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ÚVOD 

Klasifikačné systémy v medicíne umožňujú profesionálom vzájomne 

komunikovať a informovať sa o patologických stavoch či konkrétnych pacientoch. Sú 

základom pre stanovenie diagnózy a to má množstvo konzekvencií – nielen 

odborných, ale aj spoločenských a osobných.  

V psychiatrii je problém klasifikácie veľmi diskutovaný a princípom klasifikácie 

sa (možno viac ako v iných odboroch) venuje viac pozornosti v pregraduálnom aj 

postgraduálnom vyučovaní. Zároveň je táto problematika považovaná za pomerne 

náročnú na pochopenie a osvojenie. Jedným z dôvodov stálej naliehavosti orientácie 

v psychiatrickej klasifikácii sú dva popri sebe existujúce a používané klasifikačné 

systémy. Prvým z nich je klasifikačný systém Svetovej zdravotníckej organizácie 

(WHO) Medzinárodná klasifikácia chorôb, desiata revízia (ďalej MKCH-10), druhým 

je klasifikačný systém Americkej psychiatrickej spoločnosti Diagnostický a štatistický 

manuál (Diagnostic and Statistical Manual, ďalej DSM). Doteraz je používaná verzia 

DSM-IV-TR (štvrté vydanie, textová revízia), už pred vyše rokom však bola vydaná 

verzia DSM-5. Príprava DSM-5 a jeho vydanie vzbudili búrlivé diskusie v odbornej 

obci, ktoré sa týkajú základov psychiatrie ako odboru, výskumu i klinickej praxe. 

Klasifikácia v medicíne je potrebná predovšetkým na zatrieďovanie jednotlivých 

chorobných stavov – diagnóz do zmysluplných skupín a stanovovanie štandardov 

pre diagnózy. Správne určenie diagnózy vedie k presne indikovanej liečbe, pokiaľ je 

táto liečba dostupná. Indikácia na liečbu je v čase medicíny založenej na dôkazoch 

schvaľovaná inštitúciami. Štátny ústav pre kontrolu liečiv na Slovensku, Európska 

lieková agentúra so sídlom v Londýne (EMA - European Medicines Agency – EMA, 

niekedy nesprávne prekladané ako Európska medicínska agentúra) či Food an Drug 

Administration (FDA) v USA posudzuje štúdie s novými liekmi, ktoré sa vykonali 

u pacientov s určenou diagnózou a schválenie lieku s uvedením indikácií v záväznom 

dokumente, ktorým je „Súhrn charakteristických vlastností lieku“, platí len pre 

konkrétnu uvedenú diagnózu.  

Správna diagnóza je základom pre klinický výskum v medicíne ak je výskum 

usporiadaný „zhora nadol“ – od diagnózy k zisteniam, ktoré s diagnózou súvisia. Ale 

aj akýkoľvek základný výskum môžeme považovať za proces, ktorý je v konečnom 
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dôsledku zameraný na získanie výsledkov, ktoré nakoniec možno povedú 

k spresneniu diagnostického procesu, čiže môžeme hovoriť o usporiadaní „zdola 

nahor“. Nové poznatky však môžu viesť aj k procesom, ktoré sa niekedy nazývajú 

dekonštrukciou diagnóz. Na základe nových zistení sa pôvodná diagnostická 

jednotka rozkladá na presnejšie špecifikované podjednotky. Proces dekonštrukcie 

neprináša vždy zjednodušenia, môže byť aj výsledkom skutočnosti, že diagnóze, 

patologickému stavu, dostatočne nerozumieme a pokrok vo vedeckom poznaní 

spôsobuje, že už je jednotlivá diagnóza či diagnostický systém neudržateľný. 

Tento učebný text je určený pre študentov medicíny, pre študentov v treťom 

stupni vzdelávania a pre lekárov v špecializačnej príprave, ale aj pre širšiu odbornú 

verejnosť so záujmom o problém klasifikácie a to predovšetkým klasifikácie 

v psychiatrii. Keďže publikácia má charakter učebného textu, priamo v texte 

uvádzame odkazy len na konkrétne citované zdroje. Úplný zoznam použitých 

literárnych zdrojov, vrátane všeobecných zdrojov, je uvedený na konci publikácie.  
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1 ČO JE KLASIFIKÁCIA ? 

Vytvárať klasifikáciu predstavuje proces, pri ktorom sa formujú skupiny alebo 

kategórie na základe atribútov alebo vzťahov, ktoré jednotlivé prvky vzájomne 

zdieľajú. Norma ISO 17115 (Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu) definuje 

klasifikáciu ako „úplný (vyčerpávajúci) súbor navzájom sa vylučujúcich kategórií, 

ktoré spájajú údaje do vopred preddefinovaných úrovní pre konkrétne účely“. Krátky 

slovník slovenského jazyka vysvetľuje pojem „klasifikovať“ ako „systematicky 

utriediť“. V slovníkoch slovenského jazyka nájdeme definície ako: „zaraďovanie do 

skupín podľa istých hľadísk, triedenie“, zdravotná klasifikácia znamená „triedenie 

osôb podľa zdravotného stavu“. Namiesto pojmu klasifikácia sa niekedy používa 

pojem taxonómia no ten by mal byť vyhradený pre teóriu klasifikácie a klasifikačných 

princípov.  

Ak by sme sa pridržali definície uvedenej v citovanej norme, uvedomíme si, že 

pre klasifikačné systémy v medicíne, a v psychiatrii zvlášť, je veľmi problematické 

túto definíciu naplniť. Zaradiť do klasifikácie „úplný (vyčerpávajúci) súbor navzájom 

sa vylučujúcich kategórii“ by znamenalo, že v klasifikácii by mali byť zahrnuté všetky 

známe stavy, ktoré považujeme za chorobné či poruchové. Pritom výskum, ale aj 

každodenná prax, prináša nové poznatky a stavy, ktoré si zasluhujú pozornosť, môžu 

mať závažný význam a dôsledky pre jedinca, obsahujú v sebe aj spoločenskú záťaž, 

no ich zaradenie do klasifikácie je problematické či otázne. Napr. možná diagnostická 

jednotka diskutovaná v čase písania textu – závislosť od opaľovania (tanning 

dependence) sa môže javiť ako námet pre populárne časopisy, ale je aj subjektom 

pre seriózny vedecký výskum (Hillhouse et al., 2012) a je možné, že o niekoľko rokov 

bude oficiálnou diagnostickou jednotkou.  

Rovnako problematické je naplnenie podmienky pre klasifikáciu, že je to „súbor 

navzájom sa vylučujúcich kategórií“. Ak by sme si zobrali ako príklad (a takýchto 

príkladov by sme našli nepreberne) diabetes mellitus, stav, ktorý je zviazaný 

s mnohými rizikovými faktormi a následnými komplikáciami, museli by sme na 

základe podmienky výlučnosti diagnóz v klasifikačnom systéme uvažovať 

o oprávnenosti samostatného diagnostického postavenia diabetu. Pri psychických 

poruchách je to napr. depresívny syndróm, ktorý nachádzame pri viacerých 
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diagnostických jednotkách. Pri mnohých poruchách je prítomné postihnutie 

kognitívnych funkcií. Na tieto problémy a vyrovnanie sa s nimi v súčasných 

klasifikáciách poukážeme ešte v ďalších kapitolách.  

Modely pre klasifikáciu psychických porúch  

Dimenzie klasifikácie 

Teória klasifikácií ďaleko presahuje bežné klinické uvažovanie a klinické 

potreby a prekračuje hranice rôznych vedných oblastí s presahom do filozofie. 

Potreba klasifikovať (spoznať, zatriediť) patrí k základným kognitívnym procesom 

človeka a klasifikovanie javov (dobrý – neutrálny - zlý, bezpečný - nebezpečný, živý - 

neživý) je imanentnou súčasťou psychického života. Tento prirodzený proces 

klasifikácie nám umožňuje redukovať množstvo informácií, ktoré si je nutné detailne 

pamätať a umožňuje predikciu v najrôznejších bežných životných situáciách 

(Zachar, 2014; Maj et al., 2002).  

Pri klasifikácii psychických porúch môžeme uvažovať v rôznych protichodných 

dimenziách. Kauzalizmus vs. deskriptivizmus  je otázkou či postaviť klasifikáciu na 

príčinách alebo opise klinických charakteristík. Súčasné klasifikácie v psychiatrii 

cielene zdôrazňujú druhý prístup. Esencializmus vs. nominalizmus  vyjadruje voľbu 

prístupu, ktorý by odrážal „základ“ klasifikovaných stavov (porúch), ktorý existuje 

„sám o sebe“, bez ohľadu na to, na čo nám ma klasifikácia slúžiť. Extrémny 

nominalizmus ignoruje tieto úvahy a klasifikačný systém stavia na pragmatických 

základoch – pomenovanie kategórií je dané potrebou nejakej akcie (napr. liečby). 

Mohlo by to viesť k definícii psychickej poruchy v tom zmysle, že poruchou je to, čo 

sa v psychiatrii lieči, čím sa psychiatria zaoberá. V dimenziách objektivizmu vs. 

evaluacionizmu  je vnorená otázka, či máme posudzovať psychické poruchy na 

základe toho, že porucha je jednoducho a zjavne prítomná (podobne ako pri 

zlomenine, ktorá je zreteľná na RTG snímku) alebo či do stanovenia poruchy je 

potrebné zahrnúť aj isté hodnotiace (evaluačné) kritérium. Tieto dimenzie sa 

odrážajú vo väčšine kritérií pre psychické poruchy, kde sú uvedené symptómy 

(zjavné narušenie), ale aj kritérium, že tieto symptómy musia spôsobovať nejakú 

subjektívnu ujmu (distres, závažné ovplyvnenie funkčnosti) pre jedinca. Otázka 

včlenenia hodnotiacich stanovísk do diagnostických kategórií je ostro diskutovaná 

a často odmietaná, ale pre prax významná a nie jednoducho riešiteľná. Napr. pacient 
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s úzkostnou poruchou môže subjektívne trpieť omnoho viac ako pacient 

s psychotickou poruchou, hoci z pozície objektivizmu je psychotická porucha ďaleko 

závažnejšia ako porucha úzkostná. Internalizmus vs. externalizmus  sa týka 

skutočnosti, či by si klasifikácia mala všímať len vnútorné procesy (orgánové alebo 

subjektívne prežívanie) alebo aj externé faktory. Príkladom definície externého 

faktora je kritériom nutnosti závažnej ohrozujúcej udalosti pri diagnóze 

posttraumatickej stresovej poruchy. Entity vs. agensy  – tieto dimenzie označujú 

prístup, ktorý by chápal psychickú poruchu na jednej strane ako samostatnú, 

nezávislú jednotku – entitu (človek „dostane depresiu“) a na druhej strane by 

usudzoval o poruche závislej od agensa - najbližšie v slovenskom význame v zmysle 

hýbateľa – a tým hýbateľom je osobnosť, indivíduum či individualita, ktorá si depresiu 

istým spôsobom vytvára a udržiava. Kategórie vs. kontinuum  – otázka či sú 

jednotlivé poruchy ohraničené alebo sa prelínajú, prechádzajú vzájomne jedna do 

druhej. Zahrnuje to aj otázku, či majú posudzovať jednotlivé kategórie psychických 

porúch ako kvalitatívne alebo kvantitatívne odlišné.  

Prístup ku klasifikácii, ktorý poníma choroby ako entity, ktoré majú v princípe 

základné naturálne charakteristiky sa nazýva prístupom fyletickým  (phyla – druhy). 

Prístup, ktorý zdôrazňuje vonkajšie charakteristiky a považuje všetky vlastnosti 

skúmaného objektu (atribúty) za rovnocenné sa nazýva fenetický  (približne: 

fenotypický). Zjednodušene - delfín je cicavcom len podľa fyletického princípu, podľa 

fenetického princípu by mal byť na základe vonkajších znakov rybou. 

V psychiatrii je problém stanoviť tzv. triediaci znak, ktorý je podstatným pre 

klasifikáciu. V medicíne môžeme triediť ochorenia napr. podľa jednotlivých systémov. 

Aj keď ani to nie je bezproblémové - kardiovaskulárny systém je prepojený so 

všetkými ďalšími systémami. Aký triediaci znak môžeme využiť pri psychických 

poruchách? Ak vychádzame z premisy, že všetky psychické funkcie sú viazané na 

mozog, mali by byť psychické poruchy systémovo priradené k poruchám centrálneho 

nervového systému, teda mozgu. Napriek veľkému pokroku vo výskume 

a technológiách, najmä v zobrazovacích metódach, sa klasifikácia na základe týchto 

nálezov vytvoriť v súčasnosti nedá, a tak sa musíme stále spoliehať na 

psychopatológiu a analýzu jednotlivého prípadu v bio-psycho-sociálnom modeli.  
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Monotetická a polytetická klasifikácia  

Ideálne by bolo, ak by bola jedna klasifikačná (diagnostická) jednotka znakom 

(symptómom, príznakom), ktorý by ju jednoznačne definoval. Takýto znak sa nazýva 

patognomický. To je v medicíne skôr výnimkou a na stanovenie diagnózy 

potrebujeme určenie viacerých znakov. Ak by sa v klasifikačnom systéme pre 

stanovenie diagnózy vyžadovala bezpodmienečne prítomnos ť jedného (alebo 

nieko ľkých) definovaných znakov pre danú diagnózu, systém by bol monotetický . 

Diagnóza v psychiatrii je vo vä čšine polytetická  – je potrebné, aby bola prítomný 

definovaný počet symptómov (kritérií), ktoré charakterizujú poruchu, ale nie je 

nevyhnutné, aby boli prítomné všetky. Niektoré z týchto symptómov sa zároveň 

vyskytujú aj v iných kategóriách - diagnózach. Väčšinou sú definované základné 

symptómy , ktoré sú pre diagnózu nevyhnutné a potom ďalšia skupina menej 

indikatívnych príznakov. Ako príklad uvedieme diagnostické kritériá pre depresívnu 

epizódu (tabuľka č. 1). Vyplýva z nej, že musia byť prítomné najmenej dva 

definované symptómy a určený počet ďalších symptómov. Zastúpenie (počet) 

typických a ďalších symptómov potom určuje, či je depresia ľahkého, stredného 

alebo ťažkého stupňa. Polytetický princíp klasifikácie vedie k tomu, že sa dostávame 

k veľkému počtu variácií klinického obrazu jednej diagnostickej jednotky. Principiálne 

je to podmienené veľkým množstvom symptómov (vo všeobecnom vyjadrení 

triediacich znakov), ktoré diagnózu definujú. Depresívna epizóda podľa kritérií 

MKCH-10 (tabuľka č. 1) umožňuje 256 (4 x 64) rôznych kombinácií symptómov 

(Kopeček et al., 2007).  

To môže navodzovať otázky typu: Je depresívna epizóda so samovražednými 

tendenciami inou „chorobou“ ako depresívna epizóda bez samovražedných 

tendencií? Odpoveď je, že asi aj áno, ale súčasná miera poznatkov nám 

neumožňuje, aby sme na základe tohto znaku odlíšili dve samostatné kategórie, 

resp. toto odlíšenie by nemalo dostatočnú ekologickú validitu (pozri nižšie).  

V extrémnom vyjadrení môže tento problém viesť ku koncepcii, ktorá popiera 

potrebu akejkoľvek klasifikácie, pretože každý pacient je jedinečným prípadom, ktorý 

nemá význam zasadzovať do predurčených kategórií (vulgárnejšie vyjadrené – nemá 

význam „škatuľkovať“). Klasifikácia a triedenie do skupín je síce „dramatickou 

redukciou informačného obsahu“ (Askleipos, 2011), ale na druhej strane je 
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nevyhnutná napr. pre porovnávanie liečebných postupov, sledovanie prognózy 

jednotlivých porúch.  

Tabuľka č. 1 Diagnostické kritériá pre depresívnu epizódu po dľa MKCH-10 

 

Symptómy Opis/komentár 
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Pacient ju môže popisovať ako smútok, „nanič“ náladu, 
depresiu, „nijakú“ náladu 
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Strata záujmov 
a potešenia 
(anhedónia) 

Pacient opisuje zníženie záujmov a aktivít v rôznych 
oblastiach, ktoré mu predtým spôsobovali potešenie, 
prípadne zníženie týchto záujmov.  

Zníženie energie 
a unaviteľnosť 

Pretrvávajúci pocit únavy, slabosti, vyčerpanosti. Ak je 
vyjadrený silno, pacient takmer nie je schopný 
vykonávať bežné aktivity (základná sebaobsluha). 

Ď
al
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m
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y 

Problémy 
s rozmýšľaním a 
koncentráciou 

Neschopnosť koncentrovať sa na aktivity, kde sa 
vyžaduje sústredenie. Problematické rozhodovanie sa 
v bežných situáciách.  
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Znížené 
sebavedomie 

Pocity inferiority oproti ostatným. Strata nádej, pocity 
zlyhania v budúcnosti. 

Pocity viny alebo 
zbytočnosti 

Bolestné spomienky na činy vykonané v minulosti, ktoré 
sa vymykajú kontrole. Zvýšené pocity viny, ktoré sú 
v rozpore z hodnotením iných.  

Pesimistický 
pohľad a 
budúcnosť 

Pesimistický pohľad na budúcnosť, ktorý môže viesť 
k redukcii bežných aktivít. Pocit, že zapájania sa do 
nových aktivít nemá žiadny význam či zmysel. 

Myšlienky na 
sebapoškodenie 
alebo 
samovraždu 

Pretrvávajúce myšlienky a ublíženie sebe samému. Je 
lepšie nežiť. Plány na samovraždu.  

Psychomotorická 
retardácia alebo 
agitovanosť 

Agitovanosť je obyčajne prítomná u pacientov so 
zvýšenou úzkosťou. Inhibícia môže mať v extrémnom 
prípade charakter stuporu.  

Zmena chuti do 
jedla a zmena 
hmotnosti 

Za klinicky významnú sa považuje zmena o 5 % 
v priebehu mesiaca. Zvýšená chuť do jedla sa vyskytuje 
pri atypickej depresii. 

Poruchy spánku Akýkoľvek typ poruchy – problém so zaspávaním, 
s udržaním spánku či predčasné prebúdzanie sa (to je 
typické pre tzv. endogénnu depresiu). Zvýšená spavosť 
pri atypickej depresii.  
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Inferen čná a empirická klasifikácia 

Inferenčná klasifikácia (diagnostika) znamená, že na základe pozorovateľných 

znakov odvodzujeme prítomnosť ďalších znakov, ktoré pozorovateľné nie sú. Napr. 

pacient neudáva prítomnosť halucinácií („hlasov“, „vidín“), pretože ich úmyselne 

nechce priznať (disimulácia). Na základe jeho správania – načúvacie postoje, 

niektoré znaky vo verbálnom prejave, monologizovanie – môžeme s vysokou mierou 

istoty usudzovať, že halucinácie sú prítomné a že porucha patrí medzi psychotické 

poruchy. Empiricky však halucinácie nie sme schopní preukázať ani v prípade, že by 

o nich pacient bol ochotný hovoriť. Ak tento príklad uvedieme v jeho reverznom 

obraze - pacient chce byť hospitalizovaný (z rôznych, najčastejšie sociálnych 

dôvodov). Udáva halucinácie, ale ďalšie znaky, ktoré by svedčili pre psychotické 

ochorenie prítomné nie sú. Udávané halucinácie nezodpovedajú prototypu 

psychotickej poruchy, ktorý poznáme z odbornej literatúry a klinickej skúsenosti 

(napr. majú rozprávkový charakter – vidí strigu, ktorej sa bojí). Inferenčne 

usudzujeme, že to psychotická porucha nie je, že pacient simuluje, hoci, opäť, 

empiricky to preukázať schopní nie sme. Klasifikácia sa v celej medicíne posúva od 

inferenčného k empirickému prístupu, čo je v súlade s koncepciou medicíny 

založenej na dôkazoch (Evidence Based Medicine – EBM).  

Kategoriálna vs. dimenzionálna klasifikácia 

Otázka, či v klasifikačnom systéme použiť oddelené jednotky (kategórie) alebo 

dimenzionálny prístup už bola čiastočne v texte reflektovaná. Predstavme si 

dimenzionálny model afektívneho stavu: „ne-depresia“ – ľahká depresia – 

melancholický stupor. Túto dimenziu by sme mohli ešte rozšíriť smerom doľava – 

euthýmia – povznesená nálada – hypománia – mánia. Základnou otázkou je, či sú to 

stavy, ktorá sa od seba líšia kvantitatívne alebo kvalitatívne. Aj keby sa líšili len 

kvantitatívne pre potreby praxe si musíme stanoviť hranice, kedy sa prejav stáva 

niečím, čo by sme mohli nazvať poruchou alebo chorobou a je potrebné vykonať 

nejaké opatrenia – najčastejšie liečbu. V medicíne je mnoho spojitých (plynulých) 

javov, ktoré sa kategorizujú na základe definovaných hodnôt – spojitými javmi sú 

napr. hodnoty tlaku krvi (TK) či počet červených krviniek. Napriek tomu sa určili 

kategórie optimálneho, normálneho, vysoko normálneho TK a hypertenzie I. – III. 

stupňa alebo kategórie pre anémiu. Je nutné stanoviť hranicu (najlepšie 

jednoznačnú), kedy je pacientovi potrebné podať transfúziu.  
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Hranice kategórií sa môžu stanoviť rôznym spôsobom, ktoré úzko súvisia 

s konceptom normality. Napr. definícia subnormy a mentálnej retardácie stanovená 

pomocou testov s vyhodnotením inteligenčného kvocientu (IQ) je postavená na 

predpoklade normálneho rozdelenia IQ v populácii vyjadreného Gaussovou krivkou. 

Abnormita je určená na základe štandardizovaných odchýlok od priemeru. Vychádza 

sa teda zo „štatistickej normy“. Tento prístup nie je vždy vhodný - zo štatistického 

hľadiska je človek vo veku 50 rokov, ktorý nemá ani jeden zubný kaz abnormálny, 

z funkčného hľadiska normálny - zdravý.  

Oddelenie kategórií na základe funkčnej normality je zložitejšie. Niekedy je 

vykonané konsenzom expertnej skupiny alebo odborných spoločností na rôznych 

regionálnych úrovniach (národné, medzinárodné) a rôznej úrovni záväznosti 

(inštitucionálne nariadenie, odporučenie). Vyššiu hodnotu má validácia kategórii 

prostredníctvom logicky stanovených ukazovateľov vychádzajúc z prediktívnej 

validity. Pri hypertenzii to môže byť napr. mortalita alebo výskyt akútnych 

kardiovaskulárnych udalostí v priebehu určeného časového obdobia v závislosti od 

miery hypertenzie. Pri depresii to môže byť miera funkčného postihnutia (napr. 

pracovného), reakcia na liečbu (potreba antipsychotickej liečby pri najťažších 

stavoch).  

Kategoriálnej klasifikácii sa v medicíne z najrôznejších dôvodov nevyhneme, 

hoci podmienku pre dokonalú klasifikáciu – výlučnosť a oddelenosť kategórií – 

nemôžeme splniť. Štiepenie na množstvo diagnostických kategórií môže mať viaceré 

následky, medzi nimi nárast komorbidity. V psychiatrii je príkladom vzťah depresie 

a úzkosti alebo detailné členenie úzkostných porúch. Tento problém je modelovo 

znázornený na obrázku č. 1. Na základe vonkajších prejavov (symptómov) sú 

identifikované tri oddelené diagnózy (vľavo). Je však možné, že tieto tri diagnózy 

(fenotypové tvary) vyplývajú z jednej spoločnej dimenzie, ktorou je úzkosť, 

a v dimenzionálne vystavanej klasifikácii by sa stanovila len jedna diagnóza so 

špecifikáciou prejavov. Nedá sa jednoznačne tvrdiť, že niektorý model by bol 

výhodnejší. Jednou z nevýhod detailných diagnostických jednotiek je potreba 

realizovať oddelené klinické štúdie pre schválenie indikácie liekov, hoci možno 

predpokladať, že napr. lieky účinné na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy 

budú s veľkou pravdepodobnosťou účinné aj pri liečbe sociálnej úzkostnej poruchy.  
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Obrázok č. 1 Model pre komorbiditu 

 

Nozologický diagnostický systém 

Termín nozológia je v našom prostredí chápaný ako náuka o chorobách, 

príbuzný termín nozografia označuje opis choroby – chorobných príznakov. 

Nozologický klasifikačný systém by bol ideálny za podmienky, že by bol založený 

skutočne na úplných znalostiach choroby. Pokiaľ by to tak bolo, mali by sme poznať 

komplexné etiologické faktory, ktoré chorobu vyvolávajú a patofyziologické procesy, 

ktoré etiologické faktory v organizme spúšťajú. Od toho by mal byť odvoditeľný 

a koncepčne uchopiteľný klinických obraz, následne liečba zameraná predovšetkým 

na etiológiu (čo by logicky malo potlačiť aj symptómy). Znalosť všetkých faktorov by 

nám umožnila stanoviť prognózu (obrázok č. 2). Psychiatria, možno ako jediná 

z medicínskych odborov, explicitne priznáva, že nie je na nozologický diagnostický 

systém dostatočne pripravená. A preto sa v psychiatrii oficiálne používa termín 

porucha, nie choroba a programovo sa pohybujeme na syndromologickej, nie 

nozologickej úrovni. Klasifikácia DSM-5 definuje psychickú poruchu ako „syndróm, 

charakterizovaný klinicky významným narušením kognície, regulácie emócií alebo 

behaviorálnych prejavov, ktorý odráža dysfunkciu v psychologických, biologických 

alebo vývinových procesoch, ktoré podmieňujú duševné fungovanie. Mentálne 

poruchy sú obyčajne spojené s významným distresom alebo disabilitou v sociálnej, 

pracovnej oblasti alebo v iných významných činnostiach.“ Pridržiavať sa 

syndromologickej úrovne a hovoriť o poruche sa zdá pri väčšine stavov v psychiatrii 
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primeraná, ale pri niektorých jednotkách – napr. Alzheimerovej demencii, niektorých 

formách a hlavne priebehoch schizofrénie alebo pri depresii rezistentnej na liečbu si 

asi každý uvedomuje, že máme do činenia s „chorobami“ a nie „poruchami“.  

Obrázok č. 2 Schematické vyjadrenie zložiek nutných pre stan ovenie nozologickej 
jednotky (diagnózy) 

 

Klasifikácia a terminológia 

Klasifikácia a terminológia neznamená to isté. Líšia sa od seba predovšetkým 

mierou vyjadrenia podrobností, detailov, pre čo sa v teórii používa termín informačná 

granularita. Základný pojmový aparát, ktorý sa v praxi je slovník (tezaurus). 

Komunikácia medzi lekármi na oddelení má vysokú informačnú granularitu, 

v slovníku sa môžu používať aj neštandardné, hovorové alebo len lokálne používané 

pojmy. Lexikón je už viac formalizovaný. Obsahuje časť slovníka a je rozšírený 

o vysvetlenie, definíciu pojmov a určenie synoným pre konkrétny termín . Slovník 

konceptov je hierarchicky, multiaxiálne vystavaný slovník pojmov. Nomenklatúra je 

systematicky vytváraná štandardizovaná terminológia, termíny sú autorizované 
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(inštitúciou, odbornou spoločnosťou) a vytvárajú tzv. deskriptory pre danú vednú 

oblasť, ktoré potom môžu slúžiť ako triediace znaky pre klasifikáciu.  

MeSH 

Jedným z najobsiahlejších slovníkov je MeSH (skratka pre Medical Subject 

Headings, slovník, tezaurus, ktorý vypracúva a udržiava Národná lekárska knižnica 

v USA (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html). Slúži predovšetkým na 

indexovanie literárnych zdrojov evidovaných v knižnici. Obsahuje vyše 27 000 tzv. 

deskriptorov, systém je ich schopný prijať viac ako 200 000. Deskriptory sú v MeSH 

hierarchicky vystavané na úrovniach dvanástich kapitol, jednou z kapitol sú duševné 

poruchy. Aplikáciu tohto systému si môžeme dokumentovať na príklade vyhľadávania 

v databáze PubMED (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Ak si zadáme 

vyhľadávanie MeSH termínu „depression“, databáza ponúka 275 435 odkazov; 

zadanie kombinácie „depression/etiology“ 12 020 odkazov a „depression/etiology and 

pathogenesis“ nám ponúkne 61 odkazov. Pre porovnanie – zadanie termínu 

„pneumonia“ ponúkne 112 261 odkazov, zadanie kombinácie „pneumonia/etiology“ 

7375 odkazov a „pneumonia/etiology and pathogenesis“ ponúkne 226 odkazov. Tieto 

údaje sú z 15. mája 2014, čitateľ si môže overiť ako sa počet odkazov s odstupom 

času zmenil.  

DRG 

DRG (Diagnosis Related Groups) by mal byť zavedený aj v Slovenskej 

republike, tento návrh schválila vláda SR v programovom vyhlásení v roku 2011. 

DRG systém nie je klasifikačný systém chorôb, ale jednotlivých pacientov, pričom 

základným triediacim znakom, ktorý by mal vytvárať skupiny (triedy) nie je diagnóza, 

ale náročnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá sa v konečnom dôsledku 

odrazí vo finančných nákladoch za poskytnutú zdravotnú starostlivosť počas 

hospitalizácie. Finančná náročnosť ako podklad na úhradu sa stanovuje na základe 

priradených atribútov (hlavná a vedľajšia diagnóza, vek, vykonané procedúry a iné), 

ktoré sa pomocou zoskupovacieho softvéru priradia ku konkrétnemu pacientovi. 

Jedným z prvkov, ktorý odráža zavádzanie tohto systému je zmena platných 

klasifikačných kódov schválená zákonom NR SR (Zákon 160/2013 zo dňa 17.5.2013, 

Zoznam chorôb uvedený v prílohe č. 1 zákona).  
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Problém s preberaním pojmov 

Štandardizovaný pojmový aparát je pre komunikáciu v medicíne mimoriadne 

dôležitý. Jedným s príkladov problematického porozumenia pojmov je použitie 

skratiek v rôznych odboroch, čo sa môže týkať ochorení, názvov či výsledkov 

vyšetrení. Pre profesionála v špecializovanom odbore je informácia zrejmá, pre 

všeobecného lekára alebo špecialistu v inom odbore môže byť nález plný skratiek 

úplne nezrozumiteľný.  

Ďalším problémom je presah zaužívaných termínov (v súčasnosti hlavne 

z anglického jazyka). Typickým príkladom je skratka ADHD, ktorá zodpovedá názvu 

poruchy Attention Deficit Hyperactivity Disorder uvedenej v americkej klasifikácii 

DSM. Táto kategória nie je ani súčasťou MKCH-10, ale v praxi sa používa. Podobne 

sa v praxi používa skratka OCD (Obsessive compulsive disorder) pre poruchu 

s oficiálnym označením v slovenčine „Obsesívno-kompulzívna porucha“.  

Veľmi závažné nedorozumenia môže spôsobiť interpretácia preložených 

názvov a ich dopad pre prax. V klasifikácii DSM sa používa termín „Major Depressive 

Disorder“ (MDD) alebo „Major Depressive Episode“ (MDE) a do slovenčiny ju 

prekladáme ako „veľká depresia“ a „epizóda veľkej depresie“. Ekvivalentom tejto 

poruchy v MKCH je rekurentná depresívna porucha alebo depresívna epizóda. 

Termín „veľká depresívna porucha“ so sebou však nesie konotát (inak povedané – 

navodzuje dojem), že sa jedná o poruchu ťažkú. Aj epizóda „veľkej depresie“ podľa 

DSM však môže byť klasifikovaná podľa závažnosti ako ľahká, stredná a ťažká. 

A nastáva praktický problém – keďže štúdie s niektorými antidepresívami boli 

uskutočňované s použitím DSM aj v našich oficiálnych dokumentoch – Súhrnoch 

charakteristických vlastností lieku – sa udáva indikácia pre liečbu „veľká depresívna 

porucha“, čo môže byť zavádzajúce pre profesionálov i pacientov.  

Aj v tejto publikácii nie sú niektoré výrazy dôsledne preložené, keďže pre ne 

nemáme prijaté oficiálne ekvivalenty (napr. disabilita, wellbeing) a preto sme radšej 

v texte ponechali pôvodné alebo „poslovenčené“ pojmy.  

Stigmatizácia diagnózou 

Závažným problémom je aj stigmatizácia skupín občanov, ktorí majú niektoré 

poruchy a stigmou sa pre nich stáva aj medicínska – odborná diagnóza. Doteraz sa 

stretneme aj v oficiálnych lekárskych správach s pojmami debilita, imbecilita, idiocia. 
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Pritom v niektorých krajinách by mohol mať lekár pri použití týchto termínov vážny 

problém. Ako uvedieme nižšie, práve zo spoločenských dôvodov bol v DSM-5 

nahradený pojem (a diagnóza) mentálna retardácia.  

Podobný proces sme mohli evidovať v Japonsku. Pre stigmatizáciu, ktorý 

v sebe niesol pojem schizofrénia (v japončine Seishin-bunretsu-byou, v preklade 

rozštiepenie mysle) nahradili oficiálne tento termín pojmom porucha integrácie 

(v japončine Togo Shitcho Sho). Jedným z dopadov premenovania bolo, že 

v priebehu troch rokov sa zvýšil počet pacientov, ktorí boli informovaní o diagnóze 

z 36,7 % na 69,7 % pacientov a klinickí pracovníci považujú nový termín za oveľa 

vhodnejší pre vysvetlenie základov poruchy na základe súčasných poznatkov (Sato, 

2006).  

Validita a reliabilita 

Validita a reliabilita sú základné vlastnosti, ktoré súvisia s postupmi vo 

vedeckom skúmaní a s diagnostickými postupmi (kritériami) i klasifikačným 

systémom.  

Validita  (hodnota, platnosť, právoplatnosť) vyjadruje mieru toho či sa zvolenými 

postupmi vyhodnocuje, stanovuje skutočne to, čo sa stanoviť malo. Jednoznačné 

preukázanie validity môže jestvovať len tam, kde existuje empirický, absolútny, či 

takmer absolútny dôkaz, čo je v medicíne výnimočné. Nejestvuje niekoľko validít, 

validita je len jedna (Ritomský, 2012), no má niekoľko zložiek, ktorých názvoslovie 

a ohraničenie sa prelína. Obsahová validita  vyjadruje skutočnosť, či stanovené 

diagnostické kritériá (napr. pre depresívnu epizódu) zmysluplne pokrývajú 

a zodpovedajú tomu, ako sa depresia v reálnom svete prejavuje (v angličtine sa 

niekedy používa termín „face validity“). Prediktívna validita  vyjadruje mieru v akej 

vieme na základe stanovených kritérií odhadnúť budúci vývoj poruchy. 

Konštruktová validita  je blízka obsahovej validite – súvisí s vytvorením 

(konštruovaním) konceptu, ktorý má byť hodnotený, overovaný. Pokiaľ nie je 

dostatočná validita prostriedkov na hodnotenie (v našom prípade stanovených 

diagnostických kritérií), potom nemusí byť valídny ani samotný konštrukt. Zvolené 

prostriedky môžeme overiť tzv. zlatým štandardom (napr. použitím zaužívaných 

testov alebo názorom expertov) čo nazývame externou validáciou . Takto môžeme 

overiť aj konštrukt (koncept) – pokiaľ použijeme postupy pri ktorých koncepčne 

predpokladáme, že by mali vykazovať tie isté výsledky ako naše navrhované 
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prostriedky (konvergentný dôkaz) alebo použijeme postupy, ktoré by sa nemali 

zhodovať – diskriminačná validácia. Mierou validity konštruktu môže byť aj citlivosť 

akou reflektuje zmenu klinického stavu v čase – zlepšovanie alebo zhoršovanie. Pri 

tom však musíme počítať s možnosťou tzv. „floor“ alebo „ceiling“ efektu (podlaha, 

strop), keď v extrémnych hodnotách stavu – minimálne príznaky alebo veľmi ťažké 

príznaky už stav nepostihuje. Napr. pri extrémne vyjadrenej depresii s depresívnym 

stuporom už nemôžeme overiť všeobecné diagnostické kritériá pre depresívnu 

epizódu, pretože pacient nekomunikuje. Naopak pri zvyškových, reziduálnych 

príznakoch depresie môžeme usudzovať, že depresívna epizóda stále pretrváva, ale 

diagnostické kritériá už splnené nie sú (Blacker a Endicott, 2000).  

V poslednom období sa zaviedol koncept ekologickej validity – vyjadruje 

valídnosť (zmysluplnosť) konceptu pre jeho aplikáciu – aký má celý koncept 

a overované postupy „praktický zmysel“.  

S validitou súvisia termíny senzitivita a špecificita.  Senzitivita vyjadruje 

skutočnosť, či naše prostriedky (diagnostické kritériá) zachytia všetky prípady, ktoré 

by podľa konštruktu zachytiť mali. Otázka napr. môže znieť tak, či všetci pacienti 

s depresiou budú diagnostikovaní pomocou stanovených diagnostických kritérií pre 

depresívnu epizódu. Keďže kritériá neobsahujú položky pre rôzne symptómy bolesti, 

potom by sa mohlo stať, že podľa platných kritérií pacientov s depresiou, ktorá sa 

primárne prejavuje bolesťou, nediagnostikujeme a mohli by sme konštatovať, že 

kritériá nie sú dostatočne senzitívne. Ale ak by sme zaradili do kritérií symptómy 

bolesti mohli by sme stratiť špecificitu kritérií – zachytili by sme síce pacientov 

s algickými symptómami, ale tie by neboli zviazané s depresiou. Z toho vyplýva tzv. 

pozitívna prediktívna hodnota (do akej miery zachytíme skutočné prípady) 

a negatívna prediktívna hodnota a reverzná mierka – tzv. falošná pozitivita a falošná 

negativita. Príkladom z praxe , ktorý túto problematiku ilustruje sú povinné 

skríningové vyšetrenia u novorodencov – musia byť natoľko senzitívne, aby zachytili 

všetky skutočné prípady, nemali by mať žiadnu falošnú negativitu. Falošná pozitivita 

môže byť riešená tým, že v populácii s pozitívnym skríningovým testom sa 

uskutočnia ďalšie vyšetrenia testami, ktoré jednoznačne vylúčia falošne pozitívne 

identifikovaných jedincov pri skríningu.  

Reliabilita  je vlastnosť, ktorá sa vyhodnocuje jednoduchšie ako validita, 

znamená spoľahlivosť, hodnovernosť. Súčasné klasifikačné systémy v psychiatrii 
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viac a programovo akcentujú reliabilitu, niekedy na úkor validity diagnostických 

konštruktov. Zložka reliability, ktorá je zvlášť zdôrazňovaná je tzv. zhoda medzi 

dvoma posudzovateľmi (interrater reliabilita). Vyjadruje mieru nakoľko sa dvaja alebo 

viacerí posudzovatelia zhodujú v hodnotení jedného prípadu. Ak sa má zvýšiť 

interrater reliabilita diagnostických kritérií, ich terminológia musí byť jasná a presná – 

operacionalizovaná.  

Tzv. test-retest reliabilita je miera v akej sa hodnotenie zhoduje v dvoch 

časových bodoch, pritom interval medzi týmito časovými bodmi musí byť vhodne 

zvolený pre zachovanie stability stavu.  

Vnútorná konzistentnosť vyjadruje mieru, v akej sú jednotlivé položky navzájom 

späté a tým je odhadom toho, či všetky položky odrážajú (merajú) ten istý stav. 

Najčastejšie využívanou štatistickou metódou, ktorou sa vyhodnocuje je výpočet 

Cronbachovho alfa. V praxi by sme mohli očakávať, že kritériá pre diagnózu budú 

mať vysokú vnútornú konzistentnosť. Ak má pacient diagnostikovanú depresívnu 

epizódu a v rámci nej suicidálne tendencie, tieto by mali ustúpiť pri zlepšení celého 

syndrómu. Prax nás učí, že to nie je vždy tak.  

Validita a reliabilita nie sú oddelené entity. Validita predpokladá reliabilitu, ale 

naopak to neplatí (Ritomský, 2012) - umelé zvyšovanie reliability nepovedie k tomu, 

že výsledok bude viac valídny.  
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2 HISTÓRIA KLASIFIKÁCIE V  PSYCHIATRII 

Predrenesan čné obdobie 

Klasifikovanie javov je prirodzenou tendenciou človeka a snahy o zatriedenie 

psychických porúch sa objavuje v dávnych historických dobách. Po animistických, 

mytologických a démonologických konceptoch sa objavujú dokumentované systémy 

triedenia chorôb v Indii a Číne. V našej kultúre do súčasnosti pretrváva vplyv 

starogréckeho lekára Hippokrata  (460–367 p.n.l.). Ten v svojom učení skombinoval 

elementy Aesculapovho kultu s viac biologickými konceptmi, ktoré vypracoval 

Pythagoras (582–510 p.n.l.). Ako prvý z filozofov tvrdil, že centrom duševného života 

je mozog. Zásadným príspevkom Hippokrata bolo poukázanie na fakt, že príčiny 

chorôb netreba hľadať v spirituálnych a mystických fenoménoch, ale vo vnútri tela. 

Známy je jeho opis epilepsie ako telesného ochorenia. Do súčasnosti pretrvala jeho 

typológia osobnosti (sangvinik, melancholik, flegmatik, cholerik), vychádzajúca 

z predstavy narušenej rovnováhy základných štiav. Opísal hystériu (hystera = uterus) 

ako dôsledok „agitovaného blúdenia maternice v tele“. Jeho odporúčané liečebné 

postupy boli cvičenie, upokojenie, diéta, venesekcia a aj manželstvo.  

V Platónových  (429–347 p.n.l.) tézach týkajúcich sa duševného života 

môžeme nájsť podobnosti s neskoršou psychoanalýzou – v každom je niečo zo 

zvieraťa, symboliku snov, zdôrazňoval význam dialektického modelu na zmenu 

kognície a systém presvedčení (neskôr kognitívno – behaviorálna terapia). Jeho žiak 

Aristoteles  (384–322 p.n.l.) zotrval v istej miere na idealizme svojho učiteľa 

(myšlienky môžu existovať sami o sebe), na druhej strane však zdôrazňoval empíriu 

a poznanie overované pozorovaním. Jeho práce sú považované za najväčšiu 

syntézu vtedajších poznatkov.  

V prechodnom období medzi starovekými gréckymi mysliteľmi a najznámejším 

lekárom Rímskej ríše Galénom pôsobil Aretaeus  (30–90 n.l.). Pre psychiatriu je 

významný jeho opis melanchólie, prvé opisy prepojenia depresie a mánie, opísal 

cyklotýmiu. Postuloval myšlienku o prepojení osobnostných charakteristík 

a psychických porúch, dlhodobo pozoroval pacientov, čím mohol odhaliť priebeh 

porúch a diferencoval poruchy na základe symptómových zoskupení – syndrómov. 
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Galen  (Claudius Galenus; 131–201 n.l.) vyznával princíp „spiritus anima“ 

(pneuma), nefyzikálneho životného princípu, ktorý je podstatou života. Tieto animálne 

sily ovplyvňujú myseľ tak, že človek vykonáva vôľou kontrolované alebo 

nekontrolované aktivity. Psychické poruchy zapríčiňujú toxické zápalové alebo 

psychické faktory, ktoré priamo ovplyvňujú centrálny nervový systém. Rozoznával 

dva druhy pneumy – jeden, ktorý spôsobuje neurologické prejavy a druhý, ktorý 

ovplyvňuje funkcie ako predstavivosť, racionálne rozmýšľanie a pamäť. Opísal 

katatóniu. Jeho učenie pretrvalo ďalšie stáročia, jeho knihy boli prepisované 

a falzifikované, jeho meno zneužívané a uvádzané na tituly spísané rôznymi inými 

autormi.  

Významným mysliteľom, ktorý prepojil vedomosti románskeho obdobia 

s kresťanskou náukou bol Sv. Augustín  (Aurelius Augustin 354–430 n.l.), potom 

však nasledoval stredovek označovaný ako „doba temna“ so zdôrazňovaním 

démonizmu a povier, s exorcizmom a neoficiálne, neskôr oficiálne pápežom (Gregor 

IX v r. 1233) ustanovenou Inkvizíciou. Tieto prístupy pretrvávali dlhodobo, známa 

príručka na identifikáciu, vyšetrovanie a trestanie čarodejníc Malleus Malefacarum 

bola vydaná v polovici 15. storočia. Na strednom východe pretrvávalo učenie 

starovekých Grékov a Rimanov a bolo zhrnuté v práci Avicennu  (arabsky Ibn Sina; 

980–1037 n.l.) Kánon medicíny. Ten sa od 10. storočia používal ako základná 

učebnica na lekárskych fakultách v Európe i v islamskom svete.  

Od renesancie do 20. storo čia 

Paracelsus (Theophrastus Bombastus Von Hohenheim; 1493–1541) bol síce 

mimoriadne márnomyseľný a veril napr. na liečivé účinky prachu z múmie, no napriek 

tomu patril medzi najväčšie postavy medzi vzdelancami vo svojej dobe. Vo svojom 

diele opísal skupiny psychických chorých – lunatici boli ovplyvnení fázami mesiaca, 

insani mali vrodené a dedičné choroby, vesani boli otrávení jedlom alebo nápojmi 

a melancholici strácali schopnosť rozumne uvažovať, ostatní chorí boli ovládaní 

diabolskými silami a patrili do skupiny obsessi.  

Franz Joseph Gall  (1758–1828) je predstaviteľom frenológie. Na základe 

výskumu, ktorý vykonával aj vo väzniciach a azyloch pre ľudí s mentálnymi 

poruchami identifikoval 27 oblastí a tvarov lebky, ktoré mali charakterizovať 

psychické vlastnosti človeka (kraniológia, organológia).  
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Robert Burton (1576–1640) je autorom knihy Anatómia melanchólie. Bol 

úradníkom, samovzdelancom a trpel na depresiu. Oddiferencoval melanchóliu od 

„šialenstva“ a identifikoval štyri základné kategórie: choroby tela; choroby hlavy 

(mozgu); šialenstvo (mánia); melanchólia.  

Thomas Willis  (1621–1675) opísal artériový okruh v mozgu doteraz 

označovaný jeho menom. Ako prvý zaviedol termíny neurológia a psychológia. Jeho 

najväčším prínosom bolo určenie mozgu ako hlavného regulátora, ktorý túto 

reguláciu uskutočňuje prostredníctvom nervov. Vypracoval klasifikačný systém, do 

ktorého patrili morosis, mania a melancholia.  

Thomas Sydenham  (1624–1689) bol kolegom filozofa Johna Lockea 

a dôsledným empiristom, ktorý neveril na poznatky z kníh založených na 

subjektívnych intepretáciách a teóriách. Poukazoval na psychologické príčiny 

niektorých stavov a ich dôležitosť v rámci syndromologickej analýzy chorôb. 

Dôsledne opísal hysterické prejavy a to aj u mužov. Medzi nimi hysterickú paralýzu 

a epileptiformné prejavy. 

François Boissier de Sauvages  (1706–1767) sa považuje za najdôležitejšieho 

„taxonomistu“ 18. storočia. Okrem medicíny sa zaoberal botanikou a podľa vzoru 

Linného (s ktorým komunikoval a Linné navrhol jeho členstvo vo Švédskej akadémii) 

taxonómie rastlinných druhov vytvoril encyklopedické dielo so zaradením chorôb do 

desiatich tried, 295 rodov a 24 000 druhov (Nosologia methodica). Duševné poruchy 

boli obsiahnuté hlavne v demencii, ktorú delil na demenciu s extracerebrálnymi 

príčinami, poruchy inštinktov a emócií, intelektu a excentrických prejavov, 

„šialenstva“. 

William Cullen  (1710–1790) z Edinburgu sa postupne stal najuznávanejším 

„nozológom“ (Synopsis nosologiae methodicae). Navrhol termín neuróza pre choroby 

na neurologickom podklade spôsobené zápalom alebo dráždením. Jeho súčasník 

Robert Whytt  (1714–1766) rozdelil menej závažné psychické poruchy do troch 

skupín – hystéria, hypochondriáza a nervová exhauscia. George Beard  (1839–1883) 

označil stav nervovej exhauscie ako neurasténia. 

Jean Esquirol  (1772–1840) opísal lypemániu, čo zodpovedá súčasnej depresii. 

Ďalšími stavmi boli monománia, mánia, demencia a imbecilita/idiocia. Jeho žiak 

Jean-Pierre Falret  (1794–1870) identifikoval cirkulujúcu formu duševnej poruchy, 
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ktorá spočívala vo výskyte dlhších období excitovanosti a slabosti. Jules Baillarger  

(1809–1892) pre tento klinický obraz zaviedol termín folie a´ double forme (šialenstvo 

dvojakej formy). Prispel k diferenciácii bludov ako poruchy myslenia a ilúzií, ktoré boli 

bližšie k funkciám senzorickým ako intepretačným.  

Benedict-Augustin Morel  (1809–1873) je známy opisom klinického prípadu 

štrnásťročného chlapca, ktorý nazval dementia praecox a pracoval s konceptom 

degeneratívneho priebehu ochorení. Richard von Krafft-Ebing  (1810–1874) rozšíril 

Morelovu koncepciu degeneratívneho priebehu aj o kriminálne konanie a sexuálne 

deviácie. Zaviedol termín masochizmus podľa mena spisovateľa Leopolda von 

Sacher-Masocha.  

Nemecká psychiatrická systematika,  ktorá sa rozvinula v 19. storočí mala 

dominantný vplyv na naše kultúrne a odborné prostredie. Predchodcom tejto vlny bol 

bol Johann Christian Heinroth  (1773–1843), ktorý bol pravdepodobne prvým 

lekárom povereným vedením katedry psychiatrie. Pôsobil na univerzite v Lipsku. 

Založil systematiku na kombinácii rôznych faktorov, ktoré môžu vyústiť do jednej 

dimenzie a vytvoril teóriu psychického života pozostávajúcu z tripartitnej štruktúry. 

Základom bola animálna inštinktívna úroveň, strednou vrstvou bdelosť s intelektom 

a seba-reflexiou a najvyššiu vrstvu tvorilo vedomie (princíp podobný Freudovej 

organizácii duševného života). Zdôrazňoval psychosomatické princípy.  

Wilhelm Griesinger  (1817–1868) už v mladom veku ovplyvnil nemeckú 

psychiatriu. Zdôrazňoval, že za psychickými poruchami je potrebné hľadať lézie 

mozgu a na týchto nálezoch by mala byť založená klasifikácia. Psychiatria musí byť 

súčasťou iných medicínskych disciplín. Ovplyvnil významných neurológov ako boli 

Thomas Meynert a Karl Wernicke a môžeme ho považovať za biologicky 

orientovaného psychiatra. Psychické poruchy považoval za prejavy chronickej 

progresie od ľahkej cerebrálnej iritácie po degeneratívne prejavy vedúce k demencii. 

Je zakladateľom teórie jednotnej psychózy.  

Karl Ludwig Kahlbaum  (1828–1899) akcentoval triedenie psychických porúch 

podľa priebehu a vyústenia. Mal veľký vplyv Kraepelina, identifikoval, že mánia 

a melanchóĺia môžu byť prejavom jedného patologického stavu. Zdôrazňoval, že za 

kumuláciou symptómov je potrebné hľadať esenciu, ktorá odráža základný chorobný 

proces v pozadí. Zaviedol termíny hebefrénia (spolu s E. Heckerom), katatónia, 

cyklotýmia.  
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Dostávame sa k prelomu 19. a 20. storočia, kedy tvorili, okrem iných, dvaja 

významní psychiatri Emil Kraepelin  (1856–1926) a Eugen Bleuler  (1857–1939), 

ktorých práce rezonujú aj v súčasnosti a informácie o nich sú dostupné vo viacerých 

zdrojoch. V rovnakom období vytvoril svoje dielo Sigmund Freud  (1856–1939), 

tvorca psychoanalytickej teórie, ktorá mala prenikavý vplyv nielen na psychiatriu, ale 

aj všeobecne na kultúru. Z pohľadu vývoja klasifikácie v psychiatrii to bol práve silný 

vplyv psychoanalýzy, ktorý paradoxne vyvolal potrebu „ateoretickej“ klasifikácie 

psychických porúch.  
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3 VÝVOJ SÚČASNÝCH KLASIFIKA ČNÝCH 

SYSTÉMOV V PSYCHIATRII 

Vývoj medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH) 

História súčasných oficiálnych klasifikácií začína vo Veľkej Británii, kde William 

Farr (1807–1883) vypracúva pre potreby centrálneho registra Anglicka a Walesu 

a presadzuje štandardizovanú formu názvoslovia jednotlivých chorôb a príčin smrti. 

Potreba jednotnej klasifikácie chorôb a príčin smrti viedla k zvolaniu medzinárodného 

kongresu v Paríži v r. 1855, na ktorej W. Farr spolu s Marcom dʼEspinom zo 

Švajčiarska navrhli nové klasifikačné systémy. Farr navrhoval rozdelenie chorôb na 

skupiny: epidemické choroby, konštitučné (všeobecné) choroby, lokálne choroby 

zostavené podľa anatomických systémov a choroby, ktoré sú dôsledkom vonkajšieho 

násilia. D´Espina navrhoval klasifikáciu podľa príčin. V r. 1085 bol prijatý 

kompromisný návrh so 139 položkami. Tento systém nebol nikdy medzinárodne 

prijatý.  

Samostatný klasifikačný systém, ktorý syntetizoval poznatky z Británie, 

Švajčiarska a Francúzka malo vypracovaný mesto Paríž. Jeho tvorcom bol riaditeľ 

mestského štatistického úradu Jacques Bertillon (1851–1922). Táto - tzv. Bertillonova 

klasifikácia príčin smrti bola medzinárodne prijatá vo viacerých krajinách a to aj 

v USA a Mexiku. V r. 1900 zvolala francúzska vláda konferenciu s cieľom revízie 

Bertillonovej klasifikácie za účasti 26 štátov, výsledkom bola klasifikácia príčin smrti 

s delením na 179 skupín a prijaté uznesenie o potrebe decenálnych revízií tejto 

klasifikácie. Takže prvé vydanie MKCH-1 môže byť datované rokom 1900. 

Bertillonova klasifikácia bola neskôr premenovaná na Medzinárodnú klasifikáciu 

príčin chorôb a smrti a jej druhá verzia MKCH-2 bola prijatá v roku 1909. Prvá 

svetová vojna oddialila prijatie MKCH-3 (1920). Do prípravy ďalšej revízie sa zapojila 

Zdravotná komisia vtedajšej Ligy národov a MKCH-4 bola publikovaná v roku 1929 

po dohode zástupcov 38 krajín. Obsahovala 155 položiek, ale stále bola zameraná 

na príčiny smrti a nie na klasifikáciu chorôb. Podobný princíp bol aj v MKCH-5 

(1938). Nefatálne ochorenia boli zaradené do medzinárodnej klasifikácie až v jej 

šiestej revízii MKCH-6 v roku 1948, už pod záštitou WHO. Tu sa po prvýkrát objavuje 
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hlavná skupina porúch (celkovo ich bolo 17) s názvom „Duševné, psychoneurotické 

a osobnostné poruchy“. Jednotlivé diagnózy sú pre ilustráciu uvedené v prílohe č. 1 

(v angličtine). Postupne boli prijaté ďalšie revízie - 7. revízia (1956), 8. (1967) a 9. 

(1975).  

Pred ôsmym vydaním (1967) angažovala WHO anglického psychiatra 

P. Stengla na to, aby urobil analýzu psychiatrickej terminológie, ktorá sa používa 

v rôznych klasifikačných systémoch vo svete. Jeho závery potvrdili používanie veľmi 

rôznorodých teórií vo vzťahu k psychopatológii a etiológii psychických porúch. To 

oddeľovalo jednotlivé „tábory“ – napr. tých, ktorí sa pridržiavali psychoanalytického 

prístupu od biologicky orientovaných psychiatrov. Jeho návrh na operacionalizovanie 

definícií však nebol WHO akceptovaný. V deviatej revízii sa objavujú základné opisy 

psychických porúch práve s cieľom štandardizovať terminológiu, ktorá sa 

v problematike psychických porúch používala.  

Naša generácia zažila zmenu z deviatej na desiatu revíziu (MKCH-10; 1992). 

Práce na desiatej revízii začali hneď po publikovaní deviatej a pripravovali sa 

podstatné zmeny. MKCH-9 obsahovala 8 000 kategórií a 17 000 diagnostických 

kódov, MKCH-10 8 000 kategórií a 155 000 kódov. Je zaujímavé, že práve v USA, 

ktoré od úplných začiatkov spolupracovali na vytváraní medzinárodného 

klasifikačného systému, poslednú verziu MKCH úplne neprijali s odôvodnení prílišnej 

komplikovanosti a veľkých nákladov na zavedenie nového kódovacieho systému.  

Pre psychiatriu je významné, že súčasťou vydania MKCH-10 sú dve 

samostatné publikácia venovaná psychickým poruchám. Prvou z nich je „Klasifikácia 

duševných a behaviorálnych porúch: klinické popisy a diagnostické pravidlá“ (1992), 

druhou „Diagnostické kritériá pre výskum“ (1993). Obe publikácie boli preložené do 

češtiny a sú uvedené v referenčných zdrojoch na konci publikácie. Ich osud však 

nebol veľmi dobrý. Prvá publikácia je ťažko čitateľná, druhá v odbornej verejnosti 

(okrem tých odborníkov, ktorí sa venujú aj výskumu a publikovaniu) takmer neznáma.  

Pripravuje sa MKCH-11, očakávalo sa publikovanie v r. 2015, podľa stránky 

WHO sa publikácia odkladá na rok 2017. 

Rodina klasifika čných systémov WHO 

Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej WHO) vytvorila klasifikačné systémy, 

ktoré označuje termínom Rodina medzinárodných klasifikácií (Family of International 
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classifications; WHO – FIC). Tieto klasifikačné systémy by sa mali používať 

integrovaným spôsobom tak, aby sa zdravotné informácie mohli porovnávať na 

národnej aj medzinárodnej úrovni. Malo by to umožňovať získavanie 

a zhromažďovanie údajov, ich analýzu v rámci jednej populácie i medzi populáciami. 

Populácia môže byť definovaná národnou alebo štátnou príslušnosťou, teritoriálnou 

či regionálnou príslušnosťou, môže sa týkať menšín alebo iných definovaných 

skupín. Údaje môžu byť vyhodnocované prierezovo (v jednom časovom bode či 

úseku; bežne sa používa termín cross-sectional) alebo v dlhodobom sledovaní 

(longitudinálne sledovanie).  

Účelom WHO - FIC je predovšetkým zlepšovania zdravia prostredníctvom 

poskytovania kvalitných informácií, ktoré umožnia rozhodovanie na všetkých 

úrovniach (obrázok č. 3). Systém zabezpečuje podporu používania spoločného 

jazyka – terminológie a zlepšenie komunikácie, umožňuje porovnávať údaje medzi 

rôznymi systémami, štátmi a regiónmi. Jedným s cieľov je aj stimulácia 

a podporovanie výskumu (Madden et al., 2007).  

Obrázok č. 3 Dimenzie súboru klasifikácií WHO 

 

Na zabezpečenie týchto cieľov musí byť klasifikácia založená na uznávaných 

vedeckých a taxonomických princípoch, musí byť využiteľná v rôznych kultúrach 

a medzinárodne použiteľná, mala by odrážať viacdimenzionálne aspekty zdravia 

a byť vhodná pre veľmi rozmanitých užívateľov.  

Choroby a pridružené stavy sú uvedené v Medzinárodnej klasifikácii chorôb, 

v súčasnosti platnej desiatej revízii (MKCH-10). Funkčnosť a disabilita je 

klasifikovaná zvlášť v Medzinárodnej klasifikácii funkčnosti, disability a zdravia 
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(International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF). Pomocou 

dimenzií týchto dvoch klasifikačných systémov a ich osí sa stanovuje ochorenie 

a závažnosť postihnutia u jednotlivca.  

Vo vývoji je Medzinárodná klasifikácia zdravotníckych intervencií (International 

Classification of Health Interventions (ICHI). Štruktúra jednotlivých klasifikácii WHO je 

uvedené na obrázku č. 4. 

Obrázok č. 4 Štruktúra rodiny klasifikácií (WHO-FIC)  

 

Skratky (z anglických názvov):  

ATC  The Anatomical, Therapeutic, Chemical; 
ICD-10-NA Application of the ICD to Neurology; 
ICD International Classification of Diseases;  
ICD-DA Application of the ICD to Dentistry and Stomatology, Third Edition;  
ICF International Classification of Functioning, Disability and Health;  
ICHI International Classification of Health Interventions;  
ICD-O-3 International Classification of Diseases for Oncology, Third Edition;  
ICF-CY ICF Version for Childern and Youth; 
ICPC International Classification of Primary Care; International Classification 

of External Causes of Injury;  
WHO-FIC World Health Organization Family of International Classifications; 
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Vývoj klasifika čného systému DSM (Diagnostic and Statistical 
Manual) Americkej psychiatrickej spolo čnosti  

DSM-I a DSM-II 

Aj sa keď v USA vyvíjala klasifikácia chorôb a nomenklatúra v spolupráci 

s medzinárodnými aktivitami, situácia pred II. svetovou vojnou bola taká, že každé 

veľké výučbové centrum si vytváralo vlastnú klasifikáciu podľa aktuálnych potrieb a tá 

si šírila absolventmi štúdia ďalej. Počas II. svetovej vojny zažívala vojenská 

psychiatria nápor nových prípadov a, ako sa uvádza v predslove k DSM-I, len 10% 

prípadov zodpovedalo nejakej kategórii v klasifikácii, ktorá sa používala v štátnych 

nemocniciach. Okrem toho si zdravotné služby jednotlivých armádnych síl vytvárali 

vlastnú klasifikáciu. Hlavný vojenský psychiater William Menninger (známa je aj 

v súčasnosti činná Menningerova klinika) vytvoril klasifikáciu, ktorá sa nazývala 

Medical 203 a neskôr sa stal vedúcou osobnosťou úsilia, ktoré viedlo k publikácii 

DSM-I (1952). Hlavný triediaci znak v DSM-I bola dimenzia organický – 

psychogénny, aj psychózy, vzhľadom na vtedajšie zvyklosti v USA, boli nazývané 

reakciami. Napr. (voľný preklad): „Manic depressive reactions ... sú psychózy 

charakterizované kolísaním nálady a tendenciou k remisii a rekurencii ... Psychotic 

depressive reaction ... by sa mala určovať vtedy, ak je „reactive depresssion“ takej 

kvality, že by sa mala zaradiť do psychotických stavov“. 

DSM-II (1968) už neobsahovala citovaný pojem „reakcia“ pre psychotické stavy, 

bola veľmi podobná, v mnohom zhodná s MKCH-8. Obsahovala už stručné opisy 

chorôb s cieľom zjednotiť nomenklatúru. Jedným z veľkých kritikov vynechania 

termínu „reakcia“ bol brat Williama Meningera Karl – ten, ako významný predstaviteľ 

vtedajšej psychiatrie kritizoval deskriptívny „kraepelinovský“ model a vôbec model 

choroby. Aj psychózu chápal ako reakciu na vonkajšie pomery a za hlavný cieľ 

považoval dostať sa „za symptómy“, pochopiť význam psychotických fenoménov vo 

vzťahu pacienta a prostredia. 
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DSM-III 

DSM-III bola vydaná v r. 1980 a je jej venovaná, vzhľadom na jej význam, 

osobitná podkapitola. Obdobie medzi vydaním DSM-II a DSM-III bolo v USA 

obdobím aktivizácie antipsychiatricky zameraných hnutí či jednotlivcov, sporov medzi 

zástancami rôznych prístupov k psychiatrii aj obdobím keď novo zavádzaná 

psychofarmakologická liečba menila prístupy k liečbe porúch. Uvedieme niekoľko 

publikácií alebo udalostí, ktoré sa považujú za podstatné a viedli k zmene 

v klasifikácii psychických porúch, ktoré sa naplnili v DSM-III.  

Kendell a kol. (1971) porovnali diagnostické závery, ktoré určili psychiatri v USA 

a Veľkej Británii z ôsmich videozáznamov rozhovorov s pacientmi. Celkovo sa na 

hodnotení zúčastnilo 450 psychiatrov, ktorí boli vybraní z akademických inštitúcií aj 

zo štandardnej ambulantnej starostlivosti. Najväčšia nezhoda sa ukázala v tendencii 

psychiatrov z USA diagnostikovať schizofréniu a britských psychiatrov diagnostikovať 

afektívne poruchy, poruchy osobnosti alebo neurózy. Autori uvádzajú, že schizofrénia 

sa na východnom pobreží USA diagnostikovala tak zľahka, že diagnóza strácala svoj 

pôvodný zmysel. Vzhľadom na skutočnosť, že išlo o skúsených psychiatrov, zlá inter-

reater reliabilita poukazovala na skutočnosť, že diagnostické kritériá či zvyklosti, nie 

sú dostatočne štruktúrované a generalizovateľné.  

V r. 1972 bola v Archives of General Psychiatry publikovaná práca Feighnera 

a kolektívu s názvom Diagnostic Criteria for Use in Psychiatric Research (Feighner et 

al., 1972). Autori priamo v práci uvádzajú, že na rozdiel od DSM-II, v ktorej je 

vytvorený diagnostický systém na základe „najlepšieho klinického úsudku 

a skúseností členov klasifikačnej komisie“, ich kritériá sú validované pomocou 

dlhodobého sledovania a rodinných štúdií. V publikácii je uvedených 14 porúch 

s validovanými kritériami, ktoré sa stali „vzorom“ pre DSM-III.  

D.L. Rosenhan, psychológ zo Stanfordskej univerzity, je známy svojim 

experimentom, keď sa on sám a sedem ďalších „pseudopacientov“ ohlásilo v 12 

psychiatrických nemocniciach, s tým, že sú psychicky chorí. Udávali jednoduché 

„hlasy“, inak sa správali bežne. Všetci boli prijatí na oddelenie, vzápätí po prijatí však 

tvrdili, že sa cítia dobre a nemajú žiadne ťažkosti. U siedmich pacientov bola 

stanovená diagnóza schizofrénie, všetci boli hospitalizovaní v dĺžke od 7 do 52 dni, 

priemerne 19 dní. Pseudopacienti zapisovali počas hospitalizácie svoje zážitky 
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a skúsenosti. Druhá časť experimentu spočívala v tom, že nemocniciam bolo 

oznámené, že v priebehu troch mesiacov sa ohlásia „pseudopacienti“. Toto 

oznámenie však bolo fingované - žiadny pseudopacient do nemocnic neprišiel. 

Výskum bol zameraný na to, akému počtu bežných pacientov pridelia tento status. 

Výsledky boli publikované v jednom z najváženejších časopisov Science (Rosenhan, 

1973). Boli široko medializované a prospeli silnému antipsychiatrickému hnutiu, ktoré 

v bolo v tom čase aktívne. Akcentoval sa nielen fakt problematickej diagnostiky, ale 

aj postavenie pacienta na psychiatrickom oddelení, komunikácie s odborným 

personálom a „psychiatrizácia“ bežného správania.  

V decembri 1973 bola schválená zmena znenia diagnózy s DSM-II kódom 

302.0. Jej pôvodné znenie bolo Sexuálna deviácia (302) - homosexualita (302.0). 

Toto znenie nahradila Porucha sexuálne orientácie „... určená pre jedincov, ktorých 

sexuálny záujem smeruje primárne k rovnakému pohlaviu a ktorí sú s tým 

nespokojní, sú s tým v konflikte, alebo si svoju orientáciu želajú zmeniť“ (ego – 

dystónna homosexualita). Zmena bola presadená na základe občianskych aktivít (aj 

dramatických – protesty na výročných schôdzach APA) a populačných výskumov, 

najznámejšie boli výskumy Alfréda Kinseyho (viac na stránke 

http://www.aglp.org/gap/1_history/#declassification). Podstatné je, že zmena 

odrážala spoločenské dianie a dovtedajšie stanovisko k homosexualite ako chorobe 

nebolo udržateľné.  Aj nová diagnostická jednotka bola odstránená v revízii 

DSM-III-R (1987).  

V tomto období, ktoré sa nazvať krízou psychiatrie (aspoň v USA), je do čela 

komisie pre nomenklatúru a klasifikáciu APA menovaný Robert Spitzer. Ten už bol 

konzultant pri príprave DSM-II a spolupracoval so skupinou pracovníkov 

z Washingtonovej univerzity v St. Louis, ktorá sa pre potreby výskumu snažila 

identifikovať homogénne skupiny pacientov, čo bez zmeny diagnostických kritérií 

nebolo možné. Výsledkom týchto snáh boli už spomenuté Feighnerove kritériá a ich 

rozšírením vznikli diagnostické kritériá pre výskum (Rersearch Diagnostic Criteria – 

RDC), ktoré boli publikované v r. 1975 pod vedením R. Spitzera. Časť týchto 

výsledkov sa získala pri výskume biologických faktorov depresie, ktorý sponzoroval 

Národný ústav pre duševné zdravie (National Institute of Mental Health – NIMH). 

RDC boli avizované ako možný podklad pre novú revíziu DSM-III (Spitzer et al., 

1975) s odôvodnením, že jedným z podstatných zdrojov problémov v psychiatrii je 



32 
 

nedostatočná reliabilita a to je príčinou pre ktorú sa nemôže zvýšiť ani validita 

diagnóz. Podstatným faktorom nedostatočnej reliability je kritériová variabilita – keď 

sú nejasne stanovené inkluzívne a exkluzívne kritériá pre určenie psychiatrickej 

diagnózy. Príkladom tohto problému je otázka, či prítomnosť formálnych porúch 

myslenia je nevyhnutná pre stanovenie diagnózy schizofrénie, alebo či je to 

vylučujúce kritériom pre afektívnu poruchu.  

V takomto kontexte bola pod vedením R. Spitzera tvorená DSM-III. Reakcie boli 

už počas prípravy rôzne, často veľmi kritické. Napr. „ ... kto rozhodol o tom, že by sa 

mala táto malá skupinka ľudí snažiť zreorganizovať psychiatrické myslenie 

v Spojených štátoch ... obávam sa, že majú tak arogantný náhľad na svoje poslanie, 

že nie sú ochotní začleniť poznatky, ktoré sme si osvojili za posledných 70 rokov ....“ 

(Paul Fink, budúci prezident APA). Odohral sa i virtuálny zápas o zaradenie či 

nezaradenie termínu neuróza, „čo bolo chlebom a maslom pre psychoanalytikov“. 

DSM-III znamenala aj „zmenu pomeru síl a vedomostnej základne americkej 

psychiatrie“. So spôsobom opisu porúch a s diagnostickými kritériami DSM-III „sa čas 

zmrštil zo životného cyklu na jeden moment, z obsiahleho vyhodnocovania stavu 

pacienta na 45 minútové, prierezové interview“ (citácie podľa Wilson, 1993). Napriek 

všetkým výhradám bola v roku 1980 nová klasifikácia oficiálne publikovaná.  

Základné princípy klasifikácie DSM-III 

Podľa DSM-III vychádza je psychická porucha konceptualizovaná ako klinicky 

významný behaviorálny prejav alebo psychologický syndróm alebo charakteristika 

(v origináli pattern), ktorý sa vyskytuje u jedinca a je spojený buď s prejavmi utrpenia 

(distresom) alebo postihnutím v jednej alebo viacerých dôležitých oblastiach 

funkčnosti (disabilita). Klasifikácia nepredpokladá, že by boli jednotlivé poruchy ostro 

ohraničené a nerieši otázku kvalitatívnej či len kvantitatívnej odlišnosti porúch.  

Aj keď je pri niektorých poruchách známa etiológia – napr. organické, 

psychoreaktívne poruchy, klasifikácia je postavená na ateoretickom 

a deskriptívnom princípe . Inferenčný prístup (pozri vyššie) bol potlačený na 

najnižšiu možnú mieru. Pokiaľ sa niektoré kategórie delia na podskupiny, rozhodnutie 

bolo prijaté na základe názorov expertov. 

Na rozdiel od predchádzajúcich klasifikácií sú v DSM-III uvedené diagnostické 

kritériá  pre jednotlivé poruchy s cieľom zvýšiť reliabilitu diagnóz. Kritériá sú explicitne 
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definované. Táto explicitnosť sa zvykne označovať ako „operacionalizované“ 

kritériá  – tento termín sa však v úvode k DSM-III nevyskytuje. Termín 

operacionalizovaný bol prebratý z modernej fyziky, kde sa namiesto definície objektu 

„ako takého“ stanovili znaky, ktoré objekt prostredníctvom merania potvrdzovali 

v rámci experimentu. Pre definovanie diagnostických kritérií je takto ponímaná 

definícia príliš ambiciózna. Nakoniec, sami autori uvádzajú, že kritériá sú pri väčšine 

diagnóz postavené na úsudku expertov a nie na empirickom výskume. Vtedy platná 

MKCH-8 obsahovala len diagnostické kódy s predpokladom, že diagnostické kritériá 

odborník ovláda na základe štúdiá iných zdrojov.  

DSM-III v sebe zahrnovala viacosový diagnostický princíp . I. os tvorili všetky 

diagnostikovateľné psychické poruchy okrem porúch osobnosti a vývinových porúch, 

ktoré sú klasifikované na osi II. Na III. osi boli klasifikované telesné ochorenia, na IV. 

osi psychosociálne stresory a na V. osi najvyššia miera funkčnosti v období 

posledného roka.  

Systematický opis jednotlivých porúch  spočíva v tom, že sú vždy uvedené 

základné príznaky, pridružené príznaky, vek začiatku, priebeh, postihnutie, 

komplikácie, predispozičné faktory, prevalencia, pomer výskytu podľa pohlavia, 

rodinný výskyt a diferenciálna diagnóza. Autori zdôrazňujú, že DSM-III nebola 

vytváraná ako učebnica - nie sú tam uvedené teórie týkajúce sa etiológie, spôsob 

vedenia a liečby pacienta. Takisto nie je určená na klasifikáciu partnerských, 

rodinných a interpersonálnych problémov ani na riešenie právnej zodpovednosti, 

spôsobilosti na právne úkony alebo zodpovednosti za škody. To všetko musí byť 

posudzované v primeranom inštitucionálnom kontexte.  

Na týchto princípoch sú postavené ďalšie revízie DSM – DSM-III-R  

(R – revidované vydanie; r. 1987), DSM-IV (r. 1994) a jej textová revízia DSM-IV-TR 

(r. 2000). V ďalšej kapitole sa budeme venovať jej najnovšej revízii DSM-5.  
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4 DSM-5 

Klasifikácia DSM-5 bola vydaná v máji 2013. Mala by slúžiť, na základe 

šesťdesiat ročnej tradície opakovaných vydaní, ako flexibilný, praktický a funkčný 

prostriedok pre usporiadanie informácií, ktoré napomôžu pre stanovenie správnej 

diagnózy a správnej liečby psychických porúch. Tiež by mala byť nástrojom pre 

klinikov, podstatným zdrojom vedomostí pre študentov a praktických lekárov 

a referenčným zdrojom pre vedecký výskum. DSM sa využíva v širokom kontexte 

komunikácie medzi zdravotníckymi profesionálmi rôzneho zamerania, sociálnymi 

pracovníkmi, slúži pre štatistické informácie a epidemiologické výskumy. V novom 

vydaní je snaha o harmonizáciu terminológie a kategórií s plánovaným vydaním  

MKCH 11. 

Nová klasifikácia sa očakávala s napätím a počas jej príprave sa v odbornej 

tlači viedla rozsiahla diskusia. Po vyše 30 rokoch od vydania DSM-III bola nádej, že 

by nová klasifikácia reflektovala pokrok, ktorý sa udial vo výskume a liečbe 

psychických porúch. Veď DSM-III bola cielene konštruovaná tak, aby sa docielila 

vyššia reliabilita diagnostiky, čo by malo umožniť nahromadenie poznatkov na zmenu 

čisto deskriptívneho klasifikačného systému. Skutočnosť je však iná, aj táto 

klasifikácia je postavená na rovnakých princípoch, nezohľadňuje sa v nej, alebo 

minimálne sa v nej odráža etiopatogenéza, do diagnostických kritérií nie sú zahrnuté 

žiadne pomocné vyšetrenia (napr. laboratórne či zobrazovacie).  

Podstatné zmeny v klasifikácii DSM-5 oproti DSM-IV- TR 

Terminologické zmeny 

V tejto kapitole uvedieme najdôležitejšie zmeny, ktoré priniesla DSM-5, bez 

toho, že by sme stanovili za cieľ uviesť všetky detaily. To by bolo nad rámec zámeru 

aj rozsahu tejto publikácie.  

Prvou, na prvý pohľad nápadnou zmenou je použitie latinskej namiesto 

rímskej číslice pre ozna čovanie revízie . Je to z toho dôvodu, aby sa jednoduchšie 

a jasnejšie označovali ďalšie revízie. Dokonca je možné, že do platnosti - keďže 
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v súčasnosti je dvojročné prechodné obdobie, kedy oficiálne stále platí DSM-IV-TR – 

už vstúpi revízia označená ako DSM-5.1. 

V DSM-5 sú hlavné skupiny porúch usporiadané iným spôsobom  ako 

v DSM-IV-TR (tabuľka č. 2). Preklad termínov z DSM-5 je veľmi problematický 

a bude tomu potrebné venovať koncentrovanú pozornosť odbornej spoločnosti 

pravdepodobne v spolupráci s jazykovedcami. V ďalšom texte budeme uvádzať na 

niektorých miestach originálne anglické názvy a preklad či návrh prekladu 

a originálny názov. Niektoré termíny sú len veľmi ťažko preložiteľné – napr. 

„disruptive“ je v slovensko-anglickom korpuse slovníkov slovenského jazyka 

(www.slovnik.juls.savba.sk) možné preložiť ako prevratný, nebezpečný, nepokojný, 

rozvratný, výbušný. Myslíme si, že najviac zodpovedajúci preklad by bol „rozkladný“ 

– v zmysle agresívneho narušenia spolužitia, vzťahov. Ale to by si vyžadovalo 

formalizovanú dohodu o používaní pojmu s výkladom.  
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Tabuľka č. 2 Hlavné diagnostické triedy v DSM-5 

Originálny názov diagnostickej triedy  Preklad  

Neurodevelopmental Disorders Neurovývinové poruchy 
Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic 
Disorders 

Spektrum schizofrénie a iných 
psychotických porúch 

Bipolar and Related Disorders Bipolárna porucha a príbuzné 
poruchy 

Depressive Disorders Depresívne poruchy 
Anxiety Disorders Úzkostné poruchy 
Obsessive-Compulsive and Related Disorders Obsedantno – kompulzívna 

porucha a príbuzné poruchy 
Trauma- and Stressor-Related Disorders Poruchy viazané na 

psychotraumu a pôsobenie 
stresorov 

Dissociative Disorders Disociatívne poruchy 
Somatic Symptom Disorders Poruchy s telesnými príznakmi 
Feeding and Eating Disorders Poruchy príjmu potravy 

a poruchy súvisiace s príjmom 
jedla 

Elimination Disorders Poruchy eliminácie 
Sleep-Wake Disorders Poruchy cyklu spánok – 

bdenie 
Sexual Dysfunctions Sexuálne dysfunkcie 
Gender Dysphoria Dysfória súvisiaca s pohlavnou 

identitou 
Disruptive, Impulse Control and Conduct 
Disorders 

Poruchy s výbušnosťou, 
narušenou kontrolou impulzov 
a narušeným správaním sa 

Substance Use and Addictive Disorders Poruchy spôsobené užívaním 
látok a závislosti 

Neurocognitive Disorders Neurokognitívne poruchy 
Personality Disorders Poruchy osobnosti 
Paraphilic Disorders  Parafylické poruchy 
Other Disorders Iné poruchy 
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Jednou z podstatných zmien je chýbanie vymedzenej kapitoly pre „detskú 

psychiatriu“ , čiže v DSM-5 chýba hlavná kapitola porúch s obvyklým začiatkom 

v detstve a adolescencii. Je to vysvetlené snahou zdôrazniť celoživotný vplyv 

a priebeh psychických porúch a neodčleňovať tieto poruchy od iných. Sú integrované 

do klasifikačného systému, ktorý je členený chronologicky, tak ako sa poruchy 

zvyčajne prejavujú v priebehu života. Takže napr. úzkostné poruchy začínajú 

separačnou úzkostnou poruchou. Myslíme si, že takéto štrukturálne členenie zvýši 

citlivosť pre vývinové poruchy a dynamiku rozvoja príznakov u psychiatrov, ktorí 

pracujú prevažne s dospelými pacientmi, no môže byť na škodu detskej psychiatrii 

ako samostatného odboru.  

Terminologickou zmenou, ktorá sa uplatňuje všeobecne v celej klasifikácii je 

nahradenie pojmu “general medical condition”  pojmom “another medical 

condition”. Pôvodný termín zvyčajne prekladaný ako „všeobecné zdravotné ťažkosti“ 

bol teda nahradený termínom preložiteľným ako „iné zdravotné ťažkosti“, ktorý asi 

presnejšie vystihuje podstatu jeho uplatnenia a formulačne viac vyhovuje – 

depresívna epizóda spôsobená „inými zdravotnými ťažkosťami“ (napr. so 

špecifikáciou Cushingovho syndrómu). 

Vynecháva sa termín Not Otherwise Specified (NOS) – ďalej nešpecifikovaná 

a nahrádza sa termínom Not Elsewhere Classified (NEC) – neklasifikovaný inde, 

pokiaľ porucha nespĺňa kritériá uvedené v klasifikácii.  

Neurovývinové poruchy 

Intelektové zneschopnenie (Vývinová porucha intelek tu) 

Intellectual Disability (Intellectual Developmental Disorder)  

Podstatou tejto zmeny je nahradenie termínu mentálna retardácia iným 

termínom. Je to príkladom veľkého posunu, ktorý je spojený s aktivitou rôznych 

občianskych iniciatív čo viedlo a vedie k zmenám postojov k osobám s duševnými 

poruchami. Termíny ako debilita, idiocia, imbecilita sa v našom prostredí ešte, hoci 

podstatne zriedkavejšie ako v minulosti, vyskytnú v zdravotnej dokumentácii alebo 

v profesionálnej komunikácii. V niektorých krajinách by to mohlo mať pre lekára alebo 

iného profesionála vážne dôsledky. Zmena terminológie v klasifikácii DSM-5 bola 

podmienená zákonom – tzv. Rosa’s Law. Zákon signoval prezident Obama v r. 2010 

po jednohlasnom schválení senátom. Rodičia Rose, deväťročného dievčaťa 
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s Downovým syndrómom, vyhrali súdny proces so štátom Maryland, v ktorom žiadali 

o odstránenie termínu mentálna retardácia z oficiálnej terminológie používanej 

v edukačnom a zdravotnom systéme.  

Slovenská terminológia sa s termínom „disability“ vyrovnáva veľmi 

problematicky, preklad „zneschopnenie“ uvedený v tomto texte nepovažujeme za 

najpriliehavejší, termín „postihnutie“ by však už mohlo mať „politicky nekorektný“ 

konotát.  

Závažnosť postihnutia sa stanovuje pomocou IQ, ale podstatnejšie by malo byť 

vyhodnotenie funkčnosti, čo je pre klinickú prax dôležité usmernenie.  

Poruchy komunikácie (Communication Disorders) 

Zahrnujú poruchy reči (jazyka), poruchy zvuku reči (speech sound disorder) čo 

nahrádza predchádzajúci termín fonologické poruchy a poruchy fluencie reči so 

začiatkom v detstve (nahrádza termín zajakavosť - stuttering). Zahrnutá je tiež 

porucha sociálnej (pragmatickej komunikácie), čo je nová diagnóza pokrývajúca 

dlhodobé problémy vo verbálnej aj neverbálnej komunikácii. Táto diagnóza nemá byť 

použitá vtedy, keď je porucha súčasťou autistického spektra.  

Porucha autistického spektra (Autism Spectrum Disor der) 

Koncept tejto diagnózy odráža vedecký konsenzus v tom, že stavy ktoré boli 

predtým kódované samostatne tvorí vlastne jedna porucha s rôznym vyjadrením 

závažnosti. Takže zahrnuje predošlé diagnózy autistickej poruchy (detského 

autizmu), Aspergerového syndrómu, dezintegračnej poruchy v detstve 

a nešpecifikovanej pervazívnej poruchy. Je pozoruhodné, že tak klinicky aj 

spoločensky pertraktovaná diagnóza ako je Aspergerov syndróm (rôzne 

„aspergerovské“ podporné organizácie), sa z klasifikácie vytráca. Táto skutočnosť sa 

dostala dokonca aj do titulkov denníka The Guardian vo Veľkej Británii. 

Delenie triády symptomatických okruhov detského autizmu – narušenie 

sociálnej interakcie, komunikácie a obmedzené a stereotypné záujmy boli zlúčené do 

dvoch skupín: deficit v sociálnej komunikácii a interakcii a obmedzené, opakované 

vzorce správania, záujmov alebo aktivít.  

Klasifikácia umožňuje špecifikovať spojitosť autistického spektra s mentálnou 

retardáciou (podľa novej terminológie s intelektovou disabilitou), so známymi 

telesnými ochoreniami a dokonca s katatóniou.  
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Závažnosť poruchy je stanovená na troch úrovniach a je možné ju identifikovať 

základe potrebného opisu prejavov v oboch doménach. Orientačne je stanovený 

1. až 3. stupeň závažnosti podľa miery potreby podpory (support).  

Špecifické poruchy u čenia  

Pre ne sú stanovené jednotné diagnostické kritériá, s možnosťou špecifických 

kódov pre poruchu čítania, písania a pre poruchu v oblasti matematických operácií. 

Poruchy motorických funkcií 

Bola vytvorená nadradená diagnostická podtrieda s uvedeným názvom. 

Obsahuje jednotky vývinová porucha koordinácie  („neobratnosť“), porucha so 

stereotypnými pohybmi  (do toho zahrnuté napr. aj sebapoškodzovanie pri 

mentálnej retardácii – napr. Lesch-Nyhanov syndróm). Boli sem včlenené aj tikové 

poruchy , ktoré mali v DSM-IV samostatnú podkapitolu. Teraz sú do tejto podskupiny 

zahrnuté štyri diagnózy: Tourettova porucha, perzistentná (chronická) tiková porucha, 

prechodná („provisional“) tiková porucha – keď tiky pretrvávajú menej ako rok a iné 

špecifikované či nešpecifikované tikové poruchy.  

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) 

Skratka označujúca ekvivalent hyperkinetickej poruchy v MKCH 10, je aj 

v našom prostredí bežne používaná. Aj v DSM-5 je 18 symptómov rozdelených do 

dvoch hlavných skupín – porucha pozornosti a hyperaktivita/impulzivita. Dosť 

podstatnou zmenou je vekové kritérium začiatku príznakov – v DSM-IV to bolo pred 

siedmym rokom, v DSM-5 pred dvanástym rokom života. Pri položkách je 

špecifikovaná potreba prítomnosti šiestich alebo viacerých z deviatich príznakov pre 

stanovenie diagnózy, no vo veku 17 a viac rokov a u dospelých sa vyžaduje len päť 

položiek. Tým je podčiarknutá možnosť diagnostikovania tejto poruchy aj v dospelom 

veku. Kódy pre špecifikáciu umožňujú kódovať kombinovanú poruchu, poruchu 

s predominantnou poruchou pozornosti a poruchu s predominantnou 

hyperaktivitou/impulzivitou. Pokiaľ bola v minulosti stanovená diagnóza ADHD 

a v súčasnosti pretrvávajú niektoré symptómy, ktoré vedú k narušeniu v funkčnosti, 

ale diagnostické kritériá nie sú naplnené, kóduje sa špecifikácia „parciálna remisia“. 

Spektrum schizofrénie a ďalšie psychotické poruchy v DSM-5 

Veľmi podstatnou novinkou v DSM-5 je akcentovanie dimenzionality prítomnej 

pri psychotických poruchách a vytvorenie posudzovacej škály, ktorou sa hodnotí 
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závažnosť psychopatologických domén (tabuľka č. 3). Toto jednoduché hodnotenie 

pripomína známu škálu CGI (Clinical Global Impression) a nevyžaduje si špeciálnu 

prípravu. Široké prijatie tohto hodnotenia v klinickej praxi môže byť veľmi prínosné 

pre sledovanie stavu pacienta v čase, i pre porovnávanie závažnosti a štruktúry 

psychopatologických príznakov pri rôznych psychotických stavoch. Dôležité je 

zahrnutie kognitívneho deficitu a jeho posudzovanie. Kognitívny deficit je definovaný 

veľkosťou smerodajnej odchýlky od priemeru pri štandardizovanom testovom 

hodnotení. V komentári v DSM-5 sa však uvádza, že pokiaľ má byť kognitívny deficit 

hodnotený pomocou neuropsychologického vyšetrenia, mal by ho vykonávať 

profesionál vyškolený na používanie týchto inštrumentov. Ak formálne vyšetrenie nie 

uskutočnené, klinik by mal využiť čo najlepšie dostupné informácie na odhad tohto, či 

je deficit sporný, ľahký, mierny alebo závažný v porovnaní s očakávaním vzhľadom 

na vek pacienta.  
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Tabuľka č. 3 Klinicky vyhodnocované dimenzie závažnosti psyc hotických syndrómov 
(Clinician-Rated Dimensions of Psychosis Symptom Se verity)  

DOMÉNA 0 
 

ne
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íto
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né
 

 

1 
sp

or
né

 

2 
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st
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4 
ť
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I. Halucinácie   od sporných prejavov po halucinácie 
s vplyvom na konanie, odpovedanie na hlasy 

 

II. Bludy   od sporných prejavov po bludy s výrazným 
vplyvom na konanie 

 

III. Dezorganizovaná  
reč 

 od sporných prejavov po tak 
dezorganizovaný rečový prejav, že 
pacientovi len veľmi ťažko rozumieť 

 

IV. Abnormné 
psychomotorické 
prejavy 

 od sporných po perzistentné bizarné alebo 
katatónne prejavy 

 

V. Negatívne 
symptómy 

 od sporných prejavov po závažné oslabenie 
faciálnej expresie, gestikulácie alebo 

spontánne aktivity 

 

VI. Narušená  
kognícia 

 < 0,5 SD nižšie 
ako  

0,5 – 1 
SD od 

priemeru 

nižšie 
ako  
1,0 – 2,0 
SD od 
priemeru 

2,0 SD 
od 
priemeru 

 

VII. Depresia   od sporných prejavov po závažnú depresiu, 
s bludom previnenia, seba obviňovania 

 

VIII. Mánia  od sporných prejavov po mimoriadne 
elevovanú, expanzívnu alebo iritabilnú 
náladu a nepokoj 

 

 

Schizofrénia 

V diagnostických kritériách pre schizofréniu  nastali zmeny, ktoré sú 

zdanlivo malé, ale z pohľadu nášho chápanie psychopatológie môžu byť považované 

za závažné. Nekladie sa už dôraz na výskyt Schneiderových symptómov prvého rádu 

a bizarnosť bludov, čo obsahovala predchádzajúca verzia DSM-IV-TR. Prakticky sa 

teda v kritériách nekladie dôraz napr. na intrapsychické halucinácie a autisticko-

dereistické myslenie, čomu sa u nás prikladá pri diagnostike schizofrénie veľký 
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význam. Základné symptómy nutné pre diagnózu sú v DSM-5 veľmi stroho 

vymenované. Môžeme to považovať za zjednodušenie až na hranicu možného 

a samotné symptomatické kritériá bez ďalšieho vysvetlenie či znalostí problematiky 

neposkytujú o schizofrénii ako psychotickej poruche, ktorá má svoj špecifický 

charakter, takmer žiadnu predstavu. 

Najviditeľnejšou zmenou pri schizofrénii je odstránenie podtypov 

schizofrénie.  Tvorcovia DSM-5 odôvodňujú odstránenie podtypov viacerými 

argumentmi. V roku 1990 bolo delenie na subytypy uvedené v 20 % vedeckých 

článkov, v roku 2010 už v menej ako 10 % percentách. Pacienti s diagnózou 

katatonickej schizofrénie tvorili podľa rozsiahlych databáz len približne 1 % všetkých 

pacientov s diagnózou schizofrénie a katatatonický syndróm sa vyskytuje častejšie 

pri iných psychických poruchách (napr. pri afektívnych). Delenie na podtypy sa 

neodráža ani v odporučeniach pre liečbu, nepodporujú ich genetické nálezy a nie sú 

stabilné v čase u jednotlivých pacientov – klinický obraz sa mení (Braff et al., 2013).  

Katatónia  je v DSM-5 definovaná samostatnými diagnostickými kritériami (kód 

293.89) ako špecifikátor (tabuľka č. 4). Je pozoruhodné, že k tomuto kódu sa pridelil 

ako ekvivalent kód podľa MKCH-10 F 06.1, čo je „Organická katatónna porucha“. Ak 

si to porovnáme s kritériami pre katatonický subtyp schizofrénie v MKCH 10, kde je 

organická porucha vylučujúcim kritériom pre katatonickú formu schizofrénie, potom to 

dokumentuje podstatný posun konceptu katatónneho syndrómu v DSM-5.  
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Tabuľka č. 4 Katatonický syndróm v DSM-5  

Príznak  Opis 

Stupor  žiadna psychomotorická aktivita, pacient aktívne nereaguje 

Katalepsia pasívny svalový odpor oproti tlaku 

Waxy flexibility  
(flexibilitas cerea) 

malý odpor alebo až rezistencia proti vyšetrujúcemu 

Mutizmus minimálne verbálne prejavy 

Negativizmus nereagovanie na inštrukcie (pasívny negativizmus) alebo 
opačné reakcie (aktívny negativizmus)  

Zaujímanie polôh 
(posturing – 
nástavy) 

spontánne a aktívne zaujatie postoja (polôh) 

Manierizmus neprimerané, karikované normálne úkony 

Stereotýpie opakované, abnormné, časté pohyby, ktoré nemajú účel 

Agitovanosť bez podnetov z okolia 

Grimasovanie grimasy v mimickom prejave 

Echolália napodobňovanie, opakovanie rečového prejavu 

Echopraxia napodobňovanie, opakovanie pohybových prejavov 

Schizoafektívna porucha  

V diagnostických kritériách pre schizoafektívnu poruchu došlo k podstatnej 

zmene. Pre diagnózu sa akcentuje priebehová a nie prierezová charakteristika. 

V kritériu B je uvedené, že v priebehu života musí byť identifikované dvojtýždňové 

obdobie, keď sú prítomné halucinácie a bludy bez prítomnosti afektívnych príznakov 

(t.j. nevyžaduje sa, aby toto obdobie bolo v rámci jednej epizódy). Dôležitejšie pre 

diferenciálnu diagnostiku oproti schizofrénii však je, že podľa kritéria C musí byť 

prítomná afektívna epizóda (depresia alebo mánia) po väčšinu doby poruchy a myslí 

sa tým celoživotný priebeh. 

V DSM-5 nie je podmienka, že by pri bludovej poruche (delusional disorder) 

mali byť prítomné bludy, ktoré nie sú bizarné a bol vytvorený špecifikátor, ktorým sa 

bizarné bludy kódujú.  
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Afektívne poruchy 

Z formálneho aj obsahového hľadiska je prítomná závažná zmena - v DSM-5 už 

nenájdeme kapitolu „Poruchy nálady“ (Mood disorders“), ale dve samostatné 

diagnostické triedy  bipolárna porucha a pridružené poruchy (Bipolar and Related 

Disorders) a Depresívne poruchy (Depressive disorders).  

Kritéria pre depresívnu epizódu  sa nemenia. Pre presnejšie zaradenie sa 

využijú kódovateľné špecifikátory pre závažnosť, prítomnosť psychotických príznakov 

a pre prítomnosť remisie. Ďalej je možné použiť nekódovateľné špecifikátory: 

„s úzkostným distresom“ (with anxious disstress), „so zmiešanými črtami“ (with mixed 

features), s melancholickými črtami, s atypickými črtami, s psychotickými črtami 

kongruentnými a nekongruentnými s náladou, s katatóniou, s peripartálnym 

začiatkom a so sezónnymi charakteristikami (to len pri rekurentných epizódach). Prvé 

dva špecifikátory sú nové.  

Špecifikátor  s úzkostným distresom  je daný prítomnosťou dvoch z piatich 

symptómov – tenzia, nepokoj, problémy s koncentráciou kvôli obavám, strach z toho, 

že sa stane niečo zlé a strach zo strany kontroly. Do diagnostického komplexu 

depresívnej epizódy sa tak dostáva úzkosť. Tá je pri depresii často prítomná 

a položky úzkosti sú zaradené v hodnotiacich škálach pre depresiu, doteraz však 

nebola súčasťou diagnostických kritérií. 

Špecifikátor „so zmiešanými črtami“  (with mixed features) sa bližšie 

identifikuje stav, keď sa počas depresívnej epizódy počas väčšiny dní jej trvania 

vyskytuje dva až päť symptómov mánie (expanzívna nálady, zvýšenie sebavedomia, 

tachypsychizmus, myšlienkový trysk, zvýšená cielená aktivita, zvýšená riziková 

aktivita, znížená potreba spánku), ale nesmie byť diagnostikovateľný manický alebo 

hypomanický syndróm – vtedy by sa už diagnostikovala bipolárna afektívna porucha. 

Tento špecifikátor bol pridaný s cieľom zvýšiť citlivosť diagnostiky na možný 

bipolárny priebeh ochorenia a pre presnejšie plánovanie a monitorovanie liečby.  

Do klasifikácie bola zaradená diagnóza perzistujúca depresívna porucha 

(dystýmia) – dystýmia v zátvorke je uvedená aj v DSM-5. Je kombináciou veľkej 

depresívnej poruchy a dystýmie z DSM-IV-TR. Zostalo nutné trvanie príznakov 

v období dvoch rokov, pre diagnózy je potrebná prítomnosť najmenej dvoch 

symptómov z piatich (nechuť do jedla alebo zvýšená chuť, insomnia alebo 
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hypersomnia, nízka energia alebo únava, znížené sebavedomie, porucha 

koncentrácie, pocity beznádeje). Špecifikátory sú podobné ako pri depresívnej 

epizóde, ale navyše je tu špecifikátor pre skorý alebo neskorý začiatok s hranicou 21 

rokov, môže sa diagnostikovať „čistý dystymický syndróm“, ale aj perzistujúca veľká 

depresívna epizóda – t.j. bude sem zaradená depresívna porucha s chronickým 

priebehom. Pokiaľ sa v anamnéze počas dvoch rokov vyskytlo 8 týždňové obdobie, 

počas ktorých neboli naplnené kritériá pre depresívnu epizódu, potom sa 

diagnostikuje „perzistujúca depresívna porucha“ so špecifikátorom „s intermitentnými 

depresívnymi epizódami“ a s aktuálnou prítomnosťou alebo neprítomnosťou 

depresívnej epizódy.  

Novou jednotkou je disruptívna porucha regulácie nálady. Diagnostikovať sa 

môže medzi 6 a 18 rokom života. Je charakterizovaná záchvatmi zúrivosti, ktoré sa 

prejavujú verbálne alebo fyzicky a sú neprimerané svojou intenzitou alebo trvaním 

situácii alebo provokujúcemu podnetu. Záchvaty zúrivosti sa vyskytujú v priemere 

trikrát za týždeň, nie sú v súlade s vývinovým štádiom dieťaťa a nálada medzi 

záchvatmi je po väčšinu dní podráždená alebo zlostná. Príznaky pretrvávajú 

najmenej rok a v rámci jedného roka sa nevyskytuje obdobie dlhšie ako 3 mesiace 

bez týchto príznakov. Jedným z dôvodov pre zaradenie tejto diagnózy sú obavy pred 

príliš častým diagnostikovaním bipolárnej poruchy u detí a adolescentov.  

Predmenštrua čná dysforická porucha bola v DSM-IV-TR uvedená v kapitole 

medzi poruchami, ktoré si vyžadujú ďalšie štúdium. Na základe doplnených 

poznatkov sa dostala do hlavnej kapitoly depresívnych porúch. Je definovaná tým, že 

symptómy (najmenej päť) sa vyskytujú počas väčšiny cyklov v poslednom týždni pred 

začiatkom menštruácie, zlepšujú sa bezprostredne po začiatku menštruácie a sú len 

minimálne alebo úplne neprítomné v týždni po menštruácii. K symptómom patria: 

afektívna labilita, iritabilita, intepersonálne konflikty, depresívna nálada, úzkosť 

a tenzia, strata záujmov, únavnosť, zmeny chuti do jedla, hypersomnia alebo 

insomnia, pocit straty kontroly a telesné príznaky ako je napätie v prsníkoch, bolesti 

v svaloch, pocity spuchnutia alebo nárastu hmotnosti.  

Samostatnou diagnózou je depresívna porucha indukovaná látkami/liekmi 

(Substance/Medication-Induced Depressive Disorder). Táto diagnóza sa má 

stanovovať aj pri závislostiach a to vtedy, ak príznaky depresie dominujú a vyžadujú 

si klinickú pozornosť.  



46 
 

Medzi diagnostickými jednotkami, ktoré si vyžadujú ďalší výskum sú zaradené:  

Depresívna epizóda s krátkodobou hypomániou (Depressive Episodes With 

Short-Duration Hypomania). Je definovaná ako stav, ktorý v minulosti spĺňal kritériá 

pre najmenej jednu veľkú depresívnu epizódu a najmenej dve epizódy krátkotrvajúcej 

(2-3 dni) hypománie, počas ktorých boli naplnené symptómové kritériá pre 

hypomániu okrem dĺžky trvania (t.j. menej ako štyri dni).  

Pretrvávajúca komplexná porucha spojená so zármutko m (Persistent 

Complex Bereavement Disorder). Stanovuje sa vtedy ak zármutok spojený so 

špecifikovaným správaním (napr. popieranie smrti blízkeho, príprava jedla pre 

zosnulého) a trvá najmenej 12 mesiacov u dospelých a 6 mesiacov u detí.  

Pre prax môže byť zaujímavá navrhovaná diagnostická jednotka porucha so 

suicidálnym konaním  (Suicidal Behavior Disorder). Zaujímavou aj preto, že 

suicidálne konanie klasifikácia MKCH 10 v psychiatrickej kapitole priamo nepokrýva 

a je nutné použiť kódovanie z kapitoly „X“. Navrhuje sa špecifikácia „súčasná“, ak je 

doba od uskutočneného pokusu 12 alebo menej mesiacov a „vo včasnej remisii“, ak 

sa pokus vyskytol v období od 12 až 24 mesiacov pred stanovením diagnózy. 

Prakticky užitočnou by bola taktiež diagnostická jednotka sebapoškodenia bez 

suicidálneho  úmyslu (Nonsuicidal Self-Injury). 

Úzkostné poruchy V DSM 5  

V DSM-5 nastali významné zmeny v triedení skupiny úzkostných porúch. 

Zostáva podkapitola „úzkostné poruchy“ a objavuje sa nová kategória „obsesívno-

kompulzívna porucha a príbuzné (v origináli „related“) poruchy“. Z úzkostných porúch 

bola vyňatá posttraumatická stresová porucha a akútna stresová porucha a boli 

preradené do podkapitoly „ poruchy súvisiace s traumou a pôsobením stresorov“ 

(Trauma and Stressor-Related Disorders).  

V súlade s koncepciou vekového zaraďovania diagnostických skupín sa na 

prvom mieste medzi úzkostnými poruchami objavuje separačná úzkostná porucha 

a po nej elektívny mutizmus (selective mutism) V diagnostických kritériách pre 

agorafóbiu, špecifické fóbie a sociálnu úzkostnú po ruchu (fóbiu)  sa zmenila 

podmienka (kritérium C v DSM-IV-TR), že sám pacient si uvedomuje neprimeranosť 

úzkostnej reakcie alebo strachu, ktoré sú súčasťou týchto porúch. Neprimeranosť 

úzkosti alebo strachu sa má hodnotiť vo vzťahu ku všetkým situačným okolnostiam. 
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Panický atak nie je kódovateľnou diagnózou, je to špecifikátor, ktorý sa vzťahuje 

hlavne k úzkostným poruchám, ale môže sa použiť pri všetkých diagnózach 

uvedených v DSM-5 aj pri telesných stavoch (napr. respiračných ťažkostiach).  

Spektrum obsedantno kompulzívnej poruchy 

Je známe, že obsedanto kompuzívna porucha  (OCD) sa biologickými 

korelátmi i reakciou na liečbu odlišuje od úzkostných porúch. Teraz sa však OCD 

ocitá v skupine s inými, pomerne heterogénnymi poruchami, ktoré by však mohli mať 

spoločný základ – dysmorfofobická porucha (body dysmorphic disorder), porucha 

zhromažďovania (hoarding disorder), trichotillománia a excesívna exkoriácia – 

excoriation (skin-picking) disorder. Ďalej je vytvorená diagnostická podtrieda pre 

uvedené poruchy, ktoré však sú zapríčinené užívaním látok/liekov. Medzi „inými 

špecifikovanými poruchami“ z okruhu OCD je aj obsedantná žiarlivosť a niektoré 

poruchy, ktoré u nás bývajú nazývané ako exotické tým, že sú viazané na špecifickú 

kultúru. Shubo-kyofu je strach z telesnej deformity, koro strach z toho, že sa penis 

zasunie do tela a spôsobí to smrť a Jikoshu-kyofu zodpovedá bludu zápachu 

vlastného tela.  

Podľa tvorcov DSM-5, vyjadruje to, že OCD je zaradená do klasifikácie po 

úzkostných poruchách blízky vzťah k tejto skupine. Na druhej strane upozorňujú na 

skutočnosť, že v klinike by sme si mali všímať výskyt spoločných znakov, ktoré 

k poruchám z obsedantno-kompulzívneho spektra patria a môžu mať spoločný 

patofyziologický základ.  

V tejto diagnostickej triede je možné uvádzať dva špecifikátory. Jeden sa týka 

náhľadu na ochorenie – pripúšťa sa aj porucha s neprítomným náhľadom/bludným 

presvedčením. V DSM-5 sa uvádza, že ani úplná neprítomnosť náhľadu až bludné 

presvedčenie neoprávňuje na automatickú diagnózu psychotickej poruchy. Druhým 

špecifikátorom je porucha zo spektra OCD s tikmi, tento špecifikátor sa stanovil na 

základe častého súčasného výskytu spektra OCD a tikových prejavov.  

Poruchy v súvislosti s psychoatraumou a stresom  

Kapitola začína v súlade s koncepciou DSM-5 „detskými diagnózami“ – 

reaktívnou poruchou príchy ľnosti  (Reactive Attachment Disorder) poruchou 

denzihibovaného sociálneho zapájania sa  (Disinhibited Social Engagement 
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Disorder). Za stresor sa pri týchto poruchách považuje zanedbávanie, striedanie 

vychovávateľov (primárnych osôb) alebo výchova v podmienkach, kde sa nedá 

nadviazať selektívny úzky kontakt (attachment).  

Zmenili sa kritériá pre postraumatickú stresovú poruchu . Explicitne je 

udávané, že kritériá platia aj pre deti nad šesť rokov, pre deti vo veku menej ako 

6 rokov sú vyčlenené špecifikované kritériá. Je možné, že sa u detí niektoré prejavy 

objavujú v hre. Kritérium A z DSM-IV-TR sa rozložilo do samostatne vymenovaných 

možností: je možnosť priameho zapojenia sa do traumatickej udalosti, možnosť byť 

svedkom traumatickej udalosti, možnosť dozvedieť sa o traumatickej udalosti, ktorá 

sa udiala najbližším – členom rodiny alebo priateľom. Táto udalosť musí byť spojená 

s násilím alebo nehodou. Za traumatickú expozíciu sa v diagnostických kritériách 

nepovažuje podnet sprostredkovaný elektronickými médiami. Symptómy uvedené 

v kritériách sa oproti DSM-IV-TR rozširujú a spresňujú. Pre diagnózu je nevyhnutné, 

aby bolo identifikovaných 9 zo 14 symptómov. Symptómy sú delené do skupín: 

intruzívne symptómy (spomienky, sny, disociatívne reakcie - „flashbacky“, ktoré 

v najzávažnejšom vyjadrení môžu viesť k úplnej strate uvedomovania si aktuálnej 

reality); vyhýbanie sa stimulom alebo situáciám; negatívna zmena kognície (napr. 

disociatívna amnézia, narušený sebaobraz, pocit izolácie); významná zmena 

vzrušivosti (arousal) a reaktivity (ľakavosť, poruchy spánku). Je zavedený 

špecifikátor „s disociatívnymi symptómami“ kam je zaradená depersonalizácia 

a derealizácia. Ďalší špecifikátor umožňuje stanoviť diagnózu s oneskoreným 

začiatkom - ak sa naplnia kritériá po viac ako 6 mesiacoch od traumatickej udalosti.  

Disociatívne poruchy 

Oproti DSM-IV-TR sa nezmenila diagnóza disociatívnej poruchy identity , 

ktorá bola v minulosti označovaná ako mnohopočetná porucha osobnosti. 

V základnej definícii (kritérium A) sa uvádza, že zmena pocitu identity (existencia 

dvoch alebo viac „osobností“) môže byť v niektorých kultúrach spojená so zážitkom 

posadnutosti. Pripúšťajú sa aj neurologické (senzorimotorické prejavy) a možnosť, že 

zmena identity je vnímaná inými ľuďmi, nie priamo postihnutým jedincom. 

Disociatívna fuga  nie je samostatnou diagnózou, ale je špecifikátorom pre 

disociatívnu amnéziu. Disociatívna fuga je vysvetlená ako disociatívna amnézia 

spojená s cestovaním alebo túlaním sa bez zachovalých spomienok (stav 

zodpovedajúci vigilambulantnej obnubilácii – pozn. autora)  
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Poruchy s telesnými príznakmi 

Uvedené označenie (Somatic Symptoms Disorders)  nahradilo naradenú 

diagnostickú triedu somatoformných porúch, ktorá nebola dostatočne dobre 

definovaná a nepresné bolo aj ohraničenie jednotlivých diagnóz. Diagnostické kritériá 

v DSM-IV-TR neodrážali celé spektrum možností vzťahu medzi telesnými príznakmi 

a psychopatológiou a vyžadovala sa vysoká miera výskytu psychopatologických 

príznakov. Podľa DSM-5 je dôležité, že pri poruche s telesnými príznakmi nie je 

vylúčené, že by mal pacient reálnu telesnú chorobu. Môže ju mať, ale nemusí. 

Diagnóza môže byť stanovená vtedy, ak sú prítomné maladaptívne spôsoby 

myslenia, prežívanie alebo správania, ktoré sa vyskytujú aj popri prípadnom reálnom 

telesnom ochorení. Takže pre diagnózu je významnejšia kvalita spracovania 

a spôsob interpretácie stavu a nie prítomnosť či neprítomnosť telesného ochorenia. 

Do tejto diagnózy bude zaradená väčšina pacientov s hypochondriou (diagnóza 

hypochodriáza už v DSM-5 nefiguruje). Pokiaľ dominujú bolestivé príznaky, je 

potrebné použiť tento špecifikátor – takto sa do tejto jednotky včlenila „pain disorder“, 

ktorú obsahovala DSM-IV-TR. Z celého konceptu sa vypúšťa termín „medicínsky 

nevysvetlite ľné symptómy“ , ktorý môže byť považovaný za pejoratívny 

a neprimerane zdôrazňuje dualizmus tela a duše.  

Pokiaľ sú zdôraznené obavy z toho, že by pacient mohol mať závažnú diagnózu 

a nemá pritom telesné ťažkosti, potom tento stav zodpovedá diagnóze anxiózna 

porucha z možnej choroby (Illness Anxiety Disorder)  s možnou špecifikáciou 

„s vyhľadávaním starostlivosti“ alebo „vyhýbaním sa starostlivosti“.  

Ďalšou diagnózou je konverzná porucha  ((Conversion Disorder (Functional 

Neurological Symptom Disorder)) s možnosťou bližšej špecifikácie príznakov – napr. 

paralýzy, tremoru, dysfónie, poruchy prehĺtania a iné.  

Za problematickú považujeme diagnózu „Psychologické faktory 

ovplyv ňujúce iné zdravotné stavy“  (Psychological Factors Affecting Other Medical 

Conditions) – sú sem zaradené rôzne psychologické faktory, ktoré môžu zhoršiť 

ochorenie, nedostatočná adeherencia alebo vystavovanie sa rizikám, ktoré môžu 

zhoršiť základnú diagnózu. Priamo v manuáli je uvedené, že nie je známa 

prevalencia tohto stavu, napriek tomu bol do klasifikácie zaradený.  
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Poruchy príjmu potravy a poruchy súvisiace s príjmo m jedla 

Podkapitola obsahuje diagnózy pica (jedenie nepožívateľných látok), ruminácia 

(regurgitácia potravy s prežúvaním alebo opakovaným prehĺtaním), 

vyhýbavá/reštriktívna porucha príjmu jedla - tá nahradila predtým používanú 

diagnózu odmietania jedla v ranom detstve. Pri diagnóze anorexia nervosa bola 

z kritérií vyradená amenorea – kvôli výskytu anorexie u mužov i u žien, ktoré 

používajú antikoncepciu. Sú presnejšie uvedené kritériá závažnosti anorexie podľa 

BMI: ľahká - BMI ≥ 17 kg/m2; stredná - BMI 16–16.99 kg/m2; ťažká - BMI 15–15.99 

kg/m2; extrémna: BMI < 15 kg/m2. Dôležité je, že diagnózy v tejto skupine sú 

vystavané tak, že by sa nemali prelínať. 

Bude potrebné diferencovať diagnózu bulimia nervosa a binge-eating disorder  

(záchvatové prejedanie sa). Je to nová diagnóza, ktorá bola v DSM-IV-TR uvedená 

ako možný špecifikátor pre anorexiu nervosa. Tá sa mohla špecifikovať na 

reštriktívny typ a „binge-eating/purgative“ – prejedávanie sa so zvracaním (purgatívny 

= očistný, pozn. autora). Druhým špecifikátorom bol reštriktívny typ anorexie – ak 

prejedanie nebolo prítomné a nedochádzalo k vyvolaniu zvracania či použitiu laxatív. 

Diferenciácia binge-eating poruchy voči bulimia nervosa (ktorá je tiež 

charakterizovaná záchvatovým prejedaním sa) je v tom, že pri tejto poruche nie sú 

prítomné kompenzačné behaviorálne vzorce (cvičenie, zaoberanie sa kalorickými 

hodnotami stravy) a medzi záchvatmi prejedania sa nie sú reštriktívne diétne 

opatrenia.  

Do systému nebola zaradená obezita pre komplexnosť jej príčin.  

Poruchy cyklu spánok - bdenie 

Prístup k poruchám spánku a bdenia sa v DSM-5 oproti DSM-IV-TR zmenil. 

Nahradila sa kategória primárnych porúch spánku s dôrazom na skutočnosť, že 

diferenciálna diagnostika aj rozhodnutie o tom, či pacienta odporučiť na 

špecializované pracovisko, ktoré sa zaoberá poruchami spánku nie je len 

odporúčaná, ale mandatórna.  

Pri nespavosti (insomnia disorder)  sa špecifikuje či je nespavosť spojená 

s inými psychickými poruchami alebo telesnými ochoreniami. Môže byť epizodická – 

do troch mesiacov, perzistentná – viac ako tri mesiace alebo rekurentná – dve alebo 

viac epizód nespavosti do roka. Zahrnuje poruchy zaspávania, udržania spánku aj 
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včasné prebúdzanie sa, pričom diagnóza nie je na základe týchto typov 

špecifikovaná. Hypersomnolencia  (Hypersomnolence Disorder) je definovaná 

excesívnou ospalosťou napriek spánku, ktorý trval najmenej 7 hodín. Narkolepsia  

má špecifikátory, ktoré sú spojené aj s diagnostickým kódovaním na štvrtom mieste. 

Tie zodpovedajú príslušnej neurologickej diagnóze a rozlišujú, či je alebo nie je 

narkolepsia spojená s kataplexiou.  

Do tejto kapitoly sú zaradené aj poruchy z okruhu apnoických porúch spánku 

a porúch spánku spojených s hypoventiláciou (Breathing-Related Sleep Disorders), 

kde sa však vyžaduje polysomnografické vyšetrenie a v psychiatrickej praxi 

pravdepodobne títo pacienti prejdú do starostlivosti iných odborov či odborníkov. 

Podrobnejšie sú klasifikované poruchy s narušením cirkadiánnych rytmov 

a s fázovým posunom alebo narušením spánku a bdenia, ktoré súvisí s prácou na 

zmeny.  

Somnambulizmus a no čné strachy (pavor nocturnus)  sú súčasťou „non-

REM spánkových porúch vzrušivosti“ (Non–Rapid Eye Movement Sleep Arousal 

Disorders), pričom somnambulizmus môže byť špecifikovaný podľa toho či je spojený 

s jedením alebo sexuálnou aktivitou (sexsomnia). Nočné mory  majú samostatné 

kódové označenie bez vzťahu k fáze spánku. Porucha viazaná na REM fázu  (Rapid 

Eye Movement Sleep Behavior Disorder) je spojená s vokalizáciou alebo 

komplexnými motorickými prejavmi a do klasifikácia je zaradený aj syndróm 

nepokojných nôh (Restless Legs Syndrome), pričom je pre poruchu uvedený aj 

neurologický kód (G25.81). Pokiaľ je porucha spánku viazaná na užívanie látok 

(závislosti), musí byť narušenie spánku v celom komplexe klinického obrazu 

dominantné.  

Sexuálne dysfunkcie 

Do podkapitoly sexuálnych dusfunkcií sú zaradené diagnózy oneskorená 

ejakulácia, erektilná porucha, porucha orgazmu u mužov a u žien, porucha 

záujmu/vzrušenia u mužov a u žien, genitálno-pelvická bolesť spojená s penetráciou, 

mužská sexuálna porucha s hypoaktivitou a zníženou žiadostivosťou, oneskorená 

ejakulácia, porucha erekcie, predčasná a oneskorená ejakulácia, sexuálne 

dysfunkcie spôsobené látkami/liekmi a iné špecifikované alebo nešpecifikované 

sexuálne dysfunkcie. Vo všeobecnosti sa v DSM-5 sprísnili kritériá pre sexuálne 



52 
 

dysfunkcie s cieľom zamedziť nadmernej diagnostike týchto porúch a vyžaduje sa 

minimálne trvanie porúch v dĺžke 6 mesiacov.  

Dysfória spojená s rodovou identitou 
(Gender Dysphoria) 

Je to nová diagnostická trieda v DSM-5. Vychádza sa z toho, že koncepcia 

DSM-IV-TR, kde boli spolu zahrnuté sexuálne poruchy a poruchy identity, nie je 

podľa autorov DSM-5 oprávnená. Porucha pohlavnej identity nie je ani sexuálna 

dysunkcia, ani parafília, ale je to jedinečný stav, ktorý býva diagnostikovaný v rámci 

psychiatrie/psychológie, aj keď liečba je prevažne endokrinologická či chirurgická.  

Dôležité je oboznámenie sa s terminológiou, s ktorou sa pravdepodobne 

budeme stále častejšie stretávať. Inkongruentný postoj k rodovej identite môže byť 

vyjadrený v mnohorakých variantoch a diagnostické kritériá sú polytetické. 

Systematicky sa používa termín rod (gender) a nie sex (pohlavie)  a termín „iné 

pohlavie“ je nahradený termínom „nejaký altenatívny rod“ (some alternative gender). 

V DSM-5 je používanie termínu pohlavie (sex) a pohlavný (sexual)  určené na 

označenie biologických znakov mužov a žien, ak sa to napr. týka pohlavných 

chromozómov, orgánov alebo hormónov. „Rodové priradenie, ur čenie“  (gender 

assignment) je termín, ktorý sa vzťahuje k počiatočnému priradeniu jednotlivca 

k mužom či ženám. To sa stane väčšinou pri pôrode a preto sa to nazýva „rod pri 

narodení“  (natal gender). Rodové znovuur čenie  (geneder reassignment) označuje 

obvykle oficiálnu, legálnu zmenu rodu. Rodová identita  vyjadruje sociálne 

priraďovanie sa jednotlivca k mužom či ženám, resp. k nejakému inému rodu ako je 

mužský či ženský. Transrodový  (transgender) je termín, ktorý sa vzťahuje 

k situáciám, keď sa jedinec dočasne alebo trvalo identifikuje s iným rodom ako rodom 

určeným pri narodení. Termín transsexuálny  je určený pre jedincov, ktorí 

vyhľadávajú alebo sa podrobili sociálnej a často somatickej zmene z muža na ženu 

alebo zo ženy na muža.  

Poruchy s výbušnos ťou, narušenou kontrolou impulzov a narušeným 
správaním sa 

Táto diagnostická trieda v sebe zlučuje diagnózy predtým zaradené do kapitoly 

porúch so začiatkom v detstve a adolescencii s impulzívnymi poruchami bez ďalšej 

špecifikácie z „dospelej“ časti DSM-IV-TR.  
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Je sem zaradená porucha opozičného vzdoru, intermitentná explozívna 

porucha, poruchy správania s delením symptómov do skupiny agresia voči ľuďom 

alebo zvieratám, ničenie majetku, podvádzanie alebo kradnutie a porušovanie 

pravidiel – zákonov (napr. zostávanie večer mimo domova pred 13. rokom, úteky 

z domu, záškoláctvo). Pokiaľ je jedinec starší ako 18 rokov, potom platí vylučovacie 

kritérium možného diagnostikovania antisociálnej poruchy osobnosti. Pri poruchách 

správania sa môže použiť špecifikátor „s obmedzeným prosociálnym cítením“, ktorý 

je založený na posúdení chýbania ľútosti alebo pocitu viny, chýbania empatie, 

ľahostajnosti k tomu, že nepodáva očakávaný výkon, alebo na posúdení prítomnosti 

prázdnych či deficitných emócií.  

Závislosti a poruchy spojené s užívaním látok 

V DSM-5 je oproti DSM-IV-TR zlúčená diagnóza abúzu od látok a závislosti do 

jednej kategórie. Takže diagnóza závislosti je stanovená vtedy, ak sú splnené 2 z 11 

stanovených kritérií. Je vynechané kritérium možných legálnych dôsledkov 

vyplývajúcich zo zneužívania látok a je pridané kritérium cravingu alebo silnej túžby 

po látke. Závislosť sa kvantifikuje na základe množstva prítomných kritérií pričom 

ťažký stupeň je splnený vtedy, keď je splnených najmenej 6 kritérií.  

Druhý typ porúch spojený s užívaním látok zahrnuje intoxikáciu, odvykací 

syndróm a látkami indukované psychické poruchy. Novinkou je možnosť kódovania 

odvykacieho syndrómu od kanabinoidov a kofeínu. V DSM-5 sa prehľadne v tabuľke 

uvádza, ktorá látka je spojená s psychotickými poruchami, afektívnymi poruchami, 

poruchami spánku, sexuálnymi dysfunkciami, delíriom a neurokognitívnymi 

poruchami, pričom je určené či sa má špecifikovať výskyt pri intoxikácii, odvykacom 

syndróme alebo či sú tieto poruchy perzistujúce.  

Do diagnostickej triedy závislosti je pridaná diagnóza gamblingu . Ostatné 

nelátkové závislosti o ktorých sa diskutuje – závislosť od cvičenia, nakupovania, 

sexuálnych aktvít – nie sú do systému zaradené s odôvodnením, že na to ešte nie je 

dosť poznatkov.  

Neurokognitívne poruchy  
Neurocognitive Disorders (NCD) 

Tento termín nahradzuje diagnostickú triedu, ktorá bola v DSM-IV-TR opisne 

označená ako Delírium, demencia, amnestická porucha a iné kognitívne poruchy. 
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Dôvodom pre „zrušenie“ demencie je nepresnosť označenia (demencia = bez 

rozumu) a jeho pejoratívna konotácia. Termín demencia by sa však mal ďalej 

používať v situáciách, kde sú na to profesionáli i pacienti zvyknutí.  

DSM-5 rozlišuje veľkú („major“) neurokognitívnu poruchu  (VNP) a ľahkú 

(„mild“) neurokognitívnu poruchu  (ĽNP). Okrem toho je do tejto triedy zaradené 

delírium ako samostatne kódovateľná jednotka, amnestický syndróm samostatne 

kódovaný nie je. Poruchy sa diagnostikujú na základe identifikácie postihnutia 

v kognitívnych doménach, ktoré sú v DSM-5 vymenované a opísané aj 

s dvojstupňovou stratifikáciou závažnosti. Patria k nim nasledovné domény: 

komplexná pozornosť, exekutívne funkcie, učenie a pamäť, expresívna a receptívna 

reč (jazyk) a percepčno-motorické funkcie. Ich opis je veľmi podrobný s vysokou 

edukačnou hodnotou.  

Pri stanovení diagnózy VNP a ĽNP sa špecifikuje etiológia (napr. Alzheimerova 

choroba, priónové ochorenie, HIV infekcia), ďalej sa špecifikuje prítomnosť porúch 

konania (behaviorálne poruchy) a závažnosť delená do troch stupňov podľa toho, 

nakoľko je pacient závislý od opatrovateľskej starostlivosti. Pre jednotlivé choroby, 

ktoré sú v pozadí neurokognitívnej poruchy sú stanovené špecifické diagnostické 

kritéria. 

Poruchy osobnosti 

Kapitola porúch osobnosti dokumentuje problematické prijímanie klasifikácie 

DSM-5. Objavujú sa tu poruchy osobnosti tak ako boli uvádzané v DSM-IV-TR. Sú 

zaraďované do troch klastrov. Do klastra A patria paranoidná, schizoidná 

a schizotypová porucha osobnosti, ktoré sú charakteristické čudáctvom 

a excentrickosťou. Do klastra B sú zaradené antisociálna, borderline, histriónska 

a narcistická porucha osobnosti a táto skupina je charakteristická 

dramatickými, emočne silnými a nepredvídateľnými prejavmi. V klastri C je vyhýbavá, 

závislá a obsedanto-kompulzívna porucha osobnosti, ktoré charakterizujú obavy 

a ustráchanosť.  

Poruchy osobnosti sú však uvedené aj v časti III DSM-5 v alternatívnom modeli. 

Zatiaľ čo sa „klasické“ delenie uvedené vyššie pridržiava kategoriálneho prístupu, 

alternatívne delenie je snahou o dimenzionálny prístup. K všeobecným 
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charakteristikám porúch osobnosti patrí porucha „osobnostného fungovania“, 

patologické osobnostné črty a pervazívnosť a stálosť týchto príznakov.  

Parafílie a parafilické poruchy 

V DSM-5 sa nemenili diagnostické kritériá pre parafílie (napr. fetišizmus, 

pedofília, voyerizmus), no zmenil sa koncepčný prístup k týmto sexuálnym 

odchýlkam (z ďalšieho textu vyplýva, že je problém nazvať ich vo všeobecnosti 

deviáciami). Parafília sama o sebe neznamená poruchu, parafilickou poruchou sa 

stáva vtedy, ak spôsobuje distres u samotného jedinca alebo má za následok ujmu 

alebo riziko ujmy u iných osôb. Samotná parafília nie je teda dostatočným dôvodom 

pre klinickú intervenciu, na druhej strane parafilická aktivita môže byť jasným 

kriminálnym aktom.  
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ZÁVER 

Klasifikácia v medicíne a obzvlášť v psychiatrii predstavuje oblasť, ktorá má 

mnoho dimenzií – od teoretickej až filozofickej po veľmi praktickú. Tá sa týka 

konkrétneho pacienta a konkrétneho ošetrujúceho lekára. Stanovenie diagnózy 

a klasifikovanie ochorenia či poruchy má významné dôsledky nielen pre liečbu, ale aj 

ekonomické a sociálne dôsledky.  

Nová klasifikácia Americkej psychiatrickej spoločnosti DSM-5 je ostro 

kritizovaná z rôznych strán a z rôznych dôvodov. Veľká časť kritických postojov sa 

týka princípov klasifikácie psychických porúch na deskriptívnej úrovni bez 

zohľadnenia etiológie, čo je problém, ktorý je v súčasnosti neriešiteľný. No ak sa 

nedá riešiť, potom je otázka načo bolo nevyhnutné pripravovať novú revíziu. Nedá 

sa asi konštatovať, že DSM-5 klasifikácia je horšia ako predchádzajúce verzie. Ťažko 

sa však dá zároveň povedať, že by bola lepšia.  

Thomas Insel, významný vedec a riaditeľ jednej z najvýznamnejších inštitúcii 

v oblasti výskumu v psychiatrie – Národného inštitútu pre duševné ochorenia 

(National Instute of Mental Health – NIMH) – uvádza, že DSM býva označovaná ako 

„biblia“ v oblasti psychiatrie, no v skutočnosti je nanajvýš lexikónom, ktorý vytvára 

zostavu hesiel a definuje ich. NIMH začal projekt na vytvorenie klasifikačného 

systému (NIMH Research Domain Criteria - RDoC), ktorý by bol založený na 

viacerých dimenziách, nielen na opise symptómov a mal by byť podkladom pre novú, 

nozologickú klasifikáciu. Je pravdepodobné, že sa niekedy v budúcnosti takejto 

klasifikácie dočkáme, no dá sa zároveň očakávať aj to, že sa naplnením týchto cieľov 

zmení aj samotná psychiatria v jej súčasnej podobe. 
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PRÍLOHY 

Príloha č. 1 Psychické poruchy uvedené v MKCH-6 
 

(v origináli zo stránky http://www.wolfbane.com/icd/icd6h.htm)  

(300-309) Psychoses 
300 Schizophrenic disorders (dementia praecox) 
300.0      Simple type 
300.1      Hebephrenic type 
300.2      Catatonic type 
300.3      Paranoid type 
300.4      Acute schizophrenic reaction 
300.5      Latent schizophrenia 
300.6      Schizo-affective psychosis 
300.7      Other and unspecified 
301 Manic-depressive reaction 
301.0      Manic and circular 
301.1      Depressive 
301.2      Other 
302 Involutional melancholia 
303 Paranoia and paranoid states 
304 Senile psychosis 
305 Presenile psychosis 
306 Psychosis with cerebral arteriosclerosis 
307 Alcoholic psychosis 
308 Psychosis of other demonstrable aetiology 
308.0      Resulting from brain tumor 
308.1      Resulting from epilepsy and other convulsive disorders 
308.2      Other 
309 Other and unspecified psychoses 

(310-318) Psychoneurotic disorders 
310 Anxiety reaction without mention of somatic symptoms 
311 Hysterical reaction without mention of anxiety reaction 
312 Phobic reaction 
313 Obsessive-compulsive reaction 
314 Neurotic-depressive reaction 
315 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatisation reaction) affecting 

circulatory system 
315.0      Neurocirculatory asthenia 
315.1      Other heart manifestations specified as of psychogenic origin 
315.2      Other circulatory manifestations of psychogenic origin 
316 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatisation reaction) affecting 

digestive system 
316.0      Mucous colitis specified as of psychogenic origin 
316.1      Irritability of colon specified as of psychogenic origin 
316.2      Gastric neuroses 
316.3      Other digestive manifestations specified as of psychogenic origin 
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317 Psychoneurosis with somatic symptoms (somatisation reaction) affecting other 
systems 

317.0      Psychogenic reactions affecting respiratory system 
317.1      Psychogenic reactions affecting genito-urinary system 
317.2      Pruritus of psychogenic origin 
317.3      Other cutaneous neuroses 
317.4      Psychogenic reactions affecting musculoskeletal system 
317.5      Psychogenic reactions affecting other systems 
318 Psychoneurotic disorders, other, mixed and unspecified types 
318.0      Hypochondriacal reaction 
318.1      Depersonalisation 
318.2      Occupational neurosis 
318.3      Asthenic reaction 
318.4      Mixed 
318.5      Of other and unspecified types 

(320-326) Disorders of character, behaviour, and in telligence 
320 Pathological personality 
320.0      Schizoid personality 
320.1      Paranoid personality 
320.2      Cyclothymic personality 
320.3      Inadequate personality 
320.4      Antisocial personality 
320.5      Asocial personality 
320.6      Sexual deviation 
320.7      Other and unspecified 
321 Immature personality 
321.0      Emotional instability 
321.1      Passive dependency 
321.2      Aggressiveness 
321.3      Enuresis characterising immature personality 
321.4      Other symptomatic habits except speech impediments 
321.5      Other and unspecified 
322 Alcoholism 
322.0      Acute 
322.1      Chronic 
322.2      Unspecified 
323 Other drug addiction 
324 Primary childhood behaviour disorders 
325 Mental deficiency 
325.0      Idiocy 
325.1      Imbecility 
325.2      Moron 
325.3      Borderline intelligence 
325.4      Mongolism 
325.5      Other and unspecified types 
326 Other and unspecified character, behaviour and intelligence disorders 
326.0      Specific learning defects 
326.1      Stammering and stuttering of non-organic origin 
326.2      Other speech impediments of non-organic origin 
326.3      Acute situational maladjustment 
326.4      Other and unspecified 


