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PREDSLOV
Spoločná edícia Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS a spoločnosti Lundbeck  

„Kapitoly modernej psychiatrie“ sa úspešne rozvíja od r. 2002. V tejto edícií bolo postupne 
publikovaných už deväť vedecko-odborných doktorandských, špecializačných či subšpe-
cializačných (atestačných) prác, vydaných s podporou spoločnosti Lundbeck. Rozrastajúci 
sa zoznam publikovaných prác je uvedený na zadnej strane každej monografie. 

V edícii Kapitoly modernej psychiatrie vychádza ďalšia, jubilejná, desiata originálna 
písomná práca. Je to písomná práca k špecializačnej skúške z odboru psychiatria autorky 
MUDr. Barbory Vašečkovej (Psychiatrická klinika LFUK a UN Bratislava) s názvom Pred-
stieravá porucha (Factitious Disorders). 

Náročnú a originálnu tému, ktorá nebola doposiaľ námetom písomnej atestačnej práce, 
autorka spracovala vo svojej prehľadovej štúdii komplexne, zaujímavo, na veľmi dobrej šty-
listickej úrovni. Ústrednou témou práce je diagnostika predstieravej poruchy, v rámci ktorej 
upozorňuje na fakt, že predstieravá porucha je jednou z najkontroverznejších diagnostic-
kých kategórií na nejasnom pomedzí zdravia a choroby. V celej práci badať snahu autorky 
pátrať po údajoch a literárnych zdrojoch, ktoré by pomohli k lepšiemu porozumeniu tejto 
síce zriedkavej, ale veľmi zvláštnej a potenciálne nebezpečnej poruchy. Nevyhýba sa ani 
polemicky vyznievajúcim názorom, čo obsahovo prácu obohacuje a dodáva jej „vnútornú 
dynamiku“. Uchopenie témy a široký záber poznatkov sa prejavil najmä v časti „Limity 
súčasných prístupov k nozológii predstieravej poruchy“, kde nastoľuje celú paletu názorov, 
od tých, ktoré nejasnú motivovanosť a nepochopiteľnosť konania u jedincov s predstieravou 
poruchou interpretujú ako psychotické fenomény až po tie, ktoré považujú predstieravú 
poruchu za koncepčne chybnú, klinicky zavádzajúcu a empiricky neodôvodnenú diagnos-
tickú jednotku. V každom prípade, čitateľa čakajú cenné informácie, ktoré sa vzhľadom na 
vzácnosť výskytu tejto poruchy nezískavajú jednoducho. Autorka zosumarizovala 60 dos-
tupných literárnych zdrojov k danej téme. Okrem pozoruhodných teoretických poznatkov, 
v práci nechýbajú praktické usmernenia, ktoré sa týkajú diagnostických kritérií a špecifickej 
starostlivosti o pacientov s predstieravou poruchou. 

Na záver treba dodať, že sa v psychiatrickej pospolitosti všetci tešíme z toho, že naši 
kolegovia každý rok vytvoria mnoho zaujímavých odborných prác, ktoré pevne veríme 
budú aj naďalej vychádzať s podporou spoločnosti Lundbeck v tejto sympatickej a dobre 
„zabehnutej“ edícii. 

Bratislava 25. marec 2011 doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.
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ÚVOD
Predstieravá porucha1 je jednou z najkontroverznejších psychiatrických diagnostických ka-

tegórií stojaca na nejasnom pomedzí zdravia a choroby. Don R. Lipsitt v úvode knihy Spectrum 
of factitious disorders (Feldman, 1996) o nej píše, že podľa všetkého je zároveň ochorením 
aj podvodom. Iní autori (Bass – Halligan, 2007) dokonca tvrdia, že pre svoju koncepčnú zá-
vadnosť a diagnostickú nepraktickosť by mala byť ako samostatná klinická jednotka vyňatá 
z existujúcich klasifikácií. Na druhej strane tento stav je v klinickej praxi realitou a väčšina 
lekárov počas svojej kariéry stretne prinajmenšom jedného pacienta s prejavmi predstieravej 
poruchy, diagnostika však obvykle prichádza neskoro alebo nikdy, a to aj v dôsledku týchto 
pochybností. Či však ide o poruchu alebo podvod, lekár je konfrontovaný s reálnym pacien-
tom, ktorý vykazuje isté symptómy.

Diagnostika predstieravej poruchy je ústrednou témou mojej práce. Základné otázky, čo 
som si kládla pri jej formulácii boli: „Vieme spoľahlivo diagnostikovať predstieravú poruchu?“ 
a „Ak nevieme, aké sú možné vysvetlenia a prípadné východiská?“ Ambíciou mojej práce bolo 
podať prehľad tejto problematiky s poukázaním na možné úskalia a špecifiká vyplývajúce 
z aplikácie diagnostických kritérií, ktoré poznáme aj u iných duševných porúch.

Predstieravá porucha je za samostatnú diagnostickú a klinickú jednotku považovaná 
posledných 30 rokov – od zaradenia v DSM III. Základnými diagnostickými kritériami sú 
úmyselné predstieranie alebo vytváranie si príznakov choroby, ktoré nie je motivované do-
siahnutím vonkajších (ako pri simulácii) ale vnútorných ziskov (postavenie chorého človeka), 
pričom nie je prítomná iná duševná alebo fyzická choroba, ktorá by mohla takéto správanie 
vysvetliť. Je zrejmé, že prejavy „úmyselného predstierania alebo vytvárania si príznakov“ môžu 
imitovať prejavy akéhokoľvek medicínskeho stavu a ochorenia a teda sa s nimi stretávajú 
lekári všetkých špecializácií. Zároveň sa tieto stavy môžu vyskytovať v širokom spektre od 
nadsadzovania reálnych symptómov až k najzávažnejšiemu a najdramatickejšiemu stavu – 
Munchausenovmu syndrómu, kedy pacient cestuje za operáciami a invazívnymi zákrokmi, 
vážne ohrozuje svoje zdravie a častokrát mení identitu.

Prácu som tematicky rozdelila do šiestich kapitol. V prvej približujem historický vývoj 
pohľadov so sústredením sa na vznik predstieravej poruchy ako samostatnej diagnostickej 
jednotky. V druhej kapitole približujem pohľady v súčasnosti najvplyvnejších psychiatric-
kých klasifikačných systémov – Medzinárodnej klasifikácii chorôb, 10 revízii (MKCH 10) 
a Diagnostického a štatistického manuálu Americkej psychiatrickej asociácie (DSM-IV) a ich 
vzájomnému porovnaniu. Tretia kapitola je venovaná role chorého a úlohe pacienta, ktoré sú 
nosným prvkom pri vysvetľovaní motivácie týchto pacientov. V štvrtej kapitole som sa pokú-
sila zhrnúť poznatky o predstieravej poruche so zameraním na zložky nozologickej jednotky 
(podkapitoly etiológia, epidemiológia, klinický obraz, delenie, diferenciálna diagnostika, liečba 
a prognóza). V piatej kapitole syntetizujem predtým uvedené poznatky a zároveň sa snažím 
o odpoveď na základnú otázku tejto práce „Vieme spoľahlivo diagnostikovať predstieravú 

1  V práci používam názov „predstieravá porucha“ ako ekvivalent v anglickej literatúre používaného názvu „factitious disorder“.  
V českom a slovenskom kontexte sú používané aj názvy „predstieraná porucha“, „faktitívna porucha“ prípadne „umelá porucha“.
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poruchu?“ Šiesta kapitola špecifikám starostlivosti o pacienta s predstieranou poruchou 
a úlohe psychiatra v nej.

Predkladaná práca predstavuje predovšetkým prehľadovú štúdiu, v ktorej zhŕňam dostup-
né literárne zdroje o danej téme. Opieram sa o autorov z európskeho aj amerického prostre-
dia, pričom dominujú najmä americkí autori (Feldman, Eisendrath), čo odzrkadľuje fakt, že 
v americkom prostredí je tejto téme venovaná väčšia pozornosť. Problematike predstieravej 
poruche v zastúpení (by proxy) sa v práci nevenujem.

1. HISTORICKÝ POHĽAD NA PREDSTIERAVÚ 
 PORUCHU

Zmienky o správaní, ktoré by dnes mohlo byť hodnotené ako prejavy predstieravej poru-
chy, sú staré niekoľko tisíc rokov. Prvý opis tejto poruchy sa pripisuje Gavinovi, ktorý v roku 
1843 napísal knihu „On feigned and factitious diseases“.

Novodobá história sa spája najmä s menom Richarda Ashera, ktorý v roku 1951 v ča-
sopise Lancet (Asher, 1951) uverejnil súbor kazuistických prípadov pacientov, ktorých spo-
ločnou črtou bolo opakované a úmyselné spôsobovanie si chorobných prejavov s cieľom 
dosiahnuť hospitalizáciu, prikrášlenie osobných údajov a časté striedanie rôznych lekárov 
a nemocníc. Tento syndróm pomenoval podľa Baróna Hieronyma Karla Friedricha Freiherra 
von Munchausen (1720-1791), vyslúžilého dôstojníka kavalérie, známeho neuveriteľnými 
a vymyslenými popismi svojich zranení z bojov. Spoločnými rysmi Asherom popísaných 
pacientov bola prítomnosť mnohých jaziev najmä v abdominálnej oblasti, bojovné naladenie 
pacienta v kontakte, farbisté a málo hodnoverné popisy príhod z osobnej anamnézy, zata-
jovanie dokumentov ako sú prepúšťacie správy a výpisy pre poisťovňu. Rozlíšil tri podtypy: 
abdominálny – laparotomophilia migrans, hemoragický – hemorrhagica histrionica a neu-
rologický – neurologica diabolica. Asher predpokladal, že motiváciou takéhoto správania je 
túžba byť v centre pozornosti a záujmu, čo však vzhľadom k vážnosti prejavov nepovažoval 
za postačujúce vysvetlenie:

„Najzjavnejšou črtou tohto syndrómu je jeho zjavná nezmyselnosť. V porovnaní so simulan-
tom, ktorý má jasný cieľ a dôvod, získajú títo pacienti často len nepotrebné vyšetrenia a ope-
rácie“ (Asher, 1951).

Ďalší autori v Asherovom literárnom štýle rozlíšili typy – dermatitis artifacta, cardiopathia 
fantastica, hyperpyrexia figmentarica. Takíto pacienti sú nazývaní aj nemocniční tuláci, vandráci, 
profesionálni pacienti, pantomími a podobne. J.C.Barker v roku 1962 uviedol pojem „pseudologia 
fantastica“ ako patologickú luhavosť, ktorú považoval za jadrový príznak Munchhausenovho 
syndrómu. Pseudologia fantastica je v Diagnostickom a štatistickom manuále Americkej psy-
chiatrickej asociácie (DSM-IV) uvedená ako častá, nie však nevyhnutná súčasť diagnózy.

Prvý popis predstieravej poruchy s psychickými prejavmi sa pripisuje Gellenbergerovi 
v roku 1977. Prvýkrát bola predstieravá porucha uvedená v psychiatrickej klasifikácii DSM-III 
v roku 1980 (Feldman, 1996). Pred jej vyčlenením boli takíto pacienti diagnostikovaní ako 
antisociálne, hysterické poruchy osobnosti či dokonca diagnózou schizofrénie (Hyler, 1978). 
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Vychádzajúc z Asherovho archetypu Munchausenovho syndrómu DSM-III kladie dôraz na 
chronický priebeh a prevažujúcu telesnú symptomatiku. Neskôr bola definícia predstieravých 
porúch revidovaná a boli rozdelené na tri podtypy. Toto delenie bolo zafixované v DSM-III-R 
v roku 1987 (DSM-III-R, APA, 1987). V porovnaní s predchádzajúcou klasifikáciou sa pripúšťa 
krátky resp. epizodický priebeh a dominujúca symptomatika môže byť psychická resp. zmie-
šaná. Toto členenie bolo zachované aj v DSM-IV. Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia 
(MKCH 10), nemá pre diagnózu predstieravej poruchy vyčlenenú samostatnú kapitolu, ale je 
začlenená v rámci kapitoly „Poruchy osobnosti a správania u dospelých“.

2. DIAGNOSTICKÉ KRITÉRIÁ
2.1. Diagnostické kritériá podľa MKCH 10

Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia – MKCH 10 (Mezinárodní…, 1992) zaraďuje 
predstieravú poruchu v sekcii F60-F69 (Poruchy osobnosti a správania u dospelých). V tejto 
časti sú združené rôzne poruchy, u ktorých sa predpokladá porucha osobnosti, alebo sú charak-
terizované dlhodobou, hlboko v osobnosti zakotvenou poruchou správania (tabuľka č. 1).

Tabuľka č. 1.: Poruchy osobnosti a správania dospelých.

F60 – F69 Poruchy osobnosti a správania u dospelých

F60 Špecifické poruchy osobnosti

F61 Zmiešané a iné poruchy osobnosti

F62 Pretrvávajúce zmeny osobnosti nepripísateľné poškodeniu alebo chorobe mozgu

F63 Poruchy návykov a impulzov

F64 Poruchy sexuálnej identity

F65 Poruchy voľby sexuálneho objektu

F66 Poruchy psychiky a správania združené so sexuálnym vývinom a orientáciou

F68 Iné poruchy osobnosti a správania dospelých

F69 Nešpecifikovaná porucha osobnosti a správania dospelých

Zdroj: Mezinárodní klasifikace nemocí, 1992.

Kapitola F68 (Iné poruchy osobnosti a správania dospelých) obsahuje tri poruchy: roz-
vinutie fyzických príznakov z psychických príčin, úmyselné vyvolávanie alebo predstieranie 
somatických alebo psychických symptómov, alebo nespôsobilostí (predstieraná porucha) 
a iné špecifikované poruchy osobnosti a správania u dospelých. Tabuľka č. 2 uvádza popisy 
porúch zaradených v tejto kapitole.2

Samotná predstieraná porucha je kódovaná ako F68.1. Pre lepšiu orientáciu a úplnosť uvá-
dzam opis tejto diagnostickej jednotky ako ho uvádza MKCH 10 (Mezinárodní…, 1992). I keď 
nie je prítomná potvrdená somatická alebo duševná porucha, ochorenie alebo neschopnosť, 

2 Podrobný popis poruchy F68.1 je uvedený v ďalšom texte.
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pacient symptómy opakovane a dôsledne predstiera. Pokiaľ ide o symptómy telesné, môže to 
dôjsť tak ďaleko, že si sám spôsobuje rezné rany alebo odreniny, aby vyvolal krvácanie, alebo 
si sám injekčne aplikuje toxické látky. Predstieranie bolesti a trvanie na prítomnosti krvácania 
môže byť tak presvedčivé a vytrvalé, že sú opakovane vykonávané vyšetrenia a operácie 
v niekoľkých rôznych nemocniciach aj napriek opakovaným negatívnym nálezom.

Tabuľka č. 2.: Iné poruchy osobnosti a správania dospelých – zaradenie a popisy porúch.

F68.0 Rozvinutie fyzických príznakov z psychických príčin

 Telesné príznaky pôvodne zapríčinené dokázanou somatickou poruchou, chorobou alebo 

 neschopnosťou sa zvýrazňujú alebo predlžujú v dôsledku psychického stavu pacienta. Rozvíja sa 

 syndróm správania vyvolávajúceho pozornosť (histriónsky), ktorý môže obsahovať dodatočné  

 (väčšinou nešpecifické) sťažnosti, ktoré nie sú telesného pôvodu. Osoba má zvyčajne obavy zo  

 svojej somaticky zapríčinenej bolesti alebo neschopnosti, často je ustarostená pre možnosť  

 pretrvávajúcej alebo postupujúcej neschopnosti alebo bolesti. Motivačným faktorom môže byť  

 nespokojnosť s výsledkom liečenia alebo vyšetrenia, alebo sklamanie z miery osobnej pozornosti,  

 ktorú dostáva počas nemocničného alebo ambulantného ošetrenia. U niektorých prípadov sa zdá,  

 že ich jasná motivácia pochádza z možnosti finančnej kompenzácie po nehodách alebo úrazoch,  

 ale syndróm nemusí rýchlo vymiznúť po úspešnom ukončení sporu.

 Zahŕňa: Kompenzačná neuróza

F68.1 Zámerné vyvolávanie alebo predstieranie telesných alebo psychických symptómov, telesnej  

 alebo psychickej neschopnosti (predstieraná porucha)

F68.8 Iné špecifikované poruchy osobnosti a správania dospelých

 Táto kategória by sa mala používať na kódovanie akejkoľvek špecifikovanej poruchy osobnosti  

 a správania u dospelých, ktorá nemôže byť klasifikovaná pod žiadnym z predchádzajúcich záhlaví 

 Zahŕňa: Charakterová porucha NS

  Porucha vzťahov NS

Zdroj: Mezinárodní klasifikace nemocí, 1992.

Motivácia pre toto správanie je takmer vždy nejasná a pravdepodobne vnútorná. Tento 
stav sa dá najlepšie interpretovať ako porucha správania v chorobe a úlohe chorého. Jedinci 
s takýmito prejavmi obvykle vykazujú známky početných abnormít osobnosti a vzťahov. 
Simulácia, definovaná ako úmyselná produkcia vykonštruovaných somatických alebo psychic-
kých príznakov alebo neschopností, motivovaná vonkajšími stresmi alebo pohnútkami by sa 
mala kódovať ako Z76.5. Najobvyklejšie motívy simulácie zahŕňajú snahu zamedziť stíhaniu 
pre zločin získania nepovolených drog, vyhnúť sa vojenskému odvodu alebo nebezpečnej 
vojenskej povinnosti a získať výsady z ochorenia alebo lepšie životné podmienky, napr. uby-
tovanie. Simulácia je pomerne bežná v súdnych a vojenských kruhoch a pomerne neobvyklá 
v bežnom civilnom živote. Zahŕňa stavy ako syndróm „nemocničných vší“, Munchausenov 
syndróm, syndróm túlavého pacienta a zároveň vylučuje syndróm trýzneného kojenca alebo 
dieťaťa NS (T74.1), dermatitis factitia (L98.1), simuláciu (Z76,5), Munchhausenov v zastúpení 
(zneužívanie dieťaťa) (T74.8).
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Diagnostické kritériá MKCH 10 pre výskum definujú F68.1 – úmyselné vyvolávanie alebo 
predstieranie somatických alebo psychických príznakov alebo nespôsobilostí:
1. Jedinec vykazuje trvalé prejavy zámerného predstierania príznakov a/alebo sa sám po-

škodzuje, aby si navodil príznaky.
2. Nesmie byť prítomný žiadny dôkaz o vonkajšej motivácii, ako napr. finančná kompen-

zácia, snaha vyhnúť sa nebezpečenstvu alebo dosiahnutie zvýšenej zdravotnej starost-
livosti. Pokiaľ je takýto dôkaz nájdený, mala by sa použiť kategória Z76.5, simulácia.

3. Najčastejšie používaná vylučovacia podmienka. Nie je potvrdená telesná ani duševná 
porucha, ktorá by mohla príznaky vysvetliť.

2.2. Diagnostické kritériá podľa DSM-IV
DSM rozoznáva samostatnú kapitolu „Factitious disorders“ od roku 1987, kde sa zafixovalo 

súčasné členenie a zaradenie. V DSM-IV sa v popise uvádza, že základnou črtou predstieravej 
poruchy je úmyselné vytváranie fyzických alebo psychických prejavov alebo symptómov 
(kritérium A). Toto môže zahŕňať vytváranie subjektívnych ťažkostí (napr. sťažnosti na akútnu 
bolesť brucha bez prítomnosti tejto bolesti), úmyselné vytvorenie prejavu choroby (napr. 
vytvorenie abscesu vstreknutím slín do kože), nadhodnotenie už existujúcich chorobných 
stavov (napr. predstieranie epileptického záchvatu grand mal osobou s reálnym epileptickým 
ochorením) prípadne kombinácia týchto postupov. Motiváciou je snaha o dosiahnutie posta-
venia chorého (kritérium B). Nie sú prítomné vonkajšie zisky (kritérium C), ktorými by sa dalo 
takéto správanie vysvetliť (napr. ekonomické zisky, vyhnutie sa právnej zodpovednosti, a pod). 
Jedinci s predstieravou chorobou prezentujú údaje o sebe s dramatickým pátosom, pričom 
ak majú uviesť bližšie detaily, ich popisy sú vágne a nekonzistentné. Časté je patologické 
klamanie, čím udivujú poslucháčov (napr. pseudologia fantastica). Nezriedka majú rozsiahle 
znalosti medicínskej terminológie a nemocničných postupov. Časté sú výrazné sťažnosti 
na bolesti a žiadosti o analgetiká. Ak sa pri rozsiahlych iniciálnych vyšetreniach pôvodných 
ťažkostí nenájde príčina, väčšinou sa prejavy ochorenia výraznejšie menia a produkujú viac 
symptómov. Ochotne sa podrobujú mnohým invazívnym procedúram a operáciám. Počas 
pobytu v nemocnici nemajú mnoho návštev. Pri konfrontácii s predpokladom alebo dôkazmi 
o úmyselnej tvorbe symptómov ochorenia, takéto obvinenia popierajú a rýchlo sa dožadujú 
prepustenia proti rade lekára. Väčšinou sú skoro prijatí na hospitalizáciu v inej nemocnici. 
Takéto striedanie nemocníc sa odohráva v mnohých mestách, štátoch či krajinách.

Tabuľka č. 3.: Diagnostické kritériá DSM-IV pre predstieravú poruchu.

Diagnostické kritériá DSM-IV pre predstieravú poruchu (Factitious Disorder) :

A. Úmyselná tvorba alebo predstieranie fyzických alebo psychických príznakov alebo symptómov.

B. Motiváciou je snaha o dosiahnutie postavenia chorého

C. Neprítomnosť externých ziskov z takéhoto správania (napr. ekonomické zisky, snaha o vyhnutie sa  

 trestnej zodpovednosti, zlepšenie fyzického stavu, simulácia)

Zdroj: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. American Psychiatric Association, 2000.
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DSM-IV rozoznáva 4 typy predstieravej poruchy: predstieravá porucha s prevahou psy-
chických znakov a príznakov, predstieravá porucha s prevahou telesných znakov a príznakov, 
predstieravá porucha s kombináciou telesných a psychických znakov a príznakov a predstie-
ravá porucha inde neuvedená. Ich popis podľa DSM-IV uvádzam v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4.: Podtypy predstieravej poruchy podľa DSM-IV.

Kódové  Podtyp 
označenie

300.16 Predstieravá porucha s prevahou psychických znakov a príznakov (Factitious disorder with  

 predominantly psychological signs and symptoms): používa sa ak v klinickom obraze dominujú  

 psychické znaky a príznaky.

300.19 Predstieravá porucha s prevahou telesných znakov a príznakov (Factitious disorder with  

 predominantly physical signs and symptoms): používa sa ak v klinickom obraze dominujú  

 telesné znaky a príznaky.

300.19 Predstieravá porucha s kombináciou telesných a psychických znakov a príznakov (Factitious  

 disorder with combined psychological and physical signs and symptoms): používa sa, ak sa  

 v klinickom obraze vyskytujú telesné aj psychické znaky a príznaky, pričom žiadna z týchto  

  skupín nie je výrazne dominujúcou.

300.19 Predstieravá porucha inde neuvedená (Factitious disorder not otherwise specified): táto  

 kategória zahŕňa poruchy s predstieravými symptómami, ktoré úplne nespĺňajú kritériá  

 predstieravej poruchy. Príkladom je predstieravá porucha v zastúpení (by proxy): úmyselná  

 tvorba alebo predstieranie fyzických alebo psychických príznakov alebo prejavov ochorenia  

 osobe, ktorá je v jej osobnej starostlivosti z dôvodu nepriameho dosiahnutia role chorého.

Zdroj: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. American Psychiatric Association, 2000.

2.3. Porovnanie diagnostických kritérií
Na prvý pohľad sú diagnostické kritériá oboch klasifikácií podobné, pri ich aplikácii sa však 

môžu vyskytnúť rozdiely. Prvým rozdielom oboch klasifikačných prístupov je umiestnenie 
poruchy v rámci klasifikácie. V DSM-IV je tejto poruche vyhradená samostatná kapitola 
a rozlišuje 4 podtypy (tabuľka č. 4). MKCH 10 ju zaraďuje v rámci kapitoly F68 (Iné poruchy 
osobnosti a správania dospelých) pod kód F68.1 (Zámerné vyvolávanie alebo predstieranie 
somatických alebo psychických príznakov, alebo nespôsobilosti – predstieraná porucha).3

Pohľad DSM-IV neobsahuje informáciu o trvaní, resp. frekvencii správania predstierania 
ochorenia a teda na základe jedného prípadu môžeme diagnostikovať predstieravú poruchu. 
Naproti tomu MKCH 10 vyžaduje opakované predstieranie príznakov. Kritérium C podľa 
MKCH 104 odrádza od diagnózy predstieravej poruchy u pacientov, ktorí zveličujú/nadhod-
nocujú prejavy existujúceho autentického ochorenia. V popise predstieravej poruchy podľa 
DSM-IV je jasne odlíšený prípad „sebapoškodenia“, kedy pacient neklame o pôvode svojho 

3 V českej literatúre sa používa aj názov faktitívna porucha.
4 Najčastejšie používaná vylučovacia podmienka. Nie je potvrdená telesná ani duševná porucha, ktorá by mohla príznaky vysvetliť.
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poškodenia od predstieravej poruchy, kde je prítomná jasná snaha o oklamanie lekára. Túto 
diferenciáciu MKCH neposkytuje. A nakoniec pri kritériu B5 podľa MKCH 10, podľa ktorého je 
snaha o dosiahnutie zvýšenej zdravotnej starostlivosti dôkazom vonkajšej motivácie a teda 
poukazuje na kategóriu simulácia (Z76.5). V mnohých prípadoch by podľa DSM-IV bola mo-
tivácia takéhoto správania hodnotená ako vnútorná. MKCH 10 teda predpokladá možnosť 
hodnoverného rozlíšenia snahy o dosiahnutie postavenia chorého od snahy o dosiahnutie 
zvýšenej zdravotnej starostlivosti.

V úvode k diagnostickým kritériám autori MKCH 10 zahŕňajú stavy syndróm hospitalizmu, 
sťahovavý pacient a Munchhausenov syndróm bez bližšej špecifikácie ich obsahu. Smolík 
(Smolík, 1999) uvádza Munchhausenov syndróm ako synonymum tejto poruchy, v literatúre 
z USA je uvádzaný ako najvypuklejší prejav ochorenia v spektre predstieravého správania. 
Rozdiel je tiež v zaradení Munchhausenovho syndrómu by proxy – podľa MKCH 10 je formou 
týrania. MKCH 10 arbitrárne vylučuje faktitívnu dermatitídu.

3. ROLA CHORÉHO, ÚLOHA PACIENTA
Motiváciou správania pri predstieravej poruche je snaha o dosiahnutie postavenia choré-

ho. Zdravotná starostlivosť je vo svojej podstate zameraná na človeka, ktorý je stotožnený 
s „rolou chorého“. Podľa definície Talcotta Parsonsa (Parsons T, 1951) táto rola vyžaduje od 
pacienta prijímať svoj stav ako nežiaduci, nad ktorým nemá vedomú kontrolu, a teda nemôže 
byť ani obvinený zo zodpovednosti zaň. Zároveň však od neho vyžaduje snahu o vyhľadanie 
a podrobenie sa zodpovedajúcej liečbe. Na druhej strane je svojou chorobou vyvinený a ospra-
vedlnený zo spoločenských zodpovedností. Zo sociologického pohľadu je pacient, ktorý spĺňa 
tieto očakávania považovaný za „dobrého“, kým podvádzajúci je „zlý“.

Z medicínskeho pohľadu možno tento prístup akceptovať len parciálne. Theodore Na-
delson v knihe „The Spectrum of Factitious Disorders“ (Nadelson T, 1996) kategorizuje tri 
typy ochorení a pacientov (Tabuľka č. 5). Kategória A predstavuje prototyp skutočného, či 
skôr ideálneho „Parsonsovského“ pacienta. Z pohľadu biopsychosociálneho modelu takto 
definovaná kategória predstavuje v realite skôr výnimku, neuvažuje o skupine duševných 
porúch ako o „skutočných“, rovnako by sa dalo diskutovať o osobnej zaangažovanosti pa-
cienta v zmysle zodpovednosti za svoj stav (nekompliancia, nevhodný životný štýl, konzu-
mácia návykových látok a podobne). Kategória B predstavuje medzistupeň medzi ideálnym 
„skutočným“ a skutočne „falošným“ pacientom, diagnosticky zahŕňa pacientov s celým 
spektrom somatoformných porúch. Týmto pacientom sa väčšinou nedostáva od somatických 
lekárov „cti“ skutočného pacienta. Skôr skutočnosť, že táto skupina ochorení je zahrnutá 
v diagnostických klasifikáciách im dáva status pacienta. Tretia kategória, v ktorej sú zahrnutí 
spoločne pacienti s predstieravou poruchu aj simulanti, predstavuje skupinu, ktorej nie je 
priznaný status „pacienta“. Táto skutočnosť je sporná v prípade predstieravej poruchy, ktorá 
je zahrnutá v medzinárodných klasifikačných systémoch.

5 Nesmie byť prítomný žiadny dôkaz o vonkajšej motivácii, ako napr. finančná kompenzácia, snaha vyhnúť sa nebezpečenstvu ale-
bo dosiahnutie zvýšenej zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ je takýto dôkaz nájdený, mala by sa použiť kategória Z76.5 (simulácia)
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Vzťah lekár – pacient je do istej miery recipročným, v ktorom má každý zúčastnený 
preddefinované svoje práva a povinnosti. Právom pacienta je byť ospravedlnený zo zlyhaní 
vyplývajúcich z ochorenia a bežných povinností v čase choroby, pričom očakáva, že lekár sa 
rozhoduje v jeho najlepšom záujme. Povinnosťou pacienta je vyhľadať pomoc, liečbu, byť 
čestný a otvorený, spolupracovať pri liečbe a dodržiavaní odporúčaní lekára a v závere sa 
úlohy chorého vzdať. Lekár je považovaný za experta, ktorý má prístup k osobným údajom 
o pacientovi, musí viesť smer liečby a potvrdzuje a priznáva úlohu chorého. Jeho povinnosťou 
je jednať v najlepšom záujme pacienta, čestne a dôverne, pričom liečba, ktorú poskytuje, 
musí byť správna.

Rovnováha vzťahu lekár – pacient sa naruší, ak niektorá zo zúčastnených strán poruší 
nepísané pravidlá správania sa v ňom. Pokiaľ pacient prijíma rolu chorého len s jej právami 
a nie povinnosťami, odmieta spolupracovať pri liečbe a riadiť sa radami lekára, vyvoláva 
u neho pocity frustrácie, hnevu až odporu. Situácia, ktorá nastáva v prípade predstieranej 
choroby vyvoláva najviac negatívnych emócií zo strany lekárov a ďalšieho zdravotníckeho 
personálu. Tu si pacient rolu chorého privlastní neprávom, a aby si ju udržal, je ochotný 
a schopný podvodného správania. Lekár, ktorý povahu takéhoto vzťahu nespozná, sa vystavuje 
riziku profesionálneho pochybenia s možnosťou ublíženia pacientovi. Na druhej strane lekár 
po odhalení takéhoto správania zažíva intenzívne pocity terapeutického nihilizmu, hnevu, 
odporu k pacientovi, resp. pocity osobného a profesionálneho zlyhania alebo zodpovednosti 
za pacientovo správanie.

Tabuľka č. 5.: Typologizácia pacienta podľa ochorenia.

Stupeň/kategória Medicínska Psychiatrická Právne kategórie 
ochorenia kategória kategória 

 A B C-1 C-2

Diagnostické Telesné ochorenia,  Somatoformné Predstieravá Simulácia

zaradenia (infekcie, traumy,  poruchy porucha

 malignity, metabolické Neurotické poruchy 

 poruchy…)   

Etiológia Špecifická V pozadí stojace psychologické mechanizmy Podvod

Príčina ochorenia Náhoda, smola, Precitlivenosť na Závažná Osobné zisky

 pacient ako obeť emočný stres psychopatológia

Vnímanie Skutočný, legitímny Psychiatrický pacient,  Falošný pacient Podvodník

pacienta lekárom pacient divný, ale stále pacient

Úloha pacienta Trpiaci Ochorenie aj  Vynucuje si  Podvod

  starostlivosť víta starostlivosť

   aj ochorenie 

Postihnutá Telo Duša Charakter Charakter

„oblasť“ pacienta

Cieľ zdravotnej Liečiť, vyliečiť, starať sa Stabilizovať, riadiť,  Neutralizovať Odhaliť  

starostlivosti  liečiť  podvod, trestať

Zdroj: Nadelson, 1996.
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4. PREDSTIERAVÁ PORUCHA – OPIS
4.1. Epidemiológia
4.1.1. Limity epidemiologických dát

Údaje o incidencii a prevalencii tejto poruchy sú získavané problematicky a za použitia 
modifikovaných epidemiologických metód. Hlavné dôvody tohto stavu sú jednak problémy 
pri sledovaní ľahko identifikovateľných stavov, kedy pacienti s najvypuklejšími formami 
predstieravej poruchy len výnimočne súhlasia s psychiatrickým vyšetrením, sledovaním 
alebo liečbou. Na druhej strane ľahšie formy poruchy (nadhodnocovanie prejavov reálnych 
ochorení, klamanie ohľadom subjektívnych symptómov) sú identifikovateľné veľmi ťažko 
a niekedy vôbec. Údaje sú odvodzované z jednotlivých kazuistík, kazuistických sérií a ojedine-
lých štúdií, čo vytvára riziko, že táto skupina nepredstavuje reprezentatívnu vzorku populácie 
s predstieravou poruchou a môže byť vychýlená na stranu jej extrémnych prejavov.

Túto situáciu do istej miery odráža aj výsledok vyhľadávania pomocou elektronickej 
databázy Medline. Pri zadaní kľúčových slov „factitious disorder“ a „Munchausen syndro-
me“ vyselektovaných rokmi 1980-2008 je výsledkom 140 článkov. Z týchto článkov je 57 
popisom kazuistík, z nich 14 popisuje predstieravú poruchu v zastúpení. Ďalších 18 popisuje 
kazuistické série, s rozsahom 2-10 kazuistík (priemerne 4). Prehľadné spracovanie témy 
a spracovanie dostupnej literatúry pre niektorý podtyp je témou 42 článkov. Články, kde je 
prestieravá porucha spomenutá len okrajovo (napr. pri diferenciálnej diagnostike inej poruchy, 
ochorenia alebo stavu) predstavuje 12 prác. Samotné štúdie alebo analýzy väčších skupín 
probandov sú témou 11 článkov. Pri ich bližšej analýze sú to väčšinou štúdie prevalencie zo 
špecializovaných pracovísk, retrospektívne hodnotenia, prípadne dotazníkové prieskumy. 
Napriek metodologickým výhradám, ktoré by boli oprávnené pri inej, početnejšej diagnóze, 
tieto predstavujú cenné informácie.

4.1.2. Prevalencia
Údaje z univerzitných stredísk popisujú výskyt predstieravej poruchy u približne 1% pa-

cientov (Sadock, 2007). Sutherland a Rodin (Sutherland, 1990) uvádzajú, že 0,8% pacientov 
v rámci psychiatrických konziliárnych vyšetrení spĺňalo kritériá pre predstieravú poruchu. 
V rovnakej populácii v štúdii Kapfhammera (Kapfhammer, 1998) sa uvádza prevalencia pred-
stieravej poruchy 0,6 %. Epidemiologické údaje dopĺňajú štúdie prevalencie u špecifických 
populácií pacientov. Niekoľko popisuje výskyt u pacientov s obličkovými kameňmi s po-
dobnými výsledkami 2,7 % (Gault, 1988; Sabot 1999). Ďalšie štúdie pacientov s prejavmi 
predstieravej poruchy uvádzam v tabuľke č. 6.
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Tabuľka č. 6.: Prevalencia predstieravej poruchy – výber štúdií.

Štúdia  Zariadenie Súbor Ochorenie Počet Prevalencia 
    prípadov

Friedl and Hospitalizovaní pacienti 122 Disociatívna 2 2%

Draijer 2000 v priebehu 1 roka v Holandsku  porucha

Chua and Oblasť Wisconsin 11 Otrava  2 18,2%

Friedenberg   warfarínom

1998

Kapfhammer Univerzitná nemocnica 15 000 Rôzne  93 0,62%

1998  (Nemecko), 18 rokov

Churchill a kol.  Špecializovaná HIV klinika, 706 HIV infekcia 12 1,7%

1994  Londýn, 5 rokov 

Knockaert a kol. Univerzitná nemocnica,  199 Horúčka 7 3,5%

1992  Belgicko   neznámeho

    pôvodu

Sutherland and  Univerzitná nemocnica, 1288 Rôzne 10 0,8%

Rodin 1990 Toronto, psychiatrické konzíliá

Bhugra 1988 Psychiatrická nemocnica,  775 Psychiatrické 4 0,5%

  Anglicko, 1 rok  diagnózy

Pope a kol.1982 USA, špecializovaná jednotka 219 Psychotické 9 4,1%

  pre liečbu psychóz  poruchy

Zdroj: Eisendrath, 1996, upravené autorkou.

4.1.3. Ďalšie údaje
Typický pacient s predstieravou poruchou vedie relatívne nenápadný život, ktorý mo-

difikuje skôr pridružená porucha osobnosti. Uvádza sa, že „prototypom“ pacienta s pred-
stieravou poruchou je žena, často zamestnaná v zdravotníctve s relatívne nenápadným 
osobným a sociálnym životom (Bock, 1986; Ford, 1983; Reich, 1983). Predstieravé správanie 
sa môže prejavovať epizodicky, často ako reakcia na negatívne životné udalosti, pričom život 
ohrozujúce spôsoby poškodenia zdravia sú menej časté ako u pacientov s Munchausenovým 
syndrómom (Eisendrath 1996). Typický pacient s Munchausenovým syndrómom má málo, 
niekedy dokonca žiadne sociálne kontakty s výnimkou zdravotníckych pracovníkov. Ťažko 
hovoriť o typickom veku výskytu ochorenia, väčšina publikovaných prípadov popisuje pa-
cienta vo veku 30-50 rokov.
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4.2. Etiológia
Príčina nie je známa a ani jedna z dosiaľ predložených teórií nebola spoľahlivo potvrdená. 

Bol popísaný zvýšený výskyt predstieravého správania v niektorých rodinách (Goodwin, 
1988; Libow, 2000), genetické štúdie, ktoré by potvrdili tieto údaje, zrealizované neboli. 
V ojedinelých kazuistických sériách u pacientov s Munchausenovým syndrómom boli popí-
sané nešpecifické abnormity CNS ako napr. fronto-temporálna atrofia kôry mozgu, prípadne 
odchýlky pri neuropsychologických testoch (v spracovaní informácie, úsudku a koncepčnom 
uvažovaní). Boli publikované aj menšie EEG štúdie, ktoré popisujú len nešpecifické abnormity 
(Feldman, 1996).

Podľa behaviorálnych teórií sa predpokladá úloha sociálneho učenia v minulosti spoločne 
s pozitívnym a negatívnym podmieňovaním (Schwartz, 1994). Pacienti s predstieravou po-
ruchou častejšie v detstve zažili vážne ochorenie, prípadne v ich okolí bol niekto s takýmto 
stavom. Vlastná skúsenosť s rolou chorého, prinášajúca pozornosť, súcit, povzbudenie, záujem 
a zároveň ospravedlnenie z nepríjemných povinností, mohla byť nosnou vo formovaní ďal-
šieho správania sa v dospelosti. U týchto pacientov je vyšší výskyt pohlavného a fyzického 
zneužívania v detstve, nápadná je aj súvislosť s protrahovanými hospitalizáciami v skorom 
období (Nadelson, 1985). Pomerne rozpracované sú aj psychodynamické konceptualizácie 
vzniku predstieravého správania, ktoré predpokladajú významnú úlohu intrapsychických 
obrán u osôb, ktoré boli v detstve zanedbávané alebo opustené. Z ďalších vysvetlení sa 
uvádzajú v pozadí stojace masochistické tendencie, potreba byť v centre pozornosti a pocit 
dôležitosti. Uvažuje sa aj o úlohe vzbury a rebelstva voči autorite predstavujúcej lekárom, 
pričom schopnosť ho oklamať má význam víťazstva.

Podľa teórie Hamiltona a Janata (Hamilton, 1997) je nosným v etiológii predstieravej 
poruchy snaha o zachovanie sebaobrazu. U týchto pacientov predpokladajú neuspokojivé 
vnímanie seba samého,  pričom ochorenie slúži ako vhodný vinník za potenciálne zlyhania, 
umožní im byť v spojení s medicínskymi autoritami a zariadeniami, kde sa môžu prezentovať 
hrdinsky a statočne, dokonca jedinečne (pri predstieraní raritných stavov) a zároveň od okolia 
získajú pochopenie a uznanie.

4.3. Klinický obraz
4.3.1. Spektrum klinických obrazov

Z praktického hľadiska by bolo užitočné uviesť krátky a výstižný zoznam predstieraných 
ochorení. Zásadným problémom klinického obrazu je však skutočnosť, že každé ochorenie 
sa dá predstierať (pochybnosti môžu nastať v prípade predstierania predstieravej poruchy), 
čo potvrdzuje aj množstvo a rozmanitosť publikovaných prípadov. Napriek tejto diverzite sa 
dá určiť pomerne široká skupina častejšie sa vyskytujúcich stavov: infekcie, umelé zásahy do 
hojenia rán, hypoglykémia, anémia, krvácanie, kožné výsevy, neurologické prejavy ako kŕčovité 
stavy alebo nevoľnosť, zvracanie, hnačka, bolesti, teplota neznámeho pôvodu. Podrobnejší 
(napriek tomu neúplný) zoznam predstieraných stavov uvádzam v tabuľke č. 7.
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Tabuľka č. 7.: Predstierané telesné príznaky, symptómy a ochorenia.

Akromegália Lymfedém

Akútna dychová nedostatočnosť Malária

Bartterov syndróm Rakovina

Chronická blefarokonjunktivitída Methemoglobinémia

Karcinóm prsníka Poranenie ruky

Popáleniny Nekrotizujúca fascitída

Cervikofaciálny subkutánny emfyzém Feochromocytóm

Cheilitída Purpura

Spojivové ochorenia Kvadruplégia

Cushingov syndróm Kožný výsev

Hluchoslepota Krvácanie z konečníka

Dermatózy Renálna kolika

Diabetes mellitus Kŕčové stavy

Otrava difenhydramínom  Trombocytopénia

Diplopia Obličkové kamene

Epidermolysis bullosa simplex Vaginálne krvácanie

Gastrointestinálne krvácanie Hypertenzná kríza

Hemoptýza Hypokalcémia

HIV Rozličné infekčné ochorenia

Zdroj: Feldman MD, Eisendrath SJ. Spectrum od Factitious Disorders, 1996; upravené autorkou.

Pri predstieravej poruche s psychickými príznakmi sú medzi najčastejšie popisovanými 
predstieranými stavmi protrahovaný zármutok a smútenie, kognitívne poškodenie, depresia, 
post-traumatická stresová porucha, bolesťová porucha, prípadne disociatívne stavy. Podrob-
nejší zoznam uvádzam v tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8.: Klinické obrazy predstieranej poruchy s prevažujúcimi psychickými príznakmi.

Patologické trúchlenie Poruchy príjmu potravy

Depresia  Amnézia

Posttraumatická stresová porucha Abúzy psychoaktívnych látok

Bolesťová porucha Parafílie, transsexualizmus

Psychózy Hypersomnia

Bipolárna afektívna porucha Disociatívne, konverzné poruchy

Zdroj: Feldman MD, Eisendrath SJ. Spectrum od Factitious Disorders, 1996; upravené autorkou.
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Je zrejmé, že výber predstieraného ochorenia je determinovaný potrebou dostatočne 
závažného ochorenia pri pomerne malom riziku odhalenia. Subjektívne sťažnosti, ako bo-
lesti či celková slabosť, sú síce ťažko dokázateľné, ich potenciál na vyvolanie dostatočného 
„záujmu“ zo strany zdravotníckeho personálu je pomerne malý. Na druhej strane podanie 
injekčného antikoagulancia vyvoláva síce prejavy, ktoré sa nedajú prehliadnuť, avšak riziko 
odhalenia pri podrobnejšej explorácii je pomerne vysoké. Zdalo by sa teda, že pacienti s pred-
stieravou poruchou si budú „vyberať“ ochorenia, pri ktorých definitívne stanovenie diagnózy 
nie je možné. Tento predpoklad sa však neukazuje ako správny. Bolo napríklad popísaných 
niekoľko úspešných a závažných „predstieraní“ nielen HIV pozitivity, ale dokonca rozvinutej 
HIV infekcie (Craven, 1994; Joseph di Caprio, 1997; Zuger, 1992). V týchto prípadoch bolo 
predstieranie zo strany pacientov tak dôveryhodné, že lekári nepovažovali za potrebné po-
tvrdzovať výpovede pacienta testovaním HIV séropozitivity.

4.3.2. Spôsoby predstierania
Spôsoby, akými si pacienti spôsobujú prejavy ochorenia, rozdelil Folks (Folks, 2000) do 

pia tich kategórií:
1. Zvýrazňovanie, nadhodnocovanie bolesti, nevoľnosti a slabosti
2. Predstieranie a luhanie o prítomnosti rôznych prejavov ochorenia alebo poranenia  

(napr. kŕče a epileptické záchvaty)
3. Pokusy o manipuláciu pri objektívnych vyšetreniach (znečistenie vzoriek krvi, stolice, 

moču) s cieľom dosiahnuť pozitivitu vyšetrení
4. Manipulácia s vlastným telom s cieľom dosiahnuť príznaky (napr. zavádzanie krvi do 

močového mechúra, použitie škrtidla na spôsobenie edému končatiny a pod.)
5. Manipulácia vyvolávajúca náhle telesné poškodenie (napr. infikovanie sa vpravením 

baktérie pomocou injekcie a pod.)
Údaje o relatívnom zastúpení jednotlivých metód nie sú dostupné. Častá je však ich 

kombinácia v rámci jednej epizódy predstieravej poruchy.

4.3.3. Pridružené charakteristiky a indikátory
DSM-IV (DSM-IV, APA, 1994) poukazuje na možné predisponujúce faktory predstieravej 

poruchy. Zahrňuje sem prekonanie alebo prítomnosť inej duševnej poruchy alebo telesného 
ochorenia počas detstva či adolescencie s potrebou rozsiahlejšej liečby alebo hospitalizácie, 
rozpad rodiny alebo psychické či telesné týranie v detstve, zaujatosť voči zdravotníckym 
pracovníkom, prípadne dôležitý vzťah so zdravotníckym pracovníkom, zamestnanie v zdra-
votníckom prostredí, prítomnosť poruchy osobnosti (najmä emočne nestabilnej). V tabuľke 
č. 9 uvádzam niektoré indikátory poukazujúce na možnú predstieravú poruchu.
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Tabuľka č. 9.: Indikátory predstieravého správania a možnej poruchy.

Indikátory predstieravého správania a možnej poruchy

• Príznaky majú neprirodzený priebeh, pričom zlepšenie príznakov je pravidelne nasledované relapsom, 

prípadne rozšírením ich spektra

• Rozsah symptómov konzistentne prevyšuje objektívne dokázateľnú patológiu a/alebo je dokázané 

zveličovanie zo strany pacienta

• Pacient je neobvykle ochotný sa podrobiť invazívnym zákrokom a vyšetreniam

• Pacient pochybuje a háda sa o výsledkoch vyšetrení

• Pacient predpovedá zhoršenie stavu, prípadne sa vyskytujú dokázateľné zhoršenia stavu pred prepustením

• Pacient hľadá liečbu v rôznych zariadeniach

• Pacient poskytuje nekonzistentné, selektívne a zavádzajúce údaje, nesúhlasí s poskytnutím zdravotných 

údajov z iných zdrojov

• Sú údaje o nutnosti opakovaných intervencií pre komplikácie základného ochorenia

• Predstieravá porucha bola zvažovaná minimálne jedným zdravotníkom

• Pacient je nekompliantný s diagnostickými a terapeutickými odporúčaniami, resp. v rámci oddelenia 

nespolupracujúci

• Pacient je sústredený na seba a opakovane poukazuje na svoju „viktimizáciu“ medicínskymi systémami

• Výsledky laboratórnych a iných testov sú v rozpore s tvrdeniami pacienta

• Pacient uprednostňuje invazívne zákroky pred neinvazívnymi

• Pacient je nápadný neodôvodnenými, „sebaoslavnými“ lživými rečami

• Napriek dožadovaniu sa zdravotnej starostlivosti, opakovane odmieta psychiatrické vyšetrenie

Zdroj: Eisendrath SJ, Rand DC, Feldman MD. Factitious Disorders and Litigations. In: The Spectrum of Facti-
tious Disorders, 1996.

Pri predstieravej poruche s prevahou psychických príznakov sa môžu vyskytnúť ďalšie 
príznaky:
1. Pozorované symptómy sú nekonzistentné so známymi príznakmi duševnej poruchy, 

niekedy budia dojem „karikatúry“ príznaku.
2. Príznaky vzniknuté na oddelení sú nápadne podobné príznakom aktuálne vyjadrenými 

spolupacientmi.
3. Pri údajoch a obvineniach z fyzického, sexuálneho alebo psychického napadnutia nie je 

možné overiť si pacientovu výpoveď.
4. Ak pacient udáva údaje o smrti blízkeho (pri predstieranom zármutku), väčšinou išlo 

o úmrtie mimoriadne dramatické a ohavné, pričom okolnosti sa nedajú overiť.
V literatúre sa vyskytli údaje o ojedinelom predstieraní psychózy, u mnohých z týchto 

pacientov v priebehu ďalšieho sledovania vyvinulo psychotické ochorenie (Suresh, 1990). 
Cunnien (Cunnien, 1988) vysvetľuje tento stav ako obranu pred vyvíjajúcou sa reálnou psy-
chózou.



	 MUDr. Barbora Vašečková / Predstieravá porucha

21

4.4. Zaradenie v spektre a delenie
Predstieravá porucha je mnohými autormi (napr. Feldman, Eisendrath, 1996) zaraďovaná 

v kontinuu „patologického správania sa v chorobe“ (abnormal illness behaviour), teda sprá-
vania sa, pri ktorom si jedinec vytvára alebo zvýrazňuje prejavy ochorenia. Sem zaraďujú 
somatoformné poruchy, predstieravú poruchu a simuláciu, pričom sa odlišujú mierou úmysel-
nosti a uvedomovania si. Tento prístup je kritizovaný inými autormi (napr. Bass, Halligan; In: 
Bass, 2007), ktorí varujú pred morálnymi následkami medicinalizácie podvodného správania 
v kontexte simulácie.

Celkovo však panuje zhoda v tom, že táto skupina stavov sa vyskytuje v rôznej intenzite 
a pod rôznymi obrazmi. Z tohto pohľadu je užitočnejšia a prehľadnejšia klasifikácia DSM-IV, 
ktorá vyčleňuje 4 typy:
1. predstieravú poruchu s prevahou telesných znakov a príznakov;
2. predstieravú poruchu s prevahou psychických znakov a príznakov;
3. predstieravú poruchu s kombináciou telesných a psychických znakov a príznakov;
4. predstieravú poruchu inde nešpecifikovanú.

V ďalšom texte približujem jednotlivé podtypy predstieravej poruchy podľa delenia DSM-
IV a zároveň vyčleňujem Munchausenov syndróm, ako najvypuklejší stav tejto kategórie.

4.4.1. Zaradenie Munchausenovho syndrómu
Zaradenie Munchausenovho syndrómu v rámci skupiny predstieravých porúch môže byť 

sporné. Smolík (Smolík, 1999) uvádza Munchhausenov syndróm ako synonymum predstie-
ravej poruchy, v americkej literatúre je uvádzaný ako najvážnejšia a chronická forma tohto 
ochorenia (Fink, 1989; Ludwigs, 1994). Munchausenov syndróm v zmysle najzávažnejšieho 
subtypu predstieravej poruchy je charakterizovaný triádou symptómov:
1. Závažný a chronický priebeh predstieravej poruchy. Príznaky ochorenia alebo pora-

není si pacient spôsobuje sám a úmyselne a to často veľmi nebezpečnými a potenciálne 
život ohrozujúcimi spôsobmi (napr. infikovanie rán výkalmi, zneužívanie antikoagu-
lancií, inzulínu a pod.) s vysokým potenciálom hospitalizácie. Títo pacienti ochotne, 
(niekedy sa uvádza, že až dychtivo) podstupujú náročné invazívne zákroky.

2. Putovanie za zdravotnou starostlivosťou (v anglickej literatúre používaný termín 
„peregrination“ alebo „itinerancy“). Pacienti často menia lekára, nemocnicu, mesto, či 
dokonca krajinu, aby mohli opakovať svoju „úlohu“ aj po odhalení.

3. Pseudologia fantastica. Typickými sú tu farbisto podávané príbehy, ktoré svojim ob-
sahom nie sú úplne nepravdepodobné, väčšinou ide o zmes právd a lží. Tieto príbehy 
sú väčšinou obsahovo stabilné a majú oslavný charakter vo vzťahu k pacientovi, ktorý 
v nich vystupuje hrdinsky.
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Tieto kritériá spĺňa asi 10% pacientov s predstieravou poruchou (Reich, 1983). Niektorí 
autori navrhujú použitie ďalších kritérií ako napr. užívanie nepravých mien, prípadne faloš-
ných identít. Eisendrath (Eisendrath,1996a) uvádza, že asi 2/3 pacientov s Munchausenovým 
syndrómom sú muži, čo je zaujímavý fakt v porovnaní s ostatnými formami predstieravého 
správania, kde prevažujú ženy v pomere 3:1 podobne ako pri väčšine somatoformných po-
rúch.

4.4.2. Predstieravá porucha s prevažujúcimi psychickými znakmi a príznakmi 6

Základným znakom tohto stavu je úmyselná produkcia alebo predstieranie psychických 
príznakov (často psychotických), ktoré sú podozrivé z možnej duševnej poruchy. Cieľom je 
dosiahnutie role chorého a nedá sa vysvetliť iným spôsobom v kontexte životných okolností 
pacienta. Klinická symptomatika prezentovaná pacientom je obvykle nekonzistentná so zná-
mymi prejavmi duševnej poruchy, neodpovedá na liečbu a typicky sa zhoršuje ak je pacient 
sledovaný. Udáva sa, že takmer všetci pacienti s predstieravou poruchou s dominujúcou 
psychickou symptomatikou majú zároveň aj pridruženú poruchu osobnosti. Typickým býva 
predstieranie depresie so samovražednými vyhrážkami po smrti partnera (často sa tento fakt 
nedá dokázať), strata pamäte (krátkodobej aj dlhodobej), halucinácie (zrakové a sluchové) prí-
padne disociatívne prejavy. Často bývajú veľmi sugestibilní a pri vyšetrení potvrdzujú väčšinu 
prejavov, na ktoré sú priamo pýtaní, na druhej strane pri snahe o bližšiu špecifikáciu pacientom 
predkladaných symptómov znervóznejú a môžu sa stať až verbálne agresívni. Celkovo obraz 
ochorenia odráža pacientovu predstavu duševnej poruchy. Medzi osobnostnými prejavmi 
týchto pacientov sú často nízka frustračná tolerancia, zvýšená potreba bezpečia, narcisizmus, 
znížená sexualita. Intelekt býva priemerný resp. ľahko nadpriemerný (Sadock, 2007).

Užitočným v diagnostike môže byť administrácia MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Perso-
nality Inventory – 2). Nevalidný testový profil a zvýšené skóre vo všetkých klinických škálach 
indikujú pokus o to vyzerať narušenejšie ako v skutočnosti („falošne zlý“). V niektorých 
prípadoch môžu byť užitočné ďalšie testy, napr. škála Simulácia/ Dissimulácia v MMPI-2, 
Štrukturované interview referovaných symptómov, M-test, projektívne testy alebo Benderov 
vizuálno-motorický tvarový test (Sadock, 2007).

6 V originálnom znení: Factitious disorder with predominantly psychological signs and symptoms.
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Jeden z návrhov možných diagnostických kritérií pre predstieravú poruchu s psychickými 
znakmi a príznakmi uvádzam v tabuľke č. 10.

Tabuľka č. 10: Návrh diagnostických kritérií pre predstieravú poruchu s psychickými znakmi.

 1. Prítomnosť závažnej poruchy, väčšinou neumožňujúcej doterajšie pracovné zaradenie, rodinné  

  a iné personálne vzťahy, so začiatkom v skorej dospelosti, s chronickým priebehom

 2. Charakteristika symptomatiky

  • Symptómy sú nekonštantné, meniace sa v priebehu dňa, dní a pomedzi jednotlivými hospitalizáciami

  • Zmeny v ich intenzite nie sú v časovej súvislosti s liečbou, ale skôr vplyvom vonkajších okolností  

   a v obdobiach, kedy je pacient sledovaný

  • Prítomnosť netypických až nerealistických príznakov

  • Nezvyklá kombinácia symptómov, ktoré sú zvyčajne súčasťou rôznych chorobných stavov  

   a psychiatrických diagnostických jednotiek

  • Asociácia s inými predstieravými stavmi (predstieravá porucha s telesnými príznakmi, predstieraný  

   patologický smútok a podobne)

 3. Skutočné a objektívne anamnestické údaje o pacientovi sú obtiažne získateľné pretože:

  • Pacient ponúka zmes prehnaných, dramatických príbehov (pseudologia fantastica) spolu s vágnymi  

   a neúplnými faktami, časté sú selektívne „výpadky pamäte“

  • Neprítomnosť rodinných príslušníkov resp. známych pacienta, ktorí by mohli potvrdiť údaje o pacientovi

 4. Nie sú prítomné vonkajšie, materiálne výhody vyplývajúce z takéhoto správania, resp. ich prítomnosť  

  nevysvetľuje dostatočne intenzitu prejavov

Zdroj: Szoke A, Boillet D. Factitious Disorder with Psychological Signs and Symptoms, Psychiatry On-Line.

4.4.3. Predstieravá porucha s prevahou telesných znakov a príznakov 7

Základným znakom tohto stavu je úmyselná produkcia alebo predstieranie príznakov 
telesnej poruchy. Cieľom je dosiahnutie role chorého. Predstierané resp. umelo navodené 
ochorenia postihujú celú šírku známych stavov, limity predstavujú len medicínske znalosti, 
sofistikovanosť a predstavivosť jedinca. Najčastejšie predstierané ochorenia sú uvedené 
v tabuľke č. 7.

4.4.4. Predstieravá porucha s kombináciou telesných a psychických znakov  
 a príznakov 8

Táto diagnóza sa používa, ak pacient spĺňa kritériá pre predstieravú poruchu a predstieraná 
symptomatika má znaky obidvoch vyššie uvedených diagnóz. Bola popísaná napr. kazuistika 
pacienta predstierajúceho dementný syndróm, post-traumatickú stresovú poruchu ako ná-
sledok znásilnenia a epilepsiu (Sadock, 2007).

7 V originálnom znení: Factitious disorder with predominantly physical signs and symptoms.
8 V originálnom znení: Factitious disorder with combined psychological and physical signs and symptoms.
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4.4.5. Predstieravá porucha bližšie nešpecifikovaná 9

Táto kategória zahŕňa poruchy s predstieranými symptómami, ktoré úplne nespĺňajú 
kritériá predstieravej poruchy. Príkladom je predstieravá porucha v zastúpení (by proxy): 
úmyselná tvorba alebo predstieranie fyzických alebo psychických príznakov alebo prejavov 
ochorenia osobe, ktorá je v jej osobnej starostlivosti z dôvodu nepriameho dosiahnutia role 
chorého.

4.5. Diferenciálna diagnóza
Prvou líniou v klinickom uvažovaní je snaha o potvrdenie skutočného ochorenia, ktoré 

sa riadi štandardnými diagnostickými postupmi pre jednotlivé chorobné stavy. Treba si 
uvedomiť, že ani pacient s v minulosti preukázaným predstieraným chorobným stavom, 
nie je imúnny voči reálnemu ochoreniu a môže byť vystavený vyššiemu riziku prehliadnutia 
choroby.

Prvým kritériom predstieravej poruchy je podľa klasifikácií MKCH 10 aj DSM-IV potvr-
denie úmyselného predstierania alebo navodzovania si príznakov ochorenia. Je zrejmé, že 
bude jednoduchšie dokázať tie formy stavov, pri ktorých je jasný dôkaz organickej patológie 
(napr. úmyselné infikovanie rany) a sú dostupné laboratórne alebo iné spôsoby (napr. priame 
sledovanie pacienta počas hospitalizácie a pod) ako dokázať aktívnu úlohu pacienta pri tvorbe 
subjektívnych symptómov. V týchto prípadoch, kde jasné indikátory nie sú dostupné (napr. 
chronická bolesť alebo nevoľnosť), je spoľahlivá diagnostika takmer nemožná.

Pri diferenciálnej diagnostike prichádzajú do úvahy nasledovné ochorenia:
1. Somatoformné poruchy a konverzné poruchy;
2. Ganserov syndróm;
3. Simulácia;
4. Porucha osobnosti;
5. Dermatitis factitia.

4.5.1. Somatoformné a konverzné poruchy
Hlavným rysom skupiny somatoformných porúch sú opakované sťažnosti na somatické 

príznaky spolu s neustálymi požiadavkami na lekárske vyšetrenia, napriek opakovaným nega-
tívnym nálezom a ubezpečeniam lekárov, že príznaky nemajú somatický podklad. V zaradení 
jednotlivých diagnostických jednotiek v rámci tejto kapitoly nie je úplná zhoda v pohľade 
MKCH 10 a DSM-IV, ich porovnanie uvádzam v tabuľke č. 11.

9 V originálnom znení: Factitious disorder not otherwise specified.
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Tabuľka č. 11.: Somatoformné a konverzné poruchy v klasifikáciách MKCH 10 a DSM-IV.

MKCH 10 DSM-IV

Somatizačná porucha F45.0 Somatizačná porucha (Somatization disorder)

Nediferencovaná somatoformná porucha F45.1 Nediferencovaná somatoformná porucha

 (Undifferentiated somatoform disorder)

Hypochondrická porucha F45.2 Hypochondrická porucha (Hypochondriasis) 300.7

 Body dysmorphic disorder

Somatoformná autonómna dysfunkcia F45.3 

Perzistujúca somatoformná bolesťová porucha Bolesťová porucha (Pain disorder)

F45.4

Iné somatoformné poruchy F45.8 

Nešpecifikované somatoformné poruchy F45.9 

Disociatívne (konverzné) poruchy F44 Konverzná porucha (Conversion disorder)

Zdroj: Mezinárodní klasifikace nemocí, 1992; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. American 
Psychiatric Association, 2000; upravené autorkou.

Konverzná porucha, v DSM-IV zahrnutá v skupine somatoformných porúch má v MKCH 
10 vyčlenenú samostatnú kapitolu (F44 Disociatívne /konverzné poruchy/). Sú v nej zahrnuté 
stavy: disociatívna amnézia (F44.0), disociatívna fúga (F44.1), disociatívny stupor (F44.2), 
poruchy typu tranzu a posadnutia (F44.3), disociatívne motorické poruchy (F44.4), diso-
ciatívne kŕče (F44.5), disociatívna amnézia a strata senzória (F44.6), zmiešané disociatívne 
poruchy (F44.7), iné disociatívne poruchy (F44.8) a nešpecifikované disociatívne poruchy 
(F44.9). V MKCH 10 nie je zahrnutá dysmorfofobická porucha (body dysmorphic disorder) 
samostatne, ale začlenená v kategórii hypochondrická porucha.

Predpokladá sa, že za vznikom symptómov sú psychologické nevedomé mechanizmy 
a motivácia k ich produkcii je tiež neuvedomovaná. Táto skutočnosť je zásadným diferenciálne 
diagnostickým rozdielom oproti predstieravej poruche, ktorá predpokladá vedomé vytvára-
nie symptomatiky i napriek neuvedomovaniu si motivácie takéhoto správania. Vzťah medzi 
predstieravou poruchou, somatoformnými poruchami a simuláciou z pohľadu motivácie 
a produkcie príznakov popisuje tabuľka č. 12.

Tabuľka č. 12.: Vzťah medzi predstieravou poruchou, somatoformnými poruchami a simuláciou.

 Somatoformné poruchy Predstieravá porucha Simulácia

Produkcia  Neúmyselná Úmyselná Úmyselná 
príznakov

Motivácia  Nevedomá Nevedomá Vedomá

Zdroj: Rogers, 1989.
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Pri somatizačnej poruche dominujú v klinickom obraze mnohopočetné a rozmanité, 
opakujúce sa aj premenlivé telesné príznaky. Tieto príznaky sa nedajú dostatočne vysvetliť 
pomocou výsledkov dostupných somatických a laboratórnych diagnostických vyšetrení, ne-
preukázal sa ich organický pôvod. Podmienkou je trvanie ťažkostí minimálne 2 roky a musia 
byť aspoň z dvoch orgánových systémov (gastrointestinálny, kardiovaskulárny, urogenitálny), 
pričom ich počet musí byť najmenej 6. Zaoberania sa týmito príznakmi vyvoláva u pacienta 
pretrvávajúcu tieseň a vedie k opakovaným návštevám rôznych lekárov aj liečiteľov. Odmieta 
vysvetlenia o tom, že telesné prejavy nemajú dostatočnú somatickú príčinu. K psychiatrovi sa 
obvykle dostáva až po rokoch trvania ťažkostí. Pacienti so somatizačnou poruchou sa často 
správajú dramaticky a nápadne, egocentricky, majú tendencie zbytočne manipulovať s inými, 
niekedy používajú zvodné a dramatické gestá.

Hypochondrická porucha je charakteristická úzkostným sebapozorovaním a strachom 
z choroby. Postihnutý sa obáva, že má jednu alebo viacej závažných a progredujúcich te-
lesných chorôb. To sa prejavuje častými sťažnosťami na vlastný zdravotný stav a prehnané 
zaoberanie sa vlastným telesným vzhľadom. Pacient aj normálne pocity interpretuje ako 
abnormálne a patologické. Tieto obavy mu spôsobujú výrazný stres a neumožňujú adekvátne 
fungovať v osobnom, sociálnom a pracovnom živote.

Dysmorfofobická porucha je v MKCH 10 začlenená medzi hypochondrické poruchy. 
Typický pacient s dysmorfofóbiou je presvedčený, že niektorá časť jeho tela je deformovaná 
alebo zohyzdená. Musí sa týmto presvedčením neustále zaoberať a nadmerne sa trápiť. Ťažké 
formy vedú k izolácii, ľahšie môžu byť častými klientmi v ambulanciách plastických chirurgov 
alebo dermatológov.

Pri somatoformnej vegetatívnej dysfunkcii sa pacienti sťažujú na príznaky, ktoré imitujú 
telesnú poruchu orgánu alebo orgánového systému, ktorý je z veľkej časti kontrolovaný 
vegetatívnym autonómnym nervstvom, t.j. kardiovaskulárny, vegetatívny, respiračný a uro-
genitálny. Charakteristický klinický obraz je tvorený kombináciou silného zaujatia sa vegeta-
tívnymi ťažkosťami, nešpecifikovanými subjektívnymi sťažnosťami a neustálym ukazovaním 
na nejaký orgán alebo systém ako príčinu celkového stavu.

Pri pretrvávajúcej somatoformnej bolesťovej poruche si postihnutý sťažuje na stálu, ťažkú 
a skľučujúcu bolesť na jednom alebo viacerých miestach, ktoré sa nedá úplne vysvetliť žiad-
nym fyziologickým procesom alebo telesnou poruchou. Podľa diagnostických kritérií MKCH 
10 musí takáto bolesť pretrvávať minimálne 6 mesiacov a to nepretržite počas väčšiny dní.

Spoločným rysom skupiny disociatívnych porúch je čiastočná alebo úplná strata normálnej 
integrácie medzi spomienkami na minulosť, vedomím identity a bezprostredných pocitov 
a ovládaním pohybov tela. Podľa kritérií MKCH 10 nesmie byť dokázaná žiadna somatická 
porucha, ktorá by mohla tieto príznaky vysvetliť a musí byť presvedčivá časová súvislosť 
medzi začiatkom príznakov poruchy a stresovými udalosťami, problémami alebo potrebami 
jedinca.
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4.5.2. Ganserov syndróm
Ganserov syndróm je pomerne zriedkavá porucha charakterizovaná správaním napodob-

ňujúcim psychózu (resp. jej individuálnu predstavu). Typickým pre tento stav sú „približné 
odpovede“ a nezmyselné činnosti, ktoré sú obvykle sprevádzané inými disociatívnymi prí-
znakmi, vyskytujúce sa väčšinou za okolností, u ktorých sa dá predpokladať psychogénna sú-
vislosť. Trvanie príznakov je zvyčajne veľmi krátke (minúty, hodiny, maximálne dni). Ganserov 
syndróm bol popísaný v roku 1898 nemeckým psychiatrom Sigbertom Ganserom a pôvodne 
bol zaradený medzi predstieravými poruchami. V súčasnosti ho DSM-IV aj MKCH 10 zaraďujú 
medzi konverzné poruchy. V MKCH 10 nie sú uvedené špecifické diagnostické kritériá, uvádza 
sa pod kódom F44.8 (Iné disociatívne / konverzné poruchy).

Podľa Enocha a Trethovana (Schneider, 2006) sa popisujú 4 hlavné symptómy Ganserovho 
syndrómu:
1. Približné odpovede;
2. Zastretie vedomia;
3. Somatické telesné symptómy (napr. hysterická paralýza);
4. Halucinácie.

Častými prejavmi Ganserovho syndrómu sú nasledujúce:
1. Zasnený alebo „pomätený“ zjav;
2. Kvalitatívna porucha vedomia;
3. Strata pamäte;
4. Narušenie autopsychickej orientácie;
5. Po ústupe psychopatológie pretrváva amnézia na prekonaný stav;
6. Perseverácie;
7. Funkčné somatické symptómy;
8. Echolálie a echopraxia.

Úplne vyjadrený stav je veľmi zriedkavý. V literatúre bolo popísaných a zdokumentova-
ných menej ako sto kazuistík. Väčšina autorov sa zhoduje, že základnými charakteristikami 
stavu sú krátkosť trvania, náhla remisia a amnézia na udalosti a stav celkovo. Na postavenie 
diagnózy je potrebné splnenie podmienky „približných odpovedí“ a minimálne prítomnosť 
jedného ďalšieho relevantného symptómu.



MUDr. Barbora Vašečková / Predstieravá porucha 

28

4.5.3. Simulácia
Simulácia je definovaná ako úmyselné, podvodné správanie a vo svojej podstate nie je 

považovaná za telesné alebo duševné ochorenie. Jej „diagnostikovanie“ je postavené na iden-
tifikácii externého resp. sekundárneho zisku, ktorý je determinujúci pre takéto správanie.

Častými motivujúcimi faktormi sú:
1. Vyhnutie sa väzbe alebo výkonu trestu;
2. Vyhýbanie sa pracovným alebo rodinným záväzkom a zodpovednosti;
3. Snaha o získanie návykovej látky u závislého;
4. Snaha o finančné odškodnenie v súdnom spore;
5. Snaha o upútanie pozornosti.

Pre diagnostiku predstieravej poruchy je kľúčovým práve vylúčenie simulácie. Napriek 
pochybnostiam o možnosti ich presného odlíšenia, boli popísané mnohé indikátory v dia-
gnostike simulácie:
 1. Prítomnosť zjavného rozporu medzi referovanými prejavmi a ťažkosťami a výsledkami 

somatických či psychiatrických vyšetrení;
 2. Zjavná neochota pacienta spolupracovať pri vyšetreniach a nekompliancia v liečbe. V po-

rovnaní s predstieravou poruchou, prejavom simulácie väčšinou nebývajú stavy vyžadu-
júce si chirurgické ošetrenie či náročné invazívne postupy, ktoré, ak sú im aj navrhnuté, 
odmietajú;

 3. Prítomná porucha osobnosti (najčastejšie anti-sociálna alebo emočne nestabilná);
 4. Symptómy sú „nehodnoverné“, meniace sa a ťažko verifikovateľné;
 5. Podozrivým faktorom je prebiehajúci súdny proces ohľadne možného odškodnenia pa-

cienta, úraz v predchorobí, zlá finančná situácia, výrazný stresový faktor;
 6. Chybné resp. meniace sa údaje v dokumentácii pacienta, väčšinou sa týkajú popisu ťaž-

kostí a demografických údajov;
 7. Údaje alebo podozrenie na abúzus alebo závislosť na návykových látkach;
 8. Časté zmeny lekára;
 9. Údaje o problémoch so zákonom, prebiehajúci súdny proces;
10. Vo vzťahu so zdravotníckym personálom prehnaná „požadovačnosť“, nespokojnosť a do-

žadovanie sa pozornosti;
11. Liečba býva zahájená neskoro, často až niekoľko týždňov od napr. úrazu.
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4.5.4. Porucha osobnosti
Pri antisociálnej poruche osobnosti sa môže vyskytovať pseudológia fantastica, prípadne 

iné pridružené prejavy (znížené sociálne zaradenie, konzum psychoaktívnych látok a podob-
ne). Väčšinou sa však snaženie jedinca necentruje okolo hospitalizácie a zdravotného stavu. 
Hraničná porucha osobnosti môže (často autodeštrukčným správaním, sebapoškodzovaním 
a klamstvom) evokovať predstieravú poruchu. Typicky však nie je prítomná snaha oklamať 
lekára o pôvode zranení. Častá je najmä komorbidita poruchy osobnosti a predstieravej po-
ruchy, čo je najvýraznejšie pri predstieravej poruche s psychickými znakmi a príznakmi.

4.5.5. Dermatitis factitia (dermatitis artefacta, simulata)
Ide o neurotické exkoriácie, pacienti sú si väčšinou vedomí, že si svoje poranenia spôsobili 

sami, ale popierajú vedomý úmysel takéhoto konania. Lézie na koži sa nachádzajú len na 
dostupných miestach (nie na chrbte a podobne). Najčastejšie spôsoby poranenia zahŕňajú 
poškrabanie (nechtami, nožom alebo iným ostrým predmetom), popálenie (cigaretami, 
zápalkami, sviečkami) prípadne poleptanie chemickými látkami (napr. chlór).

4.6. Liečba a prognóza
Doposiaľ nebola popísaná žiadna špecifická liečebná metóda. Cieľom starostlivosti o pa-

cienta s predstieravou poruchou by mala byť snaha o zmiernenie najohrozujúcejších prí-
znakov (zneužívanie zdravotníckych, hlavne chirurgických služieb) a disimulácie (ideálne 
získanie náhľadu na stav). Pri podozrení na predstieravú poruchu je indikované psychiatrické 
vyšetrenie. Jeho cieľom je okrem posúdenia tohto podozrenia zároveň zistenie možných 
komorbídnych psychiatrických porúch (časté poruchy osobnosti, abúzy a podobne).

V minulosti preferovaný ostrý konfrontačný prístup sa dnes opúšťa, pretože nielen že 
neviedol k zmene správania pacienta, v niektorých prípadoch ho dokonca zvýrazňoval (Lipsitt, 
1996). Modifikáciou tohto prístupu je konfrontácia neagresívnym, netrestajúcim spôsobom, 
pri ktorej je síce patologické správanie demaskované, ale pacientovi je zároveň ponúknuté 
ako „volanie o pomoc“. Tento prístup neútočí na „potrebu úlohy chorého“, len presúva jej 
obsah na pacienta psychiatrického. Nie sú spoľahlivé dôkazy o úspešnosti takéhoto postupu 
(Stone, 1977). V súčasnosti je preferovaný najmä nekonfrontačný prístup, ktorý pacientovi 
neodoberie „úlohu chorého“ a zároveň mu umožní z nej vystúpiť, vyliečiť sa.

Členovia tímu poskytujúci pacientovi starostlivosť by mali vystupovať jednotne. Ideálne by 
v tíme nemali byť len zdravotnícki pracovníci, ale aj sociálny pracovník a právny poradca. Po 
konfrontácii s podozrením by mala byť pacientovi navrhnutá psychiatrická liečba. Problémom 
starostlivosti o túto skupinu pacientov však je, že len malá časť z nich súhlasí s psychiatrickou 
liečbou, väčšinou svoj podiel na tvorbe ochorenia popierajú, čo je spájané s odchodmi z ne-
mocníc proti rade lekára a pokračovaním v podobnom správaní na inom pracovisku.

V súvislosti so samotnou psychiatrickou liečbou sú popisované úspechy autohypnózy 
(Eisendrath, 1989) prípadne biofeedbacku (Klonoff, 1983). S psychoterapiou pacient súhlasí 
len zriedka, pokiaľ sa tak stane, jej základom je nadviazanie terapeutického vzťahu a mala by 
byť vedená podporným spôsobom. Zameranie psychoterapie je najmä na vzťahové problémy 
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a ich riešenie. Kognitívno-behaviorálny prístup preferuje techniky na zvýšenie sebavedomia 
a akceptáciu seba samého, samostatnosť a komunikačné schopnosti, štrukturuje riešenie 
problémov. Psychofarmakologická liečba väčšinou nie je úspešná a je zameraná skôr na liečbu 
pridruženej symptomatiky. V literatúre je popísané užitie SSRI, antikonvulzív prípadne nízkych 
dávok neuroleptík (Fras, 1971; Straker, 2006).

V súčasnej dobe systematický rozsiahly prehľad dôkazov ohľadne liečby, sledovania a vy-
ústenia pacientov s predstieravou poruchou nebol zrealizovaný. V roku 2008 bolo uverejnené 
štatistické spracovanie prehľadu kauzistických článkov a sérií pacientov s predstieravou 
poruchou autorov Eastwood a Bisson (Eastwood, 2008). Popísali vyústenie 32 kazuistík a 13 
kazuistických sérií, ktoré spracovali pomocou Škály celkového zlepšenia (Global Improvement 
Scale). Pri porovnaní konfrontačného s nekonfrontačným prístupom /t(29) =0,72, p=0,48/ 
nebol zistený signifikantný rozdiel, rovnako ako pri porovnaní liečby s psychoterapiou a bez 
nej /t(30) = 0,69, p=0,48/ a liečby psychofarmakami a bez nich /t(30) =0,35, p=0,73/. Jediný 
pozitívny výsledok, i keď nie signifikantný, bol v porovnaní dĺžky liečby, a to v trende smerom 
k dlhšie trvajúcej liečbe /F(5,26) = 1,17, p = 0,35/. Aj pri tomto spracovaní údajov sa potvrdil 
opakovane publikovaný fakt, že väčšina týchto pacientov liečbu odmieta a údaje o ďalšom 
priebehu nie sú dostupné.

Prognóza chronicky prebiehajúcej predstieravej poruchy je zvyčajne neremitujúca. V prí-
pade, že sa podarí na nejaký čas pacienta udržať v psychiatrickej starostlivosti zameranej na 
jej liečbu, dochádza väčšinou k prechodnému zmierneniu príznakov. Pacienti s ojedinelými 
prejavmi predstieravého správania majú vo všeobecnosti lepšie vyústenia. Boli popísané 
prípady, kedy pacienti aktívne vyhľadali liečbu a prejavy ochorenia vymizli. Tiež sa popisuje 
tendencia k zmierňovaniu prejavov po štvrtej dekáde života.
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5. LIMITY SÚČASNÝCH PRÍSTUPOV K NOZOLÓGII 
 PREDSTIERAVEJ PORUCHY

Psychiatria ako odbor medicíny a výskumu je neustále konfrontovaná s mnohými kon-
cepčnými prekážkami. Primárnym problémom býva snaha o zadefinovanie duševnej choroby 
ako takej. Duševná porucha je podľa DSM-III určená ako klinicky signifikantný psychický alebo 
behaviorálny syndróm či prejav, ktorý sa u jedinca vyskytuje a spája sa buď so subjektívne 
nepríjemnými príznakmi (nepohodou), alebo so zhoršením v jednej či viacerých oblastiach 
fungovania (Smolík,1999). Podľa iných autorov je základným kritériom duševnej poruchy ako 
takej prítomnosť, alebo aspoň predpoklad existencie psychického poškodenia, ktoré, aspoň 
na krátky alebo prechodný čas, ovplyvňuje pacientove správanie a nie je ovplyvnené vôľou 
(Breier,1983). Napriek nepochybným pokrokom vo výskume a znalostiach, je naša schopnosť 
zmysluplne objasniť súvislosti medzi klinickými symptómami, špecifickými príčinnými faktor-
mi, patogenetickými modelmi a prognostickými typmi duševných porúch stále nedostatočná. 
Zároveň stále existuje vysoká názorová rozdielnosť v pohľade na podstatu duševných ochore-
ní. Podľa niektorých predstavujú psychické poruchy ochorenia úplne rovnocenné somatickým, 
podľa iných (skôr menšinových) predstáv sú to výlučne reakcie na špecifické vplyvy prichá-
dzajúce z vonkajšieho prostredia. Je zrejmé, že medzi týmito extrémnymi názormi existuje 
celé spektrum možných interpretácií, kde sa pohybuje väčšina psychiatrov.

Potreba stanovenia diagnózy je však v procese starostlivosti o pacienta základnou entitou. 
Pomenovanie stavu je prvým krokom k jeho porozumeniu, liečbe, sledovaniu a schopnosti 
predvídať prognózu i ďalší priebeh. Zároveň uľahčuje komunikáciu na profesionálnej úrovni 
a umožňuje výskum.

Psychiatrická diagnostika je v porovnaní s diagnostikou väčšiny telesných ochorení limi-
tovaná nedostatkom špecifických diagnostických metód. Základným princípom pri tvorbe 
súčasných psychiatrických klasifikácií je klinický opis prejavov, príznakov a fenoménov dušev-
nej poruchy, teda fenomenologický či deskriptívny prístup. Diagnostické kritériá sú založené 
prevažne na klinickom pozorovaní vonkajších prejavov ochorenia a jednotlivé diagnostické 
kategórie sú určené na základe dohody odborníkov. Z pohľadu validity diagnózy ide o jej 
najnižšiu úroveň. Kategórie teda nie sú vyčlenené s ohľadom na etiológiu za nimi stojacu. Aj 
v rámci DSM-IV aj MKCH 10 je zrejmé, že fenomenologický prístup nebol dôsledne dodržaný 
a niektoré skupiny porúch sú definované primárne etiologicky. Sem môžeme zahrnúť celú 
skupinu organických prípadne poruchy vyvolané psychoaktívnymi látkami. Ďalším znakom 
je predpoklad o tom, že ochorenie predstavuje samostatnú jednotku, ktorú jedinec buď má 
alebo nemá. V prípade, keď rozlíšenie medzi variáciou normy a poruchou nie je z nejakého 
dôvodu možné (ochorenie sa javí byť skôr v zmysle „spektra“ než samostatnej jednotky) je 
rozlišujúcim kritériom zníženie funkčnosti či subjektívne prežívaný diskomfort vyplývajúci zo 
stavu. Limitáciou takéhoto prístupu sú stavy, ktorých prejavy sú odbornou aj laickou verej-
nosťou považované za vážnu odchýlku, čo je však v príkrom rozpore s vnímaním samotného 
jedinca. Sem by sme mohli zaradiť napr. mentálnu anorexiu, mnohé stavy spojené s abúzom 
alkoholu a psychoaktívnych látok, pedofíliu a podobne.
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Predstieravá porucha je v klasifikačných systémoch zadefinovaná pomocou operacionál-
nych kritérií nasledovne. Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10 revízia (MKCH 10) používaná 
v našich podmienkach, vyžaduje splnenie troch podmienok: jedinec musí vykazovať trvalé 
prejavy zámerného predstierania príznakov a/alebo sa sám poškodzuje (kritérium A), nesmie 
byť prítomný žiadny dôkaz o vonkajšej motivácii (kritérium B) a nie je potvrdená iná telesná 
alebo duševná porucha, ktorá by mohla vysvetliť príznaky (kritérium C). Diagnostický a šta-
tistický manuál Americkej psychiatrickej spoločnosti (DSM-IV) tiež definuje tri podmienky: 
úmyselnú tvorbu alebo predstieranie príznakov ochorenia (kritérium A), motiváciou takéhoto 
správania je snaha o dosiahnutie postavenia chorého (kritérium B), pričom nie sú dokázané 
vonkajšie zisky z takéhoto správania (kritérium C).

Napĺňanie týchto kritérií v praxi je často veľmi komplikovaným. Hneď prvá podmienka 
o úmyselnom predstieraní alebo vytváraní príznakov ochorenia naráža na neochotu pacienta 
priznať takéto správanie. Pri analýze spektra používaných metód na predstieranie ochorenia 
je jasné, že len malú časť z nich vieme dokázať pomocou objektivizovaných vyšetrení (napr. 
dôkaz C peptidu a hladiny inzulínu pri podozrení na umelo vyvolanú hypoglykémiu) alebo 
odsledovaním pacienta (napr. pri manipulácii s ranou, alebo vzorkami telesných tekutín 
na analýzu). V prípade, že pacient predstiera subjektívny príznak (napr. intenzívna bolesť, 
nevoľnosť, stenokardie a podobne), prípadne nadhodnocuje prejavy objektívne prítomného 
chorobného stavu, je naša schopnosť zodpovedne naplniť prvé kritérium takmer nemožná, 
resp. pohybujeme sa len na úrovni predpokladov a podozrení. Problematickým môže byť 
aj naplnenie druhého kritéria – posúdenie motivácie takéhoto správania. V súčasnosti si 
ťažko predstaviť spoľahlivý vedecký dôkaz na určenie charakteristík motivácie (vonkajšia 
vs. vnútorná) a ani klasifikačné systémy DSM-IV a MKCH 10 neukazujú dostatočné spôso-
by ich odlíšenia. V praxi je následne rozhodnutie často nutné postaviť na absencii dôkazu 
o úmyselnej produkcii prejavov ochorenia (diagnosis per exclusionem). To znamená dôsledne 
vylúčiť možné „externé“ motivácie (finančné, sociálne, právne, pracovné a podobne). Chorí 
ľudia však bežne dostávajú rôzne kompenzácie (dary, záujem blízkych aj vzdialenejších osôb, 
ospravedlnenia absencií a iných zlyhaní a pod.), a preto rozhodovanie o ich skutočnom vply-
ve na správanie je týmto komplikovanejšie. Okrem toho, tieto podnety sa môžu vzájomne 
kombinovať (pacient môže napríklad predstierať silnú bolesť kvôli opiátom aj starostlivosti 
a záujmu zdravotného personálu).

To, že postavenie predstieravej poruchy ako samostatnej nozologickej kategórie v rámci 
psychiatrických klasifikácií je problematické, sa odráža aj vo výsledkoch výskumov posudzu-
júcich vnútornú stabilitu a homogenitu medicínskych diagnóz (Freyberg, 1994). „Inter-rater 
reliabilita“ hlavných kategórií MKCH 10 psychosomatických porúch je celkovo nižšia ako 
priemerná „inter-rater reliabilita“ všetkých ostatných duševných porúch. Pri porovnaní sku-
piny psychosomatických porúch je inter-rater reliabilita najnižšia (Jantschek, 1995). Zhoda 
medzi jednotlivými hodnotiteľmi bola pri predstieravej poruche 0,33 v porovnaní s 0,79 
pre ostatné duševné poruchy v dospelosti (Dittman 1996; Muhs, 1995). V štúdii Daradkeho 
uverejnenej v roku 1997 (Daradke, 1997) skúmajúcej stabilitu diagnózy v priebehu 2 rokov 
mala predstieravá porucha najnižší index stability.
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V súvislosti s prípravou piateho vydania Diagnostického a štatistického manuálu (DSM-V) 
sa objavujú vedecké diskusie o ďalšom osude tejto diagnostickej kategórie. Podľa niektorých 
autorov (Turner, 2006; Hamilton, 2009) je potreba revidovania diagnostických kritérií. Iní 
(Baas, 2007; Rogers, 1989) ju považujú za natoľko koncepčne chybnú, klinicky zavádzajúcu 
a empiricky neodôvodnenú, že východiskom by malo byť jej vylúčenie z klasifikácií.

Ako teda spĺňa predstieravá porucha empirické štandardy diagnostickej jednotky? Na 
spoľahlivé nájdenie odpovede by bolo nutné mať k dispozícii výsledky štúdií reliability po-
rovnávajúce pacientov s predstieravou poruchou a skutočným ochorením, rovnako ako po-
rovnania s pacientmi so somatofomnými poruchami a simuláciou. Ako bolo uvedené vyššie, 
výsledky doterajších štúdií nepotvrdzujú dostatočne vysokú reliabilitu medzi hodnotiteľmi. 
Samotná populácia pacientov s predstieravými poruchami je nehomogénna. Na jednej strane 
stoja najvypuklejšie stavy (Munchausenov syndróm), početne predstavujúce asi 10% celkovej 
populácie týchto pacientov, majúce väčšinou chronický priebeh bez remisií, s ohrozujúcimi 
zásahmi do vlastného tela a následnými lžami o ich pôvode, často sprevádzané aj nemedicín-
skymi, parciálne vymyslenými príbehmi (pseudologia fantastica). Typickým predstaviteľom 
je tu muž, väčšinou nezamestnaný a bez stáleho vzťahu. Je zrejmé, že detekcia tejto formy 
predstieravej poruchy bude diametrálne odlišná od menej vypuklého, ale väčšinového sta-
vu. Podobne ako typický pacient so somatoformou poruchou, ide tu väčšinou o ženu, často 
s pridruženou úzkostnou alebo depresívnou symptomatikou a častou poruchou osobnosti 
(väčšinou s antisociálnymi, hraničnými alebo histriónskymi rysmi). Čo sa týka klinicky pozo-
rovateľných prejavov, odlíšenie medzi pacientom so somatizačnou, disociačnou alebo inou 
somatoformnou poruchou často nie je možné.

Paradoxom úspešnej diagnostiky predstieravej poruchy je často skutočnosť, že dôkazom 
úmyselného sebapoškodenia sa pacientovi nedostane adekvátnej starostlivosti a vytráca sa 
zo starostlivosti psychiatrov a psychológov, pretože uniká do iného zariadenia. Nepísaným 
potvrdením správnosti diagnostickej jednotky je jej klinické využitie a používanie v bežnej 
praxi. Z tohto pohľadu je zaujímavý prehľad od Hamiltona a spolupracovníkov (Hamilton, 
2009), kde sa pri analýze databáz Medicare a veľkých štátnych nemocníc zistila prevalencia 
diagnostikovanej predstieravej poruchy stokrát nižšia ako by sa očakávalo podľa menších 
štúdií prevalencie. Jedným z mnohých vysvetlení neochoty lekárov diagnostikovať pred-
stieravú poruchu je aj strach z popudenia pacienta a možno aj obava z následkov falošného 
obvinenia.

Ďalšou, opakovanou slabosťou diagnostiky je fakt, že odlíšenie predstieravej poruchy, 
simulácie a somatoformnej poruchy nie je založené na existencii sledovateľnej charakteris-
tiky, ale na predpokladanom motíve a úmysle stojacom za abnormálnym správaním. Podľa 
konceptu Jonasa a Pope (Jonas – Pope, 1985) za úmyselným vytváraním prejavov ochorenia 
stojí neúmyselné nutkanie takto sa správať, ktoré je produkované nevedomou motiváciou. 
Je teda akceptované, že nosným, diagnózu determinujúcim kritériom, bude práve motivácia 
a jej posúdenie z hľadísk uvedomovania a dobrovoľnosti. Pacienti s predstieravou poruchou 
sa tiež len málokedy (takmer nikdy) sťažujú na svoje úmyselné predstieranie ochorení, se-
baidentifikácia nie je teda v tejto populácii užitočná.
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Existencia diagnostickej kategórie založenej na klamstve, teda vedomej, úmyselnej falzifi-
kácii skutočnosti, zároveň zameriava pozornosť na klamstvo ako na psychopatologický feno-
mén. Vo vývine jedinca sa schopnosť klamať považuje za pozitívny stupeň, vyžadujúci vyššiu 
mentálnu aktivitu ako hovorenie pravdy. Za patologické sa klamstvo považuje v situáciách, 
kedy by pre jedinca bola pravda výhodnejšia. Odpoveď na otázku, ako časté je predstieranie 
alebo zveličovanie prejavov vlastného ochorenia medzi pacientmi s rôznymi ochoreniami sa 
pokúsili odpovedať autori Mittenberg a kol. v štúdii z roku 2002 (Mittenberg, 2002). Vychá-
dzali zo súboru 33 000 pacientov za rok vyšetrených skupinou klinických neuropsychológov. 
Prevalencia predstierania a nadhodnocovanie prejavov ochorenia (pri rozdelení skupín podľa 
dôvodu vyšetrenia) bola v rozmedzí 8 – 30 % (tabuľka č. 13).

Tabuľka č. 13.: Prevalencia predstierania a nadhodnocovanie prejavov ochorenia.

Dôvod vyšetrenia Prevalencia predstierania príznakov (%)

Posudzovanie invalidity alebo kompenzácie 30

Poranenia 29

Posudzovanie kriminálneho činu  19

Medicínske alebo psychiatrické dôvody 8

Zdroj: Mittenberg W, Patton C, Vanyock E, Condit D, 2002; upravené autorkou.

Ak boli skupiny definované diagnózou, ukázal sa najväčší výskyt predstierania alebo 
nadhodnocovania prejavov ochorenia u pacientov s menšími úrazmi hlavy, fibromyalgiou 
a chronickou únavou (tabuľka č. 14).

Tabuľka č. 14.: Prevalencia predstierania a nadhodnocovania prejavov ochorenia.

Hlavná diagnóza Prevalencia predstierania príznakov (%)

Mierny úraz hlavy  39

Fibromyalgia a chronická únava 35

Chronická bolesť 31

Depresívna porucha 15

Disociatívne poruchy 11

Zdroj: Mittenberg W, Patton C, Vanyock E, Condit D, 2002; upravené autorkou
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Aký je však vzťah medzi povahou klamstva v bežnom živote v porovnaní s klamstvom, 
ktoré je podkladom pre diagnózu predstieravej poruchy. Autori Christopher Baas a Peter W. 
Halligan (Baas, 2007) vychádzajú z predpokladu, že pri prejavoch predstieravej poruchy je 
predstieranie ochorenia koncepčne odlišné ako pri bežnom klamstve. Hlavným rozdielom 
a opodstatnením na zachovanie „psychiatrického klamstva“ je najmä povaha jeho motivácie. 
Táto podľa klasifikačných kritérií predpokladá psychologickú potrebu prijatia roly chorého 
spoločne s predpokladom neúmyselnosti takéhoto správania, ktoré je teda z veľkej časti mimo 
vedomej kontroly subjektu. Tento vzťah je schematicky znázornený v schéme č. 1.:

Schéma č. 1.: Model predstierania ochorenia.
Zdroj: Bass – Halligan, 2007.
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Psychiatriu ako vedu bude ešte dlho prenasledovať prízrak dnes už klasického pokusu 
Rosenhana z roku 1973 (Rosenhan, 1973), ktorý si kládol otázku, či sú odborníci v oblasti 
duševného zdravia schopní odlíšiť skutočné duševné ochorenie od predstieraného a aké by 
malo následky chybné rozhodnutie. Vytvoril osem „pseudopacientov“ z rôznych prostredí, 
aby si dohodli termín vyšetrenia v rozdielnych psychiatrických zariadeniach v Spojených 
Štátoch Amerických, pričom mali predstierať, že počujú hlasy hovoriace „prázdny“, „dutý“ 
a dunenie a hučanie v hlave. Všetci boli hospitalizovaní v lôžkových psychiatrických zariade-
niach a s výnimkou jedného všetci s diagnózou schizofrénie. Hneď po prijatí do nemocnice 
prestali (podľa inštrukcií) „počuť“ hlasy. Hospitalizácia následne trvala 7-52 dní, priemerne 
19 a pri prepustení im bola stanovená diagnóza schizofrénia v remisii. Pokus vzbudil mnohé 
negatívne ohlasy a výsledkom bolo, že Rosenham dopredu upozornil, že bude opäť posielať 
„pseudopacientov“. Za nasledujúce tri mesiace bolo identifikovaných 193 pseudopacientov 
v rôznych zariadeniach. Tentokrát však neposlal žiadnych.

Dnes, po viac ako 35 rokoch, by zrejme replikácia podobného pokusu nebola možná, 
pretože naša schopnosť a citlivosť je pri diagnostike schizofrénie oveľa vyššia. Otázne však 
je, ako ďaleko sme pokročili v schopnosti odhaliť simuláciu a iné prejavy predstieraného 
ochorenia.

Predstieravá porucha je diagnostickou a nozologickou jednotkou, ktorá vyvoláva mnohé 
kontroverzie a výhrady. Nie je dostatok dôkazov o jej reliabilite či validite. Zároveň sa ukazuje, 
že do istej miery postráda klinickú užitočnosť, pretože jej použitie lekárom je mnohokrát 
nižšie, ako je predpokladaný výskyt. Takisto nie je známa etiológia, liečba a vyskytuje sa 
v spektre, pričom odlíšenie od variácie normy býva sporné. Túto obsahovú nejasnosť odrážajú 
aj klasifikačné systémy, ktoré neposkytujú dostatočné návody na diagnostiku. Mnohí tieto 
výhrady považujú za natoľko vážne, že sa zasadzujú za jej vylúčenie z klasifikácií, iní volajú 
po jej revízii.

Napriek všetkým vyššie uvedeným výhradám a pripomienkam k predstieravej poruche 
ako diagnostickej a nozologickej kategórii si treba uvedomiť, že existencia takýchto pacientov 
je reálna a ďalšia starostlivosť o ich osud spadá do kompetencie psychiatra. Poskytovanie 
tejto starostlivosti však nie je jednoduché a prináša so sebou mnohé riziká, ktoré je nutné 
si uvedomovať.
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6.  ŠPECIFIKÁ STAROSTLIVOSTI O PACIENTA  
S PREDSTIERAVOU PORUCHOU

V prípade odôvodneného podozrenia na možnú predstieravú poruchu je indikované konzi-
liárne psychiatrické vyšetrenie. Ak aj pacient s vyšetrením súhlasí, jeho motivácia a spolupráca 
pri ňom sú väčšinu znížené, čo negatívne vplýva na celkovú výťažnosť. Častokrát len zmienka 
o možnom psychiatrickom vyšetrení spôsobí, že pacient stratí dôveru v lekára a odchádza 
z jeho starostlivosti. Pri interpretácii výsledkov treba mať na pamäti jeho limity. Neexistuje 
definitívne psychiatrické kritérium tejto diagnózy a psychiater nedisponuje žiadnym diferen-
ciálne diagnostickým inštrumentom na odlíšenie klamstva od reality. Rovnako aj výsledky 
psychologického testovania mnohokrát poskytujú nevalídne výsledky.

V tíme poskytujúcom zdravotnícku starostlivosť pacientovi s predstieravou poruchou by 
mal byť okrem zdravotníckych pracovníkov aj sociálny pracovník a právny poradca. Potvrdenie 
diagnózy predstieravej poruchy môže u členov tímu vyvolať intenzívne negatívne pocity, 
medzi ktorými dominujú najmä hnev, znechutenie, terapeutický nihilizmus, pocity profesi-
onálneho zlyhania a obviňovanie sa za pacientovo správanie. Je dôležité o týchto pocitoch 
vedieť a reflektovať ich. Dôraz sa kladie na jasnú, otvorenú komunikáciu medzi členmi tímu, 
a to aj v prípade rozdielnych názorov. Vystupovanie voči pacientovi musí byť jednotné.

Starostlivosť o pacienta s predstieravou poruchou má isté špecifiká, ktoré je dôležité si 
uvedomovať:
• Vyplývajúce z nebezpečnej manipulácie s telom. Napriek tomu, že títo pacienti vo 

všeobecnosti disponujú dobrými vedomosťami o fungovaní ľudského tela a liečebných 
postupoch, dochádza často k neúmyselným vážnym poraneniam s trvalými následkami 
alebo spôsobujúcich smrť.

• Vyplývajúce z nepotrebných vyšetrení a liečby (iatrogénne). Toto riziko je niekoľkokrát 
vyššie ako u bežnej populácie vzhľadom k množstvu zákrokov a medikácií, ktoré sú vždy 
spojené s rizikom nežiaducich účinkov, alergických reakcií a operačných komplikácií. 
V niektorých prípadoch je iatrogénne poškodenie liečbou zahrnuté v plánoch pacienta 
(napr. predstieranie malignity s následnou chemoterapiou kvôli jej nežiaducim účin-
kom, pacient predstierajúci nadobličkovú nedostatočnosť a dožadujúci sa odstránenia 
nadobličky a pod).

• Vyplývajúce z nedostatočných alebo chybných anamnestických údajov poskytovaných 
pacientom. Zatajenie údajov o závažných alergiách alebo užití liekov (napr. antikoagu-
lancií pred operáciou) môže mať fatálne následky.

• Vyplývajúce z prehliadnutia reálneho ochorenia. Pacienti s predstieravou poruchou síce 
podstatne častejšie ako bežná populácia referujú o svojich ochoreniach, pravdepodob-
nosť „reálnej“ choroby je však u nich rovnaká ako u ostatných ľudí. Nie je vylúčené, že 
v prípade pacienta s potvrdenou predstieravou poruchou bude volený iný prístup zo 
strany zdravotníckeho personálu, pri ktorom môže dôjsť k minimalizácii diagnostických 
a liečebných postupov v snahe vyhnúť sa iatrogenizácii a posilneniu pacientových be-
haviorálnych návykov.
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Úloha psychiatra v tejto starostlivosti je poskytovať konzultačnú a poradenskú činnosť, 
koordinovať postup a dohliadať na komunikáciu s pacientom, v prípade potreby a motivácie 
pacienta zvážiť a poskytovať psychiatrickú liečbu.

ZÁVER
Pacient s predstieravou poruchou v ordinácii lekára predstavuje jednu s najväčších výziev, 

a to paradoxne nezávisle od toho, či je toto ochorenie diagnostikované správne. Predstieravá 
porucha je kontroverznou diagnostickou jednotkou. V istom smere stojí na neostrej hranici 
medzi zdravím a chorobou, medzi chybou charakteru a duševnou poruchou. Napriek tomu, že 
je známou viac než tisíc rokov, vedecky nie je dostatočne preskúmaná a literatúra je založená 
z výraznej časti na popisoch, ktoré však imitujú prejavy rôznych chorobných stavov. To, čo 
spája tieto heterogénne obrazy do jednej diagnostickej kategórie a považuje sa za diagnózu 
determinujúce, je úmyselné a cielené vytváranie prejavov ochorenia. Aby však boli splnené aj 
kritériá duševnej poruchy, musí byť za týmto úmyslom neúmyselné nutkanie takto sa sprá-
vať, ktoré je produkované nevedomou motiváciou. Včleniť tieto prejavy do operacionálnych 
diagnostických kritérií je problémom menším ako snaha o ich dôsledné vyhodnocovanie.

V prípade predstieravej poruchy znamená neskorá diagnostika mesiace a niekedy až roky 
intenzívneho diagnostického a terapeutického úsilia, zameraného na detekciu širokého spektra 
možných stavov. Riziko vážneho poškodenia zdravia pacienta, či už vlastným konaním, alebo 
iatrogénne pri nadbytku vyšetrení, je vysoké. Skorá diagnostika je teda dôležitým faktorom 
minimalizácie týchto následkov.

Základnou témou mojej práce bola diagnostika predstieravej poruchy. Pomocou porov-
nania klinických opisov a známych faktov o tomto ochorení som sa snažila zistiť, či vieme 
spoľahlivo diagnostikovať predstieravú poruchu. Odpoveď sa, podobne ako táto diagnostická 
jednotka, vyskytuje v spektre. Na jednej strane je skupina najvypuklejších stavov ochorenia 
(napr. Munchausenov syndróm), pri ktorých je diagnostika pomerne jednoduchá a jedno-
značná. Ľahšie, neúplne vyjadrené stavy sa prekrývajú s inými psychickými poruchami (so-
matoformnými, konverznými), pričom určiť ich hranicu je často nemožné. Zdá sa dokonca, 
že medzi našou diagnostickou schopnosťou a terapeutickou schopnosťou je nepriama úmera 
– čím lepšie vieme diagnostikovať, tým horšie liečiť a naopak.

Napriek zmieneným problémom s diagnostikou je potrebné konštatovať, že pacient 
je reálny a vyžaduje si liečbu. Je zrejmé, že diagnostické kritériá nemôžu obsiahnuť realitu 
v jej mnohotvárnosti a teda nie sú úplne spoľahlivé. Mnohé choroby, ktoré dnes za choroby 
považujeme, v premodernom období chorobami neboli. I predstieravá porucha tak môže 
byť kategorizovaná ako choroba, ak sa rozhodnutie o jej klasifikovaní ako choroby stane 
konvenciou. Či to tak bude je otázne, no práve preto by psychiatri mali poznať predstieravú 
poruchu, aby ju u svojich pacientov boli schopní diagnostikovať.
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To pochopiteľne môže priniesť i nezamýšľané dôsledky – pokiaľ sa dlhodobo predstieravá 
porucha začne diagnostikovať ako choroba, nepriamo tak môže psychiatrická prax prispieť k jej 
rozšíreniu. Tzv. Thomasov teorém známy v sociologickej teórii hovorí o tom, že ak je určitá 
situácia ľuďmi definovaná ako reálna, potom je reálna aj vo svojich dôsledkoch. Základom 
Thomasovho teorému je teda pojem „definícia situácie“. Thomas tvrdí, že bez ohľadu na to, 
aká skutočnosť „objektívne je“, sa ľudia chovajú podľa toho, ako si situáciu definujú. Rôzne 
skupiny aktérov sú tak na jednej strane schopní vnímať realitu, ale zároveň ju aj osobitým 
spôsobom formovať. Predstieravá porucha sa však už v psychiatrickej praxi prehliadnuť nedá 
a tak je potrebné začať systematickejšie „definovať“ situáciu. Verím, že moja práca k tomu 
prispela.
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