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Pôvodná práca 
 

Akútna stresová porucha v DSM – 5 

Porovnanie s vymedzením v ICD – 10 a DSM – IV 

Jozef Hašto 

 

Súhrn 
Akútna stresová porucha v DSM – 5 má v porovnaní s riešením ICD – 10 a DSM – IV jasnejšie a širšie defi-
novanú traumatickú udalosť a prísnejšie kritérium pre trvanie symptomatiky. Opis symptomatiky je po-
drobnejší než v ICD – 10, pribudol symptóm negatívnej nálady. Diskutujú sa aj niektoré diferenciálne dia-
gnostické a terapeutické aspekty.  
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Úvod 
Lekári rôznych klinických odborov sa vo svojej praxi 

stretávajú s pacientmi, ktorí boli napr. vystavení extrémnemu 
násiliu, utrpeli poranenie. Špeciálne sa to týka záchranárov, 
chirurgov, anestéziológov, gynekológov, neurológov, psy-
chiatrov, odborníkov v oblasti intenzívnej medicíny. Potreba 
oboznámiť sa s diagnostickou kategóriou akútna stresová po-
rucha (ASP) je teda nevyhnutnosťou nielen pre psychiatrov.  

Americká psychiatrická asociácia vo svojom Diagnos-
tickom a štatistickom manuále duševných porúch, DSM – 5 
(APA, 20131) precizuje na základe nových výskumných po-
znatkov a klinických skúseností diagnostické kritériá akút-
nej stresovej poruchy, ktoré chceme priblížiť v tomto prí-
spevku a krátko o nich diskutovať. 

Najprv sa pozrime na vývoj kritérií (psychickej) traumy 
porovnaním riešení v ICD - 10, DSM - IV a DSM – 5. 

 

Kritériá (psychickej) traumy v DSM – 5 
v porovnaní s ICD - 10 a DSM - IV 

ICD – 10 kritérium traumy pri diagnostickom vymedze-
ní akútnej stresovej reakcie: „zážitok mimoriadnej psychic-
kej alebo fyzickej záťaže“ (Dilling et al., 1994, s. 123). 

Pri diagnostickej kategórii posttraumatická stresová po-
rucha je trauma opísaná nasledovne: „..postihnutí sú vysta-
vení určitej krátkej alebo dlhšie trvajúcej udalosti alebo de-
ju, ktoré sú spojené s mimoriadnym ohrozením alebo majú 
katastrofálny rozsah a ktoré by takmer u každého vyvolali 
hlboké zúfalstvo“ (Dilling et al., 1994, s. 124). 
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DSM – IV opisuje traumu: „jedinec bol vystavený trau-
matickej udalosti, pre ktorú platia obe nasledujúce kritériá: 
(1) prežil, bol svedkom alebo musel čeliť udalosti alebo 
udalostiam, pri ktorých došlo aktuálne k usmrteniu niekoho 
iného, kedy hrozila smrť alebo kedy došlo k ťažkému úrazu 
alebo ohrozeniu fyzickej integrity vlastnej alebo iných; (2) 
reakciou jedinca bol intenzívny strach, beznádej alebo hrô-
za“ (APA 2000, s. 221; Smolík, 2002, s. 274). DSM – IV 
rovnako vymedzuje traumu aj pri posttraumatickej stresovej 
poruche (PTSP).  

DSM – 5 definuje traumu ako „vystavenie skutočnej ale-
bo hroziacej smrti, vážnemu poraneniu alebo sexuálnemu ná-
siliu jedným alebo viacerými z nasledovných spôsobov: 

1. Priame prežívanie traumatickej udalosti (udalostí). 

2. Osobne je svedkom udalosti (udalostí), ako sa stali 
druhým. 

3. Dozvedel sa, že udalosť (udalosti) sa stali blízkemu čle-
novi rodiny alebo blízkemu priateľovi. Poznámka: v prí-
pade skutočnej alebo hroziacej smrti člena rodiny alebo 
priateľa, museli byť udalosti alebo udalosť násilná alebo 
náhodná. 

4. Prežívanie opakovaných expozícií alebo extrémnej expo-
zície averzívnych detailov traumatickej udalosti (udalos-
tí) (napr. záchranári zbierajúci ľudské ostatky, policajti 
opakovane vystavení detailom o týraní/zneužívaní dieťa-
ťa). Poznámka: nepoužíva sa pri expozícii prostredníc-
tvom elektronických médií, televízie, filmov alebo obra-
zov, pokiaľ toto vystavenie nesúvisí s prácou“ (APA, 
20132, s. 149). 

DSM – 5 rovnako vymedzuje traumu aj pri PTSP.  

Keď porovnáme definície traumy ICD – 10, DSM - IV 
a DSM - 5, je zjavné, že v DSM – 5 je trauma precizovaná, 
explicitne sa uvádza sexuálne násilie, dozvedenie sa o uda-
losti, ktorá sa stala blízkemu členovi rodiny alebo blízkemu 
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priateľovi; uvádza sa aj expozícia averzívnych detailov; 
emočná reakcia už nie je súčasťou definície traumy, čo mô-
žeme považovať za správny krok, keďže akútne stresové 
poruchy (ASP) ako aj PTSP nie zriedka vznikajú aj bez nej. 

 

Aké sú plné diagnostické kritériá akútnej 
stresovej poruchy v DSM – 5? 

Americká psychiatrická asociácia (APA, 20132) vyme-
dzuje akútnu stresovú poruchu nasledovne: 

A. Vystavenie skutočnej alebo hroziacej smrti, vážnemu 
poraneniu alebo sexuálnemu násiliu jedným alebo 
viacerými z nasledujúcich spôsobov: 

1. Priame prežívanie traumatickej udalosti (udalostí). 

2. Osobne je svedkom udalosti (udalostí), ako sa stali 
druhým. 

3. Dozvedel sa, že udalosť (udalosti) sa stali blízkemu 
členovi rodiny alebo blízkemu priateľovi. Poznámka: 
v prípade skutočnej alebo hroziacej smrti člena rodi-
ny alebo priateľa, musela byť udalosť (udalosti) ná-
silná alebo náhodná. 

4. Prežívanie opakovaných expozícií alebo extrémnej 
expozície averzívnych detailov traumatickej udalosti 
(udalostí) (napr. prví záchranári zbierajúci ľudské os-
tatky, policajti opakovane vystavení detailom o týra-
ní/zneužívaní dieťaťa). Poznámka: nepoužíva sa pri 
expozícii prostredníctvom elektronických médií, te-
levízie, filmov alebo obrazov pokiaľ toto vystavenie 
nesúvisí s prácou. 

B. Výskyt deviatich (alebo viacerých) z nasledovných 
symptómov z ktorejkoľvek z piatich kategórií týkajú-
cich sa intrúzií, negatívnej nálady, disociácie, vyhý-
bania a nabudenia, ktoré začali alebo sa zhoršili po 
traumatickej udalosti (udalostiach): 

Intruzívne symptómy: 

1. Opakujúce sa, nechcené a intruzívne stresujúce spo-
mienky na traumatickú udalosť (udalosti). Poznám-
ka: u detí sa môže objavovať v opakujúcej sa hre, 
v ktorej sú vyjadrené témy alebo aspekty traumatic-
kej udalosti (udalostí). 

2. Opakujúce sa zaťažujúce sny, ktorých obsah alebo 
afekt súvisí s udalosťou (udalosťami). Poznámka: 
u detí môžu byť strašidelné sny bez rozpoznateľné-
ho obsahu. 

3. Disociatívne reakcie (napr. záblesky spomienok - 
flashbacks), v ktorých sa jedinec cíti alebo koná ako-
by znova prežíval traumatickú udalosť (udalosti). 
(Takéto reakcie sa môžu objavovať v určitom konti-
nuu, pričom pri najextrémnejšom vyjadrení je úplná 
strata uvedomovania si súčasného prostredia.) Po-
známka: u detí sa pre traumu špecifické znovustvár-
nenie môže objavovať v hre.  

4. Intenzívna alebo predĺžená psychická nepohoda ale-
bo zreteľné fyziologické reakcie pri vnútorných alebo 

vonkajších podnetoch, ktoré symbolizujú alebo pri-
pomínajú nejaký aspekt traumatickej udalosti (uda-
lostí). 

Negatívna nálada 

5. Pretrvávajúca neschopnosť prežívať pozitívne emó-
cie (napr. neschopnosť prežívať šťastie, uspokojenie 
alebo city lásky). 

Disociatívne symptómy 

6. Zmenené vnímanie reality, okolia alebo seba (napr. 
vidí seba z inej perspektívy, cíti sa ako omámený, čas 
sa spomalil). 

7. Neschopnosť spomenúť si na významný aspekt trau-
matickej udalosti (udalostí) (typicky vplyvom diso-
ciatívnej amnézie a nie v súvislosti s inými faktormi 
ako je poranenie hlavy, alkohol alebo drogy). 

Vyhýbavé symptómy 

8. Snaha vyhýbať sa znepokojujúcim spomienkam, my-
šlienkam alebo citom týkajúcich sa alebo pripomína-
júcich traumatickú udalosť (udalosti). 

9. Snaha vyhýbať sa vonkajším upomienkam (ľudia, 
miesta, rozhovory, aktivity, predmety, situácie), ktoré 
vyvolávajú znepokojivé spomienky, myšlienky alebo 
city týkajúce sa alebo pripomínajúce traumatickú 
udalosť (udalosti). 

Symptómy nabudenia 

10. Poruchy spánku (napr. ťažkosti so zaspávaním alebo 
kontinuitou spánku, nepokojný spánok). 

11. Podráždené správanie a výbuchy zlosti (pri malej ale-
bo žiadnej provokácii), typicky vyjadrené ako verbálne 
alebo fyzické agresie voči ľuďom alebo predmetom. 

12. Nadmerná bdelosť, ostražitosť (hypervigilancia). 

13. Problémy s koncentráciou. 

14. Vystupňované úľakové reakcie. 

C. Trvanie narušenia (symptómy v kritériu B) je 3 dni 
až 1 mesiac od vystavenia traume. 

Poznámka: typicky začínajú symptómy bezprostredne 
po traume, ale trvanie najmenej 3 dni a do jedného mesiaca 
je požadované kritérium. 

D. Narušenie spôsobuje klinicky významné utrpenie 
alebo poškodenia v sociálnej, pracovnej alebo inej dô-
ležitej oblasti fungovania. 

E. Porucha sa nedá prisúdiť fyziologickým účinkom lá-
tok (napr. lieku alebo alkoholu) alebo iným somatic-
kým stavom (napr. ľahkému traumatickému porane-
niu mozgu) a nedá sa lepšie vysvetliť krátkou psycho-
tickou poruchou. 

 
Zdroj: American Psychiatric Association: Desk Reference to the Diagnos-
tic Criteria from DSM -5TM. American Psychiatric Publishing, Washington, 
2013 
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Diskusia 
Prirodzene, že nie u každého, kto prežije udalosť spĺňa-

júcu kritériá traumy, sa rozvinú symptómy alebo plný syn-
dróm akútnej stresovej poruchy. Symptómový obraz ASP sa 
zisťuje u menej než 20 %, ak sa nejednalo o interpersonálne 
napadnutie; uvádza sa 13 – 21 % po dopravných nehodách, 
14 % pri miernych poraneniach mozgu; vyššie percento (20 
– 50 %) sa zisťuje po interpersonálnych traumatických uda-
lostiach (APA, 20131). Za najpatogénnejšie traumy sa podľa 
Maerckera (2013) dajú považovať: znásilnenie (úzka definí-
cia, teda nielen sexuálne obťažovanie), týranie a sexuálne 
zneužívanie v detstve, účasť vo vojne (či už ako vojak alebo 
civil). 

Okrem typu traumy boli identifikované určité individu-
álne rizikové faktory ovplyvňujúce objavenie sa symptómo-
vého obrazu: trauma alebo traumy v minulosti, neuroticiz-
mus (negatívna afektivita), sklon ku katastrofickému hodno-
teniu traumy, pocity viny, bezmocnosti; ASP je častejšia 
u žien, sčasti je to vysvetliteľné vyšším výskytom interper-
sonálneho násilia, ktorému sú vystavené (APA, 20131). 

Ak je kritérium traumy splnené, ale definovaný klinický 
obraz vykazuje iné symptómy, ponúka sa diagnóza adaptač-
nej poruchy. K diagnóze adaptačnej poruchy sa odporúča 
siahnuť aj v prípadoch, keď symptómy síce majú charakter 
ASP, ale nie je splnené kritérium udalosti ako traumy vy-
medzenej v DSM – 5 (APA, 20131; Freyberger et al., 2012). 

V DSM - 5 sa sprísnilo časové kritérium pre trvanie 
symptómov: požadujú sa aspoň tri dni. Ak symptómy trvajú 
viac ako 4 týždne, diagnóza sa mení na posttraumatickú 
stresovú poruchu.  

 

Terapeutické aspekty 
Zrejme najdôležitejšie je bezpečné prostredie a komuni-

kačno – vzťahová opora. Nepotvrdila sa efektivita „debrie-
fingových“ skupinových intervencií, naopak, u niektorých 
zúčastnených môžu viesť k zhoršeniu stavu. Zatiaľ sa ale 
potvrdzuje užitočnosť niekoľko málo hodín trvajúcich be-
haviorálnych intervencií, ktoré pravdepodobne môžu znížiť 
prechod do PTSP (Freyberger et al., 2012). 

V bežnej lekárskej praxi u nás sa podľa našich poznat-
kov u pacientov s ASP často používajú benzodiazepíny. Ta-
kýto postup ale nemá žiadnu oporu vo výskumoch. Naopak, 
pravdepodobne sa tým zvyšuje výskyt prechodu do PTSP 
(Benkert a Hippius, 2015). 

 

Záver 
Vymedzenie diagnostickej kategórie akútna stresová po-

rucha DSM – 5 sa javí precíznejšie než v ICD – 10 a DSM – 
IV.  

Pri definícii traumy je explicitná zmienka o sexuálnom 
násilí a uznáva sa aj trauma, ktorá sa stala blízkemu člove-
ku, aj keď pacient nebol pri udalosti osobne prítomný. Do 
traumy je zahrnutá aj opakovaná alebo extrémna konfrontá-
cia s averzívnymi detailmi traumy, ktorá sa stala druhému 
človeku.  

Symptómy sú opísané diferencovanejšie; pribudol symp-
tóm negatívnej nálady. Pre diagnózu sa požaduje výskyt 
najmenej 9 symptómov z celkových 14. 

Sprísnilo sa časové kritérium, porucha musí trvať naj-
menej tri dni. 
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