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Súhrn 

V júni 2018 bola na internetových stránkach Svetovej zdravotníckej organizácie 
zverejnená nová klasifikácia chorôb ICD-11. Prichádza päť rokov po DSM-5, no na
priek proklamovanej snahe o priblíženie v nej oproti americkej verzii nachádzame 
nielen formálne, ale aj obsahové až koncepčné rozdiely. Podľa tvorcov vychádza 
ICD-11 z potrieb verejného zdravia; v oblasti adiktológie rozširuje okruh psycho
aktívnych látok i adiktívneho správania, zavádza nové diagnostické jednotky, po
necháva a rozširuje definíciu škodlivého užívania a ponecháva kľúčovú diagnózu 
závislosti (dependence). V prehľadovej práci sa zameriavame na porovnanie ICD-11 
a DSM-5 v oblasti skupiny porúch viazaných na užívanie psychoaktívnych látok, be
haviorálnym závislostiam sa venujeme iba okrajovo. 

Kľúč o v é s 1 o v á: ICD-11 - DSM-5 - klasifikácia - adiktológia - psycho
aktívne látky 
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J. Pečeňák, M. Turček: ADDICTOLOGY IN THE 
NEW CLASSIFICATIONS OF ICD-11 AND DSM-5 

Summa ry 

In June 2018, the World Health Organization published the new classification of 
ICD-11 on its website. The new classification was published five years after the 
DSM-5, and despite the effort towards harmonization, formal, content and concep
tual differences can be found between both ofthem. According to its authors, ICD-11 
is based on public health approach; in the area of addictology it extends the range of 
classified psychoactive substances and addictive behaviours, introduces new diagno
stic units, extends the definition of harmful use and keeps the key diagnosis of de
pendence. In the current review, we compare addictology issues in the ICD-11 and 
DSM-5 with focus on psychoactive substances, while only marginally dealing with 
behavioural addictions. 

K e y w or d s: ICD-11 - DSM-5 - classification - addictology - psychoactive sub
stances 

Úvod 

Po dlhých odkladoch bola v júni tohto roka na stránkach Svetovej zdra
votníckej organizácie (WHO) zverejnená nová klasifikácia ICD-11 (Jnter
national Classification of Diseases llth Revision for Mortality and Morbidity 
Statistics) v podobe elektronickej publikácie (WHO, 2018a). Má byť schvá
lená v máji 2019 na valnom zhromaždení WHO a do praxe má byť uvedená 
v roku 2022. 

V publikovanej verzii ICD-11 sú uvedené jednotlivé diagnostické jednot
ky a ich opis, nie diagnostické kritériá. V novej klasifikácii je oproti ICD-10 
použitý odlišný kódovací systém - na prvom mieste kódu, podľa ktorej je 
diagnostická jednotka priradená do príslušnej kapitoly, môže byť číslica ale
bo písmeno. Sú použité kódy lA00.00 až ZZ9Z.ZZ, pričom sú vynechané 
písmená „O" a „I", aby nedošlo k zámene s číslicami „O" a „1" (WHO, 2018b). 

K základným kódom je možné v ICD-11 pripojiť tzv. rozširujúce kódy 
(extension codes) zo samostatnej kapitoly začínajúcej písmenom ,;x". Majú sa 
využívať na spresnenie (resp. pridanie detailnejšej informácie) základného 
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kódu a nie je možné ich použiť samostatne. Niektoré diagnostické jednotky 
majú aj priamo pri svojej definícii určité doplnkové informácie. Napríklad 
inštrukcia „kódujte tiež" (code also) vyžaduje povinné pričlenenie ďalšej po
ložky, keďže ide o vysvetľujúci etiologický vzťah. Iné tzv. špecifikátory vyja
drujú mieru súvisu; napríklad termín „v dôsledku" (due to) je vyhradený pre 
vyjadrenie kauzality; termín „spojený s" (associated with) pre vyjadrenie 
koexistencie bez implikovanej kauzálnej súvislosti. Pri diagnostických jed
notkách sa, podobne ako pri ICD-10, nachádzajú aj informácie o diagnózach, 
ktoré môžu, resp. nesmú byť kódované súčasne s daným špecifickým stavom 
(WHO, 2018b). 

V novej klasifikácii porúch spojených s užívaním látok by mala byť, po
dľa vedúcich autorov, podstatná skutočnosť, že vychádza z potrieb verejného 
zdravia, prináša do klasifikácie nové skupiny látok, viac špecifikuje rôzne 
typy užívania psychoaktívnych látok a zjednodušuje definíciu a diagnostiku 
závislosti (Poznyak a kol., 2018). 

Porovnanie ICD-11 a DSM-5 v oblasti adiktológie 

ICD-11 prichádza päť rokov po publikovaní americkej DSM-5, čo nám 
umožňuje porovnať štruktúru a názvoslovie jednotlivých skupín porúch. 
Preklad klasifikácií nie je jednoduchý a vyžadoval by si odbornú a jazykovú 
diskusiu vedúcu ku konsenzu. V článku uvádzame originálne názvoslovie 
v angličtine, v slovenskej terminológii sa miestami opierame o pripravo
vanú publikáciu slovenského prekladu Príručky k diagnostickým kritériám 
DSM-5 (preklad MUDr. J. Dragašek, PhD. - so súhlasom vydavateľstva F). 
Preklad terminológie z ICD-11 je uvedený na základe zhody, resp. miestami 
kompromisného konsenzu, oboch autorov článku. 

Jadro adiktologickej problematiky je v ICD-11 sústredené v 6. kapitole 
v časti „Poruchy v dôsledku užívania látok alebo adiktívneho správania" 
(Disorders due to substance use or addictive behaviours). Jedným z cieľom 
tvorcov adiktologickej kapitoly v ICD-11 bola čo najväčšia zhoda s už publi
kovanou DSM-5 (WHO, 2018b), no základný názov kapitoly i podkapitol sa 
odlišujú (tab. 1). V ICD-11 je uvádzaný termín adiktívne správanie (addic
tive behaviours), keďže je do tejto skupiny zaradené patologické hráčstvo 
(Gambling disorder) aj porucha v dôsledku hrania počítačových hier (Ga
ming disorder). V DSM-5 je v tejto skupine zaradené iba patologické 
hráčstvo, zatiaľ čo „porucha hrania na internete" (Jnternet Gaming Disor
der) je uvedená v kapitole, ktorá zahrňuje poruchy vyžadujúce si ďalšie štú
dium. 

173 



J. PEČEŇÁK, M. TURČEK/ ADIKTOLÓGIA V NOVÝCH 
KLASIFIKÁCIÁCH ICD-11 A DSM-5 

Tabuľka 1. Kapitoly s adiktologickou problematikou 
v klasifikáciách DSM-5 a ICD-11 

DSM-5 ICD-11 

Poruchy spojené s užívaním látok Poruchy v dôsledku užívania látok alebo 
a poruchy so závislosťou adiktívneho správania 

(Substance-Related and Addictive (Disorders due to substance use or 
Disorders) addictive behaviours) 

Skupiny diagnóz podľa látky spôsobujúcej poruchu v ICD-11 (štvormiest
ne kódy) sú uvedené v tab. 2. Oproti DSM-5 je tu samostatne vyčlenená 
skupina syntetických kanabinoidov, ktoré sú v niektorých krajinách resp. 
regiónoch naliehavým problémom (Castaneto a kol., 2014). V ICD-11 na
chádzame aj samostatnú skupinu syntetických katinónov (Capriola, 2013). 
Z nášho pohľadu nie je celkom zrozumiteľné priradenie metkatinónu (syn
tetický katinón) do skupiny k amfetamínom (6C46) v ICD-11, hoci medzi 
katinónmi a amfetamínmi existuje chemická i farmakologická príbuznosť. 
Syntetické kanabinoidy a katinóny sú v DSM-5 spomenuté, ale na rozdiel 
od ICD-11 nemajú samostatné kódovanie. Poruchy spojené s MDMA alebo 
MDA majú v ICD-11 samostatnú podskupinu, zatiaľ čo v DSM-5 je MDMA 
klasifikačne začlenená medzi halucinogény. Sú to rozdiely, ktoré si zaslúžia 
kritickú pozornosť, keďže môžu byť, pri striktnom dodržiavaní rozdielnych 
klasifikačných systémov pre potreby výskumu, zdrojom nekonzistentnej in
terpretácie výsledkov z rôznych, najmä epidemiologických štúdií. Ďalším 
príkladom zdanlivo drobného rozdielu, ktorý však ilustruje zbytočnú nesú
rodosť oboch systémov v terminologických detailoch, je použitie termínu „ta
bak" v DSM-5 a „nikotín" v ICD-11. Autori ICD-11 zdôvodňujú použitie ter
mínu „nikotín" stále širším používaním elektronických cigariet („vaporizáto
rov") a v zahraničí (vzhľadom na prijaté legislatívne úpravy možno čoskoro 
aj u nás) sa už môžeme stretnúť so zákazom fajčenia vo vyjadrení „NO 
SMOKING - NO V APING" (Poznyak a kol., 2018). Z tohto pohľadu a pri 
uvedenom princípe klasifikácie, ktorá má slúžiť verejnému zdraviu, je zme
na pochopiteľná, ale domnievame sa, že sa mohlo prijať zjednocujúcejšie 
riešenie. 
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Tabuľka 2. Samostatne kódované skupiny látok v ICD-11 

6C40 Poruchy v dôsledku užívania alkoholu 
6C41 Poruchy v dôsledku užívania kanabisu 
6C42 Poruchy v dôsledku užívania syntetických kanabinoidov 
6C43 Poruchy v dôsledku užívania opioidov 
6C44 Poruchy v dôsledku užívania sedatív, hypnotík alebo anxiolytík 
6C45 Poruchy v dôsledku užívania kokaínu 
6C46 Poruchy v dôsledku užívania stimulancií vrátane amfetamínov, 

metamfetamínu alebo metkatinónu 
6C4 7 Poruchy v dôsledku užívania syntetických katinónov 
6C48 Poruchy v dôsledku užívania kofeínu 
6C49 Poruchy v dôsledku užívania halucinogénov 
6C4A Poruchy v dôsledku užívania nikotínu 
6C4B Poruchy v dôsledku užívania prchavých inhalancií 
6C4C Poruchy v dôsledku užívania MDMA alebo príbuzných drog, vrátane MDA 
6C4D Poruchy v dôsledku užívania disociatívnych drog vrátane ketamínu 

a fencyklidínu 
6C4E Poruchy v dôsledku užívania špecifických psychoaktívnych látok, vrátane 

liekov 
6C4F Poruchy v dôsledku užívania viacerých špecifických psychoaktívnych látok, 

vrátane liekov 
6C4G Poruchy v dôsledku užívania neznámymi alebo nešpecifikovanými 

psychoaktívnymi látkami 
6C4H Poruchy v dôsledku užívania nepsychoaktívnych látok 
6A41 Katatónia idukovaná psychoaktívnymi látkami, vrátane liekov 
6C4Y Iné špecifikované poruchy v dôsledku užívania látok 
6C4Z Poruchy v dôsledku užívania látok, nešpecifikované 

Ďalšie členenie jednotlivých diagnóz (t.j. piata a následné pozície kódu) 
nie je v ICD-11 uniformné, keďže jednotlivé skupiny alebo konkrétne psy
choaktívne látky majú veľmi odlišné účinky. Ako príklad členenia a kódova
nia jednotlivých podkapitol uvedieme prehľad porúch súvisiacich s užíva
ním opioidov a porovnáme ju s DSM-5 (tab. 3). Pri pohľade na tabuľku je 
zrejmé, že kódovanie nebude jednoduché, a orientácia v nej si vyžaduje 
veľkú mieru trpezlivosti a sústredenej pozornosti. 
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Tabuľka 3. Členenie porúch spojených s užívaním opioidov 
v ICD-11 a DSM-5 

ICD-11 DSM-5 

6C43 Poruchy v dôsledku užívania Poruchy spojené s užívaním 
opioidov opioidov 
(Disorders due to use of opioids) ( Opioid-Related Disorders) 

6C43.0 Jednotlivá epizóda škodlivého forucha užívania opioidov 
užitia opioidov Specifikujte, či: 
(Single episode of harmful use of opioids) - vo včasnej remisii 
Ak je to potrebné, použite aj doplňujúce kódy: - v pretrvávajúcej remisii 
6C43.5 - udržiavacej terapii 
6C43.6 v v kontrolovanom prostredí 
6C43.7 Specifikujte závažnosť: 

6C43.70 - 305.50 Mierna 
6C43.71 - 304.00 ~tredne ťažká 

6C43.1 Škodlivé užívanie opioidov - 304.00 Tažká 

(Harmful pattern of use of opioids) 
6C43.10 - epizodické 
6C43. ll - kontinuálne 
6C43.1Z - nešpecifikované 
Ak je to potrebné, použite aj doplňujúce kódy* 

6C43.2 Závislosť od opiodov 
( Opioid dependence) 
6C43.20 - súčasné užívanie 
6C43.21- včasná plná remisia 
6C43.22 - pretrvávajúca čiastočná remisia 
6C43.23 - pretrvávajúca plná remisia 
6C43.2Z - nešpecifikovaná 
Ak je to potrebné, použite pri všetkých vyššie 
uvedených podjednotkách aj doplňujúce kódy* 

6C43.3 Intoxikácia opioidmi ~92.89 Intoxikácia opioidmi 
( Opioid intoxication) Specifikujte či: 
Je nutné použiť ďalší kód/kódy: Bez porúch vnímania 
6C43.0 - s miernou poruchou 
6C43.l užívania 
6C43.10 - so stredne ťažkou až ťažkou 
6C43.ll poruchou užívania 
6C43.1Z - bez poruchy užívania 
6C43.2 S poruchou vnímania 

6C43.20 - s miernou poruchou 
6C43.21 užívania 
6C43.22 - so stredne ťažkou až ťažkou 

6C43.23 poruchou užívania 
6C43.2Z - bez poruchy užívania 
Ak je to potrebné, kódujte závažnosť:** 
XS5W-ľahká 
XSOT - stredná 
XS25 - závažná 
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6C43.4 Odvykací stav od opioidov 292.0 Odvykací stav 
(Opioid withdrawal) od opioidov 
Je nutné použiť ďalší kód/kódy: 
6C43.2 

6C43.20 
6C43.21 
6C43.22 
6C43.23 

6C43.2Z 
6C43.5 Opioidmi navodené delírium 
(Opioid-induced delirium) 
Je nutné použiť ďalší kód/kódy*** 

6C43.6 Opioidmi navodená psychotická 
porucha 
(Opioid-induced psychotic disorder) 
Je nutné použiť ďalší kód/kódy*** 

6C43. 7 Iné poruchy navodené užívaním Iné poruchy navodené 
opioidov užívaním opioidov 
(Other opioid-induced disorders) 
6C43. 70 - Opioidmi navodená porucha nálady 
6C43. 71 - Opioidmi navodená úzkostná 
porucha 
Je nutné použiť ďalší kód/kódy*** 

6C43. Y Iné špecifikované poruchy 
v dôsledku užívania opioidov 
( Other specified disorders due to use of opioids) 
Je nutné použiť ďalší kód/kódy*** 

6C43.Z Nešpecifikované poruchy 292.9 Nešpecifikovaná 
v dôsledku užívania opioidov porucha navodená užívaním 
(Disorders due to use of opioids, unspecified) opioidov 
Je nutné použiť ďalší kód/kódy*** 

* Doplňujúce kódy ako pri 6C43.0 
** "X" kódy sú z kategórie tzv. rozširujúcich kódov. Nepoužívajú sa ako primárne 

kódy, len pri potrebe ďalšej špecifikácie. 
*** Súvisiace kódy („nutné použiť") ako pri 6C43.3 

Poznámka: pri jednotlivých diagnostických kategóriách sa moze ako dodatok 
uviesť ešte spojenie: Nechcené vystavenie sa látke alebo jej škodlivým účinkom; 
Chcené vystavenie sa látke alebo jej škodlivým účinkom; Vystavenie sa látke alebo 
škodlivým účinkom bez známeho dôvodu; Látka spojená s poranením alebo poško
dením pri jej terapeutickom využití. 

Konfliktným koncepčným rozdielom medzi ICD-11 a DSM-5 je chápanie 
resp. klasifikačné definovanie (chronickej) poruchy súvisiacej s užívaním 
psychoaktívnej látky. V tab. 3 je to znázornené tým, že tri kategórie ICD-11 
- 6C43.0 (Jednotlivá epizóda škodlivého užitia opioidov), 6C43.l (Škodlivé 
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užívanie opioidov) a 6C43.2 (Závislosť od opioidov) - sa všetky v DSM-5 
ukrývajú pod „Poruchou užívania opioidov". V DSM-5 sú totiž „abúzus" 
a „závislosť" ako diagnostické termíny zrušené a nahradené konceptom spo
jitého kontinua - substance use disorder - zahŕňajúcim všetky uvedené sta
vy s rôznou mierou závažnosti (Hasin a kol., 2013). V slovenskom jazyku sa 
pre tento termín ťažko hľadá výstižný a pritom zrozumiteľne znejúci ekviva
lent. Domnievame sa, že okrem použitého výrazu „porucha užívania látky" 
v pripravovanom preklade Príručky k diagnostickým kritériám DSM-5 by 
zastrešujúcim termínom mohlo byť aj označenie „nadužívanie látky" (Tur
ček a Martinove, 2016). 

Súvisiacim rozdielom medzi ICD-11 a DSM-5 je vnímanie samotného 
konceptu závislosti. Autori DSM-5 eliminovali pojmy „abúzu" a „závislosti" 
aj preto, že často dochádza k zámenám resp. nejednotnému používaniu poj
mov dependence a addiction, a napríklad výskyt odvykacieho stavu spo
jeného s užívaním predpísanej medikácie (napríklad v rámci paliatívnej 
liečby chronickej bolesti opioidmi) nemusí znamenať, že pacient je v patolo
gickom slova zmysle (od opioidov) závislý (APA, 2013). Istým paradoxom 
v tomto kontexte je, že zatiaľ čo DSM-5 odporúča na užšie vymedzenie „pa
tologickej" závislosti termín addiction, v názvoch diagnostických jednotiek 
ICD-11 pretrváva pojem dependence. 

V ICD-11 sú uvedené dve nové kategórie -jednotlivá epizóda škodlivého 
užitia (Single episode of harmful use) a škodlivé užívanie (Harmful pattern 
of use). Oproti škodlivému užívaniu uvedenému v ICD-10 (WHO, 1993), 
ktoré položku definuje psychickým alebo fyzickým poškodením užívateľa 
látky, je definícia škodlivého užívania v ICD-11 rozšírená. Zahŕňa aj sprá
vanie spojené s intoxikáciou, toxický efekt na orgány, škodlivý spôsob 
podávania, a čo je najväčší rozdiel - telesné ohrozenie okolia alebo spôsobe
nie psychickej poruchy inému subjektu ako je samotný užívateľ (Poznyak 
a kol., 2018). 

Okrem stavov, ktoré sú v ICD-11 zaradené a kódované v kapitole „Poru
chy v dôsledku užívania látok", môže byť užívanie látok kódované aj ako „ri
zikové užívanie" (Hazardous substance use), a takto zaradené do 25. kapito
ly v časti „Problémy súvisiace so zdravotnými návykmi" fProblems associa
ted with health behaviours). Rizikové užívanie alkoholu má kód QElO, 
užívanie ďalších látok QEll.x, pričom na mieste „x" je špecifikovaná látka. 
Podľa opisu je rizikové užívanie takým užívaním, ktoré zvyšuje pravdepo
dobnosť na škodlivé telesné alebo psychické dôsledky pre užívateľa alebo 
ostatných. Pre úplnosť dodávame, že obdobne sú klasifikované a definované 
aj vybrané formy rizikového hrania (gaming, gambling, betting) kódmi 
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QE21 resp. QE22. Posúdenie toho, či užitie látky (resp. špecifikované 
správanie) zaradiť do tohto klasifikačného rámca závisí od kontextu, v kto
rom bola látka užitá (v ktorom došlo k danému správaniu) a od škodlivosti 
spôsobu užitia (potenciálnych dôsledkov správania). 

Niektoré komplikácie užitia či užívania psychoaktívnych látok nie sú 
v ICD-11 zmienené v 6. kapitole v časti „Poruchy v dôsledku užívania lá
tok". V tejto časti ICD-11 sa okrem iného nachádzajú aj látkami navodené 
poruchy nálady a látkami navodené úzkostné poruchy ako „iné poruchy na
vodené užívaním látky (viď tab. 3), zatiaľ čo v DSM-5 sú analogické dia
gnózy kódované fenomenologicky v príslušných kapitolách mimo adikto
lógie. V 6. kapitole ICD-11, v časti „Neurokognitívne poruchy" Weurocogni
tive disorders), sa nachádzajú látkami spôsobené amnestické syndrómy pod 
kódom 6D72.1 Vimnestic disorder due to psychoactive substances including 
medications) a demencie pod kódom 6D84 (Dementia due to psychoactive 
substances including medications). V tomto kontexte len pripomenieme, že 
delírium, hoci sa v ICD-11 všeobecne kóduje tiež pri neurokognitívnych po
ruchách, má výnimku pri delíriách navodených psychoaktívnymi látkami, 
a kóduje sa v jadrovej adiktologickej časti („Poruchy v dôsledku užívania 
látok"). Ďalej v časti „Katatónia" (Catatonia) je ako 6A41 kódovaná katató
nia indukovaná psychoaktívnymi látkami (Catatonia induced by psychoacti
ve substances, including medications). Špecifické postavenie majú Wernic
keho encefalopatia, Korsakovova psychóza a Wernickeho-Korsakovov syn
dróm, ktoré sú kódované v 5. kapitole (Endocrine, nutritional or metabolic 
diseases) v časti „Podvýživa" (Undernutrition) pri deficiencii vitamínu Bl 
(kód 5B5A.1). Napokon v 22. kapitole (Injury, poisoning or certain other 
consequences of external causes) sú klasifikované aj „Škodlivé účinky drog, 
liekov alebo biologických látok, neklasifikované inde" (Jlarmful effects of 
drugs, medicaments or biological substances, not elsewhere classified, kód 
NE60). 

Záver 

Nová klasifikácia ICD-11 prichádza 25 rokov po schválení ICD-10 (resp. 
publikácia ICD-11 je online zverejnená až 29 rokov po vydaní analogickej 
publikácie ICD-10) a päť rokov po DSM-5. Oproti americkej verzii v nej na
priek snahe o priblíženie nachádzame formálne, ale aj obsahové až koncep
čné rozdiely. ICD-11 v oblasti adiktológie rozširuje okruh psychoaktívnych 
látok i adiktívneho správania, zavádza nové diagnostické jednotky (jednot
livá epizóda škodlivého užitia, rizikové užívanie), ponecháva a rozširuje de-
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finíciu škodlivého užívania a ponecháva kľúčovú diagnózu závislosti (vyjad
renú termínom „dependence"). 

ICD-11 má byť predložená na schválenie v máji 2019 na valnom zhro
maždení WHO a do praxe má byť plne uvedená 1. januára 2022. Jej imple
mentácia zaiste nebude bez problémov, bude si vyžadovať kvalifikované pre
klady do národných jazykov, dôkladné oboznámenie sa s novým kódovacím 
systémom, osvojenie si nových diagnostických kódov a ich upravených de
finícií. Tieto zmeny bude potrebné časom reflektovať v nových štatistických 
prehľadoch, v klinickej praxi, ale aj vo výskumných publikáciách a v medi
cínskom vzdelávaní, adiktológiu nevynímajúc. 

Vyhlásenie autorov o konfiikte záujmov: Žiadny deklarovaný potenciálny konflikt 
záujmov vo vzťahu k tejto publikácii. 
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