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Kazuistiky 

 

Spektrum disociatívnych porúch a ich psychodynamika 

Spectrum of dissociative disorders and it´s psychodynamics 

Boris Čech, Alexandra Říhová, Karol Zabák 

 

Súhrn 

Prezentovaná práca poukazuje na spoločnú rovinu pestrého spektra disociatívnych porúch – na ich psycho-

génnu podmienenosť. Približuje prejavy a okolnosti vzniku konverznej slepoty, konverznej paraparézy, tzv. 

hysterickej psychózy a Ganserovho syndrómu u konkrétnych pacientov. Prináša pohľad do psychodynamiky 

v jednotlivých minikazuistikách, pohľad na diagnostiku poruchy či priebeh terapie. Podrobnejšie pripomína 

teóriu nie často sa vyskytujúceho Ganserovho syndrómu a okrajovo spomína i zriedkavú a regionálne špeci-

fickú psychózu Windigo pokladanú za dissociatívnu poruchu. 

Kľúčové slová: disocitívne poruchy, psychodynamika, konverzná slepota, konverzná paraperéza, tzv. hyste-

rická psychóza, Ganserov syndróm. 

 

Summary 

This article shows a common level of varied spectrum of dissociative disorders – their psychogenic interdepen-

dence. It brings the circumstances of the origination of the conversional amaurosis, conversional paraparesis, 

the so-called „hysteric psychosis“ and the Ganser syndrome which occurs to specific patients. It provides an 

insight into the psychodynamics in separate minicase studies, the view on the diagnostic process of the disorder 

or the process of the therapy. It even in detail reminds the theory of often unique Ganser syndrome and mar-

ginally mentions a rare and regionally specific Windigo psychosis as well, which is regarded as a dissociative 

disorder. 

Key words: dissociative disorders, psychodynamics, conversion amaurosis, conversion paraparesis, the so-cal-

led hysteric psychosis, Ganser syndrome. 

 

Disociatívne poruchy sa prejavujú paletou rôznych prí-

znakov – či už ako amnézia, fuga, stupor, kŕče, konverzné 

poruchy – motorické či senzorické, stavy tranzu a posadnu-

tosti... 

DSM-IV zaraďuje do skupiny týchto porúch aj dereali-

začný a depersonalizačný syndróm.  

To čo majú tieto poruchy - s možným diametrálne odliš-

ným obrazom – spoločné je zmienka o ich psychogénnej pod-

mienenosti napr. „najmä ochrnutia a anestézie vznikajú v sú-

vislosti s neriešiteľnými problémami alebo medziľudskými 

konfliktmi“ alebo „všetky typy disociatívnych porúch sa 

upravujú v priebehu niekoľkých mesiacov, najmä ak ich 

vznik súvisel s traumatickou životnou udalosťou“ a tiež „pred-

pokladá sa ich psychogénny pôvod, časová súvislosť s trau- 

 

Psychiatrická klinika FN Nitra, Slovensko a Satalické terapeutické 

centrum s.r.o., Praha 9, Česká republika 

Adresa pre korešpondenciu: MUDr. Boris Čech, PhD.,  

Psychiatrická klinika FN Nitra, Nitra, 

e-mail: boriscech@gmail.com 

matickými udalosťami, neriešiteľnými a neznesiteľnými prob-

lémami alebo narušenými vzťahmi“ resp. sa tiež môžeme do-

čítať, že „jestvuje dôkaz, že strata funkcie je vyjadrením ci-

tových konfliktov alebo potrieb. Príznaky vznikajú v úzkej 

súvislosti s psychickým stresom“. 

Psychoanalytický pohľad na disociatívne poruchy sa 

spája s traumatickým zážitkom a aktiváciou obranných me-

chanizmov – vytesnenia, konverzie do somatických prízna-

kov, regresie. Na rozdiel od obsedantnej poruchy a jej 80 % 

manifestácie u ľudí s obsedantnou osobnostnou štruktúrou sa 

disociatívne poruchy nemusia vyskytovať dominantne u hys-

terických osobnostných štruktúr. 

Pomocou minikazuistík chceme poukázať na psychody-

namiku konverznej slepoty, konverznej paraparézy, tzv. hys-

terickej psychózy a Ganserovského syndrómu. Na záver spo-

menieme špecifické hysterické poruchy subarktického a ar-

ktického pásma vyskytujúce sa u eskimákov a indiánov žijú-

cich v týchto oblastiach s úvahami o ich podmienenosti. 
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Kazuistika 1  

19-ročný muž bol prijatý na neurologické oddelenie pre 

náhle vzniknutú slepotu. Skúsený neurológ volal ako prvé 

konzílium psychiatrické. 

Mierne obézny blonďáčik s riedkymi vlasmi a akné na 

bledej tvári sedel na posteli s tvárou otočenou k oknu... vidí 

len odkiaľ prichádza svetlo a tieň postavy ako prišiel vyšet-

rujúci. Áno, začalo to náhle, včera večer. Oslavovali v dedin-

skej krčme, vypil si trochu s kamarátmi, mal dobrú náladu, 

potom prišlo dievča, ktoré sa mu už dlho páči. Je od nich 

z dediny, stretáva ju, ale nikdy si netrúfal prihovoriť sa jej. 

Keď sa stretnú, usmeje sa naňho. Prišla aj s partiou a jedným 

chlapcom k barovému pultu a niečo si kúpili. Ako vyšli von, 

vybral sa za nimi, chcel ju osloviť, otvoril dvere krčmy a od-

vtedy nevidel nič... zakričal naspäť na kamarátov, že oslepol, 

že tu asi nalievajú metylalkohol... zobrali ho do nemocnice... 

V psychoterapeutickej intervencii je ponúknutá možnosť, 

že by slepota mohla mať istý zmysel v situácii, ktorú pacient 

zažíval, že zabránila vidieť niečo, čo možno pacient vidieť 

nechcel. Pacient nakoniec reaguje s tým, že by to mohlo byť 

to, že dievča je už preňho stratené a zachytáva v sebe ľútosť.  

Nasledujúci deň už konziliára nevyčkal, bol prepustený 

z neurológie s tým, že zrak sa mu postupne vrátil. 

 

Psychodynamicky by sa dalo tomuto prípadu porozu-

mieť na základe raných psychoanalytických teórií hystérie 

(S. Freuda, J. Breuera a francúzskych autorov P. Janeta a A. 

Bineta). U pacienta došlo k rozštiepeniu psychiky, jedna časť 

prežívala realitu - potvrdenie vzťahu dievčaťa s chlapcom, 

ktorý ju sprevádzal - zatiaľ čo druhá časť psychiky pacienta 

ostáva vo svete fantazijnej minulosti - pacientovej túžby na-

plnenia vzťahu s dotyčným dievčaťom. Slepota zabraňuje 

konfrontácii pacienta s realitou potvrdzujúcou nemožnosť 

naplnenia jeho túžob, resp. prísne psychoanalyticky brané - 

sexuálnych prianí.  

   

Kazuistika 2 

Hlbšie do psychodynamiky môžeme nazrieť u 54-ročnej 

pacientky - bývalej policajtky. Liečba nie je úspešná, hoci 

trvá dlho... 

Pacientka bola v detstve poslušným ale prehliadaným 

dieťaťom citovo chladnej matky a otca - policajta. Jej mladší 

brat to podľa jej slov s rodičmi vedel, ona nie. Ako 21-ročná 

sa vydala za vysokoškolsky vzdelaného ambiciózneho muža. 

Kým on bol na VPS, ona mala ťažký pôrod s rizikom, že 

dcéra bude postihnutá. So starosťami o dieťa ostala sama. 

V tom období mávala hnačky. O 6 rokov sa jej narodil syn. 

Po MD pracovala ako policajtka. Dcéra – hoci ešte dieťa - sa 

musela často starať o brata. Pacientke to pripomenulo jej det-

stvo a aby vedela zabezpečiť starostlivosť o syna sama, vzala 

prácu upratovačky v škole, ktorú navštevoval syn.  

Po r. 1989 muž začal podnikať a ona ostala doma. Muž 

nechal na ňu starostlivosť o chod domácnosti. Chodil domov 

večer, nezaujímal sa o ňu ani o deti. Keď mala pacientka 48 

rokov, dospelá dcéra i syn odišli z domu. Vtedy sa u nej opäť 

objavili hnačky a zhoršili sa natoľko, že obmedzovali pacien-

tkino fungovanie. Rok nato s ňou manžel prestal intímne žiť. 

U pacientky sa objavili problémy s chôdzou. Najväčší prob-

lém jej robili schody, spálňa v ich dome je na poschodí, preto 

od objavenia sa problémov s chôdzou spávala pacientka na 

prízemí v obývačke. Posledné 4 roky pravidelne navštevuje 

psychoterapeutické sedenia. 

 

Môžeme uvažovať o nasledujúcej psychodynamike: 

Pacientka bola v detstve prehliadaná – matkou i starou mat-

kou. Všetku pozornosť dostával brat. Bola tak nevidená, až 

mala pocity bezmocnosti a zažívala hnev. Svoje pocity neve-

dela prejaviť. (V neprijímajúcom prostredí mala strach pre-

javiť ich. Mohla by stratiť aj to málo lásky, ktoré dostávala.) 

Situácia s bratom z detstva sa zopakovala v dospelosti. Man-

žel bol ten dôležitý. Jeho potreby boli na prvom mieste. Jej 

život ho zaujímal, len s ohľadom naňho a deti, neskôr ju ig-

noroval i v intímnej oblasti. Pacientka má pocit, že nikoho 

nezaujíma. Robí servis celej rodine, nikto si to nevšíma. Vzda-

la sa zamestnania a upla sa na rodinu. Deti dosahujú dospe-

losť a osamostatňujú sa. Pacientka je definitívne opustená, osa-

melá, bezmocná, nahnevaná, sexuálne frustrovaná. Nemôže - 

či nevie svoje pocity prejaviť. Potláča ich a objavujú sa kon-

verzné symptómy – podľa Freudovej teórie – ako náhradné 

výtvory za predstavu, ktorej sa pacientka bráni – že ostala 

prehliadanou, ako kedysi v detstve... 

V začiatkoch terapie sa pomaly darí hovoriť o pocitoch. 

Pacientkin stav sa mierne zlepšuje, chôdza je istejšia. Pa-

cientke sa darí zveriť so svojim postojom manželovi, vtedy 

sa jej uľavuje. No reakcie manžela sú veľmi tvrdé, bezcitné, 

agresívne. Nazýva ju „guľou na nohe“, vyhráža sa jej rozvo-

dom, nadáva jej. Hovorí, že keď ju on živí, tak si ona nemôže 

dovoliť sťažovať sa. Ďalšie snahy pacientky smerujú k upú-

taniu pozornosti manžela a detí. Pripraví romantickú večeru, 

uprace celý dom, napečie bábovky... No efekt neprichádza. 

Nikto si ju nevšíma, všetci si žijú svoje životy, majú svoju 

prácu, koníčky, lyžovačky, výlety, manžel má kamarátov al-

koholové večierky a na ňu nie je priestor.  

V terapii je vidno, že na jednej strane pacientka nahliada 

na problémy v manželstve a na druhej strane to vôbec nechce 

vidieť. Teší ju, keď manžel miesto o šiestej večer prichádza 

z práce o tretej a keď raz za týždeň idú spolu na nákup. Man-

žel musí ísť s ňou, lebo ona zle chodí... Potom si dajú v ná-

kupnom centre kávičku a to je hotová idylka. No pripútať si 

manžela cez svoju nemohúcnosť nie je také jednoduché. 

Manžel si na existujúci stav zvykol, a tak je nevyhnutné, že 

symptómy sa zhoršujú. A naozaj pacientkine symptómy sa 

zhoršujú. Striedajú sa obdobia, kedy ako-tak chodí a obdo-

bia, kedy už vôbec nechodí. Je potrebné kúpiť invalidný vo-

zík. A nákupy v hypermarketoch prebiehajú tak, že manžel 

ju tlačí na vozíku, potom si dajú kávičku a zase je idylka. 

Psychoterapia je prerušená prestavbou domu, zameranou tak, 

aby mala pacientka na prízemí svoj priestor. V tomto čase je 

už pripútaná na invalidný vozík. Sekundárny zisk z ochore-

nia u pacientky definitívne víťazí. „Náhodou“ sa pri prestav-

be zabudne na bezbariérový vstup do domu a ona je na nie-

koľko týždňov zavretá v dome, z ktorého nemôže bez pomo-

ci von. Nasleduje hospitalizácia, pri ktorej sa stav natoľko 

zhorší, že sa pacientka úplne zoslabnutá dostáva na JIS. Po ¾ 

roku sa pacientka vracia do terapie. Už vôbec nevie stáť na 

nohách. Chodí na akupunktúru, kam ju vozí manžel 4-krát do 

týždňa. Okrem toho chodí na kontrolu k psychiatrovi a raz do 
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týždňa na terapiu. Občas spoločný nákup s manželom... Pa-

cientka trávi so svojim manželom veľa času. Veď ináč to ani 

nemôže byť, veď je nemohúca... 

 

Kazuistika 3  

Závažná psychopatológia bola manifestná aj u 22-ročnej 

študentky. Na oslave svojich promócií skolabovala a dostala 

kŕče, kŕčový stav sa potom ešte 2-krát zopakoval. Pacientka 

bola vyšetrená s negatívny nálezom u neurológa, infekto-

lóga; CT mozgu i EEG boli bez patologického nálezu. Pa-

cientku priviedli rodičia po celodennej zmene v správaní – 

neprimerane sa smeje, nesúvisle rozpráva, chvíľami hyper-

ventiluje. Počas prvovyšetrenia je rozjarená, maznavý tón 

hlasu, čuduje sa prečo jej vyšetrujúci tyká... áno má 22 rokov, 

približne správne povie aj deň narodenia (21.1 miesto 20.1.) 

a dodáva, že sa cíti „ako keby mala 5 rokov“... opisované je 

amentiformné vedomie, infantilné prejavy, inkoherencia, ne-

primeraná elevácia nálady, regresia v správaní. Stav je uzav-

retý ako psychotická porucha. Na oddelení je pacientka ru-

šivá, búcha i kope do dverí, lebo chce telefón, lebo si chce 

kresliť, lebo je hladná, jedlo vypľúva... ľahne si na ping-pon-

gový stôl, kope nohami a vrieska, chvíľu sa smeje, chvíľu 

plače, potom zase hreší, nadáva, „žvatlá“, oblieva sa vodou, 

napáda spolupacientky, vyzlieka sa do naha a tak chce behať 

po oddelení, hádže sa na posteli, oblizuje si pery, prsty, mas-

turbuje... 

Zjavná regresia, psychotická kvalita fungovania, spúšťa-

cie psychogénne faktory dovoľujú uvažovať o tzv. hysteric-

kej psychóze.  

Keďže pacientka bola vo výraznom regrese, nebolo možné 

s ňou realizovať bežné psychologické vyšetrenie. Pacientka 

nebola schopná ani kresliť. Na konkrétne inštrukcie nakresliť 

strom či postavu pacientka iba čmárala po papieri, po dokon-

čení mala pocit že úlohu splnila. V ROR nebolo možné zís-

kať ani jednu odpoveď. Jej opis seba, resp. svojej rodiny bol 

infantilný, reč spevavá, detská, jednoslovná či v jednodu-

chých vetách. Pri snahe diferenciálno-diagnosticky identifiko-

vať možné konfliktné pozadie poruchy sme zaradili do komu-

nikácie plyšové hračky. Pri opise svojej rodiny a otca pacient-

ka vzala do rúk plyšového lyšiaka a ohmatavála mu chvost, 

pričom sa neustále snažila (i silou) presunúť ho dopredu - do 

podoby stoporeného pohlavného údu a intenzívne ho stláčala.  

Počas infantilnej komunikácie pacientky s rodičmi počas 

návštev sa usilovala rukami hmatať otcovi v rozkroku. Uve-

dené konanie nekomentovala ani nerozumela slovám o po-

hlavných orgánoch. Na oddelení často stereotypne opako-

vala, že „má ocka rada.“  

V rozhovore s rodičmi bolo možné identifikovať výrazný 

podiel otca na citovom živote pacientky a jej sestry. Otec bol 

zaangažovaný do vzťahov dcéry, aj do aspektov jej psycho-

sexuálneho dozrievania. Tesne pred dekompenzáciou stavu 

otec dcére povedal, že s ňou pôjde na prvé gynekologické vy-

šetrenie, aby jej lekár predpísal antikoncepciu, domnievajúc 

sa, že jeho dcéra ešte nemala pohlavný styk. Pred možnosťou 

otcovho zistenia, že ona už s priateľom pohlavný styk mala, 

prišlo k dekompenzácii do infantilného regresného stavu.  

Psychodynamicky: Zo psychologického pozadia postup-

ne vychádza najavo, že v kontraste k formálnej možnosti sa-

mostatnosti a dospelosti pacientky – po promócii - je neod-

separovaná od rodičov. Dobre adaptovaná, pasívne prispôso-

bivá dcéra predsa má tajne sex s priateľom, ktorého otec po-

kladá za jej „len študentskú lásku“. Ožíva vážny konflikt me-

dzi jej sexuálnymi túžbami (pôvodne v oidipálnej konštelá-

cii) a superegom, čo vedie k ťažkej disociácii.  

 

Kazuistika 4  

S veľmi zriedkavou duševnou poruchou sme sa mohli 

stretnúť u 40-ročného muža, ktorý bol na psychiatriu odos-

laný z neurológie s dg. akútnej a prechodnej psychotickej po-

ruchy, organického psychosyndrómu, stav po kraniocerebrál-

nej traume s netypickým obrazom. Pacient bol najskôr sledo-

vaný neurologicky po autonehode s podielom ebriety a mini-

málnym krvácaním do mozgu v okcipitálnej oblasti a prechod-

ným bezvedomím. Heteroanamnesticky bol zo strany otca 

predpokladaný psychotický stav pre autonehodu.  

 Podľa zistených údajov pacient vyrastal s oboma ro-

dičmi. Počas základnej školy sa dobre adaptoval, bol nadprie-

merne inteligentný, mal široko rozvinuté záujmy. Veľmi 

pekne kreslil a bavil ho aj dizajn. Po strednej škole študoval 

na stavebnej fakulte, pretože mu nešla matematika, tak školu 

nechal a matka mu vybavila pedagogický smer výtvarnú vý-

chovu. Túto školu aj dokončil. Po škole vystriedal niekoľko 

zamestnaní, nikde dlho nevydržal, najskôr učil na niekoľkých 

základných školách, neskôr predával nábytok a potom bol 

kalkulátorom v priemyselnom podniku. Počas strednej školy 

začal vraj chodiť s rôznymi partiami, okrem pitia alkoholu 

užíval aj iné návykové látky. V 26. roku jeho života mu zom-

rela matka. Zakrátko si našiel o 18 rokov staršiu partnerku, tá 

ho však po 4 rokoch vyhodila. Viedol divoký život, v žiadnej 

práci dlho nevydržal, všetky peniaze väčšinou rozhádzal 

alebo prehral pri hraní. Rýchlo vedel medzi ľudí zapadnúť, 

dokázal si získať ich priazeň a dôveru. Na verejnosti vedel 

dobre vystupovať. Bol trestne stíhaný za krádež auta a vy-

kradnutie chaty. Neskôr sa oženil s partnerkou o 12 rokov 

staršou. Manželstvo bolo bezdetné.  

 V kontakte síce pacient spolupracuje, neudrží však očný 

kontakt. V rozhovore je pohotový, reč je dynamická, psycho-

motorika živá, pri osobných údajoch je časté váhanie, vágne 

a približné odpovede. Uvádza že „je učiteľ výtvarnej vý-

chovy na vysokej škole, rodičia ho sem poslali, pretože sa im 

nezdal po autonehode. Mal aj nejaké voľnejšie vzťahy, ale 

nevie, ako to dopadne... Možno je aj ženatý, to by teda mal 

byť po svadbe... Nedávno mu zomrela mama alebo babka... 

mal by im asi zabezpečiť pohreb... ale potrebuje na to nejaký 

čas...“ Momentálne študuje „psychiatriu alebo psychológiu“. 

Sú prítomné príznačné poruchy orientácie: „je utorok, streda, 

štvrtok?“, belle indifference, paralógia, pithiatiformná reak-

tivita, zabiehavé myslenie, paranoidita a ganserizmus. Pozo-

rovanie uvedených príznakov spolu s výsledkami psycholo-

gických testov nás viedlo k záveru diagnózy Ganserovho 

syndrómu.  

Na oddelení pacient je často popletený, blúdi po chod-

bách, opakovane berie pacientom veci, ktoré chce následne 

predať, kvôli čomu sa dostáva do konfliktu. Zo strany perso-

nálu je však usmerniteľný a podrobivý. V psychologickom 
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vyšetrení je ochotný spolupracovať, má záujem aj o psycho-

logické testy. Neudrží však dostatočne pozornosť, rýchlo 

stráca motiváciu. Chýba neistota, resp. obava zo straty kon-

troly prítomná u organických pacientov. Výsledky vyšetrenia 

kognitívnych funkcií sú nadpriemerné, k riešeniam pristu-

puje flexibilne. Na otázky reaguje pružne a dynamicky. Pri 

dotazoch na osobné údaje a aktuálne vzťahy sú však jeho od-

povede približné a vágne. V ROR je príznačný extraverto-

vaný zážitkový typ, apercepcia je však nekvalitná, časté je 

zhoršovanie inak konvenčných odpovedí. Ďalej v klinickom 

dotazníku CAQ zisťujeme zvýšené hodnoty v škále senziti-

vity a sebestačnosti. Pozoruhodné sú však i jeho kresby, na-

priek skutočnosti, že musíme brať do úvahy i určitú štylizá-

ciu učiteľa výtvarnej výchovy.  

Obrázok 1. Kresba postavy.  

 

Obrázok 2. Kresba stromu.  

Jednoznačne sa nám u pacienta nepodarilo nájsť psycho-

dynamické vysvetlenie konfliktného pozadia jeho poruchy. 

Podľa parciálnych údajov získaných od otca pacienta a jeho 

samotného sme sa domnievali, že hlavným intrapsychickým 

konfliktom pacienta je neriešiteľná situácia medzi potrebou 

odísť zo vzťahu s manželkou (pacient si našiel o 12 rokov 

staršiu manželku krátko po smrti matky - oidipálna väzba) 

a súčasnou túžbou žiť s novou partnerkou, čo bolo však pre 

jeho rodinu a pravdepodobne i introjekty v pacientovi samom 

nepredstaviteľné. Východiskom sa stáva pseudodementný 

stav, v ktorom pacient uviazne tak hlboko, že jeho otec rieši 

nakoniec vzniknutú situáciu umiestnením pacienta v Do-

move sociálnej starostlivosti. 

Dovoľujeme si pripomenúť i trochu teórie k tejto nie čas-

tej disociatívnej poruche. 

Ganserov syndróm (GS) 

- zriedkavý, disociatívny stav, ktorého etiológia, klasifiká-

cia ako i konštelácia symptómov sú stále predmetom skú-

mania. V klasifikácii duševných porúch bol Ganserov 

syndróm v DSM III uvedený najskôr medzi predstiera-

nými poruchami a neskôr v DSM III-R bol zaradený me-

dzi disociatívne poruchy a zostal tam aj v DSM IV. Podľa 

MKCH-10 je zaradený do F40-49 – F 44.80. Je nazývaný 

tiež pseudodemencia+; 

- najdôležitejším znakom Ganserovho syndrómu je dáva-

nie približných odpovedí, tak ako to opísal Sigbert Ganser 

roku 1897. Hoci postihnuté osoby poznajú svoje mená, iba 

odhadujú svoje kľúčové osobné informácie ako vek, ad-

resa, zamestnanie. Takisto dávajú iba približné odpovede 

v súčtoch, dňoch, mesiacoch a rokoch. Rovnako pomeno-

vávajú iba približne niektoré objekty (napríklad ceruzka 

namiesto pera a pod.); 

- mali by byť prítomné aj ďalšie disociatívne príznaky, ako 

je dezorientácia, zahmlené vedomie, amnézia na udalosti 

v minulosti. Okrem nich sa môžu vyskytovať takisto i ďal-

šie prídavné symptómy; 

- súčasné edícia DSM IV nešpecifikuje presne trvanie, množ-

stvo a typy symptómov, ktoré musia byť súčasne prítomné; 

- Ganserov syndróm sa najčastejšie vyskytuje u mužov vo 

veku 35 rokov a priemerne trvá 1 mesiac. V západných 

kultúrach je postupne na ústupe i vďaka postupnému ús-

tupu hystérie. GS je však opísaný i na Ďalekom východe 

a v Indii.  

 

Etiológia 

Pri GS môžu byť často identifikované náhle stresy, vrá-

tane organického mentálneho ochorenia, osobných konflik-

tov, nezriedkavé sú i súdne spory, uväznenie či snaha o inva-

liditu. V tomto kontexte sa pri diagnostike vedie často debata 

medzi účelovosťou a ziskom z ochorenia. Pri diferenciálnej 

diagnostike je potrebné rozlíšiť medzi vážnym organickým 

či psychiatrickým ochorením, depresívnou poruchu, porane-

ním hlavy alebo záchvatmi. V literatúre sú väčšinou opísané 

prípady pacientov, ktorí trpia práve takouto komorbiditou. 

Ganserov syndróm je opísaný aj ako začiatok vážnej psycho-

tickej či depresívnej poruchy.  
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V liečbe sa predpokladá že paralógia v Ganserovom syn-

dróme súvisí s paletou disociatívnych príznakov a sú zalo-

žené na hypnotickej logike, ktorá umožňuje pacientovi si-

multánne vedieť - ako i nevedieť - konfliktné skutočnosti. 

V liečbe následne konfrontácia súčasných protirečení nie je 

veľmi prínosná. Môže viesť k intenzifikácii paralógie. Štruk-

turované, protektívne a suportívne prostredie pri súčasnej 

liečbe komorbidných porúch ako i explorácia stresorov vedie 

niekedy k rýchlemu vyliečeniu syndrómu.  

Medzi dissociatívne poruchy sú zaraďované i špecifické 

poruchy s relatívne ustálenými psychopatologickými pre-

javmi u obyvateľov severných oblastí Kanady a Sibíru.  

Tzv. psychóza Windigo sa vyskytuje u pôvodných oby-

vateľov severovýchodných oblastí Severnej Ameriky a Sibír-

skej oblasti. Je zriedkavou pripomienkou kanibalského ritu-

álu. Tradične sú prípady pripisované posadnutosti, v dô-

sledku ktorej sa postihnutí (prevažne muži) menia na kani-

balské príšery. K príznakom patrí depresia, vražedné nebo 

samovražedné myšlienky a bludné nutkavé tendencie jesť ľud-

ské mäso. Väčšina takto postihnutých bola vylúčená zo spo-

ločnosti, kde žili alebo boli odsúdení na smrť. Súčasné opisy 

hodnotili epizódy ako hysterickú psychózu vyprovokovanú 

chronickým nedostatkom potravy a kultúrnymi mýtami 

o hladovaní a príšerách windigo. Podľa dostupných údajov 

sa ľudia postihnutí „windigo psychózou“ v severnej Kanade 

objavujú dodnes. 

 

Záver 

Pôvodne vonkajšie konflikty dieťaťa sa počas jeho vý-

voja stávajú vnútornými. V dospelosti nie je človek pred svo-

jimi vnútornými konfliktmi uchránený, jeho rané konflikty 

sú v ňom - skryté, ale stále živé. Nosí ich neustále v sebe. 

V situácii, keď zacíti naraz dve rôzne tendencie, keď zažíva 

túžbu po niečom a zároveň to vníma ako niečo nepatričné, 

zlé, nevhodné a je to v súvislosti s jeho skrytým konfliktom, 

prináša rozhodovanie pre človeka veľkú záťaž. Môže sa cítiť 

vyčerpaný nenachádzajúc riešenie, môže mať pocit, že mu 

niet pomoci, cíti sa osamotený. Hysterický (disociatívny či 

konverzný) príznak je istým aktuálnym východiskom v tejto 

situácii, konflikt sa zástupným spôsobom podarí „vyriešiť“. 

Tento fakt môže priniesť úľavu v ťaživom prežívaní človeka 

(možno to je dôvod typického belle indifference opisovaného 

pri disociatívnych poruchách). Uviaznutie v tejto úrovni fun-

govania prináša pre človeka - pacienta šancu k skutočnému 

vyriešeniu jeho konfliktu, dotiahnutia - pôvodne narušeného 

- vývoja alebo zotrvania v ňom a ťaženia z primárneho i se-

kundárneho zisku, ktorý príznak prináša. Či sa nám – terape-

utom - podarí získať pacienta pre aktívnu spoluprácu na rie-

šení konfliktu alebo preváži zisk z príznaku (ako ukázali aj 

ponúknuté kazuistiky) býva individuálne od prípadu k prí-

padu. Býva to závislé od trvania príznaku poruchy, miery 

zisku z príznaku, osobnostnej štruktúry pacienta, pridruže-

ných iných príznakov, ale aj od potenciálu naviazaného tera-

peutického vzťahu.  
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