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DSM-5 – nevýznamné – významné diagnózy 

Ján Bernát 

 

Súhrn 
Článok sa venuje súhrnu dosiaľ publikovaných komentárov k DSM-5 so zameraním na jednu z problema-
tických oblastí tejto klasifikácie – na niektoré novovytvorené diagnózy, ktoré „rozširujú okruh duševne cho-
rých aj o tých, ktorým by s najväčšou pravdepodobnosťou bolo lepšie mimo role psychiatrického pacienta“, 
teda na diagnózy, ktoré sú podľa všetkého menej významné jednak z hľadiska klinickej závažnosti a jednak 
z hľadiska jednotlivých aspektov verejného zdravotníctva. 

Príspevok je abstraktovou úvahou o tom, ako tieto sa tieto „nevýznamné diagnózy“ dostali do DSM-5 a ako 
prispievajú k celkovému dojmu verejnosti z DSM-5, ktorej sa okrem iného vyčíta diagnostická nekonzisten-
tnosť, problematická validita i reliabilita a aj neostrá hranica medzi medicínskou taxonómiou na základe (as-
poň nejakých princípov) klasifikácie duševných porúch a kde sa začína poplatnosť klasifikácie spoločenskej 
objednávke. V súvislosti s problémami súčasného smerovania klasifikačných systémov je aj (okrajovo) úva-
hou o postavení psychiatrie v medicíne i celkovo v spoločnosti. 

Kľúčové slová: DSM-5 (diagnostický a štatistický manuál 5 vydanie), RDoC NIMH, neuroplasticita. 

 

Úvod 
Či sa nám to páči alebo nie, DSM reprezentuje „tvár 

psychiatrie“, takže každé vydanie predstavuje príležitosť 
získať alebo stratiť dôveryhodnosť (Strakowski a Frances, 
2012). Preto sa vydanie DSM-5 očakávalo „s istým napä-
tím“ (Pečenák, 2014). Už v čase vydania DSM-IV boli vy-
slovované požiadavky na budúcu klasifikáciu, ktorá mala 
byť paradigmou v oblasti klasifikácie duševných porúch. 
Dnes je jasné, že DSM-5 nerealizoval paradigmu, ale skôr 
urobil prírastkové zmeny v celkovej štruktúre a v diagnos-
tických kritériách pre niektoré psychiatrické poruchy (Miná-
rik, 2014). Výsledkom týchto zmien je podľa kritikov DSM-
5 okrem iného „niekoľko diagnóz vysokou prevalenciou na 
fuzzy hranici s normalitou“ (Frances, cit. Brauser, 2013), 
čím sa významne rozšíril „okruh duševne chorých aj o tých, 
ktorým by s najväčšou pravdepodobnosťou bolo lepšie mi-
mo role psychiatrického pacienta“.  

 

Nevýznamné diagnózy 
Ide o diagnózy, ktoré vznikli „uvoľnením“ alebo zme-

nou kritérií pre jednotlivé, už existujúce psychiatrické poru-
chy a zahŕňajú aj stavy, ktoré sú menej klinicky závažné, 
benígnejšie a presnejšie by ich vystihol termín porucha pri-
spôsobenia (Frances, cit. Brauser, 2013). 

 

Psychiatrická ambulancia, Šurany 
Adresa autora: MUDr. Ján Bernát, Psychiatrická ambulancia, 
Mestská poliklinika Šurany, SNP 2, 942 01 Šurany, Slovensko. 

Generalizovaná úzkostná porucha 
Strakovski a Frances (2012) upozorňujú na znížený prah 

a chudobnú reliabilitu kritérií pre generalizovanú úzkostnú 
poruchu, čím sa ešte väčšmi ako doteraz stiera rozdiel me-
dzi generalizovanou úzkostnou poruchou a obavami z kaž-
dodenného života (Frances 2013, cit. Brauser, 2013 b)). 

 

Somatoformná porucha  
(somatic symptom disorder) 

Za pozitívne možno považovať, že kritérium „medicín-
sky nevysvetliteľných“ ťažkostí bolo odstránené. Termín 
„medicínsky nevysvetliteľné ťažkosti“ totiž vyvolávali 
v pacientoch pocit, že ich „sťažnosti sú vnímané ako nepra-
vé a lekári sa nemôžu dohodnúť na tom, čo je, alebo nie je 
medicínsky nevysvetliteľné. To všetko posilňovalo dua-
lizmus myseľ – telo, čo je viac problémom 17. storočia než 
21. Storočia“ (Dimsdale a Creed 2013, cit. Brauser, 2013). 
Podľa týchto autorov DSM-5 ako prvá uznáva, že psychiat-
rické príznaky a všeobecné zdravotné príznaky môžu ko-
existovať a aj koexistujú.  

Naopak Frances (cit. Bauser, 2013) upozorňuje na riziká 
takto definovanej diagnózy, kde „falošná pozitivita je ob-
zvlášť škodlivá, pretože by mohla mať za následok, že leká-
ri opomenú akékoľvek súvisiace zdravotné príčiny symptó-
mov, a tiež by mohla nevhodne stigmatizovať pacientov“. 
Takto definovanej diagnóze somatoformnej poruchy „chýba 
špecifickosť“ a môže spôsobiť nesprávne označovanie ľudí 
ako duševne chorých s hojným zastúpením vo verejnosti. 
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Súhrnne – nevhodná diagnóza duševnej poruchy vedie 
k nevhodnému lekárskemu rozhodovaniu a v niektorých 
prípadoch môže dokonca ohroziť život pacienta. 

 

Depresívna porucha 
DSM-5 rozlišuje medzi smútkom a depresiou, berie však 

do úvahy, že úmrtie blízkej osoby je závažný psychosociál-
ny stresor, ktorý môže urýchliť veľkú depresívnu epizódu, 
ktorá sa začína skoro po strate milovaného človeka (Kupfer, 
cit. Cassels, 2012). 

Frances upozorňuje, že podľa týchto kritérií normálny 
žiaľ môže byť „misdiagnostikovaný“ ako depresívna poru-
cha (Frances, cit. Harrison, 2013) so všetkými dôsledkami 
(terapeutickými, sociálnymi i ekonomickými). Robbins (cit. 
Brauser, 2012) dokonca v kritériách pre depresívnu poruchu 
v DSM-5 vidí problém dôveryhodnosti celej DSM-5: „Od-
stránenie smútkovej reakcie po strate blízkej osoby nazna-
čuje, že sa prelína normálny žiaľ a klinická depresia. Hrani-
ca medzi týmito dvoma stavmi mysle boli v DSM-5 úplne 
rozmazané. V dôsledku toho, podľa nášho názoru, pracovná 
skupina DSM-5 preukázala zavrhnutiahodné zlyhanie roz-
poznať rozdiel medzi normálnymi ľudskými skúsenosťa-
mi... a abnormalitou. Toto zlyhanie podkopáva účinnosť ce-
lého projektu DSM-5.“ 

 

Výbuchy zlosti pri poruche regulácie nálady 
Porucha je zahrnutá do DSM-5 pre diagnostiku detí, kto-

ré preukazujú pretrvávajúcu podráždenosť a časté epizódy 
výbuchov správania 3-krát alebo viackrát týždenne po dobu 
viac ako jedného roka. Diagnóza má riešiť obavy týkajúce 
možných „overdiagnosis“ a „overtreatment“ bipolárnej po-
ruchy u detí (Kupfer, cit. Cassels, 2012). Hlavné výhrady 
kritikov (Frances, Robbins) sa týkajú obáv z „patologizácie 
normálnych detí“ (Robbins, cit. Brauser, 2012) 

 

Záchvatovité prejedanie sa  
Presunuté z osi B v DSM-IV podľa Kupfera (cit. Cas-

sels, 2012) zmena lepšie reprezentuje príznaky a správanie 
sa ľudí s touto poruchou. Frances (cit. Cassels, 2013) si 
myslí, že obyčajné obžerstvo sa týmto zaraďuje medzi du-
ševné poruchy. 

 

ADHD 
Spodná hranica veku sa posunula na 12 rokov a vďaka 

novým kritériám „už nadužívaná diagnóza poruchy pozor-
nosti bude ešte jednoduchšie aplikovateľná na dospelých 
vďaka kritériám, ktoré sa ešte viac uvoľnili“ (Frances, cit. 
Cassels, 2013). Frances (cit. Harrison, 2013) upozorňuje, že 
„každý, kto chce stimulanciá pre rekreáciu alebo vylepšenie 
výkonu, môže tvrdiť, že má ADHD“, obzvlášť ak zvážime, 
že 28. 4. 2015 vydala APA manuál k DSM-5 pre širokú ve-
rejnosť (Cassels, 2015). Niekoho by v tejto súvislosti mohlo 
napadnúť, že manuál sa dá zneužiť nielen za účelom získa-
nia stimulancií na rekreačný alebo „výkonnostný“ účel. 

Mild kognitive disorder 
Neúnavný kritik projektu DSM-5 Allan Frances (cit. 

Cassels, 2013) tvrdí, že uvoľnenie kritérií pre túto diagnózu 
zahrnie i mnoho pacientov s predvídateľným zabúdaním 
v starobe. Keď zvážime, že podľa APA potrebuje približne 
40 % pacientov v podmienkach primárnej starostlivosti psy-
chiatrickú liečbu a integrácia psychiatrickej a primárnej sta-
rostlivosti bola jednou z hlavných priorít APA na rok 2013 
(Cheong), môže toto uvoľnenie kritérií zapríčiniť ďalšiu psy-
chiatrizáciu spoločnosti – tentoraz v populácii starých ľudí. 

 

Koncept závislostí 
Skupina závislostí v DSM-5 je obohatená o kategóriu 

NOS (nie stanovené inak) a ako príklad sa uvádza závislosť 
od internetu. Strakowski a Frances (2012) upozorňujú, že 
takto stanovený koncept závislostí je postavený veľmi vše-
obecne a po závislosti od internetu môžu nasledovať závis-
losť od sexu, nakupovania, práce, prípadne ešte bizarnejšie. 
Podľa Francesa (2012) vytvára behaviorálny koncept závis-
losti ako taký „veľký klzký svah“. 

 

Kompulzívne hromadenie vecí 
Pridanie tejto poruchy do DSM-5 je podľa APA podpo-

rené rozsiahlym vedeckým výskumom tejto poruchy. Defi-
novanie tejto poruchy pomôže ľuďom s pretrvávajúcimi 
problémami s likvidáciou alebo rozlúčkou s majetkom bez 
ohľadu na jeho skutočné hodnoty. Toto správanie má zvy-
čajne škodlivé účinky – emocionálne, fyzické, sociálne, fi-
nančné a dokonca aj právne – pre „škrečka“ aj rodinných 
príslušníkov. Pretože psychiatri sa s uvedenými stavmi stre-
távajú (aj keď treba poznamenať, že väčšinou v rámci iných 
psychiatrických diagnóz, najmä zo skupiny psychotických 
porúch), je známe, že v prípade „čistého“ kompulzívneho 
hromadenia vecí (teda bez prítomnosti inej, primárnej dia-
gnózy) ide o psychopatologicky zaujímavé stavy. Otázkou 
však ostáva, nakoľko sú, resp. budú tieto stavy ovplyvniteľ-
né liečbou. 

 

Význam nevýznamných diagnóz 
Rozšírenie okruhu duševných porúch o tieto nevýznam-

né diagnózy má niekoľko rozmerov, ktoré im v konečnom 
dôsledku prisudzujú veľký význam. V prvom rade odčerpá-
vajú zdroje z verejného zdravotníctva. Balík peňazí určený 
psychiatrickým pacientom sa rozdelí medzi väčšie množ-
stvo ľudí a „skutočným psychiatrickým problémom“ sa už 
nevenuje dostatočná pozornosť – a tieto nevýznamné dia-
gnózy v DSM-5 v konečnom dôsledku odčerpajú také po-
trebné zdroje (Frances, cit. Brauser, 2013). 

Strakowski a Frances (2012) upozorňujú, že každá zme-
na v DSM je príležitosťou pre klinické a forenzné zneužitie 
s nepredvídateľnými a škodlivými nezamýšľateľnými dô-
sledkami“. Gaudian (cit. Harrison, 2012) poukazujú na to, 
že akonáhle sa diagnóza dostane do DSM, začne sa použí-
vať“, a ako príklad uvádzajú, že po zavedení DSM-IV na-
rástol počet diagnóz autizmu 20-násobne, detskej bipolárnej 
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afektívnej poruchy 20-násobne, ADHD 3-násobne, bipolár-
nej afektívnej poruchy dospelých 2-násobne. 

 

Vznik nevýznamných diagnóz 
Podľa kritikov (nielen DSM-5) umožňuje vznik nových 

diagnóz súčasný stav klasifikačných systémov. Je známe, že 
súčasné klasifikačné systémy sú empirické, kategoriálne, 
kriteriálne, operacionálne, polytetické a multiaxiálne. Vzhľa-
dom na množstvo literatúry nie je potrebný podrobný opis. 
U nás sa problematike klasifikačných systémov venujú For-
gáčová (2015) a Pečenák (2014). Podstatné je, že sú neno-
zologické a konsenzuálne, ich kritériá sú založené na kon-
senze (Insel, cit. Brauser, 2013). Konsenzus odborníkov po-
tom môže spôsobiť že „doslova desiatky miliónov nových 
pacientov bude vytvorených cez noc bez prejavov, ktoré 
môžu byť presne identifikované, bez poukázania na účinnú 
liečbu a každý liek, ktorý im bude ponúknutý, môže mať 
veľmi škodlivé vedľajšie účinky“ (Frances, 2012). Práve 
rozšírenie okruhu psychicky chorých podľa DSM-5 pouka-
zuje na riziká definície duševných porúch podľa „kľúča na 
určovanie rastín“ (Höschl, 2001).  

Problematika nevyhnutnosti prehodnotenia klasifikácie 
chorôb nie je len problémom psychiatrie, ale napr. aj endo-
krinológie či internej medicíny (Kolaa Bell, 2011, Minárik, 
2014), ale „hádam jedine psychiatria explicitne priznáva, že 
nie je na nozologický diagnostický systém dostatočne pri-
pravená“ napriek tomu, že „pri niektorých jednotkách si asi 
každý uvedomuje, že máme dočinenia s chorobami a nie 
s poruchami“ (Pečenák, 2014). 

V súvislosti so súčasnými klasifikačnými systémami sa 
vynára aj otázka, ktorú položil už Fleischer (2003): „Čo 
v takomto štádiu vývoja bude so psychiatriou, aký obraz 
bude vytvárať psychiater, keď nebude do diagnózy vkladať 
nič zo svojho odboru a bude sa riadiť len rukoväťou dia-
gnostiky aktuálne platnej klasifikácie...“ 

 

Pohľad „zvonka“ 
Aj keď pohľad na psychiatriu „zvonka“, t. j. pohľad ne-

psychiatrov isto nezávisí len od aktuálne platného klasifi-
kačného systému, spoločnosť (najmä vzdelaní laici) sú 
o sporoch psychiatrov z hľadiska klasifikačných systémov 
informovaní. Ide o spory, ktoré sú hádam rovnako staré ako 
psychiatria sama a aj tieto spory formovali a formujú postoje 
verejnosti voči psychiatrii. Nejde len o antipsychiatriu (hoci 
tá je sama osebe unikátna, nijaký iný medicínsky odbor ne-
má „anti-odbor“), ale o postoj verejnosti všeobecne. Napr. 
zadaním hesla „psychiatry“ 8. 6. 2015 do vyhľadávača You 
Tube sa zobrazilo prvých 10 videí v nasledovnom poradí:  

1. Psychiatry: The Marketing of Madness: Are We All 
Insane?,  
2. Age of Fear: Psychiatry's Reign of Terror,  
3. the DSM: Psychiatry's Deadliest Scam,  
4. the Marketing of Madness: The Truth About Psycho-
tropic Drugs,  
5. Cerebrotendinous Xanthomatosis - Mystery Diagnosis 
- Extraordinary ,  
6. Psychiatry: An Industry of Death (FULL VERSION)  

7. Abuse In Psychiatry (English) - CCHR,  
8. The Drugging Of Our Children (Full Length),  
9. Your Emotion Matters - Gregg Braden,  
10. Seeds of death. 

Potom sa stane, že vplyvný denník New York Times po-
žiada antropológa, aby napísal názor na vedeckú platnosť 
psychiatrických diagnóz – uverejnený 17. januára 2015, au-
tor Dr. Luhrman, názov: „Predefinovanie duševnej choro-
by“ (autor, ktorý okrem iného napísal diela „Porozumenie 
americkému evanjelickému vzťahu s Bohom“ alebo „Ritu-
álne čaro v modeme kultúry“) (medscape 2015). Je reálne 
predstaviteľné, aby sa nelekár verejne vyjadroval napríklad 
k ortopedickým diagnózam? 

Ale psychiatrické klasifikačné systémy majú niekedy 
kľúčový vplyv na vnímanie psychiatrie verejnosťou. Stetka 
a Nilsson (2014) poukazujú na fakt, že kritici psychiatrie 
ako argument niekedy používajú známy prípad Andersa 
Breivika. Čoho sa dopustil, je všeobecne známe, podstatné 
je, že v súvislosti s jeho činom boli vypracované 2 znalecké 
posudky (teda zainteresovaní boli štyria znalci), z ktorých 
jeden tvrdil, že Breivik trpí paranoidnou schizofréniou, 
a druhý, že trpí narcistickou poruchou osobnosti s antisociál-
nymi rysmi. Nielenže si teda tieto posudky z medicínskeho 
hľadiska oponujú, ale nápadne pripomínajú „prípad Pierre 
Riviere“. Ide o známy prípad z 19. storočia, kde Pierre Ri-
viere zavraždil členov svojej rodiny. Vtedajšie lekárske po-
sudky si totiž tiež oponovali, jeden tvrdil, že ide o „šialen-
stvo“, a druhý, že trpel „zlou povahovou konštitúciou“. 
Rozpory teda nápadne podobné. Neprajníci argumentujú, že 
ide o príklad dokazujúci, že psychiatria a jej klasifikačné 
systémy sa od 19. storočia do 21. storočia, teda za 200 ro-
kov neposunuli nikam. 

 

Smerovanie psychiatrických klasifikácií 
Otázkou je, či súčasný odklon od nozologickej klasifi-

kácie dokáže zvrátiť RDoC NIMH, ktorý predstavuje úsilie, 
aby sme sa pohli vpred, a jeho výsledky môžu raz vyústiť 
do objavov genetiky a neurovedy, ktoré budú revolúciou 
v našom odbore (Kupfer, cit. Brauser, 2013). A či je na-
mieste taká dávka frustrácie z toho, že psychiatria ešte nemá 
biologicky založené diagnostické nástroje ako iné oblasti 
medicíny (Lieberman, cit. Cassels, 2013). A či treba pokra-
čovať v čakaní na „biologické dôkazy“. Nilsson (2014) totiž 
upozorňuje na hroziace riziko, že tieto biomarkery nájdeme, 
a to v konečnom dôsledku učiní dôslednú analýzu psycho-
patológie nadbytočnou. Nehovoriac o tom, že zatiaľ čistý 
výsledok týchto snáh je všeobecné zbedačovanie psychopa-
tologických vedomostí (Andreasen, 2013). V kontexte vývoja 
psychiatrie vzniká otázka, či zbedačovanie psychopatologic-
kých vedomostí nie je vlastne zbedačovaním psychiatrie. 

Musí nám byť totiž jasné, že „existencia ochorenia nie je 
založená na tom, že máme biologický test. Je príjemné, keď 
nejaký máme, ale existuje veľa oblastí v medicíne, kde nee-
xistuje presvedčivý diagnostický test: migrény, skleróza 
multiplex, chronická bolesť. Vskutku klinická veda správne 
rozpoznala veľa chorôb dlho predtým, než prišli laboratórne 
testy potvrdzujúce diagnostické aplikácie: Parkinsonova 
choroba, Huntingtonova choroba, epilepsia... je to dlhý zoz-
nam“ (Carrola, ref. Pies, 2013). 
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Bolo by vhodné položiť si aj (možno odvážnu) otázku, 
či nie je fenomén plasticity mozgu dostatočne prevratným 
objavom. Fenoménu plasticity mozgu na venujú napr. Do-
idge (2007, 2011) a u nás Rakús (2009, 2011). A či sa vô-
bec možno v kontexte neuroplasticity dostať ďalej než po 
konštatovanie, že „každá porucha v DSM je zrejme len zá-
verečná spoločná prezentácia spôsobená stovkami rôznych 
a heterogénnych biologických dráh“ (Frances, 2012). 

Nezabúdame na to, že „psychiatria je a zostane klinická 
veda, na rozdiel od fyziky alebo termodynamiky. A to bez 
ohľadu na to, či sú k dispozícii laboratórne markery, neexis-
tuje žiadna náhrada za pozorné počúvanie pacienta, kom-
plexnú rodinnú anamnézu, vylúčenie príslušných zdravot-
ných a neurologických „zápletiek“ za použitia klinického 
úsudku v určení diagnózy.“ (Caroll, cit. Pies, 2013). 

Nenaplní sa nakoniec konštatovanie Nilssona (2014), 
ktorý hovorí: „Zdá sa mi, že jediný spôsob, ako chrániť naše 
povolanie pred redukcionistickým čítaním matríc je, že 
DSM-5 alebo ICD-10 vytvorí sám osebe obnovený záujem 
o fenomenologickú psychopatológiu. Ak sa máme vyhnúť 
výstredným diagnostickým návykom, musíme si vyvinúť cit 
pre kontext a gestalt.* 

 

* Odznelo na V. konferencii o biologickej psychiatrii v Piešťanoch 
v júni 2015 v rámci bloku prednášok Sympózia Pinelovej nemocnice 
Pezinok. 
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