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51előszó

Bár korábban elhanyagolt területnek számított a men-
tálhigiéné, ma már eléggé ismert ennek fontossága és 
népegészségügyi jelentősége. A jelen lapszámot e téma-
körnek szenteltük, ezzel is hangsúlyt adva a hazai egész-
ségpolitika mentálhigiéniai teendőinek. Tematikus szá-
munk közleményei számos fontos vonatkozást érinte-
nek, részben kutatási eredményeket taglalva, részben iro-
dalmi összefoglaló formájában.

A bevezető tanulmány Kopp Mária, a magatartástu-
dományok hazai vezéralakjának tollából származik. 
Ebben a mai kor legfontosabb irányai jól kirajzolódnak. 
A szuicidium jelentősége hazánkban közismert; a szui-
cid mortalitás csökkenése bármennyire is örvendetes, 
még mindig a világstatisztika elején találhatók a magyar 
adatok – így az öngyilkosság-kutatás szerepe a mentális 
tudományterületeken nem csökken. Két tanulmány fog-
lalkozik a szuicidium egyes aspektusaival.

A szubklinikai depresszió fontosságára főiskolások 
körében vizsgálat hívja fel a "gyelmet. A depresszió jól 
ismert jéghegy-jelensége és növekvő népegészségügyi súlya 
aláhúzza a kérdéskörben folytatott vizsgálatok értékét. 

Az orvosnők morbiditását elemző tanulmány megle-
hetősen elhanyagolt területre visz: a gyógyítók zavarai 
ritkán kerülnek re!ektorfénybe.

Ezt követi egy "gyelmet érdemlő megközelítés empiri-
kus vizsgálata, amely a betegség-reprezentáció párok-
ban kimutatható kölcsönhatásait, alakulását mutatja be.

Majd érdekes áttekintést olvashatunk két, népegész-
ségügyi fontosságú betegségről, a diabetes mellitusról és 
az inszomniáról, amelyben a pszichológiai háttér igen 
lényegesnek tartható.

Kiemelt fontosságú területet érint Ádány Róza és 
munkatársainak közleménye, amelyben az alapellátás 
tartalmi és szerkezeti átalakításának modelljét vázolják 
fel, annak népegészségügyi jelentőségű mentálhigiéniai 
vonatkozásaival.

A válogatás csupán ízelítőnek tartható. Sok fontos téma-
kör kimaradt, de reméljük, az alapvető tájékozódást segíti 
tematikus számunk. 

Túry Ferenc
meghívott szerkesztő

Előszó
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Kopp Mária
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Csóka Szilvia
Bódizs Róbert

Összefoglalás: Közleményünkben rövid áttekintést adunk a lelki egészséggel és annak megőrzésével fog-
lalkozó hazai magatartástudományi kutatások néhány újabb területéről. A Hungarostudy 2002-2006 köve-
téses vizsgálat az önkárosító, illetve egészségvédő magatartásformák, valamint a legnagyobb népegész-
ségügyi jelentőségű megbetegedések és az idő előtti halálozás összefüggéseinek új aspektusait tárja fel. 
Alvásvizsgálatok arra utalnak, hogy a korai kötődés nemcsak a felnőttkori társas kapcsolatok minőségét, de 
az alvás minőségét is befolyásolja. Egyes biológiai paraméterek és az érzelmi jóllét kapcsolatát vizsgálva 
kiderült, hogy a kortizolszint és az aktuális pozitív, illetve negatív érzelmi állapotok között szigni)káns 
összefüggés van. Az esélyerősítést célzó intervenciós és prevenciós programok kidolgozásában egyre na-
gyobb hangsúlyt kap a pozitív pszichológiai megközelítés, mely alapvetően az egyén erősségeire, pozitív 
tulajdonságaira összpontosít. Vizsgálataink igazolják a hazánkban alkalmazott magatartásorvoslási modell-
programok hatékonyságát, alátámasztva azok szélesebb körű alkalmazásának előnyeit. Összefoglaljuk a 
lelki egészségnek a gazdaság működésében játszott szerepét, és a lelki egészség javításának főbb stratégi-
ai teendőit.
Kulcsszavak: lelki egészség, egészségvédelem, esélyerősítés, magatartásorvoslás

Summary: We give a short overview of some new results of the Hungarian behavioural science research on 
mental health and mental health promotion. The Hungarostudy 2002-2006 follow up research reveals new 
aspects of the relationship between self-destructive or healthy behaviours and diseases of great public 
health importance as well as premature mortality. Sleep research data indicate that early attachment might 
have an in+uence not only on the quality of adult social relationships, but also on the quality of sleep. On 
the basis on studies of the relationship of some biological markers and emotional well-being, there is a 
signi)cant correlation between cortisol level and actual positive or negative emotional states. In the devel-
opment of intervention and health promotion programs for empowerment, the positive psychology 
approach that focuses on the individual strenghts and abilities is emphasized. Our results con)rm the 
e&ectiveness of behavioural medicine model programs tested in Hungary, encouraging their wider range 
implementation. The role of the mental health in the optimal functioning of the economy, and the major 
strategic tasks aiming the improvement of the mental health are also summarized. 
Key words: mental health, health promotion, empowerment, behavioural medicine

A lelki egészség epidemiológiai, pszicho)ziológiai 
vizsgálata és a lelki egészségmegőrzés lehetőségei

Epidemiological and psychophysiological 
examination of the mental health, and 
opportunities of the mental health promotion

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, MTA-SE Mentális Egészségtudományok Társult Kutatócsoport
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. – Tel./Fax: (1) 210 2953 – E-mail: kopmar@net.sote.hu

BEVEZETÉS

A legutóbbi évek hazai mentálhigiéniai, magatartás-
orvoslási kutatásai közül néhány új irányt tekintünk át 

röviden közleményünkben. A vizsgálatok részletes 
bemutatása a „Magyar lelkiállapot 2008. Esélyerősítés 
és életminőség a mai magyar társadalomban” című 
kötetben olvasható.
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A HUNGAROSTUDY ORSZÁGOS
REPREZENTATÍV, KÖVETÉSES FELMÉRÉS

A kötet magatartástudományi alapú esélyerősítési 
modellt mutat be a legutóbbi Hungarostudy felméré-
sek eredményei alapján [1]. Ok-okozati összefüggések 
bemutatására nyílt lehetőség a 2002-es, 12.600 főre 
kiterjedő országos reprezentatív felmérés, valamint a 
2006-os, 4849 főt magába foglaló követéses vizsgálat 
adatai alapján. Vizsgáltuk az esélyteremtés egyéni, kö-
zösségi és populációs szintjeinek jellemzőit, valamint 
az esélyteremtés színtereit: az egyes életszakaszokkal, a 
társas kapcsolatok minőségével, a közösségi viszo-
nyokkal, a munkával, a kultúrával, vallással, az elekt-
ronikus információáramlással (televízió, Internet), va-
lamint a negatív életeseményekkel való megbirkózás-
sal kapcsolatos esélyteremtési lehetőségeket, a cigány/
roma népesség esélyerősítésének kérdéseit [2, 3]. 

A vizsgálatok kiemelt területe volt az önkárosító és 
egészségvédő magatartásformák, attitűdök, valamint a 
krónikus betegek, fogyatékkal élők esélyerősítésének 
elemzése. Elemeztük az idő előtti halálozás pszicho-
szociális bejóslóit, ezek nemi különbségeit [4, 5, 6, 7, 8, 
9]. A vizsgálatok eredményei alapján a dohányzás fon-
tos pszichoszociális háttértényezőivel kapcsolatos 
eredményeket közöltünk [10, 11, 12]. Kiemelt téma 
volt a szív-érrendszeri megbetegedések, a stroke, vala-
mint az ezen megbetegedésekkel kapcsolatos halálo-
zás háttértényezőinek vizsgálata. Megállapítottuk, hogy 
már az enyhe depressziós tünetek is kockázati ténye-
zők mind a szív-érrendszeri megbetegedések, mind a 
stroke veszélyeztetettség szempontjából [13]. A vitális 
kimerültség és a depressziós tünetegyüttes nemcsak a 
hagyományos rizikótényezőktől, de egymástól is füg-
getlen szív-érrendszeri kockázati tényezők. A pszicho-
szociális tényezők és elsősorban a nyitott szívműtét 
előtt mért szorongásosság (vonás-szorongás) szorosan 
összefügg a műtétet követő egészségi állapottal, az 
újabb szívesemények számával, valamint a halálozási 
adatokkal [14]. A vizsgálati eredmények alapján a kró-
nikus stressz különböző formáinak népegészségügyi 
jelentőségét mutattuk be, elsősorban az idő előtti halá-
lozás, valamint a legnagyobb népegészségügyi jelentő-
ségű megbetegedések kialakulása és lefolyása szem-
pontjából [15, 16, 17, 18, 19].

A KORAI KÖTŐDÉS ÉS AZ ALVÁS, ÁLOM
JELLEMZŐINEK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

Korábbi kutatások rámutattak a korai anya-gyerek 
kapcsolat és a kötődés minőségének a lélektani egyen-
súlyban és a testi-lelki egészségben játszott kiemelke-
dő szerepére. Vizsgálataink során kiemelt szerepet tulaj-
donítunk a társas kapcsolatok egészségvédő és beteg-
ségeket megelőző hatásainak. Ennek a témakörnek 
pszicho1ziológiai vizsgálatok keretében is fontos sze-
rep jut, amennyiben a felnőttkori kötődést becslő Kap-
csolati Kérdőív skálái illetve a személyiségkérdőívek 
közül a Zuckerman-Kuhlman Kérdőív Szociabilitás 
skálája az élettani-anatómiai korrelátumok feltárása 
érdekes új eredményeket hozott. Az alváslaboratóriu-
mi vizsgálatok tanúsága szerint a Kapcsolati Kérdőív 
„aggodalmaskodás” (kötődési szorongás) skálája ne-
gatívan korrelál a REM alvás ideje alatt mért frontális 
téta tevékenységgel. A felismerés potenciális jelentősé-
ge abban rejlik, hogy kapcsolatot képezhet a negatív 
álombeli emocionalitás és a korai szeparáció összefüg-
gésének értelmezése irányába, illetve kiegészíti a fron-
tális középvonali téta és a szorongás kapcsolatának ed-
dig döntően ébrenlétre vonatkozó szakirodalmát.

A másik fontos eredmény a szociabilitás dimenzió 
neuroanatómiai korrelátumainak vizsgálata, ami eled-
dig csak a korábbi és mára meghaladottá vált szemé-
lyiséglélektani koncepcióknak megfelelő összefüggés-
ben az impulzivitással egybekötve (a nem revideált 
extraverzió fogalma alapján) történt meg. Az az össze-
függés, ami a szakirodalmi adatok szerint az extraver-
zió és az agy egyes területeinek mérete közötti negatív 
korrelációra vonatkozik, a saját eredményeink fényé-
ben inkább az impulzivitás és az agyméret negatív kor-
relációját fedi. A hagyományos extraverzió koncepció-
jának szociabilitás komponense szigni1káns pozitív 
korrelációban áll a teljes nagyagy méretével, illetve 
azon belül is elsősorban a halántéklebenyek térfogatá-
val. Amennyiben azt későbbi vizsgálatok is megerősí-
tik, mindez arra enged következtetni, hogy a kiterjedt 
szociális kapcsolatoknak pozitív hatásuk van az agyi 
funkciókra, illetve hogy az agy kiterjedtsége megelőle-
gezi a szociabilitás pozitív irányba való fejlődését. 
Mindkét lehetőség fontos gyakorlati implikációkat rejt 
magában, ezért a kérdés további tisztázása érdekében 
folytatódik az ebben az irányban kifejtett kutatási tevé-
kenység [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28].

53a lelki egészség epidemiológiai, pszichofiziológiai vizsgálata
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A „MINDENNAPI ÉLET BIOLÓGIÁJA” CÍMŰ
KUTATÁS ELŐZETES EREDMÉNYEI

A „Biology of Everyday Life” című  Európai Uniós 
program keretében a biológiai mutatók és az érzelmi 
jóllét összefüggéseit vizsgáljuk. A kutatás célja az érzel-
mi jóllét (szubjektív boldogság) és az egészségi álla-
pottal összefüggő biológiai mutatók kapcsolatának 
elemzése. A vizsgálat azonos módszerrel történt Ang-
liában, Hollandiában és Magyarországon. A magyar 
vizsgálat résztvevői a Semmelweis Egyetem 200 teljes 
állású, egészséges, női dolgozója volt, akiket egy pihe-
nő és egy munkanapon vizsgáltak. 

Szívritmus variabilitás, illetve nyálmintából vett 
kortizol szerepelt a vizsgálatban biológiai mutatóként. 
Mindkét vizsgálati napon a szívritmus variabilitást 24 
órán keresztül, a nyál kortizolszintjét hét alkalommal 
mérték. A szívritmust mellkasi elektródák, úgyneve-
zett Actiheart (Cambridge Neurotechnology) segítsé-
gével mérték 24 órán keresztül. A kortizolt nyálmintá-
ból vették, amely kényelmes és megbízható módja a 
stresszhormon mérésének. A mintavételi eljárás lehe-
tőséget nyújtott a reggeli, ébredéskori kortizol mérésé-
re, amely a pszicho1ziológiai aktiváció érzékeny muta-
tója. Korábbi vizsgálatok bizonyították, hogy munka-
napokon, illetve pihenőnapokon az érzelmi jóllét álla-
potai, illetve a kortizol szabályozás szintjei is eltérnek.

A résztvevők egy kérdőívcsomagot is kitöltöttek, 
amely az általános egészségi és érzelmi állapotra vo-
natkozó kérdőívek mellett további pszichoszociális 
jellemzőkre is rákérdezett, amelyek befolyásolhatják 
mind a kortizol, mind a szívritmus variabilitás szintjét 
(például munkahelyi stressz, társas támogatás stb.). 
A jóllétet a mindennapi életben egy online kérdőív 
segítségével az úgynevezett „napi rekonstrukció mód-
szere” segítségével mérték (day reconstruction met-
hod, DRM), továbbá az aktuális érzelmi állapotokat 
(stressz és boldogság szintet) EMA-módszerrel (eco-
logical momentary assessment) mérték fel a vizsgált 
munkanapon és szabadnapon.

Az előzetes eredmények szerint a nemzetközi szak-
irodalomban leírtakkal ellentétben nem mutatkozott 
összefüggés az általános érzelmi állapotok és az ébre-
dés utáni kortizolszint között, ellenben az aktuális 
pozitív, illetve negatív érzelmi állapotokkal szigni1-
káns összefüggést találtak. Az egészséges női mintá-
ban hétvégén mértek magasabb kortizolszintet, ami 
pozitívan függött össze a napi boldogság szinttel. 
Tekintve, hogy az eddigi vizsgálatok nyugat-európai 

országokban zajlottak, a szakirodalomtól eltérő vizs-
gálati eredmények a kulturális különbségekből is kö-
vetkezhetnek, ezek hátterének feltárása további vizs-
gálatokat igényel. 

A teljes mintán végzett elemzések során (N=200), 
illetve a szívritmus variabilitás adatainak feldolgozása 
után fontos új eredmények várhatóak, amelyek hozzá-
járulhatnak a biológiai faktorok és az érzelmi jóllét 
kapcsolatának megértéséhez.

A LELKI EGÉSZSÉG KUTATÁSÁNAK POZITÍV 
PSZICHOLÓGIAI FORDULATA

A viszonylag új, úgynevezett pozitív pszichológiai 
megközelítés az ember erősségeit, pozitív tulajdonsá-
gait kutatja tudományos módszerekkel [29]. Érdeklő-
désének középpontjába nem azt állítja, hogy a mentá-
lis betegségek milyen veszélyeztető tényezők mellett 
alakulnak ki nagyobb valószínűséggel, hanem azt, 
hogy e rizikótényezők jelenléte esetén mik azok a védő 
faktorok, melyek meggátolják a kedvezőtlen kimene-
telt [30]. A pozitív pszichológia sajátossága, hogy azt is 
kutatja, hogy a pszichológia/pszichiátria által egészsé-
gesnek, „normálisnak”, jól funkcionálónak mondható 
ember hogyan és mi felé képes tovább fejlődni, életmi-
nőségét folyamatosan továbbfejleszteni. Ennek megfe-
lelően a pozitív pszichológia irányzata olyan konst-
ruktumok de1niálása, mérhetővé tétele, empirikus 
vizsgálata és fejlesztése iránt érdeklődik, mint amilyen 
a megbocsátás, az élet értelmessége, a kreativitás, a 
bölcsesség, a jó önbecsülés, a remény és optimizmus, 
az életcélok jellege vagy épp a spiritualitás [31]. Az 
irányzat követői ma már mind a 1zikai, mind a mentá-
lis egészségmegőrzés és -fejlesztés területén dolgoznak 
ki intervenciós és prevenciós programokat, melyek 
végső célja nemcsak az emberi élet meghosszabbítása 
és a mentális betegségek megelőzése/gyógyítása, ha-
nem az életminőség átlagosnál, „normálisnál” maga-
sabb szintre emelése, állandó fejlesztése [30, 32].

MAGATARTÁSORVOSLÁSI
MODELLPROGRAMOK 

A „Williams életkészségek program” célkitűzése a 
krónikus stresszel való megküzdő képesség fejlesztése 
a mindennapokban alkalmazható, egyszerű stresszke-
zelő stratégiák és kommunikációs technikák megis-
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merése, elsajátítása révén. A rövid, strukturált prog-
ram tematikáját és módszertanát a Duke Egyetem 
(Durham, NC, USA) vezető szakemberei dolgozták ki, 
több évtizedes csoportterápiás tapasztalatok és a stressz-
kutatás legfrissebb eredményeinek felhasználásával. 
A hazai adaptáció 2004-ben kezdődött. A programot 
folyamatosan fejlesztjük: elkészült önsegítő változata, 
a kamaszoknak szóló verzió elkészítése folyamatban 
van. A program hatékonyságát kérdőívvel vizsgálják a 
tréning előtt, utána és 6 hónap múlva. Az eddigi részt-
vevők adatai alapján a program szigni1kánsan javítot-
ta az észlelt stressz szintet, a depressziós és szorongá-
sos tüneteket, a szubjektív testi tüneteket, az alvás-
problémákat, és az általános életminőséget a tréning 
után. A pozitív változások legtöbbje 6 hónap után is 
fennmaradt [33, 34, 35]. 2009-ben a program széles- 
körű bevezetését indítottuk el a munkahelyi elbocsá-
tások negatív hatásainak csökkentése, illetve a munka-
helyi stressz megelőzése céljából (a program honlapja: 
www.selye.hu).

Meg kell említeni még egy közösségi alapú, a dep-
ressziót és az öngyilkossági magatartást megelőző prog-
ramot is, ez az OSPI-Europe (2009-2011; Optimizing 
suicide prevention programs and their implementa-
tion in Europe). Ez a korábbi EAAD (European Alli-
ance Against Depression) program keretében működő 
prevenciós programra épül [36, 37].

 
A LELKI EGÉSZSÉG A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS 
MOTORJA

A lelki egészség és a lelki betegségek meghatározása

A WHO de1níciója szerint a lelki egészség „a jól-lét 
állapota, melyben az egyén felismeri képességeit, képes 
megbirkózni a napi stresszforrásokkal, képes hatéko-
nyan és eredményesen dolgozni, valamint hozzájárul-
ni közössége felvirágoztatásához”. A mentális betegsé-
gek de1níciójuk szerint „klinikailag értelmezett álla-
potok, amelyeket lehangoltsággal és/vagy csökkent 
munkaképességgel kapcsolatos gondolkodásbeli, han-
gulati (érzelmi) vagy viselkedésbeli változás jellemez.”

„Az Európai Unió mentális egészségi állapota (EU 
2004)” című EU jelentés  megállapítja, hogy a mentális 
egészségnek pozitív és negatív dimenziója van: „A po-
zitív dimenzió a jól-lét és a nehézségekkel való meg-
birkózás képességének fogalmára vonatkozik. Ez szá-
mos összetevőt ölel fel, úgymint az önértékelést, belső 

kontrollt, kompetenciát, optimizmust, koherenciaér-
zést, hogy csak a leggyakrabban vizsgáltakat említsük. 
A negatív dimenziók a krónikus stresszel és a mentális 
zavarokkal jellemezhető kórtünetek jelenlétére utal-
nak.”

Miért növekszik a mentális egészség jelentősége 
a XXI. században?

Az elmúlt két évszázad folyamán civilizációnk és 
társadalmunk radikális változásokon ment keresztül a 
technológiai vívmányoknak köszönhetően, mely inno-
váció-központú és tudásvezérelt társadalmi-gazdasági 
berendezkedést eredményezett. Az új társadalmi-gaz-
dasági környezet jobb mentális képességeket és edzett-
séget követel az egyénektől. Ennek következtében a 
munkavállalók mentális egészsége kiemelkedő gazda-
sági hajtóerővé válik. Az emberek lelki egészségét mé-
gis éppen a fentebb említett tényezők veszélyeztetik, 
melyek egyben a társadalmi-gazdasági változásokat is 
előidézték. Az átalakulás során nem vették 1gyelembe, 
hogy az új társadalmi-gazdasági viszonyok kevéssé felel-
nek meg az emberi személyiségfejlődés alapvető felté-
teleinek. Ennek következtében egyre gyakoribbá vált a 
személyiségfejlődés torzulása, az anya-gyermek kap-
csolat, a korai kötődés zavara, a tágabb családi kapcso-
latok elszegényedése, az értékrend válsága, a növekvő 
krónikus stressz a munkahelyeken, a kiégés és a dep-
resszió. A lelki egészségi problémák miatt növekszik a 
táppénzes napok száma, a munkaképtelenség, csök-
ken a humán tőkebefektetés és ennek következtében 
emelkednek az egészségügyi költségek. A lelki egész-
ség az egyének, szervezetek és a társadalom egésze 
számára is alapvető működési feltétel.

Miért van szükség a lelki egészség javítására?

A legújabb tanulmányok szerint a 40 év alatti kor-
csoportban a mentális zavarok szerepelnek első helyen 
a munkaképtelenségi okok között, valamint második 
helyen a globális betegségteher mutatók rangsorában. 
A lelki egészség azonban sokkal több, mint a mentális 
betegségek hiánya. Az egészséges személyiségfejlődés 
alappillére az élet első perceitől kezdve egészen a har-
monikus öregkorig. Egy ország lelki egészsége hosz-
szabb és egészségesebb életéveket, jobb munkaképes-
séget, sikeres öregedést és több boldogságot jelent. 
A lelki egészség pozitív dimenziói létfontosságúak a 
gazdasági növekedés szempontjából, ugyanakkor egy 
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ország társadalmi és politikai érettségének legjobb 
mérőeszközei. A lelki egészség romlása szorosan ösz-
szefügg  a társadalmi tőke (a bizalom, a civil társada-
lom erőssége) csökkenésével. A rossz lelki egészség 
alapvető forrásai a nem megfelelő gyermekkori kör-
nyezet, a családok felbomlása, a krónikus munkahelyi 
stressz, a civil társadalom gyengesége; meghatározói 
azok a körülmények és feltételek, melyek között az 
emberek születnek, felnőnek, élnek, dolgoznak és meg-
öregszenek. Egy társadalom rossz lelki egészségét 
jelentősen befolyásolják a helytelen szociálpolitikai 
döntések és programok, valamint az igazságtalan gaz-
dasági irányítás. 

Mit tehetünk a lelki egészség javítása érdekében?

1. A kora gyermekkori fejlődés – beleértve a 1zi-
kai, társas, érzelmi, nyelvi és kognitív képessége-
ket – határozza meg az ember egészségét és a 
későbbi életkilátásait a részképességek fejleszté-
se, a nevelés, a családi és munkahely adottságo-
kon keresztül. Az érzelmileg stabil gyermekkor a 
legfontosabb védőfaktor a felnőttkori lelki 
védettség szempontjából. A gyermekkori fejlő-
dési, személyiségfejlődési problémák megelőzé-
sét ezért megtérülő, költséghatékony befektetés-
nek kell tekintenünk. A korai években kapott 
támogatás, a biztonságos korai kötődés erősítése 
a leghatékonyabb lehetőség a lelki egészség hos-
szú távú javítására, amint ezt számos ígéretes 
példa demonstrálja. Például a szülés utáni dep-
resszió megelőzésére egy képzett nővér heti gya-
koriságú telefonhívásai már bizonyítottan pozi-
tív hatást gyakoroltak a korai anya-gyermek 
kapcsolatra.

2. Az iskolázottsági szint mértéke a lelki egészség 
legjobb előrejelzője. A leszakadó társadalmi-
gazdasági rétegek, egyes etnikai (kisebbségi) 
hátterű csoportok gyermekei számára speciális 
oktatóprogramok szükségesek. Az alacsony tár-
sadalmi-gazdasági háttér csaknem egyértelmű 
következménye a lelki egészségromlás magasabb 
gyakorisága, akár a korai tanult tehetetlenség, 
akár a drog- és alkoholfogyasztásban, a deviáns 
magatartásformákban tetten érhető maladaptív 
megbirkózási képesség formájában. Iskoláskor 
előtti prevenciós oktatóprogramokkal a fenti 
következmények gazdaságosan megelőzhetőek. 
Ehhez átfogó felkészítés szükséges a pedagógu-

sok számára a mentális egészség megőrzése és 
védelme céljából. Számos sikeres program 
működik világszerte, melyek átvétele lehetővé 
teszi az említett célok elérését. A kötelező alsó- 
és középszintű oktatás minőségi volta szükséges 
minden gyermek, 1ú és lány részére, 1zetőké-
pességükre való tekintet nélkül.

3. A megfelelő közlekedés, a környezet kialakítása és 
az átgondolt szabályozás segítségével a városter-
vezés is előmozdíthatja az egészséges és bizton-
ságos viselkedést és lelki egészséget. Meg kellene 
teremteni a vidéki és városi területek egyenlő 
egészségesélyeit a leszakadó régiók fejlesztése 
segítségével. 

4. A teljes és diszkriminációmentes foglalkoztatás 
nemzeti és nemzetközi viszonylatban a társadal-
mi és gazdasági döntéshozók egyik legfőbb célja 
kellene legyen. A krónikus munkahelyi stressz 
és létbizonytalanság bizonyítottan mentális 
egészséget veszélyeztető tényezők. A biztonságos 
és örömöt okozó munka, valamint a munka és 
családi élet közti egyensúly megteremtésének a 
lehetősége fontos védőfaktor a munkaképes 
korú lakosság lelki egészsége szempontjából.

5. A mentális egészségügyi ellátáshoz való hozzáfé-
rés létfontosságú az elvárhatóan jó lelki egészség 
megőrzéséhez. A mentális egészségvédelem a 
segítő szakmák és civil szervezetek széleskörű 
hálózatára támaszkodik. A lelki egészségvéde-
lem közérdek, nem pedig kereskedelmi árucikk, 
ezért a teljes körű egészségügyi ellátottság alap-
elve szerint kellene szerveződnie. Ez különösen 
fontos, hiszen a mentális betegségek erős társa-
dalmi-gazdasági különbségeket mutatnak, így a 
kezeletlen mentális zavarok költségei az ala-
csony társadalmi-gazdasági rétegekben a legma-
gasabbak. A mentális egészség erősítésében tár-
sadalmi szinten legsikeresebbnek a közösségi 
alapú intervenciós programok bizonyultak.

6. Sikeres öregedés. A lelki egészség zavarai az idő-
sek körében gyakoribbak. A generációk közötti 
jobb együttműködés, az öregkori életcélok meg-
maradása vagy újrafogalmazása, az idősek kész-
ségeinek igénybe vétele fontos gazdasági erőfor-
rás lehet az egész társadalom számára. Az idősek 
alapvető pszichológiai szükséglete, hogy tartoz-
zanak valahová. Az összetartozás érzésének hiá-
nya depressziós tünetekhez és gyakoribb megbe-
tegedésekhez vezethet. A családok, a civil szer-
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vezetek és a vallási közösségek jelentős szerepet 
játszhatnak a harmonikus öregedés támogatásá-
ban.

7. A társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csök-
kentése a társadalmon belül. A mentális egész-
ségproblémák sokkal gyakoribbak az alacsony 
társadalmi-gazdasági csoportokban. A társadal-
mi igazságosság, a mindenki számára elérhető 
lehetőség a tanulásra és a társadalmi-gazdasági 
mobilitás lehetősége  pozitív kapcsolatban áll-
nak egy-egy ország jóllétével és egészségével. 
A leszakadó rétegek lelki egészségének és élet-
minőségének javítása céljából a leghatékonyabb-
nak a közösségi alapú beavatkozások bizonyul-
tak a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésén 
és a pszichológiai védőfaktorok erősítésén 
keresztül. A hatékony intervenció szempontjá-
ból alapvető tényező az egészségügyi szakembe-
rek képzése, különösen azon személyeké, akik 
közvetlen kapcsolatban vannak az elesettekkel, 
valamint a médiumok munkatársainak megfele-
lő tájékoztatása. A programoknak támaszkodni-
uk kell a makro-, mezo- és mikroszintű elemzé-
sek eredményeire. Ezen a beavatkozási területen 
az interdiszciplináris megközelítés alapvető fel-
tétel.

8. Számos tanulmány igazolja, hogy a kulturális és 
társadalmi azonosságtudat, a társadalmi kohézió 
és a társadalmi tőke (bizalom, civil szervezetek)  
a lelki egészség legfontosabb védőfaktorai. Ahol 
ezek a tényezők erősek, a tehetősebb polgárok 
készek áldozatot hozni a közösség érdekében, és 
a hátrányos helyzetben lévők nem érzik azt, 
hogy teljesen magukra hagyták őket egy ellensé-
ges világban. Az egymásba vetett bizalom, a 
közös értékek tiszteletben tartása, a kulturális és 
társadalmi azonosság elfogadása és internalizá-
lása magas szintű társadalmi kohéziót eredmé-
nyez, ami nemcsak az egészséges élet alapja, 
hanem a gazdasági jóllét és a prosperitás feltéte-
le is. 
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Összefoglalás:  Országos reprezentatív minták alapján vizsgáltuk a szuicid magatartás és az egészséggel 
kapcsolatos életminőség összefüggéseit, valamint a laikusok öngyilkossággal kapcsolatos tudásszintjét és 
attitűdjeit. A szuicid magatartás kockázatát elsősorban a depresszió vagy egyéb pszichiátriai betegségek 
előfordulása növeli. A rizikótényezők második vonulatát a negatív életesemények és az öngyilkossági 
magatartások családi halmozódása fémjelzi. Mintánkban a nem, az iskolai végzettség és a családi állapot 
jellemzőiből eredő kockázat a legalacsonyabb. A lakosság körében az öngyilkossághoz kapcsolódó helyes 
ismeretek illetve tévhitek, valamint beállítódás szoros összefüggést mutat a szociodemográ)ai helyzet szá-
mos mutatójával, a földrajzi elhelyezkedéssel, a depresszióval, valamint az öngyilkosságban való személyes 
érintettséggel.
Kulcsszavak: lakossági felmérés, öngyilkosság, tudásszint, attitűdök

Summary: Based on national representative surveys this article examines the relationships between sui-
cide behaviour and health related quality of life as well as the lay attitudes and knowledge levels concern-
ing suicide. The risk of suicidal behaviour is increased primarily by depression and other psychiatric 
diseases. The next most frequent groups of risk factors are negative life events and familial accumulation of 
suicidal behaviour. The weakest determinant of suicide are gender, educational level, and marital status. 
Correct or incorrect information about and attitudes toward suicide in the lay population show signi)cant 
correlation with several indicators of social and demographical status, place of residence, depression and 
with personal involvement in suicide. 
Keywords: population survey, suicide, knowledge level, attitudes
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BEVEZETŐ

Magyarország, a szuicidium miatt bekövetkező halá-
lozások arányát tekintve, az utóbbi két évtizedben 
mutatkozó csökkenés  ellenére is a világranglista első 
tíz országa között szerepel. 2006-ban 2460 esetet regiszt-
ráltak, az elkövetők mintegy háromnegyede (1861 fő) 
fér1 volt [1]. Az öngyilkossági kísérletek számát csak 
becsülni tudjuk, de jól ismert, hogy ez a magatartás 
inkább a nőkre, mint a fér1akra jellemző. A kísérletek 
élettartam-prevalenciája egy és öt százalék között mo-

zog a nyugat-európai országokban [2], a kísérletek és a 
befejezett öngyilkosságok becsült aránya a kutatók 
szerint 10–15:1 [3]. 

Az utóbbi években az ismétlődő öngyilkossági 
kísérletek vizsgálata fokozott 1gyelmet kapott, mert a 
WHO/EURO multicentrikus európai szuicidológiai 
kutatások eredményei szerint az 1990-es évektől nőtt a 
szuicid kísérletek ismétlődésének aránya a korábbi 
évtized adataihoz viszonyítva [4], aminek kiemelt jelen-
tősége abból is adódik, hogy a megelőző szuicid kísér-
let a befejezett öngyilkosság egyik legfontosabb rizikó-

1 1987-től az öngyilkossági halálozások száma 47 százalékkal csökkent



faktora [2, 4]. Kontrollált tanulmányokban adolesz-
censeknél és 1atal felnőtteknél a halálos kimenetelű 
szuicid rizikó kb. 30-szor nagyobb azoknál, akiknek 
volt korábbi kísérletük [5, 6]. 

Habár az öngyilkossági gondolat jelentőségével, 
szerepével a nem pszichiátriai osztályon kezelt popu-
lációban nem sok tanulmány foglalkozik, néhány fel-
mérés arra utal, hogy az öngyilkossági gondolat is jelen-
tős rizikófaktor, mert általában a pszichoszociális stresz-
szorok erősebb jelenlétével, a drogfogyasztás, a zilált 
családi helyzet, a szociális problémamegoldás de1citjé-
nek nagyobb gyakoriságával, reményvesztettséggel és 
a depresszió jelenlétével társul [7, 8]. 

Az öngyilkossági magatartás (öngyilkossági gondo-
latok, halálvágy, öngyilkossági kísérlet, befejezett 
öngyilkosság) és a depresszió összefüggésével számos 
klinikai és lakossági vizsgálat foglalkozott. A felméré-
sek egyértelműen igazolták, hogy a depresszió öngyil-
kosságra hajlamosít [2, 9, 10, 11]. Azonban az öngyil-
kossági magatartásnak csak az egyik lehetséges oka a 
depresszió. Számos nemzetközi és hazai vizsgálat ered-
ménye utal arra, hogy a depresszió vagy az egyéb pszi-
chiátriai zavarok [12, 13, 14, 15] nem adják elégséges 
magyarázatát magának a szuicidiumnak és a szuicid 
ráták területi különbségeinek. A strukturális magyará-
zatokkal szemben a kulturális magyarázatok nem a 
társas kapcsolatok és viselkedést szabályozó normák 
hiányát hangsúlyozzák, hanem éppen ellenkezőleg; 
azt feltételezik, hogy a személy nagyon is szorosan kötő-
dik egy szűkebb, de deviáns közösséghez, és cseleke-
deteivel e közösség sajátos értékeihez igazodik, és a kör-
nyezetében tapasztalt magatartásmintákat követi [16]. 
A kulturális elmélet keretében értelmezhető az öngyil-
kosság területi szubkultúrájának magyarázó elve, 
amely felveti a szuicidiummal kapcsolatos attitűdök 
vizsgálatának szükségességét, mert az öngyilkossággal 
kapcsolatos attitűdök, a szuicidium kulturális jelenté-
sei is erősíthetik a kísérletek, gondolatok megjelenését 

[17, 18, 19]. A kulturális magyarázatok tehát a gyer-
mekkori szocializáció során elsajátított nézetek, maga-
tartásformák jelentőségét hangsúlyozzák, és az öngyil-
kossággal kapcsolatos beállítódások, attitűdök szerepe 
e megközelítésben kitüntetett fontosságot nyer.  

Jelen munkánkban két országos lakossági egészségi 
állapotfelmérés eredményei alapján összegezzük a fel-
nőtt magyar népesség öngyilkossági magatartására vo-
natkozó tapasztalatokat. A 2002-es vizsgálatból (Hun-
garostudy 2002) az öngyilkossági gondolatok és kísér-
letek előfordulási gyakoriságát mutatjuk be a legfőbb 
szociodemográ1ai és az egészséggel kapcsolatos élet-
minőség változók mentén, majd a 2005-ös felvétel 
(Hungarostudy 2005) alapján elemezzük az öngyil-
kossághoz kapcsolódó tudásszint és attitűdrendszer 
sajátosságait.

MÓDSZEREK

Mintaválasztás

A 2002-es vizsgálat (Hungarostudy 2002) fő célki-
tűzése a felnőtt lakosság egészségi állapotának és bio-
pszicho-szociális jellemzőinek feltérképezése volt. 
A 12 668 fős minta életkor, nem és lakóhely (150 kistér-
ség) szerint reprezentálta a magyar népességet. A min-
taválasztás a 2001-ben a cenzus szerint módosított né-
pességnyilvántartáson alapult. Minden 10 000 főnél 
nagyobb népességgel rendelkező település bekerült a 
mintába, a 10 000 főnél kevesebb lakost számláló tele-
pülések véletlenszerű kiválasztás alapján váltak a min-
ta részévé. A kérdezőbiztosok a feladatra kiképzett 
körzeti védőnők voltak, akik a kérdezetteket lakásuk-
ban keresték fel. A kérdőív kitöltése átlagosan 1 órát 
vett igénybe. A 2002-es felmérés körét az elemzés so-
rán azokra a személyekre szűkítettük, akiknél az ön-
gyilkossági kísérlet vagy gondolat a vizsgálatot meg-
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Öngyilkossági magatartás
Prevalencia

a populációban (%)
A csoporton belül

a fér�ak aránya (%)
A csoporton belül
a nők aránya (%)

Átlagéletkor (év)

Nincs 90,3 48,9 51,1 38,76

Öngyilkossági gondolat 3,4 39,1 60,9 37,55

Öngyilkossági kísérlet 1,0 36,5 63,5 38,12

1. táblázat
A szuicid problematika prevalenciája, csoportonkénti átlagéletkor

és nemi eloszlás a 20–60 éves korcsoportban
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előző öt évben fordult elő, és akiknek az életkora 20 és 
60 év közé esett (9171 személy).

A 2005-ös felmérés a Hungarostudy Egészség Panel 
(HEP) adataira támaszkodik, amelynek kidolgozására 
egy kutatásfejlesztési program keretében került sor 
[20]. A HEP célja a magyar lakosság egészségi állapo-
tában bekövetkezett változások monitorozása, vala-
mint a pszichoszociális jellemzők és a testi, mentális és 
érzelmi egészség közötti összefüggések leírása és elem-
zése volt. Az alapkutatás 2002-ben indult egy véletlen-
szerűen kiválasztott országos reprezentatív mintán 
(Hungarostudy 2002). A 2002-es vizsgálatban résztve-
vők 62%-a beleegyező nyilatkozatot írt alá a követésre 
vonatkozóan, ennek alapján került sor 2005/2006-ban 
a kutatás második hullámának lebonyolítására, amely-
ben 4527 fő vett részt. A bázis kérdőív mellett bizo-
nyos témákban új blokkok kidolgozására is sor került, 
a korábbi felmérés kiegészült az öngyilkossági ismere-
tekre és attitűdökre vonatkozó kérdésekkel.

Alkalmazott mérőeszközök

Az öngyilkossági magatartás leírására az öngyilkos-
sági gondolatok és kísérletek előfordulása mellett 1gye-
lembe vettük a szuicidium családi halmozódását is. Az 
öngyilkossági magatartás tipizálása során három cso-
portot különböztettünk meg az öngyilkossági prob-
lematika jelenlétének fokozatai, illetve teljes hiánya 
alapján. Az első csoportba tartozó személyeknél sem 
öngyilkossági gondolat, sem kísérlet nem fordult elő. 
A második csoportban csak szuicid gondolat fordult 
elő kísérlet nélkül, a harmadikban pedig öngyilkossági 
kísérlet is előfordult az elmúlt öt évben (1. táblázat).

Az egészségi állapot mutatóinak tekintettük a pszi-
chés betegségek előfordulása és kezelése mellett az egész-
ségi állapot önminősítését (self-rated health), betegség 
miatti teljesítőképesség-csökkenést, a táppénzes napok 
számát és a betegségteher-indexet, amely a mindenna-
pi élet különböző területein vizsgálja az adott személy 
korlátozottságát [21]. A pszichés állapot jellemzésére a 
Beck-féle depresszió-kérdőív rövidített, 9 tételes [22], 
valamint a WHO Jóllét Kérdőív 5 tételes változatát 
[23] használtuk. 

Az öngyilkossági magatartás szempontjából lénye-
gesnek tartottuk az egyén által említett negatív életese-
mények számbavételét is. Erre a Rahe-féle Életesemény 
skála alkalmazása adott lehetőséget [24]. 

Az öngyilkossághoz kapcsolódó ismeretek szintjét 
Hubbard és McIntosh [25] 16 kérdésből álló kérdőívé-

vel mértük fel. Az öngyilkossággal kapcsolatos beállí-
tódás irányát két állítás véleményezése kapcsán érté-
keltük: az egyik az öngyilkossághoz való általános jog, 
az önrendelkezés szabadságát emelte ki, a másik, sú-
lyos, gyógyíthatatlan betegség esetében az öngyilkos-
ság lehetőségének elfogadására vagy elutasítására vo-
natkozott. 

A szociodemográ1ai mutatók közül a nem, az isko-
lai végzettség, és a családi állapot/együttélési formák 
hatását vizsgáltuk. A regionalitás hatását a területi ön-
gyilkossági ráták alapján vettük 1gyelembe. 

Statisztikai módszerek

Az adatok statisztikai elemzése az SPSS statisztikai 
programcsomag (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA) 
15.0 verziójával készült. A kategorikus változók elosz-
lásának vizsgálatára a khi-négyzet próbát, a folytonos 
normális eloszlású változók esetében pedig a Student 
féle t-tesztet használtuk. Többváltozós analízis esetén 
lineáris és bináris logisztikus regressziós modellt alkal-
maztunk. 

EREDMÉNYEK

Öngyilkossági magatartás és az egészséggel 
kapcsolatos életminőség alakulása

A 2002-es felmérésben résztvevő aktív korosztályok 
90%-a azt állította, hogy élete során soha nem volt 
még öngyilkossági gondolata. Három százalékuk jelez-
te, hogy az elmúlt öt évben előfordult, hogy öngyilkos-
sági gondolatok foglalkoztatták, de a cselekvésig sosem 
jutottak el, öngyilkossági kísérletről a válaszadók kb. 
1%-a számolt be. A három csoport átlagos életkora azo-
nosnak mondható, azonban a csoportok nemi összeté-
telében szigni1káns különbség mutatkozott: mindkét 
szuicid csoportban a nők aránya jóval magasabb volt a 
fér1akénál (1. táblázat). 

Az egészségi állapot önmegítélése, a Beck-féle dep-
resszió kérdőív pontszáma, a Betegségteher-index, a 
WHO Jóllét Kérdőív eredménye és az előző évben táp-
pénzben töltött napok száma, valamint a negatív élet-
események előfordulása szigni1kánsan kedvezőtle-
nebb az öngyilkossági problematikával fémjelzett két 
csoportban, mint az öngyilkossági problémáktól men-
tes csoportban. Ezenkívül egyetlen mutatót leszámítva 
(WHO Jóllét Kérdőív) az öngyilkosságot megkísérelt 
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csoport mutatói a legkedvezőtlenebbek (2. táblázat). 
Az esélyhányadosokat 1gyelembe véve a depresszió 
vagy egyéb pszichiátriai betegség miatti kezelés. illetve 
a depresszió skálán elért magas pontszám fokozza leg-
inkább az öngyilkossági magatartások megjelenésének 
esélyét. 

A rizikótényezők második vonulatát a negatív élet-
események gyakoribb előfordulása, valamint az ön-
gyilkossági magatartás családi halmozódása fémjelzi. 
A szociodemográ1ai változók, mint például a nem, az 
iskolai végzettség vagy a családi állapot lényegesen 
kisebb hatással bírnak az öngyilkossági gondolat és/
vagy kísérlet alakulására (3. táblázat). 

Az öngyilkossággal kapcsolatos laikus ismeretek

Kérdésfeltevésünk az volt, hogy a lakosság körében 
a helyes ismeretek illetve tévhitek, valamint az öngyil-
kossággal kapcsolatos két attitűd (öngyilkossághoz 
való jog elfogadása vagy elutasítása általános és speci-
ális élethelyzetben, súlyos betegség esetében) milyen 
összefüggést mutat a szociodemográ1ai helyzet szá-
mos jellemzőjével, a földrajzi elhelyezkedéssel, a dep-
resszióval, valamint az öngyilkosságban való szemé-
lyes érintettséggel. 

A lakosság öngyilkossággal kapcsolatos ismeretei-
ről alkothatunk képet a 4. táblázatba foglalt eredmé-

2. táblázat
Az egészségi állapot, a pszichés állapot jellemzői az öngyilkossági probléma függvényében

Hungarostudy 2002
Öngyilkossági gondolat,

kísérlet  nincs
Öngyilkossági gondolat Öngyilkossági kísérlet

Egészségi állapotát
rossznak ítéli (%) 2

8,6 27,7 39,6

Súlyos depressziósok
aránya (%) 2 

3,6 23,7 30,8

Depresszió miatt kezelték 2 1,5 12,0 25,0

Táppénzes napok száma
az elmúlt évben (átlag) 2

9,7 23,8 28,5

Betegség-teher index (átlag) 2 7,8 22,8 29,6

WHO Jól-lét (átlag) 2 7,9   5,2   5,2

Negatív életesemények 
száma 2

7,8 22,8 29,6

2 p<0,001

3. táblázat
Az öngyilkossági problematikát meghatározó tényezők esélyhányadosai

Az 5 éven belül jelentkező öngyilkossági gondolat és kísérlet rizikótényezői Esélyhányados OR (95% CI) 

Depresszió miatti kezelés az elmúlt évben 8,3 (6,3–10,9)

Depresszió miatti kezelés régebben 6,9 (5,5–8,5)

Egyéb pszichiátriai betegség miatti kezelés az elmúlt évben 7,6 (4,2–21,4)

Beck depresszió-kérdőíven elért magas pontszám 7,4 (6,0–9,2)  

Negatív életesemények halmozódása 3,6 (2,9–4,3)

Öngyilkossági kísérlet a családban 3,1 (2,7–3,6)

Öngyilkos halál családi előfordulása 2,1 (1,8–2,5)

Alacsony iskolai végzettség 1,8 (1,2–2,7)

Női nem 1,8 (1,6–2,2)

Elvált, külön él 1,4 (1,1–1,9)
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4. táblázat
Az öngyilkossággal kapcsolatos helyes ismeretek aránya (%) a felnőtt magyar lakosság körében (HEP)

Ismeretek /Hungarostudy2006 Lakosság helyes válaszai (%) N=4238

Ha valakitől egyenesen megkérdezzük: “Meg akarja ölni magát?”, azzal lehet, 
hogy öngyilkossági kísérletbe kergetjük. (hamis)

88,7 

Aki már egyszer megkísérelt öngyilkosságot, az nagyobb valószínűséggel 
kísérli meg újból, mint aki még nem tett ilyet. (igaz)

79,5 

Ritkán következik be öngyilkosság )gyelmeztető jelek nélkül. (igaz) 73,4 

Az öngyilkosság Magyarországon a halál 10 leggyakoribb oka között
szerepel. (igaz)

64,9 

Az öngyilkosságra való hajlam nem öröklött, és nem biológiai úton adja át 
egyik generáció a másiknak. (igaz)

60,0 

A legtöbb öngyilkosjelöltnek nem sikerül megölnie magát. (igaz) 59,2 

Ha valaki elszánta magát az öngyilkosságra, semmi nem tudja
visszatartani. (hamis)

56,4 

Aki beszél az öngyilkosságról, ritkán követi el. (hamis) 54,8 

Aki öngyilkosságot kísérel meg, csakis azért teszi, hogy manipuláljon másokat 
és felhívja magár a )gyelmet. (hamis)

54,5 

Az alkoholizmus és az öngyilkosság szorosan összefügg egymással. (igaz) 54,5 

Könnyű okot és indokot találni az öngyilkosságra. (hamis) 52,9 

Az öngyilkosságot elkövető ember teljes mértékben halálraszánt. (hamis) 51,1 

A depressziósoknál nagyon megnő az öngyilkosság veszélye, amikor állapotuk 
elkezd javulni. (igaz)

37,8 

Ha minden öngyilkost megvizsgálna pszichiáter, depressziósnak
diagnosztizálná őket. (hamis)

36,1 

Aki egyszer már megkísérelt öngyilkosságot, az mindig hajlamos lesz rá 
és mindig ilyen gondolatokat forgat a fejében. (hamis)

35,1 

Aki öngyilkosságot követ el, az mentálisan beteg. (hamis) 14,5

nyek alapján. Az öngyilkossággal kapcsolatos lakossá-
gi ismeretek szempontjából fontos megjegyeznünk, 
hogy az 16 kérdésből átlagosan csupán 8 kérdésre 
adtak helyes választ a kérdezettek. A logisztikus reg-
resszióanalízissel nyert adatok azt mutatják, hogy 
mind a demográ1ai, mind a regionális eltérések alap-
ján jelentős, statisztikailag szigni1káns különbségek 
vannak az egyes lakossági csoportok között az öngyil-
kosságra vonatkozó ismeretek tekintetében. Az elem-
zés eredményei a következőkben foglalhatók össze: 

– A helytálló ismeretek mennyiségét legnagyobb 
mértékben az iskolai végzettség befolyásolja; 

minél iskolázottabb a vizsgált személy, feltehetően 
annál pontosabb ismeretekkel rendelkezik, azaz 
annál magasabb pontszámot fog elérni a kérdőívben.

– A kor hatása a második helyen áll. Az idősebbek 
körében több tévhit él az öngyilkossággal kapcso-
latban, mint a 1atalabbak körében, azaz a 1ata-
labbak pontosabb ismeretekkel rendelkeznek az 
öngyilkossági magatartást illetően.

– A kulturális környezetet megjelenítő regionális 
hovatartozás is jelentőséggel bír az elért eredmé-
nyek magyarázatában: a magasabb szuicid rátájú 
területeken a lakosság tudásszintje alacsonyabb, 
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mint azokon a területeken, ahol a halálos kime-
netelű öngyilkosságok előfordulási gyakorisága 
nem éri el az országos átlagot. 

– Az ismeretek alakulásában a nemi hovatartozás is 
szerepet játszik: a nők ismeretszintje alacsonyabb, 
mint a fér1aké.

Az öngyilkossággal kapcsolatos lakossági attitűdök

Az öngyilkossághoz való jogot, mint önrendelke-
zést, az egyéni szabadság megnyilvánulását a válasz-
adóknak kevesebb mint egynegyede [21,9%]  fogadta 
el általánosságban. Ugyanakkor egy speciális élethely-
zetre vonatkozóan, amit esetünkben a súlyos, gyógyít-
hatatlan betegség szimbolizált, már jóval nagyobb 
arányban [38,5%] mutatkoztak toleránsnak az embe-
rek, olyannyira, hogy maguk is fontolgatnák a tett 
elkövetését. Mindkét attitűd vonatkozásában külön-
külön modelleztük a lakossági mintában a feltételezett 
befolyásoló tényezők: nem, életkor, iskolai végzettség, 
régió (öngyilkossági szempontból fertőzött és nem 
fertőzött magyarországi területek), öngyilkossággal 
kapcsolatos ismeretek, személyes érintettség hatását. 

Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a nők 
és a magasabb iskolai végzettségűek elutasítóbbak az 
önrendelkezés szabadságát illetően, mint a fér1ak és 
az alacsonyabb iskolai végzettségűek. A negatív, eluta-
sító beállítódás esélyét növeli az öngyilkossággal kap-
csolatos helytálló ismeretek aránya is. Az életkor elő-
rehaladtával egyre elfogadóbbak az emberek, és a dep-
resszió pontszám növekedése is az öngyilkossághoz 
való jog elfogadásának az irányába hat. A tágabb kul-
turális környezet hatása (régió), valamint a szuicidi-
umban való személyes érintettség (öngyilkossági gon-
dolat, kísérlet a személy élettörténetében vagy a csa-
ládban) nem befolyásolta az öngyilkossággal kapcso-
latos beállítódást az önrendelkezés szabadságát illetően.

Az öngyilkosság elfogadásának kockázatát növeli 
súlyos betegség esetében a magasabb depresszió pont-
szám, valamint az öngyilkosságban való személyes 
érintettség itt vizsgált köréből az öngyilkossági gondo-
lat és kísérlet előfordulása a személy élettörténetében.

Egy ilyen konkrét élethelyzetre gondolva a nők 
nagyobb valószínűséggel utasítják el az öngyilkossá-
got, mint a fér1ak, és ilyen hatással jár az öngyilkos-
sággal kapcsolatos tudásszint emelkedése is. 

MEGBESZÉLÉS

A fentiekben bemutatott, és más mintákon nyert 
eredményeink [26, 27] alapján elmondható, hogy a 
vizsgált személyek előtörténetében az öngyilkossági 
gondolat és az öngyilkossági kísérlet előfordulása, 
mint az öngyilkossági magatartás különböző súlyossá-
gú fokozatai az egészséggel kapcsolatos életminőség 
jellemzőiben is tükröződtek. A pszichés labilitás, az 
egészségi állapot, a negatív életesemények előfordulá-
sa tekintetében jól elkülöníthető csoportot képeztek 
azokhoz az egyénekhez képest, akikre az öngyilkossá-
gi magatartás egyik formája sem volt jellemző. Az 
öngyilkossági problematika mintánkban is legerőseb-
ben a depresszív hangulathoz kapcsolódott. 

A lakossági mintán pozitívumként tapasztaltuk, 
hogy a kérdezettek túlnyomó többségének (88,7%) 
helyes ismeretei vannak arról, hogy az öngyilkossági 
késztetésről való beszélgetés nem fokozza az elkövetés 
kockázatát. Ez a tudás nagyon fontos a laikusok szá-
mára, mert eloszlatja a beavatkozástól való félelmet, 
csökkenti a környezet felelősségből eredő szorongását 
egy esetleges krízishelyzetben. Ugyanakkor a laikusok 
azt is „tudják”, hogy az öngyilkosságra utaló jelzéseket 
komolyan kell venni, hiszen „ritkán következik be 
öngyilkosság 1gyelmeztető jelek nélkül”. Érdekes azon-
ban, hogy míg a jelzésekre (cry for help) vonatkozóan 
a lakosság közel háromnegyede (73,4%) rendelkezik 
helyes ismeretekkel, addig a jelzés verbális megnyilvá-
nulását („Aki beszél az öngyilkosságról, ritkán követi 
el”) már csak a kérdezetteknek alig több mint a fele 
(54,8%) tartja kockázati tényezőnek. Ellentmondás-
nak tűnik az is, hogy a 1gyelmeztető jelzések fontossá-
gának ismerete ellenére is  egyetért a vizsgált szemé-
lyek több mint a fele (54,5%) abban, hogy „aki öngyil-
kosságot kísérel meg, csakis azért teszi, hogy manipu-
láljon és felhívja magára a 1gyelmet”, illetve, hogy az 
öngyilkosságot elkövető személyt a nagy többség men-
tálisan betegnek (85,5%) tartja.

Az alacsonyabb, illetve magasabb öngyilkossági 
régióhoz tartozás vizsgálatunkban – szemben az idé-
zett szerzők eredményeivel – csak az öngyilkosságra 
vonatkozó tudásszinttel állt kapcsolatban, de nem 
befolyásolta az öngyilkossággal kapcsolatos megenge-
dő vagy elutasító beállítódást.

Az öngyilkossági probléma (gondolat és kísérlet) 
előfordulása a személy élettörténetében súlyos, gyó-
gyíthatatlan betegség esetében növeli a pozitív irányú 
beállítódás esélyét, a magas depresszió pontszám pedig 
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mindkét attitűd esetében elfogadóbbá teszi a személyt 
az öngyilkossággal mint problémamegoldással kap-
csolatban. Osváth és mtsai [28] különböző foglalkozá-
si csoportokban, az általunk alkalmazott mérőeszköz-
nél jóval bővebb eszköztárral vizsgálták az öngyilkos-
sággal kapcsolatos attitűdök professzionális különbsé-
geit, orvostanhallgatók, bölcsészhallgatók és nővérek 
válaszainak összehasonlítása során. Körükben, hason-
lóan a mi lakossági mintánkhoz [29], jellemző volt, 
hogy az öngyilkosságot a kérdezettek igen jelentős 
számban mentális betegségnek tartották. Ugyanakkor 
az orvostanhallgatók fogadták el leginkább az öngyil-
kosság „cry for help” jellegét, és utasították el legjob-
ban az egyén öngyilkossághoz való jogát. Az elfogadá-
sa a nővérek csoportjában volt a legkifejezettebb. A szer-
zők fölhívják a 1gyelmet az orvostanhallgatók és nő-
vérek csoportját jellemző inkonzisztens válaszmintá-
zatra, amely szerint az orvostanhallgatók egyfelől az 
öngyilkosság kommunikatív jellegét támogatták, más-
felől viszont mentális betegségként, de egyben morális 
vétségként értékelték, és tagadták az öngyilkossághoz 
való jogot. Ugyanezen szerzők [18] magyar, japán és 
amerikai orvostanhallgatók összehasonlításakor is azt 
a részeredményt kapták, hogy a magyar orvostanhall-
gatók tartják leginkább mentális betegség megnyilvá-
nulásának a szuicidiumot, és utasítják el legerősebben 
a szuicidiumhoz való jogot, ugyanakkor az öngyilkos-
ság kommunikatív jellegét (cry for help) is hangsú-
lyozzák.

KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK

Az öngyilkossági kísérletek előfordulása mellett a 
prevencióban az öngyilkossági gondolat jelenléte is az 
eddiginél hangsúlyosabb 1gyelmet kíván. Megítélé-
sünk szerint az egészségnevelői-prevenciós tevékeny-
ségben az öngyilkosság megelőzésének egyik fontos 
előfeltétele a kérdéskörrel kapcsolatos ismeretterjesz-
tés. A nehéz élethelyzetbe kerülő személy laikus szoci-
ális környezete is jelentős támogatást nyújthat, ha az 
öngyilkossági veszélyeztetettséget felismeri és adekvá-
tan kezeli.

Az elfogadó beállítottság csökkentése érdekében a 
felvilágosító programok keretében kiemelt 1gyelmet 
kell fordítani az alacsony iskolai végzettségűek, a ma-
gasabb öngyilkossági veszélyeztetettségű magyaror-
szági régiók lakossága, az öngyilkossági kísérleten át-
esett személyek, valamint a magasabb életkorú lakosság 

öngyilkossággal kapcsolatos tudásszintjének növelésé-
re. Ugyanis a magasabb szintű lakossági ismeretek sze-
repet kapnak az öngyilkossággal kapcsolatos beállító-
dásban, csökkentik az elfogadás esélyét. 

Az öngyilkossággal kapcsolatos attitűdök kulturális 
meghatározottságát illetően egyetérthetünk a fentiek-
ben idézett szerzőkkel abban, hogy a magyar kultúra 
öngyilkosságra vonatkozó ambivalens, ellentmondá-
sos attitűdjei problematikusak, mert kedvezőtlenül 
befolyásolhatják az öndestruktív problémákkal küzdő 
személyek segítését. 
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Máténé Pusztai Annamária

Összefoglalás: Az öngyilkosság jelenségének kutatása során összegyűlt nagy mennyiségű adat koherens 
osztályozása nagyban hozzájárulhat a téma súlypontjainak meghatározásához, valamint jobban kezelhe-
tővé teszi a felgyülemlett adatmennyiséget. Ezeket a funkciókat töltik be a szuicid típusok, amelyek jól 
ábrázolják az eltérő szuicid lefutásokat, illetve nagyban segítik a megértést. Vizsgálatunk során befejezett 
öngyilkosságot elkövetett személyek búcsúleveleinek tartalmát elemeztük. A kapott érzelmi és kognitív 
tartalmakat klaszterező programok segítségével csoportosítottuk, így öt szuicid típust kaptunk: depen-
dens; bűntudatos–perfekcionista; testi szenvedés–nagyobb autonómiaigény; agresszív–nárcisztikus; ön-
büntető–bosszúálló. 
Kulcsszavak: befejezett öngyilkosság, szuicid típusok, búcsúlevél, tartalomelemzés

Summary: The coherent classi)cation of the abundant information collected by suicide research may con-
tribute to de)ning the major points of the topic, and the collected data easier to handle. Determination of 
the suicide classes help a deeper understanding of the problem suicide notes of persons who committed 
fatal suicide were investigated using content analysis. The obtained emotional and cognitive contents were 
classi)ed by cluster algorithms, resulting )ve suicid types: dependent; remorse-lead–perfectionist; physi-
cally su&ering–seeking for greater autonomy; aggressive–narcissistic; masochist–revenge seeking.
Keywords: suicide, suicide typology, suicide note, content analysis

Szuicid típusok meghatározása befejezett 
öngyilkosságot elkövetők búcsúleveleinek 
tartalomelemzése alapján

Determination of suicide type based on content 
analysis of suicide notes

DE OEC, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet – 4032 Debrecen, Nagyerdei krt 98. – Tel.: (20) 996 5046
E-mail: pusztaia@dote.hu

BEVEZETÉS

Orbach 1997-es tanulmányában kifejti, hogy empi-
rikus adatok tömegével rendelkeznek már az öngyil-
kosság kialakulásával kapcsolatban, de a faktorok ko-
herens osztályozása hiányzik – ami pedig komoly hoz-
zájárulást jelentene az öndestruktív viselkedés dina-
mikájának megértéséhez [1]. Az eddigi vizsgálati ered-
mények alapján elmondhatjuk, hogy az öngyilkos 
személyek csoportja nem homogén, hanem egymástól 
minőségileg különböző alcsoportokra válik szét. Kü-
lönböznek jellemző vonásaikban, mögöttes pszichodi-
namikájukban, pszichiátriai betegségeikben. Az ön-
gyilkosság olyan viselkedési kimenet tehát, ami szá-
mos személyiségvonás és dinamikai összetevő követ-
kezménye.

A szuicid jelenség megközelítésének számos szem-
pontja létezik. Csoportosíthatunk a mentális zavarok 
nozológiai rendszere szerint; az egyes szuicid viselke-
désformáknak megfelelően; gondolkodhatunk a pszi-
chodinamikai szempontok szerint; nézhetjük a folya-
matot, amíg az egyén eljut a tett elkövetéséig. A típu-
sok körvonalazásával az egyes veszélyeztető faktorokat 
igyekeznek a kutatók dinamikailag összefűzni. Egyre 
nagyobb hangsúlyt kap a szuicidológiában a jellemző 
vonások feltárása, amelyek a diatézis részét képezik – 
ez semmiképpen nem azonos a pszichiátriai betegsé-
gekkel [2]. A tipológiák tehát elsősorban nem pszichi-
átriai betegségek szerint lettek felállítva, de azokat is 
hozzákapcsolják az egyes típusokhoz. 

A tipológiák az intervencióhoz és a prevencióhoz is 
komolyan hozzájárulhatnak azáltal, hogy a gyakorlati 
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szakembereknek könnyen és jól átláthatóan interpre-
tálják a legjelentősebb motívumokat, személyiségvo-
násokat, ezekhez kapcsoltan felvetik bizonyos patoló-
giás tünetek lehetőségét és a veszélyeztetettséget okozó 
vonásokat. 

A tipológiák előfutárai közé tartoznak a személyi-
ségvonásokat vizsgáló kutatások. Conner és mtsai 34 
év tudományos publikációit áttekintve öt dimenziót 
találtak érintettnek a befejezett öngyilkosságra hajla-
mosító pszichológiai vulnerabilitást tekintve: impul-
zivitás–agresszivitás; depresszió; reménytelenség; szo-
rongás és öntudatosság/szociális kiszabadulás [3]. 
A szerzők hangsúlyozzák, hogy nem típusokban be-
szélnek; a pszichológiai vulnerabilitásként meghatáro-
zott dimenziók alatt diszfunkcionális kogníciókat, 
viselkedést és érzelmeket értenek. Hangsúlyozni kíván-
ják a pszichológiai tényezők fontosságát a pszichiátriai 
diagnózisokkal szemben. 

Az agresszió szuicid folyamatban betöltött szerepé-
nek felismerésével párhuzamosan megjelentek az ag-
resszió–depresszió tipológiák. Scha�er véleménye sze-
rint az öngyilkosságnak két típusa van: az agresszív 
típus, violens kitörésekkel; illetve a depressziós, vis-
szavonulásra hajlamos típus [4]. Apter és mtsai elkép-
zelései szerint a szuicid személyeknek legalább két 
típusa van: a depressziós – aki tartósabb ideig tervezve 
törekszik és vágyik a halálra –, illetve az impulzus-
kontroll problémával küzdők, akiknél a tettet az „ott 
nem lenni az adott időpontban” motiválja [5].

Orbach empirikus és teoretikus információkból a 
következő hipotetikus csoportokat alkotta meg: dep-
ressziós–perfekcionista; impulzív; dezintegrált [1]. Az 
Apter és Ofek szerzőpáros háromféle személyiség-
konstellációt tételez fel a szuicid folyamat hátterében: 
nárcisztikus–perfekcionista; impulzív–agresszív; és a 
mentális betegség–lehangoltság–reménytelenségi kons-
tellációt [6]. 

A befejezett öngyilkosság vizsgálata nehéz feladat a 
megszerzendő adatok hiányos volta miatt. Mindezt 
1gyelembe véve Maris a kutatások alapjául a statiszti-
kákat, hozzátartozókkal készült interjúkat, öngyilkossá-
gi kísérletet elkövetők eseteinek és a személyes doku-
mentumoknak a vizsgálatát javasolja [7]. A búcsúleve-
lek speciális fajtái a személyes dokumentumoknak, 
amelyek azért árulkodóak, mert információt szolgáltat-
nak a szerző életének struktúrájáról és dinamikájáról.

A búcsúlevél kutatások során is történtek kísérletek 
öngyilkos típusok azonosítására. Leginkább pszicho-
dinamikai ihletettségű felosztások születtek. Jacobs 

négy csoportot képzett aszerint, hogy a levél írója mit 
akart közölni: a) bocsánatkérő levél; b) gyógyíthatat-
lan és fájdalmas betegségre fókuszáló levél; c) direkt 
módon vádló, bűntudatot keltő levél; d) utolsó akara-
tot, végrendelkezést, instrukciókat közlő levél [8]. 
O’Donnel és mtsai tanulmányukban idézik Edland és 
Duncan felosztását is, mely azt vizsgálja, hogy a halál 
milyen funkciót töltött be a levélíró számára [9]. Esze-
rint az öngyilkosság jelenthet a) megtorló elhagyást; 
b) retro�ex módon elkövetett gyilkosságot; c) újra-
egyesülést; d) újjászületést; e) önbüntetést; f) a társa-
dalomnak szóló büntetést; g) és jelenthet a halál indo-
kolt megoldást. 

A befejezett öngyilkosságok vizsgálatát tekintve a 
búcsúlevelek tartalomelemzését választottuk. Vizsgá-
latunk célkitűzése a búcsúlevelekben található érzelmi 
és kognitív jellegű tartalmak minél alaposabb leírása 
volt. A vizsgálat tehát részben leíró jellegű, másfelől 
azonban célunk volt, hogy következtetéseket vonjunk 
le a kapott eredményekből az öngyilkosság különböző 
típusaira nézve. Vizsgálatunkkal igyekeztünk tehát ele-
get tenni az exploratív–következtetéses igénynek, 
amelyre a kvalitatív elemzések számot tarthatnak [10]. 

Elképzeléseink szerint a szuicidiumnak különböző 
lefutásai vannak aszerint, hogy a szuicid folyamatnak 
mely pontján helyezkedik el a személy, milyen motí-
vumok játszanak szerepet a szuicidium elkövetésében, 
illetve hogy milyen életkorban van az adott személy. 
Mindezek vonatkozásában a búcsúlevelek fontos 
információkat szolgáltathatnak. 

MÓDSZER

A tartalomelemzés során egy elemzési egységnek 
egy búcsúlevelet tekintettünk, mivel a különböző sze-
mélyeknek szóló szövegek eltérő információkat tartal-
maztak – így értékes információk vesztek volna el, ha 
összevontan kezeljük az egy személy által írt összes 
szöveget. Ezután az adatrögzítési egység meghatározá-
sa következett. Azt az elvet követtük, hogy értelmes 
legyen az egység, de csak egy jelentést tartalmazzon. 
Terjedelmét tekintve lehet egy vagy két mondat, de 
lehet akár egy alany és egy állítmány is. Kognitív, emo-
cionális, viselkedéses egységekben gondolkodtunk, 
amelyek elég nagyok ahhoz, hogy már jelentést tartal-
mazzanak, de csupán egy jelentés erejéig.

A vizsgálat következő szakaszában történt a kategó-
riák meghatározása. Nem előre felállított kategória-
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rendszerrel dolgoztunk, hanem azokat közvetlenül a 
tartalomelemzés folyamata során határoztuk meg – 
a célunk ezzel az előzetes beállítódás műtermékének 
elkerülése volt. A kategóriákat úgy határoztuk meg, 
hogy azok egymást kizáróak legyenek. A kategória-
de1níciókat igyekeztünk világosan és speci1kusan meg-
határozni, melyhez konzisztensen ragaszkodtunk az 
elemzés folyamán.

A kódolás során, a kvalitatív tartalomelemzés mód-
szerének megfelelően, adott kategória előfordulását az 
adott elemzési egységben csupán egyszer jelöltük. 
A kvalitatív adatok keletkeztetésének deduktív formá-
ját választottuk, vagyis az öngyilkosság-kutatás, illetve 
a pszichológia egyéb területein megismert jelenségek, 
tehát már ismert pszichológiai konstruktumok meglé-
tét mutattuk ki a búcsúlevelekből. 

Vizsgálatunkban klaszterelemző programokkal sze-
rettük volna megállapítani, hogy a jelen búcsúlevél 
mintából milyen szuicid típusok körvonalazódnak. 
A klaszterező módszerek elvárásaink szerint rámutat-
nak arra, hogy mely tartalmak, érzelmek, motívumok 
tartoznak össze; vagyis különböző pszichodinamiká-
val jellemezhető öngyilkos csoportokat rajzolnak ki. 

A klaszterező eljárások kiválasztásakor az az elhatá-
rozás vezetett bennünket, hogy a legelfogadottabb, 
leggyakrabban használt módszereket használjuk. Így 
esett választásunk a Phi, Jaccard, Dice, Russel és Rao, 
valamint a Lance és Williams módszerekre [11]. Mivel 
célunk volt az, hogy eredményeink minél megbízha-
tóbbak legyenek, mind az öt módszerrel megvizsgál-
tuk a tartalmakat, és akkor fogadtuk el adott tartalom 
adott klaszterbe való tartozását, ha több módszer is 
egy csoportba sorolta be. Célunk ezzel az volt, hogy 
megtaláljuk a leginkább jelentéssel bíró, koherens, de 
a többitől markánsan elkülönülő klasztert, vagyis szui-
cid típusszámot. 

EREDMÉNYEK

A vizsgálati mintát képező 194 búcsúlevelet 1994–
2002 között Debrecenben, illetve Hajdú-Bihar me-
gyében befejezett öngyilkosságot elkövetett személyek 
hagyták hátra. Ebben az időszakban 865 személy köve-
tett el befejezett öngyilkosságot.

A búcsúlevelek tartalomelemzéséből adódó kategó-
riák klaszterező módszerekkel való csoportosítása 
során a leginkább jelentéssel bíró, de kellően elkülö-
nülő csoportosításnak az öt klaszterbe való sorolás 

bizonyult. Ebben az esetben akkor soroltunk be egy 
csoportba adott tartalmat, ha az öt klaszterező mód-
szerből három azonos eredményt mutatott. Csupán 
hat olyan tartalmat találtunk, amelyeket a különböző 
klaszterezőmódszerek két csoportba egyformán tarto-
zónak is jeleztek. Ezekben az esetekben a tartalmakat 
mindkét csoportba beírtuk. 

Az 1. táblázatban olvasható a tartalmak elrendezése 
az egyes csoportoknak megfelelően. Az alsó sorokban 
dőlt betűvel szedetten a motívumok szerepelnek. 

Az izolálódó csoportban az öngyilkosság alapvető 
motívuma a pszichés szenvedés, a boldogtalanság és a 
magányossági érzések. A személy kilátástalannak érzi 
azt, hogy véget vessen a szenvedésnek és képes legyen 
életét harmonikusan továbbélni. Az újraegyesülés 
motívuma azt mutatja meg, hogy valószínűleg egy 
érzelmileg fontos személy elvesztése (kapcsolatmeg-
szakadás, halál) következtében vált a szenvedés elvi-
selhetetlenné a szuicid egyén számára; illetve a magány, 
egy érzelmileg fontos személy hiánya az, ami sok szen-
vedést okoz. Lényeges azonban az, hogy azokban az 
esetekben, ahol szakításélmény áll a szuicidium hátte-
rében, nem ébred agresszió az öngyilkos személyben, 
ami jelentős eltérés az ötödik csoport nárcisztikus 
öngyilkosaihoz képest. A személy az életében felmerü-
lő problémákat a sajátjaként kezeli, és nem okolja 
kialakulásukért környezetét.

Az újraegyesülési vágy egy szeretett meghalt hozzá-
tartozóra, illetve az átélt sok szenvedés és visszautasí-
tottsági élmény után a mindent elfogadó anyához való 
megtérésre vonatkozik. Mindkét esetben elmondható 
az, hogy az interperszonális kapcsolatok zavartak és a 
meghalt, vagy elhagyó személyhez az öngyilkost szim-
biotikus kapcsolat kötötte, vagyis létfontosságú funk-
ciókat képviselt számára a másik, aki nélkül kibírha-
tatlan az élet. Amennyiben a szuicid személynek egész 
életében nem sikerült kiépítenie tartós, elfogadó és 
támaszt adó kapcsolatot, akkor hosszú távú érzelmi 
zavarokat valószínűsíthetünk a kapcsolati problémái, 
izolálódása hátterében, amelyeknek gyökere a gyer-
mekkorra nyúlik vissza. Ebben az esetben a halál és az 
öngyilkosság a mindent elfogadó, nyugalmat adó anyát 
szimbolizálja, akivel nem volt kapcsolata a szuicid sze-
mélynek. A háttérben tehát vagy feldolgozatlan gyász-
folyamat állhat egy kapcsolat megszakadását követő-
en, vagy élethossziglan fennálló kapcsolati zavarok. 

Adam a befejezett öngyilkossághoz a stabil kötődé-
sek kiépítésének sorozatos kudarcát kapcsolja, ami 
végső soron magányt, illetve szubjektív magányérzést 
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idéz elő [12]. Azok a személyek, akik gyermekkoruk-
ban nem élhették meg a biztonság és a szeretet érzését 
gondozójukkal való kapcsolatukban, azok érzékennyé 
válnak a későbbi veszteségélményekre. A fontos másik 
tényleges vagy potenciális elvesztése a biztonság külső 
és belső forrásának elvesztését jelentheti, vagyis a self 
integritását veszélyezteti, ami szuicid tendenciákat 
hívhat elő. 

Kay selfpszichológiai szempontból a kompenzatori-
kus, szimbiotikus kapcsolatokban a funkciók másik 
személy általi pótlását hangsúlyozza [13]. A potenciá-
lis öngyilkos találhat magának olyan személyt, aki 
kívülről ellátja az öncsillapítás funkcióját, amellyel 

képes egyensúlyban tartani őt. Ha ez a személy azon-
ban elveszik számára, akkor ürességet, zavartságot, 
sel�e fragmentálódását éli meg – az élet értelmét veszt-
heti számára.

Paradox módon azonban éppen ebben a csoport-
ban találjuk szinte az összes szeretetteli, kapcsolat-
fenntartó, proszociális érzelmet. A búcsúlevél megírá-
sa azt bizonyítja, hogy a szuicid személy környezeté-
ben vannak tehát olyanok, akikhez szorosabb szálak 
fűzik, akiket nem szeretne búcsú és szeretete kinyilvá-
nítása nélkül elhagyni. Ezek a kapcsolatok szeretettel-
jes jellegük ellenére mégsem jelentenek elég megtartó 
erőt az öngyilkos személy számára. Az öngyilkos sze-
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I. táblázat
Búcsúlevelek tartalomelemzése alapján kapott szuicid típusok

1.
Izolálódó,

dependens személy

2.
Bűntudati,

perfekcionista személy

3.
Testi szenvedés, 

nagyobb 
autonómiaigényű

személy

4.
Önbüntető–bosszúálló 

személy,
szadomazochisztikus 

kapcsolatban

5.
Nárcisztikus,

agresszív személy

Magány Lelkiismeretfurdalás Testi szenvedés Megértést kér Ambivalencia

Boldogtalanság Bocsánatkérés Negatív jövőkép Hírt ne közöljenek Felelőssé tevő
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mély tehát tisztában van az általa okozott fájdalom-
mal, amelyet enyhíteni szeretne – de szenvedését nem 
képes annyira kezelni, illetve elviselni, hogy hozzátar-
tozóiért érdemesnek lássa továbbélni az életét. A saját 
lelkiismeret megnyugtatását is szolgálhatja az, aho-
gyan hozzátartozóit arra kéri, minél hamarabb tegyék 
túl magukat a halálán és éljék az életüket. 

A magány és az újraegyesülés vágya mellett álló po-
zitív érzelmek olyan dinamikát rajzolnak ki, amely 
szerint egy érzelmileg fontos személyt elvesztett az 
öngyilkos, vagy sohasem találta meg és a jelenlegi kör-
nyezet nem tud segíteni számottevően élete és problé-
mái rendezésében, nem nyújt számára elégséges ka-
paszkodót. A szuicid személy azonban ezt nem is vár-
ja, nem ébreszt benne ugyanis indulatokat a tény, és 
magányérzését sem bűntudatkeltően közli. Megértően 
viszonyul hozzájuk, és ő is ezt várja el tőlük azzal, ami-
kor a halála után a vele kapcsolatos pozitív emlékek 
megőrzését kéri a környezetétől. Énképe tehát nem 
mondható negatívnak. Az emlékezésre kérés azt mu-
tatja meg, hogy a személy halála után is szeretne jelen 
lenni környezetében – de elviselhetetlennek érzett hely-
zetét megváltoztatott módon. Megjelenik továbbá a 
kontrollálás, a hatóerő kifejezése is ezeknél a szemé-
lyeknél az utasítások és a végrendelkezés, a temetésre 
vonatkozó igények formájában; ez a passzív szenvedés 
aktív cselekvésbe, öngyilkosságba való átfordításában 
is kifejeződik.

A második típus alapvető mozgatórugója a bűntu-
dat és a szégyenérzet. Az öngyilkos személynek olyan 
alapvető élménye van, hogy hibázott, melynek követ-
kezményeit súlyosnak és szinte helyrehozhatatlannak 
látja. A személy erős lelkiismeret-furdalástól szenved 
és tettét jóvátételnek, valamint nehéz helyzetéből való 
megszabadulásnak szánja. Úgy érzi, hogy a bocsánat-
kérés nem elég; a helyzet, a következmények megold-
hatatlanok, és csak a halálával képes jóvátenni tettei, 
döntései következményét. Saját személyét és tettét szé-
gyellnivalónak éli meg, emiatt egyszerű temetést kér, 
illetve öngyilkossága tényének elfedését mások elől. 
A tettért való felelősséget vállalja. Ennél a típusnál meg-
határozó motívumnak számít a megszabadulás és a 
jóvátétel. Az ebbe a típusba tartozó öngyilkosságok hát-
terében az archaikus, éretlen felettes én áll, ami szélső-
séges áldozatot, jóvátételt követel a személytől. Malts-
berger leírja, hogy a lelkiismeret büntetése a téveszme 
szintjére viheti le az önértékelést, amelynek a hatására 
a személy úgy láthatja a helyzetet, mintha annyira 
szélsőségesen „rossz” ember lenne, akinek meg kell 

mentenie a világot saját magától [14]. A megszabadu-
lással kapcsolatos igények egyaránt vonatkoznak a hely-
zetre, valamint saját hosztilis introjektumaira, amelyek 
éretlen felettes énje magját alkotják. 

Ha a gyermeket nagyon gyakran érik bűntudati 
élmények, akkor olyan képe alakul ki magáról, hogy 
alapvetően alkalmatlan, és a szükségesnél nagyobb 
felelősséget érez a negatív kimenetellel járó eseménye-
kért. Ez a maladaptív jellemző személyiségvonássá me-
revedhet állandósult feltételek mellett, ami a depresz-
szió bűntudatos formáját hívhatja elő [15], amelyet az 
a hiedelem ural, hogy valamilyen rossz dolog bekövet-
kezése várható, a személy valamilyen elfogadhatatlan 
dolgot tett és nincsen menekülési lehetőség a büntetés 
elől. 

Az öngyilkosság ezen bűntudatos formájában meg-
határozó a túlzottan büntető felettes én, amelynek 
következtében elfogadhatatlannak érzi a személy tet-
teit, döntéseit és erősen szenved az általa okozott tény-
leges, vagy potenciális következményektől. Bűntudata 
önértékelését erősen lerontja, az öngyilkos személy 
úgy látja magát, mint aki nem méltó az életre, mint 
akinek halálával kell jóvátennie cselekedeteit. 

A jelen búcsúlevél minta alapján képződő harmadik 
típus alapvető mozgatórugóját az öngyilkosságra a 
testi szenvedésélmények jelentik. A szuicid személy 
vagy erős fájdalmakkal küzd, vagy meg akarja előzni 
diagnosztizált betegsége potenciális fájdalmait, esetle-
gesen hipochonder módon azt képzeli, hogy beteg – a 
szenvedésélmény mellett megjelenik a reménytelen-
ség, a negatív jövő érzése. Az öngyilkos személy azt 
érzi, hogy állapota nem fog javulni, de elviselni sem 
képes azt – inkább megelőzni szeretné a (további) szen-
vedést. A személyben lévő erősebb autonómiaélmény 
szükséglete az, hogy a passzív várakozás aktív cselek-
vésbe forduljon át. A pszichodinamikus motívumok 
közül a pihenés igénye jelenik meg, ezek szerint tehát 
a személy tettét elsősorban a fájdalom megszüntetése, 
enyhítése céljából követi el. 

Az intrapszichés élmények mellett megjelenik a 
hozzátartozókkal való kapcsolat. A környezet képe pozi-
tív az öngyilkos személy számára, de saját, beteg, egész-
ségében károsodott személyét teherként észleli a szá-
mukra. Valószínűleg ezzel párhuzamosan saját kap-
csolataiban, élethelyzetében bekövetkező kontroll-
vesztését, valamint kapcsolatai átalakulását előfeltéte-
lezi. Ez a tudat elviselhetetlen a számára, és ennek vo-
nalán következik be az öngyilkosság. Eredményeink 
nagyban egybevágnak Filiberti és mtsai [16] eredmé-
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nyeivel, akik a reménytelenséget, a szenvedéstől való 
félelmet, a saját személy teherként való észlelését és a 
függetlenség elvesztésétől való félelmet mutatták ki 
prediszponáló tényezőkként terminális rákbetegek 
esetében. 

A saját személy teherként való észlelése, valamint 
ennek elviselhetetlensége egybevágó gondolat a 
Ronningstam és Maltsberger [14] által a nárcizmus 
kapcsán megfogalmazottakkal. A szerzők kiemelik, 
hogy a nárcisztikus személyiségszerveződésben szui-
cidogénnek számít az alsóbbrendűség érzelme, a visz-
szautasítás félelme, a mások reakcióira való fokozott 
érzékenység stb. Túlzás lenne azt állítani eredménye-
ink kapcsán, hogy mindezen jellemzők megtalálható-
ak a nagyobb autonómiaigénnyel rendelkező, testi 
szenvedés miatt életüknek véget vetők között, vagyis 
erős nárcisztikus vonásokkal rendelkeznének ezek a 
személyek – de érdemes lehet a téma a kutatások szá-
mára. 

A negyedik típusba tartozó személyek által hátraha-
gyott búcsúlevelekben olyan tartalmakat olvasha-
tunk, amelyek saját személyük minimalizálásáról szól-
nak. Ez a minimalizálási tendencia a temetés körüli 
kérésekben nyilvánul meg: szűk körű legyen, ham-
vasztást kér, szertartás ne legyen. Bár ebben a csoport-
ban nem jelent meg negatív önképre utaló tartalom, a 
temetési körülményekben kifejeződő minimalizáló 
tendenciák a pszichológiai én megszüntetésének vá-
gyát fejezik ki. A szuicid személy mintha azt is el akar-
ná törölni, hogy élt egyáltalán – teljes megszűnésre 
törekszik. Ezek a minimalizáló, öneltörlő tendenciák 
kapcsolatban állhatnak az átélt igazságtalansági élmé-
nyekkel, kon�iktusokkal, amelyek szintén említésre 
kerülnek. 

A személy átélve ezeket nem képes adekvát módon 
reagálni, hanem agresszív késztetéseit elfojtja. Szenved 
a helyzet megoldatlanságától, önmaga hatékonyságá-
nak hiányától, azonosul az őt ért kritikákkal, amelyek 
acting-out jellegű „idegi kiborulásként” jelennek meg 
búcsúlevelében. A személy hajlamos az erős kisebb-
rendűségi érzésekre, saját személyének elutasítására, s 
ez a tendencia manifeszt módon eltemettetésének körül-
ményei kapcsán nyilvánul meg. 

A haragvó érzések mellett megjelenik egy másik 
olyan személy képe, aki pozitív minőséget képvisel a 
személy számára. Ettől a személytől az öngyilkos sze-
mély tettének megértését, elfogadását kéri, valamint 
érzelmi támaszt keres nála, és bűntudatkeltő módon 
viselkedik a problematikus kapcsolatában – infantilis, 

regresszív munkamódot alkalmaz tehát. A szuicidium 
az önbüntetés, a kon�iktusos kapcsolat elől való elme-
nekülés esélyét, valamint a bosszú, a bűntudatkeltés 
lehetőségét képviseli a személy számára – aki a számá-
ra problémát jelentő személy felé csupán így képes 
képviselni akaratát. 

Maltsberger és Buie [17] vélekedése szerint az 
öngyilkosság gyűlöleti aspektusainak egyik kifejező-
dését jelentik a megszabadulási vágyak, amelyek alap-
ját a saját személy felé irányuló megsemmisítési és 
destruktív fantáziák képezik. A szuicidium ebben az 
értelemben nem más, mint a self különböző reprezen-
tációi közötti harc, az én megszabadítása az elviselhe-
tetlen hosztilis introjektumoktól, amelyek belső ellen-
ségként jelennek meg az öngyilkos személy számára. 
Ezzel a belső ellenséggel folytatott állandó harc kime-
ríti az öngyilkos személyt, aki elfáradva végül „bele-
egyezik” a tett végrehajtásába, amelyet hosztilis intro-
jektumai sugallnak számára. A halál pedig a nyugal-
mat és enyhülést adó anyát képviseli a szuicid személy 
számára, amely szintén megoldást kínál problémáira.

Leenaars Sullivant idézi [18], aki szerint az öngyil-
kos személy tudatosan használja arra tettét, hogy gyó-
gyíthatatlan sebet ejtsen a másikon, hogy az akár élete 
végéig ne szabadulhasson az öngyilkosságért érzett 
felelősségétől és bűntudatától – vagyis szenvedjen. 
Asch [19] egy fúziós jellegű szuicid fantáziát ír le, 
amely jellemző szuicid személyek egy csoportjára. 
A fantázia kiváltója egy ambivalensen szeretett tárgy, 
ami egy külső személyre projektálódik, így a regres-
szív, szadomazochisztikus fúzió újjáéled. Tárgyvesztés 
hatására partnerét a személy valódi vagy elképzelt 
kivégzőjévé változtatja, aki (látszólagos) akaratának az 
öngyilkos passzívan aláveti magát. 

Ennél a típusnál tehát olyan ambivalens viszonyu-
lást kiváltó személy található az öngyilkos életében, 
aki jelentős problémák forrása: egyszerre fontos és 
negatív érzelmek forrása is. Ebben a szadomazochisz-
tikus kapcsolatban a szuicid személy nem képes adek-
vátan és önmagát megnyugtató mértékben képviselni 
érdekeit. Másik személy iránt érzett agressziójának, 
haragjának tudatában van, azonban nem képes azt 
kifejezni. Agressziójának ez az elégtelen kezelése csak 
hangsúlyosabbá teszi saját személyének elutasítását, 
még jobban kirajzolja önmaga elégtelennek érzett 
aspektusait. A problémát jelentő személy ellen irányu-
ló agressziót az öngyilkos önmaga ellen fordítja 
önbüntetésként – eleget téve ezzel hosztilis introjektu-
mai felszólításának. A tettért való felelősséget azonban 
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a személy nem vállalja teljes mértékben magára, 
ugyanis bűntudatkeltően viselkedik a problémás sze-
méllyel. Ez azt mutatja, hogy részben belekényszerí-
tettnek érzi magát az öngyilkosságba. A problémát 
jelentő személy tehát a külvilágban szimbolizálja hosz-
tilis introjektumait, amelyek felszólításának eleget téve 
követi el az öngyilkosságot. Az egyszerre önbüntető és 
bosszúálló jellegű öngyilkosság hátterében tehát egy 
fontosnak értékelt szadomazochisztikus kapcsolat áll. 

Az ötödik típusba a nárcisztikus személyek tartoz-
nak. Az ide tartozó érzelmeket elemezve megállapít-
ható, hogy az öndestrukció a veszteségélmények vona-
lán váltódik ki. Az öngyilkos személy csalódik az 
érzelmileg fontos másikban, akitől azt éli meg, hogy az 
elhagyja őt. Átérezve azonban a tárgytól való függését, 
a tárgy által biztosított funkciók fontosságát saját maga 
számára a veszteség túl nagynak értékelődik és a nár-
cisztikus személy elhárításai összeomlanak, aminek 
következtében elköveti az öngyilkosságot. Passzív szen-
vedését aktív cselekvésbe, szuicidiumba fordítja át, 
ami önértékelését paradox módon megerősíti – ennek 
következtében megjelenik a pozitív önértékelés a búcsú-
levelekben. Másokhoz viszonyulása erősen bűntudat-
keltő, búcsúlevelében a tett elkövetéséért való felelős-
séget másra hárítja. Az ilyen típusú öngyilkosságok 
motívuma a retro�ex gyilkosság. 

Döme [20] és más szerzők is kiemelik a nárcisztikus 
személyek függését környezetüktől, akiknek önértéke-
lésük folyamatos fenntartásához van szükségük mások-
ra. Ronningstam és Maltsberger [14] a nárcisztikus sze-
mélyiségszerveződés szuicidiumra hajlamosító elemei 
közül többek között az alsóbbrendűség érzelmét és a 
visszautasítás félelmét emelik ki, valamint az intenzív 
harag indukálódását a fenyegetésre való válaszként. 
Az érzelmileg fontos személyben való intenzív csaló-
dottsági élmény, a saját személy visszautasítása a gran-
diózus selfet fenyegeti, aminek következtében előtör a 
nárcisztikus düh. A nárcisztikus személy szenvedhet 
attól, hogy a helyzet, valamint a másik személy reakci-
ója a kontrollján kívül áll, s ez elviselhetetlen és passzív 
szenvedésként nehezedik rá. Az öngyilkosság a hata-
lom és a kontroll érzését adja vissza számára, vagyis a 
szuicidium védőfunkciót jelent a selfet fenyegető sérel-
mek ellen. Az agresszív, bosszúszomjas és kontrolláló 
attitűdből származó szuicid impulzust így lehetne 
megfogalmazni: „Az én utam nagy semmi” és „Majd 
én megmutatom nektek”. A nárcisztikus személy egy-
szerre bünteti és védelmezi magát az öndestrukcióval. 
Megvédi magát a további sérelmek ellen, ugyanakkor 

erőteljes haragját saját tökéletlen, hibázó, elfogadha-
tatlan sel�e ellen fordítja.

MEGBESZÉLÉS

A befejezett öngyilkosságot elkövetett személyek öt 
típusa tehát a következő fő témák körül rendeződik el: 
dependencia igények; testi szenvedés – nagyobb auto-
nómiaigény; büntető felettes én–perfekcionizmus; 
nárcizmus–agresszió; önelutasítás–bosszúállás–szado-
mazochisztikus kapcsolat. A minta jellegéből fakadó-
an feltételezhetjük azt, hogy ezek a témák nagyobb 
jelentőséggel bírnak a befejezett öngyilkosságok esete-
iben, mint a kísérletet elkövetőknél.

Ezen témák alapján elmondható, hogy a típusok 
többségénél az interperszonális szféra zavarai jelennek 
meg fő és aktuális okként a szuicidium hátterében. A bú-
csúlevelek tartalomelemzése megerősít más kutatási 
eredményeket [pl. 21], amelyek szerint is a veszteség-
élmények és a kon�iktusok nagy szerepet játszanak a 
szuicid tett indukálódásában. Ezek az események azért 
ébresztenek öngyilkossági gondolatokat a vulnerábilis 
személyekben, mert azok komoly de1citeket mutatnak 
az érzelemszabályozás, az önértékelés, az autonómia, a 
problémamegoldás, valamint sel�ük integráltsága stb. 
terén. Mindezen funkcióhiányokat a szuicidogén sze-
mélyek gyakran szimbiotikus, kompenzatorikus kap-
csolatok létesítésével igyekeznek pótolni, amelyek ha 
elvesznek, akkor a külső biztonság elvesztése a belső 
biztonság eltűnését is magával hozza. 

A váratlan veszteség, vagy egy erős kon�iktus a sze-
mélyre jelentős érzelmi szenvedést mér, ami két típusú 
reagálást válthat ki: egy szenvedésteli, depresszív és 
dependens viszonyulást, ahol a halál az újraegyesülés 
lehetőségét szimbolizálja az elhalt hozzátartozóval, 
vagy a mindent elfogadó anyával; valamint egy agres-
szív, nárcisztikus, vádoló, a sérelem tényét feldolgozni 
nem tudó viszonyulást, ahol az öngyilkosság a bosszú 
és bűntudatkeltés eszköze. A kon�iktusos kapcsolatok 
révén még egy regresszív, saját álláspontját kellő mér-
tékben vállalni nem tudó, közvetett segítséget kérő 
reagálási forma körvonalazódik, amellyel egy harma-
dik személyt igyekszik bevonni a szuicid személy az 
adott kon�iktus lezárásába. 

Az intrapszichés okok közül az archaikus, erősen 
büntető felettes én, valamint az erős testi szenvedés 
mellett a nagyobb autonómiaigény körvonalazódik. 
A bűntudati–perfekcionista jellegű öngyilkosságok 
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esetében a személy jóvátételi és megszabadulási lehe-
tőségként is tekint a halálra, amely lehetőséget ad arra, 
hogy jóvátegye az elviselhetetlennek érzett tettet és 
megszabadulhasson az elviselhetetlennek látott követ-
kezményektől, a megszégyenüléstől, valamint hosztilis 
introjektumaitól, melyek felettes énje magját jelentik. 
A testi szenvedés esetén a nagyobb kontrolligény, a self 
sérthetetlenségének a védelme, az autonómia szükség-
letek és a pihenés vágya kapcsolódik össze a reményte-
lenség érzésével, így motiválva az öngyilkosságra.

KÖVETKEZTETÉS

Vizsgálatunk tehát öt olyan területet jelöl meg, 
amely hangsúlyosabban jellemző a befejezett öngyil-
kosságot elkövetőkre. A perfekcionizmus, nárcizmus 
és agresszió relevanciáját a szuicidium jelenségében ez 
a vizsgálat is igazolja – más kutatók tipológiáival egy-
bevágóan. A testi betegség kategóriával kapcsolatban 
úgy gondoljuk, hogy jellegzetességeiben nagy hason-
lóságot mutat az Apter–Ofer [6] szerzőpáros mentális 
betegség kategóriájával. A dependens vonásokat a szak-
irodalom többnyire az öngyilkossági kísérletekhez 
kapcsolja – a jelen vizsgálat viszont azt mutatja, hogy 
ez a vonás a befejezett szuicidium eseteiben is rele-
váns. Önbüntető–bosszúálló típusunkkal kapcsolat-
ban tisztázásra szorul, hogy csupán a jelen mintában 
nyilvánul meg ez a dinamika ilyen hangsúlyosan, 
avagy általánosabb tendenciáról van szó.

Vizsgálatunk eredményeinek hasznosságát a pre-
venció területén látjuk, mivel a beavatkozás különbö-
ző lépcsői csak a jelenség pontos ismerete esetén lehet-
nek hatékonyak. A szuicid típusok ráirányítják a 1gyel-
met a legfontosabb magtényezőkre, ezáltal segítik a 
diagnosztikus és pszichoterápiás munkát. 
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Összefoglalás: Kutatásunk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen a mai magyar főiskolai 
hallgatók lelkiállapota és milyen mértékben mutatható ki náluk a szubklinikai depressziós tünetegyüttes. 
A vizsgálatokat két fázisban, 2004-ben és 2007-ben végeztük. 2004-ben 681 (465 nő, 216 fér)) fő, 2007-ben 
712 (545 nő, 167 fér)) fő főiskolai hallgató vett részt a vizsgálatban. A vizsgálatokhoz a Beck-féle Depresszió 
Skála rövidített, 13 tételes szűrő változatát használtuk. A szubklinikai depressziós tünetegyüttes előfordu-
lása a főiskolai populációban magasabb arányokat mutat, mint amit eddig a magyar 16 év feletti lakosság 
körében végzett reprezentatív felmérések során találtak. A főiskolai )atalok több mint fele szenved az 
értéktelenség és elégedetlenség érzésétől. Emellett csaknem minden második főiskolásra jellemzőnek 
találtuk a fáradtság, a döntésképtelenség és a reménytelenség érzését is. A nők esetében ezek az előfordu-
lási arányok kissé magasabb értékeket mutattak, mint a fér)ak esetében. Kutatási eredményeinkből kitű-
nik, hogy ez az eredmény nemcsak a pillanatnyi állapotát tükrözi a mai magyar főiskolai )atalság 
lelkiállapotának, hanem tartósan, legalább négy éve fennálló helyzetről van szó.
Kulcsszavak: depresszió, szubklinikus depressziós tünetegyüttes

Summary: The aim of the study uses to characterise the mental state of Hungarian college students  to 
detect subclinical depression syndrome in this population. The study was carried out in two phases, in 2004 
and in 2007. 681 students (465 females, 216 males), participated in the study in 2004 and 712 students (545 
females, 167 males) in 2007. A short, 13-item screening scale of the Beck Depression Inventory was used in 
the assessment. The prevalence of the subclinical depression syndrome among college students was high-
er than that found in representative samples of the Hungarian population aged 16 years and above. More 
than half of the college students su&er from a feeling of worthlessness and discontentment. Moreover, 
almost every second college student could be characterized as exhausted, undecided and hopeless. The 
prevalences appeared somewhat higher in females than in males. Our data re+ect not only a temporary 
mental state of Hungarian college students, but a persistent situation, that has been lasting for at least four 
years.
Keywords: depression, subclinical depression syndrome

A szubklinikus depressziós tünetegyüttes, mint 
népegészségügyi jelentőségű rizikótényező 
főiskolai hallgatók körében

Subclinical depression syndrome as a risk factor of 
public health importance in college students

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet – 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Nyíregyházi Főiskola, Pszichológia Tanszék – 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b – Tel.: (42) 599 400 – E-mail: margif@nyf.hu*

BEVEZETÉS

A depresszió ma az egyik legnagyobb népegészség-
ügyi problémának tekinthető nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem szinte az egész világon. Az epidemiológiai 
vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy az orvosi 
értelemben vett depresszió korunk egyik leggyakoribb 

betegsége lett. A nemzetközi és hazai adatok szerint a 
felnőtt lakosság közel 20%-a élt át élete során legalább 
egy depressziós epizódot, a krónikus depresszió pre-
valenciája is meghaladja a 10%-ot. Ez kettő, illetve egy 
millió embert jelent Magyarországon [1].

Az önpontozó skálákkal végzett felmérések szerint 
a lakossági mintákban is igen gyakori a szubklinikai 
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depressziós tünetegyüttes. Ez azt az érzelmileg, han-
gulatilag negatív állapotot jelenti, amely a teljesítőké-
pességet és az életminőséget jelentősen befolyásolja, 
de még nem tekinthető betegségnek. A depressziós 
tünetek súlyossága szerint kategorizálva ez a különbö-
ző depresszió skálákkal mért enyhe és középsúlyos 
depressziós szintnek felel meg [2]. 

Kopp és munkatársai [3] szerint a magyar lakosság 
testi egészségromlásának legfontosabb pszichológiai 
háttértényezője a szubklinikai depressziós tünetegyüt-
tes. 1988-ban és 1995-ben, a magyar 16 év feletti lakos-
ság körében végezett reprezentatív felméréseik során a 
depressziós tünetegyüttes előfordulási gyakoriságát is 
vizsgálták. Ez a következőképpen alakult: 1988-ban a 
megkérdezettek 24,3%-a, 1995-ben 31,8%-a panasz-
kodott enyhe depressziós tünetekről. Közepesen súlyos 
és súlyos depressziós tüneteket 1988-ban a megkérde-
zettek 7,5%-nál, 1995-ben 14,1%-nál találtak, amelyen 
belül a súlyos depressziós szint 1988-ban 2,9%, 1995-
ben 7,1% volt. 

Nemzetközi és hazai kutatások szerint a depresszió 
prevalenciája világszerte 7–15% körül mozog. Több 
országra kiterjedő kutatások azt mutatják, hogy az 
unipoláris depresszió prevalenciája 1915 óta világszer-
te növekszik és a depresszió kialakulásának átlagélet-
kora is egyre korábbra tolódik, az USA-ban ez jelenleg 
27 év [4]. A depresszió előfordulása 11–15 év között 
emelkedő tendenciát mutat [5]. A 18 éves korig meg-
jelenő depressziós epizód előfordulási gyakorisága 15-
20%, a disztímiáé 1,6-8% közé tehető [6]. 

A serdülőkori depressziós tünetek kialakulásának 
kedveznek a biológiai és pszichoszociális szinten vég-
bemenő, serdülőknél meg1gyelhető jelentős változá-
sok, az átalakuló társas kapcsolati struktúra és az en-
nek következtében megsokszorozódó kon�iktus szitu-
ációk [7]. A kutatások szerint magasabb a depresz-sziós 
tünetek előfordulása az alacsony társadalmi helyzetű 
családokban élő serdülőknél, ahol nagyobb stressz-nek 
vannak kitéve [8]. A család nehéz anyagi helyzete 
miatt, a pénzügyi problémák hatására gyakoribbá vál-
nak a serdülők depressziós tünetei [9]. A családi konf-
liktusok, rossz viszony a szülőkkel vagy kon�iktusok a 
szülők között, a bizalom hiánya, vagy a szülői bántal-
mazás szintén depressziós tünetek kialakulásához 
vezethet serdülőkorban [10].

Az Erikson-féle személyiségfejlődési modell szerint 
a serdülőkor különösen súlyos krízist jelenthet a sze-

mélyiségfejlődésben [11]. A modell szerint ennek a 
korszaknak fontos feladata, hogy a 1atalnak meg kell 
találnia helyét és szerepét a társadalmi szerepviszo-
nyok között. El kell fogadnia és azonosulnia kell a 
nemi szerepével és a későbbi hivatásszerepével. Ekkor 
alakul ki a serdülő saját identitása és ekkor ismeri meg 
képességeinek korlátait. A korszak veszélye, ha nem ala-
kul ki az önazonosság, a kompetencia érzése, a köte-
lességtudat, vagy ellenkezőleg, túlzottan is a gépies 
kötelességteljesítés rabjává válik a 1atal. 

Kopp és munkatársai [12] mutattak rá arra a tényre, 
hogy mindazok az önkárosító magatartásformák, ame-
lyek a mai legnagyobb népegészségügyi jelentőségű meg-
betegedések legsúlyosabb kockázati tényezőit jelentik, 
ebben az időszakban alakulnak ki. Ilyen a dohányzás, a 
kóros alkoholfogyasztás, a droghasználat, a mozgássze-
gény életmód és a kóros táplálkozási szokások. 

A serdülőkor kihívásaival a legtöbb 1atal sikeresen, 
maradandó emocionális sérülések nélkül meg tud bir-
kózni. Elviekben ezek közé a 1atalok közé sorolható a 
főiskolai és egyetemi 1atalság. Életkori sajátosságuk-
ból adódóan ők a társadalmi identitásuk kialakításával 
szembesülnek, melynek fontos része a szakmai önis-
meret fejlődése, a választott pályára való alkalmasság 
és a szakmai identitás kialakulása. Ezek a feladatok 
szintén krízishelyzeteket teremthetnek a 1atalok szá-
mára, amelyek megoldási módjai nagyrészt mentálhi-
giénés állapotuk függvénye lehet [13]. 

A magatartás-epidemiológiai kutatások kevésbé 
foglalkoznak a főiskolai, egyetemi 1atalokkal, mivel 
elsősorban a veszélyeztetett rizikócsoportokat, illetve 
a már valamilyen mentális betegségben szenvedő 1a-
talokat veszik górcső alá. Kopp és Skrabski [14] egy 
1989-es vizsgálatuk során magyar egyetemisták önká-
rosító magatartásának pszichés hátterét kutatva meg-
állapították, hogy az egyetemistákra az életcélok és 
megfelelő kon�iktuskezelő stratégiák hiánya volt jel-
lemző. Ezek szintén a szubklinikai depressziós tünet-
együttes megjelenéséhez vezethetnek náluk.

Kutatásunk során arra kerestük a választ, hogy főis-
kolai hallgatók körében milyen mértékben mutatható 
ki a szubklinikai depressziós tünetegyüttes, milyen a 
mai magyar főiskolai 1atalság lelkiállapota, mennyire 
jellemző rájuk a magyar lakosság körében is gyakori-
nak talált depresszív hangulat.
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Minta

Az adatgyűjtés két szakaszban, 2004-ben és 2007-
ben a Nyíregyházi Főiskola hallgatói körében történt, 
minden karon véletlenszerűen kiválasztott hallgatók 
körében. A részvétel minden egyes esetben önkéntes 
alapon, a hallgatók beleegyezésével történt. Az önki-
töltős kérdőíveket előadás keretében, a kutatók irányí-
tásával vettük fel. 

2004-ben a vizsgálatban 700 főiskolai hallgató vett 
részt, közülük 681 főnek volt értékelhető a kitöltött kér-
dőíve (465 nő, 216 fér1). A szakok szerinti megoszlás a 
következőképpen alakult: 225 fő humán szakos tanár, 
125 fő reál szakos tanár, 125 fő gazdasági szakos hallga-
tó, 74 fő tanító szakos hallgató, 70 fő szociálpedagógus 
hallgató és 62 fő művészeti (ének, rajz) szakos tanár.

Az életkor átlaga 19,98 (szórás 1,51; min.: 18, max.: 
25 év), a medián értéke 20 év volt. 2007-ben a vizsgá-
latban 750 főiskolai hallgató vett részt, közülük 712 
főnek volt értékelhető a kitöltött kérdőíve (545 nő, 167 
fér1). A szakok szerinti megoszlás a következőképpen 
alakult: 165 fő humán szakos tanár, 115 fő reál szakos 

tanár, 242 fő gazdasági szakos hallgató, 77 fő szociál-
pedagógia szakos hallgató, 67 fő művészeti tanár sza-
kos és 46 fő tanító szakos hallgató.

Az életkor átlaga 19,80 (szórás 1,58; min.: 18, max.: 
27 év), a medián értéke 20 év volt.

A vizsgálat eszközei

Aktuális depressziós tünetek vizsgálata 

A Beck-féle Depresszió Skála rövidített, 13 tételes 
szűrő változatát használtuk [15, 16]. 

A kérdőív a depressziós tünetegyüttes következő 
összetevőit vizsgálja: szomorúság, reménytelenség, 
kudarcok, elégedetlenség, értéktelenség, önbüntetés, 
szuicid gondolatok, szociális visszahúzódás, döntés-
képtelenség, testképzavar, munkaképtelenség, fáradt-
ság, étvágytalanság.

A kérdőívben elért pontszámok határértékei a kö-
vetkezőképpen alakulnak:

  0–5: nincs depresszió
  6–11: enyhe depresszió
12–15: középsúlyos depresszió
15 fölött súlyos depresszió
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1.ábra.
A szubklinikus depressziós tünetegyüttes előfordulási aránya főiskolai hallgatók körében
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EREDMÉNYEK

A Beck-féle Depresszió Skálán elért eredmények 
leíró statisztikája a minta egészére és a nemekre vonat-
koztatva a következőképpen alakult1.

Minta egésze:
2004: M=5,9; SD=4,2; min.: 0; max.:15. 
2007: M=6,1; SD=5,4; min.: 0; max.:17. 
Nők:
2004: M=6,4; SD=4,4; min.: 0; max.: 15.

2007: M=6,3; SD=5,2; min.: 0; max.: 17.
Fér"ak:
2004: M=5; SD=3,7; min.: 0; max.: 12.
2007: M=5,4; SD=5,9; min.: 0; max.: 14.
A depresszió szintjére a nemek tekintetében elvég-

zett összehasonlító statisztikai vizsgálat (kétmintás t-
próba) azt mutatja, hogy a nők depressziójának szintje 
a kutatás mindkét fázisában szigni1káns mértékben 
magasabb volt, mint a fér1aké (2004: t=3,739, p<0,001; 
2007: t=3,124, p<0,001)

eredeti közlemények
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1 M=átlag, SD= szórás

2. ábra
A Beck-féle Depresszió Skálával mérhető depressziós tünetek előfordulási aránya a teljes mintán belül
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Megvizsgáltuk azt is, hogy milyen a szubklinikai 
depressziós tünetegyüttes előfordulási aránya a vizs-
gált mintánál. Az 1. ábrán látható, hogy a depressziós 
tünetegyüttes előfordulása a főiskolai populációban a 
Kopp és munkatársai [3] által leírt, a bevezetésben 
említett arányoktól magasabb értékeket mutat – igaz 
ugyan, hogy Kopp és munkatársai adatai a teljes fel-
nőtt népességre vonatkoznak (1. ábra). 

Az egyes depressziós tüneteknek (az enyhe és 
középsúlyos megjelenési formákat egyaránt 1gyelem-
be véve) a teljes mintán belüli előfordulási gyakorisá-
gát mutatja be a 2. ábra.

Az ábrából kitűnik, hogy 2004-ben a főiskolás 1ata-
lokra a depresszió tünetei (enyhe és középsúlyos meg-
jelenési forma) közül leginkább az értéktelenség érzése 
(59,6%) volt jellemző. Fáradtságra (56%) és elégedet-
lenségre (55,1%) is több mint a felük panaszkodott. 
Ezt a munkaképtelenség (48%), a reménytelenség 
(46,6%) és határozatlanság (42,9%) érzése követte. A 
tünetek közül legkevésbé az öngyilkossági gondolatok 
(15,6%) és az érdektelenség (19%) jellemezte őket.

2007-ben a főiskolás 1atalokra a depresszió tünetei 
közül leginkább szintén az értéktelenség érzése (54,4%) 
volt jellemző. Fáradtságra (49,9%), döntésképtelen-
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3. ábra
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ségre (49,4%), reménytelenség (48,7%) és elégedetlen-
ség érzésére (47,7%) is majdnem a felük panaszkodott. 
A tünetek közül legkevésbé az öngyilkossági gondola-
tok (15%) jellemezték őket.

Megvizsgáltuk azt is, hogy az egyes depressziós 
tünetek területén mutatkoznak-e eltérések a nemek 
között (3. és 4. ábra). 

2004-ben a nőkre a depresszió tünetei közül legin-
kább a fáradtság (61,5%) és az értéktelenség érzése 
(60%) volt jellemző. Több mint a felük panaszkodott 
döntésképtelenségre (55,7%), elégedetlenség érzésére 
(52,2%), munkaképtelenségre (51,9%), valamint remény-

telenségre (50,5%). A tünetek közül legkevésbé az 
öngyilkossági gondolatok (17,1%) és a szociális vissza-
húzódás (18,9%) jellemezte őket. 2007-ben a nőkre a 
depresszió tünetei közül leginkább az értéktelenség 
érzése (59,4%) és a döntésképtelenség (57,6%) volt jel-
lemző. Több mint a felük panaszkodott fáradtságra 
(54,3%), elégedetlenség érzésére (53,2%), valamint 
reménytelenségre (51,1%). A tünetek közül legkevés-
bé az öngyilkossági gondolatok (15,8%) és a szociális 
visszahúzódás (21,3%) jellemezte őket.

2004-ben a fér1akra a depresszió tünetei közül leg-
inkább az értéktelenség érzése (58,8%) és az elégedet-
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lenség (57,8%) volt jellemző. Több mint a felük panasz-
kodott döntésképtelenségre (51,1%). A tünetek közül 
legkevésbé az öngyilkossági gondolatok (12,1%) és a 
szociális visszahúzódás (19,5%) jellemezte őket. 2007-
ben a fér1akra a depresszió tünetei közül leginkább az 
értéktelenség érzése (56,3%) és az elégedetlenség (52,3%) 
volt jellemző. Több mint a felük panaszkodott döntés-
képtelenségre (50,1%). A tünetek közül legkevésbé az 
öngyilkossági gondolatok (11,9%) és a szociális vissza-
húzódás (19,9%) jellemezte őket. 

Az egyes depressziós tünetekre a nemek tekin-
tetében elvégzett összehasonlító statisztikai vizsgálat 
(kétmintás t-próba) azt mutatja, hogy a nők reményte-
lenség érzése (2004: t=3,907, p<0,001; 2007: t=2,568, 
p<0,003), fáradtság (2004: t=3,831, p<0,001; 2007: 
t=3,216, p<0,001) és étvágytalanság érzése (2004: 
t=3,809, p<0,001; 2007: t=3,753, p<0,001) szigni1káns 
mértékben magasabb, mint a fér1aké. Ezen kívül a 
nők hajlamosabbak negatívabban értékelni a testké-
püket (2004: t=4,053, p<0,001; 2007: t=3,971, p<0,001), 
mint a fér1ak.

MEGBESZÉLÉS

Kutatásunk eredményei azt mutatják, hogy a szubkli-
nikai depressziós tünetegyüttes előfordulása a főisko-
lai populációban magasabb arányokat mutat, mint 
amit Kopp és munkatársai [3] a magyar 16 év feletti 
lakosság körében végzett reprezentatív felméréseik 
során találtak. Vizsgálatainkból kitűnik, hogy a főis-
kolai 1ataloknak több mint a fele szenved az értékte-
lenség és elégedetlenség érzésétől. Emellett csaknem 
minden második főiskolásra jellemzőnek találtuk a 
fáradtság, a döntésképtelenség és a reménytelenség 
érzését is. Ez a tendencia a nemi hovatartozástól füg-
getlenül jelentkezett, bár a nők esetében ezek az elő-
fordulási arányok kissé magasabb értékeket mutattak, 
mint a fér1ak esetében, de a szigni1káns mértékű 
különbséget nem érte el. 

Adatainkból kitűnik, hogy ez az eredmény nemcsak 
a pillanatnyi állapotát tükrözi a mai magyar főiskolai 
1atalság lelkiállapotának, hanem tartósan, legalább 
négy éve fennálló helyzetről van szó. 

Az ismertetett kutatással párhuzamosan futó kuta-
tásaink [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24] során a szubkli-
nikai depressziós tünetegyüttes kialakulásának háttér-
tényezőit vizsgálva azt találtuk, hogy abban fontos 
szerepet kaphatnak egyes, a depresszió kialakulása szem-

pontjából is prediszponálónak talált tényezők. Ezek 
közül az egyik legfontosabbnak az örökletes depres-
szív hajlamot, a másiknak a személyiségfejlődés első 
éveiben bekövetkező veszteséget (szülők halála, válás, 
hosszabb idejű szeparáció) találtuk. A prediszponáló 
tényezőkön túl a szubklinikai depressziós tünetegyüt-
tes egyik legfontosabb háttértényezőjének a hatékony 
megküzdési képesség hiányát találtuk. A szubklinikai 
depressziós tünetegyüttessel jellemezhető személyek 
szocializációjuk során nem tanultak meg hatékonyan 
szembenézni a problémákkal és a feszültséget hordozó 
helyzetekkel; nem képesek a konstruktív probléma-
megoldásra, a kognitív átstrukturálásra. Hibás meg-
küzdési stratégiák alakultak ki náluk, hajlamosak az 
elvtelen alkalmazkodásra, vagy érzelemvezérelt meg-
küzdésre, ezen belül elsősorban érzelmi indíttatású 
cselekvésre vagy visszahúzódásra. Félnek a veszélytől 
és a kockázattól, óvatosak, gátoltak, szorongók, karak-
terük éretlen. 

Másik fontos háttértényezője volt a szubklinikai 
depressziós tünetegyüttesnek a főiskolai hallgatóknál, 
hogy egyes diszfunkcionális attitűdök, valamint pasz-
szív attribúciós stílus jellemezte őket. A diszfunkcio-
nális attitűdök közül leginkább a külső kontroll jelle-
mezte őket. A sodródás, a kontroll hiánya, a passzív 
tehetetlenségi állapot alááshatja önértékelésüket, elé-
gedetlenné, reménytelenné, döntésképtelenné teheti 
őket, aminek egyenes következménye a pesszimista 
attribúciós stílus kialakulása. Az alacsony teljesítmény-
igény melletti fokozott perfekcionizmusukban gyöke-
rezhet bűntudatuk, mert szerintük nem tudnak megfe-
lelni az irántuk támasztott környezeti elvárásoknak.

A családi szocializációs hatásokat vizsgálva azt 
találtuk, hogy a szubklinikai depressziós tünetegyüttes 
kialakulására prediszponálhatnak egyes veszélyeztető 
családi szocializációs hatások. A szubklinikai depres-
sziós tünetegyüttes kialakulása szempontjából legin-
kább veszélyeztető családi szocializációs hatásnak a 
család kon�iktusokkal terhelt légkörét találtuk, amely 
a szülők gyerek iránti közömbösségével, az anyai és 
apai gondoskodás, szeretet-törődés és szülői támoga-
tás hiányával társult. A rossz családi légkörben felnövő 
gyermek erre egyik reakcióként szubklinikai depresz-
sziós tünetekkel reagálhat. Másrészt szubklinikai dep-
ressziós tünetek kialakulásához vezethet még az anyai 
túlvédés, amely a személyt önállótlanná, függővé és 
passzívvá teszi, illetve az inkonzisztens szülői nevelői 
attitűd és az apa és anya szülői nevelői hatása közötti 
eltérések is. 
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Ezek a családi szocializációs hatások nem elszigetel-
ten jelennek meg a személy életében, hanem beágya-
zódnak a társadalmi hatások összességébe. A szubkli-
nikai depressziós tünetegyüttes kialakulásánál 1gye-
lembe kell vennünk annak társadalmi összetevőit is, a 
modern fogyasztói, polgári társadalmak individualista 
értékrendjét, az önmegvalósítás értékkategóriává válá-
sát, a személyes kapcsolatok értéke helyett a gazdag-
ság, hírnév előtérbe kerülését, az identitásproblémá-
kat, az elidegenedést és anómiát, a társadalmi-gazda-
sági lemaradás okozta pszichés problémákat, a szétzi-
lálódó közösségeket és a személyt védő csoportos és 
kapcsolati hálók elégtelen voltát [25].

Ha a szubklinikai depressziós tüneteket az evolúci-
ós pszichológia szemszögéből értelmezzük, akkor 
azok olyan segélykiáltásként is felfoghatóak, amellyel 
az egyetemi, főiskolai 1atalság kifejezésre juttatja 
magárahagyottságát és kétségbeesett kiútkeresését. 
Ennek értelmében kutatásunk eredményei elsősorban 
az egyetemeken és főiskolákon, a prevenció és mentál-
higiéné területén dolgozó szakemberek munkáját 
segíthetik – sajnos belőlük igen kevés van még jelen-
leg. Így a felsőoktatási képzési rendszerben résztvevő 
hallgatók jelentős aránya maradhat magára problémá-
ival, rossz hangulatával, bűntudatával és elégedetlen-
ségével, hibás megküzdési stratégiákkal próbálva meg-
birkózni az ezekből származó feszültségekkel. 

KÖVETKEZTETÉS

A kutatás eredményei felvetik, hogy a jövőben 
nagyobb hangsúlyt kellene helyezni az egyetemi és 
főiskolai hallgatók személyiségfejlesztésére, ezen belül 
önismereti szintjük emelésére, adekvát megküzdési 
stratégiák kialakítására. A mentálhigiénés lehetőségek 
és módszerek beépülése a felsőoktatás tanterveibe 
direkt és indirekt módon is megtörténhet. A direkt 
formát a mentálhigiénés ismeretek beépítése jelentené 
az oktatás tartalmába. Az indirekt forma pedig egy-
részt pályaszocializációs csoportok szervezését jelent-
heti, amelyek a „hivatásszemélyiség” fejlesztésén keresz-
tül hatékony mentálhigiénés közvetítőként funkcio-
nálhatnának, másrészt a mentálhigiénés célú, ambu-
láns jellegű szolgáltatások megjelenését a főiskolákon, 
egyetemeken.

Az adatok mentálhigiénés értelmezése, hogy a szak-
embereknek a családokkal folytatott segítő és terápiás 
munkájuk során nagy szükségük lenne a feltárt rizikó-

faktorok tudatosítására, valamint a feltárt védőfaktorok 
erősítésére annak érdekében, hogy a veszélyeztetett sze-
mélyek közül minél kevesebbnél alakuljon ki a depres-
szió súlyosabb, kórházi ellátást is igénylő formája.
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Győrffy Zsuzsa
Ádám Szilvia
Kopp Mária

Összefoglalás: A magyarországi orvosnők körében előforduló egyes pszichés zavarok mértékét, háttérté-
nyezőit és a szomatikus morbiditással való kapcsolatát vizsgáltuk. Nemzetközi és magyar kutatási eredmé-
nyek alapján feltételeztük, hogy az orvosnők mentális egészsége a diplomás lakossági mutatókkal 
összevetve rosszabb értéket mutat. Keresztmetszeti, kvantitatív országos felméréssel 408 orvosnőt vizsgál-
tunk. Kontrollcsoportunkat a Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés diplomás női almintája 
szolgáltatta (N=818). Az orvosnőknél az értelmiségi foglalkozásúak átlagához mérten magasabb arányú és 
egymással szorosan összefügg az enyhe és közepes depresszió-pontszámok, az öngyilkossági gondolatok 
és az alvászavarok előfordulása. Az alvászavarok nagyobb gyakorisággal jelentkeznek és hatást gyakorol-
nak egyes krónikus szomatikus betegségekre. A magyarországi orvosnők szomatikusan és pszichésen is 
veszélyeztetettek, és ez hatással lehet a betegellátásra, valamint az össztársadalmi morbiditásra és morta-
litásra.
Kulcsszavak: orvosnők, mentális egészség, szomatikus morbiditás

Summary: This research explored the prevalence and predictors of some psychiatric disorders among 
Hungarian female physicians, and examined the correlation of the psychiatric and somatic morbidity. Based 
on the international and Hungarian literature we hypothesized that the prevalence of psychiatric and 
somatic morbidity is higher among female physicians compared to the )gures of the Hungarian white col-
lar workers . Data for this epidemiological study were collected from 408 female physicians using question-
naires. 818 white collar workers from a representative survey (Hungarostudy 2002) served as controls. We 
found that the prevalence of psychiatric morbidity among female physicians was signi)cantly higher than 
that in the respective control groups. Mild and severe depression, suicide thoughts and sleep disorders 
were signi)cantly higher than in the control group and correlated with each other. Correlation analyses 
con)rmed the signi)cant association of chronic morbidity associated with sleep disorders. The high preva-
lence of mental morbidity of Hungarian female physicians has important consequences. The mental prob-
lems of medical professionals may in+uence the health care system and might lead to increased morbidity 
and mortality of the Hungarian population.
Keywords: female physicians, mental health, somatic morbidity

A pszichés morbiditás prevalenciája és 
háttértényezői a magyarországi orvosnők körében1

Prevalence and predictors of psychiatric morbidity 
among Hungarian female physicians

Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet – 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. – Tel./Fax: (1) 210 2930/6114, 210 2955
E-mail: gyorJy@chello.hu

BEVEZETÉS

Az orvosok testi-lelki állapotával foglalkozó kutatá-
sok nemzetközi irodalma igen bőséges. Fontos vizsgá-
lati terület annak a problémának a kutatása, hogy az 
orvosok az átlaglakossághoz, illetve az egyéb értelmi-

ségi szakmákban dolgozókhoz viszonyítva egészsége-
sebbek vagy betegebbek-e. Szakirodalmi adatok sze-
rint az orvosok betegeik számára a legfontosabb 
modellszerepet töltik be, így az orvostársadalom meg-
betegedéseinek, egészségkárosító szokásainak közvet-
ve jelentős hatása lehet össztársadalmi szinten is.

1A kutatást az OKTK 2004/0168-as és 2005/0109-es programja támogatta.
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A morbiditásra vonatkozó vizsgálatok eredményei 
szerint az orvosok és az orvosnők egészségmutatói 
nem térnek el jelentősen a lakossági adatokétól [1, 2, 3, 
4, 5]. Sőt, egyes vizsgálatok azt mutatják, hogy az or-
vosnők szomatikus egészségi állapota jobb értéket 
mutat a lakossági adatokhoz viszonyítva, ugyanakkor 
ezek a kutatások rámutatnak arra is, hogy a mentális 
panaszokat tekintve az orvosnők jelentős többletet 
mutatnak [6, 7].

A pszichés problémák gyakoriságát és súlyosságát 
vizsgáló felmérések azt jelzik, hogy az orvosok a lelki 
egészség szempontjából veszélyeztetett csoportnak te-
kinthetők. Míg az általános populációban a lakosság 
egynegyedénél-egyötödénél, addig az orvosok harma-
dánál-felénél mutatható ki a lelki egészség valamilyen 
zavara [1, 6, 8].

A gyakori problémák közé tartozik a szorongás és a 
depresszió. A magas stressz-szint az orvosok közel har-
madánál szorongásos tünetek megjelenéséhez vezet. 
A depresszió az újabb vizsgálatok egybehangzó ered-
ményei szerint az orvosok 20%-át érinti. Különösen az 
orvosnők körében igen gyakori: a depresszió élettar-
tam-prevalenciája az átlagnépességben 25%, míg az 
orvosnők körében 39% [9]. A szorongás és a depresz-
szió gyakran társul fokozott alkoholfogyasztással. Az 
átlaglakosságéhoz hasonló adatok jellemzik az orvo-
sok alkohol- és kábítószer-fogyasztásának alakulását 
is. Meghaladja azonban a populációs átlagot a gyógy-
szerekkel visszaélők aránya, amit részben a gyógysze-
rekhez való könnyű hozzáférhetőség magyaráz.
Ugyanakkor viszont a fogorvosok és a gyógyszerészek 
körében alacsonyabb arányú a gyógyszerekkel való 
visszaélés [10]. 

Mindezek a problémák (szorongás, depresszió, rend-
szeres alkoholfogyasztás, gyógyszerekkel való visszaélés) 
járulékos tényezői az orvosok magas öngyilkossági 
arányának. Schernhammer és munkatársai 2004-ben 
a szakirodalomban fellelhető vizsgálatok eredményei-
nek összegzésével, metaanalízisével megállapították, 
hogy a fér1 orvosok körében közel másfélszer, az or-
vosnők körében több mint kétszer gyakoribb az ön-
gyilkosság, mint az átlagnépességben [11]. Az azóta 
napvilágot látott cikkek is a fenti eredményeket erősí-
tik meg: az Egyesült Államokban évente körülbelül 
annyi orvos lesz öngyilkos, amennyi megfelel egy orvosi 
egyetem teljes végzős évfolyamlétszámának [12, 13]. 

Sajátos jelenség, hogy orvosok körében az öngyil-
kosság a nőknél gyakoribb, hiszen populációs szinten 
éppen a fér1aknál fordul elő gyakrabban a halálos 

kimenetelű szuicidium [14]. Több vizsgálat is rámuta-
tott az orvosnők nagyfokú pszichés vulnerábilitására 
[15, 16]. Heim 1991-ben publikált tanulmányában 
arra következtetett, hogy az orvosnők pszichés sérülé-
kenységének hátterében a speciális, szerepkon�iktus-
ból eredő stressz áll, amely jelentős hatással van az 
orvosnők várható élettartamára [17]. 

Az orvosok egészségi állapotára vonatkozó legutol-
só magyarországi adatgyűjtés Molnár László vezetésé-
vel 1988-ban történt. A felmérés kiugróan magasnak 
találta a krónikus betegségek arányát, riasztó jelként 
dokumentálta azt, hogy a 39 év alatti orvosok közel 
20%-ának volt krónikus jellegű megbetegedése. Az át-
laglakossággal és az egyéb értelmiségi foglalkozásúak-
kal összehasonlítva a középkorú orvosok esetében 
kiemelkedően gyakori volt a krónikus betegségek elő-
fordulása és különösen nagy számot mutatott a szívin-
farktus-halálozás is [18].

A fenti kutatás ösztönözte 2003-ban készített orvos-
felmérésünket (N=407), amelyben az orvostársadalom 
egészségmutatóit, egészségmagatartását és életminő-
ségét vizsgáltuk, összehasonlítva a Hungarostudy 2002 
adatbázis diplomás kontrollcsoportjával [19]. Ebben a 
vizsgálatunkban kimutattuk, hogy mind az orvosok, 
mind pedig az orvosnők körében a krónikus betegsé-
gek gyakorisága, az egészségre ártalmas szerek (do-
hányzás, nyugtató) fogyasztása, a depressziós tünetek 
és az öngyilkossági gondolatok előfordulása magasabb 
értéket mutat, mint más diplomás foglalkozásúak 
esetében. 

Hegedűs és munkatársai súlyos betegekkel foglal-
kozó egészségügyi dolgozók körében készítettek fel-
mérést [20]. A súlyos betegekkel dolgozók körében 
különösen magas a depresszió, az öngyilkossági kísér-
letek előfordulási aránya, magasabb az egészségkárosí-
tó szerek használatának prevalenciája, valamint ren-
dezetlenebb a családi állapotuk, körükben sok az 
egyedülálló személy, nehéz helyzetben pedig nem szá-
míthatnak környezetük (család, barátok, szomszédok) 
segítségére. 

2007-ben a morbiditási mutatók feltérképezése állt 
a pszichiátria terén dolgozó diplomás nők körében 
lefolytatott felmérésünk középpontjában [21]. Az 
egészségmagatartás, az életmód meghatározó ténye-
zőinek vizsgálata során megállapítottuk, hogy a vizs-
gált pszichiátriai mintára jellemzőnek bizonyult a túl-
terheltség, a hosszú munkaidő és a nem elégséges 
alvásmennyiség. A kontrollcsoportokhoz viszonyítva 
a pszichiáternők többet dohányoztak, több nyugtatót 
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fogyasztottak, kevesebbet sportoltak és elsősorban 
náluk volt kiugró az alkoholfogyasztás. A Beck-teszt 
depresszió-pontszámai alapján a pszichiátriai minta 
sokkal depressziósabbnak volt mondható, valamint az 
öngyilkossági gondolatok és kísérletek gyakorisága is 
eltért a kontrollcsoportban kimutatható értékektől. 

Az orvosnők pszichés vulnerábilitását számos nem-
zetközi vizsgálat alátámasztja, míg a magyarországi 
vizsgálatok a szomatikus és pszichés érzékenységet 
egyaránt kimutatják. Nem találkoztunk azonban olyan, 
magyar populáción végzett kutatással, amely az orvos-
nők szomatikus és pszichés morbiditásának kapcsola-
tát valamint a pszichés morbiditás háttértényezőinek 
alakulását helyezte volna a középpontba. Így az orvos-
női  pszichés morbiditás és kockázati tényezői közötti 
összefüggések, valamint a szomatikus morbiditással 
való kapcsolatuk vizsgálata különösen indokoltnak 
mutatkozott. Vizsgálatunk legfőbb célkitűzése az volt, 
hogy elemezzük az orvosnők és más diplomás foglal-
kozásúak pszichés jóllétében megmutatkozó azonos-
ságokat és különbségeket, valamint feltárjuk a pszichés 
morbiditás háttértényezőit és azok krónikus betegsé-
gekkel való kapcsolatát. 

MINTA ÉS MÓDSZEREK 

1. Módszerek

Kutatásunk módszeréül keresztmetszeti kvantitatív 
szociológiai vizsgálat szolgált. A kvantitatív elemzés 
során egyrészt az orvosnői minta lelkiállapotára vonat-
kozó mutatókat hasonlítottuk egy reprezentatív diplo-
más lakossági kontrollcsoporthoz (N=818, Hungaro-
study 2002 [22]), másrészt az orvosnői célcsoporton 
belül a pszichés morbiditás háttértényezőit és a szo-
matikus morbiditással való kapcsolatukat elemeztük. 

A kvantitatív minta vizsgálati populációját a 2003-
ban és 2004-ben lefolytatott felmérés szolgáltatta 
(N=650). Mintaválasztási módszerül véletlen kezdő-
pontú szisztematikus mintavételt alkalmaztunk, amely 
a Magyar Orvosi Kamara (MOK) nyilvántartásából 
volt biztosítható. A kiválasztott minta 62,7%-a (N=408) 
adott értékelhető választ anonim, postai önkitöltős 
kérdőívünkre. Válaszadóink között nagyobb arányban 
voltak jelen az alapellátásban, illetve az üzemorvosi 
szakmákban dolgozók, így a kapott 408 fős mintát 
súlyoztuk a KSH és a MOK által megadott munkahelyi 
dimenziók alapján. Az orvosnői minta kontrollcso-

portját a Hungarostudy 2002 országos lakossági fel-
mérés diplomás női csoportja alkotta (N=818). Ezt a 
diplomás női csoportot kor szerint illesztettük az 
orvosnői mintához. 

Kérdőívünk az alábbi vizsgált területek köré szerve-
ződött:  

1. Demográ1ai adatok (életkor, lakóhely, családi 
állapot, gyerekszám).

2. Munkahelyre vonatkozó adatok (munkahely-
típus, jelenlegi szak, szakvizsgák száma, ügyele-
tek száma, mellékállások, magánpraxisok, előző 
munkahelyek, munkaidő- és szabadidő mennyi-
sége). 

3. Egészségi állapotra vonatkozó adatok (39 tétel-
ből álló betegséglista, egészségi állapot önbecslé-
se, szűrővizsgálatok, orvoshoz fordulás gyakori-
sága, reprodukciós zavarok).

4. Pszichológiai tényezők (depresszió, alvászava-
rok, öngyilkossági magatartás, kiégés, szerep-
kon�iktus). 

5. Az egészségmagatartás tényezői (dohányzás, 
alkohol- és nyugtatófogyasztás, sportolás, orvos-
hoz fordulás, szűrővizsgálatokon való részvétel). 

Jelen elemzésünkben a következő kérdések adatait 
elemezzük:

– A depressziót a Rövidített Beck Depressziós Kér-
dőívvel (BDI) mértük [23, 24]. Vizsgálatunkban a 
BDI Cronbach-alfa értéke: 0,792. A kezelt depres-
sziót, valamint a krónikus betegségek meglétét a 
39 tételből álló betegséglista segítségével vizsgál-
tuk (például daganatos betegség, depresszió, szív-
infarktus, gyomorfekély).

– Az alvászavarokat az Alvászavarok Skála módosí-
tott változatával mértük (Athéni Inszomnia Skála 
rövidített, magyar változata [25, 26]).  

– A szerepkon�iktusra [27, 28] vonatkozóan egy 
kérdést tettünk fel: „Milyen gyakran érzi magát 
ingerültnek vagy elégedetlennek amiatt, hogy 
munkahelyi, családi és házastársi vagy partneri 
kötelezettségei közül az egyiket csak a másik 
rovására tudja ellátni?”

– Vizsgálatunk során az öngyilkossági gondolatok 
mérésére Paykel „Öngyilkossági gondolatok és 
kísérletek” kérdőívének második kérdését hasz-
náltuk [29]. Az öngyilkossági gondolatokra 
vonatkozó kérdés a következő volt: „Foglalkoztat-
ták-e öngyilkossági gondolatok élete során?” 

– A kiégés mérésére a Maslach Burnout Inventory-t 
(MBI) használtuk [30]. Az MBI egy 22 tételből 
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álló kérdőív, mely a kiégést három dimenzióban 
méri (emocionális kimerülés, deperszonalizáció 
és teljesítményvesztés). Vizsgálatunkban az MBI 
Cronbach alfa értéke: 0,804.

A statisztikai értékelést az SPSS 10.0. statisztikai 
programcsomag segítségével végeztük. Első lépésként 
az orvosnői minta és a kontrollcsoport összehasonlítá-
sát végeztük el, ahol a folytonos változók esetében 
átlagokat, míg a diszkrét változók között frekvenciákat 
vizsgáltunk. A vizsgált változók közötti százalékos 
eltéréseket is jeleztük. A változók típusa szerint füg-
getlen mintás t-próbát, Mann-Whitney-féle U-tesztet, 
illetve khi-négyzet próbát alkalmaztunk. A változók 
közötti kapcsolat erősségét Cramer V-vel, illetve a 
Kendall tau-b mutatóval szemléltettük.

A második lépésben az orvosnői minta esetében 
vizsgáltuk meg a pszichés problémák és háttérténye-
zőik kapcsolatát.  Ezután megvizsgáltuk a pszichés prob-
lémák és a szomatikus morbiditás kapcsolatát, először 
a potenciális kovariánsoktól függetlenül. Számos eset-
ben esélyhányadosokat (odds ratio) és 95%-os kon1-
dencia intervallumokat számítottunk. A kategorikus 
változók elemzésekor khi-négyzet próbát, illetve a 
folytonos változók esetében nem-parametrikus Ken-
dall-féle korrelációs analízist végeztünk. 

A harmadik lépésben bináris logisztikus regresszió-
val elemeztük az orvosnői mintában megjelenő króni-
kus betegségek és pszichés problémák kapcsolatát. 
A többváltozós elemzésekben az életkor, a dohányzás, 
a testtömegindex (nőgyógyászati problémák vizsgála-
takor a gyerekszám is) szerepeltek, mint kontrollválto-
zók. Analíziseinkben a p=0,05-ös szigni1kanciaszintet 
használtuk.

2. A minta szociodemográ*ai jellemzőnek leírása

Az elemzések során az orvosnői mintában a mun-
kahely jellege szerint súlyozott adatokat használtuk, 
valamint a kontrollcsoport kor szerint illesztett adatait 
vettük alapul. Mivel a kontrollcsoportot kor szerint 
illesztettük az orvosnői mintához, e dimenzió esetében 
az átlagértékek, illetve az előfordulási arányok (%) 
megegyeztek: a válaszadó személyek átlagéletkora 45,1 
életév volt (SD=10,23). Lakóhelyüket tekintve a vizs-
gált minta tagjai közel 40%-ban budapestiek, 25-24%-
ban megyeszékhelyen és városban élnek és 11%-uk 
községi lakos. A legtöbb orvosnő (67,5%) és diplomás 
nő (63,3%) házas volt a felméréskor, de a százalékos 
arányokat áttekintve megállapítható, hogy az orvos-

nők nagyobb hányada él partnerrel, csoportjukra 
kisebb arányban jellemző a válás. A gyerekszám tekin-
tetében jelentős, statisztikailag is igazolható különbség 
áll fenn a két csoport között: az orvosnői csoportban 
jellemző a több gyermek vállalása (χ2=16,759, df=3, 
p=0,001, Cramer V =0,118, p= 0,001). 

A következőkben (1. és 2. táblázat) áttekintést adunk 
az orvosnői minta szakági, illetve munkahelytípus sze-
rinti megoszlásáról (csak a jelenleg is aktív dolgozók 
1gyelembevételével).
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1. táblázat
A fő munkahely típusának százalékos arányai [% (N)]

Fő munkahely, fő foglalkozás Orvosnők (N=406)

Alapellátás 26,9 (109)

Szakellátás 47 (191)

Üzemorvos 10,3 (42)

Egyéb (gyógyszerlátogató, 
egyetemi oktató, köztisztviselő, 
magánrendelésben, ill. szakértői 
intézetben dolgozó) 

15,8 (64)

Foglalkozás, beosztás Nők (N=408)

Felnőtt háziorvos 14,4 (59)

Belgyógyász 14,2 (58)

Foglalkozásorvos 11 (45)

Gyermekgyógyász 10,7 (44)

Házi gyerekorvos 9,3 (38)

Pszichiáter 8,3 (34)

Fül-orr-gégész 4,1 (17)

Szemész 5,1 (21)

Bőrgyógyász 3,4 (14)

Rezidens 2,9 (12)

Aneszteziológus 2,9 (12)

Tüdőgyógyász 2,6 (11)

Reumatológus 2,2 (9)

Kutató orvos 2,1 (8)

Radiológus 1,7 (7)

Neurológus 1,2 (5)

Általános orvos 0,9 (4)

Labor orvos 0,7 (3)

Sebész 0,7 (3)

Izotóp diagnosztikus 0,4 (2)

Szülész-nőgyógyász 0,4 (2)

2. táblázat
Jelenleg használt vagy legutolsó szakvizsga [% (N)]
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EREDMÉNYEK 

1. A depressziós tünetek alakulása

A Beck által kidolgozott depresszió-kérdőív, illetve 
annak rövidített változata a depressziós tünetegyüttes 
gyakoriságát vizsgálja; azt az érzelmileg, hangulatilag 
negatív állapotot, amely a mindennapi teljesítőképes-
séget, életminőséget jelentősen befolyásolja [31]. 

A Beck-teszt depresszió-pontszámai átlagának ösz-
szehasonlításakor láthatjuk, hogy az orvosnők kis mér-
tékben magasabb pontszámmal rendelkeznek: az or-
vosnők átlagpontszáma 5,58 (SD: 6,55), míg a kont-
rollcsoporté 4,76 (SD: 6,39). A Beck-féle depresszió-
pontszámok alapján az orvosnői mintában az enyhe, 
közepes pontszámok előfordulása gyakoribb a kont-
rollcsoporthoz viszonyítva (3. táblázat).

Mind a Kendall-féle korrelációs analízis (χ2=792,330, 
df=4 p<0,001 és Kendall tau-b=0,679, p<0,001), mind 
pedig a khi-négyzet próba (χ2=792,330, df=4 p<0,001 
és Cramer’s V=0,264 p<0,001) eredményei alapján az 
orvosnői csoport nagyobb mértékben érintett a dep-
ressziós tünetek előfordulásában. 

Fontos továbbá megállapítanunk, hogy az enyhe és 
a közepes depresszió nem mutatott összefüggést a szo-
matikus morbiditás mutatóival.

A depressziós tünetek szigni1káns kapcsolatot 
mutattak:

– a kiégési szindróma magas emocionális kimerülés 
komponensével: χ2=6,440, df=2, p=0,040 és 
Cramer’s V=0,412, p=0,040; 

– a túlterheltség érzésével: χ2=28,382, df=6, 
p<0,001 és Cramer’s V=0,227 p<0,001); 

– az alvászavarok meglétével: χ2=43,173, df=3, 
p<0,001 és Cramer’s V=0,397, p<0,001.

Fontos megállapítanunk, hogy az orvosnők körében 
a kezelt depressziós betegség előfordulása ritkább 
(5,7% vs. 6,9%).  Jellemző ugyanakkor az is, hogy a 
nyugtatófogyasztásból az orvostársadalom vette ki 
erőteljesebben a részét: az orvosnők (N=402) 6,9%-a 
(28 fő) szedett anxiolitikumot, míg a kontrollcsoport 
(N=795) tagjai 4,2%-ban (33 fő) fogyasztottak nyugta-
tószereket (χ2=7,125, df=1, p=0,009 és Cramer’s 
V=0,077, p=0,008). 

2. Az öngyilkossági gondolatok előfordulása

Vizsgált mintánkban (N=399) az öngyilkossági 
gondolatok aránya magasabb volt, mint a kontrollcso-
portban (N=787): az orvosnői mintában a megkérde-
zettek 20,3%-a (N=81) számolt be öngyilkossági gon-
dolatokról, a kontrollcsoportban 10,8% (N=85) volt ez 
az arány. Ez szigni1káns különbséget mutatott a vizs-
gált két csoport között (χ2=20,451, df=3, p<0,001 és 
Cramer’s V=0,131 p<0,001).

Megállapítottuk továbbá, hogy az öngyilkossági 
gondolatok megléte szigni1káns kapcsolatot mutat a 
normálistól eltérő (enyhe, közepes, súlyos) depresszió-
pontszámokkal (χ2=11,548, df=3, p=0,009 és Cramer’s 
V=0,205, p<0,001).

3. Az öngyilkossági kísérletek alakulása

Az öngyilkossági kísérletek vizsgálatakor nem talál-
tunk különbséget a két csoport között: az orvosnői 
mintában (N=375) 2,4% (9 fő), a kontrollcsoportban 
(N=782) pedig 2,9% (22 fő) volt az öngyilkossági 
kísérletek előfordulása.

4. Az alvászavarok előfordulása a vizsgált mintákban

A leterheltség fontos mérőszáma az alvás mennyi-
sége. Az orvosnői mintában a hétköznapi és a hétvégi 
alvásmennyiség kismértékben kevesebb, mint a kont-
rollcsoport esetében (4. táblázat).

Mintánkban a nők 81,4%-a (330 fő) kevesebbet 
pihent, mint 8 óra. A kontrollcsoportban ennek ará-
nya 23,4% (182 fő). Bár kapott eredményünk markán-
san eltérőnek tűnik, fontos azonban 1gyelembe ven-
nünk, hogy a nemzetközi szakirodalom eredményei 
alapján az alváshiányt célszerű korspeci1kusan értel-
mezni [32]. Ennek értelmében az alváshiányt tekintve 
a 25 éves korcsoport esetén 6 óra vagy annál kevesebb, 
a 25–64 éves korosztályt tekintve 5 óra vagy annál 
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3. táblázat
A depresszió-pontszámok alakulása [% (N)]

BDI
Orvosnők 
(N=406)

Kontrollcsoport 
(N=776)

Enyhe 14,2 (58) 12,3 (96)

Közepes 4,1(17) 2,5 (20)

Súlyos 1,2 (5) 1,2 (10)
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kevesebb, a 65 évesek vagy annál idősebbek esetében 
pedig 4,5 óra a „normális érték”. A fentiek alapján 
értékelve adatainkat a 25–64 éves korosztályban mind 
az orvosnői (6,2%, 25 fő), mind pedig a kontrollcso-
portban (6,7%, 51 fő) hasonló adatokat találunk. 

A következőkben megvizsgáltuk az alvászavarok 
problémakörét: alvászavarral az orvosnők 32,5%-a 
(132 fő) küzdött (például problémát okozott az elalvás, 

az éjszakai felébredés, a túl korai ébredés, az alvás tel-
jes időtartama, az alvás minősége.) A kontrollcsoport 
esetén ennek aránya 18%, azaz 144 fő (5. táblázat).

 A következőkben megvizsgáltuk az alvászavarok 
háttértényezőit az orvosnői mintában. Az egyváltozós 
elemzések során a több munkahely megléte, a rend-
szeres nyugtatófogyasztás, a túlterheltség-érzés, az ön-
gyilkossági gondolatok megléte, a napi 8 óránál több 
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4. táblázat
Alvásmennyiség hétköznap és hétvégén a két vizsgált csoportban [óra (szórás)]

Vizsgált minta Alvás átlag [óra (szórás)]  hétköznap Alvás átlag [óra (szórás)] hétvége

Orvosnők (N=405) 6,759 (SD=0,898) 8,07 (SD=1,48)

Kontrollcsoport (N=776) 7,11 (SD=1,33) 8,24 (SD=2,27)

Alvásprobléma Orvosnők (N=406) Kontrollcsoport (N=800) P*

Alvásprobléma, amely az 
elmúlt hónap során hetente 
legalább három alkalommal 
előfordult

32,5 (132) 18 (144)

χ2=21,702
df=1
p<0,001
Cramer’s V=0,422 p<0,001

Probléma az elalvással 6,8 (28) 3,2 (25)

χ2=23,078
df=1
p<0,001
Cramer’s V=0,139 p<0,001

Éjszakai felébredés 19,2 (78) 8,7 (68)

χ2=7,707
df=1
p=0,006
Cramer’s V=0,081 p=0,006

Túl korai ébredés 6,1 (25) 5,8 (44) NS

Problémát okoz az alvás
teljes időtartama

5,1 (21) 5,8 (44) NS

Minősége (függetlenül attól, 
hogy mennyi ideig aludt)

8 (33) 5,2 (38)

χ2=3,297
df=1
p=0,074
Cramer’s V=0,053 p=0,069

Befolyásolja nappali
(testi és szellemi) tevékeny-
ségét az alvásprobléma

49 (200) 4,8 (37)

χ2=80,326
df=1
p<0,001
Cramer’s V=0,453 p<0,001

Kimerültség, fáradtság
az alvásprobléma miatt

32,5 (132) 8,7 (67)

χ2=43,012
df=1
p<0,001
Cramer’s V=0,253 p<0,001

5. táblázat
Az alvászavarok előfordulása [% (N)]

*A p érték a khi-négyzet próbának megfelelő szigni)kanciaszintet jelöli, mivel használt változóink kategoriálisak voltak.
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munkavégzés és az emocionális kimerülés közepes és 
magas értéke mutatott szigni1kánsan erős kapcsolatot 
az alvászavarokkal (6. táblázat).

Vizsgálatunk fontos eredménye, hogy az alvászava-
rok (az „alvásprobléma, mely az elmúlt hónap során 
legalább három alkalommal előfordult” kérdés alap-
ján) és a következő krónikus megbetegedések között 
szigni1káns kapcsolatot találtunk:

– daganatos betegségek (χ2=0,038, df=1, p=0,057, 
és Cramer’s V=0,104, p=0,038, OR=2,085, 
CI=1,028–4,228); 

– magas vérnyomás (χ2=4,345, df=1, p=0,044 és 
Cramer’s V=0,104, p=0,037, OR=1,773, 
CI=1,030-3,052); 

– gyomorfekély (χ2=5,305, df=1, p=0,025 és 
Cramer’s V=0,115, p=0,021, OR=2,235 CI=1,112-
4,494);

– nőgyógyászati problémák (χ2=5,351, df=1, 
p=0,026 és Cramer’s V=0,116 p=0,021, 
OR=1,738, CI=1,085-2,783).

Többváltozós elemzésben is megvizsgáltuk a króni-
kus megbetegedések és az alvászavarok kapcsolatát. 
A bináris logisztikus regresszió elemzéseiben a króni-
kus betegségek meglétének két kategóriás változóját 
vizsgáltuk, mint függő változót, magyarázó változóink 
az életkor, a dohányzás, a testtömegindex (mint a da-
ganatos betegségek alakulására ható rizikófaktorok) 

voltak. A dohányzást dichotóm módon („dohányzott-
e valaha: igen/nem?”) léptettük be a modellbe, a test-
tömegindex esetében a túlsúlyt jelző pontszám (25<) 
alapján határoztunk meg két csoportot. A nőgyógyá-
szati betegségek és az alvászavarok kapcsolatának vizs-
gálatakor a gyermekek meglétét (igen/nem) is szere-
peltettük, mint kontrollváltozót.  

Az e változókra történő kontrollálás után a dagana-
tos betegségek, a magas vérnyomás, a gyomorfekély és 
a nőgyógyászati betegségek fontos magyarázó ténye-
zőinek az alvászavarok bizonyultak (7. táblázat).

MEGBESZÉLÉS

Megállapítható, hogy az orvosnők a diplomás kont-
rollcsoporttal összevetve az enyhe és közepes depres-
szió-pontszámokban, az öngyilkossági gondolatok és 
az alvászavarok előfordulásában mutattak többletet. 
Ezek az eredmények összhangban vannak a nemzet-
közi vizsgálatok trendjeivel: az orvosnők pszichés vul-
nerábilitását számos vizsgálat fontos eredményként 
közölte [15, 16]. 

A Beck-teszt alapján a vizsgált orvosnői mintában 
az enyhe és a közepes depresszió-pontszámok előfor-
dulása gyakoribb a kontrollcsoporthoz viszonyítva. 
Ezzel szemben, ha a betegségstruktúra vizsgálatakor a 
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6. táblázat
Az alvászavarok szigni�káns háttértényezői

Munkamegterhelés, pszichés háttértényezők, 
szerepkon&iktus előfordulása

 Összefüggés az alvászavarokkal*

Depressziós tünetek χ2=43,173, df=3, p<0,001 és Cramer’s V=0,397, p<0,001

Naponta 8 óránál több munka
χ2=11,669, df=1, p=0,001 és Cramer’s V=0,204 p=0,001
OR=2,588, CI=1,486-4,505

Emocionális kimerülés (magas és közepes) χ2=8,509, df=1, p=0,014 és Cramer’s V=0,193 p=0,014

Nyugtatószedés
χ2=12,899, df=1, p=0,001 és Cramer’s V=0,180, p<0,001
OR=3,991, CI=1,787-3,552

Szerepkon+iktus (gyakran, nagyon gyakran érzi)
χ2=10,035, df=1, p=0,002 és Cramer’s V=0,159, p=0,002
OR=2,125, CI=1,326-3,406

Dohányzás
χ2=9,940, df=2, p=0,007 és Cramer’s V=0,157, p=0,007
OR=1,915, CI=1,033-8,916

Öngyilkossági gondolatok
χ2=11,436, df=1, p=0,001 és Cramer’s V=0,140, p=0,001
OR=1,030, CI=0,87-12,190

Két és több munkahely  χ2=7,575, df=2, p=0,002 és Cramer’s V=0,139, p=0,023

Túlterheltség érzése
χ2=4,358, df=1, p=0,046 és Cramer’s V=0,105, p=0,037
OR=1,915, CI=-1,033-8,916 

* A p érték a khi-négyzet próbának megfelelő szigni)kanciaszintet jelöli, mivel használt változóink kategoriálisak voltak
* Az összefüggések sorrendbe rendezésénél a Cramer V értéket vettük alapul
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kezelt depresszió gyakoriságát tekintjük át, megálla-
pítható, hogy az orvosnők körében a kezelt depresszi-
ós betegség előfordulása ritkább (5,7% vs. 6,9%). Az 
„önkezelés” elméletét támaszthatja alá továbbá kutatá-
sunk azon eredménye is, amely szerint a nyugtató, 
anxiolitikum fogyasztása szigni1kánsan nagyobb ará-
nyú az orvosnői csoportban, ezt pedig a gyógyszerek-
hez való könnyű hozzáférés magyarázhatja. 

Az öngyilkossági gondolatok – szigni1káns össze-
függésben a depresszió-pontszámok alakulásával – 
közel kétszeres értéket mutattak az orvosnők körében, 
mint a kontrollcsoport esetében (20,3% vs. 10,8%). Az 
öngyilkossági gondolatok talán a legerősebb előrejel-
zői a befejezett öngyilkosságoknak és az öngyilkossági 
kísérleteknek [33]. Az öngyilkossági gondolat és fan-
tázia jelenléte a Pöldinger és Ringel által leírt preszui-
cidális szindrómának is részét képezi [34]. A nemzet-
közi eredményekkel összhangban [35] megállapítot-
tuk, hogy az orvosok körében az öngyilkossági gondo-
latok előfordulási aránya magasabb prevalenciát mutat 
az átlagpopuláció értékeinél. Az öngyilkossági kísérle-
tek alakulásában ugyanakkor mindkét minta közel 
azonos értéket mutatott (2,4% vs. 2,8%).

Mind a depresszióra, mind pedig az öngyilkossági 
gondolatok magas arányára vonatkozó eredményeink 
jelzik, hogy a vizsgálatba bevont orvosnők diagnoszti-
zálatlan és kezeletlen pszichés zavarokkal küzdenek.

Megvizsgáltuk az alvás mennyiségét és az esetlege-
sen előforduló alvászavarok jelenlétét is mindkét 
minta esetében. Az alvásmennyiség tekintetében nem 
találtunk szigni1káns különbséget. Ugyanakkor kimu-
tattuk, hogy az orvosnőket szigni1kánsan magasabb 
arányban jellemezte az alvászavar. Az orvosokra és 
orvosnőkre vonatkozó nemzetközi vizsgálatok tanú-
sága szerint az orvostársadalom körében az alvászava-
rok gyakoriak, s a probléma különösen a nőket érinti. 
Az alvászavarok prevalenciája több vizsgálat tanúsága 

szerint 35% és 40% között mozog az orvosnők esetében 
[36, 37, 38]. Az alvászavarok jelenléte azért is kiemel-
kedő jelentőségű, mert több vizsgálat szerint a változó 
műszakbeosztás, az ügyeletek és az ezek következtében 
létrejövő fragmentált alvás komoly kognitív és emoci-
onális hatással van az orvosok következő napi munka-
végzésére [39, 40, 41, 42].  

Az alvászavarok szomatikus morbiditásra történő 
hatását elemző nemzetközi vizsgálatok kiemelik, hogy 
a szóban forgó zavarok gyakoribbak a nők körében, 
illetve a stresszt okozó foglalkozások esetében [43]. 
Több vizsgálat kiemelte a miokardiális infarktus és a 
nem kielégítő alvás kapcsolatát, valamint a daganatos 
megbetegedések és az alvászavarok lehetséges kapcso-
latát [44, 45, 46, 47]. 

Vizsgálatunkban az alvászavarok erős szigni1káns 
összefüggést mutattak a krónikus megbetegedésekkel. 
A hagyományos rizikófaktorokkal való kontrollálás 
után a daganatos betegségek, a magas vérnyomás, a 
gyomorfekély és a nőgyógyászati betegségek legfonto-
sabb prediktorainak az alvászavarok bizonyultak. 
Megállapítható továbbá, hogy az alvászavarok model-
lünkben mediátor tényezőkként vannak jelen, ugyanis 
az alvászavarok hátterében az orvosi hivatás legfonto-
sabb stresszkeltő tényezőit találjuk (hosszú munkaidő, 
több munkahely, nagyfokú emocionális megterhelés, 
szerepkon�iktus). Ugyancsak a mediátor szerepet bizo-
nyíthatja az is, hogy szoros összefüggés 1gyelhető meg 
az alvászavarok és a pszichés problémák között: szig-
ni1káns kapcsolatot találtunk a depresszió pontszá-
mok, az öngyilkossági gondolatok és a szerepkon�ik-
tus között. A nemzetközi vizsgálatokkal összhangban 
megállapítottuk, hogy a magas burn-out pontszámok 
(emocionális kimerülés esetében) szigni1kánsan ösz-
szefüggnek az alvászavarokkal [48]. 

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az alvászavarok 
és korrelátumaik vizsgálata esetében az ok-okozati 
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7. táblázat
A krónikus betegségek és az alvászavarok közötti kapcsolat a logisztikus regressziós elemzés alapján*

*p<0,05, életkorra, dohányzásra, testtömegindexre (BMI) kontrollálva

Krónikus betegségek Esélyhányados (OR) Kon�dencia intervallum (CI)

Daganatos betegség 2,16 1,001 – 4,6728

Magas vérnyomás 2,47 1,440 – 4,2553

Gyomorfekély 2,17 1,071 – 4,4052

Nőgyógyászati megbetegedések 1,72 1,043 – 2,8571
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összefüggések iránya nehezen mutatható ki; feltételez-
hető, hogy az alvászavarok és számos, nagy közegész-
ségügyi problémát jelentő testi és pszichés betegség 
között cirkuláris oksági kapcsolat van. Az alvászavar a 
testi tünetek fontos kockázati tényezője, negatívan 
befolyásolja a testi betegségek lefolyását, ugyanakkor a 
testi betegségek előfordulása fokozza az alvászavar 
előfordulási valószínűségét [49]. Fontos továbbá azt is 
megállapítanunk, hogy az alvászavarok önmagukban 
is prediktorai lehetnek a megbetegedéseknek, de azzal 
is hatnak, hogy szigni1kánsan több egészségkárosító 
szokással függnek össze (dohányzás, nyugtatófogyasz-
tás).

KÖVETKEZTETÉSEK

Az értelmiségi foglalkozásúak átlagához viszonyít-
va az orvosnők körében magasabb arányú az enyhe és 
közepes depresszió-pontszámok, az öngyilkossági 
gondolatok és az alvászavarok előfordulása. Az orvos-
női pszichés zavarok (depresszió, öngyilkossági gon-
dolatok) szoros kapcsolatot mutatnak az alvászavarok 
problémájával. Az alvászavarok prevalenciája a  diplo-
más foglalkozásúak átlagához viszonyítva nagyobb 
gyakorisággal jelentkezik és hatása a hagyományos 
kockázati tényezők mellett jelentős további magyará-
zó tényezőként jelentkezik egyes krónikus szomatikus 
betegségek morbiditásának alakulásakor. Mindezek az 
eredmények kiindulópontként szolgálhatnak az orvos-
női pszichés és szomatikus morbiditás problémájának 
további beható vizsgálataihoz.
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Szabó-Bartha Anett

Összefoglalás: Vizsgálatunk célja különböző krónikus betegséggel küzdő egyének és házastársaik beteg-
ségreprezentációjának összehasonlítása volt, a köztük lévő tényleges és általuk észlelt különbségek, illetve 
az egymás vélekedésére irányuló percepciójuk pontossága szempontjából. Mindehhez az általunk vizsgált 
154 házaspár esetében az ún. Betegség Percepció Kérdőívet, és annak további három változatát alkalmaz-
tuk. Az összehasonlítás során lényeges különbségeket találtunk a házasságukkal elégedett és elégedetlen 
párok között. Ez utóbbi csoport lényegesen pesszimistábban viszonyult a betegség következményeihez és 
gyógyíthatóságához, illetve a betegség kiváltó okaként többnyire a családi problémákat nevezték meg. 
Eredményeink igazolják, hogy a betegséggel való megküzdés során fontos tisztában lennünk azokkal a 
dinamikai folyamatokkal, melyek a beteg és házastársa között végbemennek, hogy felkészítsük őket a hely-
zettel való megküzdésre. Kutatásunk emellett felveti a pár- és családterápiák alkalmazásának jogosultságát 
a krónikus betegségek gyógyítása során.
Kulcsszavak: krónikus betegséghez való alkalmazkodás, betegségreprezentáció, párkapcsolattal való elé-
gedettség

Summary: The aim of our study was to measure the accuracy of perception, the real and perceived di&er-
ences between the illness representations of patients su&ering from di&erent chronic disease and their 
partners. In the study we used the revised version of Illness Perception Questionnaire, and its three further 
versions in case of 154 couples. Signi)cant di&erences were found between the group of people satis)ed 
with their marriage and the group of patients not satis)ed with it. The latter ones seemed to react to the 
consequences and curability of illness in a more pessimistic way than the people with great marital satis-
faction. Unsatis)ed patients tended to perceive family problems more frequently as the cause of illness. 
Our results emphasize that we have to understand the dynamic processes between the members of cou-
ples in the course of illness in order to prepare them to face the given condition, to reveal their stress and 
to treat them. Our )ndings also point out the importance of preparing family members for the given situa-
tion and providing psychological support for them during the treatment of chronic diseases.
Keywords: adaptation to chronic illness, illness representation, marital satisfaction

Krónikus betegek és házastársaik betegség-
reprezentációinak összehasonlítása a 
párkapcsolattal való elégedettség függvényében

Comparison of disease representations among 
chronically ill spouses by marital satisfaction

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. – Tel.: (52) 411 717/ 56523 – E-mail: szabobartha@dote.hu

BEVEZETÉS

A krónikus betegség és az azzal való szembenézés, 
megküzdés igen összetett, komplex folyamat, melyre 
számos tényező hatással van. Az egyik fontos összete-
vője ezen jelenségnek az a folyamat, mely magában 
foglalja az egyén betegséggel kapcsolatos szubjektív 
élménymegélését, az azzal kapcsolatban kialakított „mo-

delljét”, más néven betegségreprezentációját. Ez a beteg-
séggel kapcsolatban kialakított implicit hiedelem – más 
néven betegségreprezentáció – segíti az egyént abban, 
hogy jelentést adjon az őt érő fenyegető eseménynek, 
megértse és feldolgozza azt, majd ennek megfelelően 
kialakítsa saját megküzdési módját [1, 2, 3, 4]. 

Vizsgálatunk középpontjában a betegségreprezen-
táció jelenségének tanulmányozása állt, mely jelentő-
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ségét azáltal nyeri el, hogy a már előbb említett folya-
mat révén hatással van többek között arra, hogyan 
kezeli az egyén a betegségét, mennyi idő után fordul 
azzal szakemberhez, mennyire képes együttműködni 
vele, milyen érzelmi állapotok kísérik betegségét, és 
mindez hogyan hat a környezettel való kapcsolatára 
[4–18]. Több kutatás [4, 5, 7, 19] is igazolta, hogy a be-
tegségreprezentáció feltárása, az annak megváltozta-
tására irányuló intervenciók alkalmazása hatékonyan 
járul hozzá magához a gyógyulási folyamathoz, és a 
későbbi rehabilitációs folyamatnak is fontos részét ké-
pezi, így ezen jelenség további kutatása számos szem-
pontból is igazoltnak tűnik.

Kezdetben a betegségreprezentáció terén végzett 
vizsgálatok a hangsúlyt elsősorban az egyénre helyez-
ték, az ő betegségről alkotott vélekedését vizsgálták, és 
1gyelmen kívül hagyták a környezet által kialakított 
reprezentációt és annak hatását a betegség alakulására. 
Ugyanakkor egyre több kutatás kimutatta, hogy nem-
csak a hozzátartozó viselkedése fontos ennek megha-
tározásában, hanem az a mód is, ahogyan ő észleli a 
másik betegségét. A család adott helyzetre vonatkozó 
észlelésének, értelmezésének fontosságára hívja fel a 
1gyelmet már Reuben Hill is 1949-ben [idézi: 20] az 
ABCX modelljében. Mint azt későbbi kutatások iga-
zolták, a partner betegségről kialakított modellje 
ugyanis hat egyrészt a saját viselkedésére, a beteg irán-
ti érzelmeire, reakcióira, másrészt befolyásolja a beteg 
állapotát is [3]. A betegség alakulása, illetve a hozzá-
tartozó ahhoz való alkalmazkodása szempontjából 
meghatározó tehát, hogyan viszonyul az adott helyzet-
hez, milyen képet alakít ki magában a betegségről. Az 
optimista hozzáállás jobb alkalmazkodást tesz lehető-
vé, míg a helyzet negatív értékelése esetén ilyen szem-
pontból hátrányosabb helyzetbe kerül a személy [21]. 
Születtek bizonyos eredmények arra vonatkozóan is, 
hogy a házastárs betegségről kialakított személyes 
vélekedése jobban meghatározza a pszichológiai alkal-
mazkodását, mint a betegség következtében létrejövő 
nehézségek, terhek objektíven kimutatható szintje 
[22]. 

Azt azonban, hogy az adott betegség milyen hatást 
gyakorol a családra, számos tényező befolyásolhatja. 
Így például fontos, hogy a házastársak mennyire elkö-
telezettek kapcsolatukban, mennyire képesek egymás-
sal megosztani érzelmeiket, vágyaikat, kívánságaikat 
[23]. A házassággal, párkapcsolattal való elégedettség-
nek a betegség alakulásában játszott szerepét több 
vizsgálat is alátámasztotta [24-30]. 

Ezen összefüggés magyarázata lehet, hogy az egyén 
egészségi állapota függ az egyén pszichológiai jóllété-
től, és ez utóbbira gyakorolhat hatást a házassággal 
való elégedettség mértéke. Hisz a házasság minőségé-
nek romlása jelentős érzelmi distresszt eredményez, 
ami növeli a különböző betegségek kialakulásának 
kockázatát az immunrendszerre gyakorolt hatása ré-
vén. Természetesen nem szabad elfelejtkeznünk a ki-
mutatott eredmények kapcsán arról a kétirányú, oda-
vissza ható kapcsolatról, ami ezen tényezők között fenn-
áll. Nemcsak a házasság minősége befolyásolja a beteg 
állapotát, de maga a betegség és az ebből származó 
feszültségek is hatással vannak a házastársak közti 
kapcsolat alakulására. Ennek oka, hogy a betegség, 
mely egyfajta aszimmetrikus traumának tekinthető, 
súlyos intrapszichikus válságot okozhat a feleknek, és 
interperszonális válságba is sodorhatja őket. 

A betegséggel való megküzdés és a párkapcsolattal 
való elégedettség összefüggéseit vizsgálva elmondhat-
juk tehát, hogy a beteg pszichológiai alkalmazkodása 
szempontjából nem lehet 1gyelmen kívül hagyni a 
házastárs betegségről alkotott elképzelését sem. A ket-
tejük vélekedése közti hasonlóságok és eltérések hatás-
sal vannak arra, ahogyan az egyén a betegségéhez 
viszonyul, ahogyan azzal megküzdeni képes. Ugyan-
akkor az, ahogyan a házaspárok tagjai képesek egy-
mással megosztani saját vélekedéseiket, ahogyan 
képesek észlelni a másik fél elképzeléseit, sok mindent 
elárul a kapcsolatuk minőségéről is. 

Vizsgálatunkban a krónikus betegségek párkapcso-
lattal való összefüggéseinek feltárására törekszünk, 
azon belül is a beteg és házastársának betegségrepre-
zentációi közti kapcsolat, és az azok alapján leírható 
interakciós mintázatok feltárását kíséreljük meg. Vizs-
gálatunkat az ösztönözte, hogy a házastársak beteg-
ségreprezentációi közti összehasonlításra irányuló 
kutatások eredményei helyenként ellentmondásosnak 
bizonyultak. Bizonyos esetekben a szerzők a beteg és 
partnere közti egymásnak ellentmondó viszonyuláso-
kat egyértelműen negatívan minősítették, ami fokozza 
a pár tagjai közti feszültség mértékét és kedvezőtlen-
nek bizonyul a betegség alakulása szempontjából [30]. 
Ezzel szemben más kutatások a betegségre irányuló 
ellentétes vélekedéseket, mint a párok közti egyensúlyi 
tendenciára való törekvés jeleit értelmezték, melyek 
bizonyos fajtái hozzájárulnak a beteg állapotának 
javulásához [31].

Ahhoz, hogy ezeket az ellentmondásokat képesek 
legyünk feloldani, fontos ismernünk azokat a dinami-
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kai folyamatokat, melyek a betegség során az egyének-
ben, illetve a pár tagjai között zajlanak. Ehhez azonban 
nem elegendő csupán a pár tagjainak a betegségről 
alkotott hiedelmei közti tényleges különbségeket vizs-
gálnunk, hanem érdemes megnézni azt is, hogy min-
deközben az egyének hogyan észlelik önmagukban a 
másik fél vélekedését, milyen hiedelmeket tulajdoníta-
nak nekik. Ha ezeket megnézzük, képet kapunk egyút-
tal arról is, hogy mennyire pontosak a pár tagjai egy-
más vélekedésének percipiálásában, ami még közelebb 
vihet minket ahhoz, hogy megértsük a házaspár tagjai 
közti folyamatok alakulását a betegséghez való alkal-
mazkodás során. Mindezt továbbá kiegészítjük a párok 
kapcsolatának minőségi vonatkozásaival is, melyekről 
feltételezzük, hogy nem függetleníthetők az előbb 
említett folyamatoktól. Azaz megvizsgáljuk, hogy a 
házastársak kapcsolatukkal való elégedettsége miként 
befolyásolja az adott betegséghez való hozzáállásukat, 
a másik vélekedéséről kialakított nézeteiket, illetve 
egymás vélekedésének észlelési pontosságát. Feltéte-
lezzük, hogy az általunk vizsgált krónikus betegségek 
mind olyan, az egész család életére kiható események, 
mellyel kapcsolatos vélekedésekben markánsan kiraj-
zolódnak és ezáltal megfoghatóvá válnak a pár tagjai 
közti kapcsolat dinamikai folyamatai.

VIZSGÁLAT

1. Vizsgálati személyek

A vizsgálatban összesen 154 olyan házaspár vett 
részt, ahol a pár egyik tagja valamilyen krónikus beteg-
séggel küzdött, míg a másik fél egészséges volt, vagy 
legalábbis ugyanabban vagy hasonló betegségben nem 
szenvedett. A betegségreprezentáció dimenzióinak 
alakulását öt betegség kapcsán vizsgáltuk: ez a magas 
vérnyomás (N=47, 18 fér1, 29 nő),  asthma bronchiale 
(N=18, 5 fér1, 13 nő),  tüdődaganat (N=14, 8 fér1, 6 
nő), infarktus utáni állapot (N= 42, 30 fér1, 12 nő) és 
egyéb szív- és érrendszeri betegségek (N=33, 18 fér1, 
15 nő). Választásunk azért esett éppen ezen betegcso-
portokra, mivel fontos volt, hogy mindegyik általunk 
vizsgált betegség a krónikus betegségek körébe tartoz-
zon, ugyanakkor törekedtünk arra is, hogy a következ-
mények, az életmódra gyakorolt hatásuk, időbeli lefo-
lyásuk tekintetében legyen közöttük eltérés. Ezzel a 
célunk az volt, hogy alátámasszuk azon feltevésünket, 
miszerint a betegségreprezentáció alakulása nem függ 
a betegség típusától, hanem abban az egyén általi szub-

jektív megélésnek van fontos szerepe. Továbbá így sze-
rettük volna kizárni azt a lehetőséget, hogy a kapott 
eredmények mint betegségspeci1kus jellemzők legye-
nek értelmezhetők. 

A betegek életkora 28–74 év (átlag: 52,38 év), a há-
zastársaké 27–80 év (átlag: 52,56 év). 

A párok házasságban eltöltött idejét megnézve azt 
látjuk, hogy átlagosan 26 éve élnek házastársi kapcso-
latban, ezen belül is a legrövidebb kapcsolat 2 éve tart, 
míg a leghosszabb 52 éve, így a kapcsolatok átlagos 
hossza 26,03 évre tehető. 

2. Módszer

A betegségreprezentáció mérésére a Weinman és 
munkatársai [32] által kidolgozott, majd Moss-Morris 
és munkatársai [33] által továbbfejlesztett Illness Per-
ception Questionnaire (IPQ-R) magyarra fordított, és 
Betegség Percepció Kérdőív néven adaptált változatát 
használtuk [34]. A kérdőív három részből áll, és 9 
alskála (betegség-identitás, akut/krónikus idői lefolyás, 
ciklikus idői lefolyás, következmény, személyes kont-
roll, gyógyíthatóság, betegség-koherencia, érzelmi rep-
rezentáció, ok) mentén összesen 75 tételt tartalmaz.

Ez alapján a végleges kérdőív (az általunk is hasz-
nált változat) a következőképpen épül fel:

– Az első rész 19 tételt tartalmaz, és a betegség-
identitás faktort méri. A tételek 19 tünetet sorol-
nak fel, melyekről a betegnek el kell döntenie, 
hogy azokat észlelte-e magán (igen/nem), s ha 
igen, vajon az a betegségének következménye-e, 
vagy esetleg a gyógyszeres kezelések okozzák 
(igen/nem/nem tudom). 

– A kérdőív második része azt vizsgálja, hogyan 
vélekedik betegségéről a beteg. Ennek eldöntésére 
egy Likert-típusú ötfokú skála áll rendelkezésére 
a következő válaszlehetőségekkel: „egyáltalán 
nem értek egyet”, „nem értek egyet”, „egyet is 
értek meg nem is”, „egyetértek”, „teljesen egyetér-
tek”. Ez a szakasz összesen 38 állítást tartalmaz, 
amelyek a következő faktorok köré rendeződnek: 
akut/krónikus idői lefolyás, ciklikus idői lefolyás, 
következmény, személyes kontroll, gyógyítható-
ság, betegség-koherencia, érzelmi reprezentáció. 

– A kérdőív harmadik része a betegség-attribúciók-
ra vonatkozik, arra, hogy a beteg miben látja 
betegsége okát. Ez a rész 18 kérdést tartalmaz, és 
az előzőhöz hasonlóan itt is ötfokú Likert-típusú 
skála segítségével kell válaszolnia a betegnek. 
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Weinman és munkatársai [32] ezen kérdések fak-
toranalízisével a következő dimenziókat kapták:

a) Pszichológiai okok 
b) Kockázati tényezők
c) Immunitás
d) Baleset vagy véletlen

A vizsgálat során használt Betegség Percepció Kér-
dőív módosított változatának hazai adaptációja 2002-
ben kezdődött, annak főbb eredményeit közzétettük 
[34]. Első lépésként a kérdőív hazai mintán való alkal-
mazhatósága érdekében megvizsgáltuk az egyes dimen-
ziók megbízhatóságát, mely a Cronbach-alfa érték 
kiszámolásával történt. Ennek eredményeit az 1. táblá-
zat mutatja, melyben a hazai eredményeket a külföldi 
mintán kapott értékekkel hasonlítjuk össze. 

A faktorokat 0,75-ös Cronbach-alpha érték felett 
tekintettük megbízhatónak. Mint azt a táblázat is 
mutatja, a kérdőív minden faktora megbízhatóságot 
mutat, azok értéke mind meghaladja az elvárt értékha-
tárt. Kis eltérésektől eltekintve a külföldi mintán is 
hasonló eredményekre jutottak. Így ezek az eredmé-
nyek a kérdőív hazai alkalmazásának szempontjából 
kedvezőnek tekinthetők. 

Mivel a vizsgálat célja az volt, hogy feltárjuk a kró-
nikus betegségben szenvedő fél betegségreprezentáci-
ója mellett a partner erről alkotott vélekedését is, vala-
mint a kettő között előforduló interakcióra és annak 

változataira is kíváncsiak voltunk, ezért megszerkesz-
tettük a kérdőív további három változatát is. A Beteg-
ség Percepció Kérdőív itt ismertetésre kerülő változa-
tai közül az első kettőt a beteg tölti ki (megítélve saját 
betegséghez való viszonyulását, illetve azt, ahogyan a 
partner az ő betegségről alkotott hiedelmét látja/lát-
hatja), míg a másik kettő a partner betegségreprezen-
tációjának feltárására irányul (azaz ahogyan ő véleke-
dik a partnere betegségéről, illetve ahogyan szerinte a 
beteg megítéli saját állapotát). 

A) A beteg betegségreprezentációja: ez a Betegség 
Percepció Kérdőív beteg által kitöltött változata, 
melyben az egyén saját állapotát ítéli meg a 
korábban felsorolt dimenziók mentén – pl. „Sok 
mindent tudok tenni, hogy úrrá legyek a beteg-
ségemen.”

B) A beteg vélekedése partnere betegségreprezentáci-
ójáról: ebben a változatban a beteg aszerint tölti 
ki a kérdőívet, hogy megítélése alapján partnere 
hogyan látja az ő betegségét – pl. „Partnerem 
szerint sok mindent tudok tenni, hogy úrrá 
legyek a betegségemen.”

C) A partner betegségreprezentációja: a kérdőív ezen 
változatában a házastárs/partner véleményét 
kérdezzük társa betegségéről – pl. „A partnerem 
sok mindent tud tenni, hogy úrrá legyen a 
betegségén.”
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1. táblázat
A kérdőív faktorainak megbízhatósági mutatói a magyar vizsgálatban, 
összehasonlítva a kérdőív angol változatában kapott eredményekkel

Faktorok
Magyar változat

(Cronbach-alpha)
Eredeti változat

(Cronbach-alpha)

Betegség-identitás 0,81 0,80

Idői lefolyás (akut/krónikus) 0,85 0,89

Idői lefolyás (ciklikusság) 0,79 0,79

Következmény 0,89 0,84

Személyes kontroll 0,81 0,81

Gyógyíthatóság 0,78 0,80

Érzelmi reprezentáció 0,88 0,87

Betegség-koherencia 0,82 0,88
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D) A partner vélekedése a beteg betegségreprezentá-
ciójáról: ebben a változatban a házastársnak/
partnernek meg kell ítélnie, hogy vajon maga a 
beteg hogyan vélekedik saját állapotáról – pl. 
„Partnerem úgy látja, sok mindent tud tenni, 
hogy úrrá legyen tünetein.”

A kérdőív e négy változata alapján tehát mérhetővé vált:
– Az észlelt különbség a beteg és a partner szerint 

(A-B, C-D összehasonlítása révén). Azaz infor-
mációt kaptunk arra vonatkozóan, hogy a beteg 
és a partner milyen különbséget lát saját és társa 
vélekedése között.

– A tényleges különbség a beteg és partnere repre-
zentációja között (A-C közti különbség által). 
Ennek révén képet kaptunk arról, hogy a valóság-
ban milyen véleménykülönbség 1gyelhető meg a 
betegséget illetően a beteg és házastársa között.

– Az észlelés pontossága a másik reprezentációjáról 
(A-D, B-C összehasonlítása révén). Azaz össze 
tudtuk hasonlítani azt, hogy a házaspárok tagjai 
mennyire pontosan képesek észlelni egymás 
betegségről alkotott reprezentációját.

Így a pár mindkét tagjának az adott betegséggel 
kapcsolatos vélekedése mellett a partner viszonyulásá-
ra vonatkozó észlelésére is rákérdeztünk. Így nemcsak 
a házaspár tagjainak betegségreprezentációban muta-
tott különbségeit sikerült feltárni, de képet kaptunk az 
általuk észlelt különbségekről is, és arról, milyen pon-
tosan képesek észlelni egymás vélekedését.

Mind a betegek, mind a házastárs esetében rákér-
deztünk a nemre, életkorra, magára a betegségre (illet-
ve a házastárs esetén arra, hogy szenved-e hasonló 
betegségben, ami kizáró ok volt a vizsgálat szempont-
jából), a házasság időtartamára és az azzal való elége-
dettségre (ötfokú skála, ahol 1: egyáltalán nem elége-
dett, 5: teljes mértékben elégedett).

3. A vizsgálat körülményei

A kérdőívek felvételére 2004-2006 között került sor, 
melynek helyszíne a debreceni Kenézy Gyula Kórház 
és Rendelőintézet Pulmonológiai Osztálya, valamint 
Tüdőgondozó Osztálya, illetve a Magyar Honvédség 
Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézete volt. 
A kérdőívek felvételébe az intézményben dolgozó or-
vosok, ápolónők és egy helyen a betegek ellátásában 
résztvevő pszichológus kapcsolódott be, akik előzete-
sen tájékoztatást kaptak a vizsgálat céljáról, menetéről, 
illetve a kérdőív használatáról. Ezt követően a kérdő-

ívek kitöltésére mindenkivel négyszemközti helyzet-
ben került sor – külön-külön helyiségben a házaspár 
tagjaival, így kerülve el az egymásra gyakorolt befolyá-
sukat a kérdőív kitöltése során. 

EREDMÉNYEK

A házassággal való elégedettségnek a betegségrep-
rezentáció alakulására gyakorolt hatását nézve feltéte-
lezzük, hogy a házasságukkal elégedettebb párok 
esetében nagyobb hasonlóság várható a betegségrep-
rezentációjuk között abban, ahogyan egymás véleke-
dését észlelik, illetve a percepció pontossága is várha-
tóan nagyobb lesz az ő esetükben. Mindez feltételez-
hetően a kiegyensúlyozott kapcsolatokra jellemző 
őszinte, nyílt kommunikáció eredménye, mely során 
képesek megbeszélni, és egymás felé közvetíteni saját 
vélekedésüket, illetve amely terepet biztosít az eltérő 
vélekedések egyeztetésére is.

A beteg és a partner betegségreprezentációjának 
összehasonlításakor az eredményeket három fő pont-
ban tárgyaljuk: vizsgáljuk a beteg és a partner által ket-
tejük vélekedése között észlelt különbségeket, a házas-
társak betegségreprezentációja közti tényleges különb-
ségeket, illetve mindkét fél esetében megnézzük, men-
nyire pontosan percipiálták a másik vélekedését. 

Az adatok feldolgozása során a Likert-skálán hasz-
nált öt értékhez tartozó csoportokat vetettük össze 
egymással Kruskal-Wallis próba, valamint egyszem-
pontos varianciaanalízis segítségével.

1. Észlelt különbség

Összehasonlítva azt, ahogyan a betegek állapotukat 
megítélik, és ahogyan arról szerintük partnerük véle-
kedik, azt találjuk, hogy minél elégedetlenebbek a 
betegek a házasságukkal, annál nagyobb különbséget 
észlelnek saját és partnerük vélekedése között, bár a 
legtöbb dimenzió esetében ez csupán tendenciaszerű 
alakulás, szigni1káns különbség egyedül a gyógyítha-
tóság (P=0,017) dimenzióban található. Elmondható 
tehát, hogy az elégedettség mértékével arányosan nő 
az egyén megítélése szerint a társával való vélemény-
egyezés (1/a. ábra).

A partner által észlelt különbség esetén kevésbé 
markánsan ugyan mint az előző esetben, de itt is jól 
látható az a tendencia, ahogyan a házassággal való elé-
gedettség növekedésével az egyén közelíti saját és 
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házastársa vélekedését egymáshoz (1/b. ábra). Szigni-
�káns különbség a személyes kontroll (P=0,004) dimen-
zióban �gyelhető meg a házasságával egyáltalán nem 
elégedett és a házasságukkal részben és nagyon elége-
dett csoport tagjai között.

2. Tényleges különbség

Az észlelt különbségek után érdemes meg�gyelni a 
párok vélekedése közti tényleges különbség alakulását, 
ami láthatóan jól követi a korábbiakban is ismertetett 
tendenciát (2. ábra). 

A legnagyobb véleménykülönbség a házasságukkal 
leginkább elégedetlen párok esetén látható, és az elé-
gedettség mértékének fokozódásával egyre inkább 
meg�gyelhetjük a vélekedések egymás felé való köze-
ledését. Ez az eltérés a személyes kontroll (P=0,001), a 
gyógyíthatóság (P=0,053) és a betegség-koherencia 
(P=0,005) esetén tekinthető szigni�kánsnak.

3. Észlelés pontossága

A beteg észlelési pontosságának alakulása a házas-
sággal való elégedettséggel összefüggésben jól látszik a 
gra�kus ábrázoláson is (3/a. ábra). Kiugrik az a fajta 
észlelési pontatlanság, amit a betegek mutatnak a házas-

ságukkal legkevésbé elégedett csoportban. Ahogy nő 
az elégedettség, úgy válik az észlelés egyre pontosabbá, 
bár a másik kategóriában ilyen lényeges eltérést nem 
láthatunk. Valamennyi dimenzió közül a betegség-
koherencia (P=0,025) tekintetében mutatott különb-
ség tűnik szigni�kánsnak. 

A beteg észlelési pontosságához hasonlóan a házas-
társak esetében is azt látjuk, hogy a legpontatlanabb 
észlelést a házasságukkal legkevésbé elégedett párok 
adják (3/b. ábra). 

Ahogy nő az elégedettség mértéke, úgy válik a másik 
vélekedésének percepciója is egyre pontosabbá. Szig-
ni�káns eltérést itt a gyógyíthatóság (P=0,029) és a 
betegség-koherencia (P=0,002) dimenzióinak esetében 
kapunk, ezek mentén tér el leginkább az elégedetlen 
csoport a kapcsolatukkal elégedett csoport tagjaitól.

MEGBESZÉLÉS

Vizsgálatunk elsődleges célja és egyben gyakorlati 
vonatkozásai abban rejlenek, hogy felhívjuk a �gyel-
met a krónikus betegségekkel való megküzdés szem-
pontjából lényeges jelenség fontosságára – ez pedig a 
betegek által saját állapotukról kialakított reprezentá-
ció feltárása. Ezen folyamat, mint azt a korábbi kutatá-
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sok eredményeiből is láttuk [4-18], meghatározza az 
adott betegséghez való érzelmi, kognitív és viselkedé-
ses viszonyulást, és ezen keresztül hatással van a gyó-
gyulás folyamatára. Ennek ismeretében lehetőség nyíl-

na a krónikus betegségek kezelése során különböző 
intervenciók kidolgozására, mely a betegségreprezen-
tációk célzott alakításán keresztül befolyásolhatná a 
betegnek az állapotához való viszonyulását, és azon 
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keresztül hatást gyakorolna magára a gyógyítási-gyó-
gyulási folyamatra.

Az egyént körülvevő társas környezetnek a beteg 
betegségéhez való viszonyulásában, az azzal kapcso-
latban létrejött betegségreprezentáció alakulásában 
játszott szerepének vizsgálata volt kutatásunk egyik 
központi kérdése. Összehasonlítottuk a krónikus beteg-
séggel küzdő házaspárok betegségreprezentációit a 
párkapcsolattal való elégedettség mentén. A párok 
betegségreprezentációinak ténylegesen megjelenő eltéré-
sei mellett vizsgáltuk a házaspárok tagjai által egymás 
vélekedései között észlelt különbségeket, és azoknak a 
másik fél valós véleményével való összevetése révén 
képet kaptunk arról is, hogy az egyének mennyire 
pontosan képesek észlelni párjuk betegségről kialakí-
tott elképzeléseit. Az ugyanis, hogy a beteg és a hozzá 
közelálló házastárs hogyan képesek megosztani egy-
mással a betegséggel kapcsolatos gondolatokat, érzé-
seket, miként viszonyulnak egymás vélekedéseihez, az 
egyik lényeges része a betegséggel való megküzdés 
folyamatának. Nem mindegy ugyanis, hogy azzal az 
egyes családtagok egymástól elszigetelve, magukra 
hagyva néznek szembe, vagy érzik maguk mellett a 
másik támogató jelenlétét. 

Eredményeink számos korábban ismertetett vizsgá-
lat eredményeivel összhangban vannak, melyek iga-
zolták az összefüggést a párkapcsolattal való elégedett-
ség és a beteg állapota között [24, 25, 28, 29, 30]. Mint 
korábban is említettük, ez a kapcsolat kétirányú, hiszen 
a beteg állapota hatással van az egész család életére, a 
párkapcsolat alakulására, ugyanakkor magának a kap-
csolatnak a minősége kezdettől fogva befolyásolja a 
beteg érzelmi állapotát, és ezen keresztül a betegség-
hez való alkalmazkodását. Hiszen a kapcsolat milyen-
sége tükröződik a partner által nyújtott társas támasz 
minőségében is, mely a betegséggel való megküzdés-
nek, a gyógyulás folyamatának egyik fontos összetevő-
jét jelenti. 

A házasság minősége és a házaspár betegségrepre-
zentációi közötti összefüggéseket vizsgálva azt láttuk, 
hogy minél elégedettebb volt a beteg a házasságával, 
annál hasonlóbbnak látta saját és párja vélekedését egy-
máshoz, valamint a betegségreprezentációik is számos 
dimenzió mentén egyre közelebb kerültek egymáshoz. 
Ugyanígy a házassággal való megelégedettség növeke-
désével együtt nőtt a pár tagjainak az egymás véleke-
déseivel kapcsolatos percepciójuk pontossága is. Felté-
telezzük, hogy ez az összhang a kapcsolatukkal elége-
dett párok esetében egyfajta mutatója a köztük lévő 

kiegyensúlyozott, tiszta kommunikációnak, melynek 
során képesek egymás felé közvetíteni saját vélekedé-
süket és képesek oda�gyelni, megérteni partnerük 
viszonyulását. A kapcsolattal való elégedetlenség jelen 
esetben is szélsőséges és egymástól lényegesen eltérő 
vélekedéseket eredményezett a betegséggel kapcsolat-
ban, amiben benne lehet a másik véleménye iránti 
közönyösség, az érdektelenség, �gyelmetlenség, ugyan-
úgy, mint egyfajta �gyelemfelhívás és „provokáció” is, 
mellyel a másik fél törődését próbálják kiváltani. A jól 
működő kapcsolatokban tehát – hasonlóan a jó anya-
gyermek kapcsolathoz – benne van az a képesség, 
hogy képesek vagyunk egymással megosztani az élmé-
nyeinket, a vélekedéseinket, az érzéseinket, képesek 
vagyunk a másik fél megértésére, élményeink kölcsö-
nös átélésére és megosztására, amivel jelezzük a másik 
felé, hogy megtartjuk, támogatjuk egymást, és bizton-
ságot nyújtunk egymás számára.

Egy ilyen támogató jellegű kapcsolat pozitívan befo-
lyásolja az egészségi állapotot, hiszen elősegíti az egyé-
nek pszichológiai jóllétét, fokozza az egészségvédő 
viselkedést, és a személyes gondozás, törődés révén 
hozzájárul az egészség fenntartásához. Fontos szere-
pet játszik ebben a folyamatban a kommunikáció, mely 
a krónikus betegség sikeres kezeléséhez szükséges 
koordináció és szervezés lényeges része. A házastársak 
közti nyílt, őszinte kommunikáció azon kívül, hogy 
lehetőséget ad az érzelmek szabad kifejezésére, csök-
kenti a pszichés terhet, feszültséget mindkét félben, 
ami megkönnyítheti számukra az adott helyzethez 
való alkalmazkodást.

ÖSSZEGZÉS ÉS KITEKINTÉS

Vizsgálatunkkal hozzá kívántunk járulni a krónikus 
betegséghez való alkalmazkodás és ennek során az 
egyénben lejátszódó folyamatok megismeréséhez, a 
házastársi kapcsolattal való elégedettség függvényé-
ben. Azt találtuk, hogy minél elégedettebb volt a beteg 
a házasságával, annál hasonlóbbnak látta saját és párja 
vélekedését egymáshoz, valamint a betegségreprezen-
tációik is számos dimenzió mentén egyre közelebb 
kerültek egymáshoz. Ugyanakkor a házassággal való 
megelégedettség növekedésével együtt nőtt a pár tag-
jainak egymás vélekedéseire vonatkozó percepciójá-
nak pontossága is. 

Eredményeink felvetik a párterápiák alkalmazásá-
nak lehetőségét és indokoltságát a krónikus betegsé-
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gekkel való megküzdés során. Ugyanis a párkapcsolat-
tal való elégedettség mint fontos közvetítő tényező 
szerepet kap a betegséghez való alkalmazkodás folya-
matában. Így a szakember abban tud segíteni a párok-
nak, hogy képesek legyenek megosztani egymással a 
betegséggel kapcsolatos élményeiket, érzéseiket, gon-
dolataikat, képessé váljanak arra, hogy megértsék a 
másik álláspontját, empátiát mutatva irányába, ezáltal 
segítve őt a helyzettel való megküzdésben. Ez a folya-
mat nemcsak a betegséghez való alkalmazkodásban 
segítheti őket, hanem a tényezők egymásra hatásából 
fakadóan hosszú távon a kapcsolattal való nagyobb 
megelégedést is eredményezheti. Így a házassági konf-
liktusok kezelése, illetve a társas támasz tudatosabb 
bevonása a gyógyító munkába jogosnak tűnik, és 
igényli annak további klinikai vizsgálatokkal történő 
megerősítését.
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Összefoglalás: Közleményünkben azokat a tényezőket tekintjük át, amelyeknek szerepük lehet abban, 
hogy a cukorbetegek életminősége jelentős mértékben rosszabb a nem cukorbetegekénél, s nem ritkán 
más krónikus betegségben szenvedőkénél is. A cukorbetegség sajátos „modellbetegség”-nek tekinthető, 
hiszen a kórkép mindkét típusa esetén alapvető a betegek saját részvétele a betegség kezelésében. Ez a 
szempont igen fontos a betegek életminőségének alakulásában is. A tanulmányban érintünk számos, az 
életminőség mérésével és monitorozásával kapcsolatos nyitott kérdést is, melyek megválaszolása további 
kutatásoktól várható. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy az életminőség kutatásának, az azt igen 
nagymértékben meghatározó pszichoszociális tényezők feltárásának az elméleti eredményeken túlmenő-
en azt is kell eredményeznie, hogy ezek az ismeretek beépüljenek a cukorbetegek gondozásának gyakorla-
tába is. Már a jelenlegi ismeretek alapján is kijelenthető, hogy az életminőség és a cukorbetegség kezelésének 
klinikai eredményessége között szoros kapcsolat van. Fontos annak tudatosítása is, hogy a morbiditás és a 
mortalitás javítása mellett az életminőség javítása önmagában is alapvető feladat a cukorbetegek gondo-
zása során, s e cél eléréséhez a hatékony magatartásorvoslási módszerek is segítséget jelentenek.
Kulcsszavak: életminőség, cukorbetegség, pszichoszociális faktorok, életminőség javítása

Summary: In this article we review the factors that may impact on the quality of life (QoL) of diabetic 
patients, rendering their quality of life substantially impaired compared to non-diabetic individuals and 
even to patients with other chronic diseases. Diabetes may be considered as a special „model disease”, since 
the active participation of the patients in their own treatment is essential in both types of the disease. This 
is also an important point with respect to the quality of life of the patients. In this paper we will review 
some still open questions about measuring and monitoring quality of life, the answers to which is expected 
from further research. We also emphasize the importance of quality of life research and the studies which 
aim to dissect the contribution of psychosocial factors in determining QoL. We propose that the results of 
those studies will need to be integrated into clinical practice. According to the recent 6ndings clinical e7ec-
tiveness of the diabetes therapy is strongly associated with quality of life. It is also important to emphasize 
that improving QoL is an important goal of treating diabetic patients, in addition to reduce mortality and 
morbidity. Recent work has con6rmed the e7ectiveness of several behavioral treatments in achieving that 
goal. 
Keywords: quality of life, diabetes mellitus, psychosocial factors, improvement of the quality of life
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BEVEZETÉS

Napjainkban a fejlett országokban a cukorbetegség 
az egyik legnagyobb népegészségügyi jelentőségű kró-
nikus betegség. Bár „cukorbetegség”, illetve „diabetes 

mellitus” elnevezés alatt két, sok szempontból nagyon 
különböző típusú betegséget értünk, a klinikai kép 
számos jellegzetessége, a szövődmények spektruma és 
egyéb szempontok miatt sokszor egységesen „cukor-
betegségről” vagy „diabetes”-ről beszélünk. Tanulmá-



nyunkban csak az esetek 90%-át kitevő II. típusú dia-
beteses betegek életminőségéről lesz szó, így amikor 
külön jelölés nélkül használjuk a „cukorbetegség” vagy 
„diabetes” szavakat, az a II. típusú diabetesre vonatkozik. 

A cukorbetegség prevalenciája a fejlett országokban 
4-8% között van, s a betegek kb. 90%-a II. típusú cu-
korbetegségben szerepel, bár ettől egyes népcsoportok 
esetében lényeges eltérés lehetséges [1, 2, 3]. A cukor-
betegség prevalenciája az Egyesült Államokban az 
utóbbi 30 év során megduplázódott [4], s ez a trend a 
többi ipari országban is hasonló. Hazánkban az orszá-
gos reprezentatív adatokat szolgáltató Hungarostudy 
2002 tanulmány adatai alapján a diabetes prevalenciá-
ja 6,4% [5].

A diabetes és a szövődmények kezelése, az alapbe-
tegség és a társbetegségek miatti kórházi ápolás, mun-
kaképesség-csökkenés rendkívüli anyagi terhet ró a 
fejlett társadalmakra. A cukorbetegség fennállása az 
életkorra korrigált halálozást legalább kétszeresére 
növeli [6, 7], s a cukorbetegség és szövődményeinek 
fennállása nagymértékben befolyásolja a betegek és 
családjuk életminőségét is [8].

Életminőség és diabetes – jelentőség, mérőeszközök

Egy krónikus betegség kialakulása, felismerése, a 
betegség kezelése mindenképpen a beteg életének sok-
szor drasztikus megváltozásával jár. A cukorbetegség 
az elemi életfunkciókkal kapcsolatos tevékenységek 
(étkezés, folyadékbevitel) módosítására, korlátozására 
kényszeríti a betegeket, rendszeres gyógyszerszedést 
követel meg, s több-kevesebb fájdalommal, tünettel jár 
együtt. Mindezek az életminőség romlását eredmé-
nyezik, s ez nem ritkán a terápiás együttműködés és a 
beteg életkilátásainak romlását vonja maga után [8]. 

Az életminőség mérése, annak a beteg gondozása 
során történő monitorozása olyan információkat nyújt-
hat, amelyek a szokásos gondozás során gyűjtött klini-
kai adatokkal nem feltétlenül észlelhetők. Az életmi-
nőség romlása változatlan klinikai-belgyógyászati álla-
pot mellett jelezheti például depresszió, depressziós 
tünetek jelentkezését, egyéb pszichoszociális tényezők 
kedvezőtlen változását, a beteg, esetleg a hozzátartozó 
kiégését. 

Az életminőség javítása, illetve a sok esetben elke-
rülhetetlen romlás lassítása a krónikus betegek kezelé-
sének egyik legfontosabb célja. A modern „nyugati” 
orvoslás �gyelme egyre inkább bizonyos, egyébként 
természetesen igen fontos laboratóriumi értékek, bio-

markerek monitorozására (például HbA1c, vizeletben 
történő fehérjeürítés, stb.) koncentrál, míg a beteg 
életminőségét sokszor a fenti markerek által jelzett 
folyamatoknál nagyobb mértékben befolyásoló pszi-
choszociális tényezők elsikkadnak. E tényezők �gyel-
men kívül hagyása a beteg életminőségének, életkilá-
tásainak bizonyítható romlását eredményezi [8, 9, 10, 
11]. 

A cukorbetegség a krónikus betegségek között 
rendkívül érdekes „modellbetegség”, hiszen alapvető 
fontosságú a betegek aktív részvétele a betegség moni-
torozásában, kezelésében. Az étrendre és az életmódra 
vonatkozó előírások, szabályok �gyelembevétele, 
követése, a vércukor otthoni monitorozása, az inzulin-
kezelés bizonyos határok és keretek közötti változtatá-
sa példaértékű a betegeknek a krónikus betegség keze-
lésébe történő bevonását, esélyerősítését („empower-
ment”) illetően. Hazánkban (és talán kisebb mérték-
ben Európában és Észak-Amerikában is) az orvos-
beteg kapcsolat aszimmetrikus, egyirányú, s a beteg 
kezelése az őt gondozó orvos feladata, a cukorbetegség 
esetében a vércukorszint önmonitorozása, az inzulin 
adagjának a beteg által, az aktuális körülményektől 
függően, bizonyos keretek között történő módosítása 
egyre gyakrabban a gondozás integráns része. Nagyon 
fontos ugyanakkor annak hangsúlyozása, hogy a bete-
geknek a gondozásba történő bevonása során elenged-
hetetlen a komplex pszichoedukációs előkészítés, a 
betegek pszichés állapotának, együttműködésének 
folyamatos követése, a megfelelő társas és intézményi 
támogatás meglétének biztosítása. Amennyiben ugya-
nis az önmonitorozás, illetve a gyógyszerelés módosí-
tásának lehetősége nem jár együtt a beteg megfelelő 
felkészítésével, az fokozott pszichés terhet jelent a be-
teg számára, szorongáshoz, frusztrációhoz, kiégéshez 
vezet, s az életminőség és az életkilátások romlását 
eredményezi [10, 11, 12]. 

Jelenleg az életminőség mérése cukorbetegek köré-
ben is standard kérdőívek segítségével történik. Ugyan-
akkor nagyon ritkán alkalmazzák ezeket a mérőeszkö-
zöket a mindennapi betegellátás gyakorlatában. A kli-
nikai tanulmányok esetében az adott vizsgálat céljaira 
leginkább megfelelő kérdőív kiválasztása a vizsgálat 
konkrét céljainak ismeretében történhet. Más kérdő-
ívre van szükség, illetve más kérdőívvel kaphatunk 
megbízható eredményeket akkor, ha például valamely 
inzulinkészítmény hatását kívánjuk demonstrálni, 
illetve ha az önmonitorozás, vagy különböző pszichés 
tényezők szerepére vagyunk kíváncsiak. 
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Krónikus betegek életminőségének mérésekor több 
kérdőív együttes használata javasolt [13]. Mindenkép-
pen célszerű legalább egy általános és egy betegség-
speci�kus kérdőív együttes alkalmazása. Cukorbete-
gek körében leggyakrabban a Medical Outcome Study 
során kifejlesztett SF-36 kérdőívet, illetve annak rövi-
dített verzióit alkalmazzák. Több vizsgálatban alkal-
mazták ezen kívül még a Sickness Impact Pro�le-t, a 
Nottingham Health Pro�le-t, az EuroQol kérdőívet és 
a „World Health Organization Quality of Life Questi-
onnaire”-t (WHOQOL). E kérdőívek legtöbbjének 
van validált magyar változata is [13].

Az elmúlt 15-20 évben igen sok betegségspeci�kus 
kérdőívet fejlesztettek ki. E mérőeszközök között van-
nak olyanok, amelyek az életminőség több, diabetes-
speci�kus területét mérik fel (Diabetes Quality of Life 
– DQOL; Diabetes-39; Diabetes Care Pro�le – DCP; 
Diabetes Impact Management Scale – DIMS; Diabetes 
Speci�c Quality of Life Scale – DSQOLS; Audit of Dia-
betes Dependent Quality of Life – ADDQOL), míg 
mások egyes szűkebb területre, esetenként egyes 
komplikációk hatására koncentrálnak. A DCP és a 
Diabetes Health Pro�le (DHP) kérdőív elsősorban II. 
típusú cukorbetegek számára készült, míg a DQOL, 
DSQOLS kérdőív több olyan területre is koncentrál, 
amely elsősorban I. típusú betegség esetén releváns 
[14]. 

A mérőeszközök számának ezen bősége részben 
előnyös, hiszen lehetőséget ad az adott tanulmány kér-
déseinek, céljainak, a vizsgált betegcsoportnak legin-
kább megfelelő kérdőeszköz kiválasztása. A „bőség 
zavara” ugyanakkor problematikus is, hiszen lényege-
sen megnehezíti az egyes tanulmányok eredményei-
nek összehasonlítását és azt is, hogy az életminőség 
mérése elterjedjen a klinikai gyakorlatban is.

Az életminőséggel kapcsolatot mutató tényezők 
cukorbetegek körében

A legtöbb tanulmány, amelyben cukorbetegek élet-
minőségét általános életminőség kérdőívek alkalma-
zásával a teljes populáció életminőségéhez hasonlítot-
ták, azt találta, hogy a cukorbetegek életminősége lénye-
gesen rosszabb, mint a nem diabeteses populáció kör-
ében mért érték (összefoglalásul: [8]), bár egyes tanul-
mányok nem találtak ilyen különbséget [15]. A legtöbb 
tanulmányban ugyanakkor nem elemezték részletesen 
a rosszabb életminőséggel kapcsolatban álló tényező-
ket, illetve a társbetegségek szerepét. Rubin és munka-

társai több vizsgálatban és a már idézett összefoglaló-
ban is azt fogalmazták meg, hogy a cukorbetegek élet-
minőségét legnagyobb mértékben a cukorbetegség 
szövődményeinek megléte vagy hiánya, e szövődmé-
nyek súlyossága, illetve a társbetegségek, elsősorban a 
depresszió jelenléte határozza meg, míg a szövődmé-
nyektől mentes betegcsoport életminősége nem feltét-
lenül különbözik az általános populáció életminőségé-
től [8].

A legtöbb tanulmányban az átlagpopulációs min-
tákhoz és számos egyéb krónikus betegcsoporthoz 
hasonlóan azt találták, hogy a cukorbeteg nők rosz-
szabb életminőségről számoltak be, a diabetes kezelé-
sével kevésbé voltak elégedettek, mint fér� betegtársa-
ik. Az életkor és az életminőség kapcsolata cukorbete-
gek körében is hasonlóan alakul, mint azt más króni-
kus betegségekkel kapcsolatosan leírták. Míg az idő-
sebb betegek általában a kérdőívek �zikai működést 
mérő skáláin érnek el rosszabb pontszámot, a mentális 
állapotot mérő alskálák esetében általában a �atalabb 
betegek életminősége rosszabb, ami fokozott frusztrá-
ciót, szorongást, depressziót, a jövőtől való félelmet 
takar.

A cukorbetegséggel kapcsolatos tényezők (a beteg-
ség fennállásának tartama, a vércukorszint beállításá-
nak sikeressége, a kezelés módja: étrendi szabályok, 
szájon át szedett gyógyszerek, inzulin) és a betegek élet-
minősége közötti kapcsolattal számos tanulmány fog-
lalkozott, s az eredmények sokszor ellentmondóak. 
Ezen ellentmondások oka sokszor nem teljesen ismert, 
ugyanakkor a vizsgált betegpopulációk közötti különb-
ségek, az alkalmazott életminőség-mérő eszközök külön-
bözősége, illetve az elemzések terén alkalmanként 
tapasztalható módszertani problémák (többváltozós 
elemzések hiánya) mindenképpen hozzájárul e kérdé-
sek tisztázatlanságához. Összességében úgy tűnik, 
hogy a diabetes hosszabb fennállása rosszabb életmi-
nőséggel jár együtt [16], bár ezzel ellentétes eredmé-
nyeket is közöltek [17, 18]. Ugyanakkor a rendelkezés-
re álló adatok alapján nem tudjuk biztosan kizárni, 
hogy a cukorbetegség hosszabb fennállása és a ros-
szabb életminőség között tapasztalt kapcsolat a szö-
vődmények nagyobb gyakorisága miatt mutatkozik. 
Az ugyanis egyértelmű a vizsgálati adatokból, hogy a 
cukorbetegség szövődményeinek kialakulása, különö-
sen több szövődmény halmozódása, illetve a szövőd-
mények súlyosbodása a betegek életminőségének nagy-
fokú romlásával jár együtt az életminőség minden 
(testi, lelki és szociális) dimenziójában. A szövődmé-
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nyek jelenléte nagymértékben növeli a depresszió és a 
szorongás egyidejű fennállásának kockázatát is [18].

A cukorbetegség kezelésének módja, illetve a vércu-
kor önmonitorozás alkalmazása és gyakorisága, vala-
mint az életminőség egyes dimenziói közötti kapcsolat 
vizsgálata is ellentmondó eredményekre vezetett. Az 
eredményekből (itt II. típusú cukorbetegekről van szó) 
úgy tűnik, hogy az inzulinkezelés az étrendi szabályok 
követésével, illetve a tablettás antidiabetikumok alkal-
mazásával összevetve a vizsgálatok valamelyest nagyobb 
részében járt rosszabb életminőséggel [16, 19, 20], bár 
számos vizsgálat ezzel ellentétes következtetésre jutott 
[18, 21]. Az eredmények közötti ellentmondások okai 
között fontos szerepet játszik az alkalmazott mérőesz-
közök különbözősége, illetve a vizsgált csoportok 
közötti különbségek. 

A következőkben a pszichoszociális tényezők és az 
életminőség kapcsolatát tárgyaljuk. E tekintetben igen 
fontos a Rose és munkatársai [15], illetve egy olasz 
munkacsoport [12] által végzett tanulmányok ered-
ményeinek �gyelembevétele. Ezen eredményeket ösz-
szegezve hangsúlyozzuk, hogy a terápia megválasztá-
sánál más krónikus betegségekhez hasonlóan nagyon 
fontos a beteg egyéni sajátosságainak, személyiségje-
gyeinek és megbirkózási stratégiáinak ismerete, �gye-
lembe vétele, illetve azok célzott módosítása a maxi-
mális egészségnyereség (úgy életkilátások, mint élet-
minőség terén) elérése érdekében. Rose és munkatárai 
ugyanis arra mutattak rá komplex elemzésükben, hogy 
a diabetes klinikai jellemzői, s a fentebb tárgyalt egyéb 
tényezők mellett a betegek életminőségét nagymér-
tékben befolyásolták a beteg személyiségjellemzői, va-
lamint megbirkózási stratégiáinak hatékonysága. Az 
olasz munkacsoport arra mutatott rá, hogy a vércukor 
önmonitorozása javíthatja a betegek életminőségét, de 
csak akkor, ha a beteg képes a mért értékek értelmezé-
sére, s a kezeléssel való integrálására, azaz képes a mért 
értékek alapján az inzulin adagjának, vagy más ténye-
zőnek szükség szerinti módosítására. Mindez azt bizo-
nyítja, hogy a cukorbetegek kezelésének sikerességét 
döntően meghatározhatja a komplex pszichoedukáció 
alkalmazása, a beteg egészségmagatartásának, meg-
birkózási stratégiáinak fejlesztése. Enélkül ugyanakkor 
a terápia kedvezőtlen pszichológiai és testi következ-
ményekre vezethet.

A társadalmi helyzet és az életminőség közötti kap-
csolatot számos tanulmányban igazolták, s e vizsgála-
tok eredménye egyöntetűen azt mutatta, hogy a rosz-
szabb társadalmi helyzetű betegek (alacsonyabb isko-

lai végzettség, rosszabb anyagi helyzet) életminősége 
rosszabb volt. Ezen eredmény hátterében számos 
tényező állhat. Az alacsonyabb iskolázottságú egyének 
munkavégző képességét a betegség hátrányosabban 
befolyásolhatja, e betegek sok esetben kevésbé rendel-
keznek hatékony megbirkózási stratégiával, s gyako-
ribb körükben a depresszió is. A diabetes (s hasonló-
képpen a veseelégtelenség is) a betegség korai szaka-
szában hosszú évekig nagyrészt tünetmentes, ugyan-
akkor a későbbi szövődmények sikeres megelőzése ér-
dekében sokszor igen radikális életmódbeli változá-
sokra, rendszeres gyógyszerszedésre van szükség. A fel-
tételezett jövőbeni nyereség érdekében a jelenben ho-
zott jelentős áldozat („befektetés”) nem minden társa-
dalmi réteg számára tűnik racionálisnak. A kulturáli-
san és társadalmilag meghatározott különbségek a világ-
látás, egészség- és betegségpercepciók, életstratégiák 
terén nagymértékben felelősek a társadalmi helyzet és 
a betegségek epidemiológiája, illetve a betegek életmi-
nősége, életkilátásai között konzekvensen kimutatható 
különbségek (az egészség terén található társadalmi 
egyenlőtlenségek) kialakulásáért. 

A pszichés tényezők, megbirkózási stratégia, társas 
támogatottság, az egészségről és a betegségről, annak 
kezelhetőségéről, az azzal kapcsolatos felelősségről 
alkotott vélekedések és elképzelések azért is nagy jelen-
tőségűek, hiszen ezek egy része megfelelő, célzott pszi-
choszociális terápiás módszerekkel befolyásolható, s 
ezáltal a betegek életminősége, együttműködési kész-
sége, életkilátásai is javíthatók. 

Depresszió és életminőség diabeteses betegek körében

Számos prospektív klinikai tanulmány, keresztmet-
szeti felmérés egybehangzóan igazolja a diabetes és a 
depresszió közötti szoros kapcsolatot. A cukorbeteg-
ség fennállása esetén legalább kétszeres a depresszió 
fennállásának kockázata az átlagpopulációhoz képest 
[10, 11, 22]. Azt is sok vizsgálat eredménye támasztja 
alá, hogy a depresszió fennállása a II. típusú diabetes 
kialakulásának független prediktora [23, 24]. Egybe-
hangzó eredmények igazolják azt is, hogy a depresszió 
fennállása rosszabb vércukor kontrollal, a szövődmé-
nyek kialakulásának nagyobb kockázatával, rosszabb 
életminőséggel és az egészségügyi szolgáltatások foko-
zott felhasználásával jár együtt e betegcsoportban. 

E kapcsolat hátterében számos tényező állhat. A dep-
resszió fennállása fokozott szimpato-adrenerg aktivi-
tással, a mellékvesekéreg fokozott hormontermelésé-
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vel, fokozott inzulinrezisztenciával és számos gyulla-
dásos citokin fokozott termelődésével jár együtt [10]. 
Mindezek együttesen hozzájárulhatnak a diabetes ki-
alakulásához, az anyagcserezavar kezelésének kisebb 
hatékonyságához. Figyelembe kell venni természete-
sen az antidepresszív gyógyszerek esetleges anyagcse-
re mellékhatásait, a depresszióhoz gyakran társuló elhí-
zás szerepét is. Ugyancsak fontos szerepet kap a dep-
ressziós beteg rosszabb együttműködési készsége, az 
étrendi előírások �gyelmen kívül hagyása, a gyógysze-
res kezelés kihagyása is. Másfelől az is ismert és doku-
mentált, hogy a vércukorszint ingadozása a hangulat 
változásait vonhatja maga után [10]. 

Mindezek miatt nem szorul különösebb magyará-
zatra, hogy számos szerző javasolja a cukorbetegek rend-
szeres depresszió-szűrését. E célra elsősorban önkitöl-
tő kérdőívek (Beck Depression Inventory – BDI, Cen-
ter for Epidemiologic Studies–Depression – CES-D 
scale), esetleg célzott kérdések javasolhatók. A felis-
mert depresszió kezelése mind pszichoterápia, mind 
gyógyszerek alkalmazásával eredményes e betegcso-

portban, s a depresszió javulása az anyagcserekontroll, 
valamint az életminőség egyértelmű javulását eredmé-
nyezi [9, 25]. 

Hazánkban a Hungarostudy 2002 felmérés volt az 
első, amelynek keretében egy országosan reprezenta-
tív mintán felmértük a diabetes prevalenciáját, a cu-
korbetegséggel kapcsolatos depresszió gyakoriságát és 
a depresszió és az életminőség kapcsolatát. Eredmé-
nyeink alátámasztják a nemzetközi adatok alapján fel-
állított hipotézisünket, mely szerint a cukorbetegek kö-
rében lényegesen gyakoribb volt a depresszió előfor-
dulása, mint a nem cukorbeteg egyének körében, s a 
depresszió fennállása a cukorbeteg csoportban foko-
zott betegségteherrel, rosszabb alvásminőséggel és rosz-
szabb életminőséggel járt együtt (1. ábra). 

Mindezek ismeretében elfogadhatatlan, hogy nem-
zetközi adatok szerint az e terápiára szoruló betegek-
nek csak mintegy harmada részesül kezelésben [10, 
23], míg ez az arány saját felmérésünkben a középsú-
lyos vagy súlyos depressziós csoportban csak 16% volt. 
A rendelkezésre álló adatok egyértelműen azt mutat-

1. ábra
A depresszió, betegségteher és az életminőség kapcsolata cukorbetegek körében

a Hungarostudy 2002 felmérés adatai alapján

(IIRS: Illness Intrusiveness Rating Scale – Betegségteher index; WHO WB: World Health Organization Wellbeing Scale)
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ják, hogy a magatartásorvoslási és pszichoszociális 
módszerek lényegesen javítják a betegek kezelésével és 
gondozásával elért eredményeket [9]. E beavatkozások 
javítják a betegek együttműködési készségét, az anyag-
csere kontrollt, csökkentik a betegséggel kapcsolatos 
stresszt és javítják a betegek életminőségét. Egy meta-
analízis igazolta, hogy a magatartásorvoslási módsze-
rek javítják az anyagcsere kontrollt, csökkentik a cu-
korbetegséggel kapcsolatos kórházi kezelések számát, 
valamint az egészségügyi források felhasználását [26]. 
Mindezek alapján határozottan úgy gondoljuk, hogy 
feltétlenül indokolt volna a cukorbetegek életminősé-
gének, pszichés állapotának monitorozása a gondozás 
során, s szükség esetén a megfelelő intervenció alkal-
mazása jelentős mértékben javíthatná a betegek élet-
minőségét és életkilátásait.
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Összefoglalás: A modern ipari társadalmakban az alvás-ébrenlét ciklus zavarai igen gyakoriak, s számos 
nagy visszhangot kiváltott tanulmány eredményei felhívták a 6gyelmet arra, hogy az alvászavarok nép-
egészségügyi jelentőségű problémát jelentenek. Az alvással kapcsolatos panaszok mind egyéni, mind tár-
sadalmi és gazdasági szinten súlyos teherként jelentkeznek. Az inszomnia a leggyakoribb alvászavar, amely 
gyakran jár együtt egyéb társbetegségekkel, és nappali tünetekhez (álmosság, fáradtság, teljesítőképesség 
csökkenése stb.) vezet. Prospektív vizsgálatok eredményei alapján feltételezhető, hogy az inszomnia a dep-
resszió önálló kockázati tényezője. Az inszomniás betegeknek rosszabb az életminősége és súlyosabb 
teherként élik meg a különböző testi betegségeket. Az egészségügyi és gazdasági következményekhez 
hozzájárul, hogy az inszomniában szenvedők több időt töltenek betegállományban, magasabb közöttük a 
balesetek kockázata és nagyobb mértékben veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. Az inszomnia 
gyakorisága a külföldi tanulmányok eredményeihez hasonlóan igen magas a magyar lakosság körében is.
Kulcsszavak: inszomnia, életminőség, depresszió, epidemiológia

Summary: Disorders of sleep–wakefulness are very frequent in the modern, industrialized societies, more-
over – as several recent studies pointed out – they present a major public health problem. Sleep problems 
are associated with a substantial disease burden at both individual and societal level. Insomnia is the most 
frequent sleep disorder and it is frequently associated with a number of somatic and psychiatric disorders. 
It has also been demonstrated that insomnia causes various daytime symptoms (daytime sleepiness, 
fatigue, depressed mood, lack of energy). Results of several prospective studies suggest that insomnia is an 
independent risk factor of depression. Patients with insomnia have impaired quality of life and they per-
cieve the burden of somatic diseases more sever then individuals without insomnia. Health care and eco-
nomic consequences are also contributed by facts that patients with insomnia spend more time on sick 
leave, they have a higher risk of accidents and they use health services more often. This contributes to the 
indirect costs of insomnia. The prevalence of insomnia is high in the Hungarian population, similarly to that 
found by surveys in other European countries. 
Keywords: insomnia, quality of life, depression, epidemiology
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BEVEZETÉS

Az inszomnia a leggyakoribb alvászavar, a felméré-
sek szerint több mint 60 millió amerikai lakos szenved 
alváselégtelenségben [1]. Az utóbbi években növekvő 
�gyelem irányul az alvászavarok gyakoriságának és 
következményeinek felmérésére. Az eddig megjelent 
epidemiológiai tanulmányok igazolták, hogy az in-
szomnia előfordulása számos ország lakossága kö-
rében igen magas, és rámutattak az inszomnia egész-

ségügyi, társadalmi és gazdasági következményeire is. 
Saját, országosan reprezentatív felmérésünk eredmé-
nyei igazolták, hogy Magyarországon a nyugat-euró-
pai országokban tapasztaltakhoz hasonló helyzettel 
számolhatunk [2].

Az inszomnia diagnózisának felállításához az alvás-
sal kapcsolatos tünetek és panaszok (az elalvás nehezí-
tettsége és/vagy gyakori vagy tartós éjszakai ébredé-
sek, a kívánatosnál korábbi felébredés, illetve elégtelen 
alvásminőség) fennállása mellett a következményes 
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fáradtság, teljesítménycsökkenés vagy nappali aluszé-
konyság jelenléte is szükséges. Az esetek egy részében 
a nappali panaszok hátterében a cirkadián ritmus za-
vara áll. Ilyenkor nem az alvás minősége romlik, ha-
nem az elalvás időzítése tolódik el.

Az inszomnia diagnózisa elsősorban a betegtől 
nyert anamnézisen, esetleg alvásnaplóból származó 
adatokon alapul, de fontos szerepe lehet a hálótárstól 
felvett heteroanamnézisnek is. Alkalmanként szükség 
lehet alváslaborban végzett poliszomnográ�ás vizsgá-
lat elvégzésére is. Különösen fontos lehet az eszközös 
vizsgálat akkor, ha a kifejezett nappali álmosság/alu-
székonyság a vezető tünet, amelynek hátterében egyéb 
alvászavarok (például alvási apnoe, narkolepszia) is 
állhatnak.

Az elalvás nehezítettségének mértékét az alváslaten-
ciával mérjük, amely a lámpaoltástól az elalvásig el-
telt időt jelenti. Erre vonatkozóan a betegtől, az alvás-
naplóból, vagy a poliszomnográ�ás vizsgálat adataiból 
nyerhetünk információt. A gyakori éjszakai ébredé-
sekről érdemes megjegyezni, hogy a rosszul alvó egyén 
nem feltétlenül éli meg a felébredést – ilyenkor a nap-
pali következmények (fáradtság, álmosság, kognitív 
zavarok) hívják fel a �gyelmet a háttérben álló alvásza-
varra. 

Az inszomnia prevalenciája és jelentősége

A korábbi epidemiológiai tanulmányok igen eltérő 
eredményeket (6–50%) közöltek az inszomnia gyako-
riságára vonatkozóan. Ennek hátterében elsősorban az 
eltérő diagnosztikus kritériumok és a vizsgált minták 
eltérései álltak [3]. Újabban egységesebb, a DSM-IV 
vagy BNO-10 kritériumain alapuló eszközöket hasz-
nálnak az epidemiológiai vizsgálatokban [4], s ezáltal 
könnyebbé vált az eredmények összehasonlítása is. Az 
ilyen módszereket alkalmazó felmérések eredményei 
alapján az európai országokban az inszomnia preva-
lenciáját 6–9% körülire becsülik az átlagnépesség kör-
ében [3, 5, 6, 7, 8]. 

A felnőtt magyar lakosság körében végzett, egész-
ségmagatartást és egészségi állapotot vizsgáló kereszt-
metszeti tanulmány, a Hungarostudy 2002 keretében  
több mint 12 000 fős reprezentatív mintán mértük fel 
az inszomnia tüneteinek előfordulását [2]. A hazai 
adatok szerint a megkérdezettek igen magas aránya, 
csaknem fele számolt be legalább egy inszomniás 
tünetről. Az Athén Inszomnia Skála [9, 10] alapján az 
inszomnia gyakorisága a mintában 9,2% volt [2], mely 

igen jól egyezik több európai országban végzett felmé-
rés eredményeivel. 

Számos tanulmányban leírták az alvással kapcsola-
tos panaszok gyakoriságának  növekedését az életkor 
előrehaladtával [7]. Egyes szerzők szerint ez a meg�-
gyelés azonban egyéb tényezők hatására vezethető visz-
sza, és az életkor előrehaladásának önmagában nin-
csen közvetlen, az alvás romlását előidéző hatása [7, 
11]. Saját adataink szerint az inszomnia gyakorisága a 
65 év felettiek körében 16% volt, ami négyszerese a 25 
év alattiak körében mért értéknek, és az életkornak a 
társváltozókra történő korrekciója után is az inszom-
nia önálló prediktora maradt [2]. A legtöbb vizsgálat 
eredményei azt mutatták, hogy az inszomnia előfor-
dulása a nők körében 1,5-2-szer olyan magas, mint a 
fér�ak között [7]. Hazai eredményeink ezzel a meg�-
gyeléssel egybehangzóak (nők: 12% vs fér�ak: 6%; 
p<0,001). A női nem és az inszomnia kapcsolata több-
változós elemzésben is, a társváltozókra történt sta-
tisztikai korrekciót követően is szigni�káns maradt 
(esélyhányados [OR]=1,671; p<0,001).

A krónikus alváshiány az ipari társadalmakban 
egyre gyakoribb jelenség, több tanulmányban is ki-
mutatták, hogy az utóbbi évtizedekben nagymérték-
ben csökkent az átlagos alvásidő [12, 13]. Az életkorra 
speci�kus alváshiány [6] saját adataink szerint a �atal, 
18-25 év közötti �atalok körében volt a legmagasabb 
(20%), de igen gyakori volt a középkorú lakosságnál is 
[2].

A rosszabb társadalmi helyzetet jelző alacsonyabb 
iskolázottság összefüggésben áll az inszomnia gyako-
ribb előfordulásával [7]. Hazai adataink szerint az is-
kolázottság a többi szociodemográ�ai mutató, a társ-
betegségek és a krónikus fájdalom �gyelembevételét 
követően is erős kapcsolatot mutatott az inszomnia 
fennállásával (p<0,001) [2]. 

Ezen adatok annál is inkább elgondolkoztatóak, 
mivel egyes becslések szerint az inszomniás betegek 
mindössze 5%-a fordul ezzel a problémával orvosá-
hoz, így csak nagyon kevés esetben születik megfelelő 
diagnózis, és így az adekvát kezelésre sincs lehetőség.

Az inszomnia okai

Primer inszomniáról akkor beszélünk, ha az in-
szomnia hátterében nem tudunk kimutatni oki ténye-
zőt. E diagnózis általában az inszomniához vezető be-
tegségek kizárásán alapul. A legtöbb esetben azonban 
szekunder inszomniával állunk szemben, amelynek 
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kiváltó okait az 1. táblázatban foglaltuk össze. A táblá-
zatból látható, hogy szinte minden olyan betegség, 
amely éjszakai tünetekkel (például fájdalommal, lég-
zészavarral, metabolikus zavarral, vagy mozgászavar-
ral) jár, inszomniához vezethet. Ugyanakkor az alap-
betegség kezelésére használt gyógyszerek, vagy azok 
elvonása is okozhat inszomniát. Ismert továbbá a pszi-
chiátrai betegségek szoros kapcsolata az inszomniával [14].

A vesebetegségek és fájdalommal járó kórképek 
talaján különösen gyakran alakulnak ki nehezen kezel-

hető alvászavarok [15]. Saját felmérésünk szerint a dia-
lizált betegek között az inszomnia prevalenciája 19%, 
ami kétszerese az egészséges populációban mért szint-
nek [16]. Fontos annak kiemelése is, hogy e súlyos be-
tegségben szenvedő egyéneknél a sikeres vese-transzp-
lantáció az alvással kapcsolatos panaszok gyakoriságá-
nak csökkenésével jár: vesetranszplantált betegek kör-
ében az inszomnia gyakorisága nem különbözött az 
átlagnépesség  körében tapasztalt prevalenciától [17]. 
A krónikus vesebetegségben szenvedőkhöz hasonlóan 
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- a7ektív zavarok, szorongásos kórképek, szkizofrénia, evészavarok
- nyugtalan láb szindróma, alvás alatti periodikus lábmozgás, alvási apnoék, narkolepszia

- balesetek, sérülések, intenzív osztályos ápolás
- fájdalommal járó állapotok (pl. posztoperatív állapot, fogászati betegségek)
- polyuria, nycturia
- gyógyszerek (pl. vérnyomáscsökkentők, kemoterápiás szerek, autonóm és központi idegrendszerre ható szerek, MAO-gátlók, 

szteroidok, pajzsmirigy-hormonok, teo6llin)
- paraesthesia, viszketés
- hypoxiához vezető állapotok
- izzadás, láz
- köhögés, dyspnoe
- terhesség, menopausa
- életmód: testmozgás hiánya, nappali szunyókálás

- Korszakov-szindróma, Wernicke encephalopathia
- degeneratív megbetegedések (Parkinson-szindróma, multiszisztémás atró6a, amyotrophiás lateralsclerosis)
- fájdalommal járó kórképek (pl. migrén, periodikus végtagmozgások és spinalis laesio, polineuropátiák, vegetatív neuropátiák)
- sclerosis multiplex
- cerebrovaszkuláris betegségek
- neuromuscularis betegségek
- agydaganatok, epilepsziák
- fatális familiáris inszomnia (FFI)

- allergiás betegségek
- fül-, orr-, gégebetegségek (felső légúti gyulladás, krupp)
- daganatos megbetegedések
- vaszkuláris zavarok
- kardiovaszkuláris betegségek (szívelégtelenség, ischaemiás szívbetegség, angina, myocardialis infarktus, hipertónia, 

szívbillentyű-elégtelenség)
- gasztrointesztinális megbetegedés (pl. gyulladásos bélbetegségek, ulcus, gastrooesophagealis re9ux, májelégtelenség)
- endokrin vagy anyagcserezavarok (diabetes mellitus, hypo-, hyperthyreosis, mellékvesebetegségek)
- légzőrendszeri megbetegedések (alvási apnoe, asthma bronchiale, krónikus obstruktív tüdő-betegség, restriktív tüdőbetegség, 

alveoláris hipoventiláció)
- musculoskeletalis betegségek (arthritis, 6bromyalgia)
- urogenitalis kórképek (menstruációs zavarok, vesekő, húgyúti fertőzés, veseelégtelenség, prosztatabetegségek, alvás alatti 

fájdalmas erekció)

1. táblázat
A szekunder inszomniákhoz vezető okok

A) Belgyógyászati betegségekhez társuló inszomnia

B) Neurológiai betegségekhez társuló inszomnia

C. Egyéb okokhoz társuló inszomnia

D. Pszichiátriai betegségekhez és egyéb alvászavarokhoz társuló inszomnia
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a cukorbetegek körében is lényegesen gyakoribb az 
inszomnia, mint az egészséges népesség köré-ben. Hazai 
epidemiológiai vizsgálatunk során a résztvevők mint-
egy 38%-a számolt be krónikus fájdalomról, közöttük 
az inszomnia előfordulása háromszor olyan magas 
volt, mint a fájdalom nélkül élők között (15% vs 5%; 
p<0,001) [2].

Az inszomniához társuló betegségek

Egyre több adat áll rendelkezésünkre, hogy az in-
szomnia nem csupán más betegség tüneteként jelent-
kezhet, hanem számos testi és lelki betegség kialakulá-
sában játszhat közvetlen vagy közvetett szerepet. Az 
egyik legjobban feltárt összefüggés az inszomnia és a 
depresszió szoros kapcsolata. A depresszió jellemző 
tünete az inszomnia, különösen a korai ébredés, ugyan-
akkor követéses vizsgálatok eredményei igazolták, 
hogy az inszomnia a depresszió kialakulásának önálló 
rizikófaktora [18, 19]. Hasonló kapcsolatot találtak az 
inszomnia és a szorongásos kórképek között [20, 21]. 
Az alkohol- és gyógyszerfüggőség kialakulásának koc-
kázata szintén megnő krónikus inszomniában, mert a 
betegek jelentős része, mintegy 28–40%-a maga pró-
bálja „kezelni”, legtöbbször alkohol, esetleg pszicho-
trop szerek fogyasztásával  alvással kapcsolatos prob-
lémáját.

Nagyon lényeges, hogy az inszomniások körében 
emelkedett az öngyilkosság valószínűsége. Egy több 
mint 30 000 tanulóra kiterjedő prospektív vizsgálat 
során az alvászavarra panaszkodók között az öngyil-
kosság rizikója háromszor magasabb volt a jól alvók-
hoz képest [22]. Ezt a meg�gyelést egy 14 éves követé-
si idejű vizsgálat is alátámasztotta [23].

Több prospektív tanulmányban leírták a kardio-
vaszkuláris betegségek kockázatának emelkedését in-
szomniás betegek körében [12, 24]. Ennek egyik lehet-
séges mechanizmusa, hogy az alvásmegvonás számos 
citokin szérumszintjének, valamint a C-reaktív prote-
in plazma-koncentrációjának megemelkedéséhez 
vezet, s a krónikus gyulladás fennállása a kardiovasz-
kuláris morbiditás prediktora [25]. 

Állatkísérletek eredményei azt mutatták, hogy az 
alvásmegvonás csökkenti a fertőzésekkel szembeni el-
lenállóképességet és növeli a mortalitást [26]. Az al-
vásban bekövetkező zavarok a természetes immunvá-
lasz redukcióját és a T-sejtek citokin termelésének csök-
kenését eredményezi [27]. Az ezzel kapcsolatos ku-
tatások eredményei alapján feltételezhető, hogy az 

egészséges alvás fontos szerepet játszik az immun-
rendszer megfelelő működésének fenntartásában.

A hazai lakosság körében végzett vizsgálatunkban a 
pszichés és a szomatikus társbetegségek fennállására 
az aktuális gyógyszeres kezelés alapján következtet-
tünk [2]. Mind a két tényező az inszomnia erős pre-
diktorának bizonyult, és a társbetegségek számának 
emelkedésével párhuzamosan nőtt az inszomnia elő-
fordulása. A pszichés komorbiditás esetén az inszom-
nia fennállásának rizikója háromszorosára emelkedett. 
Mindez alátámasztja az alvászavarok, valamint a pszi-
chés és testi betegségek szoros kapcsolatára vonatkozó 
feltételezéseket.

Az utóbbi években intenzív kutatás tárgya az alvás 
és a táplálkozás, az alváshiány, az obezitás és a metabo-
likus szindróma kapcsolata. A kérdés fontosságát jól 
illusztrálja, hogy 1980 és 2000 között az amerikai �a-
talok körében a túlsúly prevalenciája 5-ről 15%-ra 
növekedett. Hasonló tendencia Európában és Magyar-
országon is kimutatható. A „National Sleep Foundati-
on” felmérése szerint az amerikai gyerekek átlagosan 
1–2 órával kevesebbet alszanak a kívánatosnál. Az 
alvászavarok és a metabolikus szindróma kapcsolatá-
nak, a háttérben meghúzódó kórélettani folyamatok-
nak a feltárása új fejezetet nyithat az obezitás illetve a 
cukorbetegség kutatásában és kezelésében is.

A fent részletezett tényezők mind szerepet játszhat-
nak annak az összefüggésnek a kialakításában, mely 
szerint a rövid (7-8 óránál kevesebb) alvásidő a morta-
litás kockázatának megnövekedésével jár [28]. Az epi-
demiológiai adatok szerint ugyanakkor a 8–8,5 óránál 
hosszabb alvásidő szintén nagyobb halálozással jár, 
ennek magyarázata jelenleg még nem ismert.

Az inszomnia nappali következményei,
az életminőség romlása

Az alvásmegvonás a már említett pszichés zavarok 
mellett rontja a nappali mentális és �zikai teljesítőké-
pességet is; a kognitív működés romlását, csökkent 
koncentrálóképességet, memóriazavarokat okozhat [29, 
30]. A krónikus inszomniások gyakran fokozott inger-
lékenységről, az érzelmi élet beszűküléséről számol-
nak be, s mindez maga után vonja a munkahelyi telje-
sítmény romlását és a társas kapcsolatok zavarainak 
kialakulását [29, 30, 31]. A fenti tünetek  gyakran az 
inszomniás betegek életminőségének jelentős romlá-
sához vezetnek. Zammit és mtsai az SF-36 életminő-
ség skála alkalmazásával azt találták, hogy a krónikus 
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inszomniában szenvedők a kontrollcsoporthoz képest 
a kérdőív mind a 8 alskáláján statisztikailag és klinika-
ilag is szigni�kánsan rosszabb eredményt értek el [32]. 
Egy másik felmérésben, hasonló módszerrel mérve, a 
súlyos inszomniások a legtöbb dimenzió mentén rosz-
szabb életminőségről számoltak be, mint a pangásos 
szívelégtelen betegek [33]. Veseelégtelenségben szen-
vedők és más krónikus betegek körében kimutatták, 
hogy az alvászavarok jelenléte fokozott betegség-te-
herrel jár együtt, amely szintén fontos összetevője az 
egészséggel kapcsolatos életminőségnek [34, 35]. Az 
inszomniás vesebetegek között az egészségi állapot 
önbecslése lényegesen rosszabb volt, mint jól alvó tár-
saik esetében [35].

Balesetek

Ismert, hogy az álmosság munkahelyi és közúti bal-
esetekhez vezethet. Ez egyrészt a koncentrálóképesség 
csökkenésének és a túlzott aluszékonyságnak tulajdo-
nítható, másrészt az alvás-megvonás hasonló hatású a 
pszichomotoros teljesítményre, mint az alkohol fo-
gyasztása [36]. Egy szakorvosjelöltek bevonásával vég-
zett tanulmányban az ügyelet után 2,3-szor magasabb 
volt közöttük az országúti balesetek kockázata [37].

Az egészségügyi források nagyobb mértékű 
felhasználása

Amerikai adatok szerint az inszomniások nagyobb 
mértékben veszik igénybe az egészségügyi szolgáltatá-
sokat, kétszer annyi időt töltenek táppénzen és több 
napot töltenek kórházban, mint a jól alvók [38]. 

Hazai felmérésünkben az inszomniás betegek köré-
ben magasabb volt az orvosi ügyeleti hívások és a kór-
házi felvételek száma, mint a nem inszomniás csoport-
ban [2]. Továbbá a kórházban és a betegállományban 
töltött napok száma is szigni�kánsan magasabb volt az 
inszomniás betegek között. Az inszomnia a szociode-
mográ�ai mutatókra, társbetegségekre és a krónikus 
fájdalom jelenlétére történő korrekciót követően is 
szigni�káns kapcsolatot mutatott az egészségügyi 
szolgáltatások fokozott igénybevételével [2].

ÖSSZEFOGLALÁS

A hazai és nemzetközi vizsgálatok eredményeit átte-
kintve elmondható, hogy a modern ipari társadalmak-

ban az alvászavarok egyéni és társadalmi-gazdaságai 
terhe napjainkra jelentős mértéket ért el, és további 
növekvő tendenciát mutat [1, 3, 39]. 

Az inszomnia fennállása nagymértékben befolyá-
solja az emberek mindennapi életét és egészségét. Az 
alvászavar a nappali testi és szellemi teljesítmény csök-
kenéséhez, az életminőség romlásához vezet. Egyre 
több adat utal arra, hogy az inszomnia fennállása az 
egészségügyi kiadások növekedésével jár együtt. Min-
dennek ellenére az alvászavarok napjainkban is alul-
diagnosztizált, alulkezelt kórképnek tekinthetők. Emi-
att igen fontos mind a lakosság, mind az egészségügyi 
dolgozók �gyelmét felhívni az alvászavarok jelentősé-
gére, hiszen az inszomnia potenciálisan megelőzhető, 
illetve kezelhető kórkép. Ennek ellenére az orvosi kép-
zésben jelenleg az alvásmedicina oktatása nem szere-
pel kellő hangsúllyal. Az alvászavarokkal kapcsolatos 
panaszok egy része az alapellátás szintjén megoldható, 
illetve szükség esetén a háziorvos alvásrendelésre utal-
hatja a betegeket.
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Összefoglaló: A népegészségügyi helyzet javítása szempontjából az alapellátás szintjén nyújtott preven-
ciós szolgáltatások kiemelt jelentőséggel bírnak. A WHO 2008 évi World Health Report-jának ajánlásait 
6gyelembe véve hazánkban is sürgető szükségszerűség az alapellátás átalakítása, mely az alapellátás 
közösség orientált funkcióit erősíti, azáltal, hogy a betegellátás mellett az alapellátás szolgáltatási spektru-
mában megjeleníti – team munka keretében - az egészség fejlesztését és a betegségek megelőzését célzó 
komplex szolgáltatásokat. Az alapellátás tartalmi átalakítása elválaszthatatlan a 6nanszírozás e tevékenysé-
get támogató átalakításától, a team-tagok kompetenciáit rögzítő jogalkotástól és az alapellátás minőség-
biztosítási rendszerének kialakításától.
Kulcsszavak: alapellátás, 6nanszírozás, prevenciós szolgáltatások, egészségpszichológiai támogatás

Summary: The preventive services in primary care are important contributory factors to improving the 
health status of the population. In harmony with the proposals of the WHO World Health Report, 2008 
restructuring primary care services and 6nancing, and by this way the insertion of preventive services into 
the spectrum of primary care activities is an urgent demand also in Hungary.  This process cannot be sepa-
rated from the implementation of a supportive 6nancing system, legal regulation of the competencies of 
team members, as well as that of an adequate health care quality assurance system. 
Keywords: primary care, 6nancing, preventive services, health psychology support

Az alapellátás tartalmi, strukturális és 6nanszírozási 
átalakítása, mint a hazai népegészségügyi helyzet 
javításának eszköze

Restructuring primary care services and 6nancing, 
as a tool to improving public health 
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BEVEZETÉS

A betegségek népegészségügyi elemzése során álta-
lánosan elfogadott etiológiai álláspont, hogy az egész-
ségi állapotot, illetve annak alakulását környezeti és 
genetikai tényezők együttesen határozzák meg [1]. Az 
ezredforduló óta – a humán genom projekt eredmé-
nyeinek hatására – a genetikai tényezők súlya felérté-
kelődött, de ez érdemben nem befolyásolta azt az álta-
lánosan elfogadott szakmai véleményt, hogy az egész-
ség fő determinánsai a környezeti tényezők körébe 
tartoznak [2]. Az életmódtényezők (táplálkozás, do-
hányzás, alkoholfogyasztási szokások, szexuális maga-
tartás, �zikai aktivitás), a természetes és épített kör-

nyezetből az egyént érő expozíciók, a társadalmi-gaz-
dasági (szociális) hatások mellett a környezeti ténye-
zők csoportján belül a fejlett országok esetében viszony-
lag csekély súllyal bírnak az egészségügyi ellátással 
összefüggésbe hozható tényezők. Elfogadva ezt az álta-
lános szakmai vélekedést is vitathatatlan, hogy az egész-
ségi állapotot meghatározó tényezők sorában az egész-
ségügyi ellátórendszer szolgáltatási spektrumának, 
hozzáférhetőségének, s esetleges működési anomáliái-
nak jelentősége még a legfejlettebb országok lakossága 
– kiemelten a társadalom legveszélyeztetettebb cso-
portjai - esetében is felértékelődhet. Különösen igaz ez 
az alapellátás elégtelen szolgáltatási spektruma, korlá-
tozott hozzáférhetősége, a „kórház-központú” egész-
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ségügyi ellátórendszereken belül az állami egészség-
politika által determináltan alárendelt szerepe esetén. 
Az Alma-Atai Nyilatkozat [3] közzététele (1978) óta 
az alapellátással kapcsolatos alapvető elvárás, hogy a 
közösség egészségproblémáit megoldja megfelelő egész-
ségfejlesztési, betegségmegelőzési, gyógyító és rehabi-
litációs szolgáltatásokat nyújtva, valamint biztosítsa a 
leggyakoribb egészségproblémákkal kapcsolatos okta-
tást, ill. közvetítse azok megelőzésének és visszaszorí-
tásának módszereit. Az ezredfordulót követően egyre 
egyértelműbben fogalmazódott meg szakmai, társa-
dalmi és politikai szinten egyaránt, hogy az alapellátás 
ennek a feladatának nem tesz eleget [4].

Az alapellátás elodázhatatlan, nemzetközi szinten 
sürgető átalakításának szükségességét hangsúlyozza a 
WHO 2008 évi World Health Report-ja is, arra ösztö-
nözve valamennyi ország kormányát, hogy egészség-
ügyi reformjának homlokterébe az alapellátás megerősí-
tését helyezze, mely révén a lakosság általános egész-
ségi állapota javítható, az egészségi állapot társadalmi/
földrajzi egyenlőtlenségei érdemben mérsékelhetők. 
A WHO ajánlás egyértelműen fogalmazza meg az 
alapellátás közösségi orientációja erősítésének szüksé-
gességét [3]. Ezek a célkitűzések komplex megközelí-
tésben valósíthatók meg, mely a szolgáltatás tartalmá-
nak, az alapellátás szervezetének és működésének, va-
lamint �nanszírozásának felülvizsgálatát és az azono-
sított hiányosságok és rendellenességek korrekcióját 
jelenti. 

A magyar lakosság népegészségügyi mutatói (a 
nem-fertőző betegségek okozta korai halálozás mérté-
ke, a rejtett morbiditás alakulása, a rokkantsággal ke-
resőképtelenné vált lakossági hányad reprezentációja, 
az egészségmagatartás jellegzetességei, a mentális za-
varok populációs gyakorisága) egyértelműen jelzik [5], 
hogy hazánk is azon országok közé tartozik, melyek 
esetében az alapellátási rendszer átalakítása elodázha-
tatlan teendőként jelenik meg. Olyan alapellátási rend-
szerre van szükség, mely a tradicionális betegellátás 
mellett a szolgáltatások fókuszába az érintett közösség 
egészségének védelmét, fejlesztését, szükség esetén 
helyreállítását, a krónikus betegségekben szenvedők 
hatékony, az életminőség érdemi javulását eredmé-
nyező, folyamata és kimenetei szintjén jól kontrollál-
ható minőségi (következésképp eredményes) gondo-
zását helyezi.

A HAZAI ALAPELLÁTÁS KORREKCIÓRA
SZORULÓ ANOMÁLIÁI

1. Az ellátást nyújtó személyzet mennyiségi és
minőségi hiányosságai/problémái, a kompetenciák 
tisztázatlansága

Hazánkban 2000-ben került bevezetésre a praxisjog 
intézménye, ami lényegében rögzítette az országban a 
háziorvosi praxisok számát. A 6801 körzetből 1582 
kizárólag gyermekellátást nyújt, 1545 vegyes (gyermek 
és felnőtt lakosságot egyaránt ellátó) praxis, a többi 
csak felnőtt lakosságot lát el. Az orvos-megtartó képes-
ség egyes területeken igen alacsony, részben gazdasági  
és/vagy földrajzi okokból, esetenként a praxis szociális 
összetétele miatt. Ma az országban kb. 160 praxis 
betöltetlen [6]. A háziorvosi szakma elöregedett, 1990 
és 2007 között a háziorvosok körében a 60 éven felüli-
ek aránya 10,38%-ról 27,44%-ra nőtt [6, 7]. A politikai 
egyeztetések kudarca miatt az önkormányzati törvényt 
nem lehetett módosítani, így az önkormányzatnak az 
orvos személyére vonatkozó, szakmailag nem indo-
kolható hatáskörét nem sikerült korlátozni. Ez sok 
helyütt problémákat, esetenként még jogsértéseket is 
eredményezhe(ett) a feszültségekkel telített emberi 
kapcsolatok miatt. Az ellentételezés nélkül praxisjogot 
adó kormányzati gesztus mára a mobilitás gátjává vált. 
Az utóbbi években nagyfokban csökkent az érdeklő-
dés a praxisvétel iránt,  s így a nyugdíjba készülő idő-
sebb háziorvosok nem tudnak kilépni a rendszerből. 
Jelenleg a háziorvosi alapellátást praxisonként egy 
orvos és egy ápoló nyújtja, esetenként egy adminiszt-
ratív dolgozó, illetve gyermek és vegyes körzetekben 
egy védőnő segíti munkájukat. A védőnői tevékenység 
tradicionálisan az anya–csecsemő ellátást célozza, a 
praxisban regisztrált további egyéneket nem éri el. 
Hasonlóan az egészségügyi ellátás többi szakterületei-
hez, az egészségügyi ellátást nyújtó személyzet tagjai-
nak kompetenciája nem vagy csak részlegesen tisztá-
zott. Alapvetően a háziorvosi praxis tevékenysége jel-
lemzően a betegek ellátására, szakrendelésekre irányí-
tására, valamint a tevékenység igen nagy volumenű 
(sokszor vitatott indokoltságú, következésképp kérdé-
ses pontosságú) adminisztrációjára korlátozódik. A kró-
nikus betegek gondozása, s még inkább rehabilitációja 
esetleges, prevenciós tevékenységre pedig inkább csak 
kivételesnek tekinthető példák vannak [8].
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2. Az elvárt szolgáltatás tartalmának hiányos
de'níciója 

A háziorvosi praxis által nyújtandó szolgáltatás tar-
talma még betegség-központú megközelítésben sem 
kellően de�niált, hisz nem rögzített, hogy hol van az 
egyes betegségek esetében a háziorvosi és a szakellátá-
sok által nyújtott/nyújtható szolgáltatások között a 
határ; a betegek esetenként indokolatlan elirányítása a 
jóval költségesebb szakrendelések irányába általános 
jelenség. Bár a háziorvosi rendszerben végzendő pre-
venciós tevékenységet több kormány és miniszteri 
rendelet is tételesen előírja [9, 10], s ennek elmaradá-
sát elvben szankcionálja (a praxishoz tartozó lakosság 
azon része után, akik 2 éven túl sem jelennek meg az 
esedékes vizsgálaton, a �nanszírozást megvonják), a 
gyakorlatban a prevenciós tevékenység – minden követ-
kezmény nélkül – elmarad vagy esetleges. A jelenség 
nem a háziorvosok jogkövető magatartásának, de a 
feladat ellátására alkalmas személyi feltételek teljesülé-
sének hiányát (is) bizonyítja.

 
3. A teljesítmény indikátorok teljes mellőzésével 
kialakított fejkvóta alapú 'nanszírozás

Az alapellátás �nanszírozása hazánkban 1992 óta 
fejkvóta alapú, amely a praxisba  bejelentkezettek (biz-
tosítottak) létszámán (mint szorzandón) alapul. A szor-
zót növelő tényezőket a praxis lokalizációja, korössze-
tétele és az ellátást nyújtó orvos szakképesítése(i) alap-
ján állapítják meg. A 2400 pont felett belépő degresszi-
ós tényező miatt a praxis létszám növekedésével már 
alig nő a �nanszírozás (csak az e fölötti pontok négy-
zetgyökével). 2008-tól – további alkalmazott orvos 
vagy szakdolgozó belépése esetén – a degresszió érvé-
nyesítési határa kissé emelkedett. A fejkvóta alapú 
�nanszírozás sajátossága, hogy a �nanszírozás mérté-
két a nyújtott szolgáltatásnak sem a mennyisége, sem a 
minősége nem befolyásolja; a családorvost pénzügyi-
leg a praxis létszámának maximalizálására (legalább is 
a degresszió érvényesítésének  határáig) és a teljesít-
mény minimalizálására ösztönzi. A Debreceni Egye-
tem Népegészségügyi Kara által vezetett kutatási kon-
zorcium a Jedlik Ányos pályázat keretében végzett 
vizsgálatainak ma még publikálatlan, illetve publikálás 
alatt álló eredményei jól dokumentálják, hogy úgy a 
rizikó-állapotok, mint a krónikus nem-fertőző beteg-
ségek felismerése és ellátása/gondozása súlyos hiányos-
ságokkal terhelt (a metabolikus szindróma az érintet-

tek 80%-a esetében nem került a rutin ellátás keretében 
diagnosztizálásra; a cukorbetegek több, mint felénél a 
vércukor érték sikeres beállítása - a HbA1c érték alap-
ján - nem történt meg), mely az alapellátás szolgáltatá-
sainak színvonalát is minősíti. Hiányzanak a magas 
vérnyomás, cukorbetegség és a zsíranyagcsere zavarok 
korai felismerését biztosító szűrővizsgálatok; az előb-
biek és az elhízás megakadályozását célzó életmód-
tanácsadások; nem alakult ki a daganatszűrő progra-
mok asszisztenciája.

4. A minőségbiztosítás hiánya

Az alapellátás szintjén nyújtott szolgáltatások minő-
ségének mérésére és ennek a �nanszírozásba való 
beépítésére  történtek ugyan javaslatok [11], s  2009-
ben – egyelőre önkéntes – „auditálásra” is  felhívás 
jelent meg �nanszírozási bonuszt ígérve [12], az alap-
ellátás minőségbiztosítása jelenleg megoldatlan. Az 
önkéntes auditálásra vélhetően csak az egyébként is 
motivált, igényes szakmai munkát végző praxisok fog-
nak vállalkozni, s a kezdeményezés nem éri el azokat, 
akik ese-tében feltétlenül szükség lenne az ellátás 
minőségének javítására.

 
JAVASLATOK AZ ALAPELLÁTÁS
ÁTALAKÍTÁSÁRA 

1. Alapellátási teamek létrehozása

Az alapellátás szintjén elvárandó (rendeleti szinten 
részben már ma is elvárt) komplex kuratív és több 
szintű preventív szolgáltatások személyi feltételrend-
szere csak alapellátási team felállításával és működte-
tésével biztosítható. 

A háziorvos irányításával működő alapellátási team-
nek az orvoson és ápolón kívül szükségszerűen tagja a 
feladatra felkészült pszichológus és népegészségügyi 
szakember. A pszichológiai és népegészségügyi szol-
gáltatás biztosítására elképzelhető a praxisok társulá-
sa, s e munkatársak idejének és alkalmazásuk költsé-
geinek megosztása, miként erre az amerikai alapellátás 
is például szolgál [13].

A magyar lakosság kritikus mentális egészségi álla-
pota, az öngyilkosság okozta halálozás tradicionálisan 
magas aránya szükségessé és indokolttá teszi egész-
ségpszichológusok illetve klinikai és mentálhigiénes 
szakpszichológusok bevonását az alapellátási tevékeny-
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ségbe. Ezek a szakemberek a mentális (és mentális ere-
detű, de szomatizált) betegségek, valamint a szomati-
kus betegségekhez társuló pszichikus problémák felis-
merésében és kezelésében költség-hatékonyan vehet-
nek részt:

– tehermentesítve (az e feladatokra jellemzően 
egyébként sem felkészült) családorvost a pszicho-
gén eredetű betegségek, életvezetési problémák-
ból adódó zavarok ellátása terén

– a mentális státus megállapításával, a premorbid 
állapotok felismerésével segítséget nyújtva a beteg 
megfelelő szociális, rehabilitációs és pszichiátriai 
szakellátás felé való irányításában és a kapcsolat-
tartásban

– kiváltva költséges diagnosztikai beavatkozásokat 
(ha a tünetek pszichés eredetét egyértelműen iga-
zolják) és megelőzhetik az indokolatlan (eseten-
ként nagy volumenű) gyógyszerfogyasztást.

   (A szomatizációs zavarokban szenvedő betegek 
esetében egy beteg ellátásának átlagos költsége 
körülbelül kilencszer annyi, mint egy szomatikus 
betegségben szenvedő páciens ellátásának átlagos 
költsége [14]).

– prevenciós szolgáltatást nyújtva korai felismerés 
révén a mentális betegségek krónikussá válásának 
megelőzésében, valamint az egyéni és családi élet-
vezetés támogatásával. (A korai anya-gyermek 
kapcsolat és egyáltalán a családi kapcsolatrend-
szer optimalizálása a testi-lelki egészség megte-
remtésének alapvető eszköze, melynek alkalmazá-
sa a gyermekellátás területén a leghatékonyabb 
prevenciós intézkedéssé válhat.)

– mentális támogatást nyújtva a szomatikus beteg-
séggel való szembesülés illetve együttélés során, 
erősítve a kezelés kapcsán az  együttműködést és 
tanácskövetést, elősegítve ezáltal a betegségek 
prognózisának kedvezőbb alakulását

Az OEP �nanszírozás „Szabálykönyve” tartalmazza 
a pszichológusok által végzett �nanszírozható beavat-
kozások kódlistáját a felnőtt és gyermek ellátásra vo-
natkozóan. A pszichológusok illetve klinikai pszicho-
lógusok mintegy 130 �nanszírozott beavatkozás vég-
zésére jogosultak.

Annak szükségességét, hogy az alapellátási praxisok 
prevenciós szolgáltatásokat nyújtsanak, jól alátámaszt-
ja az a tény, hogy a praxisokban regisztrált, a populáci-
ós alapú emlőrák szűrési program célpopulációját 
jelentő női lakosságnak 2004–2005-ben kevesebb, mint 
30%-a vett részt szervezett mammográ�ás szűrésen 

[15], s a szervezett méhnyakrák szűrés bevezetése a 
korábbi opportunisztikus szűréshez viszonyítva min-
dössze 3,7%-os emelkedést eredményezett a részvételi 
arányban [16]. A rejtett magas vérnyomás betegség és 
cukorbetegség magas prevalenciája további sürgető 
tény a népegészségügyi szakemberek (népegészség-
ügyi felügyelők, ellenőrök, népegészségügyi mester-
szak egészségfejlesztési, epidemiológiai vagy környe-
zet-egészségügyi szakirányain végzett szakemberek) 
alapellátásba történő bevonása mellett [5]. 

Ezek a szakemberek az alapellátás keretei között 
végzik:

– a szükséges védőoltások a célpopulációra vonat-
koztatva teljeskörű biztosításának szervezési 
munkálatait

– az egészségfejlesztési programok tervezését, szer-
vezését, lebonyolítását és értékelését

– kockázat felmérések, életmód tanácsadás szerve-
zését, lebonyolítását 

– szűrési programok szervezését, nyilvántartását, 
monitoringját (esetenként szűrési tevékenységet 
is)

– a krónikus betegek gondozásához és rehabilitáci-
ójához szükséges támogató tevékenységeket.

Az alapellátási team – akár az említett praxistársu-
lások keretében – további tagokat alkalmazhat (pl. gyógy-
tornász �zioterapeutát, diétás nővért). 

A teamtagok kompetenciáinak pontos rögzítése a 
releváns szakmai kollégiumok véleményére alapozott 
jogalkotási feladat. 

2. Az alapellátás 'nanszírozásának átalakítása

Az alapellátás �nanszírozása világszerte vagy fej-
kvóta alapon, vagy teljesítmény mutatókhoz rendelt 
szolgáltatás ellentételezési rendszerben vagy a kettő 
kombinációjaként működő „kevert” �nanszírozási 
formában valósul meg. A fejkvóta alapú �nanszírozás 
nem minősíthető generálisan rossznak, hisz az Egye-
sült Államokban a fejkvóta alapú és teljesítmény muta-
tók alapján �nanszírozott alapellátás összehasonlítá-
sára elvégzett, a szolgáltatókra és az ellátottakra egya-
ránt kiterjesztett elemzés az ellátás karakterisztikuma-
iban lényeges eltéréseket nem tárt fel [17], s számos 
országban a fejkvóta alapú �nanszírozás elvetése he-
lyett annak �nomításán dolgoznak (pl. Egyesült Ki-
rályság), de a hazánkban megvalósuló gyakorlat szá-
mos olyan problémával terhelt, mely a hatékony alkal-
mazás gátját jelenti. Bár bizonyos elemek fellelhetők a 
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jogi szabályozás keretei között, de egyértelműen nem 
került meghatározásra, hogy a fejkvóta ellentételezé-
seként pontosan milyen szolgáltatások nyújtására 
kötelezett az alapellátás intézménye. Alapvetően a csa-
ládorvos lelkiismerete határozza meg a szolgáltatások 
körét, hisz azok jelentős része (különösen a preventív 
szolgáltatások) esetében a mulasztás szakmai, jogi és 
�nanszírozási következményeket nem von maga után. 
Egészség-gazdaságtani szempontok mérlegelésével ha-
zánkban szükségesnek látszik az elmozdulás a teljesít-
ménymutatókhoz kötött kevert �nanszírozás irányá-
ba, hisz az ellátás minőségét jellemző adatok annak 
hiányos voltát mutatják. 

Az alapellátás �nanszírozásának átalakítása elvá-
laszthatatlan a teljesítmény-indikátorok rendszerének 
kialakításától, melyek között a preventív szolgáltatá-
sok indikátorai is jól kimunkáltak kell, hogy legyenek 
és �nanszírozási konzekvenciákat kell, hogy hordoz-
zanak. Az alapellátás szintjén nyújtott preventív szol-
gáltatások �nanszírozása nemzetközi gyakorlat, a leg-
nagyobb nemzetközi egészségbiztosítók szolgáltatási 
spektrumában is jól azonosíthatók. A Medicare [18] a 
primer prevenciós szolgáltatások közül �nanszírozza 
a felnőtt vakcinációs (in�uenza, pneuomococcus, he-
patitis B) programokat, a dohányzásról való leszokás 
komplex támogatását, a táplálkozási és diétás tanács-
adásokat; a szekunder prevenció területén az emlő, cer-
vix, prosztata, szív-érrendszeri, diabetes, osteoporosis 
és glaucoma szűrést; a tercier prevenció kategóriájába 
sorolható gondozási programokat. Nyílván ez a bizto-
sítótársaság részéről nem karitatív tevékenység, de a 
súlyos ellátási terhekkel jellemezhető krónikus beteg-
ségek megelőzésére, illetve azok manifesztációjának 
késleltetésére �nanszírozott, költségkímélő intézke-
dés.

3. Az alapellátás minőségbiztosítása

Az alapellátás minőségbiztosítási rendszerének kia-
lakítása feltételezi a szakmai irányelvek és protokollok, 
illetve az azok követésének ellenőrzését lehetővé tevő 
indikátorok meglétét.

A praxisok komplex, egységesített, jól kezelhető adat-
bázist igényelnek. A háziorvosi praxisnak nemcsak 
nyilvántartani (s a jelenleginél jobban szabályozott 
keretek között, a személyiségi jogok tiszteletben tartá-
sával jelenteni) kell a praxishoz tartozó ellátottak (nem 
csak betegek) adatait, de azokat (s természetesen az 
ellátottakat) rendszeres időközönként felül kell vizs-

gálni, s a tevékenység eredményességét a minőségbiz-
tosítás szempontrendszere szerint is értékelni kell. Ezt 
az adatbázist nem az orvos tartja karban, de egy e fel-
adatra is képzett adminisztrációs asszisztens (az ame-
rikai rendszerben „panel-manager”, [13]), aki rend-
szerezi az adatokat, szervezi az egyének behívását, in-
formálja a team tagokat soros teendőikről. A hazai alap-
ellátási teamben ezeket a feladatokat a népegészség-
ügyi szakember is elláthatja. 

A minőségbiztosítási rendszer kialakítására, és en-
nek a �nanszírozásban való megjelenítésére egyértel-
mű szakmai igény van [19].

A javasolt alapellátási rendszer modell-projektjei az 
Új Magyarország  Fejlesztési Terv TÁMOP 6.1.2. konst-
rukciójában, mint a hazai népegészségügyi kihívások-
ra célzottan re�ektáló innovatív egészségfejlesztési/nép-
egészségügyi programok nyerhetnek befogadást, meg-
alapozva ezzel egy közösség-orientált alapellátási rend-
szer működési feltételeinek kialakítását. 
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Ábrahám Attila Új szemlélet az egészségügyben1

Egészségügyi Minisztérium – 1051 Budapest, Arany János utca 6–8. – Tel.: (1) 301 7800  Fax: (1) 302 0925
E-mail: abraham.attila@eum.hu

Sokak előtt ismert tény, hogy – bár érzékelhető némi 
javulás – a születéskor várható élettartam és az egész-
ségben eltöltött életévek alakulása tekintetében sem 
lehetünk büszkék a mutatóinkra. Ahhoz, hogy ezen 
változtathassunk, eredményesebb egészségügyre lenne 
szükség, amely két alappillére támaszkodik: az egész-
ségügyi ellátórendszerre és a népegészségügyi progra-
mokra. Sokat idézett WHO adat, amely szerint a vár-
ható élettartam és az egészségben eltöltött életévek 
száma 10–15% arányban függ az egészségügyi ellátó-
rendszertől. Ennek az aránynak többszöröse, ami raj-
tunk, az életmódunkon, táplálkozásunkon, sportolási 
szokásainkon, valamint más népegészségügyi progra-
mok eredményességén múlik. Sajnálatos tény, hogy ez 
a �nanszírozásban nem tükröződik vissza: az egész-
ségügyi ellátórendszer kiemelt �nanszírozása jellemző 
összevetve a népegészségügy, prevenció területével.

Fontos kiemelni, hogy a népegészségügy, a preven-
ció messze meghaladja az Egészségügyi Minisztérium, 
az egészségügy hatáskörét, lehetőségeit. Ahogyan a 
közlekedés problémáját sem tudják az autószerelők 
önmagukban megoldani az egészség sem elérhető, ha 
csak az orvosokra bízzuk! Nem lehet elégszer hangsú-
lyozni az együttműködés fontosságát, akár tárcaközi, 
akár a civil szektor tekintetében. Az egyén sem marad-
hat ki. El kell fogadni és fogadtatni, hogy mindenki 
felelős saját maga is az egészségi állapotáért. Aki csak 
teheti, szükséges időt és a lehetőségeihez mérten pénzt 
is biztosítani rekreációs célokra.

A prevenció területéről – önkényesen - kiragadom 
a �zikai aktivitás területét. Azért, mert talán a sporto-
lás tűnik a legegyszerűbbnek. Mégis, elgondolkodtató 
felmérési eredmények születtek. Magyarországon nagy-
ságrendileg 300 000 igazolt versenyző, 2.000.000 isko-
lai testnevelésben érintett sportoló, tanuló van. Poten-
ciálisan kb. 7 800 000 fő lehetne az egészségsport vagy 
rekreációs célú sport célcsoportja. Ehhez képest a 
mindössze 480 000-re tehető azoknak a száma, akik 
rendszeresen sportolnak. Pedig a rendszeresség krité-

riuma is nagyon megengedő volt, amennyiben rend-
szeresen sportolónak tekintette azokat, akik hetente 
legalább kettőször, alkalmanként legalább fél órát 
sportolnak. Ha ennek a hátterét vizsgáljuk, akkor sok 
kérdőjellel találkozhatunk. Sokszor adjuk tanácsként: 
tessék többet sportolni. Jó, de hogyan, hol, kivel? 
Kinek a feladata, ki a szakembere a felnőtt lakosság 
sportoltatásának? Feladata-e egyáltalán valakinek? 
Van-e intézményrendszere? Kinek a feladata az infra-
struktúra létrehozása, üzemeltetése, karbantartása, 
fejlesztése?

Az orvosoknak jellemzően nem tananyag az egyete-
men a mozgásprogram tervezés. Ilyenkor marad a 
„Tessék leszállni egy megállóval előbb a buszról.” vagy 
„Tessék gyalog felmenni az emeletre li� helyett.” for-
dulatok vagy ezek változatainak valamelyike.

A testnevelő tanárok képzése sem a felnőtt lakos-
sággal való foglalkozásra alapoz és jegyeiben vissza-
tükrözi a sportági gondolkodást. (Pedig egyensúlyér-
zéket fejleszteni nem csak a torna sportág gerenda 
tornaszerével lehet fejleszteni, hanem pl. gördeszká-
zással is.) Sőt, nagy megítélésbeli különbségek vannak 
a testnevelésóra célját illetően is. Képesség fejlesztés 
vagy a �zikai aktivitás megszerettetése a cél. Panel 
válasz itt is van, „A jó testnevelő úgy fejleszti a kondi-
cionális képességeket (testnevelés óra célja), hogy köz-
ben élményt is nyújt, megszeretteti a �zikai aktivitást.” 
Ez fogalmazható lenne fordítva is: úgy szerettesse meg 
a rendszeres testedzést (cél), hogy közben fejlessze a 
kondicionális képességeket is. A diáksport, főiskolai- 
egyetemi sport területén is ismétlődés észlelhető. 
Zömében a sportegyesületekben ”acélosodó” sporto-
lókkal találkozhatunk a diáksport, főiskolai-egyetemi 
sport rendezvényein is.

Az edzők is alapvetően a versenysport területére 
kapnak képzést. Jól szemlélteti a helyzetet, hogy annak 
ellenére, hogy létezik edző az autó-motor sportban, 
nem az ő feladatuk a tanuló vezetők oktatása. Más jel-
legű képzést igényel, két külön szakma! Nem lehet a 

1 Ábrahám Attila egészségügyi miniszteri megbízott és Kincses Gyula, az ESKI főigazgatójának előadásai a NETT XVII. Nemzetközi Kongresszusaán 
(Marosvásárhely, 2009. április 17–18.) hangzottak el, mint a rendezvény kiemelkedő szakmai eseményei. Így az előadások rövid kivonatát lapunk is közli.



versenysportra képzett edzőkön számon kérni a rekre-
ációs sport vagy lakossági sport hiányosságait.

Érdekesség, hogy a sporttörvény, amennyiben pl. a 
Margitszigeten kocog valaki, ezt a tevékenységet nem 
tekinti sportnak. A sporttörvény sportági gondolko-
dású, sportágak keretében értelmez, sőt mi több az álla-
mi sportcélú �nanszírozás több mint 90%-a is eszerint 
kerül felosztásra. Márpedig a kocogó nem atletizál a 
Margitszigeten, hanem egy természetes mozgásformát 
gyakorol. Bár kétségtelen tény, hogy a futást az atlétika 
sportág fejleszti szinte művészi szintre, de más sport-
ágak is használják, az amatőr kocogókról nem is beszél-
ve. A futás azonban nem egyenlő az atlétika sportág-
gal, a sportág magába foglalja többek között a kalapács-
vetést, diszkoszhajítást, gerelyvetést, rúdugrást stb.

Nehezíti a helyzetet, hogy pusztán az ismeretek 
átadása nem elégséges a tevékenység kiváltására.

Az, hogy tudjuk mi a helyes, mi az egészséges, még 
nem jelent automatizmust, hogy úgy is cselekszünk. 
Ugye mindenki találkozott ilyenekkel is: „Tessék spor-
tolni mert az egészséges.”, „Tessék egészségesen táplál-
kozni.” Lehangoló az eredményessége ezeknek a mon-
datoknak! (Bár igazságtartalmuk kétségtelenül nagy.)

A fenti, kiragadott területre (�zikai aktivitás) jel-
lemző tényekkel leginkább azt szerettem volna bemu-
tatni, hogy mennyire összetett kérdés a prevenció! 
Legalább három tárca – egészségügyi, oktatási, vala-
mint a sportot magába foglaló önkormányzati – szo-
ros együttműködésére lenne szükség, és akkor a pre-
venció egyéb területeit még nem is elemeztük!

Akárhová nyúlunk munka, tennivaló mindenhol 
bőségesen lenne. Közös a cél, közös a felelősség!
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Kincses Gyula Prevenció: Állami felelősség – piaci lehetőség

Egészségügyi Minisztérium – 1051 Budapest, Arany János utca 6–8. – Tel.: (1) 354 5326, (1) 354 5327  Fax: (1) 266 9710 
E-mail: kincses.gyula@eski.hu

1. Magyarországon a lakosság egészségi állapota 
lényegesen rosszabb annál, mint ami az ország 
gazdasági és kulturális státusza alapján elvárható 
lenne. Ismert az az összefüggés is, hogy ez a 
lemaradás nem magyarázható sem az egészség-
ügyi ellátórendszer színvonalával, sem a �nan-
szírozási rendszer okozta hozzáférési okokkal. 
Ennek okát – nem meglepő módon – az egész-
ségügyön kívüli okokban kell keresni, de az 
egészségügyi ellátórendszeren kívüli okok szere-
pének hangsúlyozása nem menti fel az egészség-
politikát a cselekvés kényszere alól, azaz az 
egészség feltételeinek megteremtése összkor-
mányzati feladat, de a közegészségügyi helyzet 
stabilitásának fenntartása és az egészségtudatos 
életmód kialakításának segítése ágazati kompe-
tencia.

2. A közegészségügyi feladatok kizárólag állami 
feladatként, állami intézményrendszereken 
keresztül lehetnek hatékonyak, de a prevenció 
szervezésében, az egészségmagatartás befolyáso-
lásában már nem ez a helyzet. Az ezt a célt szol-

gáló állami programrendszerek, a népegészség-
ügyi programok kormányzati ciklusoktól füg-
getlenül nem voltak elég eredményesek. A jel-
lemző attitűd: mi, az elkötelezett szakemberek 
tisztességesen és szakszerűen „megpreventáljuk” 
a lakosságot, azaz a programok felülről vezérel-
tek, ezért a lakosság részéről motiváció-szegé-
nyek, így csak korlátozott eredményt hozók. Az 
elmúlt évek bizonyították, hogy az egészségügyi 
igazgatás szervezetei másra szocializáltak, és 
minden őszinte jó szándék ellenére nem képesek 
megfelelően befolyásolni a lakossági attitűdöt. 
Közben a társadalom értékrendjében alapvető 
változások indultak el, és, és a piacon is megje-
lent az egészségfejlesztés, mint kommunikációs 
érték. Egyre terjednek az üzleti érdekű, egészsé-
get támogató reklámok, mert. az egészség – sze-
rencsére – kezd divat-, illetve kurrens cikké 
válni. Egyrészt egy termék piacképességét javítja 
az, ha van pozitív egészség-hatása (lásd egyes 
joghurtok…), másrészt a nem kifejezetten 
egészség célú termékek is jobban eladhatók így 
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csomagolva (az egészég a bőrénél kezdődik…). 
Ezek a reklámok zömmel hasznosak (pl. az olíva 
alapú termékek, a joghurtok, vagy a vérnyomás-
mérők, vércukor szint ellenőrzők, de általában 
wellness vagy �tnesz stb. reklámozása), és általá-
ban is jó irányba hangolják a közgondolkodást, 
mert segítenek az egészség értékszerepének 
rehabilitálásában. Ugyanakkor a pro�térdek 
miatt a reklámok nem mindig valós értékén és 
indikációban hirdetnek, így néha kifejezetten 
káros indirekt hatásúak. A reklám-szakemberek 
kezdik felismerni az egészség reklámértékét, és 
ezzel akarnak sokmindent eladni, és ez veszélyes 
is lehet. Mindehhez társul, hogy nincs valós 
(célzott) piacfelügyelet – pontosabban: nagyon 
széttagolt a felügyelet, ezért nem feltétlenül 
szakszerű –, és ezen a piacon sok a kókler, akik a 
csodavárás vámszedői.

3. Az egészségfejlesztésben fontosnak vélt civil 
szerveződések sem váltották be e téren a kezdeti 
lelkesedés elvárásait. Az igazi helyi kezdeménye-
zések, kisközösségek gyengék maradtak, az 
egészségvédelemmel foglalkozó alapítványok 
egy részének függetlensége megkérdőjelezhető 
(Keljfel Jánost sem csak a gravitáció állítja min-
dig talpra), és az önkéntes egészségpénztárak is 
– tisztelet a kivételnek – egyre inkább a termék- 
és szolgáltatásvásárlás adókedvezménnyel támo-
gatott formáira koncentrálnak, mint az egész-
ségfejlesztés szervezésére.

4. A köz és a magán működési mechanizmusának 
kettőssége megjelent a szűrések szervezésében 
is, az államilag szervezett szűrések mellett egyre 
nagyobb a piaci érdekek mentén szervezett szű-
rések aránya is. Ha önkritikusan tekintünk a 
szűrések különböző szervezési típusaira, akkor 
meg kell állapítanunk, hogy egyik megoldás sem 
ideális, mert:
– Ha a szakma végzi a szűrést és szervezését, 

akkor biztosított a szakszerűség, az adequan-
tia és a szelektivitás (így a költség-hatékony-
ság is), de alacsony mobilizációs ráta, azaz 
kevés embert érnek el, nem igazán sikerül az 
embereket megszólítani.

– Ha a piac, vagy PR cég szervezi, akkor ala-
csony szakszerűség (a rendezvény nem a 
szakmailag megfelelő célcsoportokra lő, 
hanem a tömegre, nem garantált a kiszűrt 
eset követése, gondozásba vétele, nem betar-

tottak az ajánlott periódusok stb.) viszont a 
dolog működik, megvan a népszerűség, 
élményszerűség, jó a mobilizációs készség, 
eredményes az attitűd befolyásolás. 

Következtetések

A fentiek hatására át kell értékelni az állam és a piac 
szerepét az egészségfejlesztésben. Be kell látni, hogy az 
állam alapvetően a közegészségügyi rendszerek mű-
ködtetésében tud hatékony lenni, a prevenció napi 
gyakorlattá válásához az egészségfejlesztésben új, az 
egyének érdekeltségére alapozott eszközöket kell alkal-
mazni/bevezetni. Tehát: meg kell tartani az államilag 
szervezett programok szakszerűségét, ugyanakkor a 
megvalósítás sikeressége érdekében új, piac-konform 
eszközökre és piaci szereplőkre van szükség. Ez a 
folyamatot példázza egyébként a SZ.É.P. program is: 
miután a szaktárca szűrési programjai nem voltak elég 
népszerűek, a MEH indított kommunikációs szem-
pontok alapján szűrési programot, amelyik jó mobili-
záció mellett áttörte a társadalmi ingerküszöböt, de 
szakszerűség dolgában a vásári szűrések szintjén moz-
gott. A program az új fázisban helyére került: a szak-
tárca koordinációja biztosítja a szakszerűségi elemek 
visszakerülését a programba, de megmaradt a prog-
ram esemény jellege, ami a siker elengedhetetlen felté-
tele. 

A későbbi programok javasolt konstrukciója:
– állami felelősség megmarad, de ez elsődlegesen a 

szakmaiságot és a költséghatékonyságot biztosító 
koncepcionáló, felügyeleti és koordinatív felelősség,

– a megvalósításban a piaci elemek és szereplőknek 
kell dominálniuk (verseny, érdekeltség, marketing 
stb.),

– vegyes (állami és piaci) �nanszírozás mellett.

Javaslat a prevenció célú egészségkártya bevezetésre

Az egészségmagatartás befolyásolására szükség van 
az általánosan elterjedt ösztönzők alkalmazására: ki 
kell használni az egyéni érdekeltség előnyeit és alkal-
mazni kell a kereskedelemben, marketingben más te-
rületeken általánosan bevált technikákat. A fentiek 
alapján egy olyan ösztönzési rendszer bevezetése java-
solt, amely:

– egyéni, a saját életviteléből, döntéséből, együtt-
működéséből fakadó ösztönzést ad az egészségtu-
datos magatartáshoz, az egészséges választáshoz,
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– az ösztönzés fedezetét részint állami támogatás, 
másrészt a rendszerbe belépő szereplők árenged-
ménye adja,

– a rendszer működése állami felügyelet mellett 
piaci alapú, és erre egyéb piac-konform eszközök 
is ráépíthetők.

A fentiek megoldása lehet az egészség-kártya beve-
zetése, amelyik valójában egy speciális pont-gyűjtő 
kártya:

– amelyre az ösztönzés alapját jelentő pont az 
egészségtudatos magatartásért szerezhető:

– központilag támogatott szűréseken való rész-
vétellel,

– egészséget támogató szolgáltatás/termék 
vásárlásával,

– és a gyűjtött pontok egészséget támogató termé-
kekre és szolgáltatásokra váltható be.

A javaslat szerint egyes –  egy grémium által jóváha-
gyott – egyészség-támogató szolgáltatás/ termékkör 
igénybevételekor az igénybevevő meghatározott számú 
pontot kap a kártyájára. Az így gyűjtött pontok – a 
grémium által meghatározott körű – egészségcélú 
szolgáltatások igénybevétele, termékek vásárlása eseté-
ben használhatók fel. A pont (és fedezete) a pontalap-
ból kerül a kártyára, illetve a szolgáltatóhoz. A pont 
alapba úgy kerül pénz, hogy a pont utalványozására 
jogosult szervezet/szolgáltató, bolt az utalványozott 
pontok ellenértékét be�zeti a pont-alapba.

Induláskor a „kötelező”, illetve állami szűrések 
kerülnek a pontalapba, és az ezeket igénybevevők kap-
nak pontot a szűréseken való részvételért. A pontokon 
egészséget közvetlenül támogató termékeket (pl. vér-
nyomásmérő), vagy egészséget támogató szolgáltatá-
sokat (akkreditált wellness hotel stb.) lehet igénybe 
venni. Ennek költségét (a pontok fedezetét) a javaslat 
szerint közösen állja az EüM és a turizmust felügyelő 
minisztérium és a Gazdasági Minisztérium, mert az 
erkölcsi/szakmai haszon az EüM-é, a későbbi megta-
karítás az E. Alapban jelentkezik, de a gazdasági hasz-
non a turizmus/gazdasági ágazatban csapódik le pia-
célénkülésként.

A javaslat számtalan, több síkú előnyt jelent: ismét a 
fókuszba, a közbeszéd fősodrába állítja az egészséget, 
viszonylag kevés forrásból (az E. Alap fél ezreléke sem) 
érdemi eredményt hoz. Ugyanez a pénz az E. Alapban 
nem éri el az érzékelhetőség küszöbét. Újtípusú és lát-
ványos lökést ad az egészséges életmódnak, a preven-
ciónak, megfelelő szakmai kontroll mellett, azaz a 
népegészségügyi program hosszú évek után látványos 
sikert érhet el, hozzákapcsolható az eddigi progra-
mokhoz (pl. SZÉP program), a turisztikai ágazatban 
részben kompenzálja az üdülési csekk kiesése miatti 
károkat, lökést ad az egészségiparnak.
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