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I 

 

POVZETEK 

Teoretična izhodišča: Depresivna motnja je motnja razpoloženja in čustvovanja. Kaže se s 

spremembami izgleda, mišljenja, vedenja in s spremembami drugih duševnih funkcij. Lahko 

se pojavi kot enkratna epizoda, ki po ustreznem zdravljenju izzveni, lahko pa preide v 

kronično motnjo, ki se ponavlja. Depresija lahko prizadene vsakogar; mlade, starejše, moške 

ali ženske. Namen diplomskega dela je predstaviti depresivno motnjo pri moških ter ugotoviti 

prisotnost depresivne motnje pri moških glede na starost in stan.  

 

Metodologija raziskovanja: Uporabili smo deskriptivno metodo dela, za pridobitev podatkov 

pa anonimen anketni vprašalnik, ki je vseboval 23 vprašanj zaprtega, odprtega in polodprtega 

tipa. Za določanje stopnje depresivnosti smo uporabili Zungovo samoocenjevalno lestvico. 

Raziskovalni vzorec je obsegal 50 moških iz območju Prekmurja v starosti od 20 do 77 let. K 

sodelovanju smo jih povabili naključno. Raziskava je bila izvedena februarja 2013. 

Rezultati: Raziskava je pokazala, da 72 % anketiranih oseb ne kaže znakov depresije, pri 28 

% anketiranih oseb pa je prisotna blaga depresija. Več kot polovica anketiranih oseb se 

občasno počuti brez energije, skoraj polovica pa jih rada zahaja v družbo, v kateri se počutijo 

dobro.  

 

Sklep: Depresivna motnja je ena izmed najpogostejših duševnih bolezni v Sloveniji. Za njo 

največkrat zbolijo ženske, vendar pa za njo obolevajo tudi moški. Depresivno motnjo je 

potrebno čim prej diagnosticirati in začeti z zdravljenjem, s tem je možnost ozdravitve večja. 

Ključne besede: depresivna motnja, zdravljenje, moški, antidepresivi, samomorilnost 

  



II 

 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die theoretischen Ausgangspunkte: Für die Depression ist eine Stimmungseinengung und 

Emotionsstörung charakteristisch. Die Betroffenen verändern ihr Aussehen, Denken, 

Verhalten und andere psychischen Funktionen. Die Erkrankung kann als eine einmalige 

depressive Episode auftreten, die man mit einer entsprechenden Behandlung heilen kann. 

Wenn sich die depressiven Episoden wiederholen, spricht man von einer chronischen Störung. 

An der Depression kann jeder erkranken – junge oder ältere Menschen, Männer oder Frauen. 

Die Absicht der Diplomarbeit ist es die depressive Störung bei der männlichen Population 

vorzustellen und die Häufigkeit der Erkrankung bei den Männern im verschiedenen Alter und 

mit verschiedenem Gesellschaftsstatus zu erforschen. 

Die Forschungsmethodologie: Bei der Forschung half uns die deskriptive Methode und der 

anonyme Fragebogen, der aus 23 geschlossenen, offenen und halboffenen Fragen bestand. 

Den Depressionsschwergrad der Befragten bestimmte ich mit Hilfe der 

Selbstbeurteilungsskala von Zung. Die Befragten waren 50 zufällig ausgewählte Männer aus 

Prekmurje, Slowenien, im Alter von 20 bis 77 Jahren. Die Studie wurde Anfang 2013 

ausgeführt.   

Die Ergebnisse: Die Studie ergab, dass 72 % der Befragten keine Anzeichen der Depression 

zeigen und dass 28 % der Männer leicht depressiv sind. Mehr als die Hälfte der Befragten 

fühlt sich gelegentlich energielos, fast die Hälfte geht gerne unter die Menschen, unter denen 

sie sich wohlfühlen.   

Die Schlussfolgerung: Die Depression gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen in 

Slowenien. Die Betroffenen sind meistens Frauen, daran erkranken aber auch Männer. Die 

depressive Störung muss man so schnell wie möglich diagnostizieren und behandeln.  

Schlüsselwörter: depressive Störung, Behandlung, Männer, Antidepressiva, Suizid.   
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1 UVOD 

Beseda depresija izvira iz latinščine in pomeni pobitost ali potlačenost. Strokovnjaki pri 

klasični obliki govorijo tudi o endogeni depresiji, saj ni nobenega zunanjega vzroka za 

potlačeno razpoloženje. Depresivni ljudje trpijo pogosto zaradi občutka manjvrednosti ali 

krivde (Friebel, & Puhl, 2000). 

 

Depresija je posledica spremenjenega delovanja možganov, do katerega privede splet 

genetskih, osebnostnih in okoljskih dejavnikov. Bolezen je huda, saj vpliva na telesno zdravje 

in počutje ter povzroči spremembe v človekovem razmišljanju, čustvovanju in vedenju. Ne 

prizadene samo bolnika, ampak tudi njegove bližnje. Depresijo lahko učinkovito zdravimo z 

antidepresivi, t.j. zdravili proti depresiji. Brez zdravljenja lahko ta traja več tednov, mesecev 

ali celo let (Čebašek Travnik, 2010). 

 

Depresija je motnja razpoloženja in čustvovanja s sočasnimi spremembami izgleda, vedenja, 

mišljenja in drugih duševnih funkcij. Tvori jo cela paleta znakov in simptomov, od izrazito 

individualnih telesnih in duševnih sprememb pa vse do sprememb posameznikove povezanosti 

z družbo. O depresivni motnji govorimo, ko se pojavi nekaj ključnih in več ostalih znakov, ti 

pa morajo trajati vsaj dva tedna, da lahko govorimo o depresiji kot motnji in ne o 

depresivnosti kot začasnem oziroma prehodnem stanju (Marušič, & Temnik, 2009). 

 

Depresija je danes najpogostejša duševna motnja. Po ocenah Svetovne zdravstvene 

organizacije za depresijo na svetu trpi več kot 120 milijonov ljudi. Depresija povečuje 

zbolevanje za drugimi boleznimi in nevarnost samomorilnega vedenja (Dernovšek, Gorenc, 

Jeriček, & Tavčar, 2007). 

 

Učinek stresogenih dejavnikov občuti vsakdo po svoje, kako pa se bo posameznik nanje 

odzval, je odvisno od njegove psihofizične konstitucije, življenjske zgodovine pa tudi od 

trenutnega spleta okoliščin. Človek ob številnih obremenitvah, zlasti če trajajo predolgo in če 

ne kaže, da se jih bo rešil, doživlja telesno nemoč in odpoved. O depresiji je dobro vedeti: 
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- okrevati je možno, pa naj bo depresija še tako globoka, 

- depresija je začasna bolezen, 

- sodobna antidepresivna sredstva lahko pomagajo, 

- ne smemo poležavati ves dan, ampak kaj delati, po možnosti skupaj z drugimi ljudmi, 

- narediti si moramo urnik in delovni načrt, 

- če razvedrilo poudarja trpljenje, je potrebno preveriti svoje misli in nadomestiti obup z 

upanjem (Rakovec Felser, 1991). 

 

Duševne bolezni so v našem življenju prisotne vsak dan in le redke družine nimajo težav z 

duševnimi motnjami (Erzar, 2007). 

1.1 Cilji diplomskega dela 

Cilji diplomskega dela so: 

- zajeti najpomembnejše informacije o depresivni motnji pri moških. 

- predstaviti depresivno motnjo (vzroke, simptome), 

- razložiti znake, ki opozarjajo na depresijo, 

- opredeliti dejavnike, ki vplivajo na depresijo, 

- predstaviti samomorilnost pri moških, 

- razložiti pojav depresije v različnih življenjskih obdobjih, 

- predstaviti oblike zdravljenja depresije, 

- predstaviti rezultate raziskave. 

1.2 Namen diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je predstaviti depresivno motnjo pri moških ter ugotoviti prisotnost 

depresivne motnje pri moških glede na starost in stan.  
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2 DEPRESIJA 

Depresija je ena izmed najbolj pogostih duševnih motenj in zajema precej več kot le občutek 

žalosti. Depresija je bolezen kot prehlad ali sladkorna bolezen. Posameznik zboli za depresijo, 

ko se poruši ravnovesje nevrotransmiterjev v delu možganov, ki uravnava razpoloženje. 

Prepričanje, da za depresijo zbolijo le šibki ljudje, je zato napačno. Navadno za depresijo 

zbolijo ljudje, ki so doživeli nek neprijeten in pretresljiv življenjski dogodek, ki jih je zelo 

prizadel in omajal njihovo ravnovesje. Depresija lahko prizadene mlade, starejše, moške ali 

ženske. Približno vsaka šesta oseba v svojem življenju zboli za depresijo, prav ta trenutek pa 

je depresiven vsak dvajseti med nami. Ženske zbolijo dvakrat pogosteje za depresijo kot 

moški, med bolj ogroženimi so tudi bolniki s kroničnimi telesnimi obolenji (Dernovšek et al., 

2007). 

Depresija je veliko več kot samo žalost in obup; je bolezen, ki prizadene telo in dušo ter traja 

najmanj nekaj tednov (McKenzie, 2005). 

 

Depresija danes spada med najpogostejše duševne motnje. Zaradi nje v življenju trpi kar ena 

izmed šestih oseb. Je bolezen, povezana z motenim biokemičnim ravnovesjem v možganih, do 

katerega privede splet genetskih, osebnostnih in okoljskih dejavnikov. Ne prizadene samo 

posameznika, ampak vso družino in prijatelje (Kores Plesničar, 2010). 

 

Depresija lahko prizadene vsakogar ne glede na družbeni status, starost, spol ali izobrazbo. 

Čeprav je pogostejša pri ženskah, pa za njo pogosto obolevajo tudi moški (Čebašek Travnik, 

2010). 

 

Za vse oblike depresije je značilno prepletanje petih procesov oziroma značilnosti. Ti so: 

občutje praznine, ne toliko žalosti; izguba energije; kuhanje mule in samopomilovanje; 

vdanost v usodo in negativna obarvanost (sveta, samega sebe, prihodnosti). Prevlada 

posamezne značilnosti je odvisna od posameznika in je na podlagi samega vzroka depresije ne 

moremo predvideti (Gillett, 1992). 
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Depresija ni znak osebnostne šibkosti ali lenobe, in je ni mogoče odpraviti le s trdno voljo, 

lahko pa jo učinkovito zdravimo z antidepresivi. To so zdravila, ki v možganih ponovno 

vzpostavijo biokemično ravnovesje. Pomembno je, da z zdravljenjem začnemo čimprej, saj je 

verjetnost ozdravitve posledično večja. Brez zdravljenja bi depresija trajala več mesecev ali 

celo let (Resman, 2010). 

 

Depresija je bolezen časa, v katerem živimo. Vpliva na razpoloženje, počutje, mišljenje in 

vedenje človeka ter ni le prehodna slaba volja ali bežno žalostno razpoloženje (Drakšič, 

Ramadani, & Majhenič Tomič, 2002). 

 

Tveganje, da zbolimo za depresijo, je večje, če smo ženskega spola, prav tako pa lahko 

tveganje poveča dednost oziroma zgodovina depresivnih obolenj v družini. Pri tem ne smemo 

upoštevati le staršev, temveč tudi stare starše in njihove prednike po materini in očetovi strani. 

Tveganje lahko predstavlja tudi socialno okolje; ločene osebe in osebe brez varnega okolja 

zbolijo pogosteje. Za prvo oziroma prvi dve epizodi depresivnega stanja igrajo pogosto 

odločilno vlogo obremenjujoči življenjski dogodki ali udarci. Za vse ostale epizode obolenja 

pa je odločilna biološka neodpornost  (Faust, 1999). 

2.1 Zgodovina depresivne motnje 

Hipokrat je v 4. stoletju pr. n. š. depresivna stanja poimenoval melanholija in ji pripisoval 

biološko razlago. Menil je, da se v možgane razlije črn žolč. Pri bolnikih melanholije je opazil 

odklanjanje hrane, potrtost, nespečnost, nemir in razdražljivost. Depresivno bolezen so 

spremljali skozi vso človeško zgodovino. V 19. stoletju so francoski psihiatri (Falret, Morel in 

drugi) pri bolnikih z melanholijo poleg depresivnih stanj opisovali še stanje čustvene 

privzdignjenosti. Falret je to imenoval »folie circulaire«. Leta 1896 je nemški psihiater Emil 

Kraepelin za ta bolezenska stanja uvedel izraz »manično depresivna psihoza« (Ličina, 2009). 

Potem ko so stari Grki psihično bolečino poimenovali »melanholija«, se je izraz skozi 

zgodovino večkrat spremenil. V srednjem veku so melanholično stanje imenovali lenoba 

(acedia) in bolezen po takratnih verskih nazorih obravnavali kot greh. Z začetki naravoslovne 
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medicine v 19. stoletju pa se je vedno pogosteje začel uporabljati izraz depresija ali pobitost 

(Müller, 2000). 

V klasičnih opisih se je depresiji oziroma melanholiji pripisovalo neravnovesje štirih telesnih 

tekočin (kri, črni žolč, rumeni žolč in sluz), ki tvorijo telo. Pri melanholikih naj bi se pojavljala 

prevelika količina črnega žolča. Pomembni so bili tudi dejavniki okolja; stanje so lahko 

aktivirali prevelika količina »temnega« vina, premalo spanca in romantične frustracije. Ukrepi 

so bili drastični: pacientom so puščali kri, hkrati so očistili njihovo črevesje; prisiljeni so bili 

zaužiti strup, pridobljen iz teloha, s čimer so inducirali obsežno diarejo ter bruhanje. Z 

odkritjem cirkulacije (William Harvey) je nastala teorija o širjenju melanholije po telesu na 

račun določenih telesnih likvorjev. Po besedah Thomasa Willisa njihov »živalski duh« tako 

izgubi svojo prosojnost, postane »mračen in predstavlja sliko dogodkov kot neke vrste odsev« 

(Bourke, 2012). 

 

Razmišljanja o depresiji so se dramatično spremenila v drugi polovici 18. stoletja s premikom 

k nevrologiji. William Cullen je vse bolezni povezal z živčnim sistemom. Zanj je bila 

melanholija  »delna blaznost«, ki naj bi jo povzročala določena stopnja odrevenelosti pretoka 

živčne energije. S tem  je bilo postavljeno temelje za reinterpretacijo melanholije kot depresije 

ali emocionalne motnje. Bistvene ideje o neravnovesju ali fizični disfunkciji, ki nadomesti 

psihično izgubo in nezavedne konflikte kot vzroku depresije, je navrgel Sigmund Freud. Tako 

se je psihodinamično razumevanje depresije spopadlo s kognitivnim in biokemičnim (prav 

tam, 2012). 

2.2 Pogostost depresivne motnje 

Depresija je v hujši obliki prisotna pri 13 % odrasle populacije v EU: pri 9 % odraslih moških 

in 17 % odraslih žensk. Vpliv depresije na kakovost življenja se enači s kakovostjo življenja 

posameznika s hudo telesno boleznijo, npr. možgansko kapjo. Do leta 2020 naj bi depresija 

postala najpogostejši vzrok bolezni v razvitem svetu (Bajt, 2009). 

Depresivna motnja je z javnozdravstvenega vidika pomembna, saj je poleg anksioznih motenj 

najpogostejša duševna motnja (prav tam, 2009). Zajame skoraj 14 % vseh let, preživetih z 
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manjšo zmožnostjo zaradi bolezni in poškodb ter njihovih posledic, in je na prvem mestu v 

Evropi. Za depresivno motnjo bo vsaj enkrat v svojem življenju zbolela vsaj šestina 

prebivalcev, ta trenutek pa je depresiven vsak dvajseti med nami (Marušič, & Temnik, 2009). 

 

Večina raziskav kaže, da moški za depresijo obolevajo enkrat redkeje kot ženske, vendar so 

hkrati bolj nagnjeni k skrivanju te bolezni. Tudi o svoji ranljivosti in slabostih spregovorijo 

težje od žensk, saj so veliko moških učili, da priznavanje kakršnekoli duševne motnje ali 

čustvenih problemov ni možato. Tako se že v zgodnjih otroških letih naučijo skrivati 

negativne občutke  (Smith, & Elliott, 2012).  

 

Depresija ni omejena le na določena življenjska obdobja. Zbolijo lahko starostniki pa tudi 

mladi in celo otroci, ki so zaradi genetskih dejavnikov ali dejavnikov okolja bolj dovzetni za 

depresijo (McKenzie, 2005). 

2.3 Etiologija depresivne motnje 

Vzroki duševnih bolezni niso natančno poznani, gotovo pa nanje vplivajo dejavniki iz treh 

področij: biološkega, psihosocialnega in sociokulturnega področja. Ta vplivajo na pojavljanje, 

potek in iztek bolezni. Vsem je poznano, kakšna je vloga stresa  pri poslabšanju ali izbruhu 

kakšne bolezni, kako nas zaznamujejo bolezni, ki so jih imeli že naši starši in predniki, in kako 

na prepoznavanje, doživljanje in zdravljenje bolezni vplivajo širši družbeni tokovi (Erzar, 

2007). 

 

Dejavniki, ki se med seboj prepletajo in od vsega začetka vplivajo drug na drugega, so 

(Marušič, & Temnik, 2009): 

 

 Biološki dejavniki:  

- dnevno spreminjanje razpoloženja (slabše zjutraj), 

- motnje spanja (zlasti jutranja nespečnost), apetita in želje po spolnosti, 

- izguba volje in motivacije, 

- pomanjkanje energije in utrujenost ter nezmožnost uživanja, 
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- odsotnost ali občuten upad hrepenenja, entuziazma oziroma življenjskega 

navdušenja. 

 Psihološki dejavniki: 

- potrtost in tesnoba ter občutek notranje praznine, 

- občutek krivde, manjvrednosti in obupanost, 

- znižana strpnost, izrazitejša impulzivnost in napadalnost, 

- motnje koncentracije in spomina. 

 Socialni dejavniki: 

- izguba zanimanja za druge ljudi in na splošno za ves  svet okoli sebe, 

- zmanjšana učinkovitost pri delu zaradi utrujenosti, znižane samozavesti, 

neodločnosti in upada komunikativnosti. 

 

Pomembno vlogo pri nastanku depresije imajo lahko tako dolgoletni dejavniki kot tudi 

trenutne težave (McKenzie, 2005).  

 

Dejavniki, zaradi katerih je oseba bolj dovzetna za razvoj depresij (prisotni so precej časa pred 

razvojem depresije) so (Dernovšek, Gorenc, & Jeriček, 2006):  

 depresija v družini, 

 prirojena nagnjenost k depresiji, 

 zgodnje neprijetne izkušnje (izguba staršev v otroštvu, težko otroštvo), 

 kronične telesne bolezni. 

 

Dejavniki, ki sprožijo depresijo (prisotni so tik pred nastankom depresije), so (prav tam, 

2006):  

 razni neprijetni dogodki v okolju, 

 zdravstvene težave (kronične bolezni in organske poškodbe možganov, nevrološke 

bolezni kot multipla skleroza in, rak ter endokrine bolezni kot sladkorna bolezen, 

bolezni jeter), 

 izgube. 
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Dejavniki, ki vzdržujejo depresijo, so (Dernovšek, Gorenc, & Jeriček, 2006):  

 brezposelnost, 

 osamljenost, 

 prisotnost pretirane tesnobe, 

 druge podobne težave. 

 

Pri blagi depresiji so izguba živahnosti in trenutne okoliščine, kot so stres ali dolgočasje, bolj 

pomembni od preteklih doživetij. Ta vrsta depresije ja najpogostejša, saj je vsakdo dovzeten 

za njo. Pri globljih depresijah pa so bolj pomembnejše predispozicije, bodisi dedne bodisi 

tiste, ki jih predstavljajo izkušnje iz zgodnjega otroštva. Manjši del depresivnih oseb 

predstavljajo tisti, ki so nagnjeni h globljim depresijam. Ti ljudje najpogosteje obiskujejo 

zdravnike in psihiatre. Pri večini ljudi najverjetneje tudi hud stres ne bo povzročil globokih 

depresij. Pri tistih, pri katerih obstaja več predispozicijskih dejavnikov in ki trpijo za hudimi 

oblikami depresije, lahko stres sproži globoko depresijo (Gillett, 1992).  

 

Vpliv na depresijo imajo (prav tam, 1992):  

 Življenjski dogodki 

Neposredni stres, ki ga predstavljajo dogodki, kot so rojstvo, bolezen, preobremenjenost in 

izguba bližnjega, lahko sproži depresijo. Ob pomembnih življenjskih dogodkih se v nas 

vzbujajo močna čustva. Ob smrti bližnjega so odkrito izražanje žalosti, tarnanje, jok in jeza 

pogosto nesprejemljivi. Posameznega čustva ne moremo potlačiti, ne da bi hkrati potlačili tudi 

energijo in druga čustva. Najpogostejši vzrok izgube živahnosti je prikrivanje nesprejemljivih 

čustev, kot so porod, smrt, zakon in družina, delo, selitev, življenjske spremembe. 

 Premalo dogajanja v življenju 

Stagnacija in dolgočasje lahko povzročita kronično depresijo. Premalo dogajanja v življenju in 

pusti dnevi, ki sledijo drug drugemu, lahko pripeljejo do apatije, občutij brezciljnosti in želje, 

da bi se vdali v usodo. Dolgočasna služba ali dom človeka pogosto potisneta v brezup, vpliv 

na to ima tudi, osamljenost, dolgčas doma in v službi, brezposelnost, upokojitev, neuresničeni 

potenciali, občutek brezciljnosti, starost. 



Saška Kološa : Depresivna motnja pri moških 

9 

 

 Preteklost 

Vzgoja in izkušnje iz zgodnjega otroštva lahko oblikujejo osebnost, ki je nagnjena k depresiji. 

Če se je v družni že kdaj pojavila depresija, je verjetnost, da bo ta doletela tudi vas, večja. 

Večina je mnenja, da na depresijo vplivata tako dednost kot okolje. Depresija je najpogostejša 

pri  nekaterih tipih osebnosti, na osebnost pa vplivajo tudi dedni dejavniki. Vsi ti vplivi se 

združijo. Kljub temu pa se lahko zgodi, da otrok depresivne matere in depresivnega očeta, ki 

odrašča v brezupnih okoliščinah v depresivni omiki, zraste v odraslo osebo, ki prekipeva od 

upanja in inspiracije in nikoli v življenju ni depresivna (Gillett, 1992). 

 Telesni dejavniki 

Različne snovi, hormonske spremembe ali okužbe lahko povzročijo ali pa posnemajo 

depresijo. Telesne spremembe vedno spremljajo globoko depresijo. Včasih depresijo povzroči 

tudi kakšna ozdravljiva telesna motnja. Preden kar koli storimo, se moramo prepričati, ali 

morda ne gre za telesno bolezen.  

 

Starostno tveganje in spolna diferenciacija za depresivne motnje se začne s 14. letom. S tem 

letom se število motenj veča, do svojega 24. leta skoraj vsak peti doživi eno depresivno 

epizodo (Schuster, 2001). 

2.4 Simptomi depresivne motnje 

Simptomi depresije so številni in raznoliki, ponavadi se pojavijo počasi. Posameznik na 

začetku težko opazi, da se je v njegovem življenju nekaj ključnega spremenilo. Kasneje, ko se 

simptomi poglobijo in z njimi povezane težave povečajo, se zaveda, da je nekaj narobe 

(Dernovšek et al., 2007). 
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Simptomatika depresije je bogata, klinična slika pa se od posameznika do posameznika 

razlikuje. Smiselno jo lahko razdelimo na tri skupine (Mujabašič, 2008): 

 Psihološka simptomatika:  

- depresivno razpoloženje, žalost, 

- potrtost, 

- jokavost, 

- razdražljivost, 

- impulzivnost, 

- anksioznost, 

- mišljenjske motnje, 

- občutki krivde, 

- samoobtoževanje, 

- brezup, 

- pesimizem, 

- nizko samospoštovanje, 

- samomorilne misli in vedenje. 

 Fiziološka simptomatika: 

- telesne motnje (motnje spanja, motnje apetita, izguba libida, zaprtje, glavoboli, 

vrtoglavica, nedoločene telesne bolečine), 

- psihomotorične motnje. 

 Socialna simptomatika: 

- motnje v vedenju in vsakodnevnem funkcioniranju kot so: izguba interesov za 

dogodke v lastnem okolju, zanemarjanje lastne higiene in higiene življenjskega 

okolja, izguba energije in motivacije, socialni umik, slabša delovna uspešnost. 

 

Izrazitost depresivnih simptomov se pri posameznikih razlikuje in spreminja tudi med 

potekom bolezni. Pri nekaterih se pojavi malo simptomov, pri drugih pa veliko (Terzič, 2006). 
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Depresija vpliva na (Dernovšek, & Tavčar, 2005): 

 Vedenje:  

- jok – se pojavi spontano, lahko večkrat dnevno, oseba težko zadrži jok, 

- umikanje v samoto – prej družabna oseba se drži zase in se izogiba dejavnostim z 

drugimi, 

- poležavanje – preživljanje dni v neaktivnosti in brezciljnosti, 

- opuščanje aktivnosti – aktivnosti, ki so prej predstavljale zadovoljstvo in so bile za 

osebo pomembne, 

- slaba skrb zase – opuščanje osebne nege ali skrbnosti pri oblačenju, 

- nespečnost – zgodnje jutranje zbujanje, težko uspavanje ali pogosto nočno 

zbujanje. 

 Telo: 

- bolečine – po celem telesu, zlasti glavobol, bolečine v hrbtenici, v sklepih, 

- utrujenost – občutek utrujenosti, ki tudi po počitku ne mine, lahko se celo poveča, 

- mravljinci – občutek mravljinčenja po mišicah, v glavi, 

- nemoč – občutek nezmožnosti za opravljanje dela ali celo gibanja. 

 Čustva:  

- bolezenska žalost ali depresivnost – pretirani občutki prizadetosti in potrtosti, ki 

bistveno presegajo morebitne resnične težave, 

- otopelost – nezmožnost razveseliti se, 

- napetost – občutek napetosti, razdražljivosti, ko osebo moti vsak najmanjši hrup, 

- tesnoba – oseba se boji, da se ji lahko kaj pripeti, se boji prihodnosti, prestraši se 

ob vsakem najmanjšem dogodku. 

 Misli:  

- sem nevreden/a – misli, da je oseba nevredna družbe drugih, pomoči, koristi, 

- ni prihodnosti – misli, da za osebo ni nobene prihodnosti, da ni rešitve problemov, 

da bo vedno tako slabo, 

- sem slab/a – misli, da je oseba slaba, da si ne more zaupati, da je sama kriva za 

svoje stanje ali za težave drugih, 
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- nima smisla – oseba misli, da nima smisla iskati pomoči in se truditi, da nima 

smisla delati, govoriti o težavah, 

- ni mi pomoči – oseba misli, da ji nihče več ne more pomagati, 

- misli na smrt – oseba pomisli na smrt in jo lahko ocenjuje kot možno rešitev vseh 

težav. 

 

2.4.1 Telesna znamenja, ki opozarjajo na depresivno motnjo 

Pri osebah z depresivno motnjo brezvoljnost, utrujenost in zmanjšana vitalnost običajno 

izzovejo večjo potrebo po spanju. Bolnik trpi za motnjami spanja, težko zaspi in se malokdaj 

naspi. Sen je nemiren, težak, neprijeten, zbudi se prezgodaj in doživi slabo jutro. Nima teka, 

hujša in trpi zaradi zapeke, tudi spolno življenje je okrnjeno. Telesna moč in sposobnost 

občutno popustita, drži se sklonjeno, premika se z drsajočimi koraki in medlimi gibi. Glas ima 

šibek, pogosto govori počasi, enolično in je obrnjen vase. Izraz obraza je zmeraj utrujen in 

resen, včasih tudi usahel in kot okamnel. Oči so motne in pogled zamegljen. Lasje so brez 

leska in suhi, pogosto tudi izpadajo. Bolnik postane občutljiv na temperaturne spremembe, trpi 

za vročinskimi valovanji in drgeti od mraza. Včasih se premalo znoji, potem pa spet preveč. 

Koža in sluznice se zlahka izsušijo, kar povzroča bolečine pri spolnosti, zadah iz ust in večjo 

nagnjenost k alergijam. V udih čuti nejasno skelenje in trganje, včasih se pridružijo motnje 

krvnega obtoka in razbijanje srca, pomanjkanje zraka brez razloga in draženje na kašelj. Pri 

duševnih obremenitvah pogosto zavzame enostransko in skrčeno držo, zato se mišice napno, 

kar povzroča bolečine v rokah in ramenih, na območju vratu in tilnika, na hrbtu in v sklepih. 

Depresija se začne z izgubo teka in neha z izgubo teže. Vmes so občasni preskoki z volčjo 

lakoto in hudo žejo ali nenadzorovano željo po sladkarijah. Pogosto nastopi slabost, 

napenjanje, zgaga, driska. Bolnik pod prsno kostjo čuti pritisk na želodec in občutek polnosti. 

Težave nastopijo tudi pri izločanju vode, pogosto mora na stranišče. Nastane boleč pritisk na 

tilniku ali očeh, kar lahko povzroči motnje vida, nastopi huda občutljivost na svetlobo, dvojna 

slika, vnetja,bolnik pogosto ne more ugotoviti, zakaj slabše vidi. Mori ga občutek, kot bi imel 

v grlu cmok. Postane preobčutljiv na zvoke, šumi mu v ušesih ali slabo sliši brez utemeljenega 

vzroka, v ušesih čuti neprijeten pritisk (Friebel, & Puhl, 2000). 
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Najpogostejši telesni znaki so: 

 motnje spanja – bolnik težko zaspi, zgodaj se zbuja ali spi preveč, 

 telesna in duševna počasnost, 

 povečanje ali zmanjšanje teka, 

 povečanje ali zmanjšanje telesne teže, 

 zmanjšanje spolnega poželenja, 

 utrujenost, 

 zaprtje, 

 neredne menstruacije (McKenzie, 2005). 

2.4.2 Duševna znamenja, ki opozarjajo na depresivno motnjo 

Bolniki na začetku bolezni pogosto ne morejo jokati, pozneje pa se pojavi krčevit jok ali pa 

tiho jokajo sami zase in ne morejo nehati. Prisotna je nesposobnost, da bi se veselili, ne 

morejo več uživati in trpijo za vse hujšim in splošnim občutkom pobitosti, nič jih ne zanima, 

so ravnodušni, počutijo se šibki in brez moči, hitro se utrudijo, so brez volje in apatični. 

Razmišljanje postane z boleznijo vse počasnejše, zamudnejše, težavnejše. Depresivni ljudje so 

nagnjeni k tuhtanju, pogosto se lotevajo nekoristnih in nadležnih razprav, ki nikamor ne 

vodijo. Motnje mišljenja so včasih zaradi manično vročičnega ravnanja in drugih elementov 

bolezni stopnjujejo vse do blodenj. Blodne depresije so denimo strah pred obubožanjem, strah 

pred grehom, blodnja namišljene bolezni, preganjavica in druge motnje dojemanja in 

mišljenja. Manjvrednostni občutki in občutki krivde, nesposobnost sočustvovanja in nenehna 

pobitost pa tudi nenehen nemir in vzdražljivost ali prisiljena stanja strahu in občutljivost so 

breme za vsak medčloveški odnos. Pri tem bolnik potrebuje razumevanje, potrpljenje in 

pomoč svoje okolice (Friebel, & Puhl, 2000). 
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Najpogostejši duševni znaki, so: 

 pobitost, 

 nezanimanje za stvari, ki so bolnika včasih veselile, 

 tesnoba, 

 čustvena otopelost, 

 depresivno razmišljanje, 

 težave z zbranostjo in s spominom, 

 blodnje, 

 halucinacije, 

 samomorilni nagibi (McKenzie, 2005) . 
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3 KLASIFIKACIJA DEPRESIVNE EPIZODE 

Pri opredelitvi depresije se opiramo na Mednarodno klasifikacijo bolezni 10 (MKB-10), ki jo 

uporabljamo v Evropi in je uveljavljena tudi v Sloveniji, in ameriški Diagnostični in statistični 

priročnik IV (DSM-IV) (Tanič Grum, 2010). 

Depresija kot enkratna epizoda je v MKB-10 uvrščena med motnje razpoloženja pod šifro F32 

(depresivna epizoda), ponavljajoča se oblika pa pod šifro F33 (ponavljajoča se depresivna 

motnja) s pripadajočimi kategorijami. Posamezne kategorije se znotraj omenjene klasifikacije 

ločijo po intenziteti (blaga, zmerna, huda) in povezanosti s psihotičnimi simptomi  (prav tam, 

2010). 

Tabela 1: Klasifikacija depresije po MKB-10 

ŠIFRA KATEGORIJA 

F32 Depresivna epizoda 

F32.0 Blaga depresivna epizoda 

F32.1 Zmerna depresivna epizoda 

F32.2 Huda depresivna epizoda brez psihotičnih simptomov 

F32.3 Huda depresivna epizoda s psihotičnimi simptomi 

F32.8 Druge depresivne epizode 

F32.9 Depresivna epizoda, neopredeljena 

F33 Ponavljajoča se depresivna motnja 

F33.0 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je blaga 

F33.1 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je zmerna 

F33.2 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je huda, brez psihotičnih 

simptomov 

F33.3 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutna epizoda je huda, s psihotičnimi 

simptomi 

F33.4 Ponavljajoča se depresivna motnja, trenutno v remisiji 

F33.8 Druge ponavljajoče se depresivne motnje 

F33.9 Ponavljajoča se depresivna motnja, neopredeljena 

Vir: Tanič Grum (2010, str. 22) 
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Klasifikacija MKB-10 navaja, da je za bolnika z depresivno epizodo značilno poslabšano 

razpoloženje, zmanjšanje energije in manjša aktivnost. Med depresivne simptome uvršča: 

vztrajno slabo razpoloženje, motnje spanja in apetita, zmanjšano sposobnost za 

učenje/zanimanje in koncentracijo, izrazito utrujenost, upad samospoštovanja in prisotnost 

krivde ter občutkov ničvrednosti, psihomotorično upočasnjenost ali nemir (Tanič Grum, 

2010). 

Za ponavljajočo se depresivno motnjo (F33) je značilno, da se epizode depresije (opredeljene 

pod šifro F32) ponavljajo brez anamneze o neodvisnih epizodah razpoloženjske 

privzdignjenosti in povečane energije (manija). Motnja se lahko pojavi akutno ali prikrito v 

katerem koli življenjskem obdobju, traja pa od nekaj tednov do več mesecev (prav tam, 2010). 

Klasifikacija depresivnih motenj se je od 70-ih in 80-ih let zelo spremenila. V nemški 

psihiatriji so tradicionalno ločili tri etiologično in terapevtsko pomembna stališča. K vzrokom 

za nastanek depresije so prištevali psihogene vplive (npr. obremenjujoči življenjski dogodki), 

nevrotični razvoj ali endogene oziroma somatogene vplive (kot telesne spremembe v 

možganski snovi). To klasifikacijo je v letih 1968 in 1978 objavila Svetovna zdravstvena 

organizacija (WHO) v 8. in 9. reviziji Mednarodne klasifikacije bolezni (ICD-8, ICD-9). 

Klasifikacijo, ki je bila v rabi od 70-ih let naprej, so kasneje zaradi pomanjkljivosti kritizirali 

in v moderni klasifikaciji zavrgli (Schuster, 2001). 

3.1 Oblike depresivne motnje 

Glede na izrazitost simptomov lahko depresivno bolezen opredelimo kot:  

 blago, 

 zmerno, 

 hudo, brez ali s psihotičnimi simptomi (Mujabašič, 2008). 

 

Znaki, kot so pobitost, malodušje, tesnoba, se pri blagi obliki depresije pojavijo in spet 

izginejo. Prizadeta oseba je pobita, zaskrbljena in prestrašena. Bolezen se pogosto začne 

zaradi posebno stresnega dogodka. Pri blagi obliki depresije pogosto pomaga že sprememba 

načina življenja (McKenzie, 2005). 
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Blago depresijo je mogoče premagati že z dejavnostmi, ki so prijetne in spodbudne. Zdravniki 

se le redko srečajo z blago obliko depresije (Dernovšek et al., 2007). 

Pri blagi obliki depresije je izboljšanje mogoče, težave lahko izginejo same po nekaj mesecih 

(Dernovšek et al., 2006). 

Zmerna depresija se pojavi, ko je depresivno razpoloženje trajno, pri prizadeti osebi so opazni 

tudi telesni znaki bolezni, ki pa se od posameznika do posameznika razlikujejo. Potrebna je 

zdravniška pomoč, saj sprememba načina življenja največkrat ne zadostuje (McKenzie, 2005). 

Pri zmerni depresiji lahko izboljšanje nastopi že z jemanjem zdravil, ob hkratnem izvajanju 

prijetnih in spodbudnih dejavnosti pa bo nastopilo še prej (Dernovšek et al., 2007). 

Huda ali globoka depresija ogroža življenje, znaki pa so zelo izraziti. Bolnik ima značilne 

telesne znake ter doživlja blodnje in halucinacije (McKenzie, 2005). Za okrevanje so nujne 

prijetne in spodbudne dejavnosti ob hkratnem jemanju zdravil (Dernovšek et al., 2007).  
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4 Depresivna motnja pri moških 

Moški bodo pri sebi prej prepoznali občutke utrujenosti, razdražljivosti, nespečnosti ter izgubo 

zanimanja za delo ali šport kot pa občutke žalosti, lastne nevrednosti ali krivde. Težje se 

sprijaznijo z občutki nemoči, zato tudi težje poiščejo strokovno pomoč. Depresivne težave 

poskušajo lajšati z alkoholom, drogami in pomirjevali ali pa jih pokažejo v obliki jeze, 

razdražljivosti ali celo nasilnega vedenja. Nekateri se zatopijo v delo ali pa depresivnost 

izražajo skozi tvegane oblike vedenja, kot so hitra vožnja in nevarni športi. Poveča se tudi 

nevarnost samomora (Čebašek Travnik, 2010). 

 

Moški pogosteje kot ženske posegajo po alkoholnih pijačah in drogah. Uporaba teh snovi 

prikrije simptome depresivne motnje, zaradi česar jo težje prepoznamo kot samostojno 

bolezen, ki potrebuje zdravljenje. Nekateri moški se poglobijo v delo, saj s tem poskušajo 

prikriti depresijo pred sabo, družino in prijatelji. Drugi pa se na depresijo odzovejo z 

nepremišljenim vedenjem, tveganjem, zaradi česar so v nevarnosti. Mnogi ljudje z depresivno 

motnjo ne dobijo ustrezne diagnoze in zdravljenja, ki bi jim lahko rešila življenje (Health, 

2006). 

 Depresija pri mladostnikih 

V zadnjih desetletjih so depresijo pri otrocih začeli obravnavati zelo resno. Zgodnji pojav 

depresije se pogosto ponavlja in nadaljuje v odraslosti. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje 

depresivnih motenj je odločilnega pomena za zdrav čustveni, socialni in vedenjski razvoj. 

Depresiven otrok zaide v težave v šoli. Znaki depresivne motnje se pri mladih pogosto kažejo 

kot nihanje razpoloženja, značilno za določeno razvojno skupino. Pri mladostnikih se pojavi 

večje tveganje za zlorabo prepovedanih snovi in samomorilno vedenje. Leta 2002 je bil 

samomor tretji najpogostejši vzrok smrti med mlajšimi moškimi, starimi od 15 do 24 let 

(Health, 2006). 

 

Depresija se pri mladih rada pojavi skupaj z drugimi duševnimi motnjami, kot so tesnoba, 

impulzivnost, zloraba alkohola ali drog, pa tudi s hudimi telesnimi boleznimi, kot sta 

sladkorna bolezen in rak. Pri mladostniku depresivne motnje jemljemo zelo resno, saj lahko 
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neprepoznane in nezdravljene vodijo v neuspešnost pri šolskem in poklicnem delu, v zlorabo 

alkohola ali drog. Pozorni moramo biti tudi na razmišljanja o samomoru in poskuse samomora 

ter narediti vse, da depresivnega mladostnika usmerimo v zdravljenje (Čebašek Travnik, 

2010). 

 Depresija pri moških v zrelih letih 

Pojavijo se simptomi, kot so utrujenost, razdražljivost, zmanjšana želja po spolnosti in manjša 

spolna dejavnost, bolečine v različnih delih telesa, znojenje in depresivnost. Ti simptomi  

spominjajo na menopavzo pri ženskah, dejansko pa opozarjajo na možen razvoj depresije in 

potreben posvet z zdravnikom (Čebašek Travnik, 2010). 

 Depresija pri starejših moških 

Moški se med staranjem morajo spopadati z več vrstami stresa. Stres občutijo ob upokojitvi, 

saj s tem izgubijo pomembno vlogo v življenju. Depresivno motnjo lahko povzroči tudi izguba 

prijateljev in družine ter zdravstvene težave. Depresija ni normalen del staranja, ampak je 

bolezen, ki jo je mogoče učinkovito zdraviti, s čimer se lahko zmanjša nepotrebno trpljenje in 

izboljša možnost za okrevanje od drugih bolezni. Zdravstveni delavci ne smejo prezreti 

simptome depresivne motnje pri starejših ljudeh. Depresivno motnjo je potrebno čim prej 

diagnosticirati in zdraviti, kar je ključnega pomen za kakovostno življenje starejših moških 

(Health, 2006) 

 

Depresija je pogosto spregledana motnja, čeprav jo lahko sprožijo podobni dogodki kot v 

mlajših letih, kot so izguba svojcev ali prijateljev, izguba službe (čeprav v obliki upokojitve), 

osamljenost. Starejši moški ne govorijo radi o občutkih žalosti, nemoči, izgubi veselja za 

prijetne stvari, ampak se raje pritožujejo zaradi telesnih tegob. Pogosto tudi razmišljajo o 

samomoru (Čebašek Travnik, 2010). 

 

Pojav samomorilnosti je pri moških štirikrat večji kot pri ženskah, čeprav je število žensk, ki 

poskušajo storiti samomor, večje. Po 70. letu starosti pogostost samomora narašča in pri 

moških doseže vrh pri starosti nad 85 let (Terzič, 2006). 
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Pri moških se depresija kaže drugače, in sicer kot (Čebašek Travnik, 2010): 

 zmanjšana toleranca za stresne dogodke, 

 napadi jeze, 

 občutek izgorelosti, 

 pretirana telesna dejavnost, 

 nasilnost, 

 zloraba alkohola, 

 vedenje, ki je podobno disocialni osebnostni motnji. 

 

Depresivna motnja se pri moških večinoma ne kaže kot brezup in nemoč, temveč v obliki 

razdražljivosti, jeze in razočaranja, zaradi česar jo težje prepoznamo. Čeprav moški sam opazi, 

da je depresiven, nerad poišče zdravniško pomoč (Terzič, 2006). 

 

Temelji za razumevanje depresije pri moških (Addis, 2008): 

 Razlike po spolu: Okvir spolnih razlik temelji na predpostavki, da je depresija pri 

moških in ženskah ista bolezen, čeprav lahko prihaja do manjših fenotipskih razlik. 

Klinična literatura pogosto kaže, da se pri moških pogosteje pojavijo somatski 

simptomi in simptomi jeze kakor simptomi žalosti. Sprva so menili, da je pri moških 

vsaj 50 % manj verjetno za diagnozo depresije, kot pri ženskah. Čeprav je število 

moških, ki so prosili za pomoč zaradi depresije, naraslo, se obsežne epidemiološke 

študije ne zanašajo na ocene, ki temeljijo na obravnavanih primerih.  Kljub temu so 

prišle do ugotovitev, da je razmerje med žensko in moškim 2:1. Študija je pokazala, da 

moški manj razmišljajo in se odzivajo na depresivno razpoloženje kot ženske, prav 

tako redkeje poiščejo pomoč. 

 Moška depresija: Individualne razlike v pogledu, izražanju in odzivanju na depresijo, 

so teoretično lahko povezane s socializacijskimi procesi razlikovanja med spoloma. 

Spolno sociokulturni simboli in socializacijske prakse so želeli ustvariti omejevalne 

forme, ki določajo, kako naj moški mislijo, čutijo in se obnašajo. Najpogosteje 

navedeni elementi, kakšne naj bodo norme moškega, poudarjajo samostojnost, 
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homofobijo, fizični vzdržljivosti, finančni uspeh, moč nad ženskami. Te norme so 

postale domneve o tem, kako se moški odzivajo na probleme, kakršna je depresija. 

Prvič, moški bolj verjetno izražajo različne zunanje motnje, vključno z zlorabo 

substanc/snovi, nesocialne osebnostne motnje in jezo. Povsem verjetno je, da se mnogi 

moški soočajo z nepoznanimi členi depresije, vendar jih zamenjujejo s povsem 

običajnimi motnjami. Drugič, razlike med spoloma v stopnjah depresije so manjše pri 

kulturah, kjer je antisocialno vedenje manj spremenljivo. Možno je, da sociokulturni 

dejavniki vplivajo na  stopnjo, do katere se depresija pojavlja prikrito oziroma v več 

prototipnih oblikah. Tretjič, nekateri moški imajo, kadar postanejo depresivni, težave s 

prepoznavanjem in sporočanjem svojih čustev in zaradi tega ta prikrivajo (Addis, 

2008). 

 Ženska depresija: Čeprav je "prikrita" depresija, zaradi vseh naštetih razlogov 

problematična,  je še vedno mogoče, da moške spolne norme vplivajo na posamezne 

moške izkušnje in njihove odzive na depresijo. V zadnjih dveh desetletjih je vse več 

raziskav povezalo individualne razlike glede ukrepov tradicionalne moškosti s široko 

paleto rezultatov telesnega in duševnega zdravja. Študije so pokazale, da so moški, ki 

poročajo o simptomih depresije, s strani vrstnikov prikazani bolj negativno kakor 

ženske v podobnih primerih. Joiner (1992) je odkril, da depresija, nizko 

samospoštovanje in samotolažba moške najbolj odvrača od bolnega. Po drugi strani pa 

je zanimivo tudi, da pri moških z nizko samopodobo obstaja manjša verjetnost, da 

bodo zavrnjeni. Svojo domnevo je Joiner razložil z dejstvom, da je velika večina 

moških mnenja, da so pravi moški tisti, ki potlačijo svoja čustva in trpijo samo 

navznoter. 

Depresiven moški postane razdražljiv, agresiven in težko poišče pomoč, saj mu ni prijetno 

govoriti o svojih čustvih. Ponavadi si želi pomagati sam. Pogosto se odloči za adrenalinske 

športe (tudi prehitra, agresivna vožnja) in poveča poseganje po alkoholu in drugih substancah, 

ki omilijo neprijetne občutke (Kuster, 2013). 
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Depresija se pri različnih ljudeh kaže na različne načine. Najpogostejši simptomi, ki se 

pojavijo pri depresivnih moških, so (Zamosky, 2013): 

 Utrujenost: Ljudje z depresivno motnjo opazijo čustvene in fizične spremembe. Pride 

do utrujenosti, psihomotorične upočasnjenosti, upočasnjenih fizičnih procesov, govora 

in miselnih procesov. 

 Preveč ali premalo spanja: Pojavijo se težave s spanjem, kot so nespečnost, zbujanje 

zelo zgodaj ali pretirano spanje. Nekateri spijo 12 ur na dan in se še vedno počutijo 

izčrpane. 

 Bolečine v želodcu ali hrbtu: Težave, kot so zaprtje ali driska kakor tudi glavoboli in 

bolečine v hrbtu, so zelo pogoste. Ljudje se pogosto ne zavedajo, da so kronične 

bolečine in prebavne motnje povezane z depresijo. 

 Razdražljivost: Moški se počuti razdražljiv, ker ima ves čas prisotne negativne misli. 

 Težave s koncentracijo: Psihomotorična upočasnjenost lahko upočasni sposobnost 

človeka za delo. 

 Jeza in sovražnost: Jeza je lahko močno čustvo. Nekateri moški manifestirajo depresijo 

s sovražnim počutjem, jezo in agresijo. 

 Stres: Raziskave so pokazale, da lahko dolgotrajna izpostavljenost stresu povzroči 

spremembe, ki privedejo do depresivne motnje. 

 Zloraba substanc: Zloraba substanc pogosto spremlja depresivno motnjo. Raziskave so 

pokazale, da moški, ki uživajo alkohol bolj trpijo za depresijo kot moški, ki ne uživajo 

alkohola. 

 Spolne motnje: Depresivna motnja je pogost razlog za izgubo želje po spolnosti. 

 Tesnoba: Raziskave so pokazale, da sta anksiozna motnja in depresivna motnja med 

sabo povezani. 

 Neodločnost: Nekateri moški, ki trpijo za depresivno motnjo, so nezmožni sprejemati 

odločitve. 

 Samomorilne misli: Moški uporabljajo bolj smrtonosne metode za samomor, kot je 

naprimer strelno orožje (prav tam, 2013).  
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4.1 Razlika med žalostjo in depresivno motnjo 

Depresija je  veliko več kot samo žalost in obup, je bolezen, ki prizadene telo in dušo in traja 

najmanj nekaj tednov. Pojavi se lahko kar tako, brez pravega vzroka, in včasih ogroža 

življenje (McKenzie, 2005). 

Žalost ima zelo oprijemljiv vzrok in se izrazi z različno močjo in obliko, kar lahko traja  tudi 

leta dolgo. Solze veljajo pri tem za dobro znamenje, saj žalujoči večinoma ne skrivajo svojih 

čustev, ampak jih spustijo na plano. Čustva so pogosto podobna tistim pri depresiji. Toda 

žalost sčasoma mine, najpogosteje začne popuščati čez nekaj mesecev, ko začne minevati 

sočustvovanje soljudi (Friebel, & Puhl, 2000) . 

Tabela 2: Žalost in depresija 

ŽALOST DEPRESIJA 

Izražanje čustev (jok, hlipanje) prinese olajšanje. Jok ne prihaja "od srca" in olajšanje je komaj 

zaznavno. Bolnik se pogosto sploh ne more jokati. 

Čustva (še zlasti čustvena bolečina) so silovita. Srčna 

bolečina. 

Čustva so topa; bolečina je topa. Prevladuje občutje 

mrke, brezkončne praznine, ne kakšne posebne 

bolečine. 

Zmožnost za smeh in občutenje drugih čustev ni 

izgubljeno. Po končanem žalovanju se dojemljivost za 

druga čustva lahko celo okrepi. 

Izguba smisla za humor. Izguba dovzetnosti za druga 

čustva. 

Občutje "premikanja" čustev se izkušajo in 

"predelujejo" nastopi pripravljenost na novo 

življenjsko obdobje. 

Občutje nepremagljive teže; zdi se, da smo nekje 

obtičali in se ne moremo predati nobeni novi izkušnji. 

Samospoštovanje je ohranjeno. Izguba samospoštovanja. 

Ni občutka pregrade med posameznikom in drugimi, 

žalost lahko zbliža z drugimi.  

Med seboj in drugimi se čuti pregrada. 

Energija in motivacija sta ohranjeni. Izguba energije in motivacije. 

Do kraja izražena žalost ni dolgotrajna. Razen občasne potrtosti po navadi traja dolgo in samo 

sebe ohranja – čim manj energije imamo, tem slabše se 

počutimo, čim bolj obupujemo, tem več energije 

izgubljamo.  

Vir: Gillett (1992, str. 20) 
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Izraza depresija in žalost pogosto zamenjujemo, vendar gre za različni stvari. Ob žalostnem 

dogodku v pogovornem jeziku pogosto pravimo, da je depresiven človek žalosten, a bistvo 

depresije ni žalost. Žalost je aktiven proces, depresija pasiven (Gillett, 1992). 

Razlika med žalovanjem ali žalostjo in depresijo je v tem, da žalost s časom izgublja moč, 

čeprav se na začetku zdi silna in neustavljiva. Za razliko od obdobij žalosti se z depresijo 

pojavijo globoki občutki krivde ter izguba samozavesti. Ljudje, ki trpijo za depresijo, občutijo 

brezup, nemoč in si ne znajo odpuščati (Smith, & Elliott, 2012). 

4.2 Manično - depresivna faza 

O manijah, grško blodnjah, govorimo, kadar je nekdo dalj časa pretirano aktiven, 

prekipevajočega razpoloženja in hkrati razdražljiv, a brez razpoznavnega vzroka. V tem stanju 

se človek ne utrudi, noč spremeni v dan, s svojo vročično nemirnostjo gre drugim na živce, 

počuti  se kot v najboljši formi. Toda moramo biti previdni, saj če ni izravnave, se za tem 

lahko skriva bolezen. Če človek v manični fazi naleti na odpor, se odziva napadalno in 

razdraženo, pade iz vloge, ni ga več moč spoznati, spozablja se v vedenju.  Kdor je še pravkar 

vriskajoč objemal ves svet, naslednji trenutek pa je na smrt nesrečen, se telesno in duševno 

hudo izčrpa. Ena skrajnost pogosto utemeljuje drugo. Človek, ki je nekaj časa hiperaktiven in 

pretirano vesel, mora opaziti, da so ga čustva vsaj deloma ogoljufala. Nenadoma tudi občuti, 

da se je v obdobju navidezne neutrudnosti upehal. Tedaj se njegova čustvena drža sesuje v 

svoje nasprotje. Takšne časovne ali vzročne soodvisnosti med depresijo in manijo so možne, 

ne nastopijo pa zmeraj avtomatsko. Pogosto pri depresijah ni manične faze ali pa med 

depresivno in manično fazo mine daljši čas brez simptomov. Manično depresivni ljudje so 

nagnjeni k močnim spremembam čustev. Za okolico lahko postanejo hudo breme in 

potrebujejo pomoč (Friebel, & Puhl, 2000). 
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Tabela 3: Nasprotne značilnosti manije in depresije 

MANIJA DEPRESIJA 

Povečanje energije. Izguba energije. 

Dobro, veselo, živahno počutje. Počutje je slabo, prisotna je potrtost, praznina. 

Občutek lastne čudovitosti. Občutek lastne odvratnosti. 

Pospešeno mišljenje. Mišljenje je upočasnjeno. 

Gostobesednost. Redkobesednost. 

Zaznavanje in občutljivost izostrena. Zaznavanje in občutljivost sta otopela. 

Aktivnost je zvečana. Aktivnost je zmanjšana. 

V težjih primerih so prisotne veličavne blodnje, o 

lastni pomembnosti. 

V težjih primerih so prisotne "nihilistične" blodnje 

(na primer prepričanje o popolni notranji praznini). 

Vir: Gillett (1992, str. 29) 

Skupne značilnosti depresije in manije so:  

- pomanjkanje spanca (maničnih bolnikov to prav nič ne skrbi), 

- razpoloženje in energija nista v skladu z zunanjimi okoliščinami (tako depresija kot 

manija sta obliki bega iz boleče stvarnosti), 

- pri resnejših oblikah človek ne more več opravljati svojega dela ali prevzemati 

kakršnih koli odgovornosti, 

- v težkih primerih je prekinjen stik s stvarnostjo (Gillett, 1992) . 

 

Manijo in depresijo povezuje dejstvo, da manični ljudje skoraj praviloma preživljajo tudi 

depresivna obdobja, medtem ko le manjši odstotek depresivnih preživlja manična obdobja. 

Manična depresija ni pogosta motnja. Za njo v določenem obdobju svojega življenja zboli en 

človek od dvestotih, nekateri izmed teh zbolijo samo enkrat ali nekajkrat. Sama manija je še 

redkejša, pri ljudeh, ki so nagnjeni k obojemu, pa so manične epizode redkejše od depresivnih 

epizod (prav tam, 1992). 
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4.3 Samomorilnost pri pacientih z depresivno motnjo 

Z depresijo je povezano samomorilno vedenje. Večina depresivnih oseb ima samomorilne 

misli, mnogi poskusijo, nekateri pa tudi izvršijo samomor. Največ uspelih samomorov je na 

začetku depresije in v  njenem izzvenevanju  motorično je bolnik že razgiban, razpoloženje pa 

je še globoko žalostno, tudi blodna misel navadno še ni minila (Kobal, 2009). 

Z izrazom samomorilno vedenje opisujemo proces, ki lahko zajema različne oblike oziroma 

stopnje. Najblažjo obliko samomorilnega vedenja, ki je običajno začetna, predstavljajo 

samomorilne misli, ko začne posameznik razmišljati o končanju lastnega življenja. Misli se 

lahko stopnjujejo v samomorilni namen, ko je pri posamezniku prisotna želja in odločitev, da 

bo končal svoje življenje. Naslednja stopnja je samomorilni načrt, ki pomeni časovno 

opredelitev ter načrtovanje zaporedja aktivnosti in načina, kako končati lastno življenje. 

Samomorilnemu načrtu lahko sledi samomorilni poskus, ki ima dva možna zaključka. Lahko 

se konča s smrtjo ali pa posameznik poskus preživi (Tanič Grum, 2010) . 

Samomor definiramo kot hoteno, včasih tudi ne povsem hoteno dejanje, s katerim si 

posameznik vzame življenje. Med oblike samouničevalnega vedenja štejemo poleg samomora 

še samomorilni poskus ali parasuicid, ki bi se zanesljivo končal usodno, če poskusa ne bi 

slučajno odkrili, in samomorilne geste, za katere je značilno, da niso usodne in predstavljajo 

način iskanja pozornosti in klic na pomoč (Erzar, 2007). 

Ocenjujemo, da je pogostost samomora pri osebah s psihiatrično diagnozo do dvajsetkrat 

pogostejša kot pri ostali populaciji. Nevarnost samomora je največja po odpustu iz bolnišnice, 

ko so ljudje ponovno izpostavljeni prejšnjim življenjskim pritiskom (Švab, 1996). 

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da bo do leta 2020 zaradi samomora umrl 

približno poldrugi milijon ljudi, več kot desetkrat toliko pa bo samomor poskušalo narediti, 

kar pomeni tri samomore na minuto in en poskus samomora na dve sekundi. Po spolu je 

razmerje tveganja med moškimi in ženskami v Sloveniji 3,6 proti 1, kar je visoko in značilno 

za države s splošno visokim tveganjem (Marušič, & Temnik, 2009). 
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Na začetku se pojavi depresivna misel, ki je pogostejša ob ponedeljkih in spomladi (v 

ponedeljek in aprila je več samomorov kot sicer), ko človek razmišlja bolj negativno kot sicer 

o tem, kako bo rešil problem, se lotil zahtevnega projekta, kakšno delo ga čaka in podobno. 

Gre za negativno razmišljanje, a v sebi še vedno ohranja upanje. Razmišljanje se lahko nagne 

v smer obupa, ko se človeku zazdi, da se nečesa ne da izpeljati. Posameznik misli usmeri proti 

sebi. Občutek obupa in nemoči se lahko specificira v obliki samouničevalne želje, ki je najprej 

samo pasivna samomorilna misel (Kaj ko bi me povozil avto). Potem misel postaja aktivna 

(Kaj pa če bi si sam vzel življenje?). Tukaj je že čas za skupino za samopomoč, vse bolj pa 

tudi za strokovno pomoč. Samomorilna misel napreduje do točke, ko posameznik izdela načrt 

za samomor. S tem postane stanje ogrožajoče za življenje. Suicidalna misel se vse bolj 

izoblikuje v samomorilni namen, posameznik je že povsem obupal – stanje je postalo 

urgentno. Da bi se aktivna depresivna misel lahko udejanjila kot samomorilni poskus, pa 

prispevata še osebnostni lastnosti, agresivnost in vzkipljivost. Šele po poskusu samomora je 

čas za klasično medicinsko urgenco (prav tam, 2009). 

Demografski podatki o samomorilnosti, ki veljajo za vse kulture in čase, kažejo, da je 

samomor pretežno pojav bele rase, in sicer moških posameznikov te rase. Moški kar štiri do 

petkrat pogosteje naredijo samomor kot ženske, pri čemer uporabljajo bolj nasilne in 

dokončne oblike samomora oziroma izberejo hujša in nepopravljiva sredstva. Več moških 

naredi samomor v starejših letih, medtem ko več žensk v srednjih letih. Ženske kar trikrat 

pogosteje kot moški poskušajo narediti samomor. Med rizične skupine štejemo mladostnike, 

odrasle nad 65 let, samske, razvezane, odrasle brez otrok, depresivne, nezaposlene, ljudi, ki 

živijo na podeželju, odvisnike ter osebe, ki imajo za seboj že poskus samomora. Podatki 

kažejo, da kar 10 % oseb ponovno poskuša narediti samomor v prvih treh mesecih po 

neuspelem poskusu. Nevaren čas za samomor so dnevi pred prazniki ter pomlad, predvsem 

mesec maj (Erzar, 2007). 

Slovenija že več desetletij krepko prispeva v svetovno statistiko samomorov, saj se pri nas 

vsako leto približno 600 posameznikov odloči, da bodo sami končali svoje življenje. Čeprav 

se je samomorilni količnik v Sloveniji vzpenjal postopno, v zadnjih desetletjih ostaja bolj ali 

manj stabilen. V obdobju med 2000 in 2007 smo zabeležili samomorilni količnik med 25 in 
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30, kar Slovenijo uvršča med deset najbolj ogroženih držav v Evropi. Med bolj ogrožene se 

uvrščajo regije na severovzhodu Slovenije. Tveganje za samomorilno vedenje je večje med 

moškimi, ločenimi, ovdovelimi in samskimi, brezposelnimi in osebami z nižjo izobrazbo. 

Poleg tega se tveganje povečuje s starostjo in je večje pri osebah z duševno boleznijo, kot je 

depresija, pri osebah, ki so samomor v preteklosti že poskušale, pri osebah, katerih svojec je 

poskušal ali naredil samomor, ter pri osebah s tveganim in škodljivim pitjem alkohola 

(Roškar, 2009). 
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5 ZDRAVJENJE 

Najpomembnejša metoda pregleda in hkrati že metoda zdravljenja pri depresiji je pogovor z 

zdravnikom in ostalim zdravstvenim osebjem (Friebel, & Puhl, 2000). 

Pomembno je, da čim prej obiščemo zdravnika, ko ugotovimo simptome depresije, saj lahko 

hujše okužbe povzročijo podobne simptome kot depresija. Pri zdravljenju depresivne motnje 

je v začetni fazi pomemben pogovor z zdravnikom, a ta ponavadi ne zadostuje, zato je potrebo 

zdravljenje z zdravili (Terzič, 2006). 

5.1 Samopomoč 

Uporaba samopomoči kot metode zdravljenja pri depresivnih obolenjih, je možna samo v 

najlažjih in redkih primerih. Depresija še ne sme doseči določene globine. Najboljša 

samopomoč je, da se trdno držimo ustaljenega dnevnega življenja. K temu spada tudi 

odvračanje pozornosti od depresije z nalogami, dolžnostmi in razvedrilom. Ta način 

samopomoči pa se lahko uporabi tudi kot oblika naknadnega zdravljenja ali podpornega 

zdravljenja (Kabza, 1998). 

Kdo trpi za depresijo, si pogosto želi bližine, ljubezni in razumevanja, in vendar se plašen  

umika ljudem. Prav v podpori moža ali žene in med najbližjimi sorodniki bolnik največkrat 

najde osebo svojega zaupanja, ki ji lahko potoži. Nekdo izmed teh je običajno tudi pripravljen, 

poizvedeti ali namesto bolnika vprašati za nasvet, kako naprej (Friebel, & Puhl, 2000) . 

Pomembno si je priznati prisotnost znakov depresije. Negativne misli in čustva so le del 

bolezni in ne odražajo resničnega stanja. Ta čustva in misli bodo ob zdravljenju sčasoma 

izginila. Zastaviti si je potrebno majhne cilje, ki jih boste zmogli uresničiti, in ne sprejemati 

pomembnih odločitev, kot so odpovedi v službi, ločitev, novo partnersko razmerje, dokler se 

ne počutite bolje. Preživeti morate čim več časa v družbi, se poskusiti zmotiti z dejavnostmi, 

ki so vas pred boleznijo veselile. Koristili bodo tudi kratki sprehodi v naravi, obiski kulturnih, 

športnih ali verskih prireditev. Dovoliti morate, da vam tudi vaši bližnji pomagajo (Čebašek 

Travnik, 2010). 
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5.2 Psihoterapija 

Beseda psihoterapija pomeni pogovor, svetovanje, odpravljanje simptomov z razkrivanjem 

njihovih vzrokov (Gillett, 1992).  

Psihoterapijo kot temeljni postopek nudenja psihološke pomoči posameznikom ali skupinam 

bi veljalo definirati kot proces, ki: 

 je ustrezno strukturiran, 

 je usmerjen k določenim ciljem, 

 ima jasno opredeljene metode in tehnike,  

 in kot tak zahteva ustrezno edukacijo (Mujabašič, 2008).  

 

Psihoterapija je zdravljenje s psihološkimi sredstvi. Z njo se vpliva na vedenjske motnje in 

bolezenska stanja. Namen tega zdravljenja je zajezitev simptomov in včasih tudi sprememba 

osebnostnih lastnosti. O vsem skupaj odločata bolnik in zdravnik ali psihoterapevt, zahteva pa 

tesno sodelovanje med njima. Psihoterapija je bistveni del zdravljenja depresij, vendar je 

postopek različen in odvisen od bolezenske slike. Depresije zaradi duševnih vzrokov, torej 

predelave notranjih konfliktov, obremenjujočih človeških odnosov in ravnanja v 

problematičnih življenjskih okoliščinah, zahtevajo pogovorno obliko (Friebel, & Puhl, 2000). 

Da bi lahko psihoterapijo ločili od številnih drugih postopkov nudenja pomoči, je potrebo 

poudariti, da gre za pomoč, ki je namenjena psihično bolnim in da takšno pomoč lahko 

opredelimo kot zdravljenje (Mujabašič, 2008). 

5.3 Zdravljenje z zdravili 

Najpomembnejša skupina zdravil za zdravljenje depresij so sredstva, ki spodbujajo dobro 

voljo in blažijo strah, to so antidepresivi (Friebel, & Puhl, 2000) . 

Antidepresivi so zdravila, ki lahko normalizirajo razpoloženje v roku nekaj tednov. Do 

ponovnega pojava depresije lahko pride, če se zdravljenje z zdravili prekine, potem ko je bila 

depresija že klinično izboljšana. Antidepresivi ne zasvojijo, a vplivajo na izboljšanje 

razpoloženja in odpravijo strah. Nekateri delujejo spodbujajoče, drugi pomirjajoče. Če je 
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pacient zdravljen z antidepresivi, mora vedeti, da začnejo delovati šele po enem ali dveh 

tednih, včasih šele po štirih do šestih tednih od začetka zdravljenja (Kabza, 1998).  

Antidepresivi ne povzročajo odvisnosti, a je potrebno upoštevati navodila za uporabo. Učinek 

antidepresivov ne nastopi takoj, ampak se pojavi po dveh ali več tednih jemanja. Z jemanjem 

antidepresivov je potrebno nadaljevati tudi potem, ko se počutje izboljša (Čebašek Travnik, 

2010). 

 

Razvoj antidepresivov se je pričel z zdravili, ki so delovala na različne nevrotransmiterje, kot 

npr. triciklični antidepresivi (TCA) in inhibitorji monooksidaze (MAOI), temu so sledila bolj 

specifična zdravila, kot so selektivni zaviralci ponovnega prevzema serotonina (SSRI), nato pa 

se je zanimanje ponovno preusmerilo v antidepresive z dvojnim in trojnim delovanjem. 

Večina terapevtskih in neželenih učinkov antidepresivov se dogaja na ravni sinapse, kjer en 

nevron komunicira z drugim ali pa z drugim tipom celice. Antidepresivi lahko preko sinaps 

spreminjajo obseg delovanja nevrotransmiterjev na različne načine: 

 blokirajo ponovni prevzem aminov oziroma nevrotransmiterjev, 

 zavirajo encime, ki vplivajo na razgradnjo nevrotransmiterjev, 

 delujejo na receptorje oziroma na vezavo nevrotransmiterjev (Kores Plesničar, 2008).  

 

Antidepresivi so skupina zdravil z različno kemijsko strukturo in različnimi mehanizmi 

delovanja, skupen pa jim je ugoden učinek na simptome depresije. Terapevtski učinek 

antidepresivov se kaže v izboljšanju razpoloženja in voljno-nagonskih funkcij, uravnoteženju 

psihomotorike, spanja, apetita, vegetativnih funkcij, zmanjšanju tesnobe in strahu in 

odpravljanju depresivnih miselnih vsebin. Natančno definicijo antidepresivov je težko podati, 

saj se zdravila med seboj bistveno razlikujejo po učinku na posamezne simptome depresije in 

vegetativne funkcije. Nekateri antidepresivi stimulirajo, drugi pa inhibirajo apetit in vnos 

hrane, za nekatere je značilno stimulativno delovanje na psihomotoriko, za druge sedativno. 

Vsem zdravilom iz te skupine je skupen ugoden učinek na razpoloženje, vendar pa se ta ne 

pokaže neposredno po uporabi antidepresiva (Jakovljevič, 1997).  
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Antidepresivi kakor tudi spodbudne in prijetne dejavnosti, povečujejo delovanje nekaterih 

delov možganov, ki so med depresijo začasno premalo dejavni. Da bi ti deli možganov začeli 

ponovno normalno delovati, mora oseba z depresijo antidepresive jemati redno, vztrajno in 

dovolj dolgo ter hkrati vztrajati pri različnih dejavnostih, ki premagujejo slabo počutje 

(Dernovšek et al., 2007). 

Ko se zdravi bolnika z depresivnim sindromom, je potrebno opredeliti njegovo trajanje in 

globino, morebitno samomorilno nevarnost in oceniti bolnikovo konkretno situacijo. Ugotoviti 

je potrebno, ali sodi med prave afektivne motnje ali shizoafektivno psihozo, organsko psihično 

prizadetost ali kakšno drugo telesno bolezen ali pa gre morda za depresivno dogajanje ob 

prilagoditveni težavah. To razlikovanje je nujno potrebno zaradi ustreznega terapevtskega 

pristopa in pravilnega razmerja med medikamentozno terapijo, psihoterapijo in socioterapijo 

(Žvan, 1997). 

5.3.1 Vloga medicinske sestre pri pacientih z depresivno motnjo 

Medicinska sestra pri obravnavi bolnika z depresivno motnjo sledi osnovnemu cilju 

zdravstvene nege, da naredi bolnika čimprej sposobnega za izvajanje vseh življenjskih 

aktivnosti. Zelo pomembno je zdravstvenovzgojno delo z bolnikom in svojci, ki je usmerjeno 

k izboljšanju duševnega zdravja posameznika. Medicinska sestra pomaga svojcem s 

svetovanjem, da depresijo bolje spoznajo in s tem lažje pomagajo depresivnemu svojcu ter 

deluje kot terapevt v skupinah bolnikov z depresijo in v skupinah za svojce. Svojo vlogo ima 

tudi v družbeni skupnosti, kjer lahko pomaga pri oblikovanju posebnih služb, ki bodo pacientu 

z depresivno motnjo omogočile čim boljšo vključenost v okolje, sodeluje tudi v raznih 

skupinah za samopomoč ali svetovalnih telefonih (Drakšič et al., 2002). 

Zdravstvena nega v psihiatriji obsega pomoč pri zdravljenju, krepitvi in varstvu zdravja, 

negovanju bolnih v telesnem in duševnem smislu ter pomoč pri rehabilitaciji. Vloga 

medicinske sestre se spreminja skladno s fizičnim in psihičnim stanjem pacienta. V različnih 

obdobjih bo lahko pomenila celostno oskrbo, učenje bolnika, da bo znal sam poskrbeti zase, 

drugič pa priložnost opominjanja bolnika (Pipuš, Nunčič, & Ramadani, 2002). 

Naloge medicinske sestre in zdravstvenega tehnika v psihiatrični zdravstveni negi so: 
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 bolnika in njegove svojce učita pravilnih interakcij, ustrezne komunikacije in ustreznih 

medosebnih odnosov, 

 dajeta informacije in svetujeta bolniku ob njegovih notranjih konfliktih, bojaznih in 

stiskah, 

 vodita vsakodnevno življenje na oddelku, bolnika spodbujata in ga učita fizičnih, 

socialnih in družbenih aktivnosti, 

 pomagata bolniku pri zadovoljevanju potreb po osnovnih življenjskih aktivnosti in 

izvajata diagnostično-terapevtski program, 

 zagotavljata bolnikovo varnost, 

 bolnika učita in spodbujata k čustvenemu izražanju, 

 skrbita za terapevtsko vzdušje, 

 sta samostojna izvajalca ali sodelavca pri različnih oblikah individualnega in 

skupinskega dela z bolniki, 

 delujeta zdravstveno vzgojno z bolnikom, svojci in širšo skupnostjo, 

 sta bolnikova sogovornika, svetovalca in njegov nadomestni najbližji, če je to 

potrebno, 

 zdravstveno nego in oskrbo na psihiatričnih oddelkih in v drugih zdravstvenih 

ustanovah vedno vodi medicinska sestra (Štiglic, 2006). 

 

Sodobni pristop omogoča individualno, humano in strokovno obravnavo posameznika, 

družine ali širše skupnosti. Proces zdravstvene nege postavlja v ospredje bolnikove potrebe in 

omogoča sistematičen pristop k reševanju negovalnih problemov (prav tam, 2006). 

5.3.2 Zdravstvena nega pacienta z depresivno motnjo 

Ob sprejemu v bolnišnico je bolnik v različnem psihofizičnem stanju, odvisno od vrste in 

trajanja depresije. Medicinska sestra vzpostavi prvi kontakt z bolnikom in svojci, ki ga 

pripeljejo. Predstavi se ter jim poda najnujnejše informacije o oddelku. Svojce pouči o 

pomenu sodelovanja pri zdravljenju ter njihovi vključitvi v zdravstveno nego. Če razmere na 

oddelku dovoljujejo, jim razkaže oddelek ter odgovori na vsa vprašanja, ki se ob tem pojavijo. 

S tem svojce pomiri, saj vedo, kje in komu so zaupali bližjega. Ob prihodu na oddelek 
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medicinska sestra vzame negovalno anamnezo o bolnikovih potrebah po zdravstveni negi. Na 

podlagi ocene življenjskih aktivnosti naredi medicinska sestra načrt zdravstvene nege, si 

postavi cilje zdravstvene nege, načrtuje izvedbo negovalnih intervencij ter določi metode, s 

katerimi bo to izvedbo dosegla. Pri izvedbi negovalnih intervencij le-te oceni in dokumentira. 

Pri bolniku z depresijo se pogosto opazi, da zaradi pomanjkanja volje in moči ne zadovolji 

nekaterih življenjskih aktivnosti. Medicinska sestra je tista, ki mu nudi pomoč, s tem da ga 

spodbuja, da sam poskrbi zase. Če za to nima moči ali volje, medicinska sestra to opravi 

namesto njega, vendar ga pri tem ves čas spodbuja in vsak najmanjši napredek pohvali 

(Drakšič, Ramadani, & Majhenič Tomič, 2002). 

Življenjske aktivnosti, na katere moramo biti pozorni pri bolniku z depresijo:  

 Vitalne funkcije 

Dihanje in krvni obtok se pri bolnikih z depresijo običajno spremenita. Delovanje se zmanjša, 

redkeje pospeši, zato je potrebna dnevna kontrola vitalnih funkcij. Posebej moramo biti 

pozorni na rizične skupine in osebe s predhodno ugotovljenimi okvarami vitalnih organov 

(Petek, 2011). 

 Izločanje in odvajanje 

Je pri depresivnih bolnikih moteno zaradi manjšega vnosa hrane in/ali tekočine in zaradi 

zmanjšane potrebe po gibanju. Posebej nevarna je oligurija s primesmi v sedimentu, ki 

opozarja na nevarno dehidracijo in daljša obstipacijo, ki lahko pripelje do ileusa in perforacije 

črevesja. Obe lahko resno ogrozita bolnikovo življenje, zato je pomembno vsakodnevno 

opazovanje odvajanja in izločanja ter ustrezno dokumentiranje (prav tam  2011). 

 Prehranjevanje in pitje 

Pri depresivnih bolnikih je pogosto moteno, najpogosteje v smislu pomanjkanja teka ali 

povečane želje po hrani. Nekateri pacienti s stradanjem porušijo ravnovesje elektrolitov in 

beljakovin ter dehidrirajo organizem. Prav tako tudi pridobivanje telesne teže ogroža usklajeno 

delovanje organizma. Bolnikom s pomanjkanjem teka se ponudi manjše obroke z biološko 

obogateno hrano in rednim zadostnim dnevnim vnosom tekočine (od 1500 do 2000 ml). 

Pacientu, ki odklanja hrano, jo pljuva ali celo bruha po hranjenju in ne pije zadostne količine 
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tekočine, se mora po naročilu zdravnika izvesti parenteralno hranjenje preko intravenozne 

infuzije. Pomaga tudi razumevajoč terapevtski odnos, sedenje ob pacientu, spodbujanje k jedi, 

nudenje direktne pomoči pri prehranjevanju. V akutni fazi bolezni je potrebno dnevno 

kontrolirati vnos hrane in tekočine z merjenjem telesne teže in opazovati znake dehidracije,  

kot so izsušenost sluznic in jezika, zadah iz ust, obloge na jeziku, manjše količine izločenega 

urina in blata, slabša mišična moč (Ličina, 2009). 

 Gibanje in ustrezna lega 

Je lahko omejeno na izvajanje dveh telesno-gibalnih vzorcev ležanja in sedenja. Najpogosteje 

pacienti želijo ostati v postelji in jih je težko pripraviti, da bi vstali za izvajanje najbolj 

osnovnih življenjskih aktivnosti osebne higiene, prehranjevanja in odvajanja (Petek, 2011). 

 Osebna higiena in urejenost 

Postaneta problematični, saj pogosto prihaja do delne ali popolne opustitve skrbi za estetski 

videz in čistočo ali do zelo površnega izvajanja te aktivnosti. Pacienti se lahko po več dni ali 

mesecev v domačem okolju ne kopajo, tuširajo ali si umijejo las. Posledice se kažejo v vidni 

umazaniji, izpuščajih, ragadah in ranah na pregibih, vnetjih, razjedah v anogenitalnem predelu, 

spremenjeni sluznici veznic, nosu in ust, zadahu in neprijetnem vonju ter neurejenosti nohtov 

nog in rok (prav tam, 2011). 

 Oblačenje 

Je prizadeto in se kaže kot neupoštevanje higienskih norm pri menjavi spodnjega perila, 

nogavic in drugih oblačil. Zaradi zmanjšane temperaturne percepcije so pacienti včasih preveč 

ali celo premalo oblečeni. Paciente je potrebno spomniti na potrebno menjavo perila in oblačil, 

navajanje na higieno oblačil z ločevanjem dnevnih in nočnih oblačil (prav tam, 2011). 
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 Izražanje občutkov, čustev in potreb 

Je še posebej moteno zaradi prisotnosti depresivnih simptomov na psihičnem in socialnem 

področju. Spremenijo se stiki z ljudmi. Stikom se izogibajo ali pa jih prekinejo in vzpostavijo 

čustveno hladen odnos. Najtežje prenašajo sobivanje z ljudmi, ki so neprestano v gibanju, 

veliko govorijo, so zelo aktivni, zato pacientov ne nameščamo v sobo s tistimi, ki  trpijo za 

manično motnjo. Govor pacientov z depresivno motnjo je tih, komaj razločen ali slišen, 

izražanje je monotono brez dinamike glasu in mimike. Paciente je potrebno spodbujati h 

komunikaciji, biti razumevajoč in jim dajati jasna navodila za izvajanje osnovnih življenjskih 

aktivnosti (Petek, 2011). 

 Izražanje verskih čustev 

Pozitivno vpliva na ohranjanje življenja, saj verski nauk v večini religij prepoveduje 

samomorilno vedenje, a se v akutni fazi vsakršna verska aktivnost odsvetuje (prav tam, 2011). 
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6 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

6.1 Raziskovalna vprašanja 

Z raziskavo smo želeli odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

Raziskovalno vprašanje št. 1: Kakšna je prisotnost depresivne motnje pri moških, glede na 

starost in stan? 

Raziskovalno vprašanje št. 2: Kateri znaki so najpogostejši pri pojavu depresije? 

6.2 Raziskovalne metode 

Teoretična izhodišča smo predstavili s pomočjo domače in tuje literature, ki smo jo preučili in 

analizirali. V raziskovalnem delu smo izvedli terensko študijo, pri kateri smo uporabili 

kvantitativno metodologijo dela z anketnim vprašalnikom. Anketni vprašalnik je vseboval 23 

vprašanj zaprtega, odprtega in polodprtega tipa. Za določanje stopnje depresivnosti smo 

uporabili Zungovo samoocenjevalno lestvico. Po samoocenjevalni lestvici je vsota točk pod 50 

kazala na normalno stanje, 50-59 točk na minimalno do blago depresijo, 60-69 točk na zmerno 

do težko depresijo ter 70 in več točk na težko depresijo. Rezultate smo statistično obdelali s 

pomočjo računalniškega programa Microsoft Excel ter jih ponazorili v obliki grafov.  

6.3 Raziskovalni vzorec 

V anketi je sodelovalo 50 naključno izbranih moških, starih od 20 do 77 let, iz domačega 

okolja v Prekmurju. 

6.4 Raziskovalno okolje 

Raziskava je potekala na območju Prekmurja v mesecu februarju 2013. 

6.5 Etični vidik 

Anketiranim smo razložili namen raziskave, jih obvestili o anonimnosti in o možnosti, da 

lahko sodelovanje v raziskavi tudi zavrnejo. Razložili smo jim, da bomo vprašalnik uporabili 

izključno za pripravo diplomskega dela. 
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7 REZULTATI 

V nadaljevanju so rezultati predstavljeni grafično. 

 

Graf 1: Starost anketirancev 

 

 

 

V anketi so sodelovale osebe moškega spola, stare od 20 do 77 let. V starostnem razredu 20-

30 let je bilo 10 (20 %) anketiranih oseb, 31-40 let je bilo 5 (10 %) anketiranih oseb, 41-50 let 

je bilo 21 (41 %) anketiranih oseb, 51-60 let je bilo 11 (22 %) anketiranih oseb, 3 (6 %) 

anketirane osebe pa so bile stare 61 in več let. Najmlajša oseba je bila stara 22 let, najstarejša 

77 let. Povprečna starost je bila 43,68 let. 
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Graf 2: Zakonski stan 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je 31 (62 %) anketiranih oseb poročenih, 8 (16 %) je samskih, 11 (22 

%) anketiranih oseb pa živi v izvenzakonski skupnosti. Nihče med anketiranimi ni ovdoveli ali 

ločen. 
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Graf 3: Bivanje 

 

 

 

2 (3 %) anketirani osebi živita sami, 30 (38 %) anketiranih oseb živi z ženo, 22 (28 %) z 

otroki, 14 (18 %) anketiranih osebi živi s starši, 8 (10 %) z izvenzakonsko partnerko, 2 (3 %) 

osebi pa živita pri sorodniku, in sicer pri bratrancu. Pri tem vprašanju je bilo možnih več 

odgovorov. 
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Graf 4: Stopnja izobrazbe 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da imajo 4 (8 %) anketirane osebe osnovnošolsko izobrazbo, 20 (40 %) 

anketiranih oseb ima dokončano poklicno šolo, 22 (44 %) srednjo šolo, 4 (8 %) anketiranci pa 

imajo dokončano višjo šolo ali visoko šolo. Nihče med anketiranimi nima dokončane 

fakultete, magisterija ali doktorata. 
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Graf 5: Zaposlitveni status 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da je 40 (80 %) anketiranih oseb zaposlenih, 4 (8 %) osebe so 

nezaposlene, 3 (6 %) so trenutno brezposelne, 3 (6 %) pa upokojene. 
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Graf 6: Finančno stanje 

 

 

 

Finančno stanje je dobro pri 13 (26 %) anketiranih osebah, 31 (62 %) anketiranih oseb je 

odgovorilo, da je njihovo finančno stanje zadovoljivo, 6 (12 %) pa je ocenilo, da je slabo. 
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Graf 7: Počutje zjutraj 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da se 43 (86 %) anketiranih oseb zjutraj počuti dobro, 1 (2 %) oseba se 

počuti slabo in ima občutek tesnobe, 6 (12 %) anketiranih oseb pa se zbudi utrujenih. 
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Graf 8: Spanje ponoči 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da 35 (70 %) anketiranih oseb dobro spi, medtem ko jih 7 (14 %) ne spi 

dobro in se ponoči zbuja, 7 (14 %) jih občasno težje zaspi, 1 (2 %) anketirana oseba pa večino 

časa slabo spi. 
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Graf 9: Občutek utrujenosti in pomanjkanje energije 

 

 

 

Podatki kažejo, da se 6 (12 %) anketiranih oseb nikoli ne počuti utrujenih ali brez energije, 37 

(74 %) oseb se občasno tako počuti, 7 (14 %) anketiranih oseb pa pogosto. 

 

Graf 10: Stanje apetita 

 

 

45 (90 %) anketiranih oseb ima dober apetit, 5 (10 %) anketiranih oseb ima občasno slab 

apetit. 
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Graf 11: Zahajanje v družbo 

 

 

Raziskava je pokazala, da 22 (44 %) anketiranih oseb zahaja v družbo, 28 (56 %) anketiranih 

oseb pa občasno zahaja v družbo. 

 

Graf 12: Počutje v družbi 

 

 

V družbi se vseh 50 (100 %) anketirancev počuti dobro. 

44%

56%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

da občasno ne, raje sem sam

Družabnost

100%

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

dobro neprijetno slabo

Počutje



Saška Kološa : Depresivna motnja pri moških 

48 

 

Graf 13: Občutek neuspešnosti 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da 31 (62 %) anketiranih oseb nikoli nima občutek, da bi bili neuspešni, 

da bi razočarali sebe in svojo družino, 19 (38 %) anketiranih oseb ima ta občutek občasno. 
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Graf 14: Kronična bolezen 

 

 

 

Raziskava je pokazala, da 45 (90 %) anketiranih oseb ne boleha za nobeno kronično boleznijo, 

5 (10 %) pa jih je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno. 
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Graf 15: Vrsta bolezni 

 

 

 

Izmed 5 (100 %) anketiranih oseb, ki imajo kronično bolezen, ima 1 (20 %) oseba alergijo, 1 

(20 %) astmo, 1 (20 %) diabetes, 1 (20 %) poškodbo hrbtenice in 1 (20 %) dilatativno 

kardiomiopatijo. 
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Graf 16: Življenjske izgube 

 

 

8 (16 %) anketiranih oseb je pred kratkim doživelo šok, 42 (84 %) anketiranih oseb ni 

doživelo šoka. 
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Graf 17: Samomorilne misli 

 

 

 

Iz grafa je razvidno, da sta 2 (4 %) anketirani osebi pomislili na poskus samomora, 48 (96 %) 

anketiranih oseb pa še ni pomislila na poskus samomora. 
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Graf 18: Črnoglede misli 

 

 

46 (92 %) anketiranih oseb ni pomislilo, da bi bilo bolje, če jih ne bi bilo, 4 (8 %) anketirane 

osebe so o tem občasno razmišljale. 
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Graf 19: Količina alkohola 

 

 

 

Iz  grafa je razvidno, da 27 (54 %) anketiranih oseb ne uživa nič enot alkohola na dan, 22 (44 

%) anketiranih oseb uživa 1-2 enoti alkohola na dan, 1 (2 %) anketirana oseba pa popije 2-3 

enote alkohola na dan. 
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Graf 20: Zloraba alkohola 

 

 

Iz grafa je razvidno, da 48 (96 %) anketiranih oseb v zadnjem času ni popilo več alkohola kot 

prej, 2 (4 %) anketirani osebi pa sta v zadnjem času popili več alkohola kot prej. 
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Graf 21: Depresija v družini 

 

 

 

Raziskava je pokazala, da pri 49 (98 %) anketiranih osebah ni nihče v družini zbolel za 

depresijo, 1 (2 %) oseba pa je na vprašanje odgovorila pritrdilno in dodala, da je to bil 

družinski član, ni pa opredelila kdo. 
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Graf 22: Samoocenjevalna lestvica depresivnosti 

 

 

 

Ocena depresivnosti po samoocenjevalni lestvici je pokazala, da pri 36 (72 %) anketiranih 

osebah ni prisotnih nobenih znakov depresivnosti (dosegli so pod 50 točk), medtem ko ima 14 

(28 %) anketiranih oseb blago depresijo (50-59 točk). Nihče med anketiranci nima zmerne do 

težke depresije (60-69 točk) ali težke depresije (70 in več točk). 
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8 RAZPRAVA 

Raziskava na temo Depresivna motnja pri moških je potekala v domačem okolju v Prekmurju. 

V raziskavi je sodelovalo 50 moških. 

 

Depresijo še vedno napačno razumemo in je prepogosto ne prepoznamo, zato ne poiščemo 

ustrezne pomoči in je ne zdravimo (Kores Plesničar, 2010). 

 

Depresija lahko prizadene vsakogar: mlade, starejše, moške ali ženske. Približno vsaka šesta 

oseba v svojem življenju zboli za depresijo, prav ta trenutek pa je depresiven vsak dvajseti 

med nami. Ženske dvakrat pogosteje zbolijo za depresijo kot moški (Dernovšek et al., 2007). 

V raziskavi so sodelovali moški, stari od 20 do 77 let. Najmlajša oseba je imela 22 let, 

najstarejša pa 77 let. Raziskava je pokazala, da je več kot polovica (62 %) anketiranih oseb 

poročenih, 16 % je samskih, manj kot četrtina (22 %) pa jih živi v izvenzakonski skupnosti. 

Nihče med anketiranimi ni ovdovel ali ločen. 

 

V raziskavi so sodelovale osebe, ki večinoma živijo z ženo (38 %) in otroki (28 %). Z 

izvenzakonsko partnerko živi 10 % anketiranih oseb, s starši pa 18 % anketiranih oseb. Pri 

sorodnikih živita dve osebi (3 %), prav toliko pa jih živi samih. 

 

Depresija je duševna motnja, pri kateri se lahko pojavi skupek različnih znakov in simptomov. 

Oseba z depresivno motnjo to občuti kot hudo breme, občutijo pa ga tudi njeni najbližji. 

Zaradi utrujenosti, znižane samozavesti in neodločenosti ter upada komunikativnosti se 

namreč med drugim zmanjša tudi učinkovitost na delovnem mestu (Marušič, 2005). Iz naše 

raziskave je razvidno, da ima največ, in sicer skoraj polovica (44 %), anketirancev dokončano 

srednjo šolo, 40 % pa poklicno izobrazbo. Osnovnošolsko izobrazbo ima (8 %) anketiranih 

oseb in prav tako višjo šolo ali visoko šolo.  
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Izmed vseh anketiranih je (80 %) zaposlenih. Več kot polovica anketirancev je mnenja, da je 

njihovo finančno stanje zadovoljivo, 26 % oseb meni, da je njihovo finančno stanje dobro, 

dobra desetina (12 %) anketirancev pa je ocenila, da je njihovo finančno stanje slabo.  

 

O depresiji govorimo, ko je posameznikovo razpoloženje več kot dva tedna vsak dan zelo 

negativno ali če se v tem času opazno zmanjšata njegovo zadovoljstvo in zanimanje za skoraj 

vse dejavnosti, ki so ga sicer zadovoljevale (Dernovšek et al., 2006). Rezultati raziskave so 

pokazali, da se večina (86 %) oseb zjutraj, ko se zbudi,počuti dobro. Občutke tesnobe in slabo 

počutje doživlja le (2 %) anketiranih, utrujenih pa se zbudi dobra desetina (12 %) anketiranih.  

 

Spanje in počitek se pri pacientih z depresijo spremenita, saj sta povezana s pomanjkanjem 

interesov glede  aktivnosti, gibanja in posledično spremenjenega ritma spanja in budnosti. 

Dnevni počitek in pomanjkanje telesne aktivnosti skrajšata nočno spanje (Kobentar, 2009). Iz 

naše raziskave lahko razberemo, da skoraj tri tretjine (70 %) anketiranih dobro spi, dobra 

desetina anketiranih (14 %) se ponoči zbuja in ne spi dobro, enak delež (14 %) anketiranih 

občasno težje zaspi, le 2 % oseb pa večinoma časa slabo spi.  

 

Podatki naše  raziskave so pokazali, da se tri tretjine (74 %) anketiranih oseb občasno počuti 

utrujenih in brez energije, 14 % pogosto in 12 % nikoli. 

 

Depresija je bolezen ekstremov. Njena moč lahko uniči apetit ali povzroči nenasitno lakoto 

(Smith, & Elliott, 2012). Rezultati naše raziskave so pokazali, da ima 90 % oseb dober apetit, 

10 % pa ima občasno slab apetit. 

 

Raziskava je prav tako pokazala, da več kot polovica (56 %) anketirancev občasno zahaja v 

družbo, manj kot polovica (44 %) pa redno. Zanimiv je podatek, da se v družbi vsi (100 %) 

anketiranci počutijo dobro. 

 

Moški se težje sprijaznijo z občutki nemoči, zato tudi težje poiščejo strokovno pomoč 

(Čebašek Travnik, 2010). Velikokrat se jim zdi, da so razočarali sebe in svojo družino. Ta 
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občutek ima občasno več kot tretjina (38 %) anketiranih oseb, skoraj dve tretjini (62  %) 

anketiranih oseb pa nikoli. 

 

Najbolj ogroženi zaradi depresije so bolniki z različnimi kroničnimi telesnimi boleznimi. Med 

njimi je depresiven skoraj vsak drugi ali tretji bolnik (McKenzie, 2005). Za kronično boleznijo 

boleha desetina (10 %) anketiranih, 90 % anketiranih oseb pa ne boleha za nobeno kronično 

boleznijo. Osebe, ki bolehajo za kronično boleznijo, so navedle, alergijo, astmo, diabetesom, 

poškodbo hrbtenice in dilatativno kardiomiopatijo. 

 

Neposredni stres, ki ga predstavljajo dogodki, kot so rojstvo, bolezen, preobremenjenost in 

izguba bližnjega, lahko sproži depresijo (Gillett, 1992). Stresni dogodek je v zadnjem času 

doživelo 16 % anketiranih oseb, ostalih 84 % anketirancev ni doživelo nobenega stresnega 

dogodka. 

 

Samomorilno vedenje je povezano z depresijo. Večina depresivnih oseb ima samomorilne 

misli, mnogi poskusijo, nekateri pa tudi izvršijo samomor. Največ uspelih samomorov je na 

začetku depresije in v njenem izzvenevanju - motorično je bolnik že razgiban, razpoloženje pa 

je še globoko žalostno, tudi blodna misel navadno še ni minila (Kobal, 2009). 4 % anketiranih 

oseb je pomislilo na samomor, medtem ko 96 % anketirancev nikoli. Zanimivo je tudi dejstvo, 

da je 8 % anketiranih oseb občasno razmišljalo o tem, da bi bilo bolje, če jih ne bi bilo, 

medtem ko 92 % anketiranih oseb o tem ni razmišljalo. 

 

Moški depresivne težave poskušajo lajšati z alkoholom, drogami in pomirjevali ali pa jih 

pokažejo v obliki jeze, razdražljivosti ali celo nasilnega vedenja (Čebašek Travnik, 2010). Iz 

naše raziskave je razvidno, da dobra polovica (54 %) anketiranih oseb ne uživa nič enot 

alkohola na dan, slaba polovica (44 %) pa uživa 1-2 enoti alkohola na dan. Zanimiv je 

podatek, da je 4 % anketiranih v zadnjem času popilo več alkohola kot prej, 96 % pa v 

zadnjem času ni popilo več alkohola. 
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Na podlagi analize in podatkov, ki smo jih pridobili, lahko odgovorimo na predhodno 

zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Raziskovalno vprašanje št 1: Kakšna je prisotnost depresivne motnje pri moških, glede 

na starost in stan? 

Podatki, ki smo jih pridobili z analizo podatkov, pridobljenih s pomočjo kvantitativne 

raziskave, so pokazali, da je pri 28 %, to je pri 14 anketiranih osebah, prisotna blaga depresija, 

saj so po Zungovi samoocenjevalni lestvici depresivnosti dosegli 50-59 točk. Tako lahko na 

raziskovalno vprašanje, kakšna je prisotnost depresivne motnje pri moških glede na starost in 

stan, odgovorimo, da je depresija prisotna pri moških različne starosti. Najmlajši anketiranec, 

ki kaže znake depresije, je star 22 let, najstarejši pa 59 let. Povprečna starost, pri kateri se je 

pojavila blaga depresija, je 46,2 let. Največ anketiranih moških, ki kažejo znake blage 

depresije, je poročenih, in sicer devet, trije so samski, dve osebi, ki kažeta znake blage 

depresije, pa živita v izvenzakonski skupnosti.  

 

Raziskovalno vprašanje št 2: Kateri znaki se najpogosteje pojavijo pri pojavu depresije? 

Moški bodo pri sebi prej prepoznali občutke utrujenosti, razdražljivosti, nespečnosti ter izgubo 

zanimanja za delo ali šport kot pa občutke žalosti, lastne nevrednosti ali krivde. Moški se težje 

sprijaznijo z občutki nemoči, zato tudi težje poiščejo strokovno pomoč. Depresivne težave 

poskušajo lajšati z alkoholom, drogami in pomirjevali ali pa jih pokažejo v obliki jeze, 

razdražljivosti ali celo nasilnega vedenja. Poveča se tudi nevarnost samomora (Čebašek 

Travnik, 2010). 
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9 SKLEP 

Za Eugena Kennedyja, enega izmed vodilnih ameriških pastoralnih psihologov, je depresija 

ena izmed najbolj razširjenih bolezni na svetu. Ta se izraža na različne načine. Ameriške 

raziskave kažejo, da je depresivnih obolenj danes desetkrat več kot pred drugo svetovno vojno 

(Müller, 2000). 

»Spomnim se, da se je začelo z izgubljanjem interesa za vse kar sem rad počel. Počutil sem se 

kot, da ne delam ničesar več. Obupal sem in včasih nisem hotel niti vstati iz postelje« - Rene 

Ruballo (National Institute of Mental Health, 2006). 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da se depresivna motnja pojavlja tako pri mlajših, kot pri starejših 

moških. Največ moških, ki so kazali znake blage depresije, je poročenih, sledili so samski 

moški in na koncu še moški, ki živijo v izvenzakonski skupnosti. 

 

Depresija je v današnjem času najpogostejša duševna motnja, za njo zboli vedno več ljudi. 

Depresija vpliva na fizično in psihično počutje, povzroča motnje mišljenja, razpoloženja in 

vedenja, zato je potrebno depresivno motnjo čim prej prepoznati in ustrezno zdraviti. Zelo 

pomembna je komunikacija z bolnikom, vendar navadno ta ne zadostuje. Da bolniku 

omogočimo kakovostno življenje, je potrebno zdravljenje z zdravili.  Kljub temu da depresija 

prizadene posameznika, je zelo moteča tudi za svojce. 

 

»Depresija je pekel na zemlji in upravičeno se jezimo na Boga, zakaj nas je doletela. Če pa 

bomo znali izkoristiti depresijo kot vzgib za začetek preobrazbe svojega življenja in življenja 

ljudi okoli sebe, bo to pravo ustvarjalno delo, ki nam bo razveseljevalo srce« (Atkinson, 

2005). 
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Anketni vprašalnik 

Spoštovani, 

sem Saška Kološa, študentka Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Pripravljam 

diplomsko delo z naslovom Depresivna motnja pri moških. Za potrebe diplomskega dela sem 

izdelala anketni vprašalnik. Prosim Vas, da ga izpolnite, saj bi mi s  tem zelo pomagali. 

Anketa je anonimna, Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe diplomskega dela. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem! 

Na vprašanja odgovarjate tako, da obkrožite črko pred odgovorom, ki Vam ustreza, ali pa 

podatke dopišete. Obkrožite  le en odgovor, razen tam, kjer je dopisano drugače. 

Najlepša hvala.  

Saška Kološa 

1. STAROST? 

_______________ 

 

2. ZAKONSKI STAN? 

a) poročen 

b) ovdoveli 

c) samski 

d) izvenzakonska skupnost 

e) ločen 

 

3. S KOM ŽIVITE? (možnih je več odgovorov)?  

a) sam 

b) z ženo  

c) z otroki 

d) s starši 
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e) z izvenzakonsko partnerko  

f) drugo _________________________ 

 

4. KAKŠNO STOPNJO IZOBRAZBE IMATE ? 

a) osnovnošolska 

b) dokončana poklicna šola 

c) dokončana srednja šola 

d) dokončana višja šola ali visoka šola 

e) dokončana fakulteta 

f) magisterij 

g) doktorat 

 

5. STE ZAPOSLENI?  

a) da 

b) ne 

c) trenutno brezposeln 

d) drugo ___________________________ 

 

6. KAKŠNO JE VAŠE FINANČNO STANJE? 

a) dobro 

b) zadovoljivo 

c) slabo 

 

7. KAKO SE POČUTITE ZJUTRAJ, KO SE ZBUDITE? 

a) dobro 

b) slabo, imam občutek tesnobe 

c) zbudim se utrujen 

d) drugo________________________________  
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8. ALI DOBRO SPITE? 

a) da 

b) ne, ponoči se zbujam 

c) občasno težje zaspim 

d) večinoma časa slabo spim 

 

9. SE KDAJ ČEZ DAN POČUTITE UTRUJENO ALI BREZ ENERGIJE? 

a) nikoli 

b) občasno 

c) pogosto 

d) stalno 

 

10. KAKŠEN APETIT IMATE? 

a) dober 

b) občasno slab 

c) slab 

 

11. ALI ZAHAJATE V DRUŽBO? 

a) da 

b) občasno 

c) ne, raje sem sam 

 

12. KAKO SE POČUTITE V DRUŽBI? 

a) dobro 

b) neprijetno 

c) slabo  
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13. ALI IMATE KDAJ OBČUTEK, DA STE NEUSPEŠNI, DA STE RAZOČARALI SEBE 

IN SVOJO DRUŽINO? 

a) nikoli 

b) občasno 

c) skoraj vsak dan 

 

14. ALI BOLEHATE ZA KAKŠNO KRONIČNO BOLEZNIJO? 

a) da 

b) ne 

 

15. ČE STE NA 14. VPRAŠANJE ODGOVORILI “DA”, POTEM NAPIŠITE, ZA KATERO 

BOLEZNIJO? 

 

 

16. STE V ZADNJEM ČASU DOŽIVELI KAKŠEN ŠOK (IZGUBA SLUŽBE, SMRT 

BLIŽNJE OSEBE, LOČITEV OD PARTNERKE…)? 

a) da 

b) ne 

 

17. STE ŽE KDAJ POMISLILI NA POSKUS SAMOMORA? 

a) da 

b) ne 

 

18.  STE RAZMIŠLJALI ŽE KDAJ, DA BI BILO BOLJE, ČE VAS NE BI BILO? 

a) da 

b) občasno 

c) ne  
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19 . KOLIKO ALKOHOLA POPIJETE NA DAN (1enota = 10 g alkohola = 1dcl vina = eno 

pivo = 0,3 dcl žganja) 

a) nič enot 

b) 1-2 enoti 

c) 2-3 enote 

d) več kot 3 enote 

 

20. ALI STE V ZADNJEM ČASU POPILI VEČ ALKOHOLA KOT PREJ? 

a) da 

b) ne 

 

21. ALI JE KDO V VAŠI DRUŽINI V PRETEKLOSTI ZBOLEL ZA DEPRESIJO? 

a) da 

b) ne 

 

22. ČE STE NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI »DA« POTEM NAPIŠITE KDO? 

 

 

 

 

23. SAMOOCENJEVALNA LESTVICA DEPRESIVNOSTI 

Za vsako trditev obkrožite en odgovor. 

 NIKOLI OBČASNO VEČINO ČASA ZMERAJ 

1. Počutim se zelo žalosten in 

potrt. 

1 2 3 4 

2. Zjutraj se počutim najbolje. 1 2 3 4 

3. Gre mi na jok ali se 

nenadoma zjočem. 

1 2 3 4 

4. Imam težave s spanjem. 1 2 3 4 
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5. Jem tako kot prej. 1 2 3 4 

 NIKOLI OBČASNO VEČINO ČASA ZMERAJ 

6. Uživam v pogovoru in 

druženju z ženskami. 

1 2 3 4 

7. Opazil sem da sem izgubil 

telesno težo. 

1 2 3 4 

8. Imam težave z zaprtjem. 1 2 3 4 

9. Srce mi bije hitreje kot 

ponavadi. 

1 2 3 4 

10. Utrudim se brez razloga. 1 2 3 4 

11. Moj spomin je bister kot 

ponavadi. 

1 2 3 4 

12. Z lahkoto opravljam 

vsakdanje stvari. 

1 2 3 4 

13.Sem nemiren in nimam 

obstanka. 

1 2 3 4 

14. Sem pozitiven glede 

prihodnosti. 

1 2 3 4 

15. Sem bolj razdražljiv kot 

običajno. 

1 2 3 4 

16. Sem odločen. 1 2 3 4 

17. Počutim se koristno in 

zaželeno. 

1 2 3 4 

18. Moje življenje je precej 

polno. 

1 2 3 4 

19. Čutim da bi bilo drugim 

bolje brez mene. 

1 2 3 4 

20. Še zmeraj uživam v 

stvareh kot včasih. 

1 2 3 4 
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Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske verzije zaključnega dela in objavi osebnih 

podatkov avtorja 


