Duševní poruchy a poruchy chování
Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka
Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize
Překlad zatím poslední verze glosáře k 10. verzi MKN (ICD-10)
uvádí klinické popisy, hlavní diagnostické linie a kódy pro všechny
duševní poruchy chování, se kterými se běžně setkáváme v
klinické psychiatrii. Klasifikace rozděluje poruchy do deseti skupin
podle hlavních obecných témat nebo popisovaných obrazů. U
každé poruchy uvádí plný popis hlavních klinických projevů i všech ostatních
důležitých, ale méně specifických původních projevů. Hlavní diagnostické linie určují
počet, vliv a trvání symptomů, jejichž stanovení je obvykle vyžadováno dříve, než
může být stanovena spolehlivá diagnóza. Hlavní linie jsou stylizovány tak, že pro
diagnostické rozhodnutí v klinické praxi je ponechán určitý stupeň volnosti,
obzvláště v situaci, kdy musí být stanovena předběžná diagnóza dříve, než jsou
k dispozici kompletní informace. Publikace je též k dispozici na CD s úplným textem
tištěné publikace a možností vyhledávání.
Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize
Duševní poruchy a poruchy chování: Popisy klinických příznaků
a diagnostická vodítka (CD)
Mezinárodní klasifikace nemocí. 10. revize
Duševní poruchy a poruchy chování: Diagnostická kritéria pro výzkum
(CD)
Diagnostická kritéria pro výzkum vznikla po mnohaleté mezinárodní
přípravě, diskuzích a konfrontacích ve snaze získat pro výzkum v
psychiatrii co možno nejhomogennější skupiny nemocných. Obsah publikace sice
vychází z americké DSM, ale je zřetelně přizpůsoben evropskému myšlení a
evropským psychiatrickým tradicím.
Text uvádí v jednotlivých psychiatrických diagnostických kategoriích jednoduchá a
striktní kritéria, podle nichž lze psychické poruchy jasně klasifikovat. Je doplněn
dvěma dodatky s popisy exotických psychických poruch a přehledem prozatímních
diagnostických kritérií pro dosud všeobecně neuznané a méně přesně definované
poruchy (sezonní afektivní porucha, bipolární porucha, narcistická porucha
osobnosti, pasivně-agresivní porucha osobnosti). Příručka chce přispět ke
zkvalitnění psychiatrické diagnostiky a ke zpřesnění výběru nemocných při
experimentálních pracích. Poslouží ale i v jiných oblastech naší práce, např. při
výuce, forenzním posuzování, sledování stavu obyvatelstva, při statistických
šetřeních apod. Čtenář zde nalezne prvně v historii jasná a ověřitelná pravidla pro
diagnózu např. alkoholové závislosti a samozřejmě i pro všechny ostatní psychické
poruchy. Příručka svým zpracováním dobře poslouží i ke studiu, protože svou
stavbou je oproštěna od detailnějších, a tím i složitějších a méně určitých popisů
jednotlivých psychiatrických poruch.

