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KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

DSM-5

ABRAHAM M. NUSSBAUM: 

A DSM-5 diagnosztikai vizsgálat zsebkönyve
ORIOLD ÉS TÁRSAI KFT., 2013. 316 OLDAL. ISBN: 978-963-9771-95-6

DSM-5 referencia kézikönyv a DSM-5
diagnosztikai kritériumaihoz
ORIOLD ÉS TÁRSAI KFT, 2014. 517 OLDAL. ISBN: 978-615-5443-01-5

A diagnosztikus munka nem nélkülözheti azoknak a nemzetközileg ismert és gyakor-
latban alkalmazott diagnosztikus rendszereknek az ismeretét, amelyek segítséget jelen-
tenek a viselkedés zavarainak azonosításában. 

A közelmúltban került könyvesbolti forgalomba magyar nyelven az Amerikai Pszi-
chiátriai Társaság korszerûsített, új diagnosztikus rendszere, a DSM-5 (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders – DSM-5. American Psychiatric Association,
2013). A kétkötetes kiadvány elsõ része Abraham M. Nussbaum munkája nyomán
a DSM-5 diagnosztikai vizsgálat zsebkönyve, a második része DSM-5 referencia-kézi-
könyv a DSM-5 diagnosztikai kritériumaihoz.

A „zsebkönyv” elõszavában a szerzõ hangsúlyozza, hogy a mentális zavarok kódo-
lását, klasszifikációját, diagnosztizálását segítõ kiadvány számos tudományterületet érint.
Így bármennyire nincs egységes szabályozás az egyes klasszifikációs rendszerek magyar-
országi alkalmazásával kapcsolatban, a hazai gyógypedagógiai diagnosztikai munkában
érdemes megismerni a mentális zavarok azonosításának új rendszerét, a diagnosztikai
vizsgálat (interjú, szövetség kialakítása, klinikai készség kritériumok, mérõeszközök)
általános kérdéseit. 

Szembetûnõ és alapvetõ szemléleti kérdés a biológiai, szociális, kulturális és pszi-
chológiai faktorok mérlegelése az állapotfeltárásnál – azaz korábbi, medicinális jellegû,
betegség hangsúlyú megközelítés helyett a gyógypedagógiai diagnosztika szemléletével
összecsengõ bio-pszicho-szociális megközelítés. 

Számunkra különösen érdekes lehet a „Neurokognitív zavarok” címû fejezet, amely
táblázatos formában közli az adott kognitív terület (figyelem, végrehajtó funkció stb.)
tüneteinek, súlyossági jellemzõinek, vizsgálati megközelítésének leírását. 

Minthogy a referencia-kézikönyv a BNO-9 és a BNO-10 kódokat is tartalmazza,
a kódok mögött meghúzódó klinikai tartalmak összehasonlíthatóvá válnak. Betekintést

Konyvismertetes.qxp  2014.12.09.  19:36  Page 305



kaphatunk a válogatott DSM-5 mérõeszközök fejezetben az Egészségügyi Világszervezet
II. sz. Fogyatékosságfelmérõ Táblázatának (WHODAS 2.0) ismertetésébe, amely a vizs-
gált személyt hat területen minõsíti, ezek a következõk: a kogníció, mobilitás, önellátás,
másokkal való együttélés, élettevékenységek és részvétel Az ismertetés az online elér-
hetõ verzió hozzáférhetõségét is közli. 

A DSM-5 zsebkönyv és kézikönyv tanulmányozását ajánljuk a diagnosztikus ismere-
teket tanuló hallgatóknak, különös tekintettel a mesterképzés gyógypedagógiai terápia
szakirányára, valamint a pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó kollégáknak, a diag-
nosztikus rendszerek hazai alkalmazásának kérdéseivel foglalkozó kutatóknak, dokto-
randuszoknak. 

A magyar nyelvû könyv világviszonylatban kizárólagos kiadója és terjesztõje az Oriold
és Társai Kiadó és Szolgáltató Kft. (1155. Budapest, Szent korona útja 11. 1/4).

Honlap: http://hu.orioldbooks.com/
Gereben Ferencné 
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