tudi pomen drugih čustev in se ne osredotoča zgolj na vizualno zaznavo pri 

dojemanju in zaznavanju lastnega telesa (Keizer, 2014). 

 

2.7.2.2 Motena predstava o lastnem telesu in AN  

 

V zadnjih letih so bile opravljene različne študije v zvezi s povezavo med moteno predstavo o 

telesu in razvojem AN, pri katerih so strokovnjaki uporabljali predvsem metodologijo s 

področja nevropsihologije in nevroznanosti (Miyake et. al., 2010). Rezultati funkcionalnih 

preiskav,8 ki so bile v ta namen opravljene, so dali dober vpogled v delovanje možganov pri 

bolnikih z AN. Strokovnjaki so namreč v področju možganov in nevronskih mrež za vizualno 

telesno percepcijo odkrili abnormalno procesiranje vizualnih telesnih predstav pri bolnikih z 

AN v primerjavi s kontrolno skupino, kot tudi v primerjavi z ozdravljenimi bolniki z AN (Uher 

et. al., 2005 in  Kaye, 2008). V teh študijah pa je še vedno zaznati vpliv in poudarek na 

vizualnem procesiranju predstav o lastnem telesu, prav zaradi tradicionalnega pogleda na 

omenjeni koncept. Tako rezultati študij funkcionalnih preiskav niso dali jasnih in enotnih 

odgovorov. Slednje bi lahko, vsaj delno, bila posledica uporabe neenotnih opredelitev pojma 

»motena telesna predstava«, kot tudi pojma »okrevanje oziroma ozdravitev« v primerih analize 

                                                           
8  Kot na primer fMRI, MRI, PET in  SPECT. 
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slikovnih preiskav, pri katerih je bilo v ospredju razlikovanje oziroma primerjava rezultatov 

bolnikov z akutno AN in tistimi, ki po AN okrevajo. Poleg navedenega je večina študij 

uporabila majhne heterogene vzorce, ne da bi razlikovala med različnimi podtipi AN (Keizer, 

2014).  

Z nedavnimi metaanalitičnimi pregledi omenjenih študij funkcionalnih preiskav bolnikov z AN 

so strokovnjaki, kljub številnim nedoslednostim, zaključili, da je glavni razlog za izkrivljeno 

podobo o lastnem telesu pri bolnikih z AN sprememba v anteriornem cingulatnem korteksu (v 

nadaljevanju ACK) in parietalnem režnju, pri čemer med tema dvema področjema ni nobene 

neposredne povezave prek živčnih vlaken. Prav tako naj bi ACK igral pomembno vlogo pri 

čustvenem procesiranju telesnih informacij pri bolnikih z AN (Gaudio in Quattrocchi, 2012). 

Novejši pregledi študij pa se opirajo predvsem na možnost, da insula, temporalni korteks in 

potencialno amigdala povezujejo parietalno skorjo in ACK. S stališča kognitivne percepcije 

telesne predstave pa sta pri AN izpostavljena prefrontalni korteks in insula (Gaudio in 

Quattrocchi, 2012). 

Področja možganov, ki so jih v študijah identificirali pri bolnikih z AN, kažejo na določene 

podobnosti z možganskimi področji, ki so povezana z oblikovanjem motene predstave o telesu 

pri nevroloških bolnikih. Obstaja namreč splošno soglasje o ključni povezavi med moteno 

predstavo o telesu, posteriornim parietalnim korteksom ter insularnim režnjem (Dijkerman in 

deHann, 2007). 

Poleg študij slikovnih preiskav, ki so se osredotočale predvsem na afektivne in vidne aspekte 

percepcije lastnega telesa, so bile opravljene tudi raziskave, ki pa so se osredotočale na druge 

vidike senzoričnega procesiranja z uporabo nevro(psiho)loških nalog (Grunwald et. al., 2002). 

Tako so bili pri bolnikih z AN kot pri ozdravljenih bolnikih vidni deficiti v haptični percepciji9 

reliefnih vzorcev, kar pomeni, da imajo bolniki z AN več težav pri prenosu haptičnih/taktilnih 

signalov na prostorsko točno vizualno podobo (Grunwald et. al., 2002).  

Pri bolnikih z AN je bila ugotovljena tudi motena multisenzorna integracija. Slednja se nanaša 

na to, kako naši možgani integrirajo različne informacije, ki jih dobivajo prek različnih čutil - 

senzorjev, tako na primer dotika, propriocepcije,10 vida, sluha, okusa, voha, v koherentno in 

                                                           
9  Poleg haptične percepcije, poznamo še taktilno. Slednja se nanaša na dotik nekega objekta, haptična 

pa njegovo aktivno raziskovanje (Kappers in Tiest, 2015). 
10  Sposobnost posameznika, da zavestno in podzavestno zaznava položaje delov telesa. Gre za  zavedanje 

gibanja, drže in spremembe ravnotežja (Šarabon, n.d.). 
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enotno percepcijo. Multisenzorna integracija med drugim zagotavlja, da posamezniki doživljajo 

svoje telo kot skladno celoto v smislu dojemanja in razločevanja položaja posameznih delov 

telesa in nahajanja v prostoru. Študije o multisenzorni integraciji po eni strani kažejo na to, da 

je pri bolnikih z AN predstava o njihovem telesu večja kot pri zdravih posameznikih, saj naj bi 

bili slednji bolj dovzetni za telesne iluzije, ki povzročajo spremembe telesne konfiguracije 

(Eshkevari et. al., 2012).  

Bolnica B. C.: »Cel dan se počutim debelo. Maščobo in kolobarje čutim po celem telesu, še 

posebej po tem, ko se najem. Včasih se mi zdi, kot da so moj obraz, želodec in noge napihnjene.« 

(Keizer, 2014, 16) 

Po drugi strani pa nakazujejo tudi na to, da je pri bolnikih z AN ocenjevanje različnih tipov 

senzoričnih inputov spremenjeno. Slednje je namreč lahko povezano z ugotovitvami o 

zmanjšanem interoceptivnem zavedanju in obdelavo interoceptivnih informacij pri AN 

(Pollatos et. al., 2008). Interoceptivno zavedanje zajema posameznikovo sposobnost 

prepoznavanja in nadzorovanja njegovih (lastnih) notranjih telesnih procesov. Dober primer za 

ponazoritev navedenega bi bilo zaznavanje in spremljanje lastnega srčnega utripa.  

Nadalje zaznava zavesti zajema tudi prepoznavanje afektivnega in psihološkega stanja telesa. 

Tako na primer telesne temperature, občutka lakote, bolečine kot tudi utrujenosti. Nekateri 

bolniki z AN so imeli višji temperaturni prag (Papezova et. al., 2005), kar je pomenilo, da so 

imeli težave pri prepoznavanju prevročih dražljajev, saj jih kot take niso zaznavali, prav tako 

so imeli spremenjen insularni odgovor na pričakovano bolečino (Strigo et. al., 2013). V 

nasprotju z zdravimi posamezniki pri bolnikih z AN ni bilo nobene povezave med fiziološkim 

in afektivnim odzivom na stres (Miller et. al., 2003), prav tako je bilo ugotovljeno, da zdravi 

posamezniki občutke lakote, okusa in sitosti procesirajo drugače kot bolnik z AN (Nakai in 

Koh, 2001).  

Glede na omenjene študije lahko zaključim, da je bilo pri bolnikih z AN moč zaznati izrazita 

odstopanja pri izvajanju različnih nalog, pri katerih je imela poglavitno vlogo predstava o 

lastnem telesu. Zelo verjetno je, da pri AN ni moteno le vizualno procesiranje telesnih 

informacij in telesnega zaznavanja, ampak tudi obdelava/procesiranje drugih senzoričnih 

inputov. Glede na to, da imajo bolniki z AN moteno predstavo o lastnem telesu, je procesiranje 

senzoričnega inputa v povezavi z velikostjo posameznikovega telesa izrazito pomembno za 

patologijo AN. Podatek o velikosti/dimenziji posameznikovega telesa, izražen v ustrezni 
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merski enoti, se uporablja pri konstruiranju merske oziroma abstraktne predstavitve velikosti 

telesa in njegovih delov (Keizer, 2014). 

Ker nobena od prej navedenih študij ni neposredno povezovala multimodalnega merskega 

vidika telesne prezentacije z izkrivljeno predstavo o lastnem telesu pri AN, ostaja nejasno, ali 

imajo bolniki z AN neko lastno; notranjo mersko predstavo o velikosti lastnega telesa, ki pa je 

v resnici večja od njegove dejanske velikosti. In prav to je naloga, s katero se ukvarjajo 

znanstveniki danes. Menijo namreč, da so merske predstave pri bolnikih z AN, ki jih imajo o 

lastnem telesu, neposredno povezane s tem, kako doživljajo velikost in obliko slednjega. 

Merske informacije o posameznikovem telesu lahko vplivajo tako na percepcijo telesa 

(predstava o lastnem telesu) kot tudi na njegovo delovanje (telesno shemo) (Keizer, 2014). 

 

2.7.3 Potencialni vzroki in osrednji dejavniki za nastanek anoreksije nervoze 

 

Običajno posameznikom njihova zelo nedolžna želja po tem, da bi bili suhi, uide izpod nadzora 

in se tega zavedejo, šele ko je prepozno (Freeman, 2002). Kar pet krat večja je verjetnost, da se 

bodo motnje hranjenja razvile pri posameznikih, ki pogosteje posegajo po dietah (Patton et. al., 

1999). A kot že omenjeno, ne smemo pozabiti, da v ozadju motenj hranjenja leži globlji 

psihološki-čustveni problem. AN je kompleksna in heterogena motnja hranjenja, ki nastane kot 

posledica interakcije številnih dejavnikov. Kohn in Golden (2001) navajata, da je AN bio-psiho-

socialna motnja, na razvoj katere nedvomno vplivajo individualni, družinski in kulturni 

dejavniki.  

»Ljudje reagirajo različno, ko so zaskrbljeni, prestrašeni, nervozni. Nekateri postanejo lačni, 

drugi odrinejo svoje krožnike stran. Za bolnike z AN je želja po slednjem z vsakim dnem 

močnejša.« (anonimna bolnica, Keeley, 2005, 145-146). 

» AN ni strah pred hrano, ampak je veliko več. Spominjam se, da sem se, preden sem zbolela, 

velikokrat počutila osamljeno, saj sem težko izrazila svoja čustva. To, da sem črtala določeno 

vrsto hrane z jedilnika, je postala rutina/navada, ki sem se jo lahko držala. Pohvale, ki sem jih 

dobila v zvezi z mojim telesom in vitko postavo, so to mojo obsesijo samo dodatno spodbudile, 

vse dokler mi stvari niso ušle izpod nadzora.« (Isabela Lock, 2017, My anorexia didn't come 

from fear of eating). 
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Nizka samopodoba 

Zaznavanje samega sebe je povezano s tem, kako zaznavamo lastno telo. Če oseba negativno 

dojema samega sebe, potem iz tega lahko sledi, da negativno dojema tudi lastno telo. Nizka 

samopodoba je pogosto povezana z negativnimi slikami telesa in motnjami hranjena. Študije 

kažejo na to, da imajo osebe z nizko samopodobo znatno večje tveganje za nastanek motenj 

hranjenja (Button et. al., 1996), prav tako je za njih značilno, da na lastno odgovornost 

zdravljenje predčasno zapustijo (Björk et. al., 2009). 

Iskanje lastnega jaza 

Adolescenca je lahko strašljivo, zmedeno in za posameznika lahko zelo stresno obdobje. Prav 

tako je to čas, ko se AN najpogosteje pojavi. Posameznikova preokupacija z lastnim jazom, 

iskanje odgovorov na vprašanja, kot je na primer: Kdo pravzaprav sem?, prežeta s sočasnimi 

pritiski družbe, lahko tiste, ki se s tem težko spopadajo in spoprijemajo, pripravi do tega, da 

utegnejo verjeti, da bodo zaradi tako imenovanega »idealnega telesa« v družbi sprejeti (Stice, 

1998). Posledično se lahko razvije motnja hranjenja, ki postane sredstvo za spopadanje s to 

preokupacijo (Polivy in Herman, 2002). 

Perfekcionizem in razvoj motnje hranjenja 

Perfekcionizem je prizadevanje za popolnost in dovršenost (tako SSKJ), je pa tudi prizadevanje 

za nerealne osebne standarde in kritično samoevalvacijo, če slednji niso izpolnjeni. Pri bolnikih 

z AN se pojavi enačenje suhosti s popolnostjo, zato je pri slednjih želja postati/biti suh tako 

močna, da bi lahko rekli, da ne pozna meja. Za bolnike z AN tako nobena številka oblačila ni 

dovolj majhna, ko tudi nobena teža dovolj nizka. Družbena povezava med suhostjo in perfekcijo 

je vseprisotna tako v medijih, ki promovirajo popolna življenja suhih slavnih oseb. Sporočila, 

ki jih predajajo posameznikom, so popolnoma izkrivljena in zavajajoča, saj naj bi bilo srečno 

življenje kot tudi pozitivno pozornost od drugih moč doseči z nizko telesno težo in popolnimi 

oblačili (Posavac in Posavac, 2002). 

Nadzor 

Eden izmed dejavnikov tesno povezan s perfekcionizmom je tudi nadzor (Kubersky, 1999). Ko 

posamezniku ne uspe doseči previsoko postavljenih osebnih standardov, začne iskati del 

svojega življenja, ki bi ga lahko obvladoval. Za nekatere so to teža, hrana in hranjenje (Peterson, 

Paulson in Williams, 2007).  In čeprav imajo bolniki z AN na začetku občutek, da imajo popoln 
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nadzor nad telesno težo, hrano in hranjenjem, jih na žalost ta začetna kontrola oziroma nadzor 

na koncu obvladuje oziroma kontrolira prav njih same. 

»Celo svoje življenje sem imela nadzor. Nadzor nad ljudmi, situacijami, še posebej nad sabo in 

nad svojim telesom. Zato je bil šok toliko večji, ko sem ugotovila, da ima popoln nadzor nad 

mano AN in ne ravno obratno, kot sem verjela sama. To pomanjkanje nadzora me je globoko 

pretreslo.« (Emily Lukaszek, 2016, When I realized it wasn't me who was controlling anorexia) 

»……s potekom časa prehranjevanje postane, za razliko od drugih bitk, bitka, ki jo lahko 

dobiš.« (anonimna bolnica, Keeley, 2005, 145-146) 

Bolniki zelo pogosto opisujejo AN kot nekaj, na kar se lahko zanesejo. Opredelijo jo kot 

mehanizem za spopadanje. AN za njih postane način upravljanja s situacijami, čustvi in z vsem, 

čemur niso kos.   

»AN mi je dala izkrivljen občutek nadzora.« (Dave Chawner, 2018, You don't look anorexic: 

my struggle with an eating disorder that others can’t see) 

Izogibanje prevzemanju vlog in odgovornosti odraslih 

Nekateri raziskovalci kot enega izmed potencialnih dejavnikov za pojav AN omenjajo tudi 

izogibanje prevzemanju vlog in odgovornosti odraslih (Bruch, 1979 in Byrne, 1987) in za to 

navedejo več možnih razlogov: 

- nekaterim posameznikom sama misel na odraščanje in postati odrasel enostavno 

povzroči anksioznost in se slednjega bojijo 

- drugi so v času odraščanja morda pogrešali ljubezen in skrb staršev11 ter so se 

posledično počutili neljubljene. Želja po tem, da ne bi odrasli, izhaja iz upanja, da bodo 

na ta način dobili manjkajočo pozornost in ljubezen, ki bi jo morali biti deležni kot 

otroci (Strober, 1997). 

Z nadzorom telesne teže in vnosom hrane bi na ta način torej lahko ohranili telo v 

predpubertetnem stanju in na nek način zavrli fiziološki razvoj.  

 

                                                           
11  S tem mislimo ne le na biološke starše, pač pa na posvojitelje, rejnike , sorodnike, oz. na tiste osebe, ki  

so za otroka skrbele. Z eno besedo bi jih lahko poimenovali – negovalci. 
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Družinsko okolje 

Motnje hranjenja se lahko pojavijo v zelo tesno povezanih in urejenih družinah, v času ko 

posameznik pridobiva občutek individualnosti. Vendar pa je pri posameznikih, ki so živeli v 

družinah, kjer starša nista živela skupaj, ko sta bila ločena ali ovdovela, tveganje za nastanek 

AN kot tudi drugih motenj hranjenja večje (Martinez - Gonzales et. al., 2003).  Opozoriti je 

treba, da je ključen predvsem odnos, ki ga imajo do hrane starši/negovalci. V kolikor slednji 

posvečajo veliko (ali preveč) pozornosti teži in telesnemu videzu, obstaja večja verjetnost, da 

bodo tako počeli tudi njihovi otroci/potomci. (Thompson, 1996). 

»Oba starša sta bila ves čas na dietah, zato sem se naučila, da je biti na dieti vse, kar počneš, 

ko odrasteš. Naučila sem se, da smo z našimi telesi že vnaprej nezadovoljni in da jih moramo 

»spremeniti«. Mamo sem večkrat slišala, kako hodi na telovadbo, zato da bi shujšala in da bi 

izgubila nekaj kilogramov, da bo zopet lahko oblekla obleko, ki ji je premajhna. Videla sem jo, 

kako se gleda v ogledalu in kako si pripravlja svoje obroke…« (Suzannah Weiss, 2016, 6 ways 

my parents unintentionally taught me disordered eating) 

AN kot posledica travmatične izkušnje in razvoj AN v povezavi z inzularnim korteksom 

Tudi travmatični dogodki, kot so spolna ali fizična zloraba in ustrahovanja v šoli, so lahko 

razlog za nastanek motnje hranjenja (Wonderlich et. al., 2000). Slednje se razvijejo po tem, ko 

posamezniki želijo nazaj pridobiti kontrolo, s katero blokirajo boleča čustva in občutke, ali pa 

kot oblika samo kaznovanja, ko imajo posamezniki občutek, da so sami krivi za to, kar se je 

zgodilo. Novejše raziskave so pokazale na povezavo med nastankom AN in inzularnim 

korteksom (Agrawal in Lask, 2009). Slednje kažejo na to, da so lahko nekateri zaradi inzularne 

disfunkcije, v prej omenjenih travmatičnih situacijah, bolj nagnjeni k razvoju AN, saj se pri 

posameznikih, ki te disfunkcije nimajo, motnje hranjenja, v enakih okoliščinah, morda ne 

razvijejo. (Spivack, 2010) 

 

2.7.4 Postavitev diagnoze 

 

Da bi posamezniku lahko čim hitreje in čim bolj uspešno pomagali, je potrebna postavitev 

diagnoze, ki pa zaradi bolnikovega zanikanja, izrivanja in zmanjševanja pomenov simptomov 

ni ravno enostavna (Brecelj - Kobe, 2000).  Kar nekaj let mine, preden bolniki z AN obiščejo 

zdravnika, saj sprva menijo, da težav nimajo, ko pa se jih le zavedo, so še vedno prepričani, da 

jih zlahka rešijo sami. K sreči se večina obolelih zaradi težav, s katerimi se soočajo in ki jim 
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sčasoma onemogočajo normalno življenje, odloči in pride po strokovno pomoč. Največkrat 

pridejo sami ali ob prisotnosti svojcev (Sernec, 2010). 

 »Dolgo časa nisem poslušala lastnega telesa, pravzaprav sem delala ravno nasprotno. 

Spomnim se, kako sem slonela na zidu, ker nisem mogla več naprej. Čutila sem, da moram 

nekaj narediti, a naredila sem točno nasprotno. AN me je pripeljala do točke, ko je nisem mogla 

več kontrolirati. Na samem začetku je bila AN vznemirljiva. Pozneje pa mi je začela jemati 

energijo. Energijo, da bi mislila, čutila, delala… In karkoli sem želela narediti, je to od mene 

zahtevalo fokus/koncentracijo. Tako ni bilo prostora za nenadzorovane stvari. To so tiste, ki te 

prizadenejo, ali take, ki nimajo očitnih rešitev. Počutila sem se, kot da imam na izbiro le eno – 

slabo odločitev. In izbereš, da ne izbereš. To je seveda najslabša odločitev, a tega se takrat 

nisem zavedala. Sčasoma so ljudje okoli mene videli in opazili, da se nekaj dogaja. In takrat 

sem poiskala pomoč.« (anonimna bolnica, Keeley, 2005, 145-146) 

Da bi lahko postavili diagnozo AN moramo najprej opraviti temeljite preglede posameznika. 

Slednji zajemajo: 

- fizični pregled-merjenje telesne višine in telesne teže, preverjanje vitalnih znakov kot 

so srčni utrip, krvni tlak in temperatura. Poslušanje pljuč in srca, pregled trebuha ter 

iskanje morebitnih sprememb na nohtih in koži 

- laboratorijske preiskave vključujejo tako osnovno krvno sliko, kot tudi natančnejše 

analize krvi in urina, s katerimi preverjajo delovanje jeter, ščitnice in ledvic. 

- psihološko evalvacijo   

- druge morebitne preiskave. Po potrebi se opravi rentgensko slikanje prsnega koša in 

skeleta, da se preveri gostota kosti ter morebitne težave s pljuči in srcem 

(mayoclinic.org, 2018). 

Po postavitvi diagnoze AN, je potrebno takojšnje in usklajeno zdravljenje (Brecelj-Kobe, 

2000), saj je največkrat ogroženo že življenje (Murphy et. al., 2010). 

 

2.7.5 Resnost motnje in njena razširjenost  

 

AN se najpogosteje pojavni v najstniških letih in kar več kot 40% novonastalih primerov se 

skladno s statistiko Nacionalne zveze za prehranske motnje (angl. National Eating Disorders 

Association, 2006), pojavi pri deklicah, starih od 15-19 let. Omenjena starostna meja se z leti 

znižuje in AN je moč diagnosticirati tudi pri dekletih in ženskah starih od 6 pa vse do 72 let 
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(Somerset in Wessex Association of Disorders Association, 2009). Prevalenca v življenjskem 

obdobju žensk/deklet je 1-3 % (APA, 2000),  ki pa se pri tistih, ki predstavljajo tveganje za 

nastanek AN, to je v starostnem obdobju od 15 do 29 let, poveča na 3-10 % (Polivy in Herman, 

2002). AN se primarno pojavi pri ženskah in dekletih bele/kavkazijske rase, srednjega in višjega 

družbeno-ekonomskega razreda, čeprav so novejše študije pokazale na pojav AN  tudi pri 

drugih rasah,  različnih družbeno-ekonomskih razredov (Wilfley in Rodin, 1995).  

Približno 90% obolelih z AN je ženskega spola (Carlson, Eisenstat in Ziporyn, 2004), čeprav 

se povečuje tudi število obolelih moških  (Swain, 2006). Trajanje AN je lahko različno dolgo 

in se razlikuje od osebe do osebe. Nekateri se srečajo zgolj z eno samo, sorazmerno kratko 

epizodo, drugi imajo lahko težave do konca adolescence (Kohn in Golden, 2001). Nekateri si v 

celoti opomorejo, spet drugi se lahko s posledicami in težavami AN12 srečujejo tako v odrasli 

dobi, ko tudi do konca svojega življenja (Steinhausen, Rauss - Mason in Seidel, 1991). 

Lamoureux in Bottorff  v  »Becoming the real me«: Recovering from Anorexia Nervosa (2005) 

navajata, da je zdravljenje uspešno za približno 40-50 % obolelih, 30 % se njihovo stanje 

izboljša, preostanek pa ostane kronično bolnih ali umrejo.  

Pri AN glede na resnost motnje delimo na (APA, 2013 in WHO): 

- blago AN: ITM  >17 kg/m2 

- zmerno AN: ITM 16 - 16.99 kg/m2 

- hudo AN: ITM 15 - 15.99 kg/m2 

- ekstremno AN: ITM <15 kg/m2 

 

Študije pri dvojčkih kažejo, da je AN v 71% dedna, kar kaže na to, da geni prispevajo bolj kot 

okoljski dejavniki. Poleg tega lahko določene osebnostne lastnosti, kot so perfekcionizem, 

obsesivno razmišljanje in vedenje, nezadovoljstvo s telesom, prispevajo k razvoju AN. Ostali 

dejavniki tveganja vključujejo pretekle bolezni posameznika, kot so na primer anksioznost, 

depresija, fizična, psihična, spolna zlorabo ali zlorabo snovi. Poleg tega so pri nastanku in 

razvoju AN prisotni še okoljski dejavniki, ekonomski in širše družbeno politični. Vsi ti zunanji 

znaki lahko pri za to dovzetnih posameznikih sprožijo obsedenost z velikostjo lastnega telesa 

in omejevanjem vnosa hrane (Žigon, 2006; dnevnik.si, 2006). 

                                                           
12  Motnje hranjenja in motena predstava o telesu 



Mlakar, Vida.2018. »Ogledalo, ogledalo na steni povej« ali pravi obraz anoreksije nervoze. Magistrska naloga 

študijskega programa druge stopnje, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

28 
 

»Po tem ko sem se  z AN borila že 10, 15 let, sem ugotovila, da so se z omenjeno motnjo borili 

tudi nekateri moji sorodniki. Ker pa so menili, da je AN sramotna, o njej niso govorili. Niti s 

sorodniki ne.« (anonima bolnica, Keeley, 2005, 145-146) 

 

2.7.6 Zdravljenje AN 

 

Leta 1888 je v časopisni reviji The Lancet, Sir William Gull, eden izmed vodilnih angleških 

zdravnikov 19. stoletja, objavil primer poročila o dekletu z AN, v katerem je zapisal, da zdravilo 

za AN sestavljajo tri stvari: počitek, toplina ter redno in pogosto uvajanje hrane (Bulik, 2014). 

Zagovarjal je tudi stališče, da: »Noben primer, čeprav so bile izčrpane že vse možnosti, ni 

brezupen, vse dokler obstaja življenje.« (Gull, 1894, 311). Zdravniki se nikoli niso odrekli 

poskusu pripraviti bolnika z AN, da bi jedel in pridobil na teži, tudi če bi to pomenilo, tako 

Gull, da se morajo boriti »za vsak njihov grižljaj« (Russell, 1995; Gull, 1984, 311).  

130 let pozneje je znanje o zdravljenju te izčrpavajoče bolezni precej napredovalo, a kljub temu 

na tem področju vse do danes ostajajo številna odprta vprašanja (Bulik, 2014).  

Zdravljenje bolnikov z AN mora biti ves čas podvrženo nadzoru, da bi ugotovili, ali je skladno 

s petimi etičnimi načeli: 

-   koristnosti 

- avtonomije 

-  pravičnosti 

-  upravičenosti 

-  neškodljivosti. 

Omenjena načela so prepuščena posameznikovi interpretaciji in pogosto je interpretacija 

bolnikov precej drugačna od interpretacij strokovnjakov. Ker slednji poznajo učinke in 

posledice, ki jih na možganih in telesu pusti stradanje, se tu upravičeno postavljajo vprašanja, 

ali je sploh etično spoštovati odločno bolnikovo zavrnitev zdravljenja, in ali je pri bolnikih, ki 

so resnično neozdravljivi/terminalno bolni, paliativna oskrba res najbolj primerna (Russell, 

1995). 

Dejstvo je, da je možnosti zdravljenja AN več, a katera je oziroma bo za posameznika najbolj 

primerna in učinkovita, je odvisno od njegovih specifičnih težav in simptomov, kot tudi od 

stadija, v katerem se nahaja posameznikova motnja. Bolniki z AN potrebujejo 

multidisciplinarni pristop, ki vključuje prehransko podporo, psihološko svetovanje in vedenjsko 
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spremembo bolnika z AN. To pomeni, da zdravljenje AN obsega predvsem osvojitev novih in 

opustitev starih načinov hranjenja, med njimi bruhanja in prenajedanja. Zelo pomembno je, da 

se bolniki ne le zavedajo, temveč da se naučijo prepoznati in obvladati tista čustva, ki so jih 

pripeljala na to pot (Pandel Mikuš, 2003). Prav tako je treba poudariti, da zdravljenje AN 

predstavlja velik izziv, saj stradanje ne prizadene le telesa samega, pač pa pusti težko 

popravljive posledice tudi na možganih, kar se kaže v spremembah v razmišljanju, čustvih in 

vedenju. Zato je zelo pomembno, da zdravljenje sloni na kognitivno-vedenjskih načelih, kar 

pomeni, da se najprej spopademo z bolnikovimi težavami, šele nato pa se osredotočimo na samo 

psihološko ozadje motnje (Harvard Mental Health Letter, 2009). 

Ne glede na to, da družina predstavlja pomemben dejavnik tveganja za razvoj in nastanek 

motnje hranjenja, je njena prisotnost bistvenega pomena tudi v procesu zdravljenja bolezni, 

kakor tudi pri preprečitvi relapsa. V samo zdravljenje se lahko vključijo ožji in/ali tudi širši 

člani družine. Prisotnost slednjih je izjemnega pomena, če ne celo nujna pri zdravljenju otrok 

in mladostnikov.  

»Moje zdravljenje je bilo v bolnišnici sestavljeno iz številnih terapij, med drugim tudi družinske, 

ki je bila pomemben element pri mojem okrevanju. Prav tako so mi dodelili  konkretni načrt 

prehranjevanja, ki sem mu morala strogo slediti. Tovrstna terapija je bila izjemno pomembna, 

saj se je dotaknila številnih vidikov, ki so mi pomagali na poti do ozdravitve. Starše so v 

bolnišnici podučili o sami AN, o njenih številnih obrazih in razlogih, zakaj sem je spremenilo 

moje vedenje. Nadalje so jih naučili, da AN ne poskušajo zgolj ustaviti, pač pa naj mi v dani 

situaciji skušajo pokazati vse lepe in dobre plati življenja. Po vseh letih AN sem pozabila, kako 

biti vesela, srečna in ne nazadnje nisem več vedela, kaj narediti, da bo imelo življenje zanjo 

spet smisel.«( Posner M., 2005, 142-143) 

Zdravljenje AN je lahko uspešno le, če obravnava tako fizične kot tudi psihološke vidike 

motnje, zato ga delimo na medicinsko (tj. ambulantno in bolnišnično) in psihosocialno 

zdravljenje (Kohn in Golden, 2001). Slednje pride v poštev šele po tem, ko so bolniki dovolj 

pridobili na teži, da bi od psihoterapije lahko imeli koristi (Harvard Mental Health Letter, 2009).  

 

2.7.6.1 Medicinsko zdravljenje AN 

 

Vzpostavitev normale telesne teže je ključnega pomena za uspešno zdravljenje AN in rečemo 

lahko, da bolnikova masa običajno določa, kako agresivno bo zdravljenje. Vendar pa je pri 

zdravljenju treba ločiti med otroki, mladostniki in odraslimi bolniki z AN.  Ko odrasli bolnik 
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izgubi 15% ali več svoje idealne telesne teže, nedvomno potrebuje zelo strukturiran program 

zdravljenja. Ker pa otrokom in mladostnikom zaradi podhranjenosti grozi nepopravljiva škoda, 

je lahko bolnišnična oskrba potrebna, še preden se njegova telesna masa spusti pod 15-odstotni 

prag izgube telesne teže (Harvard Mental Health Letter, 2009). Skladno s priporočili APA se 

pri odločitvah o bolnišničnem zdravljenju upoštevajo tudi drugi dejavniki npr. časovno 

obdobje, znotraj katerega je bolnik izgubil težo in ali slednje zanj predstavlja resno zdravstveno 

tveganje. 

»V času zdravljenja sem bila prisiljena jesti in posledično sem dosegla bolj ali manj normalno 

telesno težo. Pridobljeno težo pa sem takoj po odpustu iz bolnišnice vsakokrat zelo hitro 

izgubila, tako da sem spet zmanjševala kalorični in količinski vnos hrane. Prav tako sem bila 

obsedena s fizično aktivnostjo. Vsako zdravljenje, tako ambulantno, kot tudi bolnišnično, je bilo 

zame neuspešno, saj sem za vsako ceno želela izgubiti telesno težo. Sama nisem videla nobenega 

razloga, zakaj naj teže ne bi izgubila, in imela sem občutek, da nimam za kaj živeti.« (Posner 

M., 2005, 142-143) 

Ambulantno zdravljenje 

Ambulantno zdravimo bolnike, katerih telesna teža ni padla pod 70% normalne telesne teže, če 

so metabolično stabilni in je njihov biokemični status v mejah normale. Taki bolniki prav tako 

niso življenjsko ogroženi. Prednost tovrstnega zdravljenja je v bolnikovem ohranjanju kontrole 

nad lastno telesno težo. Bolniki ob podpori terapevta prevzamejo odgovornost za svoje 

prehranjevanje in po svoji presoji pridobivajo na telesni teži, kar jim daje občutek varnosti 

(Reljič Prinčič, n.d.). 

Ambulantno zdravljenje obsega različne psihoterapevtske pristope, podporno terapijo, 

svetovanje glede prehranjevanja, edukacijo o hrani, relaksacijske tehnike, kognitivno- 

vedenjsko, kot tudi družinsko terapijo. V kolikor se izkaže potreba, pa se lahko tudi v 

ambulantnem zdravljenju uporabi medikamentozna terapija. Slednja pride v poštev pri klinično 

depresivnih bolnikih in tistih, ki so v hudi stiski. V ta namen se kot dodatek izbrani 

psihoterapevtski metodi predpišejo antidepresivi SSRI.13 Z ambulantnim zdravljenjem 

bolnikom pomagamo, da dosežejo normalno telesno težo, kot tudi da vzpostavijo normalno 

prehranjevanje. Posledično jim pomagamo, da si izboljšajo lastno predstavo o sebi ter da dobijo 

uvid, da za spopadanje z vsakodnevnimi življenjskimi problemi ne potrebujejo AN. Prav tako 

                                                           
13  Gre za selektivne zaviralce vnovičnega privzema seratonina, ki specifično zavirajo transport  

sproščenega seratonina nazaj v živčne končiče v osrednjem živčevju (wikipedia.org, n.d.). 
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jih želimo naučiti, da se cenijo ne glede na svoj videz, svojo telesno težo, in jih poskušamo 

naučiti, da se izogibajo skrajnim načinom zniževanja telesne teže (Reljič Prinčič, n. d.). 

Bolnišnično zdravljenje 

Ko in/ali če simptomov AN ni več moč obvladovati in se pojavi tveganje za zdravje 

posameznika, je treba začeti z ustreznim bolnišničnim zdravljenjem, saj je v tem primeru 

ambulantno zdravljenje nezadostno ali celo kontraindicirano (Reljič Prinčič, n.d.). 

Indikacije za bolnišnično zdravljenje so: 

- izražena in dalj časa trajajoča simptomatika bolezni 

- slabo psihično in fizično stanje posameznika (Brecelj - Kobe, 2000) 

- prekinjeno ambulantno zdravljenje ali pa slednje ni pomagalo 

- prisotnost konfliktov v družini (Lanbein in Skalnik, 2007). 

Na samem začetku zdravljenja so bolniki izrazito podhranjeni. Ker stradanje vpliva tudi na  

njihovo razmišljanje, lahko pričakujemo, da bo slednje negativno, obsesivno in manipulativno, 

in psihoterapija na tej stopnji najverjetneje ne bo učinkovita, saj zahteva minimalno refleksijo 

(Harvard Mental Health Letter, 2009). 

Zato je na tej točki, ob predpostavki, da je bolnikovo zdravstveno stanje stabilno, najbolje 

pričeti s takojšnim poskusom pridobivanja na teži. Zdravniki imajo tu pravzaprav velik izziv, 

saj želijo vsako pridobitev na teži nagraditi, spodbujati in hvaliti, obenem pa bolnika skrbno 

nadzorovati, da bi se prepričali, da slednji zagotovo redno je. Tako morajo bolniki z AN kljub 

neprijetnemu, rednemu tehtanju in neprekinjeni prisotnosti zdravnika oziroma članov 

strokovnega tima v času prehranjevanja slednje doživeti kot izraz naklonjenosti, skrbi ter 

pomoči in ne zgolj kot motečega nadzora (Harvard Mental Health Letter, 2009). 

»…..a tisti dnevi in noči, ki sem jih preživela v bolnišnici, niso bili najslabši del vsega. Prav 

tako ne medicinska sestra, ki je stala pred vrati stranišča in poslušala, ali ga uporabljam in 

morda ne zadržujem urina pred večernim tehtanjem. Prav tako me ni motila njena prisotnost, 

ko sem se preoblačila v modro bolniško srajco, kot tudi ne, da mi je vsakokrat pregledala 

jogurtov lonček in preverila, ali sem vse do konca pojedla.« (Porter L., 2015, Eating disorders: 

I 'l lay awake at night and miss my anorexia) 

Čeprav se programi po svojih postopkih zdravljenja razlikujejo, vsi postopoma povečujejo  

vnos kalorij, ki jih bolnik z AN porabi s pretirano telesno aktivnostjo in drugimi 

kompenzatornimi mehanizmi, da bi spodbudili povečanje telesne mase. Kot napredek se pri 
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bolnišničnem zdravljenju razume pridobitev od 0.9 do 1.3 kg na teden, medtem ko je za zunaj 

bolnišnične bolnike z AN sprejemljiva tudi pridobitev telesne mase od 0.2 do 0.5 kg na teden. 

Bolnikom, ki jim grozi smrt zaradi podhranjenosti, in tistim, ki kljub priporočilom zdravnika 

še naprej odklanjano hrano, je kot zadnjo možnost za zagotavljanje hranjenja treba vstaviti 

nazogastrično sondo. Ne le, da je vstavitev sonde prisilna, dejanje samo po sebi nasprotuje 

ciljem zdravljenja, ki so zagotavljanje prijetnega, zdravega, razumnega in zadovoljnega 

življenja (Harvard Mental Health Letter, 2009). 

»Medicinsko osebje se mi je zdelo zelo storilnostno usmerjeno. »To je treba. Tako moraš. Bolje 

je narediti nekaj, čeprav narobe, kot nič«, so rekli.  A to je zelo boleče. Ker oseba z AN v tistem 

trenutku ne more narediti ničesar, lahko samo je. Običajno bolnik, ki trpi, potrebuje ljubezen, 

skrb, sočutje, upanje in molitev. Medicinska sestra, ki je največ naredila zame, ni naredila nič. 

Samo bila je ob meni. Čutila sem njeno sočutje, brez sodb in skrbi. Rekla mi je, naj samo 

spustim. »Spusti, kot balon, ki se dviga v nebo.« Nobena od naju ni v resnici vedela, kako naj 

bi to naredila. A 20 let pozneje, je to edina koristna stvar, ki mi je ostala v spominu. Iskanje 

rešitve ni postopek, je samo vizija tega, kar je in kar bi lahko bilo.« (anonimna bolnica, Keeley, 

2005, 145-146) 

2.7.6.2. Medikamentozno zdravljenje AN 

 

Kljub temu da bolnikom z AN zdravniki pogosto predpisujejo zdravila, je malo dokazov, ki 

podpirajo njihovo uporabo, bodisi pri spodbujanju naraščanja/pridobivanja telesne mase ali pri 

zmanjševanju psiholoških stisk posameznika, vsaj v zgodnjih fazah zdravljenja (Harvard 

Mental Health Letter, 2009). 

O zdravilih je anonimna bolnica z AN dejala: » Ne vem, če so mi zdravila pomagala. Zdravnik 

mi jih je predpisal, a so mi AN samo še poslabšala. Zmanjšale so se moje sposobnosti, da se 

borim proti AN. Vzela so mi energijo in fokus, ki sem ga potrebovala, in so samo še bolj zapletla 

problem. Odločila sem se, da jih ne bom več jemala. Zdravnica mi je bila pri tem v podporo, 

saj je delala zame in ne proti meni.« (anonima bolnica, Keeley, 2005, 145-146) 

Antidepresivi 

Skladno z izsledki študij Mednarodnega združenja Cochrane in Collaboration na področju 

predpisovanja antidepresivov pri zdravljenju bolnikov z AN je lahko zaključimo, da ni bilo 

dovolj dokazov, na podlagi katerih bi priporočali uporabo antidepresivov pri zdravljenju 

bolnikov z AN. V svojih kliničnih poskusih niso našli dokazov, da so antidepresivi vplivali 
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oziroma izboljšali pridobivanje telesne teže, kot tudi ne psihološke simptome bolnikov z AN 

(Claudino Am. et. al., 2006). Bolniki z AN se morajo izogibati jemanju tricikličnih 

antidepresivov in zaviralcev monoamin-oksidaze, kot tudi bupropiona,14 saj slednji za njih 

predstavljajo povečano tveganje za pojav nezaželenih učinkov, med drugim tudi pojavov 

epileptičnih napadov (Harvard Mental Health Letter, 2009). O jemanju antidepresivov je 

anonimna bolnica z AN dejala: «Nedavno sem začela z jemanjem antidepresivov, ki so močno 

spremenili, kako se počutim. Bolje sem.« (anonimna bolnica, Keeley, 2005, 145-146). 

Antipsihotiki 

 

Kljub temu da  na področju uporabe antipsihotikov v procesu zdravljenja bolnikov z AN še ni 

bilo opravljeno zadostno število natančnih raziskav, do sedaj manjše in nekontrolirane 

raziskave nakazujejo na to, da antipsihotiki lahko pomagajo bolnikom z AN (Harvard Health 

Publishing, 2009). Tako je na primer proizvajalec antipsihotikov olanzapinov - Zyprex, Lilly 

USA, opravil študijo in poskušal ugotoviti, kako učinkoviti so antipsihotiki pri zdravljenju 

bolnikov z AN.  Čeprav je šlo za majhno študijo, saj je ta vključevala zgolj 34 bolnikov z AN, 

so zaključili, da je zdravilo boljše od placeba in učinkovito pri zmanjševanju tesnobe in obsesij, 

kakor tudi pri pridobivanju na telesni masi pri bolnikih z AN. Na začetku študije so imeli bolniki 

povprečni ITM 16 kg/m2, do konca študije pa se jim je slednji povečal na 20.3 kg/m2, medtem 

ko se je osebam, ki so jemale placebo, povečal zgolj na 19.3 kg/m2 (Harvard Mental Health 

Letter, 2009). 

 

2.7.6.3 Psihosocialno zdravljenje AN  

 

Pri zdravljenju bolnikov z AN je najpomembnejša njihova odločenost in pripravljenost na 

zdravljenje ter sodelovanje v samem procesu. A vedeti je treba, da tudi ko slednje izrazijo, v 

sebi še vedno bijejo bitko med željo po suhi postavi in željo po spremembi (Peterson in 

Mitchell, 1999).  

Psihosocialno zdravljenje AN lahko vključuje individualno ali skupinsko psihoterapijo, 

podporne skupine in prehransko svetovanje. Psihoterapija je koristna, saj omogoča 

posameznikom, da raziščejo probleme, ki so pravzaprav podlaga za njihovo motnjo hranjenja. 

                                                           
14  Uprava ZDA za hrano in zdravila - FDA je zdravilo Wellbutrin označilo z znakom »black box«.  

To je najstrožje opozorilo, ki ga FDA izda, ko obstajajo dokazi o povezavi med jemanjem zdravila in 
resno nevarnostjo (tveganjem) za zdravje posameznika. Omenjeno zdravilo je zaradi vsebnosti 
bupropriona strogo prepovedano pri pacientih z AN in kot tako označeno z znakom »nevarno«.  
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Prav tako jim lahko pomaga pri lažjem in boljšem spopadanju in spoprijemanju s stresnimi 

situacijami (Fairburn, 2008).  

Koristne so tudi skupinske psihoterapije in skupine za samopomoč, saj posameznikom 

zagotavljajo varen prostor, kjer lahko razpravljajo o svojih težavah z ljudmi, ki so že imeli ali 

še vedno imajo podobne težave kot oni. Skupinsko terapijo vodita en ali dva strokovnjaka, 

medtem ko so podporne skupine običajno laično vodene (Lamovec, 2006). 

»Srečanje z drugimi družinami z anoreksičnimi otroki mi je bilo v veliko pomoč, saj sem 

navezovala stike z ljudmi, ki so imeli enake težave in izzive, kot sem jih imela sama.« (anonimna 

bolnica; Keeley, 2005, 145-146) 

Terapevt mora na prvem mestu doumeti, čemu bolezen služi. Naj se sliši še tako nemogoče, a 

AN je za bolnika rešitev njegovih skritih čustvenih težav. Zato je naloga terapevta, da sam 

razume, katere probleme bolnik rešuje s stradanjem in v nadaljevanju pomaga, da slednje 

razume tudi bolnik sam (Peterson in Mitchell, 1999). Cilj psihosocialnega zdravljenja je tudi 

pomoč pri prepoznavi izkrivljenega razmišljanja o hrani, iskanje boljših načinov za spopadanje 

s svojimi čustvi in stresom ter najti ustrezne načine, s katerimi poskušamo preprečiti relaps. 

Vse to pa ne zahteva le potrpežljivosti zdravnikov in pacientov, temveč tudi svoj čas (Harvard 

Mental Health Letter, 2009). Za dosego maksimalnega uspeha je potrebno pri zdravljenju 

bolnikov z AN kombinirati različne vrste zdravljenja. Tako kombiniramo več terapij hkrati, ki 

jih med seboj razlikujemo po načinu psihološke obravnave, kot tudi po številu, ki so vanjo 

vključeni. V nadaljevanju sta opisani dve najbolj pogosto uporabljeni terapiji pri zdravljenju 

bolnikov z AN. To sta kognitivno-vedenjska in družinska terapija (Greenblatt, n.d.) 

Kognitivno - vedenjski pristop zdravljenja AN 

 

Kognitivno-vedenjski pristop (v nadaljevanju KVT) je eden izmed glavnih oblik zdravljenja 

motenj hranjenja. Gre za psihoterapevtski pristop, ki vsebuje različne tehnike, vsem pa je 

značilno, da posamezniku pomagajo razumeti medsebojno delovanje njegovih lastnih misli, 

vedenja in občutkov ter obenem sposobnost razviti ustrezne strategije za spreminjanje 

negativnih in iskanje alternativnih misli z namenom izboljšati lastno razpoloženje (Muhlheim, 

2018). 

Običajno je KVT pristop pri AN vključuje sledeče komponente: 

- psihoedukacija za razumevanje AN, njene psihološke in zdravstvene posledice 



Mlakar, Vida.2018. »Ogledalo, ogledalo na steni povej« ali pravi obraz anoreksije nervoze. Magistrska naloga 

študijskega programa druge stopnje, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

35 
 

- uvajanje novega načina hranjenja,15 načrtovanje obrokov in določanje pravil hranjenja 

- vodenje dnevnika zapisov čustev, občutkov in misli takoj po jedi 

- redno tehtanje z namenom spremljanja napredka 

- razvoj strategij za preprečevanje kompenzacijskih vedenj 

- spodbujanje oblikovanje kontinuiranega razmišljanja, ki nadomesti mišljenje »vse ali 

nič« 

- spodbujanje hranjenja s hrano, do katere imajo odpor. Po tem, ko bolniki pridobijo na 

telesni masi, postopoma in ponovno uvajajo živila, ki se jih »bojijo« 

- preprečevanje relapsa z namenom ugotoviti katere strategije so bile koristne in kako se 

spopadati z morebitnimi izzivi 

- bolnika usposobiti, da bo sam svoj terapevt (Muhelheim, 2018). 

Cilj terapevtov je čimprejšnja vedenjska sprememba pri bolnikih z AN, saj so raziskave 

pokazale, da je pri bolnikih, ki so sposobni zgodnjih vedenjskih sprememb (vzpostavitev 

rednega prehranjevanja in sposobnost pridobivanja in vzdrževanja zdrave telesne teže), večja 

verjetnost, da bodo po koncu zdravljenja v remisiji (Muhelheim, 2018). 

Zdravljenje po metodi Hubert Lacey 

 

Tovrstno zdravljenje temelji na kognitivno-vedenjskem principu zdravljenja bolnikov z AN. 

Gre za dvofazni postopek, ki vključuje pisanje dnevnika, v nadaljevanju pa še individualna in 

skupinska srečanja (Reljič Prinčič, n.d.). 

Dnevnik bolnikom služi za zapisovanje vseh podatkov in informacij tako o njihovem hranjenju 

(čas, količina, vsebina), mehanizmih za zmanjševanje telesne teže (bruhanje, jemanje 

diuretikov, odvajal) kot tudi zapisovanju njihovih misli, razpoloženja in čustev, ki se pojavljajo 

ob hranjenju (Reljič Prinčič, n.d.). 

Pomen pisanja dnevnika pa ni zgolj v vodenju evidence in pisanju refleksij, temveč je tudi 

simboličen. Slednji namreč nadomesti terapevta oziroma njegovo prisotnost, ko je bolnik sam 

(Reljič Prinčič, n.d.).  

Družinska terapija kot metoda zdravljenja AN 

 

Družinska terapija je bila dolgo časa od zdravljenja AN izvzeta. Pravzaprav so bili straši v 

samem začetku označeni, ne le kot vzrok za nastanek te bolezni, temveč kot »škodljiv vliv«. 

                                                           
15  Običajno so to trije obroki dnevno in dve malici. Bolnik vnaprej ve, kaj in kdaj bo njegov naslednji  

obrok. 
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Sprva je bilo priporočeno zdravljenje osamitev bolnika z AN, šele v 60. in 70. letih pa se je 

starše in širšo družino začelo vključevati v sam proces zdravljenja. Danes vemo, da je družinska 

terapija izjemno učinkovita in pri zdravljenju otrok in mladostnikov celo nujna (Treasure in 

Russell, 2011). 

»Skupaj s starši sem sem naučila, kako se spopadati z vsakodnevnimi problemi, in zavedala 

sem se, da lahko starši kadarkoli prevzamejo nadzor nad mojim prehranjevanjem, in to mi je 

pomagalo. Prav tako mi je veliko pomenilo to, da sta starša sedaj znala ločiti med anoreksično 

in neanoreksično tj. resnično Miriam.« (Posner M., 2005, 142-143) 

Študije, opravljene na medicinski fakulteti Stanford, pediatrični kliniki Lucile Packard in 

Univerzi v Chicagu so pokazale, da je družinska terapija za kar dvakrat bolj učinkovita od 

individualne glede remisije bolezni po odpustu iz bolnice. Omenjena študija16 je bila ena od 

prvih, ki je primerjala omenjena pristopa zdravljenja mladostnikov, ki trpijo za AN (Lock, 

2010). 

Raziskavo so opravili na 121 bolnikih z AN starih med 12-18 let. V skupini, kjer so zdravili z 

družinsko terapijo, so zdravniki starše naučili, kako lahko pomagajo svojim otrokom, da bi ti 

zadostno pojedli in se vzdržali prekomerne fizične aktivnosti. Ravno nasprotno pa so v skupini, 

kjer so za zdravljenje uporabili individualno terapijo, poskušali v reševanje bolnikovih 

čustvenih težav in anksioznosti minimalno vključiti družino (Lock, 2010). 

Znanstveniki so bolnikovo stanje ocenili na začetku in koncu enoletnega obdobja zdravljenja, 

nato pa še 6 in 12 mesecev po zaključku zdravljenja. Veljalo je, da so bolniki v popolni remisiji, 

če so dosegli 95% normalne telesne teže, in če so dosegli ustrezno oceno glede prehranjevanja.  

Ob koncu študije je bilo kar 49.3% bolnikov, ki so se zdravili z družinsko terapijo v popolni 

remisiji, medtem ko je bilo tistih, zdravljenih z individualno, zgolj 23.2%. Zdravljenji pa sta 

bili enako učinkoviti, pri tistih bolnikih, ki so dosegli delno remisijo, za kar je bilo potrebno 

doseči 85% normalne telesne teže. Poleg navedenega, so rezultati pokazali, da z zdravljenjem 

z družinsko terapijo dobimo boljše dolgoročne rezultate od tistih, kjer se bolniki zdravijo zgolj 

bolnišnično. Slednji namreč v času bolnišničnega zdravljenja prav tako pridobijo na teži, a jo 

po vrnitvi domov pogosto tudi velikokrat izgubijo (Lock, 2010). 

                                                           
16  Gre za študijo: »Randomized clinical trial comparing family based treatment with adolescent –  

focused individual therapy for adolescents with anorexia nervosa« avtorjev: Lock J., Le Grange D., 
Agras W. S., Moye A., Bryson S. W. in Jo. B. 2010. 
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Metoda, ki je bila uporabljena pri zdravljenju v omenjeni študiji, se danes poleg medicinskih 

pristopov, vedno bolj uporablja za zdravljenje bolnikov z AN. Govorimo o metodi  Maudsley, 

ki so jo razvili v istoimenski bolnišnici v Londonu leta 1980 in je primerna za otroke in  

najstnike, ki za AN trpijo manj kot tri leta, pri čemer bolezen še ni postala kronična. Pri 

omenjeni metodi je v ospredju razrešitev problema, ki ga ustvarja in ohranja družina. Terapevti 

na eni strani bolniku pomagajo prepoznati, da je razvita težava le način soočenja s problemi, na 

drugi pa starše vključijo v proces zdravljenja, saj se slednji največkrat umaknejo ali počutijo 

osamljene (Gostečnik, 2011 in Podjavoršek, 2004). Družina je obravnavana v vseh fazah 

procesa zdravljenja kot celota, lahko pa se terapevt odloči za obravnavo družine skupaj z 

bolnikom ali ločeno od njega (Hughes et. al., 2015).  

Gre za tri fazno zdravljenje, ki temelji na celostni družinski obravnavi, pri kateri se starše in 

sorojence opogumlja, da prevzamejo nadzor nad prehranjevanjem bolnika z AN, (Harvard 

Mental Health Letter, 2009) sočasno pa se jih, za razliko od tradicionalnih zdravljenj, ne krivi 

za nastalo težavo, temveč opogumlja, da so del rešitve (Rabin, 2010).  Ker gre za zdravljenje v 

domačem okolju, se na ta način prepreči osamitev in socialna izolacija tako bolnikov z AN, kot 

tudi njihovih sorodnikov (Treasure et. al., 2015), sočasno pa daje družinskim članom občutek 

nadzora in kontrole nad prehranjevanjem bolnika ter aktivne participacije v njegovem 

zdravljenju in jih osvobodi občutka krivde in nemoči (Parent in Parent, 2008). Pomembno je, 

da ima bolnik ves čas podporo vse družine ter da ohranja stik s svojimi prijatelji, znanci in se 

vključuje v dejavnosti, ki preusmerjajo pozornost od motnje hranjenja (Halvorsen in Heyardahl, 

2007).  

Prva faza: 

V tej fazi zdravniki sodelujejo s starši, brati in sestrami bolnika z AN, da se slednji naučijo 

strategij, s katerimi spodbujajo in na nek način vodijo bolnika z AN, da bi zaužili več hrane, 

obenem pa izbiro natančne prehranske strategije puščajo v rokah družine.  

Terapevt: » …Mama in oče, vajina odločitev je, kaj mora jesti. Vidva morata sprejeti to 

odločitev, saj ji anoreksija onemogoča, da bi lahko jasno razmišljala….« (Rabin, 2010, 

Bringing in family to combat anorexia). 
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Druga faza: 

Ko otroci in mladostniki začnejo jesti bolj normalno in začnejo pridobivati na teži, se fokus 

preusmeri na prepoznavanje in spreminjanje družinske dinamike, ki bi lahko ovirala nadaljnje 

zdravljenje. 

Tretja faza: 

Po tem, ko je otrok dosegel zdravo telesno težo, zdravniki še naprej sodelujejo s posamezniki 

in njihovimi družinami z namenom izboljšati družinske odnose in otroku pomagati postati bolj 

samostojen in neodvisen (Harvard Mental Health Letter, 2009). 

Kljub številnim raziskavam, ki potrjujejo uspešnost pri zdravljenju, pa slednje ni nujno 

optimalno in na dolgi rok učinkovito pri vseh otrocih in mladostnikih (Chavez in Insel, 2007). 

Obstaja namreč nevarnost, da se poveča negativna naravnanost bolnikov do družine in 

odklanjanje hrane, ne nazadnje tudi nevarnost, da sorojenci prevzamejo avtoritativno vlogo 

staršev (Godfrey et. al., 2015). 

»Starša vztrajata in sedita ob meni, ko jemo trikrat na dan; za zajtrk, kosilo in večerjo. 

Vztrajata, da pojem vse do zadnjega koščka, ker naj bi bilo to bojda dobro zame. Vzela sta mi 

odvajala in mi prepovedala obisk telovadnice, dokler se ne zredim za 5 kilogramov. Sovražim 

ju. Nisem lačna, ne rabim teh kalorij in debela sem. Predebela sem. In ne bom jedla.« (Musby, 

2018, Getting your child with an eating disorder to eat) 

 

2.7.6.4 Izkušnje in stališča staršev pri skrbi za mladostnika z AN17 

 

Študij, ki bi raziskovale mnenja in videnja staršev posameznikov diagnosticiranih z AN, je 

malo. A raziskava, ki je predstavljena v nadaljevanju, je specifično preučevala izkušnje staršev, 

ki so skrbeli za mladostnika-adolescenta z AN na Irskem. Uporabljen je bil kvalitativni pristop 

z namenom pridobiti edinstvene poglede in izkušnje staršev bolnikov z AN. Slednji so bili 

izbrani na kliniki na Irskem, kjer so se mladostniki zdravili ambulantno. Skupino udeležencev 

je sestavljalo sedem mam in trije očetje. Starše in mladostnike so pred raziskavo informirali o 

postopkih in poteku raziskave, prav tako jim je bil na voljo tudi podroben opis njenega namena. 

                                                           
17  Vse navedbe v poglavju: »Izkušnje in stališča staršev pri skrbi za mladostnika z AN«, se nanašajo na  

študijo: »Caring for adolescent with anorexia nervosa: Parent's views and experiences,« avtorjev  

McCormack C. in McCann E. 2015. Archives of psychiatric nursing 29. 143 – 147. http://0-
web.a.ebscohost.com.wam.city.ac.uk/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=56da7a8c-0e8e-4711-
b9bd-fb4ea0303313%40sessionmgr4006.  

http://0-web.a.ebscohost.com.wam.city.ac.uk/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=56da7a8c-0e8e-4711-b9bd-fb4ea0303313%40sessionmgr4006
http://0-web.a.ebscohost.com.wam.city.ac.uk/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=56da7a8c-0e8e-4711-b9bd-fb4ea0303313%40sessionmgr4006
http://0-web.a.ebscohost.com.wam.city.ac.uk/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=18&sid=56da7a8c-0e8e-4711-b9bd-fb4ea0303313%40sessionmgr4006
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Starši so bili upravičeni do sodelovanja v študiji, v kolikor se je mladostnik v času izvajanja 

raziskave zaradi AN zdravil ambulantno. 

Rezultati so pokazali pomemben vpliv bolezni na vse vidike družinskega življenja. Kljub 

negativnemu vplivu bolezni pa so starši ves čas ohranjali upanje, da se bo mladostnik pozdravil.  

Vse bolj očitno je postalo dejstvo, da lahko negovanje in skrb za posameznika z AN negativno 

vpliva na psihosocialno stanje negovalca. Vlogo negovalca povezujemo s številnimi vprašanji, 

to so 

- odvisnost 

- občutek izgube 

- negativni vpliv na delovanje družine, vključno s pomanjkanjem prostega časa in 

finančnim bremenom. 

Starši otrok z AN se soočajo še z dodatnimi izzivi, kot so npr. stigma, negativen odnos 

zdravstvenega osebja, pomanjkanje psihosocialne podpore ter težave pri dostopu do 

zdravstvenih storitev in zdravstvene oskrbe. Slednje jim poskušajo omiliti s pomočjo različnih 

delavnic in prav tako nuditi pomoč pri soočenju z osebno stisko in izboljšanju medosebnih 

odnosov.  

Raziskovalci so iz pridobljenih podatkov izločili štiri glavne teme: 

- družinsko okolje 

- psihosocialni vpliv na starše 

- izkušnje z zdravstveno oskrbo 

- upanje in pričakovanja v prihodnosti. 

Družinsko okolje 

Nekateri udeleženci so razkrili, da je AN prizadela prav vsak vidik njihovega družinskega 

življenja. Za enega izmed udeležencev je bilo konstantno napeto okolje, v katerem se je znašel, 

zelo velik izziv.  

Starš: »Vzdušje v hiši je bilo grozljivo. AN prevzame vse, celo hišo. Sediš z njo in si želiš, da bi 

jedla, ona pa sedi tam v solzah … in je grozljivo. Najslabše pri vsej stvari pa je, da se to dogaja 

pred tvojim nosom in zavedaš se, da je grozno.« (144) 

Vsi starši so se strinjali, da so imeli sprva občutek, da je AN prevzela celotno družinsko 

življenje, s potekom časa zdravljenja mladostnika pa se je ta občutek zmanjšal. Velik problem 
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v družini je bila komunikacija in starši so opažali povečano število nesoglasij, tako med 

zakoncema kot z drugimi otroki. Razlog za to so starši videli v njihovih različnih stališčih glede 

nadzora in obravnave mladostnika.  

Nekaj staršev je navajalo, da sta bila skrb za mladostnika in čas, ki so ga porabili za njegov 

nadzor, zamudna, pri čemer je bilo očitno, da so bile matere tiste, ki so se pretežno ukvarjale z 

mladostnikom, saj so z njim preživele večino časa.  

Velik vpliv na mladostnike in starše pa je imelo tudi vprašanje stigme. Nekateri starši so bili 

prepričani, da so delali v mladostnikovem najboljšem interesu, ko niso razkrili njegove bolezni. 

Prepričani so namreč bili, da jih okolica ne bo razumela. Bolezen so skrivali tudi pred mlajšimi 

sorojenci, saj so jih na ta način želeli le zaščititi pred nepotrebno stisko in skrbjo. Nekateri so 

spoštovali mladostnikovo željo po nerazkritju, sočasno pa jih je skrbelo, ali utegne to pri njih 

povzročiti še večje občutke osamljenosti in družbene izolacije.  

Vsi starši so izrazili občutek krivde, da niso dovolj zgodaj prepoznali znakov AN in veliko prej 

poiskali ustrezne pomoči, hkrati pa izrazili, da bolezni same prej niso poznali, prav tako ne 

njenih zgodnjih znakov in simptomov. 

Psihosocialni vpliv na starše 

Podatki so pokazali, da so bili zaradi AN prizadeti številni vidiki posameznikovih življenj. AN 

je neposredno vplivala tako na njihovo finančno, osebno, starševsko kot tudi socialno področje. 

Ena izmed udeleženk je izrazila svojo frustracijo, saj da je AN za njihovo družino predstavljala 

veliko finančno breme: 

 »To je kot druga hipoteka. Na srečo imam sedaj dovolj denarja, da lahko to prebrodimo.« 

(144) 

Drugi straši so izpostavili problem prehranjevanja v restavracijah. Jedli so lahko zgolj v tistih, 

kjer se je mladoletnik počutil udobno. En udeleženec pa je izpostavil tudi problem priprave 

hrane doma: »Včasih sem zelo rad kuhal. Sedaj mi je za to vseeno. Veste zakaj? Ker je hrana 

postala bojno polje.« (144) 

Nekateri so priznali, da je bilo zaradi AN prikrajšano njihovo družabno življenje kot tudi 

družabno življenje sorojencev, vsi starši pa so bili složni, da sta bila, ne glede na stroške in 

težave, mladostnikovo zdravje in zdravljenje vedno prioriteti.  
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Starši so spregovorili tudi o svojih prehranjevalnih navadah. Nekateri, ki so se v preteklosti 

posluževali diet, so se sedaj počutili odgovorne za pojav AN pri mladostnikih. Izpostavili so 

tudi, da jih skrbi predvsem za mladostnikovo prihodnost, sami pa so zaradi občutka krivde 

anksiozni.  

Starš: » Nenehno skrbim, vedno jo imam v mislih, tudi ko ima dober dan.« (144) 

Nekaj staršev je izrazilo zaskrbljenost glede razvojnega napredka mladostnika v sedanjosti in 

glede njegovih morebitnih izgub v prihodnosti.  

Starši so razkrili, da se zaradi (ne)obvladovanja posledic bolezni pogosto počutijo popolnoma 

izžete. Ena izmed udeleženk je opazila te negativne učinke na lastni samopodobi: » Grozno je. 

Počutite se kot popolna zguba. Saj veste, poznate mojo deklico … in kako sem lahko to 

spregledala? Jaz sem se resnično počutila, kot da nisem uspela.« (144) 

Prisotna so bila tudi zelo močna čustva povezana s krivdo in očitanjem, saj večina staršev še 

vedno verjame, da so odgovorni za nastanek bolezni.  

Starš: »Na začetku se počutiš krivega …zakaj se je to zgodilo in kaj sem storil, in krivite samega 

sebe.« (144) 

Izkušnje z zdravstveno oskrbo 

V tej kategoriji so zajete pozitivne in negativne izkušnje staršev s primarnimi zdravstvenimi 

storitvami. Vsi starši so pozitivno ocenili kakovost zdravstvene storitve, ki so jo prejeli. To, kar 

je bilo za njih ključno, je bilo dejstvo, da jih zdravstveni delavci niso obsojali in da so jih 

vseskozi aktivno spodbujali na poti do ozdravitve mladostnikov. Nekateri starši so imeli 

občutek, da bi od osebja lahko dobili več informacij v zvezi s samo boleznijo.  

Večina udeležencev pa je imela negativne izkušnje s splošnimi zdravniki. Eden izmed 

udeležencev je slednje opisal takole: » Z njo sem moral iti k zdravniku. To je bil star zdravnik, 

starejši možakar. Ona je vztrajala na tem, da gre k zdravniku sama, on pa jo je samo odpravil. 

Potem sva šla k njemu skupaj. Povedala sva mu, da se nama zdi, da ima težave s hranjenjem, 

on pa naju je samo odpravil.« (145) 

Udeleženci so komentirali, da večina splošnih zdravnikov sploh ni poznala storitev in možnosti 

zdravljenja, ki so na voljo za mladostnike z AN. To je pri starših povzročilo občutke frustracije 

in jeze. Starši so menili, da je prišlo na ta način do hudih zamud pri zagotavljanju ustrezne 

pomoči mladostniku.  
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Med starši je vladalo tudi prepričanje, da se včasih domneva, da starši o bolezni vedo več kot 

zdravniki. Večje število staršev je izpostavilo, kako pomembne in koristne so podporne skupine 

v smislu medsebojne podpore. 

Upanje in pričakovanja v prihodnosti 

Kljub vsem zahtevnim vidikom oskrbe mladostnika z AN so starši poročali, da so lahko 

prepoznali tudi »pozitivne« vidike bolezni. Temelj za uspeh in okrevanje je upanje in prav 

slednje je bilo ključno za enega izmed udeležencev: 

»Upam, da je nazaj pridobila samospoštovanje in da se dobro počuti v svoji koži. Upam, da je 

močnejša in da se bolezen ne bo ponovila ter da ji bo z vsakim dnem bolje.« (145) 

Ne nazadnje so vsi starši potrdili, da se je po tej izkušnji, izboljšala tudi komunikacija v družini.  

Povzetek  

Udeleženci študije so podali zelo žive opise o skrbi, ki so jo imeli pri zdravljenju mladostnika 

z AN. Slednja je vključevala težave, s katerimi so se srečevali na področju domačega vzdušja, 

vprašanja komunikacije, izogibanja obrokov in povečane pozornosti do mladostnika.   

Iz študije izhaja, da so starši, ki so več časa preživeli doma, poročali o večjem številu težav, kot 

tisti, ki so hodili v službo. Izkušnje udeležencev pa so se med seboj razlikovale tudi glede na 

trajanje bolezni in tudi gledena čas, ki je pretekel, preden so prvič poiskali pomoč. Udeleženci 

so opozorili na povečano število nesoglasij doma, kar so povezovali z razlikami v načinu 

kontroliranja mladostnikovih vzorcev hranjenja. Omenjena nesoglasja so slabo vplivala tako na 

samo družinsko atmosfero, kot tudi na medosebne odnose med zakoncema.   

Starši so omenjali tudi strategije, ki so jih razvili, da bi ohranili »normalno« družinsko življenje 

in zmanjšali vpliv bolezni na sorojence. V večini primerov so straši bolezen pred ostalimi 

skrivali, saj so na ta način želeli zaščititi tako bolnika samega, kot tudi njegove sorojence. 

Mnogi starši so bili zadovoljni z zdravstveno oskrbo, ki so jo prejeli, nekateri pa so izpostavili, 

da so si želeli dodatnih informacij o bolezni in da bi bili bolj vključeni in obveščeni o možnostih 

zdravljenja.  

Rezultati študije prav tako potrjujejo, da starši potrebujejo dodatno psihosocialno podporo  kot 

pomoč pri obvladovanju AN pri mladostnikih. Slednja je lahko individualna ali skupinska, 

voditi pa jo mora za to usposobljena oseba. Tovrstna podpora vsebuje tudi izobraževanja o 

reševanju problemov, vzdrževanju medosebne komunikacije ter pomaga pri vzpostavljanju 
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pozitivnih odnosov v družini bolnika z AN. Na ta način se lahko bistveno zmanjša stisko staršev 

in se jih spodbudi, da lahko pomagajo svojemu mladostniku na poti k ozdravitvi.  

 

2.7.6.5 Sklepno o zdravljenju AN 

 

»Okrevanje ni enostavno. Želim si, da bi lahko rekla, da sem pozdravljena, ozdravljena, celo 

»popravljena« a to ni tako preprosto. Še vedno so, tam nekje zadaj, prisotne negativne misli, 

čeprav jih je z vsakim dnem manj. Okrevanje ni opravilo, ki ga črtaš s seznama, ampak je 

najtežja stvar, ki jo boš moral izbrati. A jo moraš izbrati. To je cilj, ki ga moram vsak dan 

posebej zasledovati. Okrevanje je tudi največje darilo, ki sem si ga kadarkoli dala. V kratkem 

bom diplomirala, s prijatelji se družim in hodim ven na večerje. Končno zopet vem, kako je biti 

jaz.« (anonimna izpoved, 2015, Her story: I recovered from anorexia). 

Stalni izziv, s katerim se srečujemo pri zdravljenju AN, je preprečitev ponovitve-relapsa 

bolezni. Pri skoraj 50 odstotkih bolnikov se v enem letu po bolnišničnem zdravljenju in po tem 

ko so uspešno pridobili na teži, bolezen ponovi. Tudi rezultati dolgoročnih študij kažejo na zelo 

podobne rezultate. Kar 50-73 % bolnikov, ki so se zaradi AN zdravili v ustanovah, še deset let 

po izpustitvi izpolnjujejo merila za AN. Najboljše rezultate pri zdravljenju bolnikov z AN kaže 

uporaba psihoterapije pri odraslih. Kognitivno-vedenjska terapija bolnikom pomaga pri 

prepoznavi in spreminjanju izkrivljenega mišljenja, ki so si ga ustvarili o hrani, medtem ko jim 

psihodinamska psihoterapija pomaga pri izboljšanju odnosov z drugimi ljudmi. Nekaj študij je 

preučilo tudi uporabo zdravil pri preprečevanju ponovitve bolezni. Med drugim naj bi pozitivne 

učinke pri preprečitvi ponovitve AN pokazalo zdravilo Prozac - fluoksetin, vendar je bil njegov 

učinek le malenkost večji od učinka kognitivno-vedenjske psihoterapije. Prav tako z 

nadaljnjimi študijami pridobljenih rezultatov niso mogli potrditi (Harvard Mental Health Letter, 

2009). 

Zgoraj predstavljena študija opozarja na to, kako pomembna je vključitev staršev v proces 

zdravljenja AN, saj se tako zmanjšuje njihovo negotovost in posledično izboljša njihove 

izkušnje o zdravstveni oskrbi. Samo okrevanje mladostnikov je bilo za starše zagotovo 

najpomembnejše in večkrat so izpostavili, da verjamejo, da so mladostniki dovolj močni in 

odločni, da bodo ozdraveli. Opozorili so tudi na izboljšano komunikacija doma in nase pokazali 

kot na pomemben vir pomoči in podpore mladostnikom (McCormack C. et. al. 2015). 
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Opisali so tudi uničujoče učinke, ki jih je imela AN na samo družino, in izpostavili, da noben 

vidik družinskega življenja ni ostal neprizadet. Medtem ko je večina udeležencev izpostavila 

negativne izkušnje, ki so jih imeli z zdravstvenimi delavci, so sočasno opozorili na pozitivne 

izide njihovih izkušenj, vključujoč s pričakovanji in upanjem za prihodnost. Vsi starši so bili 

složni, da bi mladoletniku vedno pomagali, kolikor bi bilo to le mogoče (McCormack C. et. al. 

2015). 

Čeprav se zdravljenje AN zdi včasih zastrašujoče, se bolniki lahko naučijo, kako lahko s 

pomočjo dobre terapevtske podpore in ob pogoju, da imajo za to na voljo dovolj časa, obdržijo 

nadzor nad najbolj uničujočimi simptomi. Kljub vsemu pa obstaja možnost, da se pri nekaterih 

bolnikih njihov odnos do hrane in telesne mase nikoli ne vrne povsem v normalno stanje. 

Slednji morajo biti pozorni na preprečevanje ponovitve AN prav do konca svojega življenja 

(Harvard Mental Health Letter, 2009). 

»AN pušča rane. A tudi rane dajo moč. So grde, kažejo pa tudi na to, da se nekaj celi, zdravi. 

Postala sem nekdo, kar sicer ne bi. Preživela sem. Menim, da nas določenih stvari lahko nauči 

le bolečina. Ne želim si iti nazaj. Je lepše biti to, kar sem zdaj.« (anonimna bolnica, Keeley, 

2005, 145-146) 

 

3 EMPIRIČNI DEL 
 

V empiričnem delu magistrske naloge bom za potrditev hipotez uporabila kvalitativno 

raziskovanje. Odločila sem se, da izmed treh metod zbiranja podatkov metode opazovanja, 

spraševanja in izkoriščanja dokumentarnih virov izberem slednjo. 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

AN je motnja, za katero je značilna namerna izguba telesne teže, ki jo inducira in vzdržuje 

bolnik. Poleg na zunaj prepoznavne, izrazito suhe podobe telesa jo spremljajo še številni drugi 

fizični, psihološki in vedenjski znaki. Pri posameznikih lahko prepoznamo spremenjene vzorce 

prehranjevanja, povišano fizično aktivnost, znake depresije in tesnobe (zlasti po obrokih) in 

zmanjšano sposobnost razmišljanja ter težave s koncentracijo. Bolniki z AN se izjemno bojijo 

pridobivanja telesne teže in imajo izrazito izkrivljeno podobo o lastnem telesu. Z analizo prve 
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predstavljene študije bom poskušala predstaviti koncept motene predstave o lastnem telesu, ki 

je pri bolnikih z AN močno precenjena in ne ustreza realnosti. 

Poleg na zunaj vidnih znakov, po katerih so bolniki z AN prepoznavni že na pogled, pa se pri 

njih pojavljajo tudi notranji, na zunaj neopazni znaki. Gre za notranje bitke, ki jih bijejo bolniki. 

Tako bom s predstavitvijo in analizo druge raziskave predstavila bolnikovo doživljanje samega 

sebe in se pri tem osredotočila na potencialno bitko med anoreksičnim in neanoreksičnim 

jazom, s katero se bolniki lahko spopadajo.  

Pri bolniki z AN lahko zaznamo tudi težave pri izražanju (negativnih) čustev, kot tudi težave s 

toleriranjem in obvladovanjem slednjih. S predstavitvijo tretje študije se bom osredotočila na 

vprašanja povezana s čustvovanjem in čustvenimi problemi bolnikov z AN. V ta namen bom 

predstavila izsledke študije o pogledih bolnikov, staršev in zdravstvenega osebja na sposobnost 

zavedanja, zaznavanja in izražanja čustev pri bolnikih z AN.  

 

3.2 Raziskovalno vprašanje 

 

Z izkoriščanjem dokumentarnih virov bom poskušala potrditi ali ovreči v nalogi postavljene 

hipoteze, in sicer da je vpogled v naravo in obseg motnje v telesu ključnega pomena za 

razumevanje patologije anoreksije nervoze in oblikovanja učinkovitih pristopov zdravljenja, 

kot tudi, da je predstava o telesu bolnika z AN motena oziroma nestvarna, saj slednji vztrajno  

doživljajo svoje telo obilnejše, kot je v resnici.  

Pri preučevanju notranjih konfliktov bolnikov z AN se bom osredotočila na bolnikov boj med 

anoreksičnim in neanoreksičnim jazom, da bi ugotovila, ali gre za vseskozi prisotno bitko. 

Odgovor na to vprašanje bo služil za potrditev ali zavrnitev v nalogi postavljene hipoteze, da 

bolniki z AN bijejo notranji boj med anoreksičnim in ne anoreksičnim jazom.  

 

3.3 Opis vzorca 

 

Ker je empirični del naloge zasnovan kot predstavitev treh študij, ki so tematsko povezane z 

raziskovalnimi področji naloge, bodo vzorci podrobneje predstavljeni v opisu vsake izmed 

študij. Na splošno pa lahko zapišem, da so bili vzorci namenski; sestavljali so jih bodisi bolniki 

z AN, njihovi starši oziroma drugo medicinsko osebje, ki je sodelovalo pri njihovem zdravljenju 

oziroma zdravljenju bolnikov z AN. Tako je v prvi raziskavi vzorec sestavljalo 32 žensk, 
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Norvežank, bolnic z AN. V drugi je sodelovalo osem pacientk bolnišnice Clinic – ED18, bolnic 

z AN. V tretji raziskavi pa so vzorec sestavljale tri skupine udeležencev. V prvi je bilo šest 

bolnic z AN, v drugi dvanajst naključno izbranih staršev bolnikov z AN ter v tretji devetnajst 

predstavnikov medicinskega osebja.  

 

3.4 Metoda raziskovanja 

 

Naloga bo temeljila na analizi sekundarno obdelanih podatkov. Pregledala in analizirala bom 

tri raziskave z obravnavanega področja. S pomočjo analize, komparacije in generalizacije bom 

raziskave ustrezno preučila in jih analizirala ter poskušala odgovoriti na raziskovalna vprašanja 

oziroma potrditi ali ovreči postavljene hipoteze. Poiskala bom smiselne zaključke, ki bodo 

služili kot podlaga za uporabno vrednost naloge. Pri raziskovanju bom uporabljala tako domačo 

kot tudi tujo strokovno literaturo, publikacijo in članke v strokovnih revijah ter 

literaturo, ki je dostopna na svetovnem spletu s področja AN.  

 

3.5 Analiza rezultatov 

 

3.5.1 Študija koncepta motene predstave lastnega telesa19 

 

Leta 2011 je pet norveških znanstvenikov in ena kanadska znanstvenica,20 objavilo analizo 

raziskave, ki so jo opravili v sodelovanju z Modum Bad Research Institute z Norveške. Študijo 

so usmerili na raziskovanje koncepta motene predstave o lastnem telesu in o doživljanju telesa 

večjega, kot v resnici je. Kljub temu da gre za eno izmed bistvenih diagnostičnih lastnosti pri 

bolnikih z AN (APA, 2000), pa je narava te motnje še vedno slabo razumljena. (Cash in Deagle, 

1997)  

V študiji, ki je predstavljena v nadaljevanju, so znanstveniki raziskovali koncept motene 

predstave o lastnem telesu, kot se ta kaže v vsakodnevnem življenju bolnikov z AN. Za razliko 

od študij, ki so bile na tem področju do sedaj že izvedene, so slednji intervjuvali bolnike z AN 

                                                           
18  V svoji raziskavi, zaradi varovanja osebnih podatkov, kliniko, kjer je opravila razgovore z udeleženkami 

poimenuje CLINIC – ED.  
19  Vse navedbe v poglavju: »Študija koncepta motene predstave o lastnem telesu« se nanašajo na 

raziskavo: »The concept of body image disturbance in anorexia nervosa: An empirical inquiry utilizing 

patients' subjective experiences,« avtorjev Ester M. S. Espeset, Ragnfrid H. S. Nordbø, Kjersti S. Gulliksen, 

Finn Skårderud, Josie Geller in Arne Holte. Eating disorders 19 (2): 175 – 193. 2011. 
20  Ester M. S. Espeset, Ragnfrid H. S. Nordbø, Kjersti S. Gulliksen, Finn Skårderud, Josie Geller in Arne  

Holte.  
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glede dojemanj lastnega telesa v različnih življenjskih situacijah21 in jih pozneje spodbudili, da 

so se na ta dojemanja odzvali in o njih razpravljali.  

Motena predstava o lastnem telesu se šteje za kompleksen in večdimenzionalen model, v 

katerem se prepletajo tako perceptualne, kognitivno-vedenjske in afektivne komponente 

(Thompson et. al., 1999). V procesu raziskovanja so raziskovalci največ pozornosti namenili 

perceptualni komponenti, saj so v raziskavi glede zaznavanja velikosti lastnega telesa uporabili 

metode, s katerimi so poskušali ugotoviti stopnjo precenjevanja velikosti teles bolnikov z AN 

(Cash in Deagle, 1997). Rezultati omenjenih študij so pokazali, da bolniki precenjujejo velikost 

lastnega telesa v primerjavi s kontrolno skupino (Cash in Deagle, 1997). Taki rezultati so 

skladni s kliničnimi raziskavami, saj mnogi bolniki z AN opisujejo lastno telo kot predebelo, 

čeprav so že izjemno suhi, celo podhranjeni.  

Medtem ko tradicionalne predpostavke o moteni predstavi o lastnem telesu temeljijo na vizualni 

oceni podobe/telesa bolnika, so strokovnjaki opozorili še na druge možne razlage.  

Tako kognitivno-vedenjska teorija zagovarja, da percepcija lastnega telesa bolnika z AN 

vključuje tudi bolnikova čustva in/ali oceno njihovega videza. Posledično je precenjevanje 

velikosti lastnega telesa opredeljeno kot kognitivno-čustven pojav in ne samo kot rezultat vidne 

zaznave oziroma percepcije. 

Kljub napredkom in izboljšavam pri raziskovanju problema o moteni predstavi o lastnem telesu 

bolnikov z AN pa so tovrstne študije še vedno izhajale iz predpostavke, da je motena predstava 

o lastnem telesu stabilna lastnost, ki jo lahko preučujemo zunaj konteksta, v katerem se pojavlja. 

Danes pa obstaja vedno več dokazov, da se predstave o telesu spreminjajo glede na 

vsakodnevne življenjske situacije (Cash et. al., 2002). 

Izziv raziskovalne študije je bilo razviti empirično utemeljen in klinično veljaven koncept 

motene predstave o lastnem telesu. V ta namen so raziskovali koncept motene predstave o telesu 

na podlagi subjektivnih izkušenj 32 žensk, bolnic z AN, starih od 20 do 39 let, v različnih 

situacijah njihovega vsakdanjika. 

                                                           
21  V nasprotju s preučevanjem koncepta motene predstave o telesu, ki se osredotočajo na vprašanje, ali 

bolniki z AN realno /pravilno zaznavajo velikost lastnega telesa v laboratorijskem okolju, se je ta 
raziskava osredotočila na možnost integracije subjektivne in objektivne realnosti v vsakodnevnih  
življenjskih situacijah. 
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Z analizo intervjujev udeleženk so dobili informacije o dojemanju njihovega lastnega telesa in 

identificirali so 4 fenotipe motene predstave o lastnem telesu:   

-  zanikanje 

-  integracijo 

-  disociacijo 

-  zmotno prepričanje (angl. delusion) 

Slednji so se medsebojno razlikovali glede na subjektivno (ali bolnica precenjuje velikost 

svojega telesa) in objektivno resničnost/realnost (priznavanje bolnice, da je njena telesna teža 

prenizka). Omenjeno število fenotipov je bilo najmanjše možno, na podlagi katerega so lahko 

konceptualizirali individualne razlike o moteni predstavi o telesu, pri čemer so lahko (še) zajeli 

celotno paleto ideoloških, afektivnih in kognitivnih komponent.  

Metode 

Pri zbiranju in obdelavi podatkov so uporabili odprto, osredotočeno in osno (aksialno) kodiranje 

ter tudi teoretično vzorčenje. Prizadevali so si za teoretično razumevanje koncepta motene 

predstave o lastnem telesu, ki je temeljil na empiričnih podatkih o vsakodnevnih izkušnjah 

udeleženk študije. Prav tako so bile udeleženke upoštevane kot »strokovnjakinje« za lastne 

izkušnje. V tovrstni študiji so morali raziskovalci udeleženkam pomagati pri raziskovanju, 

reflektiranju in tudi natančni verbalizaciji njihovih izkušenj. 

Sama študija je bila del večjega projekta z naslovom »Kako bolniki izkusijo življenje z AN?«, 

in je bila razdeljena v dva dela. Prva faza je bila širokopasovna in raziskovalna študija, izvedena 

na vzorcu 18 bolnic. Namen te študije je bil v celoti opisati izkušnje udeleženk povezanih z 

življenjem z AN, pri čemer je bila ena izmed njih tudi telesna teža. Druga faza je  

bila osredotočena študija, izvedena na vzorcu 14 bolnic z AN, kjer so se fokusirali zgolj na 

predstave, ki jih imajo bolnice o lastnem telesu. Namen te faze je bilo nadaljnje raziskovanje in 

potrditev rezultatov pridobljenih v prvi fazi, prav tako so izkušnje iz slednje raziskave služile 

za oblikovanje intervjujev uporabljenih v drugi fazi postopka.  

Udeleženci 

Celoten vzorec je sestavljalo 32 žensk, Norvežank, starih od 20 do 39 let, ki so se zdravile v 

štirih različnih institucijah na jugu Norveške. V času opravljanja intervjujev se je 20 udeleženk 

zdravilo ambulantno in 12 bolnišnično. Vsem udeleženkam je bila v zadnjih dveh letih 

postavljena diagnoza AN, pri čemer so se njihovi ITM v času opravljanja intervjujev gibali med 
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10.7-23.1. Šest udeleženk je je imelo ITM  20, saj so bile že bolnišnično zdravljene. Ena 

udeleženka je bila noseča. Osem udeleženk je imelo partnerje, ena je bila ločena in štiri so imele 

otroke. Štiri udeleženke so bile zaposlene, 14 je bilo študentk in 14 jih je bilo na bolniškem 

dopustu.  

Postopek 

Udeleženke so pred samim postopkom dobile pisne informacije o študiji, vključno z opisom 

namena študije in postopka, ter so pred začetkom podale svoja soglasja. Razgovori so bili 

zvočno posneti in so trajali od 75 do 120 minut. Podatki so bili zbrani s pomočjo 

polstrukturiranih intervjujev. V prvi fazi so uporabili odprti tip intervjuja, v katerem so nekatere 

od udeleženk spontano opisovale lastne izkušnje o telesni predstavi, pri drugih pa so bile te 

izzvane z odprtimi vprašanji npr.: » Povejte mi prosim, kakšno se vam zdi vaše telo? Kako ga 

vi vidite?« V drugi fazi do uporabili bolj usmerjeno strategijo intervjuja, ki je bila namenjena 

preverjanju in nadaljnjem raziskovanju telesnih predstav udeleženk. Vsem udeleženkam so 

zastavili ključna vprašanja o njihovi predstavi o lastnem telesu: 

-  »Povejte mi, kako se vi vidite. Kako vidite svoje telo?« (179) 

- »Kaj vidite, ko se pogledate v ogledalo?« (179) 

- »Povejte mi, kako mislite, da vas vidijo drugi ljudje.« (179) 

Udeleženke so vzpodbujali, da so bile pri podajanju svojih odgovorov natančne in da so se 

osredotočale na svoje dojemanje, čustva in misli o svojem telesu v konkretnih situacijah. Tako 

na primer, kako vidijo svoje telo, ko se gledajo v ogledalu, ko so gole ali ko se jih nekdo dotika.   

Imena vseh udeleženk so zaradi varovanja osebnih podatkov izmišljena.  

Analiza podatkov 

Bazo podatkov za nadaljnjo obdelavo so sestavljali prepisi avdioposnetkov in zapiski, ki so si 

jih ob vodenju intervjujev beležili raziskovalci. Analiza slednjih je potekala v več korakih z 

uporabo računalniškega programa NVivo 7. V prvem koraku so izvajali odprto (Corbin in 

Strauss, 2008) raziskovalno tematiko kodiranja. V ta proces so bili vključeni označeni in 

kodirani vsi izvlečki besedila, ki so vključevali izjave o lastnih telesnih predstavah udeleženk. 

V tem procesu so ločili subjektivno percepcijo debelosti od objektivne in navedbe: »Ko se 

pogledam, si mislim, da sem debela«, »Vidim debelo telo«, »Čutim, da sem videti debela«, 

»Mislim, da sem debela« obravnavali kot različne interpretacije motene predstave o telesu, 
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vključujoč percepcijo, kognicijo in čustva. Izkušnje pridobljene iz teh dveh tako poimenovanih 

konstruktov višjega reda so  združili v štiri konceptualne kategorije. Oblikovali so že prej 

omenjene štiri fenotipe (integracija, zanikanje, disociacija in zmotno prepričanje).  Na osnovi 

teh kategorij so postavili osrednji teoretični koncept analize, tj. definiranje motene predstave o 

lastnem telesu kot dezintegracijo med subjektivno in objektivno realnostjo. Ob koncu raziskave 

so znova analizirali vseh 32 intervjujev. Tako so želeli zagotoviti in obenem preveriti, ali 

njihovi zaključki sovpadajo z izvirnim besedilom in ugotoviti, ali so potrebne še kakšne 

dopolnitve, popravki oziroma prilagoditve. Analizo samo je izvedel prva avtorica raziskave E. 

M. S. Espeset. Ko je bila ta opravljena, so rezultate predstavili različnim skupinam 

strokovnjakov s področja motenj hranjenja, da bi na ta način zagotovili, da so rezultati 

pridobljeni na podlagi njihove klinične študije smiselni, pomembni in uporabni.  

Rezultati 

Udeleženke so podrobno opisale, kako vidijo svoje telo. Opisale so ga glede na to, kaj vidijo, 

ko se pogledajo v ogledalo, ali kako ga doživljajo v različnih vsakodnevnih situacijah. Razlike 

med opisi so bile zelo velike. Nekatere udeleženke so se opisale kot zelo suhe in priznale, da so 

podhranjene, spet druge so to zanikale in so poudarjale, da so pravzaprav zelo debele.  

»Pri sebi resnično ne vidim nobenih znakov AN. Nikoli ne razmišljam v smislu - mogoče sem 

res malo suha. Nikoli! Vedno se vidim debelo.« ( Frida, ITM 14, 181) 

»Vedno sem se videla kot zelo suho. In to je neobičajno. Že od nekdaj se zavedam, da imam ta 

problem.« ( Louisa, ITM 16, 181) 

Ko so raziskovalci zbrali vse percepcije o telesnih predstavah udeleženk, so  zaključili, da lahko 

razlikujejo med dvema, relativno neodvisnima konstruktoma, subjektivno in objektivno 

realnostjo. Subjektivna realnost se nanaša na dojemanje, občutke in misli udeleženk glede 

predstave o njihovih telesih. Je neodvisna od objektivne percepcije in udeleženke jo zaznavajo 

enoznačno. Opišejo se kot bodisi suhe bodisi debele. Objektivna realnost pa se nanaša na to, 

kako so se udeleženke odzvale na dejstvo, da so izrazito podhranjene glede na objektivni 

kriterij, tj. na njihov ITM. Ko so strokovnjaki združili izkušnje tako subjektivne kot objektivne 

realnosti, so oblikovali štiri fenotipe, ki so opisovali variacije med udeleženkami, tako glede 

subjektivne kot tudi objektivne realnosti. 
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Integracija subjektivne in objektivne realnosti 

O integraciji govorimo takrat, ko bolnik lahko združi subjektivno in objektivno realnost. To 

pomeni, da bolnik zaznava svoje telo kot suho in obenem soglaša z dejstvom, da je izrazito 

podhranjen.   

V sami študiji je nekaj udeleženk z navedenim soglašalo ves čas raziskave. Dve sta se zavedali, 

da sta podhranjeni že od same postavitve diagnoze naprej, druge udeleženke pa so imele za 

sabo dolgo zgodovino AN in posledično veliko izkušenj z zdravljenjem. Slednje jim je 

pomagalo sprejeti postavljeno diagnozo AN in ugotoviti, da je njihova telesna teža prenizka. 

»Nikoli nisem mislila, da sem predebela. V bistvu, se mi je zdelo, da že preveč hujšam in da 

bodo to opazili tudi ostali.« (Aase, ITM 14.9, 182) 

»Vse je odvisno od tega, koliko časa ste že bolni, in od vaše starosti. Ko sem bila jaz mlajša, se 

mi zdi, da sem se v ogledalu videla močnejšo, kot sem bila v resnici. Ampak sedaj gledam na to 

bolj realno. Ko gledam svoje telo, se mi zdi, da pravzaprav gledam telo otroka. Nisem debela 

in zavedam se, da sem suha.« (Cindy, ITM 14.9, 182) 

Kljub navedenemu pa je bila integracija subjektivne in objektivne realnosti za večino udeleženk 

nestabilna in njihovo zavedanje o podhranjenosti sporadično. Poročali so zgolj o kratkih 

»epizodah«, v katerih so udeleženke za trenutek izkusile objektivno realnost svojega telesa. To 

naj bi se največkrat zgodilo v času pomerjanja oblačil ali nepričakovanem odsevu njihovih teles 

v ogledalu. Takrat so dobile občutek, kako njihova telesa zaznavajo zunanji opazovalci, in samo 

v tistem hipu so se zavedale, da so zelo suhe, in to je bilo zanje grozljivo. Videle so, da so 

izjemno suhe, da sem jim vidi skelet in da nimajo nobenih ženskih oblin: 

»…ko sem šla mimo odprtih vrat, sem se zagledala v ogledalu, ampak nisem vedela, da sem 

videla samo sebe. Videla sem samo podobo neke osebe in mislila sem si: »O, kako je suha!« A 

ko sem se zavedala, da sem videla pravzaprav sebe, se nisem več videla kot suho. Pa kljub 

vsemu sem za hip videla, da sem suha…« (Sarah, ITM 16.6, 183) 

» Včasih se mi zgodi, da mislim, da sem presuha. In si mislim, ni normalno, da si pri teh letih 

tak. To ni normalno. Ni videti zdravo.« (Zynthia, ITM 15.9, 183) 

Zanikanje objektivne realnosti 

Kljub temu da so bile nekatere udeleženke, čeprav le za hip, sposobne zaznati svoje telo kot 

presuho, so zanikale objektivno realnost, tj. da je njihova telesna teža nezdravo nizka. Ko so 
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jim objektivno realnost, da so videti izjemno suhe, poskušali predočiti, so postale razdražene in 

so dejstvo o podhranjenosti zavračale.  

»Kljub temu da so mi vsi govorili, da sem videti grozno, se s tem nisem strinjala. Spomnim se, 

da mi je prijatelj rekel, da sem tako suha, da ne morem nositi majice s kratkimi rokavi, saj da 

ne želi videti mojih rok. Mislila sem si: »Kako je lahko rekel kaj takega?« in postala sem 

razdražena. »Moje roke so mogoče bolj suhe, ampak naj ne pretirava.«  Bila sem jezna in zame 

je bilo to, kar je rekel, neumnost.« (Ninni, ITM 15.8, 183) 

Udeleženke so opisale tudi svoje misli, ravnanja in obnašanja, ki so potrdila njihovo 

prepričanje, da njihova telesna teža ni prenizka in da ni razloga, da bi jo morale pridobiti.  

To prepričanje so utemeljile zgolj na napačni predstavi, ki jo imajo drugi o njihovem telesu, na 

primer da imajo nizko telesno težo zaradi lažjih kosti ali da je tehtnica pokvarjena in ne kaže 

prave telesne teže.  

(Jane ITM 16.6): »Mislim, da imam več kot 48kg. Pravzaprav verjamem, da jih imam 55. Toliko 

bi jih morala imeti. No, mogoče se to sliši smešno.« (183) 

Vodja intervjuja: »Torej verjamete, da tehtate več, kot je pokazala tehtnica?« (183) 

J: »Ja, glede na to, kako sem videti, ja. Mogoče imam lažje kosti ali kaj podobnega. Nekaj je 

zagotovo lažjega v meni kot v drugih ljudeh.« (184) 

Disociacija med subjektivno in objektivno realnostjo 

»Lahko se pogovarjam o motnjah hranjenja in vsem s tem v zvezi. A se potem nekako oddaljim 

od tega. Lahko sedim, se pogovarjam, se smejim, a je vse skupaj kot bi govorila o tretji osebi. 

Kljub temu da vsi vedo, da govorim o sebi, vseeno ni tako.« (Eva, ITM 15.2, 184) 

O disociaciji govorimo takrat, ko posameznik svoje telo dojema kot debelo, obenem pa 

sprejema objektivno realnost, da je izrazito podhranjen. Obstaja torej disociacija med 

subjektivnim doživljanjem debelosti in sprejemanjem dejstva o podhranjenosti.  Zdi se, kot da 

bi posamezniki sočasno živeli v dveh različnih svetovih, in udeleženke so omenjeno opisale kot 

dve ločeni in nezdružljivi realnosti, ki ju imajo o lastnem telesu. Zaznavale so se kot debele in 

sočasno sprejemale dejstvo, da so podhranjene. Izpostavile so tudi pomanjkanje skladnosti med 

percepcijo in čustvi ter kognicijo in sklepanjem.  

»Ko sem se pogledala, sem videla, da sem debela. A moj razum mi je govoril, da to ne more 

biti res.« (Ylva, ITM 16.4, 184) 



Mlakar, Vida.2018. »Ogledalo, ogledalo na steni povej« ali pravi obraz anoreksije nervoze. Magistrska naloga 

študijskega programa druge stopnje, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

53 
 

Čeprav so udeleženke priznale, da so presuhe in so dajale vtis, da se zavedajo svoje bolezni, je 

bilo čutiti, kot da so se oddaljile od objektivne realnosti. Posledično dejstva, da so podhranjene, 

niso doživljale kot pravega in jim ni predstavljalo lastne predstave o njihovem telesu.  

Zmotno prepričanje (angl. delusion) 

Zmotno prepričanje je prisotno pri bolnikih, ki doživljajo svoje telo kot preobilno, hkrati pa 

zavračajo objektivno realnost, da so podhranjeni. Kljub temu da so bile udeleženke raziskave 

izrazito suhe in podhranjene, svojega telesa kot takega niso dojemale, prav tako so težko verjele, 

da je njihovo telo, objektivno gledano, presuho. Vztrajale so na prepričanju, da je njihova 

subjektivna realnost o telesu točna in neizkrivljena.  

»Zelo težko sem se sprijaznila s postavitvijo diagnoze AN, saj so ljudje, ki jo imajo, zelo suhi, 

kar pa jaz nisem. Torej ta diagnoza zame ni prava. In ko se pogledam v ogledalu, res ne vidim, 

da bi naj imela AN. Nikjer je ni!« (Frida, ITM 14, 185) 

Ko so udeleženke soočili z razkorakom med njihovo subjektivno izkušnjo in objektivno 

realnostjo, so v pogovoru večkrat govorile o tem, da  nimajo več stika  z realnostjo in celo, da 

imajo občutek, da se jim je zmešalo.  

»Poznam še neko drugo punco, ki ima prav tako AN. Enako sva težki in enako visoki, obe pa 

meniva, da sva druga od druge trikrat bolj obilni. Celo slikali sva se. V bistvu se jaz počutim 

tri do štirikrat bolj debela od nje. Na nek način to postane shizofreno. Ne vidiš več realnosti.«  

(Leah, ITM 15, 185) 

Fenotipi in zdravljenje AN 

Ker je študija moteno predstavo o lastnem telesu opredelila kot dinamično dezintegracijo 

subjektivne in objektivne realnosti, so raziskovalci opozarjali, da bi bilo potencialno zdravljenje 

lahko usmerjeno v doseganje stabilne in dinamične integracije čustev, misli in dojemanja 

podobe lastnega telesa. V terapiji bi lahko bolnikom pomagali povečati zavedanje o njihovih 

subjektivnih izkušnjah in jih povezali z objektivno realnostjo njihove telesne teže. V 

omenjenem procesu bi štirje fenotipi služili kot vodilo pri prepoznavanju lastnosti tovrstnih 

izkušenj. Prav tako bi bilo lahko pri bolnikih z AN koristno spremljati spremembe v fenotipih, 

saj je potek zdravljenja bolnikov, ki nihajo med dvema fenotipoma, lahko drugačen od 

zdravljenja tistega z relativno stabilnim fenotipom. Pravzaprav so vsi štirje fenotipi povezani z 

različnimi napovedmi in optimalnimi strategijami zdravljenja. Pozitivno prognozo zdravljenja 

je najverjetneje pričakovati pri fenotipu integracije, saj tu bolniki priznavajo, da so bolni. Zato 
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bi bila pri njih ciljna, tj. na spremembo vedenja usmerjena kognitivno-vedenjska terapija, 

verjetno bolj učinkovita kot pri bolnikih drugih fenotipov, kjer bolniki zavračajo dejstvo, da so 

bolni. Ti pa bi se bolje odzvali na zdravljenje, kjer se gradi zavezništvo in razumevanje njihovih 

situacij. 

Sklepno 

Ko sem preučevala literaturo s področja motenj hranjenja in s tem tudi AN, sem razumela, da 

bolniki z AN vselej precenjujejo velikost svojega telesa, kar je bila tudi moja drugo postavljena 

hipoteza. V grobem bi jo lahko tudi potrdila. Toda pri podrobnejšem pregledu rezultatov študij 

in raziskav sem ugotovila, da je pri presoji obstoja diagnostičnega merila-koncepta o moteni 

predstavi telesa treba upoštevati tudi štiri v raziskavi identificirane fenotipe, kar je bil tudi 

razlog, da sem za predstavitev izbrala zgoraj predstavljeno študijo.  

Cilj predstavljene raziskave je bil zagotoviti empirično utemeljen in klinično veljaven koncept 

o moteni predstavi o lastnem telesu pri bolnikih z AN. Pristop, ki je bil uporabljen v tej študiji, 

se razlikuje od pristopov, ki so bili uporabljeni v prej opravljenih raziskavah, saj so strokovnjaki 

v tej raziskavi preučevali koncept motene predstave o telesu na podlagi subjektivnih izkušenj 

žensk, bolnic z AN. Pri tem so glede na to, ali so bolniki z AN precenjevali velikost lastnega 

telesa (subjektivna realnost) in ali so priznavali objektivno dejstvo, da so presuhi (objektivna 

realnost), opredelili štiri fenotipe motene predstave o telesu. Ti so integracija, zavrnitev, 

disociacija in zmotno prepričanje. 

Rezultati raziskave kažejo na to, da se motena predstava o lastnem telesu lahko konceptualizira 

kot neuspeh pri integraciji subjektivne izkušnje o predstavi telesa posameznika z njegovo 

objektivno presojo. Ta opredelitev pravzaprav nasprotuje oziroma izpodbija koncept motene 

predstave o telesu, ki je bil raziskan v številnih predhodnih študijah, po katerih je veljal za 

samostojno in stabilno značajsko lastnost (Cash in Deagle, 1997).  

Izsledki te raziskave so pokazali ravno nasprotno. Koncept motene predstave o telesu lahko 

opišemo kot niz stalnih neuspehov integracije, saj lahko slednji sčasoma spremeni svoj značaj. 

To je odvisno predvsem od tega, kako bolnik poveže lastno subjektivno izkušnjo z objektivno 

realnostjo, tj. dejstvom, da je presuh. Odličen primer za ponazoritev slednjega je v nalogi že 

omenjen fenomen nestabilne integracije. Gre za primer, ko so udeleženke raziskave 

nepričakovano videle svoje telo in ga zaznale kot zelo suho, a tega vtisa niso mogle integrirati 

v svojo subjektivno izkušnjo.  
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Na podlagi predstavljene raziskave in v nalogi predstavljenih teoretičnih izhodišč lahko: 

- le delno potrdim svojo drugo postavljeno hipotezo »Bolniki z anoreksijo nervozo vztrajno 

doživljajo svoje telo obilnejše, kot v resnici je«, saj predstavljena študija koncept motene 

predstave o telesu razčleni v štiri empirično zasnovane fenotipe, katerim ustrezajo različni 

psihološki procesi, s katerimi lahko bolniki obvladujejo svoje predstave o lastni telesni podobi. 

Posledično vsi bolniki z AN ne dojemajo svojega telesa kot preobilnega, pač pa ga skladno s 

prej predstavljenimi fenotipi kot takega zaznava večina. Med bolniki, ki vztrajno vidijo svoje 

telo obilnejše, kot v resnici je, so tudi taki, ki se ves čas zavedajo, da so presuhi, kot tudi taki, 

ki se dojemajo kot preobilne, a sočasno sprejemajo objektivno realnost, da so izjemno suhi.  

 

3.5.2 Študija notranjega konflikta med anoreksičnim in neanoreksičnim jazom23 

 

Klinika, na kateri je bila izvedena naslednja študija, je specializirana za obravnavo bolnikov z 

motnjami hranjenja. Sprejema tako moške kot tudi ženske bolnike stare od 11-18 let.  

Zdravljenje sestavljajo program za pridobivanje telesne teže, individualne, skupinske in 

družinske terapije. V sklopu programa pridobivanja na teži bolniki prejemajo tri glavne obroke 

dnevno in dve malici. Ob sprejemu novi bolnik prične z nizkokaloričnimi vnosi, ki jih s 

potekom časa zdravljenja povečujejo. Bolniki so pri hranjenju razdeljeni v dve skupini: na tiste, 

ki jedo v kuhinji A, in tiste, ki obedujejo v kuhinji B. Obroke v kuhinji A pripravlja za to 

usposobljeno osebje, jedo jih vsi bolniki skupaj in sočasno, pri čemer jih pri hranjenju spodbuja 

in nadzoruje bolnišnično osebje. Bolniki v kuhinji B si svoje obroke pripravijo in jih pojedo 

sami, brez nadzora. Če pride do kakršnihkoli zlorab pri hranjenju, pride do premestitve bolnika 

iz kuhinje B nazaj v kuhinjo A. 

Novi bolniki so po prihodu v bolnišnico pod 24-urnim nadzorom, saj so to po navadi bolniki, 

ki posegajo po številnih mehanizmih za zmanjševanje telesne teže. Tako jih nadzorujejo med 

spanjem, hranjenjem in tudi pri uporabi stranišča. Po navadi tak nadzor traja dva tedna, pri 

nekaterih bolnikih lahko tudi nekaj mesecev.  

Tako individualna kot tudi skupinska terapija pod vodstvom kognitivno-vedenjsko 

usposobljenih terapevtov potekata enkrat na teden. Družinska terapija je predvidena enkrat na 

štirinajst dni, pri čemer družine same vodijo skupino. 

                                                           
23  Vse navedbe v poglavju: »Študija koncepta notranjega konflikta«, se nanašajo na raziskavo: »The 

battle between anorexia nervosa and Clinic-ED«, avtorice Spivack A. 2010.  
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Metode 

V raziskavi je avtorica uporabila polstrukturiran intervju, saj je cenila priložnost, da je  dejansko 

govorila z udeleženci raziskave o njihovih osebnih izkušnjah. Menila je, da je tovrstna metoda 

boljša od pisanja dnevnikov udeležencev, saj pri intervjuju kot dinamični interakciji med 

raziskovalcem in udeleženci lahko zaznaš tudi morebitne spremembe v intonaciji, premore ali 

obrazno mimiko, kar lahko potencialno vpliva na samo razlago raziskovalca. Prav tako je želela 

svojim udeležencem ponuditi priložnost, da se svobodno pogovarjajo o svojih izkušnjah. 

Intervju je v povprečju trajal 60 minut.  

Udeleženci 

Osem udeležencev študije je bilo izbranih izključno in samo za namen te študije, saj je avtorica 

želela raziskati in razumeti izkušnje specifične skupine ljudi.  

Vse udeleženke študije so bile ženskega spola, pacientke bolnišnice Clinic-ED24 in so se 

približevale koncu bolnišničnega zdravljenja. Minimalna dolžina zdravljenja na omenjeni 

kliniki je tri mesece, vse udeleženke pa so bile na kliniki že več kot štiri. V času študije so bile 

stare med 12  in 17 let. Zdravstveno osebje jim je že toliko zaupalo, da so jedle brez nadzora.  

Postopek 

Pred samo izvedbo raziskave je avtorica opravila razgovore z vodstvom klinike, na kateri je 

pozneje opravljala intervjuje. Od Univerze City v Londonu je morala pridobiti etično odobritev, 

prav tako je moral Nacionalni zdravstveni sistem (angl. National Health Service- NHS) odobriti 

njeno raziskovalno študijo.  

Izbiranje udeležencev za raziskavo je potekalo prek oglaševanja z letaki, ki jih je razdelila 

bolnikom, ki so se zdravili v petih bolnišnicah, a je na koncu vse udeleženke raziskave izbrala 

le iz bolnišnice Clinic-ED. 

Ker je bilo nekaj udeleženk mlajših od 16 let, je bilo za sodelovanje v raziskavi potrebno 

pridobiti soglasja njihovih staršev.  

Avtorica je menila, da je število osmih udeleženk v študiji zadostno, da je lahko z intervjuji 

pridobila zadostno in obvladljivo količino informacij. Pred intervjuji ni bila opravljena nobena 

                                                           
24  Na začetku je avtorica želela pridobiti udeležence iz različnih bolnišnic, saj bi na ta način dobila širšo  

paleto izkušenj bolnikov z AN. Žal pa v času opravljanja raziskave v drugih bolnišnicah ni bilo nobenih 
primernih hospitaliziranih bolnikov, zato jih je izbrala le iz ene bolnišnice, ki jo je za potrebe raziskave 
poimenovala CLINIC – ED. 



Mlakar, Vida.2018. »Ogledalo, ogledalo na steni povej« ali pravi obraz anoreksije nervoze. Magistrska naloga 

študijskega programa druge stopnje, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

57 
 

pilotna študija. Če bi se izkazalo, da so potrebne kakršnekoli spremembe, bi prvi opravljen 

intervju deloval kot pilotni razgovor. Vsakemu opravljenemu intervjuju je sledil krajši pogovor, 

ki je udeleženkam omogočal, da so reflektirale svoje izkušnje o intervjuju. To jim je bilo na 

voljo tudi pred samim intervjujem.  

Imena vseh udeleženk v raziskavi kot tudi ime bolnišnice, v kateri so se zdravile, so zaradi 

varovanja osebnih podatkov izmišljeni. 

Analiza podatkov 

Za pridobitev čim bogatejših izkušenj je bila v študiji uporabljena kvalitativna metoda 

raziskovanja. Osredotočala se je na opazovanje pojavov v zavesti udeleženk ob njihovem 

soočenju s svetom. Fenomenološke raziskave so raziskovalki omogočale, da je s pomočjo 

analize vsebine izpovedi udeleženk, njihovih opisov, razmišljanj in stališč o doživljanju sveta 

dobila vpogled vanj. Tako se je lahko osredotočila na individualnost misli udeleženk in 

njihovega dojemanja.  

Vsak prepis intervjuja, je raziskovalka posamično analizirala. Fenomenološka analiza je služila 

identificiranju ključnih oziroma nadrejenih tem v pripovedovanju udeleženk. Narejena je bila 

tudi primerjava, iz katere so lepo razvidne podobnosti in razlike med pripovedmi udeleženk.  

Vsak prepis je raziskovalka na koncu raziskave znova prebrala in primerjala s seznamom 

glavnih tem, da bi osvetlila povezave in neskladja med pripovedmi udeleženk.   

Rezultati 

Številne udeleženke raziskave so povedale, da so imele občutek notranjega konflikta, tj. 

konflikta samih s sabo. Po eni strani jim je nekaj govorilo in jih nagovarjalo, naj hrane ne jedo, 

naj telovadijo, po drugi strani pa so vedele, da jim bo tako vedenje onemogočalo okrevanje. Tu 

gre za pojav ambivalentnosti, ki je pri AN pogost. Udeleženke so na nek način želele negovati 

AN, sočasno pa so se je želele znebiti in so jo celo sovražile.  

»To je bitka, ki jo biješ znotraj sebe. Rečeš si: tole boš pojedla in hkrati veš, da tega ne boš 

naredila. Tega ne smeš narediti.« (Amy, 86) 

Udeleženke so velikokrat izpostavile, da imajo občutek, da nimajo več stika same s sabo. Da 

so razcepljene med anoreksičnim in neanoreksičnim »jazom«, nekatere so razlikovale tudi med 

starim (pred AN) in novim jazom. Skupna vsem je bila borba med temi entitetami, saj niso 
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vedele, kateri lahko zaupajo. Na nek način so želele zaupati svoji AN, a so se zavedale, da jih 

njihova anoreksija nadzira in počutile so se prisiljene poslušati svoj anoreksični jaz.  

»Zelo težko je, saj se moraš z AN konstantno boriti. A ne gre zgolj za borbo, ker morda se 

pravzaprav nočeš boriti, saj te drug del uma nagovarja naj se ne boriš«. (Gaby, 86) 

»Je približno tako, kot bi ti nekdo rekel: »Če ne boš sedaj telovadila, se boš zredila, boš debela.« 

Ali pa: »Ker si danes nekaj takega pojedla, moraš sedaj to spraviti ven.« In vedno je tako. Čisto 

vsak dan bo nekaj takega. In je težko. Izjemno težko je.« (Cat, 89)  

Udeleženke so povedale, da imajo občutek izgubljenosti, kot tudi da jih njihova AN nadzoruje 

in da nimajo občutka, kdo pravzaprav so. Prav tako ne vedo, komu lahko oziroma naj zaupajo, 

saj se njihov anoreksični jaz poveže in zmede njihov neanoreksični jaz, kar jih pusti v veliki 

stiski.  

Obupano so poskušale ugotoviti, komu naj verjamejo, poleg tega pa številne udeleženke, kljub 

temu niso želele priznati, da imajo AN. Tako je ena izmed udeleženk povedala, da če bi verjela 

AN, bi to pomenilo, da bi se ji odpovedala. Pri čemer del nje še vedno želi zmagati v tej notranji 

bitki, saj to pomeni, da bo ostala suha.  

»Včasih še vedno mislim, da ni nič narobe z mano, je pač tako, sem ok in mislim, da to ni AN. 

V glavi pa temu ne želim verjeti, saj bi to pomenilo, da sem se ji odrekla. A določen del tebe si 

to res želi….Biti anoreksičen. In to je, kot bi bil na dveh straneh.« (Delia, 89) 

Večina udeleženk je izrazila, da je po tem, ko so zbolele za AN, v njih prevladal anoreksični 

jaz. Nekatere so menile, da so izgubile občutek, kdo v resnici sploh so. 

»Sploh več ne veš, kaj si želiš. Vse izgubiš. Zaupanje, kaj pravzaprav hočeš v življenju, kam boš 

šel…V resnici sploh ne vem, kdo v resnici sem oziroma kaj si želim.« (Delia, 89)  

Na drugi strani pa so bile med udeleženkami tudi take, ki so izpostavile, da je njihov 

neanoreksični jaz močnejši. 

»Ko sem bila za božič doma, sem mamo vprašala, ali lahko dobim sir na krompirju. Prej nisem 

želela ničesar, sedaj pa sem imela na krompirju sir!« (Emma, 90) 

Sklepno 

Navezujoč se na rezultate zgoraj predstavljene študije lahko v celoti potrdim svojo tretjo 

postavljeno hipotezo »Bolniki z AN bijejo notranji boj med anoreksičnim in neanoreksičnim 

jazom«,  saj odzivi in odgovori udeleženk z AN kažejo na to, da lahko AN posameznika pušča 
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z občutki zmede, izgubljenosti in izgubo nadzora nad samim sabo. Še več, lahko jim onemogoča 

razumeti, kaj in kakšna je pravzaprav njihova motnja hranjenja, saj so imele nekatere 

udeleženke občutek, da so same AN in jim je razmišljanje o sebi, kot neanoreksičnem jazu, 

ločeno od anoreksičnega, predstavljalo velik izziv. Na nek način so bile prepričane, da poznajo 

svoje misli in občutke, kljub temu pa niso bile prepričane, ali jim lahko zaupajo. Prav to jih je 

vodilo v »borbo samih s sabo« in v dvom, katera od dveh entitet, tj. anoreksični ali 

neanoreksični jaz, je zaupanja vredna. Udeleženke, ki so za AN trpele že dolgo časa, dejansko 

tega drugega neanoreksičnega jaza, niso več poznale oziroma ga niso prepoznale, kar je le še 

poslabšalo njihovo stisko. 

 

3.5.3 Študija vloge čustev pri bolnikih z AN; Primerjava stališč bolnikov, staršev in      

         zdravstvenih delavcev 26 

 

Bolniki z AN imajo lahko težave s čustvovanjem, kar lahko vpliva na sam potek zdravljenja, 

kot tudi na obvladovanje bolezni.  

Udeleženci raziskave so bili bolniki, straši in zdravstveno osebje, namen pa je bil raziskati 

najpomembnejša vprašanja, ki se nanašajo na čustva in socialno kognicijo pri AN.  

Za analizo podatkov so uporabili kvalitativno metodo, pri čemer so identificirali sedem 

primarnih tem, ki so bile skladne v vseh treh skupinah: 

- čustveno zavedanje in razumevanje 

- čustvena nestrpnost (intolerance) 

- čustveno izogibanje 

- čustveno izražanje in negativna prepričanja 

- ekstremni čustveni odzivi 

- družbena interakcija in odnosi 

- pomanjkanje empatije 

Psihofarmakološko zdravljenje bolnikov z AN je slabo in do sedaj ni pokazalo veliko 

izboljšanja (Lock in Fitzpatrick, 2009). Oblikovalo se je kar nekaj možnih razlag, zakaj je 

bolnike z AN težko zdraviti in zakaj so napovedi in rezultati zdravljenja neobetavni.  

                                                           
26  Vse navedbe v poglavju: »Študija vloge čustev pri bolnikih z AN; Primerjava stališč bolnikov, staršev in  

zdravstvenih delavcev« se nanašajo na raziskavo: »Comparing views of patients, parents and clinicians 

on emotions in anorexia«, avtorjev Kyriacou O., Easter A. in Tchanturia K., Institute of Psychiatry, UK. 
2009. 
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Izpostavimo lahko: 

- ambivalentnost bolnikov glede sprememb 

- odpor do zdravljenja 

- komorbidnost in osebne lastnosti bolnika 

- zmanjšana učinkovitost psihotropnih zdravil in psihoterapije pri bolnikih z izrazito 

nizko telesno težo (Schmidt in Treasure, 2006) 

-  zmanjšana kognitivna sposobnost (Tchanturia et. al., 2008). 

Raziskava je pokazala na številne povezave med motnjo hranjenja in čustvenimi problemi 

posameznika, čeprav natančna narava tovrstnih problemov in to kako naj slednje zdravimo, 

ostaja nejasna (Jones et. al., 2008). Raziskav na področju čustvenega procesiranja pri bolnikih 

z AN je vedno več, slednje pa so pokazale, predvsem zvišano stopnjo aleksitimije27 pri 

posameznikih z AN. Na to pa prav tako kažejo raziskave čustvenega zaznavanja. Skladno s 

temi naj bi imeli posamezniki slabše sposobnosti pri prepoznavanju izraženih čustev.  

Posamezniki, ki trpijo za AN, naj bi bili bolj občutljivi na negativna čustva, kot sta sramota in  

gnus. Prav zato se je do sedaj veliko raziskav osredotočalo ravno na to, kako jih posamezniki 

procesirajo in tolerirajo. Burch (1979) je v svojih raziskavah opozoril, da bolniki z AN težko 

ločijo med lakoto in sitostjo, prav tako težko ločijo tudi fizične občutke od svojih intimnih 

čustev, ki jih pogosto ne morejo opisati. Klinične študije kažejo tudi na to, da posamezniki, ki 

trpijo zaradi AN, kažejo na slabšo obdelavo lastnih čustev kot tudi čustvenih stanj drugih. 

Čustva lahko igrajo pomembno vlogo pri vzdrževanju AN, prav tako pa so lahko sprožilci pri 

nastanku drugih oblik motenj hranjenja. Pacienti z AN pravzaprav svoje čustvene težave 

rešujejo z neprimernim hranjenjem, zaradi česar je sčasoma okrnjeno njihovo doživljanje 

lastnih čustev. 

Empirične raziskave na tem področju so omejene in kvalitativne študije so redke oziroma 

slednjih o čustvenem procesiranju bolnikov in staršev sploh ni. Cilj te raziskave je bil torej 

ugotoviti, katere so najpogostejše težave povezane s čustveno obdelavo bolnikov z AN oziroma 

natančneje raziskati, kaj bolniki, starši in zdravstveno osebje opredelijo kot bistvene težave 

glede čustev in družbene kognicije ter tudi najti podobnosti in razlike v teh skupinah.   

 

                                                           
27  Aleksitimija označuje posameznika, ki ne zna in ni sposoben prepoznati čustva ne pri sebi in ne pri 

drugih ljudeh (psihoterapija-ordinacija.si, n.d.) 
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Udeleženci 

V skladu s kvalitativnimi metodami so za omenjeno raziskavo iskali specifičen vzorec 

udeležencev. Vsem so razdelili demografske vprašalnike. Udeležence so razdelili v tri skupine, 

saj so želeli zagotoviti dobro razumevanje izkušenj in težav, ki jih imajo sami pri procesiranju 

čustev. Ločeno so oblikovali skupino bolnikov, sorodnikov in zdravstvenega osebja.  

Skupino bolnikov je sestavljalo 6 bolnic, ki so bile v času trajanja raziskave hospitalizirane in 

so se zdravile zaradi AN. Njihova starost se je gibala med 21 in 36 let, njihov ITM pa med 12.0 

in 16.10. V povprečju je bila bolezen pri udeleženka prisotna 10.7 let. 

Skupino staršev je sestavljalo 12 naključno izbranih staršev. Izbrali so jih iz baze podatkov 

prostovoljcev, ki jo je vodila enota za motnje hranjenja. Vsi izbrani so bili starši, ki so v času 

raziskave skrbeli za bolnika z AN, ki se je pred tem bolnišnično zdravil. Skupino je sestavljalo 

9 mam in 3 očetje. Povprečna starost staršev je bila 52 let, oseb, za katere so skrbeli, pa med 16 

in 26. Slednji so se v bolnišnici zdravili v povprečju 4.8 let.  

Skupino zdravstvenega osebja so sestavljali: sedem medicinskih sester, trije psihiatri in devet 

psihologov. V povprečju so medicinske sestre z bolniki z AN delale sedem let, psihiatri in 

psihologi pa po 10.5 let. 

Postopek  

Pred začetkom raziskave so avtorji pridobili odobritev Lokalnega odbora za etiko ter soglasja 

vseh udeležencev. 

Avtorje je v raziskavi zanimalo, kateri so najpogostejši problemi, povezani s čustvi in 

čustvovanjem pri AN, in kakšne težave imajo bolniki z AN v družbenih, medosebnih in osebnih 

odnosih. Omenjene teme so bile izbrane z namenom spodbuditi nepristransko in odprto 

razpravo med udeleženci. Vse skupine so vodili avtorji raziskave, sama srečanja so posneli, 

zvočne zapise srečanj pa pozneje prepisali. Prepise vseh skupin sta individualno analizirala dva 

avtorja raziskave Kyriacou O. in Easter A. Ker  je bila časovna uskladitev vseh psihologov in 

psihiatrov v določeni skupini ob določenem času težko izvedljiva, so po elektronski pošti 

vzporedno posredovali ista vprašanja, ki so jih postavili v eni izmed skupin, še udeležencem 

drugih dveh skupin.  
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Analiza 

Vsak prepis skupine je bil večkrat detajlno analiziran. Avtorji so pri analizi uporabili metodo 

primerjave. Na ta način so lahko vse obravnavane teme združili po vsebini in njihovo število 

poskušali zmanjšati na minimum. S takim cikličnim procesom so na koncu oblikovali glavne, 

tematsko pomembne kategorije, medtem ko so druge zavrgli.  

V študiji so sledili standardom za izvajanje kakovostnih raziskav, kot so jih določili  Henwood 

in Pidgeon (1992), ter Elliot et. al. (1999). Veljavnost in zanesljivost kvalitativnih rezultatov so 

dosegali s triangulacijo, skupnimi razpravami, ki so potekale med avtorji, stalno posodobitvijo 

glavne tabele tem ter možnostjo udeležencev, da so po tem, ko so jim bili v pregled zaupani 

prepisi in osnutki tematskih analiz, potrdili teme.  

Rezultati 

Emocionalno zavedanje in zaznavanje 

Starši in zdravstveno osebje so bolnike z AN opisali kot zelo funkcionalne in intelektualno 

sposobne posameznike, sočasno pa so izpostavili, da kažejo na znatne čustvene težave. Vse 

skupine udeležencev so izpostavile pomanjkanje zavedanja čustvenih izkušenj pri bolnikih z 

AN, ki se kaže kot nezmožnost prepoznavanja, identificiranja in označevanja čustev.  

Bolnik: »Menim, da je to tudi problem-identificirati čustva. In drugi menijo prav tako. Če jih 

vprašate, kako se počutijo, vam ne znajo odgovoriti. In tudi jaz-sam ne vem.« (847) 

Kljub navidezni odsotnosti samozavedanja lastnih čustev in potreb, je bilo med udeleženci vseh 

skupin zaznati, da je zaznavanje čustev drugih ljudi boljše oziroma celo nedotaknjeno. 

Zdravnik: »Bolniki zelo dobro vedo, kaj drugi mislijo, le včasih se zmedejo s svojimi čustvi.« 

(847) 

Oče: »Ona je zelo inteligentna, odlično prebere druge ljudi in njihova čustva. Zdi se mi, da mi 

že od daleč lahko bere misli. A ko gre za njo… tega ne zaznava.« (847) 

Udeleženci skupine bolnikov in staršev so izpostavili, da so bolniki z AN preobčutljivi za čustva 

drugih, saj tako postanejo preobremenjeni z odzivi in vedenjem drugih ljudi. Prevečkrat slednje 

analizirajo in si pripisujejo odgovornost za kakršnokoli negativno reakcijo ali izjavo. Tovrstno 

pretirano pripisovanje pomena čustvom drugih ljudi zdravniki opisujejo kot neuspeh 

razumevanja kompleksnosti čustev. 
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Oče: »Ko te zjutraj nekdo ne pozdravi, to lahko pomeni marsikaj. A moja hči bo to pripisala 

temu, da jo vsi sovražijo.« (847) 

Posledica slabega zavedanja čustev in prekomerne občutljivosti na čustva drugih so izpostavili 

udeleženci vseh skupin. Pomanjkanje lastnega čustvenega zavedanja in samozavedanja je 

pogosto bolnike z AN privedlo do ustrežljivega/servilnega vedenja in počeli so to, kar so menili, 

da od njih pričakujejo drugi. 

Zdravnik: »…Bolniki z AN se pogosto nezadovoljni sami s sabo, zato to velikokrat kompenzirajo 

s tem, da so dobri, prijetni in prijazni do drugih.« (848) 

Nezmožnost spopadanja, toleriranja in obvladovanja čustev   

Prav vse skupine udeležencev so izpostavile nezmožnost spopadanja, toleriranja in 

obvladovanja čustev, predvsem pri negativnih in močnih čustvih in občutkih.  

Zdravnik: »Bolniki imajo težave pri prenašanju/obvladovanju negativnih kot tudi pri 

doživljanju pozitivnih čustev.« (848) 

Zdravniki so poročali, da so bolniki večkrat zaradi občutka krivde in nezmožnosti njihovega 

obvladovanja pozitivna čustva sabotirali. To je bila tudi posledica njihovega občutka, da si 

tovrstnih čustev ne zaslužijo in jih tudi ne morejo upravičiti.  

Medicinska sestra: »En dan so dobre volje, nasmejani. Naslednjih nekaj dni pa so znova 

nesrečni, počutijo se krive, da ne bi smeli biti veseli. Torej, naredijo nekaj dobrega, a se takoj 

zatem počutijo slabo……ker so imeli dober dan, in imajo občutek, da ga morajo sabotirati.« 

(848) 

Nezmožnost kontroliranja čustev bolnikov z AN so izpostavili tako zdravniki, kot tudi starši in 

so to opredelili kot odziv na nezmožnost obvladovanja bolnikovih reakcij na čustva drugih. 

Starši so poročali tudi, da so jih bolniki čustveno izsiljevali in z njimi manipulirali. Na za njih 

nesprejemljivo čustveno reakcijo staršev so namreč odgovorili z grožnjo, da ne bodo jedli.   

Starši so se ob tem počutili ujeti, ves čas so morali paziti tako na lastne kot tudi na bolnikove 

čustvene odzive, saj se niso želeli soočiti z grožnjo o zavračanju hranjenja. Posledično so bili 

za normalne medosebne interakcije v družini prikrajšani in na koncu z njimi celo obremenjeni.  

Mati: »S hčerko imava težak čustven odnos. Če ji česa ne dovolim, ji kaj prepovem, se spreva 

glede hranjenja (čemur se resnično izogibam) ali česar koli drugega, in posledično naslednjega 
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obroka zagotovo ne bo jedla. Zato ves čas »stopam po prstih«, saj je ne želim čustveno 

vznemiriti, ker se bojim, da potem ne bo jedla.« (848) 

Čustveno izogibanje 

Vse skupine udeležencev so soglašale, da posamezniki, ki trpijo za AN, težijo k temu, da bi se 

izognili čustvom. Bolniki so čustva opisovali kot boleča in neprijetna, zaradi česar so se jim 

želeli izogniti ali jih zatreti, v skrajni sili pa postati čustveno otopeli.  

Bolnik: »AN je pri meni povzročila to, da se čustvom izogibam. Zame so čustva boleča. Ne gre 

samo za izogibanje hrani, ampak tudi čustvom, ki so kar strašljiva….In zato menim, da 

potrebujem pomoč. Pomoč, kako identificirati čustva in jih čutiti, brez strahu.« (848) 

S tem v zvezi so ločili primarno in sekundarno izogibanje čustvom. Primarno so opisali kot 

popolno pomanjkanje kakršnihkoli čustvenih izkušenj, pri čemer so čustva postala somatska.  

Sekundarno izogibanje pa so definirali kot pobeg predvsem pred negativnimi čustvi.  

Zdravnik: »Ljudje imajo težave pri soočanju s čustvenimi stresorji in nanje odgovorijo z 

izogibanjem in s slabimi mehanizmi soočanja, vključno z zaostritvijo vnosa hrane.« (849) 

Bolniki so opisali posledice, ki jih ima AN na njihovo izogibanje čustvom. Pojasnili so, da jim 

AN pravzaprav služi kot orodje za izogibanje čustvenim izkušnjam in da je njihova čustvena 

otopelost posledica AN. Zdravniki pa so si bili složni, da prav to (izogibanje čustvom kot tudi 

čustvena otopelost), predstavlja veliko oviro v procesu zdravljenja.  

Bolnik: »… celo moje življenje se vrti okoli AN. Vse, kar sem naredil, je bilo usmerjeno v AN, 

ta pa je mi je onemogočala kakršnokoli čustvovanje. Ne morem posploševati in reči, da je AN 

edini razlog, a zase lahko trdim, da mi AN preprečuje čustvovanje. Posledično sem se izogibal 

družbi in druženju. Na mojih dolgih sprehodih sva bila le jaz in ona (AN).« (849) 

Medicinska sestra: »Ta togost in izogibanje vplivata tudi na njih same. Prenehajo se zanimati 

zase, se spoznavati, ne vedo več, zakaj se počutijo tako, kot se počutijo, pravzaprav obstanejo.« 

(849) 

Izražanje čustev in negativnih prepričanj 

Glede na to, da so vse skupine udeležencev opozorile na težavo prepoznavanja in toleriranja 

čustev, ni presenetljivo, da so vsi opisovali negotovost pri njihovem izražanju. Ta negotovost 

se je navezovala na izrazito negativna prepričanja o lastnih čustvih. Zdravniki so navajali, da 
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so bolniki svoja čustva označili kot zastrašujoča, nesprejemljiva in nedovoljena. Nadalje so 

menili, da je izražanje čustev znak posameznikove šibkosti.  

Bolnik: »Frustracija, predvsem zato, ker ne veš, kako bi jih izrazil in če bi sploh jih.« (849) 

Zdravniki so prav tako izpostavili, da so bolniki doživljanje in izražanje čustev povezovali tudi 

s strahom pred katastrofalnimi posledicami. Bali so se, da jih bosta njihova razburjenost ali jeza 

uničili ali celo škodovali drugim. To isto negativno prepričanje o čustvih so izrazili tudi starši.  

Mati: »Opazila sem, da je bila prej izjemno komunikativna in čustvena. Sedaj ni več taka. Ko 

jo o tem povprašam, ostane tiho. Meni, da če bo govorila o svojih čustvih, jih bomo uporabili 

zoper njo. Nadalje ne želi razpravljati, saj se boji, da je tam ranljiva, šibka.« (850) 

Ekstremni čustveni odzivi 

Mnogi so navajali, da je prihajalo do nihanj pri obvladovanju čustev, in sicer tako pri njihovem 

prepoznavanju kot tudi pri njihovem izražanju. Slednje je bilo brez ravnovesja in fleksibilnosti. 

Tega pa niso zaznali samo pri čustvovanju, temveč tudi pri odzivih bolnikov na drugih 

življenjskih področjih. Bolnikovo razmišljanje naj bi bilo absolutno in dihotomno, težave pa 

naj bi imeli tudi pri toleriranju dvoumnosti in kakršnihkoli sprememb. Bolniki so izpostavili, 

da lahko zelo hitro in nepredvidljivo nihajo med jezo, otopelostjo, srečo in žalostjo. Medicinska 

sestra pa je opisala, da je zelo ironično, da so bolniki dejstvo, da so bolni, prav tako tudi 

ozdravitev, označili kot nekaj slabega. 

Bolnik: »…in potem se je nekaj zgodilo. In bilo je AAAAGH, naslednjo sekundo pa je bilo vse 

v redu. Kot da se nikoli ni nič zgodilo. Torej, če bi v tistem trenutku lahko… da ne bi 

eksplodirala, in hkrati ne otopela… Zares bi mi pomagalo, če bi lahko našla rešitev, ki bi bila 

nekje vmes.« (850) 

Socialne interakcije in medosebni odnosi   (družabno življenje) 

Običajne in vsakdanje težave v družabnem življenju kot tudi težave v intimnih odnosih so 

izpostavili udeleženci vseh skupin. Nekateri zdravniki so slednje primerjali s socialno fobijo, 

spet drugi s slabšo sposobnostjo obdelave in razumevanja čustev, ki posledično ovirajo 

medosebne odnose. Bolniki so svoje vsakodnevne ovire in nezmožnost spopadanja z 

vsakodnevnim življenjem šteli za posledico AN.  

Bolnik. »Jaz sem resnično presenečen, ko drugi govorijo o svojih prijateljih, ker jaz svojih 

nimam. Zadnjih 10-12 let nisem naredil nič. Z nikomer nisem šel ven, z nikomer se nisem družil, 
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se pogovarjal. S tem v zvezi me nadvse presenetijo bolniki z AN, ki imajo svoje družine …« 

(850) 

Pomanjkljivo družabno življenje bolnikov je imelo za posledico njihovo izolacijo in izogibanje. 

Nizka samopodoba in nezmožnost vključevanja v družbo sta privedli do niza negativnih 

izkušenj, ki jih je zelo težko spremeniti.  

Mati: » … Prijatelji imajo veliko boljših stvari za početi. Ona ni dobra družba, ne vem, ali jo 

sploh povabijo medse ali ne, ampak zakaj bi sploh vabil nekoga, ki kvari razpoloženje v 

družbi?« (851) 

Starši so izpostavili tudi preveliko navezanost bolnikov z AN na (njihove) bližnje. Pri nekaterih 

so lahko zaznali regresijo oziroma začasno zmanjšanje psihosocialnega razvoja, predvsem 

takrat ko so se zaradi napredovanja bolezni in prekinitve stikov z drugimi ljudmi pretirano 

navezali na matere. 

Mati: »Lepo je, da je navezana name. In sedaj se vsaj razumeva. A to tudi ni čisto v redu, ker 

na nek način postajam njena najboljša prijateljica, ker se je sama izolirala od svojih sošolcev 

in prijateljev.« (852) 

V manjšem številu primerov pa so bile prisotne tudi izjeme, saj so bolniki raje kot s člani svoje 

družine navezovali stike z drugimi ljudmi, ki so imeli prav tako AN. Tako so se počutili bolj 

varne, predvsem zato ker so se z njimi lažje poistovetili. Nekateri starši so tudi navajali, da so 

se jih njihove hčere celo izogibale.  

Oče: »Naša hči nam je zadnjič povedala, da se veliko bolje počuti z ljudmi, ki imajo AN, kot 

tistimi, ki so zdravi. Slednji te namreč »poškodujejo« tam, kjer te boli, medtem ko tisti, ki so 

bolni, tega ne naredijo. In dejansko se je zunaj bolnice bala zdravih ljudi. Ona mora biti z 

ljudmi, ki jo razumejo, oziroma s takimi, ki zanjo ne predstavljajo grožnje.« (852) 

Pomanjkanje empatije 

Pri starših in zdravnikih je prišlo do neskladja pri opisu pomanjkanja empatije in nezmožnosti 

razumevanja vidikov drugih ljudi, pri čemer tega neskladja znotraj skupine bolnikov ni bilo 

zaznati.  

Zdravniki so o svojih bolnikih menili, da imajo težavo »biti v stiku z« oziroma razumeti 

čustvena stanja drugih. Nekateri starši so svojim otrokom pripisali popolno nezavedanje vpliva, 
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ki ga ima njihova bolezen na družino. Spet drugi so temu nasprotovali in svoje otroke v odnosu 

do čustev drugih opisali kot čustveno zrele, a odsotne v odnosu do lastnih čustev in potreb.  

Mati: »Moja hči je popolnoma izgubila sposobnost postaviti se v kožo drugega. Tako je 

osredotočena na sebe, da ne vidi drugih ljudi. Na primer pet ur porabi za to, da povečerja. Jaz 

pa sem že tako utrujena in želim iti spat. Ampak ne morem iti, ker ona ni povečerjala. Kljub 

temu da ji to povem, se nič s tem v zvezi ne spremeni. Ona misli samo nase.« (852) 

Zanimivo je, da je večina staršev in zdravnikov menila, da so bolniki pravzaprav izjemno 

sposobni prepoznavati čustva drugih, čeprav niso sposobni prepoznati lastnih čustev. To 

nakazuje na zaključek, da so sposobnosti gledati na svet le iz lastne perspektive. 

Sklepno 

Predstavljena študija je primerjala mnenja bolnikov, staršev in zdravstvenega osebja na 

področju čustev in socialne kognicije pri bolnikih z AN.  Vse fokusne skupine so bile v svojih 

pogledih bolj ali manj skladne, do razhajanj pa je prihajalo na področju prepoznavanja, 

razumevanja, izražanja in toleriranja čustev. Slednje je bilo povezano s slabšimi medosebnimi 

in družbenimi odnosi.  

Tako kot to izhaja iz do sedaj opravljenih raziskav, so raziskovalci tudi s predstavljeno študijo 

potrdili, da imajo tako bolniki kot tudi tisti, ki za njih skrbijo, enake poglede glede izražanja 

čustev, čustvenega izogibanja, zaznavanja in zavedanja ter socialne interakcije.  

Ljudje z AN se pravzaprav vsak dan sproti borijo, da bi normalno funkcionirali, tako socialno 

kot tudi emocionalno. Raziskovalci menijo, da bi se z uporabo preprostih vaj bolnike lahko 

spodbujalo, da reflektirajo svoja čustva. Cilj bi bil predvsem pomoč bolnikom pri prepoznavi 

in označevanju lastnih čustev, prav tako tudi spodbujanje omenjenega na varen način.  

Čustvene težave, ki jih doživljajo in opisujejo bolniki, starši in zdravstveno osebje, povzročajo 

kompleksen, večplasten in medsebojno povezan problem. Raziskovanje čustev pri osebah z AN 

pa je še v povojih. Predstavljena študija poudarja pomen obravnavanja in naslavljanja 

omenjenih problemov pri zdravljenju bolnikov z AN, ravno tako potrebo po več raziskavah na 

tem področju.  

Že v teoretičnem delu sem z natančno predstavitvijo simptomov ter kliničnih in diagnostičnih 

značilnosti AN ter potencialnih vzrokov za njen nastanek predstavila razsežnost in resnost AN. 

S predstavitvijo vseh treh zgoraj navedenih raziskav sem podrobno opredelila vlogo koncepta 



Mlakar, Vida.2018. »Ogledalo, ogledalo na steni povej« ali pravi obraz anoreksije nervoze. Magistrska naloga 

študijskega programa druge stopnje, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

68 
 

motene predstave o lastnem telesu, čustvenega doživljanja bolnikov z AN, sorodnikov in 

medicinskega osebja ter neprestan bolj med tako imenovanim starim in novim jazom, ki ga 

bijejo bolniki z AN. Ob vsem tem sem se podrobno posvetila pristopom zdravljenja, med 

katerimi sem kot učinkovite in najpogosteje uporabljene pristope predstavila kognitivno-

vedenjsko in družinsko terapijo. Menim, da lahko na podlagi teoretičnih in empiričnih 

zaključkov predstavljenih v nalogi v celoti potrdim tudi prvo postavljeno hipotezo: 

»Vpogled v naravo in obseg motnje v telesu je ključnega pomena za popolno razumevanje 

patologije anoreksije nervoze in oblikovanja učinkovitih pristopov zdravljenja.«  

 

4 ZAKLJUČEK 

 

Mnogi izmed nas smo zadovoljni z lastnim videzom, nekateri pa si želijo, da bi bili videti 

drugače, da bi svoj videz lahko popravili, ga spremenili. In to je povsem človeško. A če 

zaskrbljenost za lasten videz prevzame naš odnos do hranjenja in hrane, naše navade, misli in 

ne nazadnje naše življenje, potem se lahko kaj hitro znajdemo v težko obvladljivi situaciji. 

AN je resna motnja hranjenja, ki povzroča nezdravo in velikokrat nevarno izgubo telesne teže 

in je veliko več kot samo želja po popolnem telesu. Na začetku AN pripelje do začasne sreče in 

lažnega občutka uspeha oziroma bolnikom daje občutek upanja in jih »prepriča«, da je na 

koncu tunela luč. A to velja le za kratek čas in sčasoma te njene zavajajoče obljube izginejo. 

Bolniki običajno menijo, da bodo podlegli »ukazom in mislim« AN, samo dokler ne dosežejo 

svojega prvega cilja, a žal kaj hitro spoznajo, da se jim ne morejo več upreti in da morajo z 

upoštevanjem slednjih nadaljevati, saj čutijo, da drugače ne morejo (pre)živeti.  

Ne glede na to, da težava bolnikov z AN pravzaprav ni v hrani, saj je stradanje zgolj 

manifestacija problema in ne problem sam, pa je hrana njihova glavna preokupacija. Njihovo 

življenje se vrti okoli hranjenja, skrivanja in odrekanja hrani, štetja kalorij in telovadbe. Bolniki 

z AN vzamejo odvajala, ali izzovejo bruhanje, zato da opravičijo kos kruha, ki so ga pojedli za 

kosilo. Ob dveh ali treh zjutraj ležijo v postelji budni in prestrašeni, ker je njihov utrip srca 

padel na 40 utripov na minuto. Obljubijo si, da je to zadnjič in da jutri pričnejo okrevati. Toda 

jutri prelagajo iz dneva v dan, vse dokler na okrevanje enostavno ne pozabijo. Vsako jutro, ko 

vstanejo iz postelje, lahko izgubijo zavest, ker je njihov pritisk tako (nevarno) nizek. Vsak dan 

jih zaradi slabe prehrane in pomanjkanja pomembnih hranil pestijo glavoboli, a namesto da bi 
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si pripravili zdrav obrok, vztrajajo ob kavi in tabletah za hujšanje, vse do resnih zdravstvenih 

zapletov. In vse to postane za njih nekaj novega in hkrati normalnega. A v kolikor se zgodi, da 

iz kakršnih koli razlogov omenjenih simptomov kdaj nimajo, imajo občutek, da so neuspešni 

in da popuščajo. 

Zaradi AN se bolniki dobesedno bojijo določenih vrst hrane. Najprej se poskušajo prehranjevati 

bolj zdravo in začnejo opuščati OH. Potem postanejo vegani in svoje odločitve opravičujejo z 

navedbami, da je to zaradi njihove ljubezni in spoštovanja do živali. V resnici pa gre zgolj za 

izgovore, da se lahko izognejo številnim skupinam živil in kaj hitro sta na njihovih krožnikih 

prisotna le še sadje in zelenjava.  

Motnje hranjenja povzročajo kronično izčrpanost, saj so bolniki lahko v telovadnici do poznih 

nočnih ur, a vseeno kljub bolečinam v mišicah in telesu, zjutraj vstanejo pred poukom ali službo 

in nadaljujejo fizično aktivnost. Bolniki z AN se konstantno tehtajo in merijo. Zavedajo se, da 

bi tako nizke in slabe rezultate, kot jih imajo sami, pri prijateljih, znancih in svojcih obsojali in 

strinjali bi se, da so nezdravi. Toda za njih so ti isti rezultati lahko sprejemljivi, ker si oni 

zaslužijo kaznovanje in stradanje, saj morajo biti popolni. Ironično je, da izpuščen obrok 

prijatelja označijo za nezdravo početje, a isto ravnanje zanje ne velja, saj so edinstveni in lahko 

preživijo zgolj ob kavi in vodi.   

AN je za bolnike boleča in strašljiva, predvsem pa je mnogo več kot samo to, kar se kaže na 

površju. Pri prebiranju strokovne literature, knjig, člankov, analiz raziskav in osebnih izpovedi 

bolnikov z AN sem ugotovila, da AN ni življenjski slog, ki bi si ga posameznik izbral, temveč 

je v resnici izjemno zapletena, kompleksna in nevarna bolezen. Motnja je polna skrivnosti, 

paradoksov in ne nazadnje napačnega razumevanja.  

In prav to je bilo vodilo pri pisanju magistrske naloge, s katero sem predstavila, da AN ni zgolj 

namerno povzročena izguba telesne teže in nizek ITM, ki kaže na podhranjenost posameznika. 

AN je tudi paničen strah pred pridobivanjem telesne teže in motena predstava o lastnem telesu, 

je umik in družbena izolacija bolnika, nezmožnost čustvovanja in osamljenost, je izogibanje 

ljudem in interakciji z njimi, je konflikt bolnika samega s seboj ter razcepljenost med 

anoreksičnim in neanoreksičnim jazom in je oslabljenost miselnih procesov in togost mišljenja.  

V nalogi predstavljena motena predstava o lastnem telesu je le ena izmed mnogih kompleksnih 

in skrivnostnih značilnosti AN, z razlago katere se ukvarjajo številni znanstveniki, ki vse do 

danes nimajo enoznačnega odgovora, zakaj bolniki z AN doživljajo svoje telo večje, kot v 

resnici je. Obstoja tega prepričanja pri bolnikih z AN ne moremo zanikati, a ne smemo pozabiti 
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na izsledke raziskav, ki nas opozarjajo, da moramo pri omenjenem konceptu razlikovati med 

dvema relativno neodvisnima modeloma; objektivno in subjektivno realnostjo. Prav bolnikova 

sposobnost združevanja izkušenj obeh realnosti jih medsebojno loči na tiste, ki vidijo in 

priznavajo, da so bolni, in svoje telo vidijo kot podhranjeno in presuho, ter na tiste, ki zanikajo 

obstoj problema in svoje telo vztrajno vidijo kot preobilno. 

Poznavanje naslednjega v nalogi predstavljenega konflikta med anoreksičnim in 

neanoreksičnim jazom je prav tako izjemnega pomena za boljši vpogled v razumevanje AN in 

njenih bolnikov. Gre za koncept notranjega konflikta, oziroma konflikta med starim 

(neanoreksičnim) in novim (anoreksičnim) jazom. Z analizo in predstavitvijo raziskave sem 

predstavila, da bolniki z AN dojemajo ta odnos različno. Nekateri poročajo o dojemanju AN 

ločeno od njihovega pravega jaza, drugi poročajo o konstantnem boju med jazoma in prevladi 

anoreksičnega jaza, spet tretji izpostavijo, da so izgubili občutek, kdo pravzaprav so, in se zato 

počutijo zmedene in izgubljene. Bolniki z AN se ne spopadajo zgolj z vprašanji o njihovem 

resničnem, lahko bi rekli logičnem jazu, temveč tudi s tem, ali je AN res njihova avtentična 

bolezen oziroma je morebiti to bolezen anoreksičnega jaza. Raziskovalci kot znak upanja za 

uspešno zdravljenje izpostavljajo predvsem bolnikovo dojemanje AN ločeno od njihovega 

pristnega jaza. 

Tretje, zadnje področje AN, ki sem ga predstavila in s tem ponazorila vseobsežnost omenjene 

motnje hranjenja, je bilo področje vloge čustev pri bolnikih z AN s primerjavo stališč bolnikov, 

staršev in zdravstvenih delavcev. Pomembno se je zavedati, da imajo bolniki z AN težave s 

čustvovanjem. Slednje se po večini nanaša na slabšo zmožnost zaznavanja in zavedanja lastnih 

čustev, pri čemer zelo dobro prepoznavajo čustva drugih ljudi. Prav tako so izsledki raziskav 

nakazali na nezmožnost soočenja, toleriranja in obvladovanja čustev, ter na čustveno 

izogibanje, predvsem negativnim čustvom, kot tudi na nizko stopnjo empatije in bolnikove 

burne čustvene reakcije. Velikokrat ne vedo, ne le kako, temveč ali bi čustva sploh izrazili, saj 

se bojijo, da bi zaradi tega lahko trpeli. Vse to pri bolnikih z AN povzroči umik. In ne le umik 

od čustev, pač pa tudi od prijateljev, družbe in druženja, kar pripelje do tega, da izgubijo 

zanimanje tudi zase. Svojih »pomanjkljivosti« pa se bolniki z AN zavedajo in si želijo, da bi za 

to našli rešitev.  

AN je zelo zapletena in edinstvena bolezen; tako kot oseba, ki trpi za njo. Zato nas zdravljenje 

AN spominja na zdravljenje terminalno bolne osebe, saj je AN za bolnika lahko tudi usodna. V 

nalogi sem predstavila najpogostejše oblike zdravljenja, a za dosego uspeha je treba najti 
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zdravljenje, ki je za posameznika najbolj primerno in učinkovito. Slednjega je treba zaradi 

narave bolezni vseskozi tudi ustrezno prilagajati, spreminjati in dopolnjevati. Tako je ob 

upoštevanju vseh diagnostičnih kriterijev, bio -, socio -, psiholoških dejavnikov, kakor tudi 

številnih drugih fizičnih, vedenjskih in psiholoških simptomov, predvsem pa od naravnanosti 

posameznika samega odvisen ne le pristop, temveč tudi metode, načini in sam uspeh 

zdravljenja. In ob ustrezni podpori in pomoči bližnjih in strokovnih delavcev ter odločenostjo, 

vztrajnostjo in motivacijo posameznika, je na koncu tunela (obljubljena) luč in AN lahko 

pozdravimo.  

»Med procesom zdravljenja ti bo težko. Tekle bodo solze. Zdelo se ti bo, kot da ne moreš 

nadaljevati. A bodo tudi premiki. Dosežki. Vrnil se bo nasmeh in na koncu tunela bo posijala 

luč!« (Pezzente A., n.d., Amy's story) 
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