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Pszichoterápiásosztályonvégzettgyógyítómunka
hatékonyságánakmérése

Andrássy Gá bor, Ma gyar Er zsé bet, Je ges Ba lázs,
Kul csár Eme se, Éger há zi Ani kó
Deb re ce ni Egye tem Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka,
Deb re cen
gaborandrassy@hotmail.com

A Deb re ce ni Egye tem Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka pszi cho te rá pi ás osz tá lyán
sok ré tû mun kát foly ta tunk, több fé le mód szert al kal -
ma zunk, öt vö zünk. Osz tá lyunk szem lé le te alap ve tô -
en kognitív, cso port te rá pi á kat egé szí tünk ki egyé ni
be teg ve ze tés sel. Teszt cso ma got ál lí tot tunk össze,
mellyel a te rá pi ás ha té kony sá got és a hosszútávú ha -
tást is mér ni kí ván juk. Je len elô adás cél ja a teszt cso -
mag bemutatása és kez de ti ta pasz ta la ta ink ismer -
tetése.
A cso por to kon al kal ma zott pszi cho te rá pi ás tech -

ni kák meg vá lasz tá sát ar ra ala poz tuk, hogy se gít sük
az ér zel mek és a múlt hoz kö tô ér zel mi híd fel is me ré -
sét, a kognitív fel dol go zást, a szo ron gás ke ze lé sét.
Cso port ja ink: kognitív cso port, mû vé szet te rá pi ás
cso port, ál lat asszisz tált te rá pia, me se te rá pia, non -
ver bális cso port, re la xá ci ós cso port. Pá ci en se ink egy
sze mély re sza bott „prog ram cso ma got” kap nak,
mely hez pá ci en sen ként egy-egy be teg ve ze tô tar to zik,
aki vel in teg rál ják a cso por to kon zaj ló fo lya ma to kat,
szer zett in for má ci ó kat, él mé nye ket. Eze ken kí vül,
idô rôl-idô re in dul nak kognitív sé ma te rá pi ás cso por -
tok, me lyek kö tött prog ram sze rint tör tén nek. Bár a
szem lé let kognitív, emel lett (egyé ni, am bu láns te rá -
pi ák ban) hasz ná lunk sé ma, DBT és EMDR te rá pi á kat
is. Mé ren dô ele mek ként a han gu lat-, a szo ron gás-,
az ön be csü lés-, a meg küz dés- és ko he ren cia vál to zá -
sát (re mé nye ink sze rint ja vu lá sát) je löl tük meg. Bár a
je len köz egész ség ügyi hely zet, il let ve vál to zá sok
kap csán a pszi cho te rá pi ás osz tá lyos ke ze lés az utób -
bi idô ben elô ször ne héz kes sé, majd le he tet len né vált,
rész ered mé nye ink biz ta tó ak. A vissza jel zé sek alap -
ján ja vul nak a meg küz dé si stra té gi ák, a betegek szo -
ron gá sa csök ken, ön ér té ke lé sük ja vul. Mû kö dé sün -
ket je len leg az online tér ben foly tat juk, eh hez adap -
tál juk vizs gá la tun kat is.

CsoportSématerápiásBecslôskála
megbízhatóságimutatóinakvizsgálata

An tal Di á na1, Berán Esz ter2, Egervári Lu ca3,
Salgó Ella3, Eszik Bar ba ra2, Grúz Lász ló2,
Si mon Jú lia2, Tóth Krisz ti na2, Uno ka Zsolt3
1 Veszp rém Me gyei Csolnoky Fe renc Kór ház Nonprofit Zrt.,
Veszp rém;

2 Pázmány Pé ter Ka to li kus Egye tem Böl csé szet- és
Tár sa da lom tu do má nyi Kar Pszi cho ló gi ai In té zet, Bu da pest;

3 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest

diana93.antal@gmail.com

Szá mos ku ta tás iga zol ja a cso port sé ma te rá pia ha té -
kony sá gát sze mé lyi ség za va rok ban, fô ként borderline
sze mé lyi ség za var ban. Mód szer ta ni pilot-ku ta tá som
cél ja a Zarbock és mtsai (2014) ál tal meg al ko tott
(Group Schema Therapy Rating Scale – revised
[GSTRS – R]), Cso port Sé ma te rá pi ás Becs lô ská la meg -
bíz ha tó sá gi mu ta tó i nak vizs gá la ta ma gyar min tán. A
ská la le he tô vé te szi a cso port sé ma te ra pe u ták mun -
ká já nak nyo mon kö ve té sét at ti tûd jü ket és az al kal -
ma zott tech ni ká kat il le tô en, így an nak kli ni kai al kal -
ma zá sá val le het sé ges sé vá lik a cso port sé ma te rá pi ás
mód szer to váb bi fej lesz té se. Je len vizs gá lat ban öt
füg get len kó do ló tíz, a Semmelweis Egye tem Pszi -
chi átriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni kán zaj ló cso port
sé ma te rá pi ás ülés videófelvételét te kin tet te meg, s ér -
té kel te a te rá pi át ve ze tô két te ra pe u ta adherenciá ját,
il let ve kom pe ten ci á ját kü lön fé le szem pon tok alap -
ján a Cso port Sé ma te rá pi ás Becs lô ská la se gít sé gé vel.
Az elem zé sek so rán a ská la két alskálájának (Ál ta lá -
nos és Spe ci fi kus alskála) bel sô kozisztenciáját a
Cronbach-al fa, míg a ská lák ra vo nat ko zó meg íté lô
meg bíz ha tó sá got/interrater reliabilitást a Cohen-
kappa, és az osz tá lyon be lü li kor re lá ci ós együtt ha tó
(intraclass correlation coefficient/ICC) se gít sé gé vel
vizs gál tuk. Az ered mé nyek alap ján a kom pe ten cia
te kin te té ben az Ál ta lá nos alskála bel sô kon zisz ten -
ciá ja ki vá ló nak bi zo nyult. Az adherencia te kin te té ben
a meg íté lôi meg bíz ha tó ság mér té ke mind két alskála
ese té ben je len tôs volt, míg a kom pe ten cia ese té ben
az Ál ta lá nos alskálára vo nat ko zó an ki vá ló. A vizs gá -
lat egyik kor lát ja, hogy nem tet te le he tô vé a sé ma te -
ra pe u ták adherenciájára és kom pe ten ci á já ra vo nat -
ko zó an a két alskála meg bíz ha tó sá gá nak tel jes kö rû
tesz te lé sét. En nek el vég zé se, il let ve a ská la validitá sá -
nak a fel tér ké pe zé se to váb bi vizs gá la to kat tesz szük -
sé ges sé.
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Rogersihatótényezôkbiológiai-pszichofiziológiai
paraméterekkeltörténôvizsgálatainak
lehetôségei

Baginé Tóth Eri ka, Ko vács Il di kó, Datki Zsolt,
Andó Bá lint
Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged
drtoterika@gmail.com

Hát tér: A pszi cho te rá pi ás mód sze rek ha té kony sá gát
so ká ig a sze mé lyi ség fej lô dé sé ben, az élet hely ze ti
ne héz sé gek meg ol dá sá ban és a kli en sek tü ne te i nek
szub jek tív csök ke né sé ben lát ták. Vi szont meg je lent
az igény az ob jek tív ha té kony sá got iga zo ló pa ra mé -
te rek vizs gá la tá ra. Ma ga Carl Rogers vizs gál ta a gal -
vá nos bôr el len ál lást, szívfrekvenciát, lég zés szá mot
és pupilladilatációt a te rá pi ás ülés elôtt és után. A ké -
sôb bi vizs gá la tok ban a sze mély köz pon tú pszi cho te -
rá pia ese té ben nem, vi szont a rogersi alap ér té kek
ese té ben (ame lyek min den pszi cho te rá pi ás irány zat -
ban alap ve tô ha tó té nye zô ként van nak je len) vizs gál -
ták az izom fe szü lést, az agy fel szín rôl el ve ze tett elekt -
ro mos hul lá mo kat, az agyi struk tú rák ak ti vi tá sát és
ezek vál to zá sa it, ame lye ket a pszi cho te rá pi ás mód -
szer stressz-csök ken tô ha tá sá val, az az a ve ge ta tív
ideg rend szer re gya ko rolt po zi tív ha tá sá val kap csol -
ták össze.
Cél ki tû zés: Je len elô adás ban azon bi o ló gi ai-

pszichofiziológiai pa ra mé te re ket te kint jük át, ame -
lye ket össze füg gés be le het hoz ni a sze mély köz pon tú
te rá pi á val, il let ve an nak alap ér té ke i vel: az el fo ga dás -
sal, az em pá ti á val, il let ve a kong ru en ci á val és ezek
korrelátumaival.
Ered mé nyek: A vizs gá ló esz kö zök fej lô dé sé vel szá -

mos pszichofiziológiai pa ra mé ter re irá nyu ló ku ta -
tást vé gez tek, el sô sor ban kognitív vi sel ke dés te rá pi ás
fó kusszal; vi szont a sze mély köz pon tú irány zat ese té -
ben a dön tô en ön be val lá sos mé ré sek alap ján vég zett
te rá pi ás ha té kony ság ugyan em pi ri ku san alá tá masz -
tott, még is, alig ta lál ha tó bi o ló gi ai-pszichofiziológiai
vál to zá sok ra épí tett ha té kony sá gi vizs gá lat. A rogersi
alap ér té kek kö zül a po zi tív em pá tia kor re lál az elekt -
rodermális és kardiovaszkuláris ak ti vi tás ked ve zô
vál to zá sá val, il let ve kép al ko tó vizs gá la tok ban a meg -
nö ve ke dett prefrontális és dorzolaterális ak ti vi tás sal;
az el fo ga dás meg élé se ala cso nyabb szív rit mus sal és
vér nyo más sal mu ta tott együtt já rást. A kongurencia
fi zi o ló gi ai korrelátumai a leg ke vés bé vizs gált te rü let,
en nek egy as pek tu sát, a te ra pe u ta–klines kö zöt ti ér -
zel mi kong ru en ci át hoz ták összefügésbe meg nö ve -
ke dett fron tá lis és parietális, temporális al fa és bé ta
ak ti vi tás sal, il let ve ala cso nyabb szív rit mus sal.
Összeg zés: Ezek alap ján el mond ha tó, hogy nagy

szük ség van to váb bi em pi ri kus vizs gá la tok ra, hogy
pon to san meg ért sük, fi zi o ló gi ai szin ten ho gyan hat a

sze mély köz pon tú te rá pia. Ez ki emel ten fon tos, mert
az egyes pszi cho te rá pi ás mód sze rek kel vég zett te rá -
pi ák tár sa da lom biz to sí tá si fi nan szí ro zá sa és ke ze lé -
se ilyen ha té kony sá gi vizs gá la to kon ala pul.
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Pszichoterápiásattitûdökáttekintése
éskövetéséneklehetôségei

Baginé Tóth Eri ka, Kókai And rea, Ko vács Il di kó,
Datki Zsolt, Andó Bá lint, Terenyi Zol tán
Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged
drtoterika@gmail.com

Hát tér: A pszi cho te rá pia so rán a be te gek gyó gyu lá sát
be fo lyá so ló té nye zôk ese té ben ki eme len dô a te ra pe -
u ta pszi cho te rá pi ás at ti tûd je. Ez a te ra pe u ta egyé ni
jel lem vo ná sa it, hoz zá ál lá sa it je len ti pszi cho te rá pi ás
hely zet ben, s hoz zá já rul nak a ke ze lés si ke res ki me -
ne te lé hez. Ma gyar or szá gon nem vizs gál ták még pszi -
choterapeuta kép zés ben részt ve vô hall ga tók pszi cho -
te rá pi ás at ti tûd je i nek vál to zá sát, ám a nem zet kö zi
szak iro da lom ban van nak ilyen irá nyú ku ta tá sok és
köz le mé nyek. Ezek men tén a ha zánk ban le írt, fen ti
ku ta tá si hi á tust pró bál juk ki töl te ni olyan mó don,
hogy eze ket az at ti tû dö ket le ír juk és meg vizs gál juk
változásaikat a pszichoterapeutává vá lás so rán.
Cél ki tû zés: Vizs gá la tunk cél ja a pszi cho te rá pi ás at -

ti tû dök vál to zá sá nak nyo mon kö ve té se a pszichote -
ra peuta szak irá nyú kép zés részt ve vô i nek kö ré ben.
Fel té te le zé sünk sze rint a rogersi alap at ti tû dök al kal -
ma zá si gya ko ri sá ga ki emel ke dô.
Mód szer: A sze ge di pszi cho te rá pi ás kép zés ben egy

online teszt cso ma got ál lí tot tunk össze, amely nek
része a Therapeutic Identity Questionnaire (ThId)
ma gyar nyel vû adap tá ci ó ja. Az egyes, ha zánk ban
akk re di tált pszi cho te rá pi ás mód sze rek leg jel leg ze te -
sebb in ter ven ci ó it egy ál ta lunk fej lesz tett Pszi cho te -
rá pi ás At ti tûd Lis tá ban (PAL) fog lal tuk össze, és ez zel
mo ni to roz zuk azo kat a kép zés kez de tén, il let ve ezt
kö ve tô en fé lé ven te a kép zés vé gé ig.
Elem zé sek: A PAL meg bíz ha tó sá gát a Cronbach a

ér ték, a mé rô esz köz bel sô kon zisz ten ci á já nak se gít -
sé gé vel vizs gál tuk. A validitás el len ôr zé se a lát szat ér -
vé nyes ség tesz te lé se, il let ve a kon ver gens validitás
meg adá sa volt, mely nek ke re té ben a PAL ki ala kí tá sát
és té tel sze lek ci ó ját az egyes irány za tok hoz ren delt
té te le i nek, il let ve a ThId ugyan azon irány zat hoz tar -
to zó té te le i nek együtt já rá sát vizs gál tuk. El sô kör ben
a PAL le író sta tisz ti kai ada ta it mér tük fel: e te kin tet -
ben a sze mély köz pon tú meg kö ze lí tés ese té ben volt a
leg ma ga sabb az át lag. A mé rô esz köz reliabilitásának
elem zé se sze rint a PAL je len le gi at ti tû dök re vo nat -
ko zó ré sze (Cronbach a=0,862), va la mint a jö vô be li
vi szo nyu lá so kat fel mé rô sza ka sza is (Cronbach a=
0,76) meg fe le lô bel sô kon zisz ten ci á val ren del ke zik.
Ten den ci á já ban már most – a kép zés kez de tén – is
lát ha tó, hogy a te ra pe u ta at ti tû dök kö zül a pszicho -
terapeuta em pá ti á ja, kong ru en ci á ja és fel té tel nél -
küli el fo ga dá sa ki emel ke dô.

Konk lú zió: Elô ze tes ered mé nye ink alap ján a roger -
si alap vál to zók na gyon fon to sak a pszichoterapeuta
iden ti tás ki ala ku lá sá nak fo lya ma tá ban, de to váb bi
vizs gá la tok szük sé ge sek egé szen a kép zé si fo lya mat
vé gé ig.
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Pszichoterápiásosztályajárványhelyzetalatt–
újratervezés

Baginé Tóth Eri ka1, Pász tor Haj nal ka1,
Sze ke res Szil via2, Pszi cho te rá pi ás Te am1

1 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged;
2 Gradus Med Kft., Kis te lek
drtoterika@gmail.com

Ta valy ja nu ár ban ad tunk hírt itt, az MPT ván dor gyû -
lé sén a sze ge di Pszi cho te rá pi ás Osz tály lét re jöt té rôl.
Már ci us 12-én egy rend kí vü li Nagy cso por ton mond -
tuk el a be te ge ink nek, hogy ha za kell en ged nünk ôket
a COVID-19 jár vány mi att. Át él tük, hogy 2 nap alatt
ki ürült az Osz tály és meg szûn tek mû kö dé si fel té te le -
ink, hi szen mind ez érin tet te fi zi kai he lyün ket: el kezd -
tünk köl töz ni (két szer egy hó na pon be lül) az egész
Kli ni ká val együtt. Utunk Ma kó ig ve ze tett. A ke ze lé si
specifikumaink (pl.: cso port- és egyé ni te rá pi ák, re -
zsim sze rû te am mû kö dé sünk) is je len tô sen be szû -
kül tek vagy meg szûn tek. Tö re ked tünk egy re du kál -
tabb mû kö dé si mód fenn tar tá sá ra rész ben a sze mé -
lyes, rész ben az online tér ben. A pszi cho te rá pi ás
osz tá lyos be te gek kel ki ala kult bi zal mi kap cso lat kül -
sô kény szer ha tá sá ra megin gott. Az egyé ni és egye di
dön té sek alap ján az online tér be ke rült a be vált kap -
cso ló dá si gya kor lat. Kol lek tív krí zi sen men tünk ke -
resz tül.
Egy év el tel té vel számbavettük, hogy is va gyunk mi

(a te am) most? Gravis hi ány ér zet tel, traumatizáltan,
bûn tu dat tal, te he tet le nül, bi zony ta lan ság ban.
Erô for rá sunk alap ja a te am ma radt. Egyé ni leg és te -

rá pi ás csa pat ként is PTSD tü ne te it mu tat tuk. Eb ben
a diszpergált ál la pot ban is fon tos ma radt az in teg rá -
ció, mi vel va la mennyi te am-tag kom pe ten ci ái más
és más több let erô for rást je len tet tek és je len te nek
ma is. Kon cep ci ónk ré sze a hu ma nisz ti kus ér ték ren -
dünk meg ôr zé se és az át me ne ti ál la pot konst ruk tív
át hi da lá sa volt.
Ezek re ala poz va el in dult rész le ge sen a ko ráb bi

mû kö dé sünk: am bu láns pszi cho te rá pi ák online és
ké sôbb sze mé lye sen is mét, osz tá lyos pszi cho te rá pia
rész ele mek kel, krí zis in ter ven ció.
Arra vá gyunk, hogy a jö vô ben is mét Sze ge den dol -

go zzon a pszi cho te rá pi ás te am, be te ge ink hez és ön -
ma gunk hoz mél tó he lyi, sze mé lyi fel té te lek kel és
hoz zá ál lás sal.

ARogers-féleDecisionMakingTaskegészséges
ésborderlinebetegeken

Bajzát Bettina1, Lévay Evelyn Eri ka1,
Sol tész Pé ter1, Nemoda Zsó fia2, Uno ka Zsolt1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Or vo si Vegy ta ni,
Mo le ku lá ris Bi o ló gi ai és Patobiokémiai In té zet, Bu da pest

bajzat.bettina@gmail.com

A Rogers-fé le (1999) Decision Making pa ra dig ma egy
fon tos újí tá sa a ko ráb bi pa ra dig mák hoz ké pest, hogy
a dön té si vi sel ke dés vizs gá la tán túl, a gát lá si ké pes -
sé get és az im pul zus sza bá lyo zást is mér ni kí ván ta. A
fe la dat ban bi zony ta lan op ci ók kö zül kell ki vá lasz ta ni
a hely zet nek meg fe le lôt (Rogers, 1999). Egy ko ráb bi
vizs gá lat ban Bazanis és mtsai (2002) szig ni fi káns kü -
lönb sé get ta lál tak a dön tés ho za tal se bes sé gé ben, és
mi nô sé gé ben borderline sze mé lyi ség za va ros (BPD)
be te gek nél egész sé ges sze mé lyek hez ké pest. Cé lunk
meg vizs gál ni, hogy a BPD-s be te gek kü lön böz nek-e
dön tés ho za ta li stra té gi ák te kin te té ben az egész sé ges
cso port hoz ké pest az ere de ti Rogers-fé le pa ra dig ma
alap ján.
Mód sze rek: A vizs gá lat ból el sô lé pés ben ki zár tuk

azo kat a sze mé lye ket, akik nem kö vet ték a já ték sza -
bá lya it, va gyis a jó vá lasz tá sa ik ará nya túl ala csony
volt, és túl nagy mér ték ben vá lasz tot ták az el sô op ci -
ót. Így a vizs gá lat ban össze sen 27 BPD be teg ma radt,
és 38 CTRL.
Ered mé nyek: A BPD cso port dön té si mi nô sé ge

szig ni fi kán san rosszabb (F[1,4500])=4,127, p=,042,
d=0,519), és las sabb (F[1,3101]=30,546, p=,000,
d=1,413) a CTRL cso port nál, vi szont a ki me ne tel biz -
tos sá gát fi gye lem be vé ve el tû nik a szig ni fi káns kü -
lönb ség a két cso port kö zött (F[1,4519]=0,769, p=,545).
Bár a CTRL cso port szig ni fi kán san koc ká zat vál la lóbb,
mint a BPD cso port (F[4,3101]=6,123, p=,000). Vi -
szont koc ká zat ke rü lés és ki iga zí tás te kin te té ben
nem szig ni fi káns a kü lönb ség a két cso port kö zött,
ha bár a koc ká zat ke rü lés ér té ke me re de keb ben nö -
vek szik a nye ré si va ló szí nû ség nö ve ke dé sé vel a BPD-
ben, mint a CTRL-ben.
Konk lú zió: Az ered mé nye ink te kin te té ben a BPD

cso port más dön té si stra té gi át hasz nál, mint a CTRL
cso port, de az ere de ti Rogers-fé le pa ra dig ma mu ta -
tói nem ír ják le elég pon to san a két cso port dön té si
stra té gi á ja köz ti mi nô sé gi kü lönb sé ge ket. Így a to -
váb bi ak ban új, öko ló gi a i lag erô sebb validitású mu -
ta tók be ve ze té sét ter vez zük.

Támogatás
Vizs gá la tunk a Nem ze ti Ku ta tá si, Fej lesz té si és In no vá ci ós Hi va tal
NKFI K 132546 sor szá mú, „A sze mé lyi ség funk ci o ná lá sá nak szint jei
és össze füg gé sei a tü net vi sel ke dés sel, sze mé lyi ség za var vo ná sok kal,
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fi zi o ló gi ai mu ta tók kal, komputerizált vi sel ke dé ses pa ra dig mák kal
mért hi deg és for ró vég re haj tó funk ci ók kal, tár sas kognitív ké pes sé -
gek kel és tár sas dön tés ho za tal lal borderline és más sze mé lyi ség za -
var ban és egész sé ges min tán” cí mû pá lyá zat ból ré sze sült tá mo ga -
tás ban.

AzIdegrendszerFejlôdésiZavarai:
AGyermekkoriPszichészavarokkutatócsoport
frisskutatásieredményeigyermek-és
felnôttellátásbandolgozóklinikusoknak

Ba lázs Ju dit
Ma gyar Pszichiátriai Tár sa ság, Bu da pest
judit.agnes.balazs@gmail.com

Az Ideg rend szer Fej lô dé si Za va rai fe je zet a Men tá lis
Za va rok Di ag nosz ti kai és Sta tisz ti kai Ké zi köny ve
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor -
ders – DSM) leg újabb, 5. ki a dá sá ba új fe je zet ként ke -
rült be, ami tar tal mi és szem lé le ti szem pont ból is
igen fon tos. Szim pó zi u munk so rán ku ta tó cso por tunk
eb be a DSM-5 fe je zet be tar to zó két kór kép, az autiz-
mus spekt rum za var (ASD) és a fi gye lem hi á nyos-
hiper aktivitás za var (ADHD) te rü le tén vé ge zett több
irá nyú mun ká ját sze ret nénk be mu tat ni. Bár a szim -
pó zi um mind az öt elô adá sa az Ideg rend szer Fej lô -
dé si Za va rai fe je zet hez kö tô dik, mód szer ta nuk és té -
má juk igen szí nes.
A szim pó zi um el sô két elô adá sá ban be mu ta tott

ku ta tá sa ink kal a diagnosztikus és a te rá pi ás mun kát
sze ret nék se gí te ni. Elô ször ku ta tó cso por tunk kér dô -
ív-adap tá lás te rü le tén vég zett mun ká ját is mer tet jük,
mely nek so rán Susan Young és mtsai ál tal ki dol go -
zott kér dô ív csa lád ba tar to zó fé lig struk tu rált diag-
nosztikus esz kö zök, a Diagnostic Autism Spectrum
Interview (DASI) és ADHD Fel mé ré se Gyer mek- és
Felnôttkorban (ACE/ACE+) kér dô ívek ha zai adap tá -
lá sát vé gez tük el. A má so dik elô adá son be mu ta tott
ku ta tá sunk a te rá pi ás mun ka ki ter jesz té sét tûz te ki
cél já ul. Ku ta tó cso por tunk a fi zi kai ak ti vi tást mint le -
het sé ges ADHD ki egé szí tô te rá pi át vizs gál ta, még pe -
dig az akut mér sé kelt fi zi kai ak ti vi tás vég re haj tó- és
fi gyel mi funk ci ók ra gya ko rolt ha tá sát.
A szim pó zi um har ma dik és ne gye dik elô adá sa az

ADHD-ra mint az ön gyil kos ma ga tar tás le het sé ges
rizikófaktorára fó ku szál. A té má ban be mu ta tott egyik
vizs gá la tunk ban a ren del ke zés re ál ló sza ki ro dal mi
ada tok szisz te ma ti kus át te kin té sét vé gez tük, me lyek
az ADHD és a szuicid ri zi kó köz ti össze füg gést vizs -
gál ják lon gi tu di ná lis el ren de zés ben. Má sik vizs gá la -
tunk pe dig ADHD-val di ag nosz ti zált ser dü lôk nél a
perfekcionizmus eset le ges sze re pét mé ri fel ADHD
és ön gyil kos ma ga tar tás kap cso la tá ban.
Szim pó zi u munk utol só, ötö dik elô adá sa ke ze lést

még nem ka pó, ADHD-val di ag nosz ti zált gyer me kek
min tá ján a proszociális vi sel ke dés, a kor társ kap cso -
la tok és az élet mi nô ség kö zöt ti össze füg gést, va la -
mint az ADHD mel lett elô for du ló komorbid externa -
lizáló kór ké pek proszociális vi sel ke dés re és kor társ
kap cso la ti prob lé mák ra gya ko rolt ha tá sá nak fel tá rá -
sát vég zô vizs gá la tun kat mu tat ja be.
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A szim pó zi um öt elô adá sá val az ideg rend szer fej -
lô dé si za va ra i val fog lal ko zó szak em be rek kli ni kai
mun ká já hoz sze ret nénk hoz zá já rul ni.
Ülés el nök: Ba lázs Ju dit, Réhelyi Já nos

Nem-szuicidálisönsértés:
AGyermekkoriPszichésZavarokkutatócsoport
frisskutatásieredményeiaprevenciósegítéséhez

Ba lázs Ju dit
Ma gyar Pszichiátriai Tár sa ság, Bu da pest
judit.agnes.balazs@gmail.com

A Men tá lis Za va rok Di ag nosz ti kai és Sta tisz ti kai Ké -
zi köny ve (Diagnostic and Statistical Manual of Men -
tal Disorders – DSM) leg újabb, 5. ki a dá sá ba elô ször
be ke rült a nem-szuicidális ön sér tés (nonsuicidal
self-injury: NSSI) a to váb bi ku ta tást igény lô kór ké pek
fe je zet be. Szim pó zi u mun kon ku ta tó cso por tunk az
NSSI kü lön bö zô as pek tu sa it fó kusz ba he lye zô friss
ku ta tá si ered mé nye i rôl sze ret ne be szá mol ni.
Kli ni ku sok be szá mo ló ja alap ján fel me rül, hogy az

utób bi évek ben a ser dü lô ko ri NSSI élet tar tam preva-
lenciája nô. Szim pó zi u munk el sô elô adá sá ban be -
mu ta tott ku ta tá sunk cél ja olyan szisz te ma ti kus ke re -
sés el vég zé se volt, amely so rán át te kint jük az el múlt
öt év ben meg je lent, az NSSI ser dü lô ko ri prevalen-
ciájával fog lal ko zó cik ke ket.
Szim pó zi u munk má so dik elô adá sa az NSSI és az

élet mi nô ség (Quality of Life: QoL) kö zöt ti le het sé ges
össze füg gé sek re fó ku szá ló vizs gá la tun kat mu tat ja be,
mely nek so rán ar ra ke res tük a vá laszt, hogy a QoL a
men tá lis za va rok és az NSSI kö zöt ti össze füg gé se ket
ho gyan be fo lyá sol ja, to váb bá össze ha son lí tot tuk az
NSSI-ben érin tett ser dü lôk ál ta li és a szü lô ser dü lô re
vo nat ko zó QoL ér té ke lé se it kli ni kai ser dü lô min tán.
A szim pó zi um har ma dik és ne gye dik elô adá sa so -

rán olyan ku ta tá sa ink ról szá mo lunk be, ame lyek ser -
dü lôk nél az élet ese mé nyek sze re pét vizs gál ták az
NSSI-vel össze füg gés ben. Egy részt egy je len tôs élet -
ese mény, a be ván dor lás és az NSSI, más részt az NSSI
és az ön gyil kos ma ga tar tás kap cso la tá nak vizs gá la tá -
nál az élet ese mé nyek mo de rá tor sze re pé re fó ku szál -
tunk.
A szim pó zi um négy elô adá sa so rán be mu ta tott

ered mé nye ink kel sze ret nénk az NSSI pre ven ci ó ját
elô se gí te ni.
1. Far kas Ber na dett Frida, Ba lázs Ju dit: Az ön sér tés
prevalenciája ser dü lôk kö ré ben 2015 és 2020 kö -
zött: szisz te ma ti kus át te kin tés

2. Gyô ri Dó ra, Far kas Ber na dett Frida, Hor váth Lili
Ol ga, Komáromy Dá ni el, Mé szá ros Ger gely,
Szentiványi Dó ra, Ba lázs Ju dit: Nem-szuicidális
ön sér tés, élet mi nô ség és men tá lis za va rok
össze füg gé se i nek vizs gá la ta kli ni kai ser dü lô
min tán – Network ana lí zis

3. Roszik-Volovik Xénia, Nguyen Lan Anh Luu, Ba -
lázs Ju dit: Akkulturáció és nem-szuicidális ön -
sér tés – Ma gyar or szá gon élô orosz anya nyel vû
ser dü lôk vizs gá la ta
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4. Hor váth Li li Ol ga, Gyô ri Dó ra, Komáromy Dá ni -
el, Mé szá ros Ger gely, Szentiványi Dó ra, Ba lázs
Ju dit: Nem-szuicidális ön sér tés és ön gyil kos
ma ga tar tás: az élet ese mé nyek sze re pe ser dü lô -
kor ban

Ülés el nök: Fe ke te Sán dor és Ba lázs Ju dit

Pszichiátriaiidentitás–Kerekasztal-beszélgetés
apályakülönbözôszakaszainállókkal
aközönségbevonásával

van der Wijk Ibo lya An na1, Csa pó Már ton2,
Gom bá si Dó ra3, Szat má ri Éva4, Tringer Lász ló5,
Ba lázs Ju dit6,7,8
1 Sza bolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Kór há zak és Egye te mi Ok ta tó
Kór ház Sántha Kál mán Szak kór ház, Nagykálló;

2 Bethesda Gyer mek kór ház Ilka ut cai Gyermekpszichiátriai Osz tály,
Bu da pest;

3 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka, Pécs;

4 Deb re ce ni Egye tem Kli ni kai Köz pont Kenézy Gyu la Campus
Fel nôtt Pszichiátriai Osz tály Nap pa li Kór ház, Deb re cen;

5 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

6 Ma gyar Pszichiátriai Tár sa ság, Bu da pest;
7 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet,
Bu da pest;

8 Bjørknes University College, Os lo, Norway
judit.agnes.balazs@gmail.com

A Ma gyar Pszichiátriai Tár sa ság El nök sé gé nek és Fia -
tal Pszi chi á ter Szek ci ó já nak kö zös szer ve zé sé ben a
pszichiátriai pá lya kü lön bö zô sza ka sza in ál ló kol lé -
gá ink szak mai iden ti tá sá ról szó ló kerekasztal-be -
szél ge tés re, együtt gon dol ko dás ra hív juk meg Önö -
ket/Ben ne te ket.
Szak mai pá lya fu tá sunk so rán szá mos ta pasz ta lat -

tal, él ménnyel gaz da go dunk. Pá lya vá lasz tá sunk és az
ezt kö ve tô en meg ho zott dön té se ink meg ha tá ro zott
szak mai irány ban va ló el kö te le zô dést je len te nek és
fo lya ma to san hoz zá já rul hat nak iden ti tá sunk ala ku -
lá sá hoz. A szak mánk hoz köt he tô, bennünk zaj ló lel -
ki fo lya ma tok mindannyiunkat érintenek, fog lal koz -
tat nak. Gon do la ta ink pszichiátriai iden ti tá sunk ról
gaz dag be széd té mát nyújtanak, me lyek nek ez a fó -
rum igyek szik te ret en ged ni. To váb bi cé lunk, hogy a
szak mai élet kü lön bö zô fá zi sa i ban le vô kol lé gák kö -
zött a ge ne rá ci ós kü lönb sé gek bôl adó dó an is konst -
ruk tív be szél ge tés ala kul jon ki, mely szá mos kér dés
meg ér té sé re ad hat le he tô sé get és az egymáshoz va ló
kö ze le dést se gít he ti elô.
Pá lya kez dô és ta pasz tal tabb kol lé gá ink a ven dé ge -

ink a kerekasztalnál, akik a „ta pasz ta la ti ská la” né -
hány ki emel he tô ál lo má sán jár nak ép pen – re zi dens,
szak or vos-je lölt, fris sen szak vizs gá zott, ta pasz talt
szak or vos, egye te mi ta nár és pro fesszor emeritus –,
így ta lán so kak szá má ra tu dunk szem pon to kat, azo -
no su lá si pon tot fel vet ni. Sze ret nénk, ha a kerekasz-
tal-be szél ge tés a kö zön ség gel foly ta tott in te rak tív ta -
lál ko zást je len te ne, hogy a té ma iránt ér dek lô dôk nek
le he tô sé ge le gyen hoz zá szó lás ra, sze mé lyes él mé -
nyek meg osz tá sá ra.



Egészségésbetegségnarratívák
amesében

Balikó Fanni
Pé csi Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar
Pszi cho ló gia Dok to ri Is ko la, Pécs
balikofanni2@gmail.com

Be ve ze tés: Egy élet hosszig tar tó be teg ség a kont roll -
vesz tés és az új faj ta al kal maz ko dás mi att fo ko zott
stresszt je lent het. A kre a tív szö veg al ko tás so rán ka -
pott me sék elem zé se, il let ve kér dô íves ered mé nyek -
kel va ló össze ve té se komp lex ké pet ad hat a be teg -
ség gel és a ne héz élet hely ze tek kel va ló meg küz dést
tá mo ga tó erô for rá sok ról.
Cél ki tû zé sek: A ku ta tás kö zép pont já ban az a kér dés

áll, mi ként kép zôd nek le a me sei for má jú narratívák-
ban a sze mé lyi ség meg küz dést tá mo ga tó as pek tu sai.
To váb bi fon tos szem pont a be teg ség él mény narra tí -
vában va ló meg je le né se. A be teg ség és az én vi szo -
nya nagy mér ték ben be fo lyá sol hat ja az al kal maz ko -
dást, így a me se be li el len fél alak ja és a jel lem zô me -
ta fo rák kü lö nö sen in for ma tí vak le het nek.
Mód szer: A vizs gá lat ban 37 egész sé ges és 21 kró ni -

kus be teg sze mély vett részt (min: 18, max: 79, át lag:
39, szó rás: 15,2), 12 fér fi és 45 nô. A kró ni kus be te gek
je len tôs ré sze kü lön bö zô autoimmun kór ké pek ben
érin tett. A vizs gá lat so rán egy elô re meg adott szem -
pon tok sze rin ti me se meg al ko tá sá ra kér tük a részt -
ve vô ket. A kre a tív írás fe la da tot a Beck Dep resszió
Ská la, a Rö vi dí tett Stressz és Meg küz dés Kér dô ív, a
Logo-Teszt-R, az Élet tel va ló Elé ge dett ség Ská la és a
Magönértékelés Ská la ki töl té se egé szí tet te ki, amely
to váb bi in for má ci ók kal szol gált az egyes sze mé lyek
meg küz dé si ka pa ci tá sá ról. A szö ve gek elem zé se
Propp (1999) morfologikus szem pont rend sze re, a
TAT-teszt Murray-fé le elem zé si rend sze ré bôl át vett
ele mek és to váb bi sa ját szem pon tok sze rint zaj lott.
Ered mé nyek: Az ered mé nyek bôl meg ál la pít ha tó,

hogy a kér dô íves vál to zók és a me sei szem pon tok
kö zött kap cso lat van, to váb bá a kró ni kus be teg ség
él mé nye le kö vet he tô a narratívában is. A kró ni kus
be teg cso port több mint fe lé nél for dult elô abszt rakt,
alak ta lan el len fél kép, amíg az egész sé ges cso port -
ban mind össze 25%-ban, c2(1)=4,965, p=0,084. Az
egész sé ges min tá hoz vi szo nyít va a kró ni kus be teg -
ség ben érin tet tek tör té ne te i ben gya ko ribb a be teg -
ség- és ha lál mo tí vum elô for du lá sa, c2(1)=3,843,
p=0,069.
Kö vet kez te tés: Az ered mé nyek rá mu tat nak, hogy a

sa ját me sé ben meg je len nek az élet tör té ne ti narra tí -
vum egyes ele mei. Emel lett a me sei for ma szim bo li -
kus alak ban je le ní ti meg író ja ön ma gá hoz és a vi lág -
hoz va ló vi szo nyát. Az iden ti tást alap ja i ban meg ren -
dí tô be teg ség meg tö rés-él mény is le het, ezt tá maszt -

ja alá a kró ni kus be teg min tá ban meg je le nô be teg -
ség- és ha lál mo tí vum. To váb bá a kró ni kus be te gek -
nél gya ko ribb alak ta lan el len fél tí pus a be teg ség él -
mény sa já tos meg élé sét rep re zen tál hat ja.
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Avilágjárvány–minttematika–megjelenése
aklinikaiszakpszichológusmindennapi
munkájában

Bal ló Hen ri et ta
Péterfy Sán dor ut cai Kór ház-Ren de lô in té zet és
Manninger Je nô Or szá gos Tra u ma to ló gi ai In té zet, Bu da pest
balloheni@gmail.com

A vi lág jár vány ele mi erô vel ha tott mind annyi unk éle -
té re az el múlt több mint egy év fo lya mán és ha tá sai
meg je len tek a na pi mun kánk ban is. Ötö dik éve dol -
go zom (je len leg már kli ni kai szak pszi cho ló gus ként)
a Péterfy Sán dor ut cai Kór ház Krí zis in ter ven ci ós és
Pszichiátriai Osz tá lyán.
Te vé keny sé günk fô te rü le tei:
• Szuicidológiai kon zí li u mok vég zé se am bu lan ci -
án kon (pszi chi á ter szakorvossal együttmûködve),
mely nek ke re té ben dön tünk ar ról, hogy a be teg
to váb bi hospitalizációja szük sé ges-e, vagy emit -
tál ha tó. Mind két eset ben ar ról is dön tést kell
hoz nunk, hogy mi le gyen a pá ci ens to váb bi út ja a
te rá pi á ban, hol foly ta tód jon a ke ze lé se. Ezek a ta -
lál ko zá sok egy szer re funk ci o nál nak kon zí li um -
ként, el sô in ter jú ként és krí zis te rá pi ás ülés ként is.

• Krí zis te rá pia biz to sí tá sa am bu láns és fek vô be te -
ge ink szá má ra.

• Pszichodiagnosztika vég zé se am bu láns és fek vô -
be teg pá ci en se ink kel.

• Pszi cho ló gi ai szol gál ta tás nyúj tá sa kór há zi dol go -
zó ink szá má ra, va la mint Bá lint-cso por tok szer -
ve zé se kol lé gá ink men tál hi gi é nés vé del me ér de -
ké ben, a ki égés el ke rü lé se cél já ból.

Az el múlt év ta pasz ta la ta it össze sít ve meg ál la pít ha -
tó, hogy a vi lág jár vány di rekt és in di rekt ha tá sai te vé -
keny sé günk va la mennyi te rü le tén meg je len tek. A
szuicidológiai kon zí li u mok so rán a krí zis ál la po tok
te ma ti ká já ban kez det ben az eg zisz ten ci á lis ne héz sé -
gek, a mun ka hely el vesz té se, a csa lá don be lü li prob -
lé mák je len tek meg, ké sôbb ke rül tek elô tér be a fer -
tô zés hez ki fe je zet ten köt he tô vesz te ség él mé nyek
(meg be te ge dett, el hunyt hoz zá tar to zók mi at ti gyász,
ön gyil kos sá gi krí zis ki ala ku lá sa). Az am bu lan ci ánk -
ra, il let ve osz tá lyunk ra fel vett be te gek egy ré sze a te -
rü le ti pszichiátriai gon do zók jár vány okoz ta túl ter -
helt sé ge mi att je lent ke zett. A ve lük foly ta tott krí zis -
te rá pi ák ban a már em lí tett, kon zí li u mok ban is meg -
je le nô te ma ti kák kal dol goz tunk leg in kább. Kli ni kai
szak pszi cho ló gus ként leg ér de ke sebb nek a ví rus pszi -
cho ti kus tü net kép zô dés be, tév esz mék be va ló be épü -
lé sét tar tom, me lyek a má sok meg fer tô zé sé nek ir reá -
lis és paranoid fé lel mé tôl a sa ját szer ve zet ben lé vô
el len anyag meg lé té ig sok szí nû ská lán mo zog nak.
Ilyen pél da az az osz tá lyun kon ke zelt 23 éves szkizo -

frén nô be teg, aki nek paranoid fé lel me volt, hogy ô
ma ga a ko ro na ví rus, ô a fe le lôs a fer tô zé sért, mely
egé szen a szuicid gon do la tok meg je le né sé ig ve ze tett.
Elô adá som ban ezen pél dák ki fej té sé vel, rö vid eset -
rész le tek kel, konk rét pél dá kon ke resz tül sze ret ném
be mu tat ni a jár vány okoz ta vál to zá so kat és en nek
ha tá sa it a mun kánk ra.



Azintézményekbe,atudománybaésaközösségi
médiábavetettbizalomösszefüggéseasebészi
maszktársaspercepcióragyakorolthatásával

Balogh Dá vid1, Szily Do rottya1,
Ta kács F. Ist ván2, Uno ka Zsolt1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

2 Sze ge di Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar
Pszi cho ló gi ai In té zet, Sze ged

davidbalogh01@gmail.com

Be ve ze tés: A COVID-19 jár vány ha tá sai a meg szo kott
hét köz na pi élet va la mennyi as pek tu sát érin tik. A jár -
vány szim bó lu má vá vált or vo si maszk a min den na -
punk ré szé vé vált. Ku ta tá sunk ban azt vizs gál tunk,
hogy mi lyen ha tás sal van a maszk lát vá nya a tár sas
per cep ci ó ra, és ezt ho gyan be fo lyá sol ják az em be rek
bi zal mi at ti tûd jei.
Mód sze rek: Online kér dô íves ku ta tá sunk ban 1377

fô vett részt. A kér dô ív nek két ré sze volt, az el sô ben a
jár vány ügy ben re le váns szer vek kel szem be ni bi zal -
mi at ti tû dö ket mér tük fel, a má so dik ban masz kos és
nem masz kos arc ké pe ket kel lett a ki töl tô nek pon toz -
nia az aláb bi di men zi ók men tén: meg bíz ha tó ság, fe -
nye ge tett ség, attraktivitás.
Ered mé nyek: Fak tor ana lí zis sel a kü lön bö zô szer -

vek hez köt he tô bi zal mi kap cso la tot há rom fak tor ra
csök ken tet tük: mé dia-, tu do mány- és ál la mi szer vek
irán ti bi za lom. A tu do mány és mé dia irán ti bi zal mat
mé rô fak tor és az ar cok meg íté lé se kö zött szig ni fi -
káns össze füg gé se ket ta lál tunk. A tu do mány irán ti
bi zal mat mé rô fak tor po zi tív együtt já rást mu ta tott a
masz kos ké pek attraktivitásának (r=0,167; p<0,005)
és meg bíz ha tó sá gá nak (r=0,191; p<0,005) meg íté lé -
sé vel is, va la mint ne ga tív kor re lá ci ót ta lál tunk a fe -
nye ge tés meg íté lé sé vel (r=-0,110; p<0,005). A mé dia
irán ti bi zal mat mé rô fak tor po zi tí van kor re lált az
attraktivitás (r=0,140; p<0,005) és meg bíz ha tó ság
(r=0,132; p<0,005) meg íté lé sé vel masz kos ar cok te -
kin te té ben. Az ál la mi szer vek kel szem be ni bi zal mat
mé rô fak tor po zi tív együtt já rást mu tat az az irán ti bi -
za lom mal, hogy a maszk vi se lé se meg vé di ön ma gát
(r=0,146; p<0,005) és má so kat (r=0,146 p<0,005). A
tu do mány irán ti bi za lom fak tor po zi tí van kor re lál az
az irán ti bi za lom mal, hogy a maszk hord ásá val meg -
vé di sa ját ma gát (r=0,378; p<0,005), va la mint má so -
kat (r=0,495; p<0,005), il let ve ne ga tív együtt já rást
mu tat az zal az at ti tûd del, hogy a maszk nak fi zi ka i lag
ká ros ha tá sa van a szer ve zet re (r=-0,348; p<0,005). A
mé dia irán ti bi zal mat mé rô fak tor po zi tí van kor re lál
az az irán ti bi za lom mal, hogy a maszk hord ása meg -
vé di sa ját ma gát (r=0,186; p<0,005), il let ve má so kat
(r=0,153; p<0,005), il let ve ne ga tív kor re lá ci ót mu tat
az zal az at ti tûd del, hogy a maszk fi zi ka i lag ká ro sít ja
ôt (r=0,114; p<0,005).

Meg be szé lés: A kü lön bö zô szer vek be ve tett bi za -
lom össze füg gés ben áll a masz kos sze mé lyek attrak-
tivitásának és meg bíz ha tó sá gá nak meg íté lé sé vel, to -
váb bá a maszk ha té kony sá gá ba ve tett hit tel.

Támogatás:
Vizs gá la tunk a Nem ze ti Ku ta tá si, Fej lesz té si és In no vá ci ós Hi va tal
NKFI K 132546 sor szá mú pá lyá zat ból ré sze sült tá mo ga tás ban.
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ECTmintlehetôségSMmellettipszichózisban
(esetbemutatás)

Mó ré Elek Csa ba1, Zá kány Zsolt1, Ma gyar Éva1,
Vinter Kor nél1, Balogh La jos1, So ro si Dó ra2
1 Haj dú-Bihar Me gyei Ön kor mány zat Kenézy Gyu la
Kór ház-Ren de lô in té zet Fel nôtt Pszichiátriai Osz tály, Deb re cen;

2 Deb re ce ni Egye tem Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai Klinka,
Deb re cen

trovil18@gmail.com

Kez det ben az elektrokonvulzív (ECT) ke ze lést szki -
zof rén be te gek te rá pi á já ban al kal maz ták, ké sôbb
ma jor dep resszió, má nia, neurolepticus malignus
szind ró ma, Parkinson-kór, terápiarezisztens epi lep -
szi á ban is ha té kony nak bi zo nyult. Az ECT tár sa dal -
mi meg íté lé se mai na pig hát rá nyos hely zet ben van,
de az iv nar kó zis ban vég zett ECT a farma ko te rá pia-
re zisz tens be teg sé gek ben gyak ran ha té kony nak bi -
zo nyul.
A Sceloris Mul tip lex egy immunmediált gyul la dá -

sos rend el le nes ség, amely nek ered mé nye ként oligo-
dendrocyták pusz tul nak el az ideg demyelinizáció-
val. A köz pon ti ideg rend szer fe hér ál lo má nyá nak
multifokális el vál to zá sai jel lem zik ezt a be teg sé get.
Az SM tü ne tei:
• ne u ro ló gi ai disz funk ció, ami au to nóm, ér zék szer -
vi, vi zu á lis és/vagy mo to ros de fi ci tet okoz, il let ve
az SM-ben szen ve dô be te gek 40–60%-a dep -
resszi ós és szo ron gá sos pa na szo kat je lez, ami a
neurondegenerációval hoz ha tó össze füg gés be.

Egyes ku ta tá sok ki mu tat ták, hogy az ECT Sclerosis
Mul tip lex mel let ti komorbid pszi cho ti kus tü ne tek
ke ze lé sé ben is ha tá sos te rá pia le het.
Esetismertetés: A pá ci ens nél 2014-ben di ag nosz ti -

zál tak a SM-t. Pszi chiátriai anam né zi se sze rint ko ráb -
ban két al ka lom mal tör tént osz tá lyos ke ze lé se (2010,
2016). Fel vé te le kor pszichomotoros gá tolt ság, dep ri -
mált han gu lat, mikromán és paranoid doxazma rend -
szer, ön vád lások, gravis anxietas, inszomnia vol tak
explorálhatók. Hospitalizációja so rán a kez de ti han -
gu lat za var sú lyos pszi cho ti kus dep resszi ós ál la pot ba
csa pott át, emi att több fé le kom bi nált anxiolitikum,
antidep resszí vum és antipszichotikum farmako terá pi -
át al kal maz tunk, de ál la po ta ér dem ben nem ja vult.
ECT ke ze lést meg elô zô en ne u ro ló gus sal kon zul tál va 
a heti két ülés ben ter ve zett ke ze lé sét meg kezd tük,
amely nek ha tá sá ra ál la po tá ban fo ko za tos ja vu lást
ta pasz tal tunk. Ke ze lé se so rán Hamilton Dep resszió
Ská la, Zung Dep resszió Kér dô ív és Beck Dep resszió
Kér dô ív se gít sé gé vel kö vet tük nyo mon ál la pot vál to -
zá sát. A ke ze lé sek so rán pszichiátriai ál la po ta fo ko za -
to san javult, al vá sa ren de zô dött, axietasa, dep resszi ó -
ja, pszichomotoros gá tolt sá ga fo ko za to san sza ná ló -
dott, paranoid és mikromán doxazmarendszere

vissza hú zód tak, il let ve ezen vál to zá sok mel lett a dep -
resszi ót mé rô kér dô ívek ben is szám sze rû sít he tô ja vu -
lá so kat ta pasz tal tunk. Fen ti ek alap ján ar ra a meg ál -
la pí tás ra ju tot tunk, hogy az ECT ke ze lés a sclerosis
mul tip lex mel let ti dep resszi ós-pszi cho ti kus állapo-
tokban is ha té kony te rá pi ás le he tô ség.



Hátraarc:amikoragenetikasegít
afenotípusmegértésében–azimpulzivitás
asszociációsvizsgálataifelnôttkoriADHD-ban

Balogh Lí via1, Pulay At ti la1, An gyal Nó ra2,
Vincze Ka ta lin1, Kilencz Tün de1,
Nemoda Zsó fia2, Rét he lyi Já nos1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Mo le ku lá ris Bi o ló gi ai Tan szék,
Bu da pest

balogh.livia@med.semmelweis-univ.hu

Hát tér: A fi gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var
(ADHD) mag tü ne te i nek pon to sabb fel tér ké pe zé se a
ku ta tá sok és a kli ni kai gya kor lat egyik leg fôbb cél ki -
tû zé se. Az ADHD hát te ré ben meg ha tá ro zó gát lá si
ne héz ség az impulzivitáshoz köt he tô jel leg, azon ban
kognitív impulzivitásként és a moz gás gát lá sá nak
ne héz sé ge ként a fi gye lem za var és hiperaktivitás kli -
ni kai tü ne te i ben is meg je le nik. Ge ne ti kai hát te ré nek
vizs gá la ta a za var ra jel lem zô ma gas heritabilitás is -
me re té ben fon tos etiológiai meg kö ze lí tés, mely fi gye -
lem be ve szi a neurobiológiai szin ten ADHD-ban iga -
zolt monoamin transzmitter rend szer el té ré se it.
Cél: Ku ta tá sunk ban az impulzivitás kü lön bö zô

faktorai (fi gyel mi, mo to ros és ter ve zés hi á nya) és a
noradrenalin, dopamin és szerotonin transz misszi ó -
ban lé nye ges szepet be töl tô gé nek – így a dopamin
transzporter-1 (DAT1), a katekolamin-O-metil -
transz feráz (COMT) és a szerotonin-1B (HTR1B) – po -
li mor fiz mu sai kö zöt ti össze füg gést vizs gál tuk. A tü -
net sú lyos ság gal, neuropszichológiai ered mé nyek kel
va ló asszo ci á ci ók min tá za ta alap ján a ge ne ti kai hát -
te rû impulzivitási pro fi lok kü lön bö zô sé gét sze ret -
nénk be mu tat ni.
Mód szer: 208 felnôttkori ADHD-val di ag nosz ti zált

pá ci ens ese té ben el vé gez tük a HTR1B gén rs1321041
és a COMT gén rs4680 egy pon tos nukleotid po li mor -
fiz mu sok, to váb bá a DAT1 hosszúságpolimorfizmus
genotipizálását. A fi gyel mi impulzivitást a Stroop
teszt-, a mo to ros gát lást a CPT fe la dat tel je sít mény -
mu ta tó i val jel le mez tük, a ter ve zés hi á nya fak tort pe -
dig a Conners’ Fel nôtt ADHD Becs lô ská la 6 re le váns
té te le alap ján ha tá roz tuk meg. A dimenzionális feno -
típusok és a ge ne ti kai va ri án sok asszo ci á ci ó it nem re
és élet kor ra kont rol lált, ge ne ra li zált li ne á ris mo del -
lek kel ele mez tük.
Ered mé nyek: A DAT1 po li mor fiz mus 9-es allélja

szig ni fi káns asszo ci á ci ót jel zett a hiperaktivitás tü -
net sú lyos sá gá val és mind há rom impulzivitási fak tor -
ral. Szig ni fi káns össze füg gést mu ta tott a COMT po li -
mor fiz mu sá ban az A allél je len lé te a hiperaktív/im -
pul zív tü net sú lyos ság gal, azon ban ez ki fe je zet ten
elô nyö sebb mo to ros gát lá si te vé keny ség gel tár sult. A
HTR1B ese té ben G allél je len lé té ben szig ni fi kán san

ma ga sabb fi gye lem za var tünetsúlyosságot és kogni -
tív fe la dat hely zet ben meg nyúlt re ak ció idôt de tek tál -
tunk. A vizs gált po li mor fiz mu sok és az emo ci o ná lis
impulzivitás kö zött nem ta lál tunk szig ni fi káns össze -
füg gést.
Kö vet kez te tés: Ered mé nye ink alá tá maszt ják a vizs -

gált ge ne ti kai po li mor fiz mu sok po ten ci á lis sze re pét
az impulzivitás etiológiai hát te ré ben, ugyan ak kor
egymástól el té rô impulzivitási pro filt raj zol nak ki.
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Aszavakontúl:verbálisfluenciaelemzése
temporálisbeszédjellemzôkalapján
azenyhekognitívzavarfelismerésecéljából

Balogh Ré ka1, Im re Nó ra1, Gosztolya Gá bor2,
Hoffmann Il di kó3,4, Pákáski Mag dol na1,
Kál mán Já nos1
1 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged;
2 MTA–SZTE Mes ter sé ges In tel li gen cia Ku ta tó cso port, Sze ged;
3 Sze ge di Tu do mány egye tem Böl csé szet- és Tár sa da lom tu do má nyi
Kar Ma gyar Nyel vé sze ti Tan szék, Sze ged;

4 Nyelv tu do má nyi In té zet Eötvös Loránd Ku ta tá si Há ló zat,
Bu da pest

balogh.reka@med.u-sze ged.hu

Hát tér: A ver bá lis fluenciafeladatok a ver bá lis és vég -
re haj tó kész sé gek fel mé ré sé re al kal mas, szé les kör ben
al kal ma zott neuropszichológiai tesz tek, ame lyek ben
a tel je sít ményt leg gyak rab ban az elô hí vott sza vak
mennyi sé gi meg ha tá ro zá sá val fe je zik ki. A ver bá lis
fluenciafeladatokat rög zí tô hang fel vé te lek zö me
azon ban a fe la dat hoz pro du kált sza va kon túl szá mos
egyéb, ir re le váns be széd kom po nenst is tar tal maz.
Je len fel tá ró ku ta tás cél ja an nak vizs gá la ta volt, va -
jon a hang fel vé te lek ben ta lál ha tó fe la dat-ir re le váns
tar tal mak nyújt hat nak-e ér té kes in for má ci ót az eny -
he kognitív za var (EKZ) fel is me ré sé hez. A fluencia -
feladatok elem zé se so rán a vizs gá la ti sze mé lyek ál tal
elô hí vott sza vak he lyett a hang fel vé te le ik ben elô for -
du ló né ma szü ne tek re, ki töl tött szü ne tek re, il let ve
fela dat-ir re le váns be széd szeg men sek re fó ku szál -
tunk.
Mód sze rek: A ku ta tás ban nor mál kogníciójú (NK;

n=25; Méletkor=67,32) és EKZ-val élô sze mé lyek
(n=25; Méletkor=71,72) vet tek részt. A vizs gá la ti ala -
nyok fonémikus (k, t, a) és sze man ti kus (ál lat, élel mi -
szer, ige) ver bá lis fluenciafeladatokat haj tot tak vég re.
A hang anya gok nyel vi szoft ver rel tör té nô ké zi an no -
tá lást kö ve tô en 10 temporális be széd pa ra mé tert ha -
tá roz tunk meg. A temporális pa ra mé te rek alap ján
tör té nô elem zés mel lett egy ha gyo má nyos és el ter jed -
ten hasz nált mód szert is al kal maz tunk a fluenciák
ér té ke lé sé re, amely so rán a he lyes sza va kat, az is -
mét lé se ket vagy perszeverációkat és a hi bás sza va kat
pon toz tuk.
Ered mé nyek: A temporális pa ra mé te re ket il le tô en

két né ma szü net-ala pú vál to zó (né ma szü ne tek szá -
ma és át lag hossza), il let ve az elô hí vott sza vak közt
el telt át la gos idô szig ni fi kán san kü lön bö zött a NK és
EKZ cso por tok közt mind há rom sze man ti kus fluen-
ciafeladat so rán. A ha gyo má nyos pon to zá si mód szer
ese tén kü lönb ség szin tén a há rom sze man ti kus flu-
enciánál mu tat ko zott: a he lyes sza vak szá ma szig ni -
fi kán san ala cso nyabb volt az EKZ cso port ban. A fenti
vál to zók ROC-ana lí zi se alap ján a két mód szer ha -
son ló klasszi fi ká ci ós ké pes ség gel ren del ke zik.

Meg be szé lés: Ku ta tá sunk ban a né ma szü ne te ken
ala pu ló temporális pa ra mé te rek a ha gyo má nyos
elem zés hez ha son ló mér ték ben vol tak ké pe sek a NK
és EKZ cso por tok dif fe ren ci á lá sá ra. Ez alap ján a be -
széd/csend ré szek el kü lö ní té sé re al kal mas egy sze rû
jel fel dol go zá si esz köz is al kal maz ha tó le het a ver bá -
lis fluenciák gyors és ob jek tív elem zé sé re. Egy ilyen
jel le gû au to ma ti zált esz köz a jö vô ben telemediciná -
lis el lá tás ba in teg rál va le he tô sé get nyújt hat az EKZ
sze mé lyes kon tak tust nem igény lô szû ré sé re is.



Inszomnia,álmodásésaszkizotípiadimenziók
hálózatmodelljeáltalánospopulációban

Báthori No é mi1, Polner Ber ta lan2, Simor Pé ter3
1 Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Kognitív
Tu do má nyi Tan szék Pszi cho ló gia Dok to ri Is ko la, Bu da pest;

2 Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Kognitív
Tu do má nyi Tan szék Bu da pest;

3 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Af fek tív Pszi cho ló gia
Tan szék, Bu da pest

bathori.noemi@ttk.bme.hu

Az inszomnia és a rém álom za var a két leg gya ko ribb
al vás za var, ami komorbiditást mu tat a pszi cho ti kus
tü ne tek kel. Az inszomnia és a pszi cho ti kus tü ne tek
azon ban ernyôfogalmak, ame lyek el fe dik e fo gal mak
he te ro ge ni tá sát. Szá mos vizs gá lat bi zo nyí tot ta már a
kap cso la tot az al vás mi nô sé gé nek ál ta lá nos rom lá sa
és a pszi cho ti kus tü ne tek meg je le né se vagy erô sö dé -
se kö zött. Ed dig azon ban nem vizs gál ták az egyes in -
szomnia tü ne tek (el al vá si ne héz ség, tö re de zett al vás,
ko rai éb re dés és a nap pa li kö vet kez mé nyek), a rém -
ál mok és az egyes szkizotípia di men zi ók (de zor ga ni -
zá ció, szo kat lan perceptuális él mé nyek, anhedónia
és im pul zív nonkonformitás) kö zöt ti kap cso lat rend -
szert. Vizs gá la tunk cél ja az egyes inszomnia jel lem -
zôk, va la mint az ál mok (rossz álom, rém álom) gya -
ko ri sá ga, to váb bá az egyes szkizotípia di men zi ók kö -
zöt ti le het sé ges kap cso lat rend szer fel tér ké pe zé se.
Fi a tal, egész sé ges po pu lá ci ó ban (N=1289 fô, 77%

nô) gyûj tött ke reszt met sze ti ada to kon fel tá ró há ló -
zat elem zés se gít sé gé vel mo del lez tük az egyes in -
szom nia tü ne tek (At hén Inszomnia Ská la), az álom/
rossz álom/rém álom, il let ve a szkizotípia egyes di -
men zi ó i nak (OLIFE-R) kap cso lat rend sze rét. A há ló -
za ti ka rak te risz ti ka vizs gá la ta so rán az egyes vál to zók
kö zött fel ír ha tó kap cso lat rend szer re és a köz pon ti
cso mó pon tok ra vol tunk kí ván csi ak.
A há ló zat ki vá ló sta bi li tást mu ta tott, a köz pon ti

cso mó pon to kat a szkizotípia ese té ben a de zor ga ni -
zá ció, az inszomnia nap pa li jel lem zô i bôl a köz ér zet,
az éj je li jel lem zô i bôl pe dig a gya ko ri meg éb re dé sek
vál to zói al kot ták. Az ál mo dás ese té ben a meg éb re -
dés sel vég zô dô rém ál mok sze re pel tek köz pon ti cso -
mó pont ként. Az anhedónia az el al vá si ne héz ség gel
po zi tív, míg az álom gya ko ri ság gal ne ga tív kap cso la -
tot mu ta tott. A szo kat lan perceptuális él mé nyek ese -
té ben a fel éb re dés sel vég zô dô rém ál mok kap cso la ta
volt ki emel ke dô. A de zor ga ni zá ció ese té ben a nap -
pa li inszomniás tü ne tek ki vé te le után is meg ma radt
a kap cso lat az éj je li inszomniás tü ne tek kel és a nyo -
masz tó álom tar ta lom mal (ame lyek azon ban nem
ve zet nek fel éb re dés hez.)
Az ered mé nyek alap ján a szkizotípia di men zi ói az

inszomniás jel lem zôk bôl kö vet ke zô rosszabb nap pa li
funk ci o ná lás ki vé te le után is mu tat tak kap cso la tot

az egyes éj sza kai prob lé mák kal (el al vá si- és át al vá si
ne héz ség, ko rai meg éb re dés). A rém álom pe dig ön -
ma gá ban is je len tôs cso mó pont az al vás mi nô ség és
a szkizotípia szem pont já ból egya ránt. A kap cso lat -
rend szer to váb bi vizs gá la tot igé nyel pa to ló gi ás min -
tá kon és lon gi tu di ná lis ku ta tás ban is.

S u p p l e m e n t u m  I .  2 0 2 1 ,  X X X V I .  é v f .

14

Psychiatria 



A Magyar Pszichiátriai Társaság XXIV. (online) Vándorgyûlése – 2021. június 9–12.

15

Hungarica

Pszichológiaiellátásésjavasoltirányelvek
agyermekonkológiaiosztályon

Sáfrán-Ka to na Ré ka1, Besze Or so lya2
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK II. sz. Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka,
Bu da pest

besze.orsolya@med.semmelweis-univ.hu

Elô adá sunk ban a gyermekonkológiai osz tá lyo kon
tör té nô pszi cho ló gi ai el lá tás ra sze ret nénk rá te kin te -
ni. Cé lunk az el lá tás ak tu á lis ál la po tá nak fel tá rá sán
túl a nem zet kö zi irány el vek ha zai vi szo nyok ra tör té -
nô adap tá lá sá nak be mu ta tá sa.
A gyermekonkológiai di ag nó zi sok rit ka sá ga, va la -

mint a felnôttkori da ga na tos be teg sé gek tôl va ló el té -
ré se mi att ez a te rü let pszi cho ló gi ai szem pont ból na -
gyon spe ci fi kus nak te kint he tô. A sa já tos ság egy ré szét
az ad ja, hogy a be teg gyer me kek mel lett fo lya ma to -
san je len van nak a szü lôk, akik gyak ran ma guk is
pszi chés tá mo ga tás ra szo rul nak, más részt a di ag nó -
zist kö ve tô en az egész csa lád krí zis be ke rül, amely
nagy ban be fo lyá sol ja a be teg gyer mek és a je len lé vô
szü lô al kal maz ko dá si ké pes sé gét.
Ha zánk ban a gyermekonkológiai osz tá lyok több sé -

gén a ke ze lés ak tív, el sô sor ban ke mo te rá pi ás fá zi sa
zaj lik, ezért az osz tá lyos pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók is
a szo ma ti kus el lá tás sa rok pont jai kö ré szer ve zôd nek.
Ilyen ki emelt ese mény nek szá mít a di ag nó zis köz lés,
a vizs gá la tok ra és invazív be avat ko zá sok ra va ló fel -
ké szí tés, az ál la pot rom lás és a be teg ség ki úju lá sa,
illet ve ese ten ként a palliatív el lá tás ba va ló át ve ze tés.
A fel so rolt ese mé nyek mind egyi ke ér zel mi leg meg -
ter he lô a be teg gyer mek és csa lád ja szá má ra, ezért
bár mely ilyen eset ben in do kolt a pszi cho ló gus be -
avat ko zá sa.
Az osz tá lyos pszi cho ló gus alap ve tô fe la da ta, hogy

a gyer mek be teg ség gel va ló meg küz dé sét elô se gít se
min den szük sé ges kö rül ményre vo nat ko zó an – ki -
emel ten a gyer mek fej lett sé gi szint jé nek és ál la po tá -
nak meg fe le lô tá jé koz ta tás biz to sí tá sá val. Az ak tív el -
lá tás so rán je len lé vô szü lô pszi chés tá mo ga tá sá nak
fon tos ré sze a prob lé mák, ne héz sé gek egyé ni fel mé -
ré se, en nek men tén a szü lô distresszének csök ken té -
se és al kal maz ko dá sá nak elô se gí té se. En nek for má ja
több nyi re ala csony in ten zi tá sú pszi cho ló gi ai in ter -
ven ci ók for má já ban va ló sul hat meg, mint pél dá ul a
pszichoedukáció vagy az érin tett szü lôk szá má ra
szer ve zett cél zott prob lé ma meg ol dó tré ning.
Az ak tív ke ze lés le zá rá sa után remisszióba ke rü lô

be teg ség ese tén a pszi cho ló gus köz re mû köd het a
pszi chés re ha bi li tá ci ó ban, gyógy ít ha tat lan be teg ség
gon do zá sa so rán pe dig a palliatív el lá tás ba va ló át ve -
ze tés ben is.

Sémafókuszúosztályosnagycsoport
aSemmelweisEgyetemPszichoterápiásOsztályán

Biró Ger gely, Uno ka Zsolt, Se res Imola,
Egervári Lu ca, Hajduska-Dér Bá lint
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Pszi cho te rá pi ás Osz tály, Bu da pest
biro.gergely@med.semmelweis-univ.hu

Pszi cho te rá pi ás osz tá lyok éle té ben az osz tá lyos nagy -
cso port spe ci á lis he lyet fog lal el, ahol a pá ci en sek és
a sze mély zet min den tag ja je len van. Szá mos he lyen
al kal maz ha tó, cél ja és funk ci ó ja több fé le le het. Köz -
pon ti ér té ke ta lán kul tú ra te rem tô és -hor do zó ere jé -
ben rej lik. A te rá pi ás mun kát ki egé szí ti az zal, hogy a
kis cso port ban meg élt, ön ma gunk ra és mû kö dé sünk -
re vo nat ko zó fel is me ré sek re egy na gyobb kö zös ség
ré sze ként is rá te kint he tünk.
A Semmelweis Egye tem Pszi cho te rá pi ás Osz tá lyon

2017 szep tem be ré tôl egy re erô seb ben kép vi sel te ti
ma gát a sé ma te rá pi ás szem lé let, ami el sô ként a ke -
ze lés ge rin cét adó pszi cho te rá pi ás cso por tok át ala kí -
tá sá val kez dô dött. A ké sôb bi ek ben az osz tá lyos
mun kát ki egé szí tô egyéb kis cso por to kat is át ha tot ta
ez a szem lé let és vi szo nyu lás, míg a nagy cso port so -
ká ig egy sa já tos ide gen test ként lé te zett, mert az ot -
ta ni di na mi kai fo lya ma tok ra egy ál ta lá nos di na mi -
kus szel lem ben ref lek tál tunk. Szük sé ges sé vált a sé -
ma te rá pi ás szem lé let adap tá lá sa a nagy cso port
mun ká já ra.
Az elô adás ban be mu tat juk a mé re té ben kö zép cso -

port, de funk ci ó já ban osz tá lyos nagy cso por tunk
küz del mes át dol go zá si fo lya ma tát, va la mint en nek
ré sze ként, a te am mû kö dé sét be fo lyá so ló té nye zô ket.
Pél dá kon ke resz tül be mu tat juk, ho gyan je le nik meg
a te am in ter ven ci ó i ban a li mi tált szü lôi újragondos -
kodás, vagy az empatikus konf ron tá ció tech ni ká ja.
Ho gyan re a gá lunk ak tí van és transz pa ren sen a nagy -
cso port szin ten is meg je le nô alap ve tô ér zel mi szük -
ség le tek re, az interakciók és vi szo nyu lá sok so rán ak -
ti vá ló dó maladaptív sé mák ra és sé ma mó dok ra. A
szem lé let vál tás el sôd le ges cél ja a ne ga tív ér zel mi je -
len sé gek itt-és-most csil la pí tá sa, il let ve po zi tív él mé -
nyek meg erô sí té se, azok ki ala ku lá sá nak bá to rí tá sa,
meg erô sí té se és fenn tar tá sa; má sod la gos cél az ak tív
mo dell mu ta tás az alap ve tô em ber tár si vi szo nyu lás -
hoz, hi szen pá ci en se ink több sé gét az in ter per szo ná -
lis kap cso la ta ik át ha tó za va ra jel lem zi.



Afájdalomkezeléseapandémiaidején
tudatosjelenlétintervenciókkal

Bódi Nikoletta1,2, Poór Gyu la1, Toldy-Schedel Emil2
1 Or szá gos Reumatológiai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest;
2 Bu da pes ti Szent Fe renc Kór ház, Bu da pest
nikoletta_bodi@yahoo.co.uk

A je len le gi COVID-19 jár vány spe ci á lis, ko ráb ban
nem is mert ha tást gya ko rol a men tá lis egész ség re. A
hi va ta los klasszi fi ká ci ós rend sze rek ben meg ta lál ha -
tó men tá lis za va rok gya ko ri sá ga je len tô sen meg nô,
ki emel ke dô en a szo ron gá sos, depresszív (~31%), a
tra u má hoz és stressz hez kap cso ló dó za va rok (~26%)
mel lett a pszichoaktívszer-hasz ná lat (~13%), és saj -
nos az ön gyil kos sá gi gon do la tok ará nya is (~11%).
Az iro dal mi ada tok sze rint a kró ni kus fáj da lom a

nyu ga ti po pu lá ció 20–30%-át érin tet te a pandémia
elôt ti idôk ben, gya kor ta dep resszi ós tü ne tek kel szö -
vôd ve. A je len te rá pi ás esz kö zök, fáj da lom csil la pí tók,
nonszteroid és szte ro id, opiát fáj da lom csil la pí tók je -
len tôs ja vu lást ered mé nyez nek, de a fáj da lom in ten -
zi tá sa a leg in ten zí vebb fáj da lom csil la pí tás mel lett is
csak 30–40%-ban mér sék lô dik, és a pá ci en sek csak
kö zel 50%-ánál.
A kül sô és bel sô kör nye zet szub jek tív ész le lé se a

szen zo ros, az af fek tív és a kognitív fo lya ma tok inter-
akciójától is függ. A fáj dal mak meg élé sé ben a passzív
vá lasz he lyett sok kal in kább sze re pe van az egyé ni,
múlt bé li él mé nye ink nek, a je len kognitív stá tu szunk -
nak és a jö vô vel szem ben tá masz tott el vá rá sa ink nak,
szo ron gá sa ink nak.
Év szá za dok óta is mert, hogy a me di tá ció ha té ko -

nyan be fo lyá sol ja a szen zo ros ér ze te ket. Szá mos
neu roradiológiai vizs gá lat, el sô sor ban funk ci o ná lis
mág ne ses re zo nan cia vizs gá lat tá maszt ja alá, hogy a
tu da tos je len lét, a mindfulness me di tá ció be fo lyá -
sol ja a fáj da lom meg élé sét, sôt ked ve zô irány ban
tolja el a fáj da lom ér zet in ten zi tá sa mel lett az az zal
össze füg gô kel le met len ér ze te ket.
Rö vid neuroanatómiai, neuradiológiai hát tér be -

mu ta tá sa után a tu da tos je len lét me di tá ció (MBCT)
ho ri zont ját sze ret ném be mu tat ni egy fej fá jás sal, de -
rék fáj da lom mal és egy fibromyalgiás pa na szok kal
hoz zám for du ló pá ci ens ese tén ke resz tül.

Atraumafókuszúszemléletosztályos
pszichoterápiásprogrambavalóillesztésének
kérdéseiegykényszerestünetekkelküzdôférfi
esetbemutatásánkeresztül

Bo dor Ber na dett, Boross Vik tor, Lipárdy Krisz ti na,
Ma ri Gab ri el la, Sza bó Ani kó, Csigó Ka ta lin,
Ró zsa völ gyi Éva
Or szá gos Men tá lis Ideg gyó gyá sza ti és Ideg se bé sze ti In té zet
Nyírô Gyu la Kór ház Pszi cho te rá pi ás Osz tály, Bu da pest
bodorb@nyiro-opai.hu

Elô adá som cél ja a je len le gi el lá tó rend szer sa já tos sá -
ga i hoz kap cso ló dó an be mu tat ni a tra u ma fó ku szú
szem lé let gya kor la ti al kal ma zá sá nak ne héz sé ge it,
va la mint Pszi cho te rá pi ás Rész le günk szak mai prog -
ram já ba va ló in teg rá lá sá nak le he tô sé ge it, egy fi a tal,
hosszas kórelôzménnyel és szá mos kü lön fé le irány -
di ag nó zis sal ren del ke zô fér fi eset ve ze té sén ke resz tül.
Az élet tör té net és a kór elôz mé nyek is mer te té sét kö -
ve tô en, a ko ráb ban több di ag nó zis sal kö rül írt komp -
lex tü net tant (ma ga tar tás za var, autizmus spekt rum
za var, ADHD, addikció, akut és át me ne ti pszi cho ti -
kus za va rok, kény szer gon do la tok és cse le ke de tek,
szki zof ré nia, sze mé lyi ség za var, bi po lá ris za var), a
fej lô dé si traumatizáció za var (DTD) ja va solt diag-
nosztikus kri té ri u mai men tén igyek szem át te kin te ni
és össze gez ni. A kon cep ció, a tü ne tek hát te ré ben
átfo gó ön sza bá lyo zá si za vart fel té te lez, ugyan ak kor
egy, a hi va ta los klasszi fi ká ci ós rend szer ben nem
meg je le nô di ag nó zis hi á nyá ban ne héz sé get je lent het
en nek fó kusz ban tar tá sa. Eset be mu ta tá som ban ki té -
rek ar ra, ho gyan le het sé ges a gyak ran hosszú éve ket
fel öle lô, komp lex te rá pi ás esz kö zö ket meg kö ve te lô
tra u ma fó ku szú te rá pia ele me i nek be épí té sét le he tô -
vé ten ni egy idô ha tá ros pszi cho te rá pi ás prog ram ba?
Mi lyen szem pon tok me rül nek fel az el ér he tô te rá pi -
ás cé lok meg fo gal ma zá sa kor; va la mint, hogy rész le -
günk szem lé le te ho gyan tá mo gat hat ja a fej lô dé si
traumatizáció za var ke ze lé sét.
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Atelemedicina,onlinepszichoterápialehetôségei
éskihívásai–ajárványelôtt,alatt,után

Bo kor Lász ló
MentalPort Pszichoanalitikus Pszi cho te rá pi ás Ren de lô, Bu da pest
laszlo.bo kor@mentalport.hu

A táv kom mu ni ká ció, az er re épü lô telemedicina és
táv pszi cho te rá pia je len tô sé ge ug rássze rû en meg nö -
ve ke dett a pandémia el múlt éve alatt. Al kal ma zá sá ra
gyor san, ne megy szer 1–2 nap alatt kel lett váltanuk, a
gyógy ítás és a be gya kor lás pár hu za mo san tör tént a
leg több eset ben. A jár vány elôtt kü lön le ges nek szá -
mí tott, a jár vány alatt szin te ki ke rül he tet len volt, és a
jö vô rôl egye lô re csak el mél ked he tünk. Va la mi lyen
mér ték ben, for má ban bi zo nyá ra ve lünk ma rad a jár -
vány le csen gé se után is. Meg ke rül he tet len kér dés
lesz, hogy a táv te rá pia al kal ma zá sá nak me lyek a cél -
sze rû mód jai, mi kor hasz nos, va gyis mi kor igen, mi -
kor nem, ki nek igen, ki nek nem?
A sze mé lyes rôl táv te rá pi á ra vál ta ni meg ter he lô vé

vál hat még a táv te rá pi á ban jár tas te ra pe u ta szá má ra
is, mert min den egyes pá ci en sét meg kell ta nul nia
online is. Aki a 2020 már ci u si el sô hul lám ban kezd te,
az zal szem be sül he tett, hogy ön ma gá ban a szak mai
kép zett ség (pszi chi á ter, kli ni kus szak pszi cho ló gus,
pszichoterapeuta) nem biz to sít au to ma ti ku san táv -
te rá pi ás jár tas sá got. A má sik meg le pe tést az okoz ta,
hogy táv te rá pi ás ülés fá rasz tóbb, de leg alább is más -
ho gyan ve szi igény be men tá lis te rá pi ás ka pa ci tá sa -
in kat, mint a sze mé lyes hely zet. Mind ket tô fel ve ti a
kép zés kér dé sét.
Táv te rá pi á ra vál tás több nyi re – mint él mény –

öröm mel jár. En nek egyik té nye zô je a táv kom mu ni -
ká ció biz to sí tot ta ta lál ko zás le he tô sé ge, a tá vol ság le -
gyô zé se. Az öröm má sik össze te vô je a ha rag hi á nya.
A táv te rá pi ás ülés szá mos mel lék ha tá sá nak egyi ke,
hogy meg szû ri az ag resszi ót.
A pszi cho te rá pi ák kö zül „elôny ben” van nak a táv -

te rá pia al kal ma zá sá ban azok, ame lyek egyé ni és
szem tôl-szem be hely zet ben tör tén nek, va la mint
ver bá lis hang sú lyú ak, pél dá ul kognitív te rá pia, és
ne he ze dik a hely zet, ha a mód szer több sze mé lyes és
a ver bá lis szint in kább hát tér ben van, pél dá ul pszi-
chodráma.
Az elô adás ban tö rek szem a tel jes ség igé nye nél kül

át te kin te ni a táv te rá pi ás ülés specifikumait, az in di -
ká ció szem pont ja it, va la mint az al kal ma zás for mai
és di na mi kai ele me i nek spe ci fi kus sa já tos sá ga it.

„Idegenanyagazelmében”–Egykényszerbeteg
férfirövididôhatároséstöbbszempontú
pszichoterápiásfolyamatánakbemutatása

Vik tor Boross, Surduc Pet ra, Bo dor Ber na dett,
Lipárdy Krisz ti na, Ma ri Gab ri el la, Sza bó Ani kó,
Ró zsa völ gyi Éva, Csigó Ka ta lin
Or szá gos Men tá lis Ideg gyó gyá sza ti és Ideg se bé sze ti In té zet
Nyírô Gyu la Kór ház Pszi cho te rá pi ás Osz tály, Bu da pest
borossv@gmail.com

Elô adá som ban egy kö zép ko rú fér fi há rom év ti ze de
tar tó kény szer be teg sé gé nek pszi cho te rá pi ás rész le -
gün kön ve ze tett, há rom hé tig tar tó pszi cho te rá pi á ját
fo gom be mu tat ni. Is mer te tem a tü ne tek ki ala ku lá sá -
nak kö rül mé nye it, patobiogram men tén rö vi den be -
mu ta tom a kór le fo lyást, a pá ci ens kény szer be teg sé -
gé bôl adó dó pszichodiagnosztikai jel leg ze tes sé ge it.
Az is mer te tett ada tok alap ján a pszi chés tü ne tek me -
cha niz mu sát pszichoanalitikus és rend szer szem lé le -
tû mo del lek ke re té ben összegzem, majd kí sér le tet
te szek ezen mo del lek nek a vi sel ke dés te rá pia fo gal mi
ke re té be tör té nô „le for dí tá sá ra”, sza ki ro dal mi alá tá -
masz tás sal. Az egyé ni pszi cho te rá pia vi sel ke dés te rá -
pi ás szem lé let ben tör tént, ugyan ak kor elô adá som
elem zé sé nek tár gya a vi sel ke dés te rá pi át és a cso -
port te rá pi á kat kí sé rô te ra pe u ta–pá ci ens kap cso la ti
min tá zat ref le xi ó ja is. Az egyé ni vi sel ke dés te rá pi ás
pszi cho te rá pi át ki egé szí tet te szak kép zett nô vér ál tal
ve ze tett gya kor ló vi sel ke dés te rá pi ás jel le gû fog lal ko -
zás, va la mint be teg ség spe ci fi kus (OCD el mé le ti és
gya kor ló) és ál ta lá nos (kognitív, re la xá ci ós, mindful-
ness, bel sô ké pek, nagy cso port) cso port-pszi cho te -
rá pi ák.



AzOrszágosMentálisIdeggyógyászati
ésIdegsebészetiIntézetNyírôGyulaKórház
PszichoterápiásOsztályánakmûködése
ajárványidején

Csigó Ka ta lin, Bo dor Ber na dett, Boross Vik tor,
Lipárdy Krisz ti na, Ma ri Gab ri el la, Sza bó Ani kó
Or szá gos Men tá lis Ideg gyó gyá sza ti és Ideg se bé sze ti In té zet
Nyírô Gyu la Kór ház, Bu da pest;
katacsigo@gmail.com

A jár vány hely zet, mint kró ni kus sá vá ló krí zis szi tu á ció
je len tô sen meg vál toz tat ta a kór há zi osz tá lyok mû kö -
dé si ke re te it és el lá tá si le he tô sé ge it. A szim pó zi um
be ve ze tô elô adá sá ban is mer te tem az OMIII-Nyírô
Pszi cho te rá pi ás Osz tá lyá nak mû kö dé sét a jár vány
idô sza ka alatt, át te kin tem, hogy mi lyen tech ni kai és
ke ret mó do sí tá sok kal tud tuk fenn tar ta ni a be teg el lá -
tá si sze re pün ket. A kö vet ke zô spe ci á lis kér dé sek kel
szem be sül tünk a jár vány idô szak ban vég zett pszi -
cho te rá pi ás mun kánk so rán: a karanténhelyzetben
vég zett pszi cho te rá pia a pszi cho te rá pi ás mun ka
alap ve tô fel té te le it vál toz tat ja meg (ön kén tes ség, au -
to nó mia fenn tar tá sá nak igé nye); a maszk hasz ná lat,
vé dô öl tö zék vi se lé se vagy az online mun ka mód meg -
vál toz tat ja a kap cso ló dás le he tô sé ge it; a kül sô re a li -
tás és a te rá pia bel sô re a li tá sa el is vá lik, és érint ke zik
is egymással; a jár vány kö zös meg élé se pe dig spe ci á -
lis té má kat je le nít meg a pszi cho te rá pi ás ülé se ken
(biz ton ság, vesz te sé gek té mái). A pszi cho te rá pi ás stáb
mû kö dé sé ben a hely zet bôl adó dó új sze rû elem ként
je lent meg a kül sô vál to zá sok hoz tör té nô ál lan dó
iga zo dás, a reziliencia ké pes sé ge és a kö zös biz ton -
ság ki ala kí tá sá nak igé nye.

Keretek,technikák,reziliencia.
Pszichoterápiásosztálymûködése
világjárványidejéncímûszimpózium

Csigó Ka ta lin
Or szá gos Men tá lis Ideg gyó gyá sza ti és Ideg se bé sze ti In té zet
Nyírô Gyu la Kór ház, Bu da pest
katacsigo@gmail.com

Elô adá sok:
• Csigó Ka ta lin, Bo dor Ber na dett, Boross Vik tor,
Lipárdy Krisz ti na, Ma ri Gab ri el la, Sza bó Ani kó,
Ró zsa völ gyi Éva: Az Or szá gos Men tá lis Ideg gyó -
gyá sza ti és Ideg se bé sze ti In té zet Nyírô Gyu la Kór -
ház Pszi cho te rá pi ás Osz tá lyá nak mû kö dé se a jár -
vány ide jén.
A szim pó zi um be ve ze tô elô adá sá ban be mu tat juk
az OMIII-Nyírô Pszi cho te rá pi ás Osz tá lyá nak mû -
kö dé sét a jár vány idô sza ka alatt.

• Lipárdy Krisz ti na, Bo dor Ber na dett, Boross Vik tor,
Ma ri Gab ri el la, Sza bó Ani kó, Csigó Ka ta lin, Ró zsa -
völ gyi Éva: Az au to gén tré ning mód sze ré nek adap -
tá lá sa az Or szá gos Men tá lis Ideg gyó gyá sza ti és
Ideg se bé sze ti In té zet Nyírô Gyu la Kór ház Pszi cho -
te rá pi ás Osz tá lyán „bé ke idô ben” és vi lág jár vány
ide jén.
Az elô adás ban az au to gén tré ning struk tu rált mód -
sze ré nek osz tá lyos ke re tek re mó do sí tott al kal ma -
zá si le he tô sé gét is mer tet jük, és be mu tat juk azt a
fo lya ma tot, aho gyan a mód szer a Pszi cho te rá pi ás
Osz tály szak mai prog ram já ba in teg rá ló dott.

• Boross Vik tor, Surduc Pet ra, Bo dor Ber na dett,
Lipárdy Krisz ti na, Ma ri Gab ri el la, Sza bó Ani kó,
Csigó Ka ta lin, Ró zsa völ gyi Éva: „Ide gen anyag az
el mé ben” – Egy kény szer be teg fér fi rö vid idô ha tá -
ros és több szem pon tú pszi cho te rá pi ás fo lya ma tá -
nak be mu ta tá sa.
Az elô adás ban egy eset ve ze té sen ke resz tül mu tat -
juk be a kény szer be teg ség több szem pon tú el mé -
le ti meg kö ze lí té sé nek le he tô sé ge it.

• Bo dor Ber na dett, Boross Vik tor, Lipárdy Krisz ti na,
Ma ri Gab ri el la, Sza bó Ani kó, Csigó Ka ta lin, Ró zsa -
völ gyi Éva: A tra u ma fó ku szú szem lé let osz tá lyos
pszi cho te rá pi ás prog ram ba va ló il lesz té sé nek kér -
dé sei egy kény sze res tü ne tek kel küz dô fér fi eset -
be mu ta tá sán ke resz tül.
Az elô adás ban a tra u ma új, mo dern el mé le ti meg -
kö ze lí té sét, és a tra u ma fó ku szú szem élet gya kor -
lati al kal ma zá sá nak ne héz sé ge it mu tat juk be egy
eset ve ze té sen ke resz tül.
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Akockázatosalkoholfogyasztás
ésavisszaélésszerûgyógyszerhasználat
összefüggésénekvizsgálatahazaiországos
reprezentatívmintán

Cso mós-Pri bék Il di kó Ka ta lin1, Pé ter Lea1,
Andó Bá lint1, Demetrovics Zsolt2, Pak si Bor bá la3
1 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK
Pszichiátriai Kli ni ka Addiktológiai Ku ta tó cso port, Sze ged;

2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK
Pszi cho ló gi ai In té zet, Bu da pest;

3 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK
Ne ve lés tu do má nyi In té zet Bu da pest

pribek.ildiko.katalin@med.u-sze ged.hu

Hát tér: A nem zet kö zi szak iro da lom ból is mert, hogy
az al ko hol fo gyasz tás mel lett a gyógy sze rek vissza élés -
sze rû, az az or vo si ren del vény nél kü li, a ja va solt nál
na gyobb ada gok ban, hosszabb ide ig vagy más cél ból
tör té nô fo gyasz tá sa gya ko ri az al ko hol hasz ná lat za -
va rá val di ag nosz ti zált pá ci en sek kö ré ben. Ha zánk -
ban azon ban ke vés adat áll ren del ke zés re az al ko hol -
hasz ná la ti min tá za tok és a gyógy szer fo gyasz tás kap -
cso la tá ról. Je len vizs gá lat cél ja a vissza élés sze rû
nyug ta tó- és al ta tó hasz ná lat po ten ci á lis ma gya rá zó
sze re pé nek fel tá rá sa koc ká za tos al ko hol hasz ná lat ra
néz ve ha zai rep re zen ta tív min tán.
Mód sze rek: Az elô adás az Or szá gos La kos sá gi

Adat fel vé tel Addiktológiai Prob lé mák ról 2019
(OLAAP) ku ta tás ada ta i ra épül. Az adat fel vé tel 2019
ta va szán ké szült a ma gyar or szá gi 18–64 éves né pes -
ség 1385 fôs rep re zen ta tív min tá ján ún. „ke vert”, face
to face, és ön ki töl tôs ele me ket egya ránt al kal ma zó
mód szer rel. Az Al ko hol hasz ná lat Za va ra i nak Szû rô -
teszt jén (AU DIT) el ért pont szám alap ján a részt ve -
vô ket al ko hol hasz ná lat za var te kin te té ben nem ve -
szé lyez te tett és koc ká za tos al ko hol fo gyasz tók (8 pont
fe lett) cso port ba so rol tuk. A gyógy szer hasz ná lat
min tá zó dá sa it a két cso port ban Khi-négy zet pró bá -
val vizs gál tuk. A tel jes min tá ban bi ná ris logisztikus
reg resszi ót vé gez tünk a vissza élés sze rû gyógy szer -
hasz ná lat po ten ci á lis prediktív sze re pé nek fel tá rá sá -
ra a koc ká za tos al ko hol hasz ná lat ra vo nat ko zó an a
de mog rá fi ai vál to zók kont roll já val (nem, élet kor,
vár ha tó leg ma ga sabb is ko lai vég zett ség).
Ered mé nyek: A ha zai la kos ság 6,2%-a te kint he tô

koc ká za tos al ko hol hasz ná ló nak. A vissza élés sze rû
gyógy szer fo gyasz tás éves prevalenciaértéke szig ni fi -
kán san ma ga sabb a koc ká za tos al ko hol hasz ná lók
kö ré ben (p<0,001). A logisztikus reg resszi ós mo dell
alap ján a ku ta tást meg elô zô év ben tör té nô vissza -
élés sze rû gyógy szer fo gyasz tás 16,83-szo ro sá ra nö -
vel te a koc ká za tos al ko hol fo gyasz tás esé lyét
(p<0,001). A mo dell alap ján a fér fi nem szin tén szig -
ni fi káns prediktív vál to zó ként je lent meg a koc ká za -
tos al ko hol fo gyasz tás ban (p<0,001).

Konk lú zió: A vissza élés sze rû nyug ta tó- és al ta tó -
hasz ná lat a de mog rá fi ai vál to zók kont roll ja mel lett
ri zi kó fak tor nak szá mít a koc ká za tos al ko hol fo gyasz -
tás te kin te té ben. Mi vel a vissza élés sze rû gyógy szer -
fo gyasz tás rend sze res al ko hol hasz ná lat mel lett sú -
lyo sabb egész ség ügyi kö vet kez mé nyek hez ve zet het
és be fo lyá sol hat ja a te rá pi ás le he tô sé ge ket, ered mé -
nye ink rávilágítanak a gyógy szer fo gyasz tá si szo ká -
sok meg is me ré sé nek je len tô sé gé re a kli ni kai mun ká -
ban és az al ko hol hasz ná lat za var pre ven ci ó já ban.



BipolárisIaffektívzavarbanszenvedôbetegek
egészségeselsôfokúhozzátartozóinakminor
fizikálisanomáliavizsgálata

Csulak Timea1, Csá bi Györ gyi2, He rold Ró bert3,
Haj nal And rás3, Ko vács Már ton Áron3,
He rold Már ton3, Je ges Sá ra4, Té nyi Ta más3
1 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Ideg tu do má nyi
Dok to ri Is ko la, Pécs;

2 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont
Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka, Pécs;

3 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka, Pécs;

4 Pé csi Tu do mány egye tem Egész ség tu do má nyi Kar, Pécs
timea.csulak@gmail.com

A minor fizikális ano má li ák (MFA) kli ni ka i lag, koz -
me ti ka i lag nem szig ni fi káns el té ré sek, ame lyek fel te -
he tô en az el sô vagy a ko ra má so dik trimeszter so rán
ala kul nak ki. Az MFA-k ha son ló an az ideg rend szer -
hez ektodermális ere de tû ek, így je len lé tük ko rai ideg -
fej lô dé si za var ra utal hat. Na gyobb mér té kû elô for du -
lá suk kli ni ka i lag egész sé ges elsôfokú hoz zá tar to zók
ese té ben endofenotipikus jel le gü ket je lez he ti. Ku ta -
tá sunk so rán 20 tü net men tes bi po lá ris I af fek tív za -
var ban szen ve dô be teg elsôfokú, kli ni ka i lag egész sé -
ges hoz zá tar to zó i nál elô for du ló MFA-kat vizs gál tuk
meg Mé hes-ská la alap ján kont roll sze mé lyek hez vi -
szo nyít va. A hoz zá tar to zók kö ré ben szig ni fi kán san
több MFA-t ta lál tunk; ezek a fül (p=0,001), a fej
(p=0,038), a száj (p<0,001) és a törzs (p=0,025) ré gi ó -
já ban for dul tak elô gyak rab ban. Az egyes MFA-k
össze ha son lí tá sa so rán egy minor malformáció
(hosszan ti talp ba ráz da) és egy fenogenetikai va ri áns
(gó ti kus száj pad) ese tén ta lál tunk szig ni fi káns el té -
rést. Ered mé nye ink alap ján ezek az ano má li ák a bi -
po lá ris I af fek tív za var endofenotipikus markerei le -
het nek, il let ve a be teg ség gel kap cso la to san elô for du -
ló ko rai ideg fej lô dé si za vart je lez he tik.

Köszönetnyilvánítás:
A ku ta tás a Nem ze ti Agy ku ta tá si Prog ram (KTIA-13-NAP-A-II/12) és
a Nem ze ti Ki vá ló sá gi Prog ram (FIKP II) tá mo ga tá sá val zaj lik.

Spontánésimplicitmentalizációszkizofrén
betegekesetében

Csulak Timea1, Haj nal And rás2, Té nyi Ta más2,
He rold Már ton2, He rold Ró bert2
1 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Ideg tu do má nyi
Dok to ri Is ko la, Pécs;

2 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka, Pécs

timea.csulak@gmail.com

A mentalizáció komp lex me cha niz mu sai nél kü löz -
he tet le nek a min den na pi szo ci á lis interakciókhoz. A
mentalizáció két kü lön ál ló rend szer re bont ha tó: egy
exp li cit rész re (tu da tos, reflektív, ver bá lis), és egy
imp li cit rész re (nem tu da tos, au to ma ti kus, nonver -
bá lis, in tu i tív). El kü lö ní te nek egy spon tán mentali -
zá ciót is, ami az exp li cit uta sí tás nél kül meg je le nô
men tá lis ál la pot tu laj do ní tás ra vo nat ko zik. Szki zof -
ré ni á ban szá mos vizs gá lat iga zol ta az exp li cit men -
ta lizáció de fi cit jét, de ke vés adat áll ren del ke zés re a
nem exp li cit mentalizációval kap cso lat ban. Vizs gá la -
tunk ban az aláb bi keresôkulccsal válogattuk az imp -
li cit, il let ve spon tán mentalizációs vizs gá la to kat vég -
zô ta nul má nyo kat: (imp li cit) OR (spontaneous) AND
(theory of mind) OR (mentalizing) OR (mentaliza-
tion) AND (schizophrenia). Sze lek tá lá suk és a cik kek
hi vat ko zá sa i nak át te kin té se után a pub li ká ci ók ban
hasz nált kü lön bö zô pa ra dig mák alap ján kü lön vizs -
gál juk az imp li cit és a spon tán mentalizációt. Össze -
sen 9 imp li cit és 19 spon tán mentalizációt vizs gá ló
cik ket dol goz tunk fel. Az ered mé nyek alap ján az
imp li cit mentalizáció re la tí ve meg tar tott, de az inten -
cionalitás imp li cit detekciójának ha tás fo kát je len tô -
sen be fo lyá sol hat ják egyéb (pl. neurokognitív) té nye -
zôk. Ez zel szem ben a köz le mé nyek egy ér tel mû en a
spon tán mentalizáció de fi cit jé rôl szá mol nak be, az az
a szki zof rén pá ci en sek ke vés bé ér zé ke nyen re a gál -
nak a spon tán mentalizációs ak ti vi tást meg kí vá nó
hely ze tek ben. Az interakciókat ke vés bé ír ják le
komp lex in ten ci o ná lis men tá lis ál la po tok sze rint, és
a le írá sok gyak ran nem fe lel nek meg az adott inter-
akciónak. Összes sé gé ben szki zof ré ni á ban az exp li cit
mentalizáció de fi cit je mel lett az imp li cit vagy spon -
tán mentalizációs tel je sít mény is érin tett, ha nem is
ugyan olyan mér ték ben. Ezek nek a kü lön bö zô de fi ci -
tek nek po ten ci á li san te rá pi ás kon zek ven ci ái is le het -
nek.

Köszönetnyilvánítás:
A ku ta tás a Nem ze ti Agy ku ta tá si Prog ram (KTIA-13-NAP-A-II/12) és
a Nem ze ti Ki vá ló sá gi Prog ram (FIKP II) tá mo ga tá sá val zaj lik.
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Iróniamegértésabipolárisaffektívzavarban
szenvedôbetegekelsôfokúhozzátartozóiesetében
–pilotvizsgálat

Csulak Timea1, Var ga Esz ter2, Té nyi Ta más3,
Haj nal And rás3, Var ga Jú lia3, He rold Ró bert3
1 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Ideg tu do má nyi
Dok to ri Is ko la, Pécs;

2 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka, Pécs;
3 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka, Pécs

timea.csulak@gmail.com

Az iró nia so rán a bel sô kom mu ni ka tív szán dék el len -
té tes az exp li ci ten ki fe je zett tar ta lom mal. Ér tel me zé -
se komp lex fe la dat, a szo ci á lis kon tex tus ér tel me zé se
mel lett a be szé lô szán dé kát is ér te ni kell. A nyel vi
kife je zé sek meg ér té se – be le ért ve a ne ga tív ér zel mi
ha tá so kat is – a bi po lá ris za var ban szen ve dô be te -
gek nél gyen gült. A mai na pig sen ki sem vizs gál ta a
bi po lá ris za var ban szen ve dô be te gek elsôfokú ro ko -
na i nál a ne ga tív ér zel mi ha tá sok meg ér té sét. Ta nul -
má nyunk ban funk ci o ná lis MRI-vel meg vizs gál tuk az
iró nia meg ér té sé nek neurális össze füg gé se it bi po lá -
ris za var ban szen ve dô be te gek elsôfokú ro ko na i nál
egész sé ges fel nôt tek hez ké pest. Azt is ér té kel tük, hogy
a ne ga tív ér zel mi vé le ményt le író nyel vi se gít ség ho -
gyan be fo lyá sol hat ja az ide gi aktivációkat. Cé lunk az
volt, hogy meg vizs gál juk, hogy az iro ni kus meg ér tést
tá mo ga tó ide gi há ló zat eset le ges vál to zá sai az elsô-
fokú ro ko nok ban meg fe le lnek-e az endofenotípus
fa mi li á ris kri té ri u má nak. Négy bi po lá ris pá ci ens
hoz zá tar to zó ját és négy egész sé ges kont roll sze mélyt
vizs gál tunk „event-related” funk ci o ná lis MRI-vel,
mely nek so rán iró nia, iró nia nyel vi se gít ség gel és
kont roll fe la da to kat vé gez tek.
Nem ta lál tunk szig ni fi káns el té rést az iró nia

(p=0,782), az iró nia nyel vi se gít ség gel (p=0,572) és a
kont roll ál la po tok ban (p=0,622) a két cso port vá la szai
kö zött. Ugyan ak kor a kont roll sze mé lyek erô sebb agyi
ak ti vi tást mu tat tak a jobb gyrus cinguli posterior
(x=8, y=-26, z=46; Z=3,92) és a lobulus parietalis infe-
rior (x=40, y=-14, z=40; Z=4,38) te rü le tén az iró nia
nyel vi se gít ség gel tí pu sú szi tu á ci ók kontextuális ré -
sze so rán, mint az elsôfokú hoz zá tar to zók.
Az a fel ve té sünk, hogy a be szé lô ne ga tív ér zel mi ál -

la po tát le író nyel vi meg jegy zés ér tel me zés alat ti
meg vál to zott ide gi ak ti vi tás a bi po lá ris af fek tív za var
egyik endofenotípus markere le het.

Köszönetnyilvánítás:
A ku ta tás a Nem ze ti Agy ku ta tá si Prog ram (KTIA-13-NAP-A-II/12) és
a Nem ze ti Ki vá ló sá gi Prog ram (FIKP II) tá mo ga tá sá val zaj lik.

Konferencianagycsoport

Dá vid Jó zsef
Ma gyar Cso port-pszi cho te rá pi ás Egye sü let, Bu da pest
jozsefdavid@gmail.com

Ha to dik al ka lom mal je lent ke zik a kon fe ren cia nagy -
cso port, a Ma gyar Cso port-pszi cho te rá pi ás Egye sü -
let (MaCsopE) és a Ma gyar Pszichiátriai Tár sa ság
(MPT) kö zös pro jekt je ként. A nagy cso port sa já tos
mû fa ja hoz zá já rul ah hoz, hogy a részt ve vô szak em -
be rek fog lal koz has sa nak a kon fe ren ci án meg ta pasz -
talt él mé nye ik kel, az elô adá sok kap csán ke let ke zô
öt le te ik kel, a szak mát érin tô ha tá sok kal ál ta lá ban. A
mû faj ke re te i bôl (sza bad interakció) adó dó an az ed -
di gi ta lál ko zá sok so rán, egye di tematizáción ke resz -
tül tük rö zôd tek az egyes kon fe ren ci ák és az egyé ni
szak mai iden ti tá sok köl csön ha tá sai.
Rész ben e nagy cso port ál tal szer zett ta pasz ta la tok

in dí tot ták el azt a fo lya ma tot, mely nek so rán a
MaCsopE egy re bô vü lô szín te re ken tud adap tált
nagy cso port-for má kat ki ala kí ta ni. To vább kris tá lyo -
sod nak a nagy cso port funk ci ói, me lyek kö zül né há -
nyat az in vi tá lás szán dé ká val eme lünk ki:
1. A biz ton sá gos sá érô reflektív tér ben a Ván dor -
gyû lés so rán szer zett be nyo má sok, sze mé lyes
él mé nyek meg osz tá sa le he tô vé vá lik.

2. Az együt tes ség él mé nyén ke resz tül a cso port tá -
mo gat ja a lét szám gon dok kal küz dô szak mánk -
ban nél kü löz he tet len szo li da ri tás-ér zés fenn tar -
tá sát, a szak mai cso port iden ti tást.

3. A szak em be rek rész vé te lé ben meg mu tat ko zó
szub jek tív re a li tá sok meg osz tá sa egészlegesebb
rá lá tást biz to sít a szak ma tel jes sé gé re, a szak ma
job bí tá sa fe lé te he tô lé pé se ket ala poz meg.

4. Te ret ad „mi ni men tál hi gi é nés” in ter ven ci ók -
nak, fel hív ja a fi gyel met a ki égés meg elô zé sé nek
fon tos sá gá ra, a túl ter he lô dés koc ká za ta i ra.

5. Az egy re ter mé sze te sebb, ott ho no sabb kö zeg
nép sze rû sí ti, kéz zel fog ha tó vá te szi cso por tos
te rá pi ás for mák al kal ma zá sát.

Az ez év ben meg ren de zés re ke rü lô online mé di u mon
ke resz tül bo nyo ló dó kon fe ren cia al kal mat kí nál ar ra,
hogy a COVID-19 pandémia kap csán meg je le nô vál -
to zá sok ha tá sa it job ban meg ért sük, ar ra ref lek tál -
junk mind egyé ni, mind szak mai szin ten. Eh hez a
mun ká hoz kí ván hoz zá já rul ni a kon fe ren cia nagy -
cso port új sze rû ke re tek fel kí ná lá sá val.
A nagy cso port a kon fe ren cia min den nap ján zá -

rás ként, önál ló sáv ban je le nik meg. A kon fe ren cia
szer dai, csü tör tö ki és pén te ki nap ja in 20.30–22.00 óra
kö zöt ti idô sáv ban. Szom ba ton ko ra dél után, a prog -
ram fü zet ben meg adott idô pont ban.



A nagy cso port nyílt, te ma ti kus fó ku sza a pan dé mia
– mint kol lek tív traumatizáló és/vagy stresszorként
mû kö dô té nye zô – ho gyan hat a szak má ra, a szak mát
mû ve lô szak em be rek re, a pá ci en sek re/kli en sek re és
ma gá ra a gyógy ítás fo lya ma tá ra, ho gyan tük rö zô dik
az a kon fe ren ci án és mind ez ho gyan je le nik meg sze -
mé lyes él mé nye ink ben.

Hogyantettükátapszichoterápiásosztályt
azonlinetérbe?

Éger há zi Ani kó, Kul csár Eme se,
Ko vács At ti la Ist ván
Deb re ce ni Egye tem Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka, Deb re cen
egerhazi@med.unideb.hu

A jár vány sú lyos bo dá sá val já ró vá rat lan vál to zá sok
azt ve tí tet ték elô re, hogy a pszi cho te rá pi ás osz tá lyon
nem tud juk foly tat ni a meg szo kott te rá pi ás mun kát.
Az osz tály sze mé lyes te ré ben al ko hol be te gek de to xi -
ká lá sa lett a fe la da tunk a sür gôs sé gi szem pon tok
sze rin ti el osz tás ban. Tu do má nyos ered mé nyek tá -
maszt ják alá, hogy az online pszi cho te rá pia ugyan -
olyan ha té kony le het, mint a sze mé lyes, így cé lul
tûz tük ki pszi cho te rá pi ás te vé keny sé günk mi nél tel -
je sebb foly ta tá sát az online tér ben.
A pszi cho te rá pi ás mun ka át ve ze té sét online tér be

a pá ci en sek nagy ra ér té kel ték. Biz ton ság ér ze tet nyúj -
tott szá muk ra, hogy a te rá pi ás kap cso lat nem sza kad
meg, ami ön ma gá ban is gyógy ító erô vel bír. Az
online kap cso lat le he tô sé gé nek meg te rem té se a pá -
ci ens ak tív rész vé te lét igény li, akár csak ma ga a pszi -
cho te rá pia.
Az újon nan ér ke zett kli en sek nél a mo ti vá ci ós in -

ter jút sze mé lyes ta lál ko zás hoz kö töt tük. Az osz tá lyos
cso por tok kö zül azo kat tar tot tuk meg, ahol a sze mé -
lyes je len lét hi á nya nem aka dá lyoz za je len tô sen a fo -
lya ma tot. Az él mény ala pú tech ni kák egy ré szét is
ötle te sen meg ol dot tuk az online tér ben, mint pl.
cso port sé ma te rá pia já ték ele mei. He ti két nagy cso -
por tot, két kognitív cso por tot, egy mû vé szet te rá pi át,
me se cso por tot és re la xá ci ós cso por tot tar tunk
online. Az egyé ni be teg ve ze tés online zaj lik, a pszi -
chi á ter sza kor vo si ta lál ko zás le het sze mé lyes is, ha
szük sé ges nek lát szik, és gyógy sze res ke ze lés is ki egé -
szít he ti a pszi cho te rá pi ás fo lya ma tot. A stáb ülé sek
sze mé lye sen, a sze mély ze ti cso por tok és a szu per ví -
zió online zaj lik.
Az online cso port te rá pia elô nyei kö zött em lít he tô,

hogy min den cso port tag re ak ci ói egy szer re fi gyel he -
tôk a szá mí tó gép kép er nyô jén. Gyak ran na gyobb
akti vi tást le het meg fi gyel ni az online nagy cso port
reflektív te ré ben, a kis cso por ton ta pasz tal ha tó ön fel -
tá rás ban, vagy a kognitív át ér té ke lés ben, össze ha -
son lít va a sze mé lyes cso por tok kal. Az online cso por -
tok fôbb ne héz sé gei: az ott ho ni kör nye zet be lé pé se a
pszi cho te rá pi ás tér be, fe szült sé gek ese tén ki lé pés az
online tér bôl, internetkapcsolat in ga do zá sa, a tech -
ni kai kö rül mé nyek kel kap cso la tos bi zal mat lan ság.
Ta pasz ta la ta ink sze rint az online pszi cho te rá pi ás

osz tály mû kö dô ké pes, meg tar tó ere je van, a te rá pi ás
ered mé nyek rôl ké sôbb tu dunk be szá mol ni. A sze mé -
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lyes te rá pi á hoz ké pest ki emel jük a ke re tek kel va ló
fog lal ko zás fo ko zott je len tô sé gét, át for má lá sát, amit
rend sze re sen meg-meg úju ló fi gye lem mel szük sé ges
ápol ni, hogy a biz ton ság ér zet in ga do zá sa it ke zel ni
le hes sen.

AB/fsztsaga:vándorlás,járvány,megszûnés,
újjáalakulás,pszichoterápiasémamóddrámában
elôadva

Egervári Lu ca, Hajduska-Dér Bá lint, Biró Ger gely,
Se res Imola, Uno ka Zsolt
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Bu da pest
lucaegervari@gmail.com

Alap ve tô szük ség le te ink tel je sü lé sé nek ne héz sé gét
egyé ni szin ten mind meg él het tük a COVID-19 pan -
dé mia je gyé ben el telt el múlt év ben. Az egyé ni szin -
ten túl, kí sér le tet te szünk sé ma fó ku szú pszi cho te rá -
pi ás re zsim ben mû kö dô osz tá lyunk szint jén is át te -
kin te ni alap ve tô szükségeleteink ala ku lá sát a jár vány -
hely zet ben. Meg vizs gál juk, hogy mik azok a té nye zôk,
amik a biz ton ság és ki szá mít ha tó ság irán ti alap ve tô
szük ség let je len tôs meg té pá zott sá ga, a ke ze lô sze -
mély zet egy ré szé nek át me ne ti el vesz té se, az osz tály
mé re té nek drasz ti kus csök ke né se és he lyé nek di na -
mi kus vál to zá sa mel lett is le he tô vé tet ték mû kö dé -
sünk foly to nos sá gát, te rá pi ás ka pa ci tá sunk szin ten
tar tá sát. Az osz tá lyon dol go zó te ra pe u ták kö zös sé gé -
re önál ló en ti tás ként te kint ve, sé ma mó dok ra le bont -
va át te kint jük ak ti vá ló dott szük ség le te ink, ér zé se ink
és al kal ma zott meg küz dé se ink spekt ru mát. Elô adá -
sunk cél ki tû zé se, hogy kör be jár juk azo kat a jel lem -
zô ket, ame lyek a pandémia alatt meg ha tá roz ták és
meg ha tá roz zák je len leg is osz tá lyunk mû kö dé sét.
Ezek ala pul szol gál hat nak ah hoz, hogy be azo no sít -
suk azo kat a té nye zô ket, amelyek ál ta lá nos kö rül mé -
nyek közt is ke re tet ad nak és biz to sít ják osz tá lyun -
kon a foly to nos sá got. Meg mu tat juk az el telt idô szak -
ban a teamen be lü li vál to za tos sé ma mód aktiváció -
kat: a ne héz idô sza ka in kat és a fo lya ma tos tö rek vést,
hogy fe lül ke re ked jünk nem csak a covid, ha nem a
sa ját hul lá ma in kon is.
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ACOVID-19járványpszichiátriai
járóbeteg-ellátásragyakorolthatása

Englert Tí mea1,2, Balczár La jos2, Er dé lyi Ri ta3,
Kis-Szô ke An na4, Váradi Eni kô5
1 Vá ro si Kór ház Pszichiátriai Szak ren de lô és Gon do zó, Sió fok;
2 Csolnoky Fe renc Kór ház Pszichiátriai Szak ren de lô és Gon do zó,
Veszp rém;

3 BKMK Fel nôtt Pszichiátriai és Addiktológiai Szak ren de lô
és Gon do zó, Kecs ke mét;

4 Sze ge di Tu do mány egye tem Pszichiátriai Gon do zó, Sze ged;
5 Pszichiátriai Be te gek Nap pa li In téz mé nye és Nap pa li Kór há za
Cogito Ala pít vány, Bu da pest

timea.englert@gmail.com

A pandémia a pszichiátriai el lá tó rend szert is ki hí vá -
sok elé ál lít ja. Az egy re sú lyo sabb be teg ség hul lá mok,
az idô ben el nyú ló, új ra és új ra be kö vet ke zô le zá rá sok
a la kos ság és a szak ma részt ve vô i nek ál ló ké pes sé gét
is pró bá ra te szik. A szû kí tett osz tá lyos hát te rek, az
alap el lá tás ne héz kes el ér he tô sé ge mel lett fenn kell
tar ta ni a pszichiátriai prob lé mák kal élôk, il let ve az
újon nan be áram ló, a ví rus köz vet len és köz ve tett ha -
tá sai mi att se gít ség re szo ru ló kli en sek járóbeteg-el -
lá tá sát. Köz ben a gon do zók ból is es tek ki kol lé gák,
kor lá to zott volt a sze mé lyes kon tak tu sok le he tô sé ge.
Mind ez gyors meg ol dá sok ki mun ká lá sát is facilitálta.
Rész ben eny hí tet te a prob lé mát a telemedicina, az
online te rá pi ák le he tô sé ge. Ez utób bi ak tech ni kai
hát te re ugyan ak kor a kró ni kus men tá lis za var ral élôk
szá má ra kor lá to zot tan áll tak ren del ke zés re. A nem -
zet kö zi és a ha zai vizs gá la tok rá mu tat nak a jár vány -
hely zet men tá lis prob lé má kat ge ne rá ló ha tá sa i ra. Az
idô elô re ha lad tá val vár ha tó an ezek még fo ko zód ni
fog nak. A pandémia glo bá lis krí zi se, mint min den krí -
zis, sze ren csés eset ben fej lô dé si le he tô sé get is je lent.
A jár vány egész ség ügy re gya ko rolt ha tá sai el ha tá ro -
zás ra sar kall ták a dön tés ho zó kat is, az új jog sza bá -
lyok ra pid vál to zá so kat hoz tak az egész el lá tó rend -
szer ben. Az új ra ter ve zés ben fon tos nak tart juk de fi -
ni ál ni a pszichiátriai járóbeteg-el lá tás és -gon do zás
he lyét, sze re pé nek sú lyát, fon tos sá gát. Cé lunk a kö -
zös gon dol ko dás facilitálása an nak tük ré ben, hogy a
je len leg is ér zé kel he tô sze mé lyi, fi nan ci á lis erô for rá -
sok szû kös sé ge mi att a szak ma mû kö dé si ke re tei sok
szem pont ból vál to zás ra éret tek. Ez zel együtt a ha zai
gon do zó há ló zat je len tôs vé dô há lót je lent még ma is
a men tá lis be teg sé gek kel küz dôk szá má ra a la kó hely -
kö ze li el lá tás te kin te té ben. A 60-as évek óta szá mos
vál to zás zaj lott, egy re in kább ek lek ti kus sá vált a
rend szer, akár a mû kö dé si pro filt, az el lá tott kis tér sé -
gek nagy sá gát, a fi nan szí ro zás for má ját, akár az osz -
tá lyok hoz va ló in teg rá lást, együtt mû kö dést te kint ve.
Az el múlt tíz év ten den ci á já ról el mond ha tó, hogy a
be teg el lá tás súly pont ja egy re in kább a járóbeteg-
ellá tás ra he lye zô dik, a po pu lá ció igé nyei is ez irány ba

mu tat nak. És mi köz ben a rend szer ter he lé se fo lya -
ma to san nô, a hu mán erô for rás sú lyos prob lé má já -
val is szem be kell néz nünk. Nem el odáz ha tó a szak -
em ber kép zés az zal együtt, hogy a kor sze rû pszichi -
át riai gon do zás egy re in kább csak te am-mun ká ban
kép zel he tô el. Szük ség van kon szen zu son ala pu ló
szak mai kon cep ci ó ra, hogy át vi hes sük szak mán kat a
túl só part ra...

Psychiatria 
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Minimálisaninvazívidegsebészetitechnikák
azAlzheimer-kórkezelésében

Erôss Loránd György, Ha lász Lász ló
Or szá gos Men tá lis Ideg gyó gyá sza ti és Ideg se bé sze ti In té zet
Bu da pest, Ame ri kai út 57.
l.g.eross@gmail.com

A pszichiátriai kór ké pek elekt ro mos ala po kon nyug -
vó ke ze lé sé nek le he tô sé gét a 19. szá zad ele jén ve tette
fel Giovanni Aldini. 1938-ban Ugo Cerletti elekt ro -
sokk-te rá pi át al kal ma zott sú lyos pszi chó zis ban
szen ve dô be te gek nél. A mély agyi mag vak cél zott sti -
mu lá ci ó já nak le he tô sé gét az 1947-ben Ernst Spi e gel
és Henry Wycis ál tal fej lesz tett sztereotaxiás ke ret el -
ter je dé se ad ta. Az 1950–1970-es évek ben szá mos
vizs gá lat szü le tett el té rô mély agyi cél pon tok sti mu -
lá ci ó ja kap csán a pszichiátriai kór ké pek ke ze lé se cél -
já ból. Az ideg se bé sze ti szak ma a kez det le ges tech no -
ló gia ad ta le he tô sé gek mi att tar tós al kal ma zá suk he -
lyett in kább az ablatív mû té tek fe lé for dult. A mo -
dern ideg se bé sze ti tech no ló gi ák és az in for ma ti kai
rend sze rek fej lô dé se az1980-as évek vé gén új ra meg -
nyi tot ta az utat a mély agyi sti mu lá ci ós tech ni kák
elôtt, fô ként a moz gás za va rok – a tremor, a Par kin -
son-kór, ké sôbb a dystonia – ke ze lé sé ben. Az el múlt
10 év fej lesz té sei, a mo dern kép al ko tó el já rá sok, a
funk ci o ná lis MR-vizs gá la tok, a dif fú zi ós tenzor kép -
al ko tás és a fe hér ál lo má nyi rost kö ve tés, a szak mát a
há ló za to kon ala pu ló egyé ni, betegspecikus mû té ti
ter ve zés irá nyá ba te rel te. A moz gás za va rok mel lett
egyéb kór ké pek – az epi lep szia, az OCD, Tourette-
szind ró ma – ke ze lé sé ben is te ret nyer a mély agyi sti -
mu lá ció. A há ló za ti el ve ken ala pu ló te rá pi ák és új te -
rá pi ás cél pon tok fel fe de zé se cél já ból vég zett vizs gá -
la tok to váb bi kór ké pek – mint a dep resszió, a táp lál -
ko zás za va rok és az Alzheimer-kór – ke ze lé sé ben is
le he tô sé get kí nál nak a neuromodulatív el já rá sok al -
kal ma zá sá nak. Az egyé ni ana tó mi án ala pu ló cél -
pont ki vá lasz tás, a DTI tech no ló gia biz to sí tot ta rost -
kö ve té ses MRI kép al ko tás a mû té ti ter ve zést új
szem lé let tel egészítette ki. A sztereotaxiás esz kö zök
robotizált for mái a ro bot tech no ló gia meg je le né se
ré vén szubmilliméteres pon tos sá got, s ez ál tal je len -
tôs biz ton sá got hoz tak a gyógyszerrezisztens ideg -
rend sze ri kór ké pek ke ze lé sé ben. Elô adá sunk ban az
Alzheimer-kór ke ze lé se kap csán vizs gált mély agyi
sti mu lá ci ós tech no ló gia ered mé nye it mu tat juk be, a
fen ti in no va tív mû té ti tech no ló gi ák kal.

Abizalom,aCOVID-szkeptikusság
ésasebészimaszkhatásaatársasészlelésre:
Azarcmaszkviselésénekatársaspercepcióra
gyakorolthatása

F. Ta kács Ist ván1, Szily Do rottya2,
Balogh Dá vid2, Uno ka Zsolt3
1 Sze ge di Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar
Pszi cho ló gi ai In té zet, Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest;

3 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest

ftakacs.istvan@f2f.hu

A COVID-19 vi lág jár vány meg fé ke zé se ér de ké ben a
leg több or szág ban vé de ke zô in téz ke dé se ket ve zet tek
be. Ilyen az arc leg na gyobb ré szét el ta ka ró arc maszk
vi se lé se.
Az arc rend kí vül sok fé le in for má ci ót hor doz. Az

em be rek már né hány má sod perc alatt fon tos meg ál -
la pí tá so kat tesz nek má sok ér zel mi ál la po tá ról, att -
rak tivitásáról, meg bíz ha tó sá gá ról.
Ku ta tá sunk ban fel té te lez zük, hogy az arc maszk

meg vál toz tat ja az em be rek má sok ról al ko tott meg íté -
lé sét az attraktivitás, meg bíz ha tó ság és fe nye ge tett -
ség di men zi ók men tén. Fel té te lez zük azt is, hogy a
per cep ci ót be fo lyá sol ja a COVID-19 jár vánnyal kap -
cso la tos at ti tûd.
Az online vizs gá lat ban 1377 fô vett részt. A ku ta tás -

ban egy ál ta lunk össze ál lí tott kér dô ívet, il let ve egy 48
kép bôl ál ló fo tó so ro za tot hasz nál tunk. A fo tó kat egy
adat bá zis ból vá lo gat tuk ki, amely ben a ké pek há rom
di men zió men tén (att rak tív, meg bíz ha tó, fe nye ge tô)
el kü lön ül tek egymástól. Az ar cok von zó, nem von zó,
meg bíz ha tó, nem meg bíz ha tó, il let ve fe nye ge tô és
nem fe nye ge tô ka te gó ri ák ra kü lön ül tek el fe le-fe le
arány ban.
Szig ni fi káns kü lönb sé get ta lál tunk az attraktivitás,

meg bíz ha tó ság és fe nye ge tett ség meg íté lé sé ben is.
Az em be rek von zóbb nak (Z=-4,631, p<0,005), meg -
bíz ha tóbb nak (Z=-15,404, p<0,005) és ke vés bé fe -
nye ge tô nek (Z=-4,631, p< 0,005) ta lál ják a lá tott sze -
mé lye ket maszk ban, mint maszk nél kül. Az ered mé -
nyek füg get le nek at tól, hogy a lá tott arc ön ma gá ban
me lyik ka te gó ri á ba tar to zik. Az attraktivitás ese té ben
a von zó em be rek maszk ban ke vés bé von zó ak, mint
maszk nél kül (Z=-8,999, p<0,005). Nem von zó sze -
mé lyek ese té ben a maszk po zi tív ha tás sal van az att -
raktivitás meg íté lés re (Z=-17,651, p<0,005). A meg -
bíz ha tó ar cok ese té ben a maszk csök ken ti a meg bíz -
ha tó ság szint jét (Z=- 8,551, p<0,005). A nem meg bíz -
ha tó sze mé lyek ese té ben a masz kot vi se lô ar co kat
meg bíz ha tóbb nak tart ják (Z=-23,333, p<0,005). A fe -
nye ge tô em be re ket maszk ban ke vés bé ta lál ják fe nye -
ge tônek (Z=-19,614, p<0,005), a nem fe nye ge tô e ket

Hungarica
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vi szont fe nye ge tôbb nek íté lik meg maszk ban (Z=
-8,350, p<0,005).
Az ered mé nyek azt mu tat ják, hogy a maszk mind -

há rom di men zió ese té ben be fo lyá sol ja az ar cok per -
cep ci ó ját, a von zó és meg bíz ha tó ar cok ese té ben
növe li a meg íté lés mér té két. Két okot fel té te le zünk.
1. A vi lág jár vány ide jén a vé de ke zô esz közt hasz ná ló
em be rek meg íté lé se po zi tí vabb. 2. A maszk az attrak-
tivitás és meg bíz ha tó ság meg íté lé se szem pont já ból
kri ti kus te rü le te ket ta kar el, így az ar cot a szem lé lôk
sza ba don ki egé szít he tik.

Támogatás:
Vizs gá la tunk NKFI K 132546 pá lyá zat tá mo ga tá sá val ké szült.

KIPapandémiaidején?Lehetonlinemódosult
tudatállapotbandolgozni?

Fadgyas Il di kó1, Andriska Il di kó1, Andriska Esz ter2
1 Szent Kris tóf Szak ren de lô XI. ke rü le ti Pszichiátriai Gon do zó,
Bu da pest;

2 Szent Kris tóf Szak ren de lô XI. ke rü le ti Gyermekideggyógyászat
és Pszichiátria, Bu da pest

drfadgyasildiko@gmail.com

Katatím Imaginatív Pszi cho te rá pia mû hely
Cél ki tû zés: A pandémia ide jén meg nö ve ke dett „szen -
ve dés nyo más” mi att je len tôs lett az igény az online
is el ér he tô te rá pi ák iránt: szo ron gó, több szö rös krí -
zist meg élt kli en sek gyors és ha té kony te rá pi ás se gí -
té sé re az online is vé gez he tô integratív te rá pia cél -
sze rû vá lasz tás: ha té kony, jól struk tu rált, kel lô kép pen
ki dol go zott te rá pi ás esz köz tár ral ren del ke zik, gyors
fe szült ség men te sí tés re, hosszabb tá vú lel ki har mo -
ni zá lás ra al kal mas.
Mód szer: AKatatím Imaginatív Pszi cho te rá pia

mód sze rét az 1950-es évek ben Hanscarl Leuner dol -
goz ta ki és ve zet te be a pszi cho te rá pi ák so rá ba tu do -
má nyo san meg ala po zott mód szer ként.
En nél a mód szer nél mó do sult tu dat ál la pot ban

és/vagy re la xá ci ó ban az imagináció és az imaginá -
ció ban fo lyó pszi cho te rá pi ás mun ka az alap ve tô és
köz pon ti tör té nés. Ezt az egész te rá pi ás fo lya mat so -
rán szisz te ma ti ku san és cél zot tan al kal maz zuk. Az
imaginációkkal va ló mun ka a te rá pi ás össz tör té nés -
be ágya zó dik.
A mû hely so rán rö vi den át te kint jük:
• a katatím imaginatív pszi cho te rá pia tör té ne tét;
• a Hanscarl Leuner ál tal ki dol go zott szim bó lu mo -
kat,

• va la mint a szim bó lu mok gya kor la ti al kal maz ha -
tó sá gát,

• meg le vô te rá pi ás esz köz tá runk ba il leszt he tô sé gét,
• gaz da gon il luszt rált eset rész le tek kel,
• integratív te rá pi ás le he tô sé gek kel.

A mû hely so rán – amennyi ben a részt ve vôk igény lik
– le he tô ség nyí lik a sa ját él mé nyû mun ká ra: a cso port
ál tal egyez te tett mó don a hét köz na pi transz lét re jöt -
té nek se gít sé gé vel a gya kor lat ban is meg ta pasz tal -
hat juk a katatím szim bó lu mok cso dás vi lá gát.
Ered mé nyek: Az integratív te rá pia egyik alap ve tô

mód sze re a Katatím Imaginatív Pszi cho te rá pia, ko -
ráb bi ne vén katatím kép él mény, egy mély lé lek ta ni
pszichodinamikai ala po kon nyug vó imaginatív pszi -
cho te rá pi ás el já rás. Az imaginációk mély lé lek ta ni
ese mé nye ket tük röz nek vissza és pro jek ci ós fe lü le tet
ad nak a bel sô vi lág tük rö zô dé sé hez. Így a te ra pe u ta a
prob lé mák transz for mált ké pé vel fog lal ko zik, ez ál tal
csök ken az el len ál lás és a te rá pia so rán be kö vet ke zô
mély pszi cho ló gi ai vál to zás az imaginált kép ben le ol -
vas ha tó, és a te rá pi ás tör té né sek nyo mon kö vet he tôk.

Psychiatria 
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Konk lú zió: A mó do sult tu dat ál la pot ban vé gez he tô
katatím imaginatív te rá pia ha té kony esz köz a he ti
terá pi ás ülé sek so rán. Jól ter vez he tô, könnyen ta nul -
ha tó és rend kí vül kel le mes, ha té kony te rá pi ás mód -
szer, ami ki vá ló an al kal mas a szû kös re sza bott te rá -
pi ás óra tö ké le tes hasz no sí tá sá ra ami kor nincs le he -
tô ség sze mé lyes te rá pi á ra.

Azönsértésprevalenciájaserdülôkkörében
2015és2020között:szisztematikusáttekintés

Far kas Ber na dett Frida1, Ba lázs Ju dit2,3
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest;

2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Pszi cho ló gi ai In té zet,
Fej lô dés- és Kli ni kai Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest;

3 Bjørknes Univertisy College, Os lo
missfarkasdetti@gmail.com

Hát tér: A Men tá lis Za va rok Di ag nosz ti kai és Sta tisz -
ti kai Ké zi köny ve (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders – DSM) leg újabb, 5. ki a dá sá ba
elô ször be ke rült a nem-szuicidális ön sér tés (nonsui-
cidal self-injury: NSSI) a to váb bi ku ta tást igény lô
kór ké pek fe je zet be. A je len ség életprevalenciája ser -
dü lôk kö ré ben a leg ma ga sabb, po pu lá ci ós min tán
15–46%. El té rô ered mé nyek van nak a ne mi meg osz -
lás te kin te té ben: né mely ku ta tás hang sú lyoz za a lá -
nyok kö ré ben gya ko ribb elô for du lást, míg má sok
azo nos ne mi meg osz lást kö zöl nek. Ku ta tá sunk cél ja
olyan szisz te ma ti kus ke re sés el vég zé se volt, amely
so rán fel tár juk az el múlt öt év ben meg je lent, az ön -
sér tô ma ga tar tás ser dü lô ko ri prevalenciáját köz lô
cik ke ket.
Mód sze rek: A szisz te ma ti kus ke re sést 2020. jú ni us

18-án vé gez tük hat adat bá zis ban (PubMed, Scopus,
Web of Science, OVID Medline, PsycInfo, EBSCO),
há rom fô ke re sé si ka te gó ri á ban: ön sér tô ma ga tar tás,
prevalencia és ser dü lô kor. Ki zá ró lag an gol nyel vû
cik ke ket ke res tünk, me lyek 2015. ja nu ár 1. és 2020.
jú ni us 18. kö zött je len tek meg és po pu lá ci ós min tát
vizs gál tak.
Ered mé nyek: Össze sen 106 cikk ke rült be a vég sô

elem zés be, amely bôl 61 kö zölt életprevalenciát, 42
cikk egy éves, és 10 pe dig hat hó na pos incidenciát.
Az ön sér tés életprevalencia 1,1% és 97% kö zött moz -
gott ser dü lôk kö ré ben (M=21,69%; SD=15,9). Össze -
sen 53 cikk a lá nyok, míg 8 a fi úk ese té ben kö zölt
szig ni fi kán san ma ga sabb prevalenciát, to váb bá 22
eset ben pe dig nem ta lál tak szig ni fi káns ne mi kü -
lönb sé get. Öt cikk ben csak lá nyo kat, egy ben csak
fiú kat vizs gál tak, és 17 cikk nem kö zölt ada tot a ne mi
meg osz lás ról.
Limitációk: Ered mé nye in ket li mi tál ja a po pu lá ci ós

min ták he te ro ge ni tá sa. Emel lett sem az ön sér tô ma -
ga tar tás de fi ní ci ó ja, sem a hasz nált mé rô esz köz nem
egy sé ges a cik kek ben.
Kö vet kez te tés: Ku ta tá sunk fel hív ja a fi gyel met az

ön sér tô ma ga tar tás ma gas elô for du lá si gya ko ri sá gá -
ra ser dü lôk, még pe dig el sô sor ban lá nyok kö ré ben.
Fon tos a szak em be rek nek a je len ség gel fog lal koz ni
eb ben a ri zi kós kor osz tály ban, mind az in ter ven ció,
mind pe dig a pre ven ció te kin te té ben.
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ABCsLCBaba-Mama-PapaProgramjának
tapasztalataiatelemedicinálisellátással
COVIDidején

Kurimay Ta más, Feny ves Ta más,
Sze der ké nyi Jó zsef, Pe li kán Anett
Fô vá ro si Ön kor mány zat Szent Já nos Kór ház és Észak-bu dai
Egye sí tett Kór há zai, Bu da pest
feny ves.tamas@gmail.com

A Bu dai Csa lád köz pon tú Lel ki Egész ség Cent rum
Ba ba-Ma ma-Pa pa Prog ram já nak fó ku szá ban a
komp lex perinatális (a vá ran dós ság alat ti és az azt
kö ve tô egy év) pszichiátriai el lá tás áll. Mun kánk a
jár vány ide je alatt is to vább folyt telemedicinális ke -
re tek kö zött.
A perinatális idô szak ban a men tá lis egész ség mé -

lyebb és eset le ge sen ne ga tív irá nyú vál to zá sai gyak -
ran rejt ve és ke ze let le nül ma rad hat nak, a szak te rü le -
tek kö zöt ti in for má ció áram lás pe dig sok szor aka do -
zott. A nem zet kö zi sta tisz ti kák alap ján a be te gek
csu pán 20%-a kap a remisszióhoz ele gen dô el lá tást.
Ez rész ben az el lá tá si stan dar dok kal, rész ben a hoz -
zá fér he tô ség gel és kap cso lat tar tás sal hoz ha tó össze -
füg gés be. Mind ez kü lö nö sen fon tos sá és in do kolt tá
te szi a fó ku szált és a perinatális idô szak ra spe ci a li -
zált men tá lis egész ség ügyi el lá tást.
A tár szak mák hoz ha son ló an a jár vány kez de té tôl

szem be sül tünk a hely zet bôl adó dó be teg biz ton sá gi
sza bá lyok és a meg fe le lô el lá tás biz to sí tá sá nak szük -
sé ges sé ge kö zöt ti el len té tek bôl fa ka dó prob lé mák kal.
Osz tá lyun kon ki ala kí tot tuk a telemedicinális el lá tás
kü lön bö zô for má it, jel lem zô en te le fon, Skype, il let ve
Viber hasz ná la tá val. Az is mert pá ci en sek gon do zá sa
mel lett új be te gek el lá tá sá ra is sor ke rült. Utób bi
eset ben a meg fe le lô ri zi kó becs lés mi att az el sô in ter -
jút jel lem zô en – a meg fe le lô jár vány ügyi elô írá sok
be tar tá sa mel lett – sze mé lye sen tar tot tuk. A hospi-
talizációkat az al kal ma zott telemedicinális esz kö zök
kö vet kez mé nye ként el ke rül het tük. A kis ma mák ru -
gal ma san re a gál tak az új te rá pi ás for má ra. Ez va ló -
szí nû leg rész ben ge ne rá ci ós sa já tos ság nak volt kö -
szön he tô (a prog ram pá ci en se i nek 87%-a 26–45 év
kö zöt ti), va la mint, hogy a ka ran tén, il let ve az ön kén -
tes szeg re gá ció so rán fon tos kom mu ni ká ci ós és kap -
cso ló dá si fe lü let té vál tunk. Ne héz ség a sze mé lyes te -
rá pi ás tér meg te rem té se ott ho ni kö rül mé nyek kö -
zött, il let ve né mely eset ben a szü lôi pár együt tes be -
vo ná sa.
Elô adá sunk ban át te kint jük az el lá tá si te rü let és

mó dok ál ta lá nos és a pandémia okoz ta ágen se it.
Meg vizs gál juk a perinatális idô szak ban elô for du ló
men tá lis za va ro kat, és be mu tat juk sa ját ta pasz ta la -
ta in kat, ne héz sé ge in ket a jár vány hely zet ben ta pasz -
talt komp lex be teg el lá tá si fe la da tok kap csán. Emel -

lett a ha zai és nem zet kö zi gya kor lat ból ve szünk pél -
dát a perinatális men tá lis egész ség ügyi el lá tás ban
alkal maz ha tó telemedicinális mód sze rek rôl, azok
elô nye i rôl, kor lá ta i ról, és aján lá so kat te szünk jó gya -
kor lat ra, ami a pá ci en sek és el lá tók egész sé gét és biz -
ton sá gát szol gál ja.
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Adelíriumtüneteinekfelismeréseéskezelése
pszichiátriaikonzíliumsoránSARS-CoV-2
(COVID-19)infekcióesetén

Ful laj tár Má té
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Bu da pest
fullajtar.mate@med.semmelweis-univ.hu

Az elô adás a de lí ri um fo gal má nak be mu ta tá sá val in -
dul, kü lö nös te kin tet tel a be ve ze tés re ke rü lô BNO-11
diagnosztikus kri té ri u ma i ra, va la mint a már be ve ze -
tett DSM-5 de fi ní ci ó i ra. A diagnosztikus szem pon tok
után a SARS-CoV-2 (COVID-19) fer tô zés ese tén fel lé -
pô de lí ri um kli ni kai sa já tos sá ga it is mer tet jük, nagy
hang súlyt fek tet ve a pszichiátriai kon zí li u mok so rán
fel lé pô dif fe ren ci ál di ag nosz ti kai ne héz sé gek re, ki hí -
vá sok ra.
Az elô adás to váb bi ré szé ben négy ese tet mu ta tunk

be, me lyek nek kö zös pont ja, hogy a pszichiátriai kon -
zí li um so rán a COVID-19 fer tô zés mel lett töb bes ere -
de tû de lí ri u mot ész lel tünk.
Az eset is mer te té sek köz pon ti vo nu la ta, hogy a

delirium el lá tá sa a COVID-19 fer tô zés ese tén is csak
tá gabb biopszichoszociális kon tex tus ban ér tel mez -
he tô és ki vi te lez he tô.
Az elô adás ban ki fe je zett hang súlyt kap a de lí ri um

gyógy sze res te rá pi á já nak be mu ta tá sa mel lett a nem
far ma ko ló gi ai ke ze lés le he tô sé ge i nek is mer te té se is.
Érintjük még a konziliárius mun ka so rán el ért si -

ke rek, ered mé nyek mel lett a fel lé pett ne héz sé ge ket
és a te rá pi ás el aka dá so kat, ku dar co kat is.
Zárógondolatként a COVID-19 fer tô zés ese tén ki -

ala ku ló de lí ri um meg elô zé sé nek esz kö zei, va la mint
a pon to sabb di ag nó zist szol gá ló dif fe ren ci ál di ag -
nosz ti kai mód sze rek be mu ta tá sa tör té nik.

Hétköznapitraumatizációk

Gácser Mag dol na1, Ta kács Tí mea1,
H. Nagy Ka ta lin2
1 Bé kés Me gyei Köz pon ti Kór ház Pándy Kál mán Tag kór ház, Gyu la;
2 Bé kés Me gyei Köz pon ti Kór ház Réthy Pál Tag kór ház, Bé kés csa ba
mgacser@gmail.com

Hát tér: A szer zôk elô adá suk ban a 2020-ban in du ló
vi lág jár vány ide jén kér dô íves fel mé rés sel gyûj tött
ada to kat fog lal ják össze. A jár vány hely zet meg élé sét
vizs gál ták az 1-es tí pu sú diabetesszel élô gyer me kek
és ser dü lôk kö ré ben. Kór há zunk ban a szo ma ti kus
be teg ség mel lett a men tál hi gi é nés egyen súlyt fi gye -
lem be vé ve, több éve mû kö dünk együtt a di a bé tesz
el lá tás ban. Fon tos nak tart juk a pandémia ide jén, a
ra di ká li san meg vál to zott élet fel té te lek mel lett a pszi -
chés re ak ció mó dok vizs gá la tát és a szük sé ges pszi -
chés tá mo ga tás biz to sí tá sát.
Cél ki tû zés: Az ak tu á lis karanténhelyzetben meg élt

él mény mó do kat és ezek fel dol go zá sát se gí tô és ne -
he zí tô té nye zô i ket igye kez tünk fel tár ni.
Mód szer: Vizs gá la ti mód szer ként fé lig struk tu rált

kér dé sek kel és asszo ci á ci ós fe la da tok kal ki egé szí tett
kér dô íves fel mé rést hasz nál tunk. A vizs gá lat ban öt és
húsz év kö zöt ti, a bé kés me gyei Gyer mek Di a bé tesz
Gon do zó ban kö ve tett pá ci en sek vet tek rész. Öt és tíz
év kö zöt ti kor cso port ban a szü lôk be vo ná sa is meg -
tör tént.
Ered mé nyek: A ko ráb ban meg élt egész ség vesz té ses

(be teg ség kez det) tra u mát kö ve tô en ho gyan tud nak
re a gál ni a COVID-19 ál tal oko zott hir te len meg vál to -
zott élet hely zet re (is ko lai ok ta tás, kö zös sé gi kor lá to -
zás, fer tô zés el le ni vé de ke zés for mák, telemedici ná lis
le he tô sé gek elô tér be ke rü lé se). Össze ha son lít ják az
egyé ni és tár sa dal mi traumatizációk él mény mód ja it,
va la mint a fel dol go zást se gí tô és ne he zí tô té nye zô it.
A ka pott ada tok ar ra utal nak, hogy a ko ráb ban

meg élt egyé ni krí zis hez (egész ség vesz tés) na gyon
ha son ló az akut jár vány hely zet ben ki ala kult re a gá lás
mód. Az asszo ci á ci ós vizs gá la tok azt tár ták fel, hogy
a meg kér de zett sze mé lyek traumatizációval, kont roll -
vesz tés sel kap cso la tos kép ze tei, fo gal mai je len tek
meg leg na gyobb arány ban az ak tu á lis ví rus hely zet tel
össze füg gés ben.
Meg be szé lés: A vizs gá lat so rán fel tárt, a meg küz dést

tá mo ga tó és aka dá lyo zó té nye zôk vá laszt ad hat nak
ar ra, hogy mi lyen vé dô- és ri zi kó té nye zôk je len nek
meg az egész or szá got érin tô vál to zá sok ban.
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KonferenciaNagycsoport

Ár vai Do rottya, Dá vid Jó zsef, Fe ke te Ka ro li na,
Gál Bé la, Lu kács-Miszler Ka ta, Terenyi Zol tán
Ma gyar Cso port-pszi cho te rá pi ás Egye sü let, Bu da pest, XII. ke rü let
bela.gal.jr@gmail.com

Ha to dik al ka lom mal je lent ke zik a kon fe ren cia nagy -
cso port, a Ma gyar Cso port-pszi cho te rá pi ás Egye sü -
let (MaCsopE) és az Ma gyar Pszichiátriai Tár sa ság
kö zös pro jekt je ként. A nagy cso port sa já tos mû fa ja
hoz zá já rul ah hoz, hogy a részt ve vô szak em be rek fog -
lal koz has sa nak a kon fe ren ci án megtapsztalt él mé -
nye ik kel, az elô adá sok kap csán ke let ke zô öt le te ik kel,
a szak mát érin tô ha tá sok kal ál ta lá ban. A mû faj ke re -
te i bôl (sza bad interakció) adó dó an az ed di gi ta lál ko -
zá sok so rán egye di tematizáción ke resz tül tük rö zôd -
tek az egyes kon fe ren ci ák és az egyé ni szak mai iden -
ti tá sok köl csön ha tá sai.
Rész ben e nagy cso port ál tal szer zett ta pasz ta la tok

in dí tot ták el azt a fo lya ma tot, mely nek so rán a
MaCsopE egy re bô vü lô szín te re ken tud adap tált
nagy cso port-for má kat ki ala kí ta ni.
Az ez év ben sor ra ke rü lô – online mé di u mon ke -

resz tül bo nyo ló dó – kon fe ren cia al kal mat kí nál ar ra,
hogy a COVID-19 pandémia kap csán meg je le nô vál -
to zá sok ha tá sa it job ban meg ért sük, ar ra ref lek tál -
junk mind egyé ni, mind szak mai szin ten.
Eh hez a mun ká hoz kí ván hoz zá já rul ni a kon fe ren -

cia nagy cso port új sze rû ke re tek fel kí ná lá sá val.
A nagy cso port a kon fe ren cia na po kon zá rás ként,

önál ló sáv ban je le nik meg.
A kon fe ren cia szer dai, csü tör tö ki és pén te ki nap ja -

in 20.30–22.00 óra kö zöt ti idô sáv ban.
Szom ba ton ko ra dél után, a prog ram fü zet ben meg -

adott idô pont ban.
A nagy cso port nyílt, te ma ti kus fó ku sza a pan dé -

mia, mint kol lek tív traumatizáló és/vagy stresszor -
ként mû kö dô té nye zô ho gyan hat a szak má ra, a szak -
mát mû ve lô szak em be rek re, a pá ci en sek re/kli en sek -
re és ma gá ra a gyógy ítás fo lya ma tá ra, ho gyan tük rö -
zô dik az a kon fe ren ci án, és mind ez ho gyan je le nik
meg sze mé lyes él mé nye ink ben, szak mai és szak mán
tú li kap cso la ta ink ban?
A cso por tok ve ze té sét pszi cho te rá pi ás in téz mé nyek

kép vi se lôi vál lal ták. A MaCsoPE kül döt tei facilitátor -
ként tá mo gat ják a cso port mû kö dé sét.
Szer da: A kon fe ren cia há zi gaz dái, Sze ge di Tu do -

mány egye tem ÁOK Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai
Köz pont Pszichiátriai Szak ren de lô és Gon do zó mun -
ka tár sai
Csü tör tök: Deb re ce ni Egye tem Kli ni kai Köz pont

Pszi chiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka – Semmel -
weis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka

Pén tek: Nyírô Gyu la Or szá gos Pszichiátriai és
Addiktológiai In té zet – OORI Pszi cho szo ma ti kus és
Pszi cho te rá pi ás Re ha bi li tá ci ós Osz tá lya (Tün dér -
hegy)
Szom bat: Meg le pe tés ve ze tô pá ros
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Hosszútávúöngyilkosságirizikóvizsgálata
hiperaktívésfigyelemhiányosgyermekek
ésserdülôkkörében–szisztematikusirodalmi
áttekintés

Ga ras Pé ter1, Ba lázs Ju dit1,2,3
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest;

2 ELTE PPK Pszi cho ló gia In té zet Fej lô dés- és Kli ni kai
Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest;

3 Bjørknes University College, Os lo, Norway
kullacs@gmail.com

Be ve ze tés: A hiperaktivitás és fi gye lem za var (ADHD)
az egyik leg gya ko ribb men tá lis za var gyer mek- és
ser dü lô kor ban. Ha bár több vizs gá lat alá tá maszt ja a
ma ga sabb ön gyil kos sá gi ri zi kót ADHD-s pá ci en sek
ese tén, ke vés után kö ve té ses adat áll ren del ke zés re.
Cél ki tû zés: Vizs gá la tunk cél ja a ren del ke zés re ál ló

sza ki ro dal mi ada tok szisz te ma ti kus át te kin té se, me -
lyek az ADHD és a szuicid ri zi kó köz ti össze füg gést
vizs gál ják lon gi tu di ná lis el ren de zés ben.
Mód szer: Az OVID Medline, PsychInfo, PubMed,

Scopus és Web of Science sza ki ro dal mi adat bá zi sok -
ban szûr tük a re le váns köz le mé nye ket a kö vet ke zô
ke re sô sza vak kal: (ADHD OR attention de fi cit hyper -
activity disorder) AND (suicide OR suicidal OR suici -
da lity) AND (follow-up OR longitudinal study OR
prospective study). A ki vá lasz tá si kri té ri u mok kö zött
sze re pelt az an gol nyel vû pub li ká ció, a részt ve vôk 18
év nél fi a ta lab bak az alap vizs gá lat idô pont já ban, lon -
gi tu di ná lis, után kö ve té ses vizs gá lat. A ki zá rá si kri té -
ri u mok a kö vet ke zô ek vol tak: nem tar tal maz em pi ri -
kus ada to kat, sza ki ro dal mi át te kin té sek vagy me ta -
analízisek, gyógyszerhatékonysági vizs gá la tok.
Ered mé nyek: A több kö rös szû rést kö ve tô en 18 köz -

le mény ke rült be a vég sô elem zés be, me lyek kö zül 10
publikálása tör tént az el múlt 5 év ben. Az után kö ve -
té si idô 2 és 17 év kö zött volt. A vizs gá la tok szá mos,
kü lön bö zô mé rô esz közt hasz nál tak az ADHD fenn -
ál lá sá nak és tü ne te i nek becs lé sé re, va la mint az ön -
gyil kos sá gi ri zi kó fel mé ré sé re. Ki lenc ta nul mány
vizs gált az alap fel mé rés so rán 12 év alatt po pu lá ci ót,
va la mint há rom köz le mény ada tai szár maz tak szü le -
té si re gisz te rek bôl. 17 ta nul mány ta lált po zi tív össze -
füg gést az alap vizs gá lat so rán di ag nosz ti zál ha tó
ADHD és az után kö ve tés alatt meg je le nô ön gyil kos -
sá gi vi sel ke dés és/vagy kí sér le tek kö zött.
Meg be szé lés: Az elem zett pub li ká ci ók mód szer ta ni

vál to zé kony sá ga el le né re vizs gá la ti ered mé nye ink
egy ér tel mû en alá tá maszt ják az ön gyil kos sá gi ri zi kó
mo ni to ro zá sát az ADHD hosszútávú ke ze lé se so rán.
A to váb bi ak ban to váb bi után kö ve té ses vizs gá la tok ra
van szük ség, kü lö nös te kin tet tel az ön gyil kos sá gi ri -
zi kó és ADHD-val komorbid kór ké pek, va la mint a
ke ze lés sel va ló össze füg gé sé ben.

Támogatás:
Ba lázs Ju dit Bo lyai Já nos Ku ta tá si Ösz tön díj tá mo ga tá sá ban ré sze -
sült.
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ACOVID-19karanténhatásaiahallgatók
mentálisegészségére:magyarésnemzetköziminta
összehasonlítása

Garbóczy Sza bolcs1, Ko lozs vá ri Lász ló Ró bert2,
Szemán-Nagy Ani ta3, Ocsenás Do rottya4,
Rekenyi Vik tor5, Sayed Ahmad Mo ha med5,
Al-Hami Ala'a6, Har sá nyi Szil via6, Tischler Pet ra1
1 Deb re ce ni Egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka,
Deb re cen;

2 Deb re ce ni Egye tem ÁOK Családorvosi
és Fog lal ko zás-Egész ség ügyi Tan szék, Deb re cen;

3 Deb re ce ni Egye tem Pszi cho ló gi ai Tan szék, Deb re cen;
4 Deb re ce ni Egye tem Hu mán Tu do má nyok Dok to ri Is ko la,
Deb re cen;

5 Deb re ce ni Egye tem, Deb re cen;
6 Deb re ce ni Egye tem Egész ség tu do má nyok Dok to ri Is ko la,
Deb re cen

szabolcs.garboczy@gmail.com

Be ve ze tô: Azok nál az em be rek nél, akik a szo ká sos nál
több szo ron gá sos vo nást hor doz nak a maladaptív
meg küz dé si me cha niz mu sa ik mi att, pszichoszociá lis
stresszorok to vább fo koz hat ják az ész lelt stressz
szint jét, ami pe dig köz re játsz hat disszociatív tü ne tek
meg je le né sé ben. Ku ta tá sunk ban a Deb re ce ni Egye -
tem hall ga tó i nak meg küz dé si me cha niz mu sa it, ész -
lelt stressz- szint jü ket és disszociatív tü ne te ik gya ko -
ri sá gát vizs gál tuk a COVID-19 jár vány ide jén.
Mód szer: egy ke reszt met sze ti ta nul mány so rán

online kér dô ívet hasz nál tunk a köz pon ti lag el ren delt
ki já rá si ti la lom ide jén (2020. 04. 30. – 05. 15.), ami kor
a kol lé gi u mok be zár tak és az ok ta tást online tér be he -
lyez ték át. Kér dô ívünk ben több nem zet kö zi és ma -
gyar tesz tet hasz nál tunk, ezek kö zött vol tak: Ész lelt
Stressz Kér dô ív (PSS), Meg küz dé si Mó dok Kér dô ív
(WCQ), Rö vid Egész ség szo ron gás Lel tár (SHAI) és a
Disszociatív Tü ne tek Ská la (DES).
Min ta: 1320 hall ga tó vett részt a ku ta tá sunk ban, kö -

zü lük 31 ke rült ki zá rás ra. A fenn ma ra dó 1289 részt -
ve vô kö zül 948 (73,5%) volt ha zai, és 341 külföldi
hall ga tó. Nôk töb ben vet tek részt a ku ta tá sunk ban:
920 fô (71,4%).
Ered mé nyek: sta tisz ti ka i lag szig ni fi káns po zi tív

össze füg gést ta lál tunk az ész lelt stressz és az egész -
ség szo ron gás kö zött. Mind ket tô szint je je len tô sen
ma ga sabb volt a külföldi hall ga tók kö zött, mint a ha -
za i ak ese té ben. A meg küz dé si mó do kat il le tô en a
wishful thinking ma ga sabb szo ron gás és stressz-
szin tek kel volt össze füg gés ben a nem zet kö zi hall ga -
tók nál, míg a cél ori en tált gon dol ko dás ép pen el len -
ke zô leg ha tott. A ha zai hall ga tók kö zött a kognitív
újra strukturálás járt ala cso nyabb stressz- és szo ron -
gás szin tek kel. To váb bá a nem zet kö zi min tá ban a nôi
hall ga tók ész lelt stressz-szint je szig ni fi kán san ma ga -
sabb volt, mint a fér fi a ké, azon ban a ha zai min tán
ilyen kü lönb sé get nem ta lál tunk. A disszociatív él -

mé nye ket il le tô en a kö vet ke zô ket ta lál tuk: a meg -
emel ke dett stressz-szint a disszociatív él mé nyek nö -
ve ke dé sé vel járt mind a külföldi és ha zai hall ga tók,
mind a nôi és fér fi hall ga tók kö zött. To váb bá a nôi
hall ga tók disszociatív él mény szint je min den al ská -
lán ma ga sabb volt, mint a fér fi a ké.
Kö vet kez te té sek: az em be rek meg emel ke dett ész -

lelt stressz-szint je a na gyobb élet ese mé nyek so rán
to vább nö vel he tô az ál tal, ha az il le tôt el sza kít ják ott -
ho ná tól és nem meg fe le lô meg küz dé si me cha niz mu -
so kat hasz nál. Ezek a meg nö ve ke dett stressz-szin tek
pe dig a disszociatív él mé nyek meg sza po ro dá sá val
jár hat nak, me lyek disszociatív rend el le nes sé gek
meg je le né sé hez ve zet het nek.
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Stendhal-szindróma–Adalékamûvészet
traumatogénhatásainakkérdéséhez

Gerevich Jó zsef
Addiktológiai Ku ta tó In té zet, Soly már
gerevichjozsef3@gmail.com

A köz- és szak mai be széd ben a mû vé szet elô nyös, kli -
ni kai vo nat ko zá sa it te kint ve te rá pi ás ha tá sa i ról fo lyik
dis kur zus. Sok kal ke ve sebb fi gyel met kap a mû vé szet
patogén, traumatikus, vagy éj sza kai ol da la. Pe dig a
Werther- és An na Karenina-ef fek tus, va la mint a
muzikogén epi lep szia (te hát az iro da lom és a ze ne
rosszul lé tet, ön gyil kos sá gi kész te tést ki vál tó ha tá sa)
mel lett a kép zô mû vé szet tel össze füg gô traumatikus
ha tás is le írás ra ke rült. A fest mé nyek lát vá nyá hoz
kap cso ló dó rosszul lé tek rôl 1989-ben elô ször Grazi ella
Magherini olasz pszi chi á ter szá molt be, és a ne ves,
Olasz or szág ban élt és az olasz kul tú rá ért ra jon gó
fran cia író em lé ké re ne vez te Stendhal-szind ró má -
nak. Stendhal nap ló já ban so kat fog lal ko zik az itá li ai
temp lo mok ban, mú ze u mok ban lá tott ké pek kel és
azok köz vet len ér zel mi ha tá sa i val. Stendhal le írá sát
Magherini össze ve tet te kli ni kai ta pasz ta la ta i val,
ame lye ket a fi ren zei Santa Maria Nuova kór ház ban
tu ris ták kö ré ben szer zett, akik mû tár gyak közelében
kü lön bö zô szo ma ti kus és pszi chés tü ne te ket ész lel tek
ma gu kon, el sô sor ban pá nik re ak ci ót, ele men tá ris szo -
ron gást és ve ge ta tív iz gal mi tü ne te ket. Ezt a tü net -
cso por tot leg gyak rab ban Fi ren zé ben ész lel ték, ezért
el ter jedt a Fi ren ze-szind ró ma el ne ve zés is. Az ál ta lá -
nos or vo si vé le ke dés sze rint egy faj ta kul tu rá lis sokk,
a mû vé sze ti ha tá sok egy faj ta túl te lí tett sé ge idé zi elô
a bajt ér zé keny sze mé lye ken. Stendhal 1817. ja nu ár
22-én lett elô ször rosszul, ami kor meg lá to gat ta a
Santa Croce fe ren ces temp lo mot, ahol Alfieri, Michel -
angelo és Macchiavelli nyug szik. Mi u tán meg te kin -
tet te Volterrano fres kó it és ki lé pett a temp lom ból, ér -
zel mi leg fel he vült ál la pot ba ke rült, he ves szív do bo -
gás fog ta el, és áju lás kör nyé kez te. Ha son ló je len sé get
írt le Dosz to jevsz kij öz ve gye, An na Grigorjevna is, aki
nap ló já ban be szá molt fér je rosszul lé té rôl Holbein
Ha lott Krisz tus cí mû ké pe lát tán a bá ze li mú ze um ban.
Bár Magherini sze rint Stendhalnál és Dosz to jevsz kij -

nél is ugyan az ját szód ha tott le, mint a mû em lé ke ket
lá to ga tó tu ris ták nál, a mû vé szek nél ta pasz talt fel fo ko -
zott ér zel mi ál la pot ke vés bé tû nik egy faj ta tu ris ta-je -
len ség nek, sok kal in kább sa já tos kre a ti vi tá suk meg nyi -
lat ko zá sá nak, amely ben az al ko tás ra vál tó üzem mód
ér zel mi meg ráz kód ta tá sok ha tá sá ra ala kul ki. Dosz to -
jevsz kijt – öz ve gye fel jegy zé sei alap ján – a sze ren cse já -
ték hoz kap cso ló dó sú lyos pénz vesz te sé gek facilitálták
az írás ra, Stendhalnál pe dig más mû vé szek al ko tá sai
nem vál tak éle sen kü lön sa ját mû vé sze té tôl: úgy él te
meg a mû ve ket, mint ha sa ját ma ga al kot ta vol na ôket.

Amûvészetminttrauma,
illetvemintatrauma-feldolgozáseszköze

Gerevich Jó zsef
Addiktológiai Ku ta tó In té zet, Soly már
gerevichjozsef3@gmail.com

A mû vé szet kétfajta (éj sza kai és na pos/traumatogén
– tra u ma-fel dol go zó) ar ca je le nik meg szim pó zi u -
munk fô té má ja ként, foly tat va a mû vé szet és pszi chi -
átria ke resz te zô dé sé ben fel me rü lô kér dé sek meg -
fogal ma zá sát és a le het sé ges vá la szok ról va ló gon -
dol ko dást. Szim pó zi u munk az iro da lom, a film és a
kép zô mû vé szet tárgy kö ré ben mu tat be olyan eset ta -
nul má nyo kat, ame lyek a mû vé szet traumatogén sze -
re pé vel, a mû vé szi te vé keny ség tra u ma-fel dol go zó
ha tá sá val fog lal koz nak, il let ve össze ha son lí tó film -
elem zé sen ke resz tül mu tat ják be az em be ri érin tés
fon tos sá gát a men tá lis egész ség meg ôr zé sé ben, és
for dít va: az érin tés hi ány ból fa ka dó ne ga tív kö vet kez -
mé nye ket. Az iro dal mi eset ta nul mány Né meth Lász ló
gyer me ke el vesz té sé vel kap cso la tos gyász fel dol go -
zá sá nak ha té kony sá gát vizs gál ja egyik leg fon to sabb
re gé nye meg írá sa ré vén. A mû vé szet trauma to gén
ha tá sát a nagy fran cia író nap ló já ban le írt mû él ve zôi
ta pasz ta la tok ból konst ru ált ún. Stendhal-szind ró ma
be mu ta tá sá val is mer jük meg. És vé gül a Sem mit
magamról cí mû film (2009), és a Ne érints meg! cí mû
mo zi (2018) elem zé se se gít an nak de monst rá lá sá ra,
mek ko ra az érin tés nyelv ere je, és mi lyen vesz te sé get
je lent az érin tés hi ány.
A szim pó zi um elô adói: Zsédel Krisz ti na, Ocsovai

Dó ra és Gerevich Jó zsef
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Traumatizáltpáciensekonlineterápiája–
akoronavírusjárványhullámainak
partramosotttapasztalatai

Gerlinger Lil la
Trumaközpont Köz hasz nú Nonprofit Kft., Bu da pest
lilla.gerlinger@gmail.com

A jár vány el sô hul lá ma 2020 már ci us kö ze pén kor lá -
to zó ren del ke zé sek be ve ze té sét ered mé nyez te Ma -
gyar or szá gon, és ez zel az ad dig a kül vi lág ha tá sa i tól
men tes nek hitt te rá pi ás tér re is ele mi erô vel csa pott
le. Szer dai ren de lé se men a kö vet ke zô hét re ha tály ba
he lye zett le zá rá sok hí rét két pá ci ens kö zöt ti szü net -
ben ol vas tam, és ez a pil la nat úgy ma radt meg az em -
lé ke ze tem ben, aho gyan a mo dern ko ri tör té ne lem
egy-egy je len tôs for du la ta hagy nyo mot el ménk ben,
ta lán ah hoz is ha son ló an, ahogy egy traumatikus
élet ese mény tud idôt len ál ló kép pé der med ni.
Az el sô hul lám mal ér ke zô kor lá to zá sok ha tá sá ra a

pszi cho te rá pi ák je len tôs ré sze ke rült át az online tér -
be, jel lem zô en a más kor nagy je len tô ség gel bí ró elô -
ké szí tés nél kül. He tek múl tá val a táv te rá pi á ra vál tás -
sal kap cso lat ban op ti mis ta han go kat, he lyen ként
egye ne sen üdv ri val gást le he tett hal la ni. Az aka dályt
si ke re sen vet ték te ra pe u ták és pá ci en se ik, már-már
dia dal it tas han gu lat leng te kö rül a vál to zást. Szin te
el fel ejt het tük, hogy a vál tás – egy az egész tár sa dal -
mun kat érin tô, köz vet len kör nye ze tünk ben je len lé -
vô – fe nye ge tô nyo más ha tá sá ra és reflektív ka pa ci -
tá sun kat csök kent ve tör tént. A kap cso lat, ami ad dig
biz ton sá gos volt, ép pen a sze mé lyes ség as pek tu sát
te kint ve fe nye ge tô lett.
Di na mi kus ke ret ben: a traumatikus ese ményt át élt

sze mély szá má ra a te rá pia so rán el ke rül he tet len,
hogy bi zo nyos ré te gé ben meg is mét lôd jön tra u má ja
– te hát en gem, a te ra pe u tá ját egy pon ton po ten ci á lis
bán tal ma zó ként ér zé kel jen –, még sem úgy kép zel -
tem, hogy er re egy pandémia se gít rá az zal, hogy a
sze mé lyes kap cso la tot oly nagy ra ér té ke lô pá ci en -
sem nek (még ha át me ne ti leg is) azt kell mon da nom,
hogy csak online foly tat hat juk. Ez zel meg ta ga dom az
ad dig biz ton sá gos nak meg élt tér ben va ló ta lál ko zást
és el mu lasz tom ôt meg óv ni a ví rus hely zet okoz ta
fenye ge tett ség tôl. Meg is mét lô dik, hogy olyan sze -
mély tôl szen ved el sé rü lést, aki tôl biz ton ság ra szá -
mí ta na.
A hul lá mok szá ma az óta nô, aho gyan a ta pasz tal -

tunk és ta lán a hoz zá szo kás mér té ke is. Míg az el sô
he tek ben az tûnt fel, ho gyan ne he zí ti a pá ci ens hely -
ze té re va ló kí vül rôl tör té nô rá te kin tést az, hogy mi
te ra pe u ta ként is ugyan ab ban va gyunk érin tet tek, ad -
dig mos tan ra ta lán az is ki raj zo ló dik, hogy még sem
tel je sen ugyan az a hely ze tünk. Hogy kap cso ló dik
mind ez ah hoz a tör té net hez, ami vel egy tra u ma túl -

élô vel dol goz ni kezd tünk, tart ha tó-e a te rá pia cél ja,
ami ben ere de ti leg meg ál la pod tunk, és mi képp le het
az ér zé kelt re ak ci ó kat a múlt bé li ta pasz ta la tok ra
emlé kez te tô je len triggereire adott vá lasz ként ér tel -
mez ni.

Psychiatria 



A Magyar Pszichiátriai Társaság XXIV. (online) Vándorgyûlése – 2021. június 9–12.

35

Azágencia,páciencia,intimitásésizoláció
különbségeiborderlineszemélyiségzavarralélôk
ésegészségesszemélyekcsoportjaiközött,
önéletrajzielbeszélésekben

Grúz Lász ló1, Berán Esz ter1, Uno ka Zsolt2
1 Pázmány Pé ter Ka to li kus Egye tem Böl csé szet- és
Tár sa da lom tu do má nyi Kar Pszi cho ló gi ai In té zet, Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest

laszlo23g@gmail.com

Hát tér: A Pázmány Pé ter Ka to li kus Egye tem Pszi cho -
ló gia In té ze té ben mû kö dô Nar ra tív Iden ti tás Ku ta tó -
mû hely ko o pe rá ci ó ban a Semmelweis Egye tem
Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás In té ze té vel vizs gál ja
a nar ra tív iden ti tás jel lem zô it men tá lis za var ban
szen ve dô és egész sé ges sze mé lyek kö ré ben.
Cé lok: Cé lunk a McAdams ál tal ki dol go zott mo dell

adap tá lá sa a kli ni kai ku ta tá sok ba, melyekben he lyet
kap tak – McAdams nyo mán – az ágencia és in ti mi tás
ne ga tív di men zi ói, ame lyek a páciencia és az el szi ge -
te lô dés. Utób bi val kap cso lat ban az bi zo nyult meg -
ala po zott nak, hogy az el szi ge te lô dés té má it ér de mes
dif fe ren ci ál tan meg vizs gál ni. Amennyi ben a pro ta -
go nista úgy vé li, hogy ve le szem ben él nek át ne ga tív
ér zel met, ak kor el szi ge te lô désrôl a szelfre be szé lünk,
ha pe dig ô él át má sok kal szem ben ne ga tív ér zel met
a fel idé zett tör té net ben, ak kor el szi ge te lô dés a má -
sik ra. Je len ku ta tá si ered mé nye ink az ágencia, az in -
ti mi tás, a páciencia és az el szi ge te lô dés cso por tok
kö zöt ti vizs gá la tát tar tal maz zák.
Mód sze rek: A vizs gá la ti sze mé lyek kel fel vet tük töb -

bek kö zött a McAdams Struk tu rált Élet út in ter jút, amit
két füg get len kó do ló vak kód dal el lát va ka pott meg és
kó dolt le. A kó do lók kö zöt ti reliabilitást inter-rater
szá mo lá sá val iga zol tuk. SCID-II és az SCL-90-R kér -
dô ívek se gít sé gé vel a kont roll cso port szû ré se tör -
tént. A két cso port nem ben, kor ban és el vég zett osz -
tá lyok szá má ban il lesz tett. Mann-Whitney nem-pa -
ra met ri kus pró bá val vizs gál tuk meg a kü lön bö zô sé -
get a két cso port kö zött.
Ered mé nyek: A fel ál lí tott hi po té zi sek be iga zo lód -

tak, ki mu tat ha tó kü lönb ség van az ágencia (p=0,008
r=0,243), az in ti mi tás (p<0,001 r=0,336), a páciencia
(p<0,001 r=0,495) és az el szi ge te lô dés (p<0,001
r=0,463) nar ra tív té má i nak meg je le né si gya ko ri sá gá -
ban a kont roll cso port és a BPD sze mé lyek fel idé zett
tör té ne tei kö zött. A kont roll cso port élet tör té ne te i -
ben szig ni fi kán san ma ga sabb pon tot ér tek el a po zi -
tív nar ra tív di men zi ók, míg a BPD cso port élet tör té -
ne te i ben a ne ga tív nar ra tív di men zi ók je len tek meg
na gyobb arány ban.
Kö vet kez te té sek: McAdams ál tal ki dol go zott mo dell

nem bi zo nyult az ed di gi ek ben a leg meg fe le lôbb nek
a pa to ló gi á val élô sze mé lyek vizs gá la ta so rán, ezért

lát tuk meg ala po zott nak a ne ga tív di men zi ók ki dol -
go zá sát. Az ered mé nyek azt tük rö zik, hogy va ló ban
jó val ár nyal tabb ké pet ka punk ak kor a men tá lis be -
te gek nar ra tív sa já tos sá ga i ról, mint amikor csak a
po zi tív di men zi ó kat vizs gál nánk.
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Szegénygazdagok?
Kitüntetetttársadalmi-gazdaságistátusz
ésfüggôségazaddiktológiaipraxistükrében

Gubucz-Pálfalvi Sejla, Mar jai Ka mil la
Pálfalvi Cent rum Kft., Bu da pest
palfalvisejla@outlook.hu

A té ma vá lasz tás in dok lá sa: Az addiktológiai prob lé -
mák ke ze lé sé re hosszú ide ig csak az ál la mi és ci vil
in téz mé nyi al ter na tí vák áll tak ren del ke zés re. Az ad -
dik tológiai el lá tó rend szer ben évek óta meg fi gyel he tô
egy ha sa dás és egyút tal pár hu za mos fej lô dés, amely
a ma gán fi nan szí ro zá sú el lá tá si for mák egy re bô vü lô
és ki szé le se dô meg je le né sé ben mu tat ko zik meg. A
ma gán ren de lé sek és ma gán in téz mé nyek nö vek vô
szá ma mar kán san jel zi, hogy fel vál lalt igény mu tat -
ko zik a gyor san el ér he tô, egyé ni sa já tos sá go kat szem
elôtt tar tó, ké nyel mi szem pon to kat is ki elé gí tô el lá -
tá si he lyek re. Ha bár ez az igény az addiktológiai szol -
gál ta tá sok te rü le tén évek óta je len van, meg íté lé se
még a szak mán be lül is el lent mon dá sos.
A té ma kör vo na la zá sa: A Pálfalvi Cent rum kép vi se -

le té ben rész ben azt a di lem mát jár juk kö rül, hogy ki -
elé gít he tôk-e a lu xus kö rül mé nyek re irá nyu ló igé nyek
amel lett, hogy az el lá tást meg ala po zó szak mai el vá -
rá sok ma ra dék ta la nul tel je sül je nek. Cé lunk an nak a
kli en tú rá nak a be mu ta tá sa, amely a ma gán fi nan szí -
ro zá sú addiktológiai el lá tás mel lett dönt, és ta pasz -
ta la ta ink alap ján jól kö rül ír ha tó jel lem zôk kel bír. Kli -
en se ink jel lem zô en ma gas tár sa dal mi stá tu szú, több -
nyi re ve ze tô be osz tás ban dol go zó fér fi ak és nôk, akik
a ke ze lés meg vá lasz tá sa so rán ki emel ten ra gasz kod -
nak a tel jes diszk ré ci ó hoz és az in kog ni tó biz ton sá -
gá hoz. Az addikció haj tó erôi közt ki tün te tett he lyen
sze re pel nek a ma gas el vá rá sok, a fog lal ko zá si stá -
tusz ból fa ka dó je len tôs fe le lôs ség vál la lás, a kró ni kus
stressz, de mély lé lek ta ni vo nat ko zás ban a fel dol go -
zat lan tra u ma és a ko rai él mé nyek is.
Ta nul sá gok: Elô adá sunk ban azt jár juk kö rül, hogy

mi ként le het tel jes komp le xi tá sá ban re a gál ni a bio-
pszi cho-szo ci á lis gyö ke rû addikció je len sé gé re egy
olyan szûk ré te get al ko tó kli ens cso port ese té ben,
amely a szok vá nyos tól el té rô aka dá lyo kat küzd le ak -
kor, ami kor a ke ze lés vagy ép pen a füg gô iden ti tás
fel vál la lá sa mel lett dönt. Ta pasz ta la tunk sze rint a
rend szer szem lé let el en ged he tet len, a kontextuális
sa já tos sá gok ra ki emelt fi gyel met ér de mes for dí ta ni a
ke ze lés le zá rá sá nak kö ze led té vel a jö vô ter ve zés so -
rán. A kör nye ze ti ha tá sok és a kap cso la ti há ló, va la -
mint a munkaerôpiaci és tár sa dal mi jel lem zôk
szám ba vé te le olyan kö rül te kin tô fi gyel met igé nyel,
mely a tar tal ma kat te kint ve igen, de a fó kuszt il le tô -
en nem tér el at tól, mint ami kor hát rá nyos hely zet -
ben lé vô kli ens cso por tok kal dol go zunk.

Egyasztalnálahozzátartozóval
ésaszenvedélybeteggel:
intervencióazaddiktológiában

Gubucz-Pálfalvi Sejla, Mar jai Ka mil la
Pálfalvi Cent rum Kft., Bu da pest
palfalvisejla@outlook.hu

Mi köz ben az egész ség ügyi el lá tás ban és a mentál -
egész ségügy te rü le tén a pá ci ens/kli ens és a szak em -
ber ket tô se mel lett meg ke rül he tet le nül fon tos sze -
rep lô a hoz zá tar to zó, az addiktológiai prob lé mák ke -
ze lé sé ben ez hat vá nyo zot tan helyt ál ló. Szá mos meg -
kö ze lí tés és cél meg ha tá ro zás men tén szó lít ha tó meg
a hoz zá tar to zó az addiktológiai el lá tás ban, en nek
egyik le het sé ges esz kö ze az in ter ven ció.
Az in ter ven ció ki fe je zés az addiktológia konnotá-

ciójában nem csu pán tá gan ér tel me zett be avat ko zást
je lent, szû kebb ér te lem ben egy sa já tos, önál ló sult
se gít ség nyúj tá si le he tô ség, le ha tá rol ha tó szem lé le ti
és gya kor la ti ke ret rend szer. An nak el le né re, hogy az
in ter ven ció fo gal ma egy önál ló be avat ko zá si stra té -
gi át je löl, mind ez ko ránt sem je lez rigiden egy irány -
ba mu ta tó meg kö ze lí tést a ki ala kult irány za tok ré -
szé rôl. Elô adá sunk ban az addiktológiában hasz ná la -
tos in ter ven ció fo gal mát is mer tet jük, a bel föl dön és
kül föl dön egya ránt hasz nált me tó du so kat mu tat juk
be. Elô adá sunk ré sze ként em lí tést te szünk a ma gyar
addiktológiai el lá tás ban dol go zó szak em be rek kép -
zett sé gé rôl, jo go sít vá nya i ról, ta pasz ta la ta i ról, me lyek
köz vet len be fo lyást gya ko rol nak a szen ve dély be te -
gek kel és hoz zá tar to zó i ak kal foly ta tott mun ká ra és a
cél meg ha tá ro zá sok ra. A sok szí nû ség alig ha vi tat ha tó:
a szak ma kép vi se lôi több irány ban gon dol kod nak,
le gyen szó a szem lé let be li el kö te le zô dést je len tô „ke -
mény sze re tet rôl”, a sa já tos tech ni ká kat jel zô krí zis -
in ter ven ci ó ról, az addiktológiában oly gyak ran hasz -
nált konf ron tá ci ós tech ni ká ról, vagy az in ter ven ció
spe ci fi kus le ága zá sa i nak te kint he tô Johnson-mo dell -
rôl, CRAFT mód szer rôl, ARISE in ter ven ci ó ról. Mind -
eze ket a nyu gat-eu ró pai és egye sült ál lam ok be li jó és
rossz gya kor la tok (best practice, worst practice) tük -
ré ben kí ván juk be mu tat ni.
Az elô adás ban ki té rünk a Pálfalvi Cent rum ban

vég zett, hoz zá tar to zói mun ká ban szer zett ta pasz ta -
la ta ink ra. Rész le te i ben is mer tet jük, hogy kik és mi -
lyen ok ból for dul nak hoz zánk, ho gyan dol go zunk,
mi lyen ered mé nye ket érünk el, és hogy a Cent rum
el kö te le zô dé sé hez és fel ké szült sé gé hez mér ten mi -
lyen szak mai tar ta lom mal cé loz za meg a hoz zá tar to -
zók tá mo ga tá sát.
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Traumatizációésaddikció:
akomplexitásalapvetéseakezeléstalaján

Gubucz-Pálfalvi Sejla, Mar jai Ka mil la
Pálfalvi Cent rum Kft., Bu da pest
palfalvisejla@outlook.hu

Be ve ze tés: Az addikció önmedikalizációs mo dell je el -
mé le ti ke re tet ad an nak meg ér té sé hez, hogy a füg gô -
ség ho gyan kap cso ló dik össze a hát tér ben hú zó dó
pszi cho pa to ló gi ai ál la po tok zsá kut cát je len tô el fe dé -
sé vel, ön kén te len gyógy ítá sá val. A traumatizáció – és
az ez zel össze füg gô szer te ága zó fo ga lom rend szer,
mely nek ré szét ké pe zi a ko rai tra u ma, a tra u ma ta -
pasz ta lat, vagy akár az önál ló di ag nó zist jel zô PTSD –
le het sé ges ki in du ló pon tot ad hat a mo dell egé szé hez
és az addikció komp le xi tá sá nak kö ze leb bi meg is me -
ré sé hez.
Mód sze rek: Elô adá sunk ban egy szisz te ma ti kus

sza ki ro dal mi át te kin tés ered mé nye it fog lal juk össze.
A fel dol go zás so rán az addikció és a traumatizáció
össze füg gé se it vizs gál tuk.
Ered mé nyek: Gyer mek ko ri bán tal ma zás ese tén az

egyén nek 4–12-szer na gyobb esé lye van dep resszi ó -
ra, drog- és/vagy al ko hol be teg ség re. A gyer mek kor -
ban el szen ve dett tra u mák a ké sôb bi évek ben je len -
tôs ér zel mi fáj da lom mal és distresszel jár hat nak, jel -
lem zô le het az in ten zív szo ron gás, dep resszi ó ra uta -
ló tü ne tek, az ér ze lem sza bá lyo zás ne héz sé gei, bi -
zony ta lan kö tô dé sek és kap cso ló dá si, kap cso lat te -
rem té si prob lé mák, reg resszió, ta nu lá si ne héz sé gek
és fi gye lem za var, al vá si és ét ke zé si za va rok, vagy ép -
pen az alkohol- és/vagy drogabúzus. Egyes szer zôk
azt hang sú lyoz zák, hogy a ne ga tív gyer mek ko ri él -
mé nyek együt tes elô for du lá sa szig ni fi káns és ku mu -
la tív ha tá sú. Mind emel lett a szak iro da lom azt is be -
mu tat ja, hogy a szer hasz ná lat faj tá ja, elô for du lá sa,
gya ko ri sá ga, és a gyer mek ko ri bán tal ma zá sok, va la -
mint az eb bôl fa ka dó PTSD szo ro san össze függ. Egyes
szer zôk ál lás pont ja sze rint a tra u ma és az addikció
sú lyos sá ga kö zött egye nes ará nyú össze füg gés ta lál -
ha tó.
Kö vet kez te tés: Ér de mes és szük sé ges az addikciók

ke ze lé se so rán a szen ve dély be teg sé get és a tra u mát,
il let ve a tra u má hoz kap csol ha tó tü ne te ket pár hu za -
mo san, egy idô ben ke zel ni, hi szen erôs fej lô dé si és
neurobiológiai össze füg gés van a poszt tra u más
stressz-za var és a szer hasz ná la ti füg gô sé gek kö zött.
Emi att az ef fé le in teg rált ke ze lé sek ál tal csök ken a
vissza esé si rá ta, mely a mai na pig ko moly ki hí vás az
addiktológiai el lá tó rend szer szá má ra. Az úgy ne ve zett
tra u ma in for mált szol gál ta tá sok szük sé ges sé gét – az
el mé le ti meg fon to lá so kat is fi gye lem be vé ve – szá -
mos nem zet kö zi szak mai szer ve zet tá mo gat ja.

Agyermek-ésserdülôkoriszociálisszorongászavar
kezeléséreirányulónemzetköziirányelvek
alkalmazásaaCOVID-19járványidején

Gyen ge Zsu zsan na
Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék, Budapest
gyen ge.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu

Elô adá som ban a szo ci á lis szo ron gás fel is me ré sé re és
ke ze lé sé re irá nyu ló nem zet kö zi irány el ve ket mu ta -
tom be, ki emel ve a fel nôtt- és gyer mek ko ri SAD
irány el ve i nek el té ré se it. Emel lett kör be já rom, hogy a
jár vány hely zet és az online ok ta tás, il let ve online te -
rá pia ho gyan be fo lyá sol ta az irány el vek ben meg je le -
nô in ter ven ci ós tech ni kák al kal maz ha tó sá gát. A NICE
irány elv ben el sôd le ge sen aján lott kognitív vi sel ke -
dés te rá pia szá mos ele me adap tál ha tó az online te rá -
pi ás for má ra is, ugyan ak kor a CBT tech ni kák kö zött
is ki emel ten aján lott ex po zí ci ós tech ni kák az is ko lák
és kö zös sé gi hely szí nek be zá rá sa mi att ko ráb bi for -
má juk ban ki vi te lez he tet len né vál tak. En nek kö vet -
kez té ben a kli ni kai mun ka so rán új, kre a tív mód sze -
re ket kel lett ki ala kí ta ni a za var ke ze lé sé re, mely nek
ta pasz ta la tai eset-vig net tán ke resz tül mutatjuk be.
A szo ci á lis szo ron gás za var (SAD) (ko ráb ban szo -

ciá lis fó bia) az egyik leg gya ko ribb szo ron gá sos za var,
élet tar tam prevalenciája 13%. A za var ko moly ki hí -
vást je lent az egész ség ügyi el lá tás szá má ra, ugyan ak -
kor saj ná la to san alul di ag nosz ti zált kór kép nek te kint -
het jük, hi szen gyak ran ne he zen is me rik fel a rá épü lô
má sod la gos meg be te ge dé sek mi att, me lyek kö zül a
leg gya ko rib bak a dep resszió, a ge ne ra li zált szo ron -
gá sos za var, az agorafóbia és pá nik za var, il let ve a
szer hasz ná lat tal kap cso la tos za va rok. A vizs gá la tok
ar ra is rá vi lá gí tot tak, hogy mi nél ko ráb bi élet kor ban
ala kul ki szo ci á lis szo ron gás egy gyer mek nél, an nál
na gyobb eséllyel fog ké sôbb sú lyos dep resszió tár -
sul ni a za var hoz, il let ve a ké sôb bi szuicid ri zi kó koc -
ká za ta is ma ga sabb (Dalrypmle, Zimmermann és
mtsai 2010), ezért a ko rai fel is me rés és in ter ven ció
ki emelt je len tô sé gû.
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Nem-szuicidálisönsértés,életminôség
ésmentáliszavarokösszefüggéseinekvizsgálata
klinikaiserdülômintán–Networkanalízis

Gyô ri Dó ra1,2, Far kas Ber na dett Frida3,
Hor váth Li li Ol ga1,2, Komáromy Dá ni el2,4,
Mé szá ros Ger gely3,5, Szentiványi Dó ra1,2,6,
Ba lázs Ju dit2,7
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet
Fej lô dés- és Kli ni kai Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest;

2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet, Bu da pest;
3 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest;

4 University of Ams ter dam Faculty of Social and Behavioural
Sciences, Ams ter dam

5 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest

6 Fô vá ro si Pe da gó gi ai Szak szol gá lat;
7 Bjørknes University, Department of Psychology;
gyorido@gmail.com

Hát tér: Ko ráb bi ku ta tá si ered mé nyek hang sú lyoz zák,
hogy a pszichiátriai za va rok szig ni fi kán san csök ken -
tik az egyén élet mi nô sé gét (QoL-ét). En nek el le né re
ed dig na gyon ke vés ered mény szü le tett a nem-szui-
cidális ön sér tés (NSSI) és QoL kö zöt ti le het sé ges
össze füg gé se ket érin tô en.
Cél ki tû zés: Cé lunk an nak vizs gá la ta, hogy a QoL a

men tá lis za va rok és az NSSI kö zöt ti össze füg gé se ket
ho gyan be fo lyá sol ja. To váb bi ku ta tá si irányt je len tett
NSSI-t el kö ve tô ser dü lôk ál ta li és a szü lô ser dü lô re
vo nat ko zó QoL ér té ke lé se i nek össze ha so ní tá sa kli ni -
kai ser dü lô min tán.
Mód szer: Ku ta tá sunk ba a Va das kert Gyermek pszi chi -

átriai Kór ház ban 13–18 éves (N=202) ser dü lô ket von -
tunk be. Al kal ma zott mé rô esz kö zök: Gyer mek MI NI
International Neuropsychiatric Interview, Szán dé kos
Ön sér tés Kér dô ív, Élet mi nô ség Kér dô ív. Mixed Gra -
phi cal Model-t al kal maz tunk a QoL, a men tá lis za va -
rok és az NSSI össze füg gé se i nek komp lex fel tá rá sá ra.
Ered mé nyek: NSSI-t el kö ve tô ser dü lôk élet mi nô sé -

ge szig ni fi kán san ala cso nyabb az NSSI-t nem el kö ve -
tô ser dü lôk höz ké pest. Az NSSI-t el kö ve tô ser dü lôk és
a szü lôk ser dü lôk re vo nat ko zó QoL ér té ke lé sei kö zött
nincs szig ni fi káns kü lönb ség. A vizs gált QoL di men -
zi ók kö zül a csa lá di kap cso la tok élet mi nô sé ge szig -
ni fi káns össze füg gés ben áll az NSSI el kö ve té sek kel.
El len tét ben a hi po té zi sünk kel, az ala cso nyabb élet -
mi nô ség és az NSSI el kö ve té sek kö zöt ti kap cso la tot a
men tá lis za va rok mediálják, és nem az élet mi nô ség
mediálja a men tá lis za va rok és az NSSI el kö ve té sek
kö zöt ti össze füg gé se ket.
Konk lú zió: Vizs gá la tunk fel hív ja a fi gyel met a pszi-

choszociális kör nye zet men tá lis za va rok ki ala ku lá sá -
ban ját szott sze re pé re, ami ön sér tô ma ga tar tás hoz
ve zet het. Ku ta tá sunk hang sú lyoz za a network ana lí -
zis al kal ma zá sát a kli ni kai ku ta tá sok ban.

Hangahangulatban–ABeckDepresszióKérdôív
ésaHamiltonDepresszióSkálaalkalmazhatósága
beszédjelalapúakusztikaidiagnosztikai
rendszerben

Hajduska-Dér Bá lint1, Kiss Gá bor2, Vicsi Klá ra2,
Si mon La jos1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

2 Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Táv köz lé si
és Mé dia in for ma ti kai Tan szék, Bu da pest

hajduskader@gmail.com

Az utób bi évek ben a BME Táv köz lé si és Mé dia in for -
ma ti kai Tan szé ké vel kö zö sen vég zett ku ta tá sunk ban
dep resszi ós pá ci en sek hang elem zé ses vizs gá la tát vé -
gez tük, egy gé pi ta nu ló el já rá son ala pu ló szû rô rend -
szer ki dol go zá sa cél já ból. Ku ta tá sunk ban egész sé ges
és dep resszi ós po pu lá ci ó ban a Beck Dep resszió Kér -
dô ív (BDI) és a Hamilton Dep resszi ó Ská la (HAMD)
hasz ná la ta mel lett beszédmintákat gyûj töt tünk, me -
lyek elem zé se fo né ma szin tû szeg men tá ci ó val tör tént.
A hangminták se gít sé gé vel, support vector machine
sta tisz ti kus ta nu lá si el mé let hasz ná la tá val, egy au to -
ma ti kus osz tá lyo zás ra és reg resszi ó ra ké pes akusz ti -
kus rend szer lét re ho zá sa volt a cé lunk, ami meg -
könnyít he ti az alap el lá tás ban dol go zó kol lé gák di ag -
nosz ti kai mun ká ját fel me rü lô dep resszió ese tén.
Ak tu á lis min tánk ban 175 fô vel csak BDI, míg 43 fô -

vel BDI mel lett HAMD fel vé te le is tör tént. A BDI és a
HAMD kér dô íve ken el ért pon tok egy sé ge sí té se cél já -
ból a sú lyos sá gi ka te gó ri ák vég pont ja i nak egye zôs sé -
ge alap ján li ne á ris il lesz tést vé gez tünk. Az ered mé -
nye ink azt mu tat ják, hogy a BDI pont szá mok kal ta -
ní tott akusz ti kus rend szer a fel vett BDI ér té kek hez
ké pest (MAE 8,7) a HAMD pont szá mok ból transz for -
mált ér té kek hez ha son lít va (MAE 7,1) ki sebb át la gos
el té rés sel be csül te meg a pont szá mo kat. Az akusz ti -
kai rend szer HAMD pont szá mok ból transz for mált
ér té kek kel tör té nô ta ní tá sa mel lett a regresszió elem -
zés so rán az át la gos négy ze tes hi ba gyö ke (RMSE) és
az át la gos ab szo lút hi ba (MAE) mér té ke is csök kent,
ami vel 17%-os ja vu lást si ke rült el ér ni. Klasszi fi ká ció
szem pont já ból a ko ráb bi 81%-os pon tos ság hoz ké -
pest 84%-os pon tos sá got si ke rült el ér ni a HAMD al -
kal ma zá sa mel lett.
Cé lunk a gé pi ta nu lá son ala pu ló rend sze rünk to -

váb bi pon to sí tá sa, objektivizálása, va la mint a te rá pi -
ás vá lasz monitorizálása a vo ká lis csa tor na biomar -
ke reinek se gít sé gé vel a pá ci en sek után kö ve té se so -
rán.
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Minorfizikálisanomáliákbipoláriszavarban

Haj nal And rás1, Var ga Esz ter2, Csulak Tí mea3,
He rold Ró bert1, Té nyi Ta más1
1 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka, Pécs;

2 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont
Gyer mek gyó gyá sza ti Kli ni ka, Pécs;

3 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Ideg tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Pécs

haj nal.andras@pte.hu

Be ve ze tés: A minor fizikális ano má li ák (MPA-k) a mor -
fogenezis je len ték te len hi bái, ame lyek tük röz he tik a
be teg ség alap ve tô neurobiológiai jel lem zô it. Bár a
MPA-k bi po lá ris rend el le nes sé gek ben va ló elô for du -
lá sá ról szá mos ta nul mány ké szült, a be teg ség neuro -
developmentális alap ját tá mo ga tó bi zo nyí té kok to -
vább ra is el lent mon dá so sak. Ezen kér dés tisz tá zá sa
cél já ból az iro dal mi ada tok át te kin té sé vel meta ana -
lí zist vé gez tünk.
Cél, mód szer: Az iro da lom szisz te ma ti kus át te kin -

té sét kö ve tô en a metaanalízisbe négy ta nul mányt
von tunk be, me lyek 155 bi po lá ris za var ral élô (BPD)
és 187 egész sé ges kont rollt vizs gál tak.
Ered mé nyek: Az elem zés be be vont vizs gá la tok ban

a BPD cso port ban szig ni fi kán san ma ga sabb nak mu -
tat ko zott az MPA-k gya ko ri sá ga a kont roll cso port -
ban ész lelt hez ké pest. Míg a pe ri fé ri ás te rü le te ken az
MPA-k gya ko ri sá ga nem mu ta tott je len tôs kü lönb sé -
get a két cso port ban, a craniofaciális ré gi ó i ban bi po -
lá ris za var ral élô pá ci en sek nél na gyobb arány ban vol -
tak fel lel he tô ek minor fizikális ano má li ák az egész sé -
ges kont rol lok hoz ké pest.
Meg be szé lés: Ered mé nye ink alá tá maszt ják egy ko -

rai ideg fej lô dé si za var meg lé tét bi po lá ris af fek tív za -
var ban.

Köszönetnyilvánítás:
A ku ta tás a Nem ze ti Agy ku ta tá si Prog ram (KTIA-13-NAP-A-II/12) és
a Nem ze ti Ki vá ló sá gi Prog ram (FIKP II) tá mo ga tá sá val zaj lik.

ScienceMarketing

Hal Me lin da1,2,3, Oláh Pé ter4, Jó nás Zol tán5
1 MCC-Mindset Pszi cho ló gi ai Is ko la;
2 Semmelweis Egye tem Egész ség tu do má nyi Kar, Bu da pest;
3 Ba jai Szent Rókus Kór ház, Ba ja;
4 Ber lin-Chemie/A. Menarini kft., Bu da örs;
5 Abaculus cég cso port, Bu da pest
halmelinda1@gmail.com

A tu do má nyos mar ke ting, mint önál ló szak te rü let
egye lô re a fel sô ok ta tás ban nem je le nik meg. Sok fi a -
tal, pá lya kez dô, vagy akár új tu do má nyos te rü let re
té ve dô szak em ber küzd az zal a ne héz ség gel, hogy
tu do má nyos ered mé nye it a meg fe le lô mó don je le nít -
se meg. Be szél ge té sünk cél ja, hogy fel hív juk a fi gyel -
met a tu do má nyos mar ke ting hasz ná la tá ra és an nak
kü lön bö zô jó gya kor la ta it be mu tas suk. A science
mar ke ting ma gá ba fog lal ja a ku ta tó cso por tok ha té -
kony össze kap cso lá sát a mar ke ting kom mu ni ká ció
esz kö ze i vel, a be fek te tôi cso por tok és a köz ve tett vagy
köz vet len cél cso port el éré sét. Min den te rü le té hez
más mar ke ting esz köz tár ra és mód szer re van szük -
ség. Az egész vi lá got érin tô jár vány hely zet kü lö nö sen
fel hív ja fi gyel mün ket a hi te les, ugyan ak kor több
szem pont ból kor lá to zott tu do má nyos mar ke ting
hasz ná la tá ra. Alap fel te vé sünk, hogy a tu do má nyos
mar ke ting ok ta tá sá val olyan szak em be re ket ké pez he -
tünk, akik a kü lön bö zô tu do mány ágak ered mé nye it
ér tik, tudományhûen és még is kre a tí van, ért he tô en
ké pe sek to váb bí ta ni a vá lasz tott cél cso port fe lé. Szót
ej tünk a neuromarketing, va la mint az online és di gi -
tá lis mar ke ting leg újabb vív má nya i ról, me lye ket al -
kal maz ha tunk mun kánk so rán.
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Amaszkviselésselkapcsolatostapaszatalatok,
attitûdökkapcsolatapszichológiaitényezôkkel

Hall ga tó Eme se, Volosin Már ta, Csá bi Esz ter,
Prekop Fédra, Faradzs-zade Szelmináz,
Filotás Zsu zsan na, Mol nár-Al bert Ág nes
Sze ge di Tu do mány egye tem, Sze ged
hallgato.emese@gmail.com

Be ve ze tô: Kutatásunkban két kér dés kört vizs gá la -
tunk: 1. A maszk vi se lô em be rek kel va ló ta pasz ta lat
ja vít ja-e a sze mek bôl ol va sás ké pes sé gét, és 2. Mely
té nye zôk be fo lyá sol ják leg in kább azt, hogy az em be -
rek egyetértenek-e a zárt tér ben va ló maszk vi se lés
szük sé ges sé gé vel.
Részt ve vôk: Az ada tok elem zé se kor azon ki töl tôk

ada ta it vet tük fi gye lem be, akik nem je lez tek a SZOT
teszt ki töl té sét be fo lyá so ló za vart N=392 (312 nô,
élet kor M=39,93, SD=12,64). An nak el len ôr zé sé re,
hogy a maszk kal kap cso la tos ta pasz ta lat ja ví tott-e a
sze mek bôl ol va sás ké pes sé gén, 326 fô (258 nô, élet kor
M=39,61, SD=12,24) ada ta it vet tük fi gye lem be, akik -
nek a jár vány hely zet elôtt nem volt masz kok kal kap -
cso la tos ta pasz ta la ta.
Esz kö zök: Online kér dô ívek és tesz tek. Sze mek bôl

Ol va sás Teszt, Dahling Ma chi a vel liz mus-kér dô íve,
In terpersonal Reactivity In dex (IRI) ma gyar vál to za ta.
Ered mé nyek: A SZOT tesz ten el ért tel je sít mény

nem mu ta tott össze füg gést az zal, hogy a ki töl tôk jel -
lem zô en mennyi idôn ke resz tül áll nak interakcióban
masz kot vi se lô em be rek kel (rs[324] = 0,03, p=0,629).
A maszk vi se lés tá mo ga tá sát be fo lyá sol ta az, hogy
mennyi re ne he zí tet te má sok be szé dé nek ér té sét
(rs[390] = -0,26, p<0,001) és má sok ér zel me i nek ol -
vasá sát (rs[390] = -0,15, p=0,002). Az össze es kü vés-
elméletekbe ve tett hit csök ken tet te a maszk vi se lés
tá mo ga tott sá gát, (rs[390] = -0,56, p<0,001), ahogy a
má sok kal szem be ni ál ta lá nos bi zal mat lan ság is
(rs[390] = -0,13, p=0,009), míg az em pá ti ás tö rô dés
nö vel te azt (rs[390] = 0,12, p=0,014).
A tár sas ész le lést te kint ve a ki töl tôk (n=392) a

maszk vi se lés re vo nat ko zó an ala cso nyabb támoga -
tott ságot fel té te lez tek má sok nak, mint amennyi re ôk
tá mo gat ták azt (Wilcoxon T= 47151,5, p < 0,001, rrb =
0,67; 1–10 ská lán tá mo ga tás át la ga M=8,16, SD=2,68,
Mdn=10; má sok nak tu laj do nít va M=6,30, SD=1,99,
Mdn=6), és úgy gon dol ták, hogy má sok sze rint ké -
nyel met le nebb a maszk, mint sze rin tük, W=7817, p <
0,001, rrb=0,62 (sa ját M=6,15, SD=2,82, Mdn=6; má -
sok M=7,39, SD=1,75, Mdn=8).
Konk lú zió: A maszk vi se lés sel kap cso la tos at ti tû dök

meg cé lo zá sa kor ér de mes kü lö nös fi gyel met szen tel -
ni a hi te les in for má ci ók át adá sá ra az összeesküvés-
elméletek ha tá sá nak el len sú lyo zá sá ra; va la mint a
maszk vi se lés nor ma li zá lá sá ra és an nak tu da to sí tá sá -

ra, hogy a tár sa dal mi tá mo ga tott ság va ló já ban na -
gyobb, mint amit az em be rek fel té te lez nek; il let ve
fon tos az információfeldolgozási ne héz sé gek kel küz -
dôk fruszt rá ci ó it csök ken tô in ter ven ci ók ki ala kí tá sa.
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Pszichotraumapandémiaidején

Hárdi Lil la1, Tar Zsu zsa1, Gácser Mag dol na1,3,
Se bes tyén Ár pád2, Gerlinger Lil la2
1 Cordelia Ala pít vány a Szer ve zett Erô szak Ál do za ta i ért, Bu da pest;
2 Tra u ma köz pont Nonprofit Kft, Bu da pest;
3 Bé kés Me gyei Köz pon ti Kór ház, Gyu la
lilhardi@gmail.com

A szer zôk be mu tat ják az ál ta luk al kal ma zott ku ta tá si
és ke ze lé si mód sze re ket traumatizált sze mé lyek kel
(gyer me kek és fel nôt tek, ma gya rok és kül föl di ek).
Az el sô elô adó (Hárdi Lil la) át fo gó ké pet ad multi -

kul turális hát tér bôl jö vô traumatizált sze mé lyek te -
rá pi ás le he tô sé ge i rôl az online tér ben. Mind ez sú lyos
ter het tesz ránk, pszi chi á te rek re, pszi cho ló gu sok ra
és más ke ze lô sze mé lyek re, kü lö nö sen a meg vál to zott
tér-idô kon cep ci ó ban, ami vel ki emel ten kell fog lal -
koz ni a pandémia ide jén.
A kö vet ke zô elô adó (Tar Zsu zsa) a me di tá ció te rá -

pi ás mód szer ként va ló al kal ma zá sá ról be szél, A je len
hely zet ben kor lá to zott a ko ráb bi kül sô in ge rek kel
va ló ki e lé gü lé sünk, ez a hely zet ar ra kész tet min ket,
hogy töb bet fi gyel jünk be lül re. A kül vi lág ban so ha
nem volt tel jes biz ton ság, csak ez a bi zony ta lan ság
most ki éle zô dött. Tel jes biz ton ság ér zés csak bennünk
be lül van. Rá mu tat, hogy ho gyan ta lál hat juk ezt meg
ma gunk ban.
Har ma dik elô adónk (Gácser Mag dol na) az 1-es tí -

pu sú di a bé tesszel élô gyer me kek és ser dü lôk hely -
zet meg élé sét vizs gál ta kol lé gá i val, és össze ha son lí -
tot ták az egyé ni és kol lek tív traumatizációk él mény -
mód ja it, fel dol go zást se gí tô és ne he zí tô té nye zô it.
A vizs gá lat ban Di a bé tesz Gon do zó ban kö ve tett – 5

és 20 év kö zöt ti – pá ci en sek vet tek részt.
A meg küz dést tá mo ga tó és aka dá lyo zó té nye zôk

vizs gá la ta vá laszt ad hat ar ra, hogy mi lyen vé dô- és
ri zi kó té nye zôk je len nek meg az egész or szá got érin -
tô vál to zá sok ban.
Ne gye dik elô adónk (Se bes tyén Ár pád) két ese tet

mu tat be, ame lyek kö zös jel lem zô je a ko ro na ví rus vi -
lág jár vány ha tá sá ra ma ni fesz tá ló dott akut stressz-
za var, ami in ten zív szomatizációban ju tott ki fe je zés -
re a se gít ség ké rés idô pont já ban. Te le fo nos in ter ven -
ci ó val az ön ref le xi ós vissza jel zé sek alap ján si ke rült
sta bi li zál ni a sze mé lyek men tá lis-ér zel mi ál la po tát.
Az elô adás a pszi chés krí zis ke ze lé sek rész le te it mu -
tat ja be.

Pszichotraumaésmigrációpandémiaidején

Hárdi Lil la
Cordelia Ala pít vány a Szer ve zett Erô szak Ál do za ta i ért, Bu da pest
lilhardi@gmail.com

A Cordelia Ala pít vány te ra pe u tái ext rém tra u mát át -
élt, bán tal ma zott me ne kült hát te rû sze mé lyek kel fog -
lal koz nak 25 éve. Az ed dig el ért ered mé nyek, a mul-
tikulturális po pu lá ci ó ra ki dol go zott te rá pi ás mód -
sze rek online tér re va ló adap tá ci ó ja ko moly ki hí vást
je lent mind a te ra pe u tá nak, mind a be teg nek és a ve -
lünk dol go zó tol má csok nak is.
A szer zô rö vi den be mu tat ja a ha zánk ba más kul tú -

rák ból ér ke zô, kü lön bö zô ext rém tra u mát át élt me -
ne kü lôk és migránsok hely ze té nek vál to zá sa it a
COVID-19 pandémia el sô évé ben.
Ho gyan vál to zik a ko ráb ban át élt traumatizált sze -

mé lyek re ak ci ó ja a vál to zó kö rül mé nyek re, mi lyen
ko ráb ban ren de zett pa to ló gi ás pszi chés fo lya ma tok
lép nek is mét mû kö dés be, és ezek mi lyen kö vet kez -
mé nyek kel jár nak az em lí tett po pu lá ci ók ban?
Ta pasz ta la ta ink sze rint poszt tra u más stressz-za -

var ban szen ve dô me ne kült po pu lá ci ó ban ne he zí tett
fe la dat te rá pi ás in ter ven ci ót kez de ni. A bi za lom ki -
épí té se több mun kát, ener gi át és idôt igé nyel, amit a
kü lön bö zô online fe lü le tek hasz ná la ta nem csak
tech ni ka i lag ne he zít, ha nem az ext rém tra u mák túl -
élô i nél né ha ko moly ki hí vás. A bi zal mat lan ság nem
csak az is me ret len sze mé lyek kel kap cso la tos, ha nem
az online fe lü le tek biz ton sá gos sá ga is sok kér dést vet
fel.
A bi zal mi kap cso lat meg te rem té sét kö ve tô en a sta -

bi li zá lás és a tra u ma fel dol go zá sa is hosszabb ide ig
tart, és gyak ran szük sé ges egy-egy offline ta lál ko zó a
te rá pia mé lyebb szin tû foly ta tá sa cél já ból.
Kü lö nö sen fon tos a rend sze res ta lál ko zók meg szer -

ve zé se. Ha eb ben za var ke let ke zik, az a biz ton sá gos
kap cso la tot és a sta bi li zá ció fo lya ma tát pro lon gál -
hat ja vagy ve szé lyez tet he ti.
A te rá pi ás tér a há rom di men zi ó ból két di men zi ós -

sá vá lik, ami – fô ként – a nonverbális in ge rek nagy ré -
szé nek el vesz té sé vel szû kí ti a te rá pi ás le he tô sé ge ket.
Szót kell ej te nünk a mind annyi unk szá má ra kö zös

ve szélyt je len tô, min de nütt je len lé vô „lát ha tat lan
gyil kos ról”, a ví rus ról, ami a ke ze lô sze mély zet bel sô
ins ta bi li tá sá hoz és vi ká ri us tra u mák ki ala ku lá sá hoz
ve zet het, va la mint a ki égés fo lya ma tát is meg gyor sít -
hat ja.
A „home office” mun ka mód a kö zös sé gek atomi zá -

ciójával is jár hat, ami a te rá pi ás kö zös ség meg tar tó
ere jét ve szé lyez te ti.
Eb ben a hely zet ben te hát kü lö nö sen fon tos az

online te rá pi ák rend sze res sé gét és a sze mély zet fo -
ko zott ki égés el le ni pre ven ci ó ját biz to sí ta ni.

Hungarica
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Szkizofréniávalélôkhozzátartozóiszámára
kidolgozottszegeditréningcsoport
tapasztalatainakbemutatásaanemzetközi
gyakorlattükrében

He ge dûs Klá ra Má ria, Gál Ber na dett Il di kó,
Domján Nó ra, Jan ka Zol tán,
Ál mos Pé ter Zol tán
Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged
hegedus.klara.maria@med.u-sze ged.hu

Szki zof ré nia spekt rum za va rok ban a hoz zá tar to zók
sze re pe ki emelt je len tô sé gû a be teg ség gel va ló meg -
küz dés so rán. Szá mos vizs gá lat alá tá maszt ja, hogy a
csa lá dok ban a be teg ség kö vet kez té ben je lent ke zô
fel bo rult homeosztázis ér ze lem ki fe je zé si és kom mu -
ni ká ci ós ne héz sé ge ket ered mé nyez (high-expressed
emotion je len sé ge, [1]). A hoz zá tar to zók meg fe le lô
tá mo ga tá sa emi att hang sú lyos a be te gek relapszus
pre ven ci ó ja te kin te té ben.
A Sze ge di Pszichiátriai Kli ni kán 2015-ben hív tuk

élet re el sô hoz zá tar to zói cso por tun kat, mely az óta
szá mos át ala ku lá son ment ke resz tül, míg vé gül 2018
ta va szán meg ala kult az el sô tré ning prog ram. Ki emelt
szem pont volt a tré ning ter ve zé se so rán, hogy a pszi-
choedukáció mel lett jól hasz nál ha tó esz kö zö ket is
el sa já tít has sa nak a cso port ta gok a szki zof ré nia spekt -
rumza var ral di ag nosz ti zált hoz zá tar to zók kal va ló
adek vá tabb kap cso ló dás hoz és a stressz-szel va ló
meg küz dés hez. Eze ket a cé lo kat egy 13 al kal mas,
zárt for má ban mû kö dô, ak tív rész vé telt igény lô
struk tu rált tré ning cso port meg szer ve zé sé vel va ló sí -
tot tuk meg. Emel lett a tré ning kö zös ség épí tô sze re -
pé nek meg erô sí té sét az az zal pár hu za mo san szer ve -
zett nyílt hoz zá tar to zói klub szol gál ta.
Az elô adás ban össze ha son lít juk a sze ge di tré ning -

cso port szer ke ze tét a nem zet kö zi gya kor lat ban mû -
kö dô cso por tok kal. Azt lát juk, hogy át fo gó pszicho -
edu kációs prog ra mo kat és ön se gí tô ven ti lá ci ós tá -
mo ga tó fog lal ko zá so kat al kal maz nak leg gyak rab ban
a szki zof ré ni á val élôk csa lád tag ja i nak meg se gí té sé re
(2). Emel lett né hány prog ram be emel pszichoeduká-
ciós gya kor la tá ba a hoz zá tar to zók jól-lé tét, men tá lis
egész sé gük meg ôr zé sét és pszi chés rezilienciájuk tá -
mo ga tá sát cél zó mo du lo kat is, me lyek ki tér nek a
stressz ke ze lés fon tos sá gá ra és a re la xá ci ós le he tô sé -
gek be mu ta tá sá ra (3). Mind ezek alap ján meg ál la pít -
ha tó, hogy tré ning cso por tunk il lesz ke dik a nem zet -
kö zi gya kor lat ban al kal ma zott mo del lek hez.
A sze ge di hoz zá tar to zói tré ning cso port lét re ho zá -

sá val Ma gyar or szá gon az el sôk kö zött va ló sí tot tuk
meg az egész ség ügyi in té ze tek kö zül a szki zof ré ni á -
val élô csa lá dok cél zott és struk tu rált tá mo ga tá sát.

Irodalom
1. O'Driscoll et al.: Caregiving processes and expressed emotion in
psychosis, a cross-cultural, meta-analytic review. Schizoph Res,
2019;208, 8–15.

2. Chen et al.: Non-pharmacological interventions for caregivers of
patients with schizophrenia: A meta-analysis. Psych Res, 2016;
235, 123–127.

3. Sharif et al.: Effect of a psycho-educational intervention for family
members on caregiver burdens and psychiatric symptoms in
pati ents with schizophrenia in Shiraz, Iran. BMC Psychiatry,
2012; 12:48.
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Mitmutatottmegapandémia?
Erôsségek-gyengeségekabetegutakban,
pszichiátriaigondozásazegészségügy
ésaszociálisszolgáltatásokegyüttmûködésében

He rold Krisztián
Or szá gos Kö zös sé gi El lá tá sok Egye sü le te, Deb re cen
heroldkr@gmail.com

Pszichiátriai, pszichoszociális otthonközeli gon do zás
ki hí vá sai pandémia ide jén – Or szá gos Kö zös sé gi El lá -
tá sok Egye sü le té nek (OKEE) kerekasztala
• A kerekasztal cél ja, hogy a kró ni kus pszichiátriai
be teg ség gel élôk pszichoszociális re ha bi li tá ci ó já -
ban, gon do zá sá ban te vé keny ke dô szak em be re ket
kö zös gon dol ko dás ra in vi tál ja a mi nél ha té ko -
nyabb interprofesszionális együtt mû kö dé se ket
elô se gít ve.

• A kerekasztal-be szél ge té sen vé le ményt cse ré lünk
ar ról, hogy a pandémiás idô szak mi lyen ki hí vá sok
elé ál lí tot ta a gon do zást vég zô szak em be re ket, az
el lá tó rend sze rek kol le gi á lis együtt mû kö dé se ket
il le tô en.

• A kerekasztal so rán rá te kin tünk, hogy a min den -
na pi gya kor lat ban ed dig al kal ma zott ha té kony
be tegutak mennyi ben vál toz tak, az ak tu a li tá so -
kat a jó gya kor la to kon és a fel me rü lô di lem má kon
ke resz tül te kint jük át egész ség ügyi és szo ci á lis
szak em be rek be vo ná sá val.

Mód szer tan
A kö zös sé gi pszichiátriai el lá tá sok rend szer szem lé le -
tû, vi sel ke dés te rá pi ás esz kö zök re épü lô tá mo ga tá -
sok, ame lyek jól il lesz ked nek az egész ség ügyi szak el -
lá tás hoz és a szo ci á lis alap szol gál ta tá sok hoz. A kö -
zös sé gi el lá tá sok szol gál ta tá sai, a kró ni kus pszichiát -
riai be te gek nek nyújtanak se gít sé get a kom pen zált
egész ség ügyi ál la pot fenn tar tá sá ban, a szo ci á lis
kom pe ten ci á ik fej lesz té sé ben.
A kö zös sé gi el lá tás a kró ni kus pszichiátriai be teg -

ség gel élôk fel épü lés el vû re ha bi li tá ci ó já nak ele me.
Ma gyar or szá gon több he lyen – me lye ket jó gya kor la -
tok ként em lí tünk – pszichiátriai egész ség ügyi gon -
do zó val funk ci o ná lis in teg rá ci ó ban, más te rü le te ken
szo ros interprofesszionális együtt mû kö dés ben, a be -
te gek ott ho ná nak közelében va ló sul meg a kli ens fel -
épü lé si fo lya ma ta. A kö zös sé gi pszichiátria mód szer -
ta na nél kü löz he tet len ele me to váb bá a pszichiátriai
be te gek nap pa li el lá tá sá nak, tá mo ga tott lak ha tá sá -
nak, szo ci á lis fog lal koz ta tók nak, re ha bi li tá ci ós mun -
ka he lyek nek.
A be teg ség re jel lem zô di na mi ku san vál to zó bio-

pszi cho-szo ci á lis szük ség le tek re bi zo nyí tot tan a
komp lex el lá tó rend szer ké pes ered mé nye sen vá laszt
ad ni.

Cé lok, fe la da tok:
• Szak mai, ága za ti, ága zat kö zi ér dek kép vi se let, a
pszi chiátriai be teg ség gel élôk, a ve lük fog lal ko zó
szak em be rek ál ta lá nos és spe ci á lis ér de ke i nek
vé del me.

• Mód szer ta ni fe la da tok, szak mai irány el vek, szak -
mai pro to kol lok ki dol go zá sa.

Ter ve zett részt ve vôk: Bender Zsu zsan na, Kiss-Szô ke
An na, Slezák Ad ri enn, He rold Krisztián, Bódy Éva,
Grósz At ti la Pál.
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Azátmenetitárgyhasználat
ésaszociáliskognícióösszefüggése
borderlineszemélyiségzavarban

He rold Már ton1, Té nyi Ta más1, Csulak Tí mea2,
Ko vács Már ton Áron1, Haj nal And rás1,
He rold Ró bert1
1 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka, Pécs;

2 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Ideg tu do má nyi
Dok to ri Is ko la, Pécs

mar ton.he rold@gmail.com

A borderline sze mé lyi ség za var egyik leg jel lem zôbb
vo ná sa, az el ha gya tott ság tól va ló szo ron gás. Akár a
re a li tás tor zí tá sá hoz is ve ze tô, szél sô sé ges cse le ke -
de tek kel re a gál nak az ilyen hely ze tek re: ön dest ruk -
ci ó val, ön gyil kos ság gal va ló fe nye ge tés sel vagy kí sér -
let tel, eset leg düh ki tö ré sek kel. Ke vés bé dest ruk tív
meg küz dés az egye dül lét tel az, ha fel nôtt kor ban is
át me ne ti tár gyak hoz ra gasz kod nak. A vizs gá la tok
alap ján a borderline pá ci en sek kö zel 70%-a hasz nál
át me ne ti tár gyat, azért hogy meg nyug tas sa ma gát és
ke zel ni tud ja az egye dül lét ér zé sét. A felnôttori át -
me ne ti tárgy hasz ná lat ki fe je zet ten borderline-spe -
ci fi kus je len ség. Egy ko ráb bi ku ta tás ese mény hez kö -
tött po ten ci ál (ERP) se gít sé gé vel meg mu tat ta, hogy
az át me ne ti tár gyak borderline pá ci en sek nél spe ci fi -
kus fron tá lis ak ti vi tást váltanak ki, me lyek a kö tô dé si
szo ron gás sal és dep resszi ós tü ne tek kel áll nak kap -
cso lat ban. Ered mé nye ik ar ra mu tat nak rá, hogy az
át me ne ti tár gyak a je len tôs má sik ál ta li elhagyatással
já ró szo ron gás sal és dep resszi ós tü ne tek kel segí te -
nek meg küz de ni.
Vizs gá la tunk ban a borderline sze mé lyi ség za var ral

ren del ke zô sze mé lyek át me ne ti tárgy hasz ná la ta és a
szo ci á lis kogníciós tel je sít mé nyük kö zöt ti kap cso la -
tot ta nul má nyoz tuk. A borderline sze mé lyi ség za var
meg erô sí té sé re a SCID-5 sze mé lyi ség za var ská lá ját
hasz nál tuk, míg az át me ne ti tár gyak hasz ná la tá nak
azo no sí tá sá ra egy fé lig struk tu rált Át me ne ti Tárgy
Kér dô ívet al kal maz tunk. A szo ci á lis kogníciós tel je -
sít ményt a SCAN-teszt és a Short Story Teszt se gít sé -
gé vel vizs gál tuk. Vizs gá la tunk ban át me ne ti tár gyat
hasz ná ló és nem hasz ná ló pá ci en sek tel je sít mé nyét
ha son lí tot tuk egész sé ges kont roll sze mé lye ké hez.
Az elô ze tes ered mé nyek alap ján azt lát juk, hogy az

át me ne ti tár gyat hasz ná ló borderline al cso port exp -
li cit mentalizációs át lag pont szá ma ma ga sabb lett,
mint az át me ne ti tár gyat nem hasz ná lók al cso port já -
nak. Az elô ze tes ada tok ar ra utal hat nak, hogy az át -
me ne ti tár gyat hasz ná ló borderline sze mé lyi ség za -
va ros pá ci en sek fej let tebb mentalizációs ké pes ség -
gel ren del kez nek, és az át me ne ti tárgy hasz ná la ta
egy faj ta szupportív té nye zô nek te kint he tô.

Az elô adás ban a kér dés kör át te kin té se mel lett
eset be mu ta tá sok kal de monst rál juk a mód szer tant
és az el sô ta pasz ta la to kat.

Köszönetnyilvánítás:
A ku ta tás a Nem ze ti Agy ku ta tá si Prog ram (KTIA-13-NAP-A-II/12) és
a Nem ze ti Ki vá ló sá gi Prog ram (FIKP II) tá mo ga tá sá val zaj lik.
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Járványfilm-kirakós

Hirsch Ti bor
Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar
Mû vé szet el mé le ti és Mé dia ku ta tá si In té zet, Bu da pest
hirsch.tibor@btk.elte.hu

A jár vány a szu per pro duk ci ók ked venc té má ja, en nél
pon to sab ban: a ka taszt ró fa film mû fa já nak egyik nép -
sze rû szub-zsá ne re. Az ilyen fil mek tör té ne tei ren de -
sen a „har colj, me ne külj, ko o pe rálj” cse lek vés stra té -
gi ák va la mi lyen ke ve ré két kí nál ja – jól meg írt me se,
jól for mált ka rak te rek ese té ben lé lek ta ni lag hi te le -
sen. Se gít sünk Hollywoodnak! Me lyik „jár vány film”
min tá ját kel le ne kö vet nie an nak a friss mozidarab-
nak, ami a mai pandémia té má já val töl te né meg az
új ra nyi tó mul tip le xek ve tí tô ter me it? Mi lyen lesz az a
film, mely úgy me rít a mos ta ni je len bôl (ami ad dig ra
re mél he tô leg rossz em lé kû múlt lesz), hogy pon to -
san idé zi föl mai fruszt rá ci ó in kat és szo ron gá sa in kat,
de et tôl még szé ké hez szö ge zi a né zôt?
Most úgy tû nik, nincs a mai hely zet hez hasz nál ha -

tó filmmintánk, vagy ép pen el len ke zô leg – túl sok is
van.
Ar ra ju tot tunk: a mos ta ni jár vány szociálpszicho -

lógiai mo tí vu ma i ból tör té ne tet gyú ró film al ko tó já -
nak, ha tény leg a mi na pi va ló sá gunk ból me rít, el -
lent mon dá sos je len sé get kell film jé ben össze bé kí te -
ni. Meg kell mu tat nia majd a bajt szô nyeg alá söp rô
bü rok ra tát, és a rém hír ter jesz tô po li ti kai ka lan dort.
Mu tat nia kell a be zár kó zá si pá ni kot együtt a me ne -
kü lé si pá nik kal, az ott hon ma ra dó kat együtt az út nak
in du lók kal. Mu tat nia kell a „Va dá szat öre gek re”
szörny ál lam ví zi ó it, a Szép új vi lág, az Éhe zôk vi a da -
la kaszt rend sze rét, ahogy az „ol tás-arisz tok ra ta” eli -
tet az „ol tás-irigy” pá ri ák mé re ge tik sze mük ben gyil -
kos in du lat tal. Mu tat nia kell, ahogy az ön zô, vak ci nát
be spáj zo ló or szá go kat nagy vo na lú és ex cent ri kus, vi -
lág meg men tô mil li ár do sok szégyenítenek meg.
E dra ma tur gi ai bô ség sza ru ból sze mez get ve pró bá -

lunk mun kát és öt le tet ad ni az el sô COVID-fil mek
for ga tó könyv író i nak.

Nem-szuicidálisönsértésésöngyilkosmagatartás:
azéleteseményekszerepeserdülôkorban

Hor váth Li li Ol ga1,2, Gyô ri Dó ra3,1,
Komáromy Dá ni el1,4,5, Mé szá ros Ger gely6,7,
Szentiványi Dó ra1,2, Ba lázs Ju dit1,8
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet,
Fej lô dés- és Kli ni kai Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest;

2 Fô vá ro si Pe da gó gi ai Szak szol gá lat, Bu da pest;
3 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai Dok to ri Is ko la,
Bu da pest;

4 Faculty of Behavioural and Movement Sciences, Vrije Universiteit
Ams ter dam, Ams ter dam, Hol lan dia;

5 Faculty of Social and Behavioral Sciences,
Universiteit van Ams ter dam, Ams ter dam, Hol lan dia;

6 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

7 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest;

8 Bjørknes University College Os lo, Nor vé gia
horvath.lili@ppk.elte.hu

Hát tér: A nem-szuicidális ön sér tés (nonsuicidal self-
injury, NSSI) ser dü lôk nél ma gas prevalenciájú je len -
ség, mely nek meg elô zé se, ke ze lé se az ön gyil kos ma -
ga tar tás sal va ló erôs együtt já rá sa mi att is ki emelt
jelen tô sé gû. Az élet ese mé nyek sze re pét vizs gál ták az
NSSI-vel és az ön gyil kos ma ga tar tás sal össze füg gés -
ben is, a két je len ség kap cso la tá ban be töl tött sze re -
pük rôl azon ban ke ve set tu dunk. A leg több NSSI-re
irá nyu ló ser dü lô po pu lá ci ós ku ta tás gim na zis tá kat
vizs gál, így a sza kis ko lás po pu lá ció ke vés lát ha tó sá -
got kap a vizs gá la tok ban és az ezek ered mé nye i re
épí tô pre ven ci ós prog ra mok ban.
Cékitûzés: Je len vizs gá lat cél ja az NSSI és az ön gyil -

kos ma ga tar tás kap cso la tá nak vizs gá la ta ser dü lôk
kli ni kai és is ko la tí pus szem pont já ból he te ro gén
nem-kli ni kai min tá ján, kü lö nös te kin tet tel az élet -
ese mé nyek mo de rá tor sze re pé re.
Mód sze rek: 13–18 éves ser dü lôk kli ni kai (202) és

nem-kli ni kai (161) cso port ját vizs gál tuk a Mi ni Nem -
zet kö zi Neuropszichiátriai In ter jú gyer mek vál to za -
tá val, a Szán dé kos Ön sér tés Kér dô ív vel és az Élet ese -
mény Lis tá val. Az ada to kat az R sta tisz ti kai prog ram
3.6.1. ver zi ó já val ele mez tük, Spearman-fé le rang kor -
re lá ci ót, ál ta lá no sí tott li ne á ris mo dell (GLM) és ne -
ga tív bi no mi á lis mo dellt hasz nál tunk.
Ered mé nyek: Az ön gyil kos ma ga tar tás (W=7306;

p<0,001), az NSSI (W=9652; p<0,001) és az élet ese -
mé nyek (W=10410; p<0,001) prevalenciája a kli ni kai
cso port ban szig ni fi kán san ma ga sabb nak bi zo nyult,
mint a nem-kli ni kai cso port ban. Az élet ese mé nyek
szá ma és az NSSI kö zött mér sé kelt ha tás mé re tet
(0,38; 95%CI [0,28; 0,46]) ta lál tunk. Az in ter per szo ná -
lis ese mé nyek (c2(1)=5,77, p=0,016), a cso port tag ság
(c2[1]=39,38, p<0,05) és az NSSI mód sze rek szá ma
(c2[1]=91,26, p<0,001) egya ránt szig ni fi kán san ha tot -
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tak az élet tar tam ön gyil kos ma ga tar tás ra. Az in ter -
per szo ná lis ese mé nyek szig ni fi kán san mo de rál ták
az NSSI és az ön gyil kos ma ga tar tás kap cso la tát
(c2[1]]=1904, p<0,001). Az in ter per szo ná lis, nem-in -
ter per szo ná lis ese mé nyek, va la mint ká ros gyer mek -
ko ri él mé nyek kö zül csak az in ter per szo ná lis ese mé -
nyek kap cso lód tak mind az ön gyil kos ma ga tar tás -
hoz, mind pe dig mo de rál ták az NSSI-SB kap cso la tát.
Kö vet kez te té sek: Ered mé nye ink sze rint az NSSI ma -

gas prevalenciát, il let ve az ön gyil kos ma ga tar tás sal
erôs együtt já rást mu tat nem-kli ni kai és kli ni kai po -
pu lá ci ó ban egya ránt. Ered mé nye ink a ser dü lô ko ri
NSSI pre ven ció és in ter ven ció fon tos sá gá ra hív ják fel
a fi gyel met, mely nek so rán ér de mes ki emelt fi gyel -
met for dí ta ni az in ter per szo ná lis konf lik tus ként azo -
no sít ha tó élet ese mé nyek re.

Amentáliszavarralélôketérintôstigmatizáció–
amegbélyegzésmodelljei,hatásaiéshazaikutatása

Hor váth Már ton1, Si mon La jos2
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Bu da pest;
2 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest

horvath.mar ton95@gmail.com

Az elô adás a men tá lis za var ral élô ket súj tó stigmati -
zá ció je len sé gé rôl nyújt nem zet kö zi és ha zai sza ki ro -
dal mi át te kin tést. A pszichiátriai za va rok kal kap cso -
lat ban má ig szá mos elô í té let és té ve dés él a tár sa da -
lom ban, és mi vel ezen be teg sé gek glo bá li san az
egész ség ká ro so dás ban le élt élet évek akár har ma dá ért
is fe le lô sek le het nek, ren ge teg em ber tár sunk szen ved
az ezen elô í té le tek bôl táp lál ko zó meg bé lyeg zés tôl.
A stig ma fo gal mát Goffman ve zet te be a szo ci o ló giá -

ba, az ô nyo mán pe dig szám ta lan el mé let lá tott nap vi -
lá got, mely a je len ség ter mé sze tét ma gya ráz za. A stig -
matizációt ma alap ve tô en há rom pa ra dig ma ke re té -
ben vizs gál hat juk: a szak iro da lom szá mon tart kog-
nitív, mo ti vá ci ós és struk tu rá lis mo del le ket, me lyek
alap ján vég sô so ron há rom stig ma szin tet kü lö nít he -
tünk el: a nyil vá nos, az in téz mé nyi és az ön stig mát. A
nyil vá nos és az ön stig ma Link és Phelan, il let ve Wat -
son és Corrigan ál tal le írt, jól meg ha tá ro zott lé pé se ken
ke resz tül bon ta ko zik ki, me lyek be avat ko zá si pon tok
le het nek a stig ma csök ken tô prog ra mok szá má ra.
Men tá lis za var ral küz dôk ese té ben a stigmatizáció

és önstigmatizáció iga zol tan ront ja az egyén lak ha tá -
si és mun ka kö rül mé nye it, rom bol ja tár sas kap cso la -
ta it, aka dá lyoz za a se gít ség ké rést és a te rá pia-ad he -
ren ciát. Az in téz mé nyi stigmatizáció pe dig a pszi chi -
át riai el lá tást súj tó erô for rás-al lo ká ci ó be li arány ta -
lan ság tól a mé di á ban le fes tett ne ga tív ké pig alap ve -
tô en át jár ja min den nap ja in kat, stigmatizáló kör nye -
ze tet te remt ve és struk tu rá lis diszk ri mi ná ci ót okoz va
a men tá lis za var ral élôk szá má ra. Ez a kör nye zet ront -
ja az egyén le he tô sé ge it ar ra, hogy adek vát és szín vo -
na las el lá tás ban ré sze sül hes sen nem csak men tá lis,
de szo ma ti kus pa na szai kap csán is.
A stigmatizáció sza ki ro dal ma ar ra utal, hogy a men -

tá lis za var ral élô ket súj tó meg bé lyeg zés ki ter jed ten
je len van gon dol ko dá sunk ban és tár sa dal mi struk tú -
rá ink ban, az evo lú ci ós mo del lek sze rint pe dig egye -
ne sen em be ri ter mé sze tünk ré sze. Ma gyar or szá gon
a stig ma ku ta tás még gye rek ci pô ben jár, azon ban a
nem zet kö zi és a már meg lé vô ha zai ered mé nyek afe lé
mu tat nak, hogy ha zánk ban is meg mu tat koz nak a stig -
matizáció sú lyos egyé ni és tár sa dal mi ha tá sai. E je -
len sé gek fel is me ré se alap ve tô fon tos sá gú el sô lé pés
a vál to zás fe lé, a stig ma ha zai ku ta tá sa pe dig lé nye ges
fe la da tunk, ha ha té kony antistigma prog ra mok kal
ja ví ta ni sze ret nénk a men tá lis za var ral élôk jól-lé tét
és gyó gyu lá si esé lye it.
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HaazInstagramtükrebennünkgörbül–
Aközösségimédiaésatestképösszefüggései

Hor váth Patrícia1, Koronczai Be at rix2
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet
Kli ni kai és egész ség pszi cho ló gia specializáció, Bu da pest;

2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Kli ni kai Pszi cho ló gi ai
és Addiktológiai Tan szék, Bu da pest

horvath.patricia111@gmail.com

Hát tér: Bár a nem zet kö zi szak iro da lom ban szá mos
ered mény is me re tes a test kép, szo ron gás és az online
tér ben va ló énbemutatás korrelátumait il le tô en, ed -
dig ke vés ku ta tás irá nyult e jel lem zôk és je len sé gek
vizs gá la tá ra ma gyar ser dü lô lá nyok kö ré ben. Így je -
len kutatás cél ja, hogy a kül föl di mo del lek alap ján
vizs gál ja a ha zai ser dü lôk közösségimédia-hasz ná la -
tá nak és test ké pé nek össze füg gé se it.
Mód szer: A 13 kér dô ívet tar tal ma zó kér dô ív cso ma -

got egy bu da pes ti gim ná zi um 9–12. év fo lya ma in ta -
nu ló 198 ser dü lô lány (M=16,2; SD=1,2) töl töt te ki. A
kér dô ívek kö zül az Evé si Za var Kér dô ívet (EDI; Túry
és mtsai 1997), a Tes ti At ti tû dök Teszt jét (BAT; Czeg -
lédi, Urbán és Csiz ma dia, 2010), a Brief Symptom
Inventory (BSI; Derogatis, 1993) Szo ron gás alskáláját
és a Von zó ság ról Al ko tott Hi e del mek Ská la mó do sí -
tott vál to za tát (BAA-R; Sza bó, Túry és Czeglédi, 2011)
ele mez tem. Kér dés vo nat ko zott a meg osz tott ké pek
mó do sí tá si gya ko ri sá gá ra is. Az ada tok elem zé se
kor re lá ció szá mí tás sal és egy szem pon tú ANOVA
elem zés sel tör tént.
Ered mé nyek: A kar csú ság irán ti kész te tés és tes ti

elé ge det len ség (EDI és BAT össze sí tett mu ta tó ja) két
konstruktummal is po zi tív kor re lá ci ót mu ta tott. Egy -
részt an nak mér té ké vel, hogy a sze mély mennyi re
tart ja fon tos nak a so vány sá got a szép ség, si ker és
egyéb po zi tív tu laj don sá gok meg íté lé se kor (BAA-R)
(r=0,245; p=0,002); más részt pe dig a szo ron gá sos tü -
ne tek (BSI) mér té ké vel is po zi tí van járt együtt
(r=0,417; p<0,001). To váb bá, akik szin te min dig mó -
do sít ják ké pe i ket, mi e lôtt fel töl te nék egy kö zös sé gi
ol dal ra, át la go san elé ge det le neb bek a tes tük kel és
so vá nyab bak is sze ret né nek len ni; mint azok, akik
szin te so ha sem ma ni pu lál ják ké pe i ket (U=809; 
Z=-3,159; p=0,002; h2=0,085).
Meg be szé lés: Az ered mé nyek egyéb ma gyar és nem -

zet kö zi ku ta tá sok ba is jól il leszt he tôk. Az ered mé nyek
gyen ge-kö ze pes ha tás mé re te fel hív ja a fi gyel met ar -
ra, hogy a vizs gált vál to zó kat ér de mes pre ven ci ós és
in ter ven ci ós prog ra mok meg al ko tá sa so rán fi gye -
lem be ven ni.

Avégrehajtófunkciózavaraiborderline
személyiségzavarban

Ihionvien Sarah1, Bajzát Bettina2,
Janacsek Ka ro li na3, Né meth De zsô3, Uno ka Zsolt2
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Bu da pest;
2 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

3 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Kli ni kai Pszi cho ló gi ai
és Addiktológiai Tan szék, Bu da pest

osebheikhian@gmail.com

Hát tér: A vég re haj tó funk ci ók azon ma ga sabb szin tû
kognitív fo lya ma to kat je lö lik, ame lyek le he tô vé te -
szik a jö vô ori en tált, cél irá nyú vi sel ke dést. Ezen be lül
olyan mû kö dé se ket sza bá lyoz nak, ame lyek ké pes sé
tesz nek min ket a meg szo kott ma ga tar tá so kon va ló
vál toz ta tás ra, a ter ve zés re, a cse lek vé se ink össze ren -
de zé sé re, az új szi tu á ci ók ke ze lé sé re, il let ve az ön -
sza bá lyo zás ra. Ku ta tá sok egyetértenek a te kin tet ben,
hogy a borderline sze mé lyi ség za var tü ne te i nek hát -
te ré ben nagy sze re pet ját sza nak a vég re haj tó funk ci -
ók za va rai. Ku ta tá sunk ban egy fe lôl vizs gál tuk a bor-
derline sze mé lyi ség za var ban meg je le nô vég re haj tó
funk ci ó be li el té ré se ket Berg Kár tya szor tí ro zó Teszt -
jé vel, más fe lôl a borderline sze mé lyi ség za var leg ve -
szé lyez te tôbb tü ne tei (impulzivitás, ön gyil kos sá gi
kész te tés, ön sér tés, szerabúzus) mö gött meg hú zó dó
specifikusabb vég re haj tó mû kö dé se ket – a vá lasz gát -
lást és a koc ká zat vál la lást – vizs gál tuk Go/No-go és
Balloon Analogue Risk Task se gít sé gé vel.
Cél ki tû zés: Ku ta tá sunk cél ja a vég re haj tó funk ci ók

glo bá lis, és a specifikusabb vá lasz gát lás és koc ká zat -
vál la lás vizs gá la ta volt a borderline sze mé lyi ség za var
te kin te té ben.
Mód sze rek: A vizs gá lat ban 11 borderline sze mé lyi -

ség za var ral di ag nosz ti zált sze mély és 10 kont roll sze -
mély vett részt. A vég re haj tó funk ci ó kat glo bá li san a
Berg Kár tya szor tí ro zó Teszt tel, míg az impulzivitást
Go/No-go fe la dat tal vizs gál tuk. A koc ká zat vál la lás
mé ré sé re a Balloon Analogue Risk Taskot hasz nál tuk.
Ered mé nyek: Berg Kár tya szor tí ro zó Teszt jé ben a

BPD cso port szig ni fi kán san több non-perszeveratív
hi bát kö ve tett el, amely nek hát te ré ben a BPD-re jel -
lem zô impulzivitás áll hat. A Go/No-go fe la dat ban a
BPD cso port a két go kon dí ció alat ti reakcióideje kö -
zül az egyik szig ni fi kán san rö vi debb volt, ami a csök -
kent vá lasz gát lás ra utal hat, ez zel szem ben a szin tén
vá lasz gát lás ról in for má ci ót adó ki ha gyá si hi bák szá -
má ban nem volt je len tôs kü lönb ség. A Balloon
Analogue Risk Task egy mu ta tó já ban sem ta lál tunk
szig ni fi káns el té rést.
Kö vet kez te tés: Ered mé nye ink rész ben tá masz tot ták

alá azon fel te vést, hogy a vég re haj tó funk ci ó kat de fi -
cit érin ti BPD-ben. A ve gyes ered mé nye ket egy fe lôl
ma gya ráz hat ja a BPD po pu lá ci ón be lü li he te ro ge ni -
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tás a vég re haj tó funk ci ók te rén, más fe lôl a fe la da to -
kat sem le ges kör nye zet ben vet tük fel, és le het sé ges,
hogy a vég re haj tó funk ci ó kat érin tô de fi ci tek ér zel -
mi leg meg ter he lô szi tu á ci ók ban je lent kez nek. Il let ve
mind két eset ben fi gye lem be kell ven ni hogy a ku ta -
tást kis min tán vé gez tük.

Támogatás:
Vizs gá la tun kat az NKFI K 132546 tá mo gat ta.

Spontánbeszédtemporálisvizsgálata
II.típusúdiabétesszelélôidôsekkörében

Im re Nó ra1, Balogh Ré ka1, Gosztolya Gá bor2,
Tóth Lász ló2, Hoffmann Il di kó3,4, Várkonyi Ta más5,
Len gyel Csa ba5, Pákáski Mag dol na1, Kál mán Já nos1
1 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged;
2 MTA-SZTE Mes ter sé ges In tel li gen cia Ku ta tó cso port, Sze ged;
3 Sze ge di Tu do mány egye tem Böl csé szet- és Tár sa da lom tu do má nyi
Kar, Ma gyar Nyel vé sze ti Tan szék, Sze ged;

4 Eötvös Loránd Ku ta tá si Há ló zat Nyelv tu do má nyi In té zet,
Bu da pest;

5 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Bel gyó gyá sza ti Kli ni ka,
Sze ged

imre.nora@med.u-sze ged.hu

Hát tér: A II. tí pu sú diabetes mellitus (DM) az idôs -
kori kognitív ha nyat lás egyik ko moly rizikófaktora:
nö ve li mind az eny he kognitív za var (EKZ), mind kü -
lön bö zô demenciák ki ala ku lá sá nak esé lyét. Szá mos
kognitív te rü le ten ír tak le tel je sít mény csök ke nést
DM-ban, mind ed dig nem szü le tett azon ban ku ta tás
a spon tán be széd temporális sa já tos sá ga i ról eb ben a
be teg cso port ban. A spon tán be széd temporális (idôi
ala pú) jel lem zô i rôl nö vek vô szá mú vizs gá lat bi zo -
nyít ja, hogy el tér nek kü lön bö zô kognitív ál la po tok
(pl. egész sé ges kogníció, EKZ, demenciák) ese tén.
Ku ta tó cso por tunk sa ját fej lesz té sû esz kö ze, a
Speech-Gap Test® (S-GAP Test®) al kal mas kü lön bö -
zô be teg cso por tok spon tán be szé dé nek au to ma ti -
zált vizs gá la tá ra.
Cél ki tû zés: A ku ta tás fô cél ja 50 év fe let ti, DM di ag -

nó zis sal élô sze mé lyek temporális be széd pa ra mé te -
re i nek vizs gá la ta volt, il let ve ezek össze ve té se élet -
kor ban és is ko lá zott ság ban il lesz tett, ám nem di a bé -
te szes sze mé lyek ered mé nye i vel. Az össze ha son lí -
tást a részt ve vôk kognitív stá tu sza sze rint két kü lön -
bö zô min tán (egész sé ges kogníció, il let ve EKZ) is
vizs gál tuk.
Mód sze rek: Je len vizs gá lat ban 100 fô ada ta it ele -

mez tük (DM: n=51; nincs di a bé tesz: n=49) akik neu -
ro pszichológiai tesz tek ben, il let ve egy spon tán be szé -
det in du ká ló, mo bil te le fo non zaj ló fe la dat ban vet tek
részt. A be széd fe la dat ról ké szí tett hang fel vé te lek
auto ma ti zált elem zé se so rán a részt ve vôk be szé dé -
ben elô for du ló (né ma, il let ve ki töl tött) szü ne tek szá -
mát, hosszát, va la mint a tel jes be széd hez vi szo nyí tott
ará nyát fel hasz nál va 15 temporális be széd pa ra mé ter
meg ha tá ro zá sa és ki szá mí tá sa tör tént.
Ered mé nyek: Az egész sé ges kogníciójúak min tá já -

ban a DM-cso port nak szig ni fi kán san rö vi debb volt a
be széd fel vé tel össz idô tar ta ma, va la mint na gyobb
volt a (né ma) szü ne tek tel jes fel vé tel hez vi szo nyí tott
ará nya, il let ve át la gos hossza is, a nem di a bé te szes
cso port hoz vi szo nyít va. Az EKZ-min ta részt ve vôi kö -
ré ben nem mu tat ko zott kü lönb ség a DM-cso port és
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a nem di a bé te szes cso port temporális be széd jel lem -
zôi kö zött.
Konk lú zió: A temporális be széd pa ra mé te rek egyéb

kognitív domaineknél ha ma rabb mu tat hat ják a di a -
bé tesz hez kap csol ha tó eny he, kez dô dô kognitív de fi -
cit fi nom je le it. Az S-GAP Test® hasz nos esz köz le het
mind a DM-pá ci en sek kognitív fó ku szú nyo mon kö -
ve té se so rán, mind az idôs kor osz tály sze mé lyes
kon tak tust nem igény lô, telemedicinális jel le gû kog-
nitív szû ré sé ben is.

Ápolóáltalvezetettszobacsoportkialakulása
ésfunkciójánakváltozásaaSZTEPszichiátriai
Klinikán

Irinyi Ta más, Víz há nyó né Gardi Ani kó,
Ma gyar Ani kó, Pász tor Haj nal ka, Daróczy Jú lia,
Do bos Nikoletta, Ko vács Il di kó, Terenyi Zol tán,
Tóth Eri ka
Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszichiátriai Kli ni ka
Pszi cho te rá pi ás Te am, Sze ged
tirinyi@gmail.com

1995-ben a SZOTE Ideg- és El me gyó gyá sza ti Kli ni ka
Pszichiátriai Osz tá lyán ve ze tô ápo ló ként be ve zet tem
az úgy ne ve zett ápo ló ve zet te szo ba cso por tos fog lal -
ko zá so kat. A be ve ze tés elôz mé nye az a meg fi gye lés
volt, hogy a 6 ágyas kór ter mek ben lé vô be te gek át -
lag ban 5–10 na pig tud tak al kal maz kod ni be teg tár sa -
ik hoz (szo ba tár sa ik hoz), majd a meg ol dat lan konf -
lik tu sok fel szín re tör nek vi ták, ve sze ke dé sek for má -
já ban, mely akár ag resszió ki ala ku lá sá ig is esz ka lá -
lód hat. A vi ták és a ve sze ke dé sek mi ért je it utó lag ele -
mez ve ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tam, hogy dön tô en
meg elôz he tô ek, ha idô ben meg tör té nik a prob lé mák
fel tá rá sa. Az osz tá lyon he ti rend sze res ség gel, ugyan -
ab ban az idô ben, egy-egy kór te rem ben, 30–45 per -
ces idô ke ret tel le ül tem az adott kór te rem be te ge i vel,
az eset le ges prob lé mák fel tá rá sá ra (pl.: szel lôz te tés,
éj sza kai mász ká lás stb.). Idô vel a be te gek hoz zá szok -
tak eh hez a he ti prog ram hoz és igé nyel ték is. Már
nem csak a kór te rem be lé vô eset le ges súr ló dá sok ke -
rül tek fel szín re, ha nem a ke ze lé sük rôl és a te rá pi ák -
ról is szó esett, il let ve az ôket fog lal koz ta tó kér dé se i -
ket is bi za lom mal fel tet ték, mint pél dá ul, hogy
 mennyi pa ra szol ven ci át „kell” ad ni az or vos nak. A
szo ba cso port prob lé ma-fel tá ró és -meg ol dó funk -
ció ja idô vel ki e gé szült egy faj ta pszichoedukációval.
Ekkortól már a gyógy sze rek rôl és a be teg sé gek rôl is
szó esett. Nem csak a be te gek igé nyel ték a szo ba cso -
por tot, ha nem szá mom ra is fon tos sá vált ilyen kör -
nye zet ben va ló ta lál ko zás és be szél ge tés a pá ci en -
sek kel. Sok kal jobb te rá pi ás kap cso la tot le he tett így
ki ala kí ta nom. A kö vet ke zô lé pés az volt, hogy a mun -
ka tár sa i mat is be von jam. Ne héz volt az el len ál lá su kat
le küz de ni, de ami kor meg ta pasz tal ták a szo ba cso port
po zi tív ho za dé kát, ak kor az el len ér zés el múlt. 2011-
ben az osz tály át ala kí tá sa mi att meg szûnt a szo ba -
cso port. 2019-ben SZTE Pszichiátriai Kli ni ka új osz -
tá lyán ki bô vült funk ci ók kal éledt új já. Az elô adás ban
szisz te ma ti ku san be mu ta tom a szo ba cso port nak a
be te gek re és a sze mély zet re gya ko rolt ha tá sát, to -
váb bá be ve ze té sé nek sze mé lyi és szer ve ze ti fel té te -
le it.
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Asebészetiosztályonalkalmazható
pszichológiaiintervenciókszakmaiirányelvei

Ju hász Ani ta
Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék
és Szak am bu lan cia, Bu da pest
juhasz.anita.mszk@gmail.com

Ma már nyil ván va ló, hogy a be teg sé gek kel va ló meg -
küz dés ben és a gyó gyu lás ban a mû té tek és gyógy sze -
res ke ze lés mel lett a pszi chés té nye zôk nek is fon tos
sze re pük van. A szo ma ti kus gyógy ítás ban egy re in -
kább ke re sik és al kal maz zák azo kat az meg ol dá so kat,
ame lyek komp lex mó don kö ze lí tik meg a be teg sé ge -
ket. A Semmelweis Egye tem I. sz. Se bé sze ti és In ter -
ven ci ós Gasztroenterológiai Kli ni ká já nak gya kor la -
tá ban is meg je le nik az a multidiszciplináris szem lé -
let, amely az or vos lás ban le he tô vé te szi a se bé sze ti
osz tá lyo kon a pszi chés prob lé mák és a men tá lis be -
teg sé gek szak sze rû ke ze lé sét.
A be teg ség ide je pszi cho ló gi a i lag is sé rü lé keny

idô szak, amely nek so rán a pá ci ens több sza ka szon
megy át: a di ag nó zis köz lé se, a ke ze lés el kez dé se, a
preoperatív, perioperatív és posztoperatív sza kasz, a
fel épü lé si fo lya mat, a re ha bi li tá ció, majd az ál la pot
fenn tar tá sa, me ne dzse lé se, va la mint az eset le ges
szö vôd mé nyek elô for du lá sa és an nak kö vet kez mé -
nye i vel va ló meg küz dés – mind meg ter he lô élet ese -
mé nyek. Egy eset le ge sen terminális ál la pot ba ke rü lô
meg be te ge dés ese tén a kuratív esz köz tár ki me rü lé se,
a palliatív el lá tás meg kez dé sé nek el fo ga dá sa kü lö nö -
sen meg ter he lô lel ki fe la dat. Mind egyik sza kasz je -
len tôs ki ha tás sal bír és ér zel mi leg meg ter he lô le het a
be teg és hoz zá tar to zói szá má ra, eb bôl fa ka dó an pszi -
cho ló gus el ér he tô sé gé nek biz to sí tá sa alap ve tô fon -
tos sá gú a be te gek szem pont já ból. A szo ma ti kus osz -
tá lyon dol go zó pszi cho ló gus az adaptív meg küz dés
elô se gí té se ál tal nö ve li a ke ze lés sel és sze mély zet tel
va ló együtt mû kö dést, a be teg ség me ne dzse lé sét, tá -
mo gat ja a be te get az el ér he tô leg ma ga sabb élet mi -
nô ség el fo ga dá sá ban és el éré sé ben, to váb bá szük ség
ese tén a hoz zá tar to zók be vo ná sá val is vé gez be avat -
ko zást, szá muk ra is se gít sé get nyújt.
Elô adá som cél ja a se bé sze ti be te gek el lá tá sát vég -

zô teamben dol go zó pszi cho ló gus fe la da ta i nak be -
mu ta tá sa az ak tu á lis szak mai irány el vek alap ján. A
szim pó zi um elô adás ke re té ben a be te gek pszi chés
ve ze té se kor al kal maz ha tó pszichológai in ter ven ci ó -
kat eset ta nul má nyo kon ke resz tül il luszt rá lom.

Amentáliszavarokatövezôstigmatizáció
vizsgálatamagyarországiegészségügyidolgozók
körében

Ju hász Bettina1, Si mon La jos2, Vass Edit2,
Vizin Gab ri el la1
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet,
Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka, Bu da pest

A fizikális és men tá lis egész ség ben be töl tött alap ve tô
pro ví zi ó juk el le né re az egész ség ügy ben dol go zók kö -
ré ben is meg je le nik az elô í té le tes ség, a stigmatizáló
at ti tûd és a diszkrimináló vi sel ke dés a men tá lis za -
var ral élôk irány ban. Az érin tet tek így a prob lé má -
juk ból adó dó te her mel lett nem csak a nyil vá nos- és
önstigmatizációt, ha nem az in téz mé nyi stigmatizá-
ciót is meg ta pasz tal hat ják. Ez ha tás sal le het a men -
tá lis be te gek ön bi zal má nak csök ke né sé re, az el szi ge -
telt ség és a ki re kesz tett ség ér zé sé nek tu da to sí tá sá ra,
és ezek mel lett még a fel épü lés fo lya ma tát is hát rá -
nyo san be fo lyá sol hat ja.
A men tá lis za var ral élôk höz va ló hoz zá ál lás ban szá -

mos fak tor, töb bek kö zött a sze mé lyes ta pasz ta lás is
sze re pet ját szik. Az egész ség ügy ben dol go zók kö ré ben
a szak te rü let nek meg fe le lô en vál to zik a sze mé lyes
ta pasz ta lás mér té ke: van nak, akik mun ká juk so rán
na pi szin ten és köz vet le nül fog lal koz nak men tá lis
za var ral élôk kel, má sok pe dig csak al kal man ként és
köz vet ve. Elô adá som ban be mu ta tom, hogy a kü lön -
bö zô mér té kû és tí pu sú sze mé lyes ta pasz ta lás mi lyen
kap cso lat ban van az egész ség ügyi dol go zók – men -
tá lis za var ral élôk kel szem ben mu ta tott – stigmati zá -
ló at ti tûd jé re és diszkrimináló vi sel ke dé sé re.
Az egész ség ügyi dol go zók stigmatizáló at ti tûd je a

meg bé lyeg zô ki fe je zé sek és pszichiátriai cím ké zés
hasz ná la tán ke resz tül já rul hat hoz zá a stig mák fej lô -
dé sé hez és fenn ma ra dá sá hoz. Ezt fi gye lem be vé ve a
ké sôb bi pre ven ci ós cé lú antistigma-prog ra mok ki ala -
kí tá sa kor ér de mes le het hang súlyt fek tet ni po pu lá -
ció  spe ci fi kus esz kö zök, gya kor la tok meg va ló sí tá sá ra
is – je len ku ta tás ered mé nyei eh hez is hoz zá já rul hat -
nak.
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Az al ko hol okoz ta meg vo ná si szind ró ma
protokolláris meg kö ze lí té se:
tünetbecslôskáláktól a te rá pi ás ös vé nye kig

Ká dár Bettina Ka ta, Lá zár Ben ce And rás
Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszichiátriai Kli ni ka,
Addiktológiai Ku ta tó cso port, Sze ged
ka dar.bettina.kata@med.u-sze ged.hu

Az el múlt év ti ze d ek ben az al ko hol okoz ta meg vo nási
szind ró ma (AMSZ) ki ala ku lá si koc ká za tá nak, le fo -
lyá si sú lyos sá gá nak fel tér ké pe zé sé re, tü ne te i nek fel -
is me ré sé re, azok nyo mon kö ve té sé re, to váb bá tü ne -
te i nek op ti má lis ke ze lé sé re vo nat ko zó an szá mos köz -
le mény je lent meg. A ha zai irány el vek, el len tét ben
olyan nem zet kö zi pro to kol lok kal, me lyet a National
Institute for Health and Care Excellence (NICE), vagy
a National Institute on Drug Abuse (NIDA) adott
köz re, az AMSZ rész le tes el lá tá sá ra vo nat ko zó an ke -
vés ada tot tar tal maz nak. A je len össze fog la ló elô adás
alap ve tô cél ja – fi gye lem be vé ve a ha zánk ban ren del -
ke zés re ál ló irány elv ér vé nyes sé gét és limitációit – a
nem zet kö zi pro to kol lok ban, to váb bá szak iro da lom -
ban el ér he tô di ag nosz ti kai esz kö zök és kor sze rû te -
rá pi ás aján lá sok be mu ta tá sa.
A meg vo ná si szind ró ma ki ala ku lá si koc ká za tá nak

fel tér ké pe zé sé re a Prediction of Alcohol Withdrawal
Severity Scale (PAWSS) mé rô esz közt ajánl ják, me lyet
mun ka cso por tunk le for dí tott, validálását meg kezd te.
Az AMSZ di ag nó zi sá nak meg erô sí té sé re, tü ne te i nek
nyo mon kö ve té sé re az 1990-es évek tôl a Clinical
Insti tute Withdrawal Assessment of Alcohol Scale,
Revised (CIWA-Ar) tünetbecslôskálát al kal maz zák
mind a tu do má nyos mun kák so rán, mind a min den -
na pi be teg el lá tá si gya kor lat ban. A CIWA-Ar je len tô -
sé ge a meg fe le lô gyógy sze res ke ze lés so rán is ki tün -
te tett. A CIWA-Ar ha zai validálása 2019-ben meg tör -
tént. Az AMSZ gyógy sze res ke ze lé se so rán kulcs fon -
tos sá gú sze re pük van a benzodiazepineknek. Az
egyes irány el vek el sô sor ban a lorazepamot, a chlor-
diazepoxide-ot, a diazepamot és a midazolamot
ajánl ják. Az antikonvulzív sze rek hasz ná la tá ra vo -
nat ko zó sza ki ro dal mi ada tok el lent mon dá so sak.
Ugyan ak kor az egyes te rá pi ás re zsi mek ben (fix-dó zi -
sú- vs. tü net-köz pon tú te rá pia) a CIWA-Ar, to váb bá
a szedáció mér té ké nek mo ni to ro zá sá ra a Richmond
Agitation-Sedation Scale (RASS) hasz ná la ta ja va solt,
mely nek validálását mun ka cso por tunk meg kezd te.
A sza ki ro dal mi ada tok is me re té ben össze fog lal va

el mond ha tó, hogy a ha zai el lá tás ban szük ség sze rû a
jel zett ob jek tív tü net becs lô ská lák validálása, hasz -
ná la tuk be ve ze té se, va la mint a te rá pi ás út vo na lak
új ra gon do lá sa, mely a jö vô ben hoz zá já rul hat az
egyén re sza bott te rá pi ás szem lé let ki ala kí tá sá hoz az
al ko hol hasz ná la ti za va rok el lá tá sá ban. To váb bá

mun ka cso por tunk ál tal ed dig el vég zett vizs gá la ta ink
ered mé nyei le he tô sé get nyújt hat nak a ké sôb bi ek -
ben egy ér vé nyes irány elv ki ala kí tá sá hoz.

Tá mo ga tás:
SZTE-ÁOK-KKA Hetényi Gé za Pá lyá zat (SZTE-ÁOK-KKA-2019-HG)
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Két sze mély agyi szinkronizációjának vizs gá la ta
EEG hiperszkenning mód szer rel

Kakuszi Bri git ta, Bitter Ist ván, Czobor Pál
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Bu da pest
kakuszi.brigitta@med.semmelweis-univ.hu

Be ve ze tés: Bár a tár sas interakciók az em be ri vi sel ke -
dés fon tos ré szét ké pe zik, ke ve set tu dunk azok ról az
agyi fo lya ma tok ról, ame lyek ezek nek az interakciók-
nak az alap já ul szol gál nak. A köz el múlt ban vég zett
„hiperszkenning” ku ta tá sok iga zol ták, hogy az egyé -
nek izo lált vizs gá la ta i val szem ben, az EEG hiper -
szken ning vizs gá la tok (két vagy több sze mély egy -
ide jû vizs gá la ta) a szo ci á lis interakciók neurofizioló-
giai alap ja i ba mé lyebb be te kin tést nyújtanak.
Cél ki tû zés: Két egymással interakcióban ál ló sze -

mély vi sel ke dé si szinkronizációval össze füg gô agyi
fo lya ma ta i nak egyi de jû vizs gá la ta ese mény kap csolt
po ten ci á lok se gít sé gé vel.
Mód szer: A vizs gá lat ba egész sé ges sze mé lyek ke -

rül tek. A szink ron vi sel ke dés vizs gá la tá hoz Go/NoGo
pa ra dig mát al kal maz tunk, mely ben a részt ve vôk nek
pá rok ban együtt mû köd ve egy vi sel ke dé si vá lasz gát -
lás fe la da tot kel lett vég re haj ta ni uk. Az EEG je lek rög -
zí té sé re fe la dat vég zés köz ben két nagy denzitású,
256-csa tor nás BioSemi erô sí tô rend szert hasz nál -
tunk. A részt ve vôk szink ron vi sel ke dé sét az in ge rek -
re adott vá lasz re ak ci ók idô be li szinkronizációjával (a
re ak cióidôk pá rok kö zött mért kor re lá ci ós ko ef fi ci -
en sé vel, Pearson-r) jel le mez tük.
Ered mé nyek: Elô ze tes ered mé nye ink alap ján egész -

sé ges kont roll sze mé lyek nél a si ke res és a si ker te len
vi sel ke dé si szinkronizációt kis érô EEG ak ti vi tás szig -
ni fi káns (p<0,05) ré gió spe ci fi kus kü lönb sé get mu tat
a ké sôi ki vál tott vá lasz kom po nen sek ben (>300 msec)
a frontális, va la mint a cent rá lis agyi ré gi ók ban.
Kö vet kez te tés: Ku ta tá sunk be te kin tést nyújt a szo -

ci á lis interakciók neurofiziológiai alap ja i ba, és elô se -
gít he ti an nak meg ér té sét, hogy bi zo nyos sze mé lyek
mi ért nem ké pe sek ar ra, hogy má sik sze mé lyek kel jól
mû kö dô in ter per szo ná lis kap cso la to kat te remt se nek.
Ered mé nye ink elô se gít he tik olyan men tá lis be teg sé -
gek vizs gá la tát, me lyek ben a tár sas kap cso la tok ne -
héz sé gei köz pon ti sze re pet ját sza nak (pl. szki zof ré -
nia, fi gye lem hi á nyos-hiperaktív za var, autizmus).

Tá mo ga tás:
Supported by the Hungarian Brain Research prog ram, # 2017-1.2.1-
NKP-2017-0002

A szo ron gás eg zisz ten cia lis ta fi lo zó fi á ja

Kállai Im re
Deb re ce ni Egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka,
Deb re cen
kallai.imi@gmail.com

A szo ron gá sos za va rok a leg gya ko ribb pszichiátriai
za va rok kö zé tar toz nak, az élet tar tam prevalenciája
a szo ron gá sos kór ké pek nek a ma gyar po pu lá ci ó ban
is 10% fö lött van. A szo ron gás je len sé ge kü lö nö sen
ak tu á lis a COVID-19 pandémia kö vet kez té ben ki ala -
kult eg zisz ten ci á lis bi zony ta lan ság mi att. A szo ron -
gás nak nincs egye te mes, min den jel lem zô re ki ter je -
dô de fi ní ci ó ja. Kü lön bö zô tu do mány te rü le tek fog lal -
koz nak a szo ron gás je len sé gé vel, kü lön bö zô kon tex -
tus ban tár gyal ják azt, ezért is ne héz meg fo gal maz ni
egy egy sé ges meg ha tá ro zást, sza bályt a je len ség ter -
mé sze té re néz ve. A kö zös pont mind egyik meg ha tá -
ro zás ban az, hogy ne ga tív ér zel mek kel já ró ál la pot ra
utal. A szo ron gás meg kö ze lí té sé ben fon tos kü lönb -
sé get ten nünk a lé lek ta ni ér te lem ben vett szo ron gás
és az on to ló gi ai ér te lem ben vett szo ron gás kö zött. A
pszi cho ló gi ai ér te lem ben vett szo ron gás, szo ron gá -
sos za var mint tü net ér tel mez he tô, az on to ló gi ai ér -
te lem ben vett szo ron gás pe dig mint a lé te zés alap -
disz po zí ci ó ja. A szo ron gás fi lo zó fi ai meg kö ze lí té sei
kö zött el ke rül he tet len a 19. szá za di dán fi lo zó fus,
teo ló gus Kierkegaard em lí té se, aki a sa ját szen ve dé -
sei, szo ron gá sai kö ze pet te meg al kot ta az ere de ti nek
mond ha tó szo ron gás-kon cep ci ó ját “A szo ron gás
fogal ma” (1844) cí mû mû vé ben. A bûn ere de té nek
nyo mo zá sa köz ben a fi lo zó fus rá mu tat ezen kér dés
lét-fon tos sá gá ra. Mar tin Heidegger szá má ra a szo ron -
gás alap disz po zí ció, a lel ki is me ret hang já nak elô hír -
nö ke, bû nös sé günk re mu tat, a lé te zés ve le já ró ja.
Mind két gon dol ko dó szo ron gás-fo gal ma ha son lít,
egymásra mu tat. Míg Kierkegaard szo ron gá sa a
Sem mi te rü le té rôl in dul és ön ma gá ra nyit, ad dig Hei -
degger szá má ra a szo ron gás lét fel tá ró ha tás sal bír.
Ész re ve he tô, hogy az eg zisz ten cia lis ta fi lo zó fia ala pot
te rem tett az eg zisz ten ci á lis pszi cho ló gia, pszi cho te -
rá pia meg szü le té sé hez. Nap ja ink ban a ko ro na ví rus
jár vány mi att eg zisz ten ci ák omlanak össze, a szo ron -
gás pusz tí tó je len sé ge egy re kéz zel fog ha tóbb. Ta lán
ezért is ak tu á lis és a min den na pi kli ni kai gya kor la tot
kom pe ten seb bé, szí ne seb bé te he ti a szo ron gás eg -
zisz ten cia lis ta fi lo zó fi ai meg kö ze lí té sé nek is me re te.
Az el lá tást ho lisz ti ku sab bá te he ti az elôb bi bôl „ki -
nôtt” eg zisz ten ci á lis pszi cho ló gia, pszi cho te rá pia
fel ele ve ní té se. Je len mun ka ezen té mák ba kí ván be -
te kin tést ad ni.
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Prof. Lechner Ká roly és a Sze ge di Ideg-
és El me gyó gyá sza ti Kli ni ka el sô évei

Kál mán Já nos
Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai
Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged
kalman.janos@med.u-sze ged.hu

1921. jú ni us 17-én a Ma gyar Nem zet gyû lés tör vény -
ja vas la tot fo gad el a Ko lozs vá ri Egye tem sze ge di el -
he lye zé sé rôl és ez zel meg va ló sul Sze ged vá ros ré gi
vá gya, hogy fel sô ok ta tá si in téz mé nye, egye te me le -
gyen. 1921. áp ri lis 2-án 15.45 perc kor ér ke zik meg
sze mély vo nat tal Prof. Dr. Lechner Ká roly, akit a Sze -
ge di Ideg- és El me kór ta ni Kli ni ka meg szer ve zé sé vel
és igaz ga tá sá val bíz nak meg. Lechner pro fesszor kar -
ri er je ze nit jén túl jut va nyug dí ja zá sá hoz kö zel vág
be le a nagy új ra kez dés be Sze ge den.
Össze fog la ló elô adá som ban Lechner Ká roly éle tét,

ki emel ke dô tu do má nyos mun kás sá gát, mû vé szi és
mér nö ki adott sá ga it mu ta tom be a Sze ge di Pszi chi -
átriai Kli ni ka cen te ná ri u mi év for du ló ja al kal má ból,
kü lö nös te kin tet tel azok ra a rend kí vü li em be ri tu laj -
don sá ga i ra és sze mé lyi sé gé re, ame lyek ré vén a csa -
lá di és po li ti kai tra gé di ák ár nyé ká ban is meg tud ta
ôriz ni hu má nu mát, a fo lya ma to san vál to zó kö rül mé -
nyek kö zött is ké pes volt be le kez de ni, vég hez vin ni és
új ra kez de ni be teg el lá tá si, ok ta tá si és ku ta tá si fe la da -
to kat. Sze ged el sô pszi chi á ter pro fesszo ra a mun kás -
sá ga so rán a Pá ri zsi Vi lág ki ál lí tás nagy dí ját nyer te
meg cefalographe-jával. Élet mû ve 130 tu do má nyos
köz le ményt és 7 köny vet vo nul tat fel. Nem zet kö zi leg
el is mert tu dós ról van szó, hi szen tu do má nyos pub li -
ká ci ó i nak har ma dát kül föl di szak la pok ban kö zöl te.
Lechner pro fesszor a Ko lozs vá ri Egye tem rek to ra ként
har colt az egye te mi au to nó mi á ért. Test vé re Lechner
Ödön épí tész ál tal is el is mert szín vo na lon ma ga ter -
vez te azt a kli ni kát, ahol Ko lozs vá ron dol go zott. Ha a
szak má ról volt szó, nem volt a komp ro misszu mok
em be re, még be te gé nek Ady End ré nek is ké pes volt
ne met mon da ni.
A lechneri örök ség ezidáig re la tí ve el ha nya golt és

alul ér té kelt a ma gyar pszichiátriában. A hi ányt sze -
ret nénk itt Sze ge den pó tol ni egy, a lechneri mun kás -
sá got be mu ta tó könyv ki a dá sá val és elô adá som mal,
kü lö nös te kin tet tel a sze ge di és a ma gyar pszichiátria
21. szá za di ki hí vá sa i ra.

A COVID-19 neuropszichiátriai vo nat ko zá sai

Kál mán Já nos
Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai
Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged
kalman.janos@med.u-sze ged.hu

A COVID-19 pandémia át ír ta min den nap ja in kat, át -
ér té kel te vi lá gun kat és így a mi szak mánk és be te ge -
ink mû kö dé sét is. Elô adá som ban át te kin tem a SARS-
CoV-2 ví rus okoz ta ideg rend sze ri el té ré sek neuro -
pszi chiátriai vo nat ko zá sa it. Az akut SARS-CoV-2
fertô zés köz pon ti ideg rend sze ri tü ne te i nek idô ki ne -
ti ká ja, meg je le né si szindromatológiája függ a ví rus
be ju tá si út vo na lá tól. Az olfaktoros, hematogén,
enterális és neuronális ideg rend sze ri in vá zió az ACE-
2 re cep to ro kon ke resz tül in dul és neuroinflammato -
ros me cha niz mu so kat in dít meg mind cent rá li san,
mind pe ri fé ri á san. A SARS-CoV-2 in du kált vazore -
gulációs za va rok vér zé ses in fark tu so kat, citotoxikus
ödé mát okoz hat nak az agy ban. Sa já tos mó don az Alz -
heimer-kór hoz ha son ló an az apolipoprotein E4 allél
örök lé se fo gé kony sá gi ri zi kó a fertôzésre. A citokin
vi har enkefalitisz neurobiológiai, neuropatológiai,
neuroradiológiai sa já tos sá ga i nak meg ér té se köze lebb
vi het a COVID-19 fer tô zés kö vet kez té ben ki ala kult
meningoenkefalitisz, de lí ri um szind ró ma, akut to xi -
kus enkefalitisz diagnosztikus és ke ze lé si le he tô sé ge -
i nek ki dol go zá sá hoz. A poszt in fek ci ós pszichiátriai
szind ró mák kö zül a szo ron gá sos és af fek tív za va rok,
a kró ni kus fáj da lom, a PTSD, va la mint az obszesszív
kompulzív za va rok emel he tôk ki. A poszt-COVID-19
ál la po tok hosszú tá vú neuropszichiátriai kö vet kez -
mé nyei még nem is mer tek, de fel té te lez he tô a neu ro -
kognitív za va rok, demenciák gya ko ri sá gá nak nö ve -
ke dé se a ví rus fer tô zés és a neurodegeneratív szind -
ró mák kö zös patomechanizmusai ré vén. Elô adá som
át te kin ti a ren del ke zés re ál ló SARS-CoV-2 te rá pi ák
pszichiátriai mel lék ha tá sa it, va la mint a pszichofar -
ma konok adá sá nak biz ton sá gi szem pont ja it és in di -
ká ci ó it a SARS-CoV-2 fer tô zöt tek te rá pi á já ban.
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A szub jek tív idô sze re pe a szo ron gá sos
és han gu lat za va rok tü net sú lyos sá gá ban

Ka pi tány-Fö vény Má té1,2
1 Semmelweis Egye tem Egész ség tu do má nyi Kar, Bu da pest;
2 Nyírô Gyu la OPAI Drog be teg Gon do zó, Bu da pest
m.gabrilovics@gmail.com

Hát tér: Több metaanalízis is alá tá maszt ja, hogy a
dep resszi ó val küz dô pá ci en sek las sabb nak élik meg
az idô mú lá sát, il let ve ese tük ben jel lem zôbb a ne ga -
tív múlt ori en tá ció, eh hez köt he tô en pe dig a ruminá-
ció maladaptív ér ze lem sza bá lyo zá si stra té gi á ja. Ez zel
szem ben a szo ron gá sos kór ké pek ese tén a pá ci en sek
gyor sabb nak ész le lik az idô mú lá sát, az idô ori en tá -
ció te kin te té ben pe dig do mi nán sabb ne ga tív jö vô -
ori en tá ció jel lem zi ôket.
Cél ki tû zés: El sôd le ges cél ként a moz gás él mény,

idô ész le lés és pszichiátriai tü ne tek össze füg gé se it
tár juk fel kli ni kai és nem-kli ni kai kontrollmintán.
Mód szer: A vizs gá la ti cso port (Nyírô Gyu la OPAI be -

te gei) és a kont roll cso port (SE ETK hall ga tói) tag jai a
de mog rá fi ai vál to zó kon túl az aláb bi validált mé rô -
esz kö zö ket töl tik ki (két szer, 30 perc kü lönb ség gel):
Zimbardo Idô pers pek tí va Kér dô ív rö vi dí tett ma gyar
adap tá ci ó ja, Jö vô-Ori en tált Repetitív Gon do la tok
Ská la, Derogatis-fé le tü net lis ta, Spielberger-fé le Ál -
la pot szo ron gás Kér dô ív, Beck Dep resszió Kér dô ív
(BDI) rö vi dí tett, 9-itemes vál to za ta, Distressz Ther -
mo méter. A részt ve vô ket randomizált mó don so rol -
juk két al cso port ba: a kér dô ív két ki töl té se kö zöt ti
idô ben ak tív moz gást vég zôk (szo ba bi cik li zés) és ülô -
hely zet ben ma ra dók (mind két eset ben pul zus mé rés -
sel). A szub jek tív idô ész le lés mé ré se szá mí tó gé pes
fe la dat se gít sé gé vel zaj lik, ahol a mo ni to ron fel vil la -
nó szig nál idô pont já ban a részt ve vôk ki mond ják a
fe jük ben szá molt má sod per cek ak tu á lis szá mát.
Ered mé nyek: A pilot ered mé nyek (n=30) alap ján a

dep resszió sú lyos sá gát be jós ló té nye zôk kö zül ri zi kó -
fak tor ként ki emel he tô a ne ga tív múlt ori en tá ció (Bé -
ta=0,45, p<0,001), protektív fak tor ként pe dig a jö vô -
ori en tá ció (Bé ta=-0,26, p<0,01). A szo ron gá sos tü ne -
tek szig ni fi káns együtt já rást je lez tek a fel gyor sult
idô ész le lés sel (r=0,42, p<0,01), va la mint a jö vô ori en -
tált ne ga tív repetitív gon do la tok mér té ké vel (r=0,38,
p<0,01). A depresszív tü ne tek ne ga tív együtt já rást
mu tat tak az idô ész le lés se bes sé gé vel (r=-0,44,
p<0,001). A fi zi o ló gi ás mu ta tók kö zül a pul zus szig ni -
fi káns együtt já rást mu ta tott az idô ész le lés se bes sé -
gé vel (r= 0,35, p<0,05), míg a fo ko zott fi zi kai ak ti vi tás
mel lett fel gyor sult idô ész le lés (r=0,43, p<0,01), és a
distressz mér té ké nek csök ke né se volt azo no sít ha tó
(r=0,37, p<0,01). Az ered mé nyek rávilágítanak a szub -
jek tív idô ész le lés mé ré sé nek dif fe ren ci ál di ag nosz ti -
kai je len tô sé gé re, va la mint te rá pi ás ér te lem ben ma -

gya rá zat tal szol gál hat nak a test moz gás és az idô ész -
le lés kap cso la tá nak han gu la ti ál la pot ra gya ko rolt ha -
tá sa i ra.
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Pszicholingvisztikai kü lönb sé gek drog-in du kál ta
pszi chó zis és szer hasz ná lat nél kül je lent ke zô
pszi cho ti kus ál la po tok kö zött

Ka pi tány-Fö vény Má té1,2
1 Semmelweis Egye tem Egész ség tu do má nyi Kar, Bu da pest;
2 Nyírô Gyu la OPAI Drog be teg Gon do zó, Bu da pest
m.gabrilovics@gmail.com

Hát tér: Az el múlt évek ben nö vek vô ér dek lô dés öve zi
a kü lön fé le men tá lis za va rok pszicholingvisztikai sa -
já tos sá ga it fel tá ró vizs gá la to kat. A szö veg elem zé sek
le he tô sé get te rem te nek ar ra, hogy spe ci fi kus nyel vi
markerek se gít sé gé vel becs lé se ket vé gez zünk egy-egy
men tá lis za var elô for du lá si va ló szí nû sé gét il le tô en.
Cél ki tû zés: Egy ko ráb bi vizs gá la tunk ban a dep -

resszió nyel vi markereit azo no sí tot tuk. Je len leg a
drog-in du kál ta és szer hasz ná lat tól füg get le nül je -
lent ke zô pszi cho ti kus ál la po tok pszicholingvisztikai
jel lem zô i nek fel tá rá sa a cé lunk an nak ér de ké ben,
hogy fel mér jük, le het-e a pá ci en sek nyelv hasz ná la ti
jel lem zô it ke reszt met sze ti jel leg gel dif fe ren ci ál di ag -
nosz ti kai se géd esz köz ként al kal maz ni a két cso port
el kü lö ní té sé ben.
Mód szer: A multicentrikus vizs gá lat ban az Éb re dé -

sek Ala pít vány, és a Sotéria Ala pít vány ál tal el lá tott
pszi cho ti kus be te gek, va la mint a Nyírô Gyu la OPAI
Drog be teg Gon do zó já ban ke zelt, drog-in du kál ta
pszi chó zis sal di ag nosz ti zált pá ci en sek kö ré bôl to bor -
zunk részt ve vô ket. A vizs gá lat kont roll cso port ját a
Semmelweis Egye tem Egész ség tu do má nyi Ka rá nak
hall ga tói ké pe zik. A vizs gá lat so rán két adat gyûj té si
al ka lom mal (1 hó na pos után kö ve tés), és az aláb bi
va lidált ská lák se gít sé gé vel mér jük a részt ve vôk pszi -
chó zis hoz és disszociatív él mé nyek hez köt he tô
tüne te it: Peters-fé le Tév esz me Lel tár, Disszociatív
Él mé nyek Ská la, Ox ford-Li ver po ol Ér zel mek és Ta -
pasz ta la tok Kér dô ív, Pszi cho ti kus Ta pasz ta la tok
Kér dô ív. Emel lett min den részt ve vô tet szô le ges té -
má ban ír kö tet len szö ve ge ket, me lye ket pszicholing -
visz tikai szem pon tok men tén (pl. ko he ren cia, szó faj -
ará nyok, szö veg ter je de lem) két füg get len elem zô ér -
té kel.
Ered mé nyek: Az elô ze tes/pilot ered mé nyek (n=42)

alap ján a há rom cso port (1. pszi chó zis szer hasz ná -
lat tal; 2. szer hasz ná lat nél kül; 3. sine morbo cso port)
kö zött szig ni fi káns el té rést ta lál tunk (ANOVA és
Bonferroni post-hoc teszt) a deperszo na li zá ció/de -
realizáció te rén (F=6,02, p<0,05), a csa lád ban elô for -
du ló pszi cho ti kus za var gya ko ri sá ga (c2=8,58,
p<0,05), és a hal lu ci ná ci ók meg ta pasz ta lá sá nak te -
rén (c2=8,02, p<0,05). A szer hasz ná lat nél kü li pszi -
cho ti kus cso port szö ve ge it a füg get len ér té ke lôk (vak
el ren de zés ben) na gyobb arány ban ta lál ták in ko he -
rens nek, il let ve ezen szö ve gek ter je del me szig ni fi -

kán san hosszabb volt. A szö ve gek inkoherenciája to -
váb bá össze füg gést mu ta tott a tév esz mék sú lyos sá -
gá val (r=0,36, p<0,01). Az ered mé nyek rávilágítanak
a pszicholingvisztikai elem zés differenciáldiagnosz -
tikai le he tô sé ge i re.
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A COVID-19 jár vány egyes pszichiátriai ha tá sai
az ÉKC Új Szent Já nos Kór ház BCsLC konzíliáriusi
te vé keny sé gé nek tük ré ben: fôbb mu ta tók
a jár vány alatt és azok vál to zá sai

Kapócs Gá bor, Bán ré ti And rás, Kenedli Kon rád,
Kiss Dá ni el, Oláh Or so lya, Kurimay Ta más
ÉKC Új Szent Já nos Kór ház és Szak ren de lô Bu dai Csa lád köz pon tú
Lelkiegészség Cent rum, Bu da pest
gabor.ka pocs@gmail.com

Kér dés fel ve tés: Ho gyan vál toz tak a Szent Já nos Kór -
ház osz tá lya in vég zett konzíliáriusi te vé keny sé gé nek
fôbb mu ta tói a COVID-19 jár vány alatt? A sza ki ro dal -
mi ada tok alap ján ho gyan ala kult a COVID-19 be teg -
ség re jel lem zô tü ne tek mi att vizs gált be te gek ará nya
a ko ráb bi ha son ló idô szak ada ta i hoz ké pest? Ki mu -
tat ha tó-e kü lönb ség a COVID és a nem-COVID osz -
tá lyok ra adott kon zí li u mok kö zött, és mi lyen okok
áll hat nak ezek mö gött? Ho gyan be fo lyá sol ta a kon -
zíliáriusi mû kö dést az újon nan be ve ze tett telemedi -
cina?
Mód szer: Vizs gált idô sza kok: 2020.03.15.–

2021.03.15., il let ve 2019.03.15.–2020.03.15.
A kór há zi elekt ro ni kus adat bá zis ból ki gyûj tött ada -

tok elem zé se, kü lö nös te kin tet tel a nem zet kö zi ada -
tok alap ján a COVID-19 fer tô zés hez kap cso ló dó,
illet ve az COVID-19 fer tô zés mi at ti egész ség ügyi el -
lá tás so rán ész lelt di ag nó zi sok ra te kin tet tel. Az
összes, il let ve ki tün te tet ten a COVID-pandémia alatt
a Kút völ gyi Ka ran tén Kór ház és a Szent Já nos Kór ház
COVID-osz tá lya i ra adott kon zí li u mok so rán a fô- és
kisérôdiagnózisok meg osz lá sá nak össze ha son lí tá sa.
Ered mé nyek: Az idô ha tás elem zé sé re az ada to kat

egy ál ta lá no sí tott li ne á ris, is mé telt mé ré ses mo dell
ke re té ben ele mez tük, bi no mi á lis el osz lást fel té te lez -
ve lo ga rit mi kus link-függ vénnyel, a 2019 és 2020-as
évet is mé telt mé ré sek nek te kint ve ugyan azo kon az
adat köz lô egy sé ge ken (kór há zi osz tá lyo kon). Az idô -
ha tás nem volt szig ni fi káns (p=0,141), és a kon zí li u -
mot igény lô ese tek ará nya nö ve ke dett ugyan, de
nem szig ni fi kán san. A re la tív nö ve ke dé si arány (95%
kon fi den cia in ter val lum mal): 1,16 (0,95; 1,42). A
COVID- és nem-COVID osz tá lyok össze ha son lí tá sára
csak a 2020-as év ada ta it hasz nál tuk fel. Az ada to kat
egy ál ta lá no sí tott li ne á ris mo dell ke re té ben ele mez -
tük, mely ben a vizs gált té nye zô a COVID/nem-
COVID ka te gó ria volt. A mo dell ben bi no mi á lis el osz -
lást fel té te lez ve lo ga rit mi kus link-függ vényt al kal -
maz tunk. A té nye zô ha tá sa sta tisz ti ka i lag szig ni fi -
káns volt (p<0,0001). A COVID-osz tá lyo kon kon zí li u -
mot igény lô ese tek ará nya a nem-COVID osz tá lyo ké -
nak 1,75-szöröse volt (95% kon fi den cia in ter val lum:
(1,41; 2,19).

Meg be szé lés: A Szent Já nos Kór ház BCsLC lát ja el
az in téz mény összes osz tá lyá ra a pszichiátriai kon zí -
li u mo kat, ide ért ve a COVID-19 pandémia mi att
meg nyi tott Kút völ gyi Ka ran tén Kór há zat és az új
COVID-el lá tó egy sé ge ket is. A kon zí li u mi te vé keny -
ség mu ta tó i nak össze gyûj té sé vel és be mu ta tá sá val a
pszichiátriára ne he ze dô ter he lés nö ve ke dé sét kí ván -
tuk alá tá masz ta ni a pandémia ide jén a kap cso la ti
pszichiátria szem szö gé bôl.
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A rumináció je len tô sé ge borderline
sze mé lyi ség za var ban

Kökönyei Gyön gyi1, Ko vács Lil la Nó ra2,
Uno ka Zsolt Sza bolcs1, Kappanyos Má ria1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK
Pszi cho ló gi ai Dok to ri Is ko la, Bu da pest

kappanyosm@gmail.com

A rumináció a dep resszió mel lett egy re több be teg ség
kap csán me rül fel transzdiagnosztikus vál to zó ként.
Je len tô sé gét BPD-ben az im pul zív és ön sér tô vi sel -
ke dé sek kel va ló bi zo nyí tott össze füg gé se ad ja; az
emo ci o ná lis kasz kád mo dell alap ján a ruminatív cik -
lu sok je len tik az át me ne tet a BPD kognitív tü ne te i bôl
a vi sel ke dé ses tü ne tek fe lé. Va ló szí nû, hogy eb ben
nem csak a rumináció for mai, ha nem a tar tal mi jel -
leg ze tes sé gei is je len tô ség gel bír nak.
Mi vel a BPD tü ne tei nagy részt in ter per szo ná lis

kon tex tus ban ma gya ráz ha tók, va ló szí nû, hogy a kap -
cso la ti té má kon, tör té né se ken va ló rumináció kü lö -
nö sen nagy sze re pet ját szik a tü ne tek ki ala ku lá sá ban
és sú lyos bo dá sá ban. En nek pon to sabb fel tér ké pe zé -
se mind a te rá pi á ban, mind a pre ven ci ó ban, ko rai
in ter ven ci ó ban hasz no sít ha tó ered mé nyek hez ve -
zet het.
A rumináció vizs gá la tát a ku ta tó cso port ál tal ki dol -

go zott ön ki töl tô ská la, il let ve a ruminatív te ma ti kák ra
irá nyu ló fé lig-struk tu rált in ter júk se gít sé gé vel vé gez -
tük BPD-vel di ag nosz ti zált, szubklinikus borderline,
il let ve egész sé ges min tán.
A há rom cso port kö zött sta tisz ti ka i lag szig ni fi káns

kü lönb ség adó dott mind a rumináció kvan ti ta tív,
mind pe dig a tar tal mi elem zé se so rán. A borderline
be te gek re szám sze rû en sú lyo sabb, maladaptívabb
rumináció volt jel lem zô, a szubklinikus cso port pe -
dig át me ne tet ké pe zett a BPD és a kont roll cso port
kö zött. A rumináció te ma ti kus elem zé sé ben az in ter -
per szo ná lis, kap cso la ti té mák do mi nál tak a be teg- és
a szubklinikus cso port ban, el len tét ben a kont roll cso -
port klasszi ku sabb, „ne u ro ti kus”, ön ma gá ra fó ku -
szá ló ruminációjával.
Ered mé nye ink azt mu tat ják, hogy a rumináció, spe -

cifikusabban a kap cso la ti rumináció szig ni fi kán san
gya ko ribb és sú lyo sabb BPD-ben szen ve dô be te gek -
ben és szubklinikus borderline vo ná sok kal ren del ke -
zôk ben. En nek a meg ál la pí tás nak köz vet len te rá pi ás
von za ta is van, mi vel a (dep resszi ós) rumináció ke -
ze lé sé re spe ci fi kus te rá pi ás modalitások áll nak ren -
del ke zés re, ame lye ket al kal maz va, te rá pi ás terv be
be épít ve csök kent he tôk a be te gek nek oly sok szen -
ve dést oko zó tü ne tek.

Tá mo ga tás:
Vizs gá la tunk a Nem ze ti Ku ta tá si, Fej lesz té si és In no vá ci ós Hi va tal
NKFI K 132546 sor szá mú, „A sze mé lyi ség funk ci o ná lá sá nak szint jei
és össze füg gé sei a tü net vi sel ke dés sel, sze mé lyi ség za var vo ná sok kal,
fi zi o ló gi ai mu ta tók kal, komputerizált vi sel ke dé ses pa ra dig mák kal
mért hi deg és for ró vég re haj tó funk ci ók kal, tár sas kognitív ké pes sé -
gek kel és tár sas dön tés ho za tal lal borderline és más sze mé lyi ség za -
var ban és egész sé ges min tán” cí mû pá lyá zat ból ré sze sült tá mo ga -
tás ban.



Az anyá hoz és apá hoz fû zô dô kap cso lat
össze füg gé sei az externalizáló és internalizáló
tü ne tek kel, va la mint az élet mi nô ség gel
10–18 éves fi a ta lok min tá ján

Kar ló cai Zsó fia, Jersele Adél,
Mik ló si Mó ni ka
Eötvös Loránd Tu do mány egye tem, Bu da pest
karlocaizsofi@gmail.com

Hát tér: A szü lô–gyer mek kap cso lat is mert kör nye ze ti
ri zi kó té nye zô je mind az internalizáló, mind az exter-
nalizáló za va rok nak (Rose és mtsai, 2018), de – meg -
le pô mó don – az anyá hoz és az apá hoz fû zô dô kap -
cso lat spe ci fi kus sze re pét ke vés ta nul mány vizs gál ta
(Lansford és mtsai, 2013).
Cél ki tû zés: A gyer mek anyá hoz és az apá hoz fû zô -

dô kap cso la tá nak vizs gá la ta az internalizáló és exter-
nalizáló tü ne tek kel, va la mint az élet mi nô ség gel
össze füg gés ben.
Mód sze rek: Ku ta tá sun kat nem-kli ni kai min tán vé -

gez tük, 10 és 18 év kö zöt ti fi a ta lo kat von tunk be a
vizs gá lat ba (N=217, 59,4% lány, élet kor: M=13,93 év,
SD=2,23), akik a Csa lá di Kap cso la tok Teszt (FRT) té -
te le it mind az anyá ra, mind az apá ra vo nat ko zó an
meg vá la szol ták. A pa pír ala pú vagy online kér dô ív -
cso mag az FRT mel lett egy rö vid de mog rá fi ai kér dô -
ívet, az Élet mi nô ség Ská lát (ILK), és a Ké pes sé gek és
Ne héz sé gek Kér dô ívet (SDQ) is tar tal maz ta.
Ered mé nyek: A több szö rös li ne á ris regresszió elem -

zés szig ni fi káns össze füg gést tárt fel az ILK ská la
pont szá ma – mint füg gô vál to zó – és az anyai el is me -
rés (b=-0,23 p=0,01), ha son ló gon dol ko dás (b=-0,29
p<0,001) és kor lá to zás (b=,16 p=0,04) alskálák pont -
szá ma kö zött (F(4,175)=14,01 p<0,001, R2=0,24). Ha -
son ló an, az apai alskálákat füg get len vál to zó nak vá -
laszt va, az ILK pont szám szig ni fi káns össze füg gést
mu ta tott az el is me rés (b=-0,28 p<0,01), ha son ló gon -
dol ko dás (b=-0,27 p<0,01), és kor lá to zás (b=-0,22
p<0,01) alskálákkal (F(4,166)=17,14 p<0,001, R2=0,29).
Az SDQ internalizáló prob lé mák ská la – mint füg -

gô vál to zó – szig ni fi káns össze füg gést mu ta tott az
anyai el is me rés alskála pont szá má val (b=-0,218
p=0,023; F(4,137)=5,768 p<0,001, R2=0,144), il let ve
az apai el is me rés (b=-0,225 p=0,026) és az apai
autoriter vi sel ke dés (b=0,247 p=0,004) alskálák pont -
szá má val, (F(4,133)=7,921 p<0,001, R2=0,192). Az
SDQ externalizáló ská la – mint füg gô vál to zó – szig -
ni fi káns össze füg gést mu ta tott az anyai el is me rés sel
(b=-0,20 p=0,04) és autoriter vi sel ke dés sel (b=0,19
p=,04) (F(4,137)=6,10 p<0,001, R2=0,15), il let ve az
apai autoriter vi sel ke dés sel (b=0,25 p<0,01) és a ha -
son ló gon dol ko dás alskála pont szá má val (b=-0,27
p<0,01) (F(4,133)=8,69 p<0,001, R2=0,21).

Kö vet kez te tés: Az élet mi nô ség gel kap cso lat ban
mind két szü lô ese té ben ha son ló ha tá so kat mu tat tak
az ered mé nyek, míg az externalizáló és internalizáló
tü ne tek ese té ben ha son ló és kü lön bö zô szü lôi té -
nye zôk is sze re pet ját szot tak.
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Gyer me kek és ser dü lôk élet mi nô sé ge
és men tá lis jól-lé te a ko ro na ví rus (COVID-19)
jár vány el sô hul lá ma ide jén

Kár pá ti No é mi Vivien1, Nagy Esz ter1,
Márhoffer Ka ta lin Nó ra1, Zsí ros La u ra1,
Mik ló si Mó ni ka2,1
2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet
Fej lô dés- és Kli ni kai Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest;

2 Heim Pál Gyer mek kór ház és Ren de lô in té zet Mentálhigiéniai
Köz pont, Bu da pest

noemikarpati97@gmail.com

Hát tér: A 2019 vé gén meg je le nô SARS-CoV-2, amely
a ko ro na ví rus be teg sé get (COVID-19) okoz za, 2020
már ci u sá ban je lent meg Ma gyar or szá gon. A jár vány
el sô hul lá ma je len tô sen érin tet te a csa lá do kat, a kor -
lá to zó in téz ke dé sek, az egész ség gel kap cso la tos
szoron gás, a gaz da sá gi kö vet kez mé nyek mi att. Egy re
több ku ta tás hív ja fel a fi gyel met ar ra, hogy a jár -
vány hely zet okoz ta hir te len vál to zá sok és bi zony ta -
lan ság ne ga tív ha tás sal le het nek a gyer me kek men -
tá lis egész sé gé re.
Cél ki tû zés: Ku ta tá sunk cél ja 3–18 éves gyer me kek

és ser dü lôk élet mi nô sé gé nek és men tá lis egész sé gé -
nek vizs gá la ta volt a COVID-19 jár vány el sô hul lá ma
alatt.
Mód szer: Nem-kli ni kai, ke reszt met sze ti vizs gá la -

tunk ban 143 szü lô (91% édes anya) töl töt te ki online
kér dô ívün ket 2020 má ju sa és jú li u sa kö zött. A gyer -
me kek át lag élet ko ra 9,40 év volt (szó rás 4,23 év). A
kér dô ív cso mag töb bek kö zött a Ké pes sé gek és Ne -
héz sé gek Kér dô ívet (SDQ) és a Gyer mek Élet mi nô ség
Kér dô ívet (ILK) tar tal maz ta. Le író ada ta in kat ko ráb bi
ma gyar ada tok kal (sdqinfo.org; Kiss és mtsai, 2007)
ve tet tük össze.
Ered mé nyek: A szü lô a gyer mek élet mi nô sé gét na -

gyon/elég jó nak az is ko la te rü le tén 62%-ban (Kiss és
mtsai, 2007; 67–88%), a csa lá di kap cso la tok te rü le tén
78%-ban (Kiss és mtsai, 2007; 94–99%), a kortáskap -
csolatok te rü le tén 41%-ban (Kiss és mtsai, 2007;
93–95%), sza bad idô el töl té sé nek te rü le tén 53%-ban
(Kiss és mtsai, 2007; 91–94%) ítél te. A gyer mek fi zi kai
jól-lé tét a szü lôk 73%-a (Kiss és mtsai, 2007; 96–97%),
lel ki egész sé gét 54%-a (Kiss és mtsai, 2007: 84–93%),
élet mi nô sé gét összes sé gé ben 51%-a (Kiss és mtsai,
2007; 93–98%) ítél te jó nak. A SDQ-n a rend el le nes
ka te gó ri á ba az össze sí tett prob lé ma ská lán a gyer me -
kek 24%-a, az ér zel mi prob lé mák alskálán 20%-a, a
kor társ kap cso la ti prob lé mák ská lán 22%-a, a hiper -
ak tivitás ská lán 22%-a, a vi sel ke dé si prob lé mák
alskálán 22%-a esett, ami nagy já ból két sze re se az el -
vár ha tó 10%-nak (sdqinfo.org). A gyer me kek 50%-a
mu ta tott rend el le nes ér té ket leg alább egy prob lé ma -
te rü le ten.

Meg be szé lés: A szü lôi be szá mo ló sze rint a COVID-
19 jár vány el sô hul lá má nak ide jén csak a gyer me kek
fe lé nek volt jó az élet mi nô sé ge a kortáskapcsolatok,
a sza bad idô el töl té se és a lel ki egész ség te rü le tén, míg
a gyer me kek fe le mu ta tott kli ni ka i lag szig ni fi káns
pszi cho pa to ló gi ai tü ne te ket. Ered mé nye ink fel hív ják
a fi gyel met a COVID-19 jár vány nak a gyer me kek és
ser dü lôk men tá lis egész sé gé re tett ne ga tív ha tá sa i ra.



Az ön gyil kos ság és perfekcionizmus kap cso la ta
a fi gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var ral
di ag nosz ti zált ser dü lôk kö ré ben

Katzenmajer-Pump Lu ca1,
Far kas Ber na dett Frida2, Ba lázs Ju dit1
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet
Fej lô dés- és Kli ni kai Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest

pumpluca91@gmail.com

Be ve ze tés: Több ku ta tás fog lal ko zott már az ön gyil kos
ma ga tar tás sal, ezek kö zé tar toz nak ame lyek a per-
fekcionizmussal va ló össze füg gé sét, il let ve a fi gye -
lem hi á nyos-hiperaktivitás za var ral (ADHD) di ag -
nosz ti zált po pu lá ci ó ban va ló elô for du lá sát vizs gál -
ták. Ko ráb bi ered mé nyek szá mos mediátor té nye zôt
do ku men tál nak az ADHD-val di ag nosz ti zált ser dü -
lôk és az ön gyil kos ma ga tar tás kö zött. Ko ráb bi ku ta -
tá sok szo ros együtt já rást ta lál tak az ön gyil kos ság és
perfekcionizmus kö zött. A perfekcionizmus szá mos
pszi cho pa to ló gi á val van kap cso lat ban, pél dá ul a
kény szer be teg ség gel és a ma jor dep resszi ó val. Ko -
ráb bi ku ta tá sok nem fog lal koz tak még az ADHD-val
di ag nosz ti zált ser dü lôk perfekcionizmusával. Mi vel
a fi gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var az egyik leg -
gya ko ribb gyer mek- és ser dü lô ko ri pszichiátriai kór -
kép, fon tos, hogy to váb bi mediátorokat ta lál junk az
ön gyil kos ság gal kap cso lat ban, il let ve töb bet meg -
tud junk az ADHD-val di ag nosz ti zált ser dü lôk per-
fekcionizmusának a mér té ké rôl.
Cél: A perfekcionizmus ha tá sát sze ret nénk vizs gál -

ni az ön gyil kos ma ga tar tás sal kap cso lat ban a fi gye lem -
hi á nyos-hiperaktivitás za var ral di ag nosz ti zált ser dü -
lôk kö ré ben. Ezek mel lett ké pet sze ret nénk kap ni a
fi gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var ral di ag nosz ti -
zált ser dü lôk perfekcionizmusának a mér té ké rôl.
Mód szer: A vizs gá lat 2018-tól 2020-ig tar tott. A

vizs gá lat kli ni kai cso port já ba csak fi gye lem hi á nyos-
hiperaktivitás za var ral di ag nosz ti zált ser dü lôk ke rül -
tek. A ki zá rá si kri té ri um a men tá lis re tar dá ció je len -
lé te az anam né zis ben. A kont roll cso port ba pe dig csak
olyan ser dü lôk kerültek be, akik nek nem volt ko ráb -
bi pszichiátriai ke ze lé sük, és nem ren del kez nek pszi -
chiátriai di ag nó zis sal. A kor ha tár mind két min tá nál
13–18 év volt.
Ered mé nyek: Az ADHD-val di ag nosz ti zált ser dü -

lôk nek a perfekcionizmus mér té ke is szig ni fi káns
kap cso lat ban állt az ön gyil kos ma ga tar tás sal. Vi -
szont, a mediátor mo dell al kal ma zá sá nál a perfek -
cio nizmus nem sze re pelt mediátor té nye zô ként a fi -
gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var és az ön gyil kos
ma ga tar tás kö zött. A perfekcionizmus mér té ké ben
nem volt szig ni fi káns kü lönb ség a fi gye lem hi á nyos-
hiperaktivitás és a kont roll cso port kö zött.

Kö vet kez te tés: A vizs gá lat alap ján azt le het fel té te -
lez ni, hogy az ADHD-s ser dü lôk is tö re ked het nek a
ki vá ló tel je sít mény re, csak a tü ne te ik mi att ez nem
fel tét len lát szik meg a tel je sít mé nyü kön. Új ered mé -
nyünk a perfekcionizmus ön gyil kos ság gal va ló
össze füg gé se az ADHD-val di ag nosz ti zált ser dü lôk
kö ré ben.
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Dön tés ho za ta li kü lönb sé gek felnôttkori
fi gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var ban
és borderline sze mé lyi ség za var ban

Kenézlôi Esz ter, So mo gyi Szil via, Balogh Lí via,
Bajzát Bettina, Hal mai Zsu zsa, Sol tész Pé ter,
Uno ka Zsolt, Rét he lyi Já nos
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Bu da pest

A sza ki ro dal mi ada tok alap ján az impulzivitásnak
mi ni mum há rom fô faktora lé te zik (Linhartová et al,
2019; MacKillop et al, 2016; Reise et al, 2013), azon -
ban e fak to rok pszi chés za va rok kal va ló össze füg gé -
se i vel, az impulzivitás-pro fil kü lönb sé ge i vel vi szony -
lag ke vés ta nul mány fog lal ko zik át fo gó jel leg gel Az
impulzivitást – mint kö zös ri zi kó fak tort – fó kusz ba
he lye zô transzdiagnosztikus vizs gá la tunk so rán ön -
ki töl tôs ská lák kal mér ve el té rô impulzivitás, ér ze lem -
sza bá lyo zá si pro filt ír tunk le felnôttkori fi gye lem hi á -
nyos za var ban (aADHD) és borderline sze mé lyi ség -
za var ban (BPD). Míg elôb bi re a mo to ros és fi gyel mi
impulzivitást, utób bi eset ben a ter ve zés hi á nyát, az
élet mód ra jel lem zô im pul zív dön tés ho za talt ta lál tuk
jel lem zô nek.
Cé lunk az aADHD, BPD és kont roll cso port ese té -

ben az impulzivitás-pro fil to váb bi össze ha son lí tá sa,
ezen be lül is a dön tés ho za tal jel leg ze tes sé ge i nek vizs -
gá la ta a dön tés se bes sé ge, mi nô sé ge, a ri zi kó vál la lás
mér té ké nek elem zé se men tén a Rogers-fé le dön tés -
ho za ta li teszt (Decision Making Task, Rogers és
mtsai, 1999) alap ján.
Felnôttkori ADHD (N=60) és Borderline Sze mé lyi -

ség za var fô di ag nó zi sú (N=50) pá ci en se ket és kont -
roll sze mé lye ket (N=60) ha son lí tot tunk össze. A há -
rom min ta élet kor, vég zett ség szem pont já ból il lesz -
tett, a ne mi kü lönb sé gek mi att azon ban a ne met –
mint fak tort – fi gye lem be vet tük az elem zés nél. A
részt ve vôk komputerizált dön tés ho za ta li tesz tet ol -
dot tak meg, amely nek so rán bi zony ta lan ki me ne ti
le he tô sé gek kö zül kel lett ki vá lasz ta ni uk a hely zet nek
leg meg fe le lôb bet.
Dön té si se bes ség te kin te té ben mind az aADHD-s,

mind a BPD-s cso port las sabb a kont roll hoz ké pest,
ez a kü lönb ség aADHD ese té ben szig ni fi káns. A dön -
tés ho za tal mi nô sé gét te kint ve a borderline sze mé lyi -
ség za var di ag nó zis sal ren del ke zôk teljesítenek szig -
ni fi kán san rosszab bul a kont roll cso port hoz ké pest.
A dön tés ho za tal mi nô sé ge aADHD és kont roll cso port
ese té ben nem tér el je len tô sen. Mind há rom cso port
szig ni fi kán san ki sebb té te ket vá laszt a bi zony ta la -
nabb, ne he zeb ben be jó sol ha tó ki me ne tel nél, ugyan -
ak kor a BPD-s pá ci en sek jel lem zô en na gyobb ri zi kót
vál lal nak a má sik két cso port hoz ké pest ezen hely ze -
tek ben.

Az el té rô impulzivitás-pro fil a dön tés ho za tal vizs -
gá la ta so rán is meg je le nik a há rom cso port össze ha -
son lí tá sa so rán. Az ön ki töl tôs tesz tek kel ko ráb ban
mért, borderline sze mé lyi ség za var ban ki fe je zett,
élet vi tel re jel lem zô im pul zív dön tés ho za tal, a ter ve -
zés hi á nya tet ten ér he tô ele mi dön té sek szint jén is,
je len tô sen rosszabb dön tés ho za tal mi nô ség, és ten -
den ciasze rû en meg je le nô fo ko zott ri zi kó vál la lás for -
má já ban, ami el sô sor ban a bi zony ta lan ki me ne tû
dön té si hely ze tek hez köt he tô.

Tá mo ga tás:
Vizs gá la tunk a Nem ze ti Ku ta tá si, Fej lesz té si és In no vá ci ós Hi va tal
NKFI K 129195 sor szá mú, „Az impulzivitás transzdiagnosztikus
vizs gá la ta: sze mé lyi ség vo ná sok kal, gát ló funk ció za var ral, gyer mek -
ko ri bán tal ma zás sal és ge ne ti kai vulnerabilitással va ló össze füg gé -
se i nek fel tér ké pe zé se” cí mû pá lyá zat ból ré sze sült tá mo ga tás ban.



ImpulzÍV – a ku ta tá sok tól a klinikumig és vissza:
az impulzivitás meg je le né si for má i nak mé ré si
le he tô sé gei pszi chés za va rok ban

Kenézlôi Esz ter
Mo le ku lá ris Pszichiátriai Ku ta tó cso port Nem ze ti Agy ku ta tá si
Prog ram (NAP), Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
és Semmelweis Egye tem ÁOK Bu da pest
eszterkenezloi@gmail.com

Elô adá sok:
Kenézlôi Esz ter: Felnôttkori fi gye lem hi á nyos-hi per -
aktivitás za var (aADHD) kognitív fenotípusai nak jel -
lem zé se a CANTAB neuropszichológiai szoft ver rel
So mo gyi Szil via: Borderline sze mé lyi ség za var és

felnôttkori fi gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var
komorbid kór ké pei az impulzivitás és ér ze lem sza bá -
lyo zás tük ré ben
Tóth Reg ina: Hát ra arc: ami kor a ge ne ti ka se gít a

fenotípus meg ér té sé ben – az impulzivitás asszo ci á -
ci ós vizs gá la tai felnôttkori ADHD-ban
Balogh Lí via: Sok ar cú impulzivitás vizs gá la ta mo -

noamin ge ne ti kai na gyí tó val
Nemoda Zsó fia: Az impulzivitás vizs gá la ta border-

line sze mé lyi ség za var ban és fi gye lem hi á nyos-hiper -
aktivitás za var ban elektroenkefalográfia se gít sé gé vel

Kontaktok, kon tak tu sok – avagy Tün dér hegy
a jár vány ide jén

Kiss Ti bor Cece, Bá nyai Ákos, Bo ros Edit,
Dá vid Jó zsef, Együd Pé ter, Fü ze si-Kul csár Szil via,
Harmatta Já nos, Milák Pi ros ka, Petrovszki Irén,
Rubovszky György Zsolt, Salz Gab ri el la, Sö rös Pet ra
Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet (OORI) Pszi cho szo ma ti kus
és Pszi cho te rá pi ás Re ha bi li tá ci ós Osz tály, Tün dér hegy, Bu da pest
cecehu@gmail.com

A Tün dér he gyi Pszi cho te rá pi ás Osz tály csoport -
hang súllyal mû kö dik. Ez sa já tos ne héz sé ge ket ered -
mé nyez a COVID-19 jár vány kap csán, ami kor „cso -
por to sul ni” ve szélyt je lent. Te rá pi ás rend sze rünk ben
ma ga a ke ze lôi te am is egy al cso por tot ké pez; er re az
al cso port ra is ha tott a jár vány hely zet. Át él tük a jó in -
du la tú és rossz in du la tú reg resszió ál la po tát és köz -
ben igye kez tünk al kal maz kod ni és a kre a ti vi tá sun kat
hasz nál ni, hogy meg tud juk ôriz ni a pszi cho te rá pi ás
mun ká hoz szük sé ges sza bad sá got és a biz ton sá got
adó ke re te ket. Egy fe lôl – az abszt rakt meg írá sá nak
pil la na tá ig – si ke rült el ke rül nünk az osz tály be zá rá -
sát; ha csök ken tett ágy szám mal is, de mind vé gig fo -
gad tunk be te ge ket. Szá mos aka dályt le küzd ve, a
Nap pa li Kór ház is mû kö dik. Más fe lôl ez a hely zet
több fé le mó don is meg ter hel te ka pa ci tá sun kat.
Szem be kel lett néz nünk a hely zet is me ret len sé gé vel
és vál to zé kony sá gá val, egyé ni fé lel mek kel, de a cso -
port szin ten meg je le nô paranoid fan tá zi ák kal is,
ame lyek fer tô zô ké pes sé ge ki ug ró an ma gas nak tûnt.
A hát tér ben in téz mé nyi át ala ku lá sok és az egész ség -
ügyet érin tô vál to zá sok tet ték még bi zony ta la nab bá
azt a ke re tet, amely ben a te rá pi ás fo lya ma tok ról való
gon dol ko dá sunk zaj lott. Ezek is for mál ták mun ka -
mó dun kat és ha tot tak az osz tály lé lek ta ni te ré re, ala -
kí tot ták mind egymással, mind a pá ci en se ink kel való
kap cso la tot. Mû he lyün kön el sô sor ban a te rá pi ás
teamet ért ha tá sok ra fó ku szá lunk. Sze ret nénk kör be -
jár ni, hogy ez a komp lex hely zet mi lyen je len sé gek -
hez ve ze tett az osz tály min den na pi éle té ben, mi lyen
ki hí vá so kat je len tett a lé lek ta ni mun kát il le tô en, és
mi lyen di lem mák elé ál lí tot ta stá bun kat. Eze ken túl
ref lek tá lunk meg ol dá si pró bál ko zá sa ink ra, össze -
gez ve sze ren csé sebb, il let ve ke vés bé jól si ke rült
meg ol dá si kí sér le te in ket. Na gyon kí ván csi ak va -
gyunk má sok ta pasz ta la ta i ra is, sze ret nénk a részt ve -
vôk kel együtt gon dol kod ni.
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A kép zelt be teg?
Az egész ség szo ron gás ke ze lé sé nek nem zet kö zi
irány el vei – ki te kin tés sel az orthorexia nervosára

Kiss-Leizer Már ton, Perczel-Fo rin tos Dó ra
Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Bu da pest
leizermarton@gmail.com

Ter mé sze tes, hogy a COVID-19 jár vány kap csán a leg -
töb bek ben nô az egész ség gel kap cso la tos szo ron gás
mér té ke, azon ban a hipochondriázissal küz dô pá ci -
en sek szá má ra mind ez sa já tos hely ze tet te remt, akár
a mé di á ból ér ke zô, fé le lem kel tô hí rek, akár az egész -
ség ügyi el lá tó rend szer kor lá to zott el ér he tô sé ge mi -
att. A be teg ség szo ron gás az egész ség ügy vak folt já hoz
tar to zik, ugyan is a pá ci en sek nem mu tat nak egy ér tel -
mû pszi chés tü ne te ket, és szo kat lan, té ves hi e del met
táp lál nak az egész sé gi ál la po tuk kal kap cso lat ban.
Ki emel ten fon tos, hogy mind az alap-, mind a

szak el lá tás ban mi nél job ban fel is mer jék és ke zel jék
a je len sé get, ugyan is amíg az ál ta lá nos or vo si gya kor -
lat ban 4–6% a be teg ség elô for du lá si ará nya, az alap -
el lá tás ban a pá ci en sek 5–30%-ánál ész lel he tô fo ko -
zott egész ség szo ron gás. Az elô adá som ban be mu ta -
tott prog resszív el lá tá si mo dell ben, a be teg ség ke ze -
lé se a fel mé rés sel és ér té ke lés sel kez dô dik, amely hez
el en ged he tet len a komp lex, biopszichoszociális
szem lé let és a spe ci fi kus kér dô ívek fel vé te le. Az alap -
el lá tás ban az el sôd le ges cél nem a be teg sze rep meg -
vál toz ta tá sa, ha nem a szo ron gás sal szem be ni meg -
küz dé si ka pa ci tás nö ve lé se, va la mint az át irá nyí tás a
szak el lá tás fe lé, amennyi ben a há zi or vos ezt szük sé -
ges nek ta lál ja.
A szak el lá tás ban el sôd le ge sen vá lasz tan dó a kog-

nitív vi sel ke dés te rá pia (CBT), mely nek fôbb ele mei a
ket tôs te rá pi ás szer zô dés, a konceptualizálás és a
kog nitív átstrukturálás, ame lye ket egy 50 éves, hipo -
chondriázissal küz dô nô be teg ese tén ke resz tül mu -
ta tunk be. A CBT ered mé nyes sé ge a ha té kony ság -
vizs gá la tok metaanalízise alap ján több szö rö sen alá -
tá masz tott, a ke ze lést kö ve tô en relapszus csak a be -
te gek 14%-ánál fi gyel he tô meg, a te rá pia ha tá sá ra a
be te gek 35–70%-a ja vul. Amennyi ben a CBT nem el -
ér he tô vagy nem ha té kony, má sod la go san vá lasz -
tan dó a mindfulness ala pú te rá pia, míg a farma ko te -
rápia csak a ke ze lés har ma dik vo na lá ban me rül fel.
A mo dern tár sa dal mi be ren dez ke dés egyik új

szind ró má ja az orthorexia nervosa, amely az egész -
sé ges nek tar tott éte lek kény sze res, ki zá ró la gos fo -
gyasz tá sát je len ti. Fon tos jel lem zô je, hogy eb ben az
eset ben az étel mi nô sé gét érin ti szi go rú kont rol lá lás,
mely nek ha tá sá ra az étel él ve ze te el ve szí ti je len tô sé -
gét és csak az ér té kes táp anya gok be vi te le kap sze re -
pet. A be mu ta tott vizs gá lat sze rint az orthorexiára

va ló haj lam ma gas egész ség szo ron gás sal jár együtt,
az egész sé ges ét ke zés mel let ti el kö te le zô dést te hát
az egész sé gi ál la pot tal kap cso la tos ag go da lom is je -
len tô sen be fo lyá sol ja.



Gon do zói kerekasztal az el múlt év tük ré ben –
avagy sze mel vé nyek min den nap ja ink ból

Kiss-Szô ke An na1, Fülemile Ju dit2,
Gyöm bér Szil via3, Her ceg At ti la1, He rold Krisztián4,
Réz Csil la1, Slezák Ad ri enn5, Tör tei Anasztázia6
1 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK – Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai
Köz pont – Pszichiatriai Kli ni ka, Járóbeteg szak ren de lés
és gon do zás, Sze ged;

2 Hor gony Pszichiátriai Be te ge kért Köz hasz nú Ala pít vány,
Veszp rém;

3 BKMK Fel nôtt Pszichiátriai és Addiktológiai Szak ren de lô
és Gon do zó, Kecs ke mét;

4 Kö zös sé gért Ala pít vány Kö zös sé gi Szol gál ta tá sok Dél-Ba ra nya,
Dél-Ba ra nya;

5 Nyírô Gyu la Or szá gos Pszichiátriai és Addiktológiai In té zet
Pszichiátriai Gon do zó, Bu da pest;

6 Pé csi Tu do mány egye tem PPK Men tál hi gi é nés Járóbetegrendelés
és Gon do zó, Pécs

kissszoke@gmail.com

A vi lág jár vány idô sza ka az ed dig meg szo kott hoz ké -
pest sok kal na gyobb hord ere jû al kal maz ko dást tett
szük sé ges sé, sok kal rö vi debb idô alatt. Szán dé kunk
sze rint a kerekasztal a COVID-19 pandémiához va ló
al kal maz ko dá sok ból és a jár vány kö vet kez mé nye i bôl
vil lant fel pél dá kat, de a jár vány tól tel je sen füg get le -
nül meg lé vô kér dé se ket is fel vet. Össze fû zi a fel ve té -
se ket, hi szen bár me lyik gon do zó ban, járóbetegellá -
tási he lyen is dol go zunk, fe la da ta ink ha son ló ak, így
ezek a kér dé sek so kun kat fog lal koz tat nak.
A kecs ke mé ti te am fel ve té sé ben a be mu ta tott ese -

t(ek) kap csán meg je le nik a poszt-COVID szind ró ma
gya kor la ti je len tô sé ge, ami va ló já ban egy új kór kép,
és ke ze lé sé nek ne héz sé gét pont az ad ja, hogy a bio-
pszi cho-szo ci á lis te rü let va ló ban min den ré szét
érin ti.
Be te kin tést nyer he tünk, ho gyan re a gált a jár vány -

ügyi in téz ke dé sek okoz ta vál to zá sok ra a pé csi Men -
tál hi gi é nés In té zet. A vál to zá so kat leg in kább a kap -
cso lat tar tás te kin te té ben ész lel he tô ne héz sé gek és
le he tô sé gek kap csán fog juk be mu tat ni.
Az OKEE kép vi se lô jé tôl meg tud juk, mi lyen alap ve -

tô ne héz sé gek kel kel lett szem be néz ni a be te ge ink kel
szin tén fog lal ko zó kö zös sé gi pszichiátriai ellátóhe-
lyeknek, és ho gyan si ke rült meg küz de ni ve lük.
A veszp ré mi nap pa li el lá tás ban mû kö dô cso port

kap csán egy összeg zést ka punk az online cso por to -
zás sal kap cso la tos meg fi gye lé sek rôl, meg mu tat va a
dön té sek hát te rét, oka it, az önreflektív mun ka sze re -
pét az online mun ka mód buk ta tó i nak fel is me ré sé -
ben.
Sze ge di szak dol go zó kol lé gá ink a jár vány hely zet -

tôl füg get len kér dést bon col gat nak: Kié is a be teg va -
ló já ban? Fel hív ják a fi gyel met a gya kor lat ban el lá tott
te vé keny sé gek és a tör vé nyek ben, szak mai aján lá -
sok ban sze rep lô el lent mon dá sok ra, s hogy ezek re a

leg több he lyen a szo kás rend sze rin ti mun ka vég zés a
vá lasz. De va jon ma rad hat-e ez így?
Be te kin tést kap ha tunk egy fô vá ro si gon do zó ban

né hány éve meg je lent je len tôs sze mély ze ti krí zis
meg ol dá sá ra, ho gyan le he tett eb bôl egy va do na túj
te am-et lét re hoz ni, ho gyan épí tet ték fel „a kály há tól
kezd ve” a be teg el lá tást, fej lesz tet ték a gon do zást,
mi lyen ér té kek re épí tik mun ká ju kat, va la mint, ho gyan
se gí tet te az EESzT be ve ze té se és a jár vány egy mo -
dern gon do zó ki épí té sét, il let ve a to váb bi fej lesz té -
sek mi lyen irány ba mu tat hat nak.
Szá mí tunk a je len lé vôk ak ti vi tá sá ra, az egyes té -

má hoz va ló kap cso ló dás ra, vagy ép pen kri ti kák meg -
fo gal ma zá sá ra, az együtt gon dol ko dás ra.
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Gon do zó új kön tös ben

Kiss-Szô ke An na, Mlinarics Ré ka, Be csei Ti bor né
Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai
Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka, Járóbeteg szak ren de lés és gon do zás,
Sze ged
kissszoke@gmail.com

1956-ban in dult a pszichiátriai gon do zás Sze ge den,
és hosszú utat járt be az el múlt 65 év ben, las san el ér -
ve a nyug díj kor ha tárt. Sze ren csé re nem vo nul tunk
nyug díj ba, el len ke zô leg: egy EFOP pá lyá zat se gít sé -
gé vel, a COVID-19 hoz ta ve szély hely zet kö ze pén, egy
szá munk ra fel újí tott épü let be köl töz het tünk (ol tó -
pon tok nak ad va át ed di gi he lyün ket). Ezen a meg -
újult hely szí nen ta pasz ta la ta ink ból és egy re fo gyat -
ko zó erô for rá sa ink ból merítkezve kell be lül rôl is
meg újul nunk, ami sok kal ne he zebb nek ígér ke zik,
mint a fi zi kai vál to zás.
Az el múlt év tör té ne té hez tar to zik az is, ahogy a

jár vány hely zet hez pró bál tunk al kal maz kod ni: Mi lyen
mun ka rend-vál toz ta tás sal si ke rült át vé szel nünk a
jár vány ed di gi hul lá ma it? Mi ben volt se gít sé günk re
és ho gyan ne he zí tet te min dezt az inf rast ruk tú ra? Egy
év vel ez elôtt, ta vasszal, még sok tar ta lék volt bennünk
is, be te ge ink ben is. 2021 már ci u sá ban vi szont nem
csak a jár vány esz ka lá ló dott is mét, ha nem a sze mély -
zet ben is tör tén tek vál to zá sok. A szá mok se gít sé gé -
vel be pil lant ha tunk, ho gyan ala kult a be teg for ga lom
az el múlt év so rán, és mi lyen ki hí vá sok ra kell még
fel ké szül nünk.

Szü lé sze ti és nô gyó gyá sza ti osz tá lyon
al kal maz ha tó pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók ja vas la tai

Knyihár An na1, Il lés Szil via2
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gi ai Tan szék,
Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Szü lé sze ti és Nô gyó gyá sza ti Kli ni ka,
Bu da pest

knyiharanna@gmail.com

A szü lé sze ti és nô gyó gyá sza ti osz tá lyo kon a szak mai
irány el vek (EMMI, 2019) hang sú lyoz zák a be teg- és
csa lád köz pon tú el lá tás je len tô sé gét, az in ter disz cip -
li ná ris együtt mû kö dés ré sze ként a pszi cho ló gi ai el lá -
tás fon tos sá gát. A komp lex el lá tás és mo dern gyógyí -
tás szem lé le te alap ján a Semmelweis Egye tem Szü lé -
sze ti és Nô gyó gyá sza ti Kli ni ká ján mind a fek vô- (ál -
ta lá nos nô gyó gyá szat, terhespatológiai osz tály, szü -
lé szet, gyer mek ágyas osz tály), mind a já ró be te gek és
hoz zá tar to zó ik ré szé re biz to sí tott a pszi cho ló gi ai tá -
mo ga tás. A perinatális idô szak egy nor ma tív krí zis ál -
la pot, amely ön ma gá ban is je len tô sen igény be ve szi
az egyén meg küz dô ka pa ci tá sa it, de akár ki is me rít -
he ti azo kat. Az ek kor át élt él mé nyek hosszú tá von
kihat nak az anyák és csa lád juk fi zi kai és ér zel mi ál -
lapo tá ra. Mind emel lett a kró ni kus nô gyó gyá sza ti
beteg sé gek nél és a ter mé keny sé gi prob lé mák nál
meg je le nô fo ko zott stressz ál la pot, fáj dal mak is ne -
ga tív ha tás sal van nak az élet mi nô ség re, be fo lyá sol -
ják a pár kap cso la tot és a pszi chés jó lé tet.
En nek okán cé lul tûz tük ki a ko ráb ban és újon nan

meg je lent ha zai és nem zet kö zi irány el vek össze fog -
la lá sát és be mu ta tá sát a sa ját szak mai ta pasz ta la tok -
kal ki egé szít ve, mely út mu ta tó ként szol gál hat a te rü -
le ten a pá lyá ju kat kez dô kol lé gák nak, il let ve se gít heti
a más társ te rü le ten dol go zó szak em be rek kel va ló
együtt mû kö dést.
Elô adá sunk ban ki té rünk a vá ran dós ok pszi cho ló -

gi ai szem pon tú szû ré sé re és gon do zá sá ra, a pszicho -
edukáció je len tô sé gé re ezen a te rü le ten, a krí zis in ter -
ven ci ó ra, a perinatális és posztnatális idô szak pszi -
chés za va ra i nak a ke ze lé sé re, a nô gyó gyá sza ti kró ni -
kus be te gek pszi cho ló gi ai gon do zá sá ra, a med dô -
ség gel küz dôk pszi cho ló gi ai el lá tá sá ra, il let ve a peri-
natális vesz te sé gek fel dol go zá si le he tô sé ge i re. A fel -
so rolt te rü le te ken al kal maz ha tó in ter ven ci ó kat rö vid
eset rész le tek kel szem lél tet jük.



Neurodevelopmentális za va rok di ag nosz ti ká ja
gyer mek- és felnôttkorban: Az ADHD Child
Evaluation (ACE), ADHD Child Evaluation+ (ACE+)
és a Diagnostic Autism Spectrum Interview (DASI)

Kollárovics Nó ra1,2, Ferenczi-Dallos Gyöngy vér3, Kiss-
Sinka Lea4, Tor zsa Tí mea5, Prekop Csil la6, Bí ró And -
rea7, Roszik-Volovik Xénia8, Far kas Ber na dett Frida1,
Mullens Hannah9, Young Susan10, Ba lázs Ju dit3,2,11
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Pszichiátria Prog ram, Bu da pest;

2 Nem zet kö zi Cse pe re dô Ala pít vány, Bu da pest;
3 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Pszi cho ló gia In té zet
Fej lô dés- és Kli ni kai Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest;

4 Pest Me gyei Pe da gó gi ai Szak szol gá la tok Ér di Tag in téz mény, Érd;
5 Pest Me gyei Pe da gó gi ai Szak szol gá la tok Budakeszi
Tag in téz mény, Budakeszi;

6 Men ta ház Kft Zöld al ma Di ag nosz ti kai és Fej lesz tô Köz pont,
Szé kes fe hér vár;

7 Schoen Clinic Newbridge, Newbridge, Ang lia;
8 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Pszi cho ló gi ai
Dok to ri Is ko la, Fej lô dés- és Gyer mek kli ni kai Prog ram, Bu da pest;

9 Imperial College Lon don, Lon don, Ang lia;
10 University of Bath, Bath, Ang lia;
11 Bjorknes University College, Os lo, Nor vé gia
norakollarovics@gmail.com

Hát tér: A fi gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var
(ADHD) és az autizmus spekt rum za var (ASD) kli ni -
kai di ag nosz ti ká já ban ki hí vást je lent het a kli ens fej -
lô dés tör té ne té nek, hossz met sze ti anam né zi sé nek
kö rül te kin tô fel tér ké pe zé se, a dif fe ren ci ál di ag nosz -
ti kai kér dé sek, komorbiditások fenn ál lá sá nak rend -
sze re zett át gon do lá sa.
Cél: Ku ta tó cso por tunk cél ja a klinikumban és a ku -

ta tá sok so rán is könnyen hasz nál ha tó, az ADHD és
ASD di ag nosz ti zá lá sá ra al kal mas esz kö zök ha zai
adap tá lá sa, me lye ket elô adá sunk ban sze ret nénk be -
mu tat ni.
Mód szer: Az ADHD Fel mé ré se Gyer mek kor ban

(ACE), az ADHD Child Evaluation+ (ACE+) és a Diag -
nostic Autism Spectrum Interview (DASI) kér dô ív -
csa lá dot Susan Young dol goz ta ki, ma gyar nyel vû
adap tá lá sát ku ta tó cso por tunk vég zi. A kér dô ívek in -
gye ne sen el ér he tôk.
Ered mé nyek: Az ACE gyer mek kor ban hasz nál ha tó,

az ACE+ en nek felnôttkori vál to za ta, a DASI gyer mek-
és felnôttkorban egya ránt al kal maz ha tó, mind egyik
fé lig-struk tu rált in ter jú. Az esz kö zök il lesz ked nek a
Men tá lis Be teg sé gek Di ag nosz ti kai és Sta tisz ti kai Ké -
zi köny ve 5. ki a dá sa kri té ri u ma i hoz.
ACE, ACE+ és DASI szer ke ze te: 1. de mog rá fi ai ada -

tok, ko rai ri zi kó té nye zôk, kór tör té net, tár sas kap cso -
la tok, csa lá di anam né zis fel mé ré se; 2. a kór kép fô tü -
ne te i nek, és azok fenn ál lá sa ese tén a funk ció ká ro so -
dás mér té ké nek fel tér ké pe zé se ott ho ni/is ko lai/mun -
ka he lyi/egyéb kör nye zet ben (a tü ne tek meg je le né -
sét de monst rá ló pél dák se gí tik a kli ni kai meg íté lést);

3. „Meg fi gye lé sek” rész: a vizs gá lat ve ze tô fel je gyez -
he ti a kli ens sel kap cso la tos meg fi gye lé se it; 4. dif fe -
ren ci ál di ag nosz ti kai kér dé sek, tár su ló za va rok meg -
fon to lá sa.
ACE, ACE+ és DASI fel vé te le: kép zett szak em ber

ve szi fel, gyer me kek ese té ben kö ze li hoz zá tar to zó val
és a gyer mek kel, fel nôt tek ese té ben a kli ens sel, de az
in ter jú ba be von ha tó az ôt jól is me rô sze mély is. Is ko -
lai jel lem zést, egyéb szak mai do ku men tá ci ót is ér de -
mes fi gye lem be ven ni.
ACE, ACE+ ha zai adap tá lá sa: az an gol nyel vû kér -

dô ívek for dí tá sa, vissza for dí tá sa, har mo ni zá lá sa,
elô ze tes vizs gá la ta, vég le ge sí té se. Az ACE és ACE+
kér dô ív ma gyar nyel vû vál to za tá nak validálása fo lya -
mat ban van, „arany stan dard ként” a Mi ni Inter natio -
nal Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.) kér dô ívet
hasz nál juk.
DASI ha zai adap tá lá sa: az an gol nyel vû kér dô ív

for dí tás-vissza for dí tá sá nál tar tunk.
Meg be szé lés: Az esz kö zök be mu ta tá sá val sze ret -

nénk fel hív ni kol lé gá ink fi gyel mét a neurodevelop-
mentális za va rok kö rül te kin tô di ag nosz ti ká já nak
kulcs fon tos sá gú sze re pé re, le he tô sé ge i re.
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Pszi cho ló gia és on ko ló gia szö vet sé ge:
ke re tek, ha tá rok és ki hí vá sok

Koncz Zsu zsa
Semmelweis Egye tem ÁOK Ma ga tar tás tu do má nyi In té zet,
Bu da pest
zsuzska.koncz@gmail.com

A rá kos meg be te ge dés ki ala ku lá sá nak rej té lye év szá -
za dok óta fog lal koz tat ja az em be ri sé get. A ha son ló an
ti tok za tos nak tû nô ér zel mi éle tet so kan össze füg gés -
be hoz ták ve le. Ké sôbb a fel té te le zé se ket fel vál tot ták
az ’50-es évek ben in du ló tu do má nyos ku ta tá sok, me -
lyek men tén a pszi cho ló gia pár be széd be lép he tett az
on ko ló gi á val. El szánt szak em be rek több év ti ze d es
ki tar tó mun ká ja nyo mán szö vet ség ala kul ha tott ki a
két szak te rü let kö zött, ami bôl meg szü le tett az
onkopszichológia. Ma már a pszi cho ló gi ai be avat ko -
zá sok alap ve tô ré szét ké pe zik az on ko ló gi ai el lá tás -
nak, vi szont ke re te i nek és ha tá ra i nak ki ala kí tá sa ko -
moly ki hí vást je lent a szak em be rek szá má ra. En nek
egyik oka, hogy az on ko ló gi ai kör nye zet ben vég zett
pszi cho ló gi ai mun ka sa já tos sá gai el té rô ek a ha gyo -
má nyos ke re tek tôl, va la mint nél kü löz he tet len hoz zá
az on ko ló gi ai szak nyelv és kol lé gák meg is me ré se,
ami idôt, fi gyel met, tü rel met igé nyel. A ma gyar or -
szá gi onkopszichológiai szak kép zés hi á nyá ból adó -
dó an ezen a szak te rü le ten a tá jé ko zó dás, be ta nu lás
je len tôs sze mé lyes el kö te le zô dést, a szak em be rek
kö zött egy más irán ti tisz te le tet és fo lya ma tos, köl -
csö nös kom mu ni ká ci ót igé nyel. Más fe lôl a pszi cho -
ló gus ra ne he ze dô ér zel mi nyo más is igen spe ci á lis.
Elô adá som ban be te kin tést nyúj tok az onkopszi-

chológia tör té ne té be, a da ga na tos meg be te ge dé sek
ki ala ku lá sá ban té ve sen al kal ma zott lel ki ha tá sok el -
mé le te i tôl a tu do má nyo san meg ala po zott multidisz-
ciplináris te am-mun ká ig. Fel ve tem az on ko ló gi ai
meg be te ge dés hez kap cso ló dó gya ko ri lel ki ne héz sé -
ge ket és ezek ke ze lé si le he tô sé gét, kü lö nös te kin tet -
tel a pszi cho ló gus–pá ci ens kap cso lat sa já tos sá ga i ra
és a kom pe ten cia ha tá rok kal kap cso la tos ké nyes kér -
dé sek re.

Em lô rák kal küz dô nôk pszi cho ló gi ai jel lem zôi,
va la mint ki egé szí tô és al ter na tív te rá pi ás
vá lasz tá sai a mû té ti idô szak ban

Koncz Zsu zsa1, Gyôrffy Zsu zsa1, Mát rai Zol tán2

1 Semmelweis Egye tem ÁOK Ma ga tar tás tu do má nyi In té zet,
Bu da pest;

2 Or szá gos On ko ló gi ai In té zet Em lô- és Lágyrészsebészeti Osz tály,
Bu da pest

zsuzska.koncz@gmail.com

Elôz mé nyek: A ki egé szí tô és al ter na tív me di ci na
(KAM) nép sze rû sé ge az el múlt év ti ze d ek ben je len tô -
sen meg nôtt. Em lô rák kal di ag nosz ti zált nôk 45%-a,
fi a tal em lô rá kos nôk 62,5%-a hasz nál KAM-ot. Az em -
lô da ga na tos nôk kö zött a KAM hasz ná lók jel lem zô en
fi a ta lab bak, ma ga sabb is ko lai vég zett ség gel, jö ve de -
lem mel és szo ci á lis stá tusszal ren del kez nek, és vá ro -
si kör nye zet ben él nek. A KAM hasz ná lat fô cél ja kö -
rük ben az ál ta lá nos egész sé gi ál la pot és jól-lét ja ví tá -
sa, a szisz té más ke ze lé sek tá mo ga tá sa, mel lék ha tá -
sa i nak csök ken té se és az im mun rend szer erô sí té se, a
pszi cho ló gi ai distressz tü ne te i nek csök ken té se, a
kont roll ér zé sé nek vissza szer zé se, va la mint elé ge -
det len ség a kon ven ci o ná lis or vos lás sal. Ma gyar em -
lô rá kos nôk KAM hasz ná la tá ról alig ren del ke zünk
adat tal.
Mód szer: Kér dô íves vizs gá la tun kat az Or szá gos

On ko ló gi ai In té zet Em lô- és Lágyrészsebészeti Osz -
tá lyán vé gez tük a bent fek vô, em lô rák mi att mû tét re
vá ró nô be te gek kö ré ben (n=146). A kér dô ív ben a
szociodemográfiai ada tok mel lett rá kér dez tünk
anamnesztikus ada tok ra, vizs gál tuk a tár sas tá mo ga -
tást, a KAM irán ti at ti tû döt és hasz ná la tot, va la mint
pszi cho ló gi ai mu ta tó kat (dep resszió, szo ron gás,
meg küz dés, egész ség kont roll). A kér dô ív ada ta i hoz
il lesz tet tük az egész ség ügyi do ku men tá ció ada ta it.
Ered mé nyek: A kér dô ív ki töl té se kor a vá lasz adók

51%-a ka pott már ke mo te rá pi át és 21% su gár te rá pi -
án is túl volt. A meg kér de zet tek 70,5%-a hasz nál va -
la mi lyen KAM ké szít ményt és 63,7%-a gya ko rol va la -
mi lyen ön se gí tô módszert. A ter mé szet gyó gyá szat és
a ho lisz ti kus egész ség szem lé let iránt po zi tív at ti tûd
jel lem zô, va la mint a tár sas kül sô kont roll és a bel sô
kont roll szin te azo nos mér ték ben meg ha tá ro zó a
min tá ban, míg a vé let len kül sô kont roll ke vés bé
hang sú lyos. A dep resszió- és szo ron gásér ték emel -
ke dett a min tá ban.
Konk lú zió: A KAM hasz ná lat a ma gyar em lô rá kos

nôk kö ré ben is szá mot te vô. Mi vel a KAM a gyógy -
szer köl csön ha tá sok mi att ve szé lye ket is hor doz, és a
be te gek nagy ré sze nem be szé li meg a KAM al kal ma -
zá sát or vo sá val, rend kí vül fon tos fel mér nünk en nek
gya ko ri sá gát, va la mint lé lek ta ni és kli ni kai össze füg -
gé se it. Ered mé nye ink rá mu tat nak ar ra, hogy a be te -
gek nek nem csak kont roll igé nyük do mi náns, de or vo -



suk ra is nagy mér ték ben hall gat nak, va la mint ér zel mi
igé nye ik is meg ha tá roz zák te rá pi ás vá lasz tá sai kat. 
A pszi chés ál la pot és szük ség le tek is me re té re ala poz -
va adek vát pszi cho ló gi ai in ter ven ci ó kat hoz ha tunk
lét re, il lesszünk azo kat az on ko ló gi ai ke ze lés me net -
be, ami je len tô sen ja vít hat ja az or vos–be teg kap cso -
la tot és a be teg el lá tást egya ránt.

A re ha bi li tá ció új ér tel me zé se a pszichiátriában –
El sô rész

Ko sza Ida
Gálfi Bé la Gyógy ító és Re ha bi li tá ci ós Nonprofit Kor lá tolt
Fe le lôs sé gû Tár sa ság, Pomáz
ko sza@galfi.net

A COVID-19 pandémia az em be ri ség törtnetében pa -
ra dig ma vál tást ho zott. Éle tünk so ha nem lesz olyan,
mint volt.
Meg je lent a COVID-19 vírus pandémiában a poszt-

COVID szindróma, és nö vek szik a poszt tra u más lel ki
za va rok szá ma. Már le ír tam a köz el múlt ban egy rö vid
ta nul mány ban, hogy a pszichiátriában a re ha bi li tá -
ció fe la da ta nem ki zá ró lag a nagy kór ké pek gyógy ítá -
sa. A men tá lis be teg sé gek tel jes ver ti ku ma igé nyel
re ha bi li tá ci ót. Az esz köz tár ki dol go zá sa, bô ví té se is
szük sé ges sé vált.
Most azon ban még több rôl van szó.
A ví rus és mu tán sa i nak el ter je dé se az em be ri szer -

ve ze tet tel jes egé szé ben meg be te gít he ti. Ma még
nem is tu dunk min dent a poszt-COVID szind ró má -
ról, de azt pl. tud juk, hogy sú lyos pszichiátriai kö vet -
kez mé nyei is le het nek, fô ként dep resszió. Ezek meg -
je len het nek min den élet kor ban, így gyer mek kor ban
is.
Nö vek szik a poszt tra u más be te gek szá ma, és lé -

nye ges, hogy a tra u má ra sok kal erô sebb re ak ció je le -
nik meg, mint ami in do kolt vol na. Le het ne so rol ni a
tü ne te ket, amik rôl a túl élôk be szá mol nak. Iga zi pszi -
cho ti kus tü ne tek is meg je len tek. A kognitív funk ci ók
de fi cit jé rôl is tu dunk. Nagy prob lé ma az is, hogy a
karanténhelyzet mi att so kan ma gá nyo sak ká vál nak.
Új gyógy ítá si mód sze rek be ve ze té se vá lik szük sé ges -
sé, s ez is az új te rá pi ás le he tô sé gek ki dol go zá sa, a re -
ha bi li tá ció fe la da ta.
Nagy or szá gos fe la dat a ku ta tás.
A vak ci na is fon tos, de tud juk, hogy az ed di gi ek ha -

té kony sá ga vé ges. És ak kor ha új ra kell ol ta ni, ho -
gyan lesz.
A jö vô egy uni ver zá lis vak ci na ki dol go zá sa. A Sinai

Hegy Egye tem ku ta tócso port ja Dr. Florian Krammer
fi a tal ku ta tó ve ze té sé vel egy ki mé ra hemagglutinin
ala pú uni ver zá lis inf lu en za-vak ci na ki fej lesz té sén
dol goz nak.
Teilhard de Chardinmond ta, hogy a vi lág ban a har -

ma dik év ez red lesz a sze mé lyes bel sô szub jek tív vi -
lág ku ta tá sá nak ide je.
Mind ez sú lyos kér dés, és a gyógy ítás ban a pszi chi -

átriai re ha bi li tá ció mód sze re i nek szé le sebb spekt ru -
mát kell al kal maz nunk. A hely zet te hát a te rá pi ás
atti tûd vál to zá sát is igény li.
Idéz ve Pilinszky Já nos vé le mé nyét, aki Pop per Pé -

ter rel foly ta tott vi tá já ban azt mond ta, hogy mind -
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azok, akik nek a fog lal ko zá sa pszi-vel kez dô dik, azt
mond ják, hogy a prob lé mát meg kell ol da ni. De sze -
rin te nem prob lé ma van, ha nem tra gé di ák, és csak
az ir ga lom lé te zik.

A re ha bi li tá ció új ér tel me zé se a pszichiátriában –
Má so dik rész

Ko sza Ida
Gálfi Bé la Gyógy ító és Re ha bi li tá ci ós Nonprofit Kor lá tolt
Fe le lôs sé gû Tár sa ság, Pomáz
ko sza@galfi.net

A Pszichiátriai Vi lág szö vet ség is 3 éve meg szer vez te a
val lás és spi ri tu a li tás szek ci ó ját. Tud juk, hogy a
gyógy ítás ban nagy sze re pe lesz a spi ri tu a li tás fo gal -
ma nyúj tot ta adott sá gok nak.
A te rá pi ás at ti tûd ben a sze re tet ener gi á já nak kell

ér vé nye sül nie, az ir ga lom nak. Ez hoz hat se gít sé get a
sú lyos élet hely ze tek ben, az új vi lág okoz ta lel ki sé rü -
lé sek ben. Ez a re ha bi li tá ció nagy fe la da ta.



A Deb re ce ni Egye tem Pszi cho te rá pi ás
Osz tá lyán al kal ma zott cso port sé ma te rá pia
kö ze li és hosszútávú ha té kony sá gá nak
vizs gá la ta

Ko vács At ti la Ist ván, Éger há zi Ani kó,
Kul csár Eme se
Deb re ce ni Egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka,
Deb re cen
kovacsa1@hotmail.com

Farrell és Shaw (2012) el sô sor ban borderline be te -
gek re ki dol go zott cso port sé ma te rá pi ás tech ni ká já -
nak intenzifikált vál to za tát 2018 óta, ezidáig hat tur -
nus ban al kal maz tuk Pszi cho te rá pi ás Osz tá lyun kon.
Az ere de ti aján lás sze rint a cso port te rá pia 44 he tes
idô tar tam ban já ró be te gek be vo ná sá val he ti egy
ülés ben zaj lik. A Pszi cho te rá pi ás Osz tá lyun kon fek vô
be te gek 8 hé tig, he ti há rom ülés ben, más fél órás idô -
tar tam ban vet tek részt a te rá pi án.
A ho mo gén borderline be teg cso por tok ban bi zo -

nyí tot tan ha té kony ke ze lé si for má tól több pon ton is
el tér tünk. A cso port sé ma te rá pia fek vô be teg-el lá tás
ke re té ben le he tô sé get ad gya ko ribb ülés szám meg -
ha tá ro zá sá ra, il let ve a te rá pi ás fo lya ma tot ki egé szí tô,
azt te ma ti ku san kö ve tô ver bá lis és nonverbális cso -
port te rá pi ák al kal ma zá sá ra is. A he te ro gén be teg cso -
port ban a kü lön bö zô sé ma mó dok job ban meg je le -
nít he tôk, azok kal lát vá nyo sab ban szem be sül nek és
azo no sul nak a pá ci en sek, in ten zí veb bé té ve a te rá pi -
ás mun kát. Cé lunk a ha té kony gyógy ítás ér de ké ben a
ki ala kí tott te rá pi ás el ren de zés ered mé nyes sé gé nek
vizs gá la ta. Ed dig öt cso port nál vet tünk fel pszi cho ló -
gi ai tesz te ket, il let ve a cso port te rá pi á ban egy év nél
ré geb ben részt vett pá ci en sek ese té ben az után kö ve -
tést is meg kezd tük.
A vizs gált cso por tokban résztvevôk élet ko ra 22 és

59 év kö zött volt. 2 pá ci ens lé pett ki a cso port el sô és
má so dik ülé se után, ôket a vizs gá lat ból ki vet tük. 27 nô
és 5 fér fi ada ta it dol goz tuk fel. Di ag nó zi sa ik kró ni kus
han gu lat za var, kény szer be teg ség, szomatizációs
zavar, borderline és ke vert sze mé lyi ség za var vol tak.
A cso port te rá pia meg kez dé se elôtt és le zá rá sa után a
kö vet ke zô tesz te ket töl töt ték ki a cso port ta gok: Sé ma
Kér dô ív, Sé ma mód Kér dô ív, Beck Dep resszió Kér dô -
ív (21), Spielberger Ál la pot- és Vo nás szo ron gás Ská -
la, Antonovsky-fé le Rö vi dí tett Koherenciaérzés Kér -
dô ív, Egész sé gi Ál la pot Kér dô ív. A be vá lasz tott pá ci -
en sek a je len tôs dep resszi ós és szo ron gá sos tü ne te -
ket mu ta tó tar to mány ban he lyez ked tek el a Beck és
Spielberger kér dô ívek alap ján (Beck21 28±8,7, STAI-S
60±9,2, STAI-T 55±6,3). A cso port te rá pia meg kez dé -
se elôtt a koherenciaérzés az át lag alat ti vagy az át la -
gos al só tar to má nyá ban volt (58±13,5). A cso port -
terá pi át kö ve tô en a Beck Dep resszió Kér dô ív és a

Spiel berger Ál la pot szo ron gás Kér dô ív pont szá mai 
a leg több pá ci ens ese té ben csök ke nést mu tat tak. 
A pá ci en sek koherenciaérzése ja vult, több nyi re az
át la gos tar to mány ba ke rült.
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Pszi cho te rá pi ás osz tály utá ni „élet”:
am bu láns vissza já ró cso port – szín tér vál tá sok
a jár vány men tén és en nek ha tá sa a cso port
mû kö dé sé re

Ko vács Il di kó1, Sze ke res Szil via2, Tóth Eri ka1
1 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Szent-Györ gyi Al bert
Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged;

2 Gradus Med Kft., Kis te lek
kovacs.ildiko.1@med.u-sze ged.hu

A Sze ge di Tu do mány egye tem Pszichiátriai Kli ni ká já -
nak Pszi cho te rá pi ás rész le ge az osz tály ról tör té nô
ha za bo csá tást kö ve tô en le he tô sé get nyújt am bu láns
ke re tek kö zött, nyílt vé gû, af fek tív for ma kö rön be lül
di ag nosz ti kai szem pont ból he te ro gén be teg anyag
szá má ra cso port-pszi cho te rá pi ás utó gon do zás ra. A
pszi cho te rá pi ás cso port sze mély köz pon tú szem lé let -
ben, ki kép zô szakpszichoterapeuta ve ze té se és szu -
per ví zi ó ja mel lett mû kö dik, há rom te ra pe u ta ve ze té -
sé ben. A vissza já ró pszi cho te rá pi ás cso port 2019
júli u sá ban in dult el sze mé lye sen, és ezt a mû kö dé -
sün ket kel lett át me ne ti tech ni kai szü net után, a be -
te gek igé nye i hez is al kal maz kod va, a jár vány hely zet -
nek meg fe le lô, online szín tér re he lyez ni. A tech ni kai
ne héz sé gek mel lett szak mai ki hí vá sok kal is szem be
kel lett néz nünk. Nyá ron egy rö vid idô re vissza tér -
tünk sze mé lyes ülé sek re, majd a pandémia esz ka lá ló -
dá sá val ôsszel is mét a vir tu á lis tér ben kel lett foly tat -
nunk a mun kát. Je len elô adás ke re té ben be mu tat juk
az am bu láns vissza já ró cso port mû kö dé sét, an nak
he lyét és sze re pét a jár vány hely zet men tén át- és új -
ra szer ve zô dô osz tá lyos és am bu láns pszi cho te rá pi ás
el lá tás ban, to váb bá esetvignetták se gít sé gé vel is mer -
tet jük gya kor la ti ta pasz ta la ta in kat, fel me rü lô di lem -
má in kat. Kü lön hang súllyal mu tat juk be a jár vány -
hely zet sú lyos bo dá sa/eny hü lé se men tén a cso port
sze mé lyes és di gi tá lis szín tér vál tá sa it, ezek ha tá sa it a
cso port di na mi ká já ra és mû kö dé sé re, ki emel ve az
online vs. sze mé lyes tér nyúj tot ta le he tô sé ge ket és
ha tá ro kat, il let ve konk rét eset pél dán szem lél tet jük
az online szín tér nek a meg ala po zott kli ni ku si dön -
tés ho za talt kor lá to zó ha tá sát.

A bordeline sze mé lyi ség za var ke ze lé sé ben
al kal maz ha tó kli ni kai pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók
irány el vei

Ko vács Il lés Áron, Perczel-Fo rin tos Dó ra
Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Bu da pest, XII.
kovacs.illes_aron@med.semmelweis-univ.hu

A borderline sze mé lyi ség za var az egyik leg gyak rab -
ban di ag nosz ti zált sze mé lyi ség za var, mely nek elô -
for du lá si gya ko ri sá ga az ál ta lá nos né pes ség kö ré ben
0,0–5,5% kö zött van, míg a kli ni kai el lá tás ban ez a
szám jó val ma ga sabb: kö rül be lül 15%-os a BPD gya -
ko ri sá ga a pszichiátriai fek vô be te gek kö ré ben. A sze -
mé lyi ség za var sú lyos sá gá ból és gya ko ri sá gá ból adó -
dó an ki emel ten fon tos kér dés, hogy mi lyen bi zo nyí -
tot tan ha té kony ke ze lé si mó dok kal se gít het jük a be -
te gek gyó gyu lá sát.
Je len mun kánk ban ezért azt tûz tük ki cé lul, hogy

nem zet kö zi irány elv alap ján ki dol go zunk ma gyar
aján lást a be teg ség kor sze rû, farmakoterápia al kal -
ma zá sa mel let ti ke ze lé sé re, a borderline sze mé lyi ség -
za var ral élôk pszi cho ló gi ai el lá tá sá ra/tá mo ga tá sá ra.
A brit National Institut for Health and Care Excel -

lence ál tal ki adott borderline sze mé lyi ség za var ban
al kal maz ha tó in ter ven ci ók irány el ve it vet tük ala pul
(NICE Guideline), mely irány elv sor ra ve szi a farma -
koterápiás le he tô sé gek mel lett a pszi cho ló gi ai in ter -
ven ci ók egyes as pek tu sa it. Ezen fe lül a specikfius
pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók ra vo nat ko zó ha té kony -
ság vizs gá la to kat te kin tet tük át.
Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy a borderline

sze mé lyi ség za var ral küz dôk kor sze rû, ha té kony el lá -
tá sá hoz nél kü löz he tet len az át fo gó és multidiszci-
plináris meg kö ze lí tés. Szá mos pszi cho te rá pi ás mód -
szer, így az át té tel-fó ku szú pszi cho te rá pia (Trans fe -
rence Focused Psychotherapy, TFP) a mentalizáció
ala pú te rá pia (Mentalization-Based Therapy, MBT),
a kognitív te rá pia (Cognitive Therapy, CT) a di a lek ti -
kus vi sel ke dés te rá pia (Dialectical Behavior Therapy,
DBT) és a sé ma te rá pia (Schema-Focused Therapy,
SFT) bi zo nyul tak ha té kony nak a borderline sze mé -
lyi ség za var ke ze lé sé ben. Fon tos hang sú lyoz ni azon -
ban, hogy a pszi cho te rá pi ás ke ze lés mel lett el en ged -
he tet len a farmakoterápiás meg kö ze lí tés és adott
eset ben pszichoszocális in ter ven ció is.



Az ideg rend szer egyes fej lô dé si za va ra i nak
im mu no ló gi ai vo nat ko zá sai

Ko vács Már ton Áron1, Té nyi Ta más1, He rold Ró bert1,
Si mon Di á na2
1 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka, Pécs;

2 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Im mu no ló gi ai
és Bi o tech no ló gi ai In té zet, Pécs

martonaron.kovacs@gmail.com

Az emb rió, va la mint a ké sôb bi mag zat egész sé ges fej -
lô dé se több gon do san össze han golt fo lya ma tot igé -
nyel a gesztációs pe ri ó dus alatt. Az im mun rend szer
ele me i nek meg ha tá ro zó sze re pe van a maternális–
mag za ti kom mu ni ká ció sza bá lyo zá sá ban. A placen-
ta ká ro so dá sa pél dá ul gyul la dá sos me cha niz mu so -
kon ke resz tül ké pes ne ga tí van be fo lyá sol ni a nor mál
mag za ti neuronhálózat ki ala ku lá sát, mely már a
meg szü le tés elôtt hoz zá já rul hat az ideg rend szer fej -
lô dé si za va ra i hoz. A szisz té más, il let ve köz pon ti ideg -
rend szert érin tô gyul la dá sos fo lya ma tok be fo lyá sol -
hat ják a neuronok és mikroglia sej tek proliferációját
és differenciációját egya ránt, sôt nö vel he tik a sejt ha -
lá lo zá sok szá mát neurotoxikus fo lya ma to kon, aszt -
rogliózison és oligodendrocita vesz té sen ke resz tül. 
A köz pon ti ideg rend sze ri gyul la dás kulcs sze re pet
ját szik az ideg fej lô dé si ká ro so dá sok ki ala ku lá sá ban.
Szá mos ta nul mány iga zol ta a kap cso la tot a materná -
lis immunaktiváció (MIA) és a ké sôb bi élet sza ka szok -
ban elô for du ló ideg fej lô dé si és pszichiátriai meg be -
te ge dé sek kö zött. A MIA ki ala ku lá sá ban az in fek ci ók
mel lett fer tô zés men tes anyai ál la po tok is – mint
autoimmun meg be te ge dé sek, stressz és a malnutrí -
ció – sze re pet játsz hat nak. Mind az ér tel mi fej lô dés
za va rai, az autizmus spekt rum za var, fi gye lem hi á -
nyos/hiperaktivitás za var (ADHD), il let ve a mo to ros
rend szer za va rai ese té ben ki mu tat ha tó az im mun -
rend szer bi zo nyos fo lya ma ta i nak disz funk ci ó ja.

Kö szö net nyil vá ní tás:
A ku ta tás a Nem ze ti Agy ku ta tá si Prog ram (KTIA-13-NAP-A-II/12) és
a Nem ze ti Ki vá ló sá gi Prog ram (FIKP II) tá mo ga tá sá val zaj lik.

A pandémia hul lám vas út ján

Kugler Gyön gyi
Pszi cho-Jog BT, Bu da pest
kuglergyongyi57@gmail.com

A szo ci á lis há ló meg véd, vagy...
A eset vá lasz tás ra a nap ja ink ban min den kit értintô
pandémiahelyzet mi att ke rült sor. A 75 éves fér fi azért
ke rült te rá pi á ba, mert a COVID el sza kí tot ta at tól a
kö zeg tôl, amely tár sas tá masz ként szol gált szá má ra.
Egye dül álló lé vén ko ráb ban meg ta lál ta azo kat a te -
vé keny sé gi for má kat, ame lyek meg szí ne sí tet ték hét -
köz nap ja it, és új ki hí vást is je len tet tek szá má ra. A
pandémia eze ket a le he tô sé ge ket szün tet te meg, és
fel erô sí tet te el szi ge telt ség- és ma gány ér zé sét. mely
pszi cho szo ma ti kus tü net kép zô dés sel járt ná la. A te -
rá pia so rán eze ket si ke rült ol da ni re la xá ci ós tech ni -
kák és egyéb in ter ven ci ók se gít sé gé vel.
A te rá pia har ma dik hó nap já ban már a gyógy sze rei

csök ken té sén dol goz tunk pszi chi á ter kol lé gát be von -
va, és ô új ra ki me rész ke dett a ter mé szet be a meg szo -
kott tár sa sá gá val.
Az tán a dol gok más képp ala kul tak...
Az elô adás be mu tat ja a ke ze lés né hány cso mó -

pont ját és az ese tet össze kap csol ja a pandémia –
min ket, te ra pe u tá kat is – meg rá zó ter mé sze té vel.
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Hungarica

Ze ne és szo ci á lis kogníció – elô ze tes ered mé nyek

Lakner Fló ra El za1, Csernela-Kozics Esz ter2,
Té nyi Ta más3, Boldizsár Czéh4,2, Si mon Má ria3,4
1 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Ideg tu do má nyi
Dok to ri Is ko la, Pécs;

2 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont La bo ra tó ri u mi
Me di ci na In té zet, Pécs;

3 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka, Pécs;

4 Pé csi Tu do mány egye tem Szentágothai Já nos Ku ta tó köz pont
Stressz Neurobiológia ku ta tó cso port;

laknerelza@gmail.com

Hát tér: A ze ne ôsi, sza vak elôt ti meg nyil vá nu lás, mely
a kö zös sé gi ér zés, a má sok hoz va ló kap cso ló dás, az
ér ze lem kom mu ni ká ció és -sza bá lyo zás fon tos esz -
kö ze is. A ze ne ser ken ti és fej lesz ti az af fek tív han go -
ló dást és a kap cso ló dást (Krüger, 2013), ami fel ve ti az
ze ne és em pá tia kap cso la tát. Az újabb fel fo gás sze -
rint a ze ne hall ga tás és elô adás kognitív és af fek tív
folya ma to kat egya ránt ak ti vál, s a ze ne ré vén át élt
érzel me ket az em pá tia mo de rál ja (Greenberg és
mtsai, 2015). A kognitív funk ci ók mel lett egy re gyak -
rab ban le ír ják a gyer mek ko ri ze ne ta nu lás em pá ti ás
kész sé gek re gya ko rolt ked ve zô ha tá sát. Fel tá rat lan
azon ban, hogy hosszú tá von fenn áll-e ez a po zi tív
ha tás. Vizs gá la tunk cél ja a gyer mek ko ri ze ne ta nu lás
felnôttkori szo ci á lis kész sé gek re gya ko rolt ha tá sa i -
nak vizs gá la ta.
Mód sze rek: Vizs gá la tunk ban gyer mek ko ruk ban

leg alább négy évig ze nét ta nult sze mé lyek (mos ta ná -
ig N=30 fô) vet tek részt. A gyer mek ko ri ze nei ta nul -
má nyo kat és a je len le gi ze nei ak ti vi tást rész le tes,
félig-struk tu rált in ter jú val mér tük fel. Majd a ze nei
szofisztikáltság és ze nei ér zé ke lé si ké pes ség mel lett
egyes neurokognitív funk ci ók, va la mint a Ba ron-
Cohen fé le em pá tia há nya dos (EQ), az in ter per szo -
ná lis re ak ti vi tás in dex (IRI) és a Ba ron-Cohen fé le
szem teszt (RMET) fel vé te le tör tént.
Ered mé nyek: Elô ze tes ered mé nye ink sze rint azok,

akik gyer mek ko ruk ban ze nét ta nul tak és je len leg is
foly tat nak (akár ama tôr szin tû) rend sze res ze nei te vé -
keny sé get (hang sze res já ték, ének kar, ze ne kar) szig -
ni fi kán san jobb IRI pont szá mot mu tat tak (p=0,017).
To váb bá azok a gye rek ként ze nét ta nu lók, akik je len -
leg jobb ze nei ér zé ke lé si ké pes ség gel ren del kez nek,
job ban tel je sí tet tek a mentalizációs teszt ben is
(RMET) (p=0,044; p=0,05 két ze nei ér zé ke lé si al ská -
lára néz ve). Ugyan ak kor e ma ga sabb mentalizációs
kész ség azon egyé nek nél volt de tek tál ha tó, akik 7
éves ko ruk után kezd ték ze nei ta nul má nya i kat
(p=0,02).
Kö vet kez te té sek: A vizs gá lat je len le gi, be ve ze tô sza -

ka szá ban az ered mé nyek óva tos ság gal ér tel me zen -
dôk. El mond ha tó azon ban, hogy ki fe je zet tebb em pá -

ti ás kész ség volt meg fi gyel he tô azon fel nôtt ala nyok
kö ré ben, akik gyer mek ko ruk ban re le váns ide ig ze nét
ta nul tak, s va la mi lyen mó don je len leg is rend sze re -
sen foly tat nak ak tív ze nei te vé keny sé get. En nek
alap ján fel me rül, hogy a ze nei te vé keny ség gyer mek -
kor ban meg fi gyelt em pá ti át nö ve lô ha tá sa fel nôt tek
ese té ben is megtalálható. To váb bi vizs gá lat ban az
eset szám bô ví té sét és kont roll cso port hoz zá adá sát
ter vez zük, a rész ve vôk funk ci o ná lis MRI vizs gá la tá -
nak elem zé se mel lett.
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Az al ko hol hasz ná la ti za var
és a vissza élés sze rû gyógy szer hasz ná lat

Lá zár Ben ce And rás, Andó Bá lint
Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged
lazar.bence.andras@med.u-sze ged.hu

Szek ció el nök: Lá zár Ben ce And rás és Andó Bá lint
A szek ció cél ja az al ko hol hasz ná la ti za var szö vôd mé -
nyé nek, az al ko hol okoz ta meg vo ná si szind ró ma
(AMSZ) ke ze lé si le he tô sé ge i nek az át te kin té sén túl a
di ag nosz ti kai esz kö zök jel leg ze tes sé ge i nek be mu ta -
tá sa. A be teg el lá tás alap ve tô meg ha tá ro zó ja az AMSZ
tü ne te i hez, sú lyos sá gá hoz il lesz tett te rá pia, mely ben
a nem zet kö zi irány el vek és sza ki ro dal mi ada tok
nyújt hat nak se gít sé get. Mindemelett fon tos hang sú -
lyoz ni, hogy a szer hasz ná la ti za va rok kal küz dô pá ci -
en sek ese tén az op ti má lis te rá pia meg vá lasz tá sa
során fi gye lem mel kell len ni az addiktív za va rok sa -
já tos sá ga i ra, emi att je len szek ció so rán rész le te sen
be mu tat juk az al ko hol hasz ná la ti za var hoz gyak ran
tár su ló vissza élés sze rû gyógy szer hasz ná lat (VGYH)
jel leg ze tes sé ge it.

Elô adá sok:
Ká dár Bettina Ka ta, Lá zár Ben ce And rás: Az al ko hol

okoz ta meg vo ná si szind ró ma protokolláris meg kö -
ze lí té se: tünetbecslôskáláktól a te rá pi ás ös vé nye kig.
Lá zár Ben ce And rás: A Clinical Institute With -

drawal Assessment of Alchohol Scale, Revised
(CIWA-Ar) tü net becs lô ská la szisz te ma ti kus vizs gá -
la ta és be ve ze té se a ha zai el lá tó rend szer be.
Pri bék Il di kó Ka ta lin, Pé ter Lea, Andó Bá lint, De -

met rovics Zsolt, Pak si Bor bá la: A koc ká za tos al ko -
hol fo gyasz tás és a vissza élés sze rû gyógy szer hasz ná -
lat össze füg gé sé nek vizs gá la ta ha zai or szá gos rep re -
zen ta tív min tán.
Pé ter Lea, Andó Bá lint, Demetrovics Zsolt, Pak si

Bor bá la: A vissza élés sze rû gyógy szer hasz ná lat rizi kó -
faktorai a ma gyar or szá gi fel nôtt la kos ság kö ré ben.

Tá mo ga tás:
SZTE-ÁOK-KKA Hetényi Gé za Pá lyá zat (SZTE-ÁOK-KKA-2019-HG)

A Clinical Institute Withdrawal Assessment
of Alcohol Scale, Revised (CIWA-Ar) tü net becs lô
ská la szisz te ma ti kus vizs gá la ta és be ve ze té se
a ha zai el lá tó rend szer be

Lá zár Ben ce And rás
Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszichiátriai Kli ni ka,
Sze ged
lazar.bence.andras@med.u-sze ged.hu

Hát tér: Az el múlt év ti ze d ek ben az al ko hol okoz ta
meg vo ná si szind ró ma (AMSZ) tü ne te i nek fel is me ré -
sé re, nyo mon kö ve té sé re to váb bá gyógy sze res ke ze -
lé sé nek mo ni to ro zá sá ra a 10 té te les Clinical Institute
Withdrawal Assessment of Alcohol Scale, Revised
(CIWA-Ar) tü net becs lô ská lát ajánl ják. Je len leg ha -
zánk ban a CIWA-Ar hasz ná la ta nem ré sze az AMSZ
el lá tá sá nak. Az el múlt évek ben mun ka cso por tunk
cél ját a CIWA-Ar pszichometriai mu ta tó i nak vizs gá -
la ta ké pez te em pi ri kus vizs gá la to kon ke resz tül,
amely nek so rán a metaanalízis mód sze rét is al kal -
maz tuk. Je len össze fog la ló elô adás céla az el múlt
évek ben vég zett er re vo nat ko zó vizs gá la ta ink be mu -
ta tá sa.
Mód sze rek: Mun ká ink so rán el sô ként vissza for dí -

tá sos mód szer rel le for dí tot tuk a mé rô esz közt, majd
után kö ve té ses el ren de zés ben meg tör tént a ská la
em pi ri kus vizs gá la ta (n=30). A CIWA-Ar ha zai vali dá -
lá sát kö ve tô en té tel-to tál kor re lá ci ó val meg vizs gál -
tuk a ská la jel lem zô it a jel zett té te lek el ha gyá sá val az
ere de ti ská lá hoz vi szo nyít va, te kin tet tel ar ra, hogy
bi zo nyos té te lei kli ni ka i lag a delirium tremensnek
(DT) meg fe le ltet he tô ek. Em pi ri kus vizs gá la ta in kat
kö ve tô en szisz te ma ti kus sza ki ro dal mi össze fog la ló -
ra épü lô metaanalízis mód sze ré vel ele mez tük a
CIWA-Ar meg bíz ha tó sá gát és al kal maz ha tó sá gát.
Ered mé nyek: Vizs gá la ta ink so rán el sô ként meg ál -

la pí tot tuk, hogy a CIWA-Ar bel sô kon zisz ten cia kon -
ver gens- és di ver gens validitási mu ta tói alap ján ér -
vé nyes és meg bíz ha tó tünetbecslôskála az AMSZ
tüne te i nek rész le tes vizs gá la tá ra ha zai be teg po pu lá -
ci ó ban. Meg ál la pí tot tuk to váb bá, hogy a rö vi dí tett
ver zió szig ni fi káns kor re lá ci ót mu tat az ere de ti vál -
to zat tal az AMSZ le fo lyá sa so rán (r>0,9), így az al kal -
mas le het az AMSZ és a DT tü ne te i nek kü lön vá lasz -
tá sá ra. Meta analízisünk fel tár ta, hogy a CIWA-Ar
pont szá ma i nak csök ke né se a te rá pia meg vá lasz tá sá -
tól füg get le nül kö ve ti az AMSZ tü ne te i nek re duk ci ó -
ját, ily mó don meg bíz ha tó és ér vé nyes mé rô esz köz -
nek te kint he tô.
Konk lú zi ók: Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy a

CIWA-Ar ha zai be ve ze té se és al kal ma zá sa je len tô sen
elô se gít he ti a meg vo ná si szind ró ma di ag nó zi sá nak
meg erô sí té sét, tü ne te i nek nyo mon kö ve té sét, az op -
ti má lis te rá pia meg vá lasz tá sát. To váb bá elô se gí ti az

Psychiatria 



A Magyar Pszichiátriai Társaság XXIV. (online) Vándorgyûlése – 2021. június 9–12.

75

egyén re sza bott te rá pi ás terv fel ál lí tá sát és le he tô sé -
get nyújt a ké sôb bi kli ni kai vizs gá la tok meg szer ve zé -
sé ben.

Tá mo ga tás:
SZTE-ÁOK-KKA Hetényi Gé za Pá lyá zat (SZTE-ÁOK-KKA-2019-HG)

Az al ko hol hasz ná lat tól a vi sel ke dé si füg gô sé gig

Lá zár Ben ce And rás, Andó Bá lint
Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszichiátriai Kli ni ka Addiktológiai
Ku ta tó cso port, Sze ged
lazar.bence.andras@med.u-sze ged.hu

Hát tér: Ha zánk ban a szer hasz ná la ti za va rok kö zül az
al ko hol hasz ná la ti za var (AHZ) év ti ze d ek óta a leg -
gya ko ribb egész ség ügyi el lá tást igény lô addikciók
egyi ke. Az AHZ-vel küz dô pá ci en sek el sô sor ban a kö -
vet kez mé nye sen ki ala ku ló al ko hol okoz ta meg vo ná -
si szind ró ma (AMSZ), to váb bá az AHZ-hoz tár su ló
komorbid pszichiátriai/addiktológiai kór ké pek mi att
ke rül nek az egész ség ügyi el lá tó rend szer fó ku szá ba.
Mun ka cso por tunk ban az el múlt évek ben vég zett
vizs gá la tok dön tô en az AHZ komorbid ál la po ta i nak,
to váb bá az AMSZ tü net ta ná nak elem zé sé re irá nyul -
tak. Je len elô adás cél ja az AHZ, kö ze lebb rôl az AMSZ
kli ni kai vo nat ko zá sa i nak, to váb bá az AHZ-hoz leg -
gyakrabban tár su ló vi sel ke dé si füg gô ség, a sze ren -
cse já ték-hasz ná la ti za var jel leg ze tes sé ge i nek be mu -
ta tá sa az el múlt évek ben vég zett vizs gá la ta ink rö vid
is mer te té sén ke resz tül.
Mód sze rek és ered mé nyek: Az AMSZ szimptoma-

tológiai elem zé se so rán fel tár tuk az egyes tü ne tek
jelen tô sé gét a meg vo ná si szind ró ma sú lyos sá gá ra
néz ve, to váb bá ha zánk ban el sô ként a nem zet kö zi
gya kor lat ban hasz nált ún. Al ko hol Meg vo ná si Ská lát
validáltuk, al kal maz ha tó sá gát vizs gál tuk meg. Az AHZ
és a sze ren cse já ték-hasz ná la ti za var kö zöt ti össze -
füg gé sek fel tá rá sá ra irá nyu ló vizs gá la ta ink meg erô -
sí tet ték azon fel ve té se ket, mi sze rint bi zo nyos addik-
tív za va rok olyan kö zös neuropszichológiai vo nás jel -
le gek kel ren del kez nek, amely füg get len az adott szer
ké mi ai ha tá sá tól.
Konk lú zió: Összes sé gé ben el mond hat juk, hogy az

el múlt évek ben vég zett vizs gá la ta ink ered mé nyei
hoz zá já rul nak az AHZ egyik legyakoribb szö vôd mé -
nye – az AMSZ – tü net ta ni le írá sá hoz, meg is me ré sé -
hez, ily mó don se gít he tik az op ti má li sabb te rá pi ás
út vo na lak ki dol go zá sát. Ered mé nye ink fel ve tik to -
váb bá a kü lön bö zô addiktív za va rok – mint az egyes
szer hasz ná la ti za va rok és a vi sel ke dé si füg gô sé gek –
együt tes vizs gá la tá nak fon tos sá gát.

Tá mo ga tás:
SZTE-ÁOK-KKA Hetényi Gé za Pá lyá zat (SZTE-ÁOK-KKA-2019-HG)
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Szo ci á lis ér ték ori en tá ció vizs gá la ta borderline
sze mé lyi ség za var ban

Lévay Eri ka Evelyn, Bajzát Bettina, Uno ka Zsolt
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Bu da pest
levelyn95@live.com

Hát tér: Borderline sze mé lyi ség za var ban (BPD) meg -
ha tá ro zó sze re pet töl te nek be az in ter per szo ná lis
prob lé mák, amik hez je len tô sen hoz zá já rul nak a
mentalizációs ne héz sé gek. Kon zisz ten sen ki mu ta tott
prob lé ma, hogy borderline pá ci en sek haj la mo sak
ne ga tív ér zel me ket, gon do la to kat, in ten ci ó kat tu laj -
do ní ta ni má sok nak. Ez je len tôs kö vet kez mé nyek kel
jár hat pél dá ul ko o pe rá ci ót igény lô bi zal mi hely ze tek -
ben, ame lyek ben szin tén alulteljesítenek. Je len ku ta -
tás azt vizs gál ta va jon BPD-ben szen ve dôk alap ve tô
szo ci á lis be ál lí tott sá ga (szo ci á lis ér ték ori en tá ció,
SVO) ko o pe rá ci ó ra va ló haj lan dó sá got mu tat-e, il let -
ve, hogy ilyen irá nyú be ál lí tott sá guk mi lyen mér ték -
ben tér el at tól, ami re má sok tól számítanak.
Hi po té zi sek: Fel té te lez tük, hogy a BPD cso port

SVO-ja nem tér el je len tô sen a kont roll cso por té tól.
Fel té te lez tük, hogy a BPD-ben szen ve dôk szá mí tá sa
má sok SVO-ját il le tô en je len tô sen na gyobb el té rést
mu tat sa ját SVO-hoz ké pest, mint az egész sé ges cso -
port ese té ben.
Mód sze rek: A SVO mé ré sé re a Murphy (2011) ál tal

ki dol go zott Slider Measure tesz tet al kal maz tuk. A
részt ve vôk má sok SVO-ját il le tô szá mí tá sa i nak fel -
mé ré sét ezen fe la dat ál ta lunk mó do sí tott ver zi ó já val
vé gez tük. A vizs gá lat ban 30 BPD-ban szen ve dô pá ci -
ens és 30 kont roll sze mély vett részt. A két cso port
nem kü lön bö zött lé nye ge sen nem, kor és vég zett ség
te kin te té ben.
Ered mé nyek: A BPD cso port SVO-ja nem tért el je -

len tô sen a kont roll cso por té tól. A BPD cso port azon -
ban je len tô sen ön zôbb at ti tûd re szá mí tott má sok tól,
mint a kont roll cso port (U=269, p=,007).
Konk lú zió: Hi po té zi se ink iga zo lást nyer tek. Ered -

mé nye ink sze rint BPD-ban az alap ve tô szo ci á lis ori -
en tá ció nem kü lön bö zik egészégesekétôl: do mi nán -
san proszociális at ti tûd del bír nak, azon ban má sok -
tól je len tô sen ön zôbb at ti tûd re számítanak. Utób bi
ered mény újabb pél da a BPD-re jel lem zô ne ga tív el -
fo gult ság ra má sok in ten ci ó it il le tô en.

Tá mo ga tás:
Vizs gá la tunk a Nem ze ti Ku ta tá si, Fej lesz té si és In no vá ci ós Hi va tal
NKFI K 132546 sor szá mú, „A sze mé lyi ség funk ci o ná lá sá nak szint jei
és össze füg gé sei a tü net vi sel ke dés sel, sze mé lyi ség za var vo ná sok kal,
fi zi o ló gi ai mu ta tók kal, komputerizált vi sel ke dé ses pa ra dig mák kal
mért hi deg és for ró vég re haj tó funk ci ók kal, tár sas kognitív ké pes sé -
gek kel és tár sas dön tés ho za tal lal borderline és más sze mé lyi ség za -
var ban és egész sé ges min tán” cí mû pá lyá zat ból ré sze sült tá mo ga -
tás ban.

Kognitív tesz tek szo ci á lis kon tex tus ban:
szo ci á lis ha tá sok egzekutív funk ci ók ra gya ko rolt
ha tá sá nak mé ré sé re ki ala kí tott teszt-ke ret

Lévay Eri ka Evelyn1, Sol tész Pé ter1, Salgó Ella2,
Bajzát Bettina1, Uno ka Zsolt1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest

levelyn95@live.com

Az egzekutív funk ci ók Miyake és tár sai (2000) ál tal
meg ha tá ro zott 3 cso port já ban (set shifting, mun ka -
me mó ria és gát lás) vizs gál ha tó kognitív ké pes sé gek
nagy részt füg get len lá tens vál to zók kal ír ha tó ak le.
Eze ket a kognitív ké pes sé ge ket olyan jól is mert tesz -
tek kel mé rik, mint a Navon és szám-be tû tesz tek (set
shifting), a szám ter je de lem és n-back tesz tek (mun -
ka me mó ria), go-no-go és Stroop tesz tek (gát lás). Ezen
fron tá lis egzekutív funk ci ó kat mé rô tesz tek kon tex -
tus nél kül sok szor gyen ge kap cso la tot mu tat nak a
borderline érin tett ség gel, mi köz ben a szo ci á lis hely -
ze tek a borderline be te gek nek oly kor ki emelt stresszt
je len te nek. Ezért olyan teszt-ke re tet ala kí tott ki
mun ka cso por tunk, amely az em lí tett tesz tek lé nye gi
át ala kí tá sa nél kül ké pes azo kat szo ci á lis kon tex tus ba
he lyez ni. A ke ret a szo ci á lis kon tex tu sok sok fé le sé gét
5 le het sé ges hely zet tel mo del le zi, ame lyek a füg get -
len fe la dat vég zés, rivalizáció, ko o pe rá ció, se gí tés és
se gí tett ség hely ze tek. A teszt ben a vizs gá la ti sze mély
kü lön bö zô szá mí tó gép ál tal rep re zen tált sze mé lyek -
kel „ját szik” (az az töl ti ki a tesz tet) va la mely szo ci á lis
kon tex tus ban, tel je sít mé nyét egy elô ze tes tesz ten
fel mért baseline ér ték hez vi szo nyít va mi nô sít jük és
je lez zük vissza egy egy sze rû mé rô szám mal (a teszt
komp le xi tá sá tól füg get le nül). A rep re zen tált szo ci á -
lis tár sak tel je sít mé nye vé let len sze rû min tá zat ban
van il leszt ve a ki töl tô é hez úgy, hogy tel je sít mé nyük
je len tô sen ne tér jen el a vizs gált sze mé lyé tôl. A base-
line ér ték fel vé te le után a vizs gá la ti kér dés nek meg -
fe le lô part ner sé gi vi szonyt ala kí tunk ki inst ruk ci ó val,
a part ner meg ne ve zé sé nek va ri á lá sá val, va la mint a
meg fi gyel he tô pont szá mok meg fe le lô ala kí tá sá val
(pl. ko o pe rá ci ó nál a pont szá mok meg osz tá sá val, míg
rivalizációnál sa ját pont szám mel lett a kö rön kén ti
nyer tes ju tal ma zá sá val). A teszt vég zés köz ben, blok -
kon ként meg sza kít va a part nert vi de ón mu tat juk, a
pont szá mot pe dig egy sze rû gra fi ko non tesszük kö -
vet he tô vé. A ke ret rend szert Psychopy szoft ver ben
ké szí tet tük, to váb bi tesz tek kel va ló bô vít he tô sé get
szem elôtt tart va.

Tá mo ga tás:
NKFI K 132546 ál tal tá mo ga tott vizs gá lat.
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Az au to gén tré ning mód sze ré nek adap tá lá sa
a Nyírô Gyu la Or szá gos Pszichiátriai és
Addiktológiai In té zet pszi cho te rá pi ás rész le gén –
„bé ke idô ben” és vi lág jár vány ide jén

Lipárdy Krisz ti na
Nyírô Gyu la Or szá gos Pszichiátriai és Addiktológiai In té zet,
Bu da pest
lipardy.krisztina@gmail.com

Nyírô Gyu la Or szá gos Pszichiátriai és Addiktológiai
In té zet, „D” Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Osz tály,
Bu da pest (Lipárdy Krisz ti na, Bo dor Ber na dett, Boross
Vik tor, Ma ri Gab ri el la, Sza bó Ani kó, Csigó Ka ta lin).
A pszi cho te rá pi ás rész le günk szak mai prog ram ja

egyé ni pszi cho te rá pi ás ülé sek és kész ség fej lesz tô,
edu katív cso por tok kom bi ná ci ó ján ala pul. A kész -
ség fej lesz tô cso por tok kö zött kap he lyet a re la xá ci ós
cso port, ahol az au to gén tré ning mód sze ré vel is mer -
ked nek meg pá ci en se ink. Az au to gén tré ning klasszi -
kus mód sze rét több pon ton iga zí ta ni szük sé ges a
kór há zi pszi cho te rá pi ás rész leg ke re te i hez. A pan dé -
miás idô szak to váb bi al kal maz ko dást igé nyelt, ek kor
a re la xá ci ós cso port mû kö dé sé nek foly to nos sá gát
online plat for mon biz to sí tot tuk.
Elô adá som ban be mu ta tom, hogy mi lyen mó do sí -

tá sok kal in teg rá ló dott az au to gén tré ning struk tu rált
mód sze re a kór há zi pszi cho te rá pi ás prog ram ba: az
egymásra épü lô gya kor la tok átstrukturálását és az
idô ke ret mó do sí tá sát, il let ve en nek al kal ma zá sát
online plat for mon.

Alud ni: ez a bök ke nô – Az inszomnia ke ze lé sé ben
al kal maz ha tó pszi cho ló gi ai irány el vek

Lisincki An na Má ria
Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest
anna.lisincki@gmail.com

Az egész ség ügyi el lá tás szín vo na lá nak fej lesz té se ér -
de ké ben év ti ze d ek óta lé tez nek irány el vek, me lyek
meg ha tá roz zák a bi zo nyí tot tan ha té kony és biz ton sá -
gos ke ze lés sztenderdjeit. Ezek hasz ná la ta a kli ni kai
pszi cho ló gi á ban még nem elég gé el ter jedt, an nak el -
le né re, hogy mind a pá ci en sek gyó gyu lá sát, mind
pe dig a szak em be rek mun ká ját meg könnyí te né. Elô -
adá som mal sze ret nék hoz zá já rul ni ezen nem zet kö zi
sztenderdek meg is mer te té sé hez, meg vi ta tá sá hoz
egy olyan gya ko ri za var ese tén, mint az inszomnia.
Idô le ges al vás za var prevalenciája 25–30%, kró ni kus

inszomniáé 10% kö rül van. A COVID-19 pan dé mia
kap csán ez nö ve ke dett, mely nek hát te ré ben a fo ko -
zó dó szo ron gás és ag go dal mak, a tár sas izo lá ció, a
na pi ru tin és a cirkadián rit mus fel bom lá sa, meg nö -
ve ke dett kép er nyô elôtt töl tött idô áll. Az inszomnia
ke ze lé sé re NICE irány mu ta tás nem ké szült, azon ban
el ér he tôk az Eu ró pai Al vás tár sa ság (ESRS), va la mint
az Ame ri kai Al vás gyó gyá sza ti Aka dé mia (American
Academy of Sleep Medicine, AASM) irány el vei, me -
lyek az inszomnia di ag nosz ti ká já ra és ke ze lé si le he tô -
sé ge i re vo nat ko zó an is össze fog lal ják a bi zo nyí tot tan
ha té kony el já rá so kat. Ezek alap ján a kognitív vi sel ke -
dés te rá pia az el sôd le ge sen ja va solt ke ze lé si mód szer.
Ezen be lül ja va solt tech ni kák: al vás higiénés ta nács -
adás, vi sel ke dés te rá pi ás tech ni kák, pl. al vás nap ló,
konst ruk tív ag gó dá si idô. „Má so dik vo nal be li” be avat -
ko zá sok pl. átstrukturálás, re la xá ció, va la mint a nap -
pa li stressz ke ze lés. Farma ko te rá pia aján lott ab ban az
eset ben, ha a kognitív vi sel ke dés te rá pia ön ma gá ban
nem bi zo nyul elég gé ha té kony nak, vagy nem el ér he -
tô. Mind ez zel össz hang ban, az al ta tók hasz ná la tá val
kap cso la tos NICE-irány mu ta tás is hang sú lyoz za,
hogy a gyógy sze res ke ze lést csak a meg fe le lô pszi-
choedukáció után, a pszi cho te rá pi ás se gít ség nyúj tás
meg fon to lá sá val cél sze rû el kez de ni. Komorbid pszi -
chés, és/vagy szo ma ti kus be teg ség ese tén kli ni kai
dön tés kér dé se, hogy az al vás za vart, vagy az eset le ges
kí sé rô be teg sé ge ket (pl. dep resszió, szo ron gá sos za -
va rok, PTSD, addikciók) ke zel jük-e elô ször, eset leg
mind ket tô ke ze lé sét együt te sen kezd jük el.
A kognitív és vi sel ke dés te rá pia esz köz tá rá ból ja va -

solt tech ni kák kap csán több online prog ram, al kal ma -
zás is ren del ke zé sünk re áll, ami ha té ko nyan és biz -
ton sá go san hasz nál ha tó a pandémia kap csán egy re
el ter jed teb bé vá ló telemedicína ke re te in be lül is. Elô -
adá som vé gén ezek re sze ret nék né hány pél dát be mu -
tat ni, a kol lé gák mun ká já nak meg se gí té se ér de ké ben.
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A bi po lá ris za var kezelésében al kal maz ha tó
kli ni kai pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók irány el vei

Lohn And rea1,2, Perczel-Fo rin tos Dó ra2
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Bu da pest;
2 Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Bu da pest

lohn.andrea@gmail.com

A bi po lá ris za var olyan po ten ci á li san élet hosszig tar -
tó be teg ség, mely nek kez de te leg gyak rab ban 15–19
éves kor ra te he tô, azon ban je len tôs ké sés sel je len -
nek meg a be te gek az egész ség ügyi el lá tás ban a za var
el sô meg je le né sé hez ké pest. A bi po lá ris II za var ra
vo nat ko zó élet tar tam prevalencia 0,04%, míg a bi po -
lá ris I za var élet tar tam prevalenciája az 1%-ot is el -
éri, mely szá mok fel ve tik a be te gek szé les kö rû és ma -
gas szín vo na lú el lá tá sá nak szük sé ges sé gét. Ma gyar -
or szá gon je len leg nincs ér vény ben lé vô, ki dol go zott
aján lás a bi po lá ris za var ral élôk pszi cho ló gi ai tá mo -
ga tá sá ra, va la mint a gya kor lat is azt mu tat ja, hogy a
be teg ség ben érin tet tek ki zá ró lag farmakoterápiában
ré sze sül nek. Ezt a hi ányt sze ret nénk pó tol ni mun -
kánk kal, hogy ha zánk ban is el ér he tô vé vál ja nak és
na gyobb hang súlyt kap ja nak a bi po lá ris za var pszi -
chés tá mo ga tá sá nak le he tô sé gei.
Je len mun kánk ban azt a célt tûz tük ki, hogy nem -

zet kö zi irány elv alap ján ki dol go zunk ma gyar nyel vû
aján lást a bi po lá ris za var ral élôk pszi cho ló gi ai tá mo -
ga tá sá ra a be teg ség kor sze rû, farmakoterápiás ke ze -
lé se mel lett. A brit National Institut for Health and
Care Excellence ál tal ki adott bi po lá ris za var ban al -
kal maz ha tó in ter ven ci ók irány el ve it vet tük ala pul
(NICE Guideline), mely át te kin ti a farmakoterápiás
le he tô sé gek mel lett a pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók
egyes as pek tu sa it. Ezen fe lül a spe ci fi kus pszi cho ló -
gi ai in ter ven ci ók ra vo nat ko zó ha té kony ság vizs gá la -
to kat te kin tet tünk át.
Össze gez ve el mond ha tó, hogy a bi po lá ris za var ral

küz dôk kor sze rû és ha té kony el lá tá sá hoz nél kü löz -
he tet len a be teg ség spe ci fi kus kli ni kai pszi cho ló gi ai
in ter ven ci ók al kal ma zá sa. A pszichoedukáció, a ko -
rai fi gyel mez te tô je lek fel is me ré sé nek el sa já tí tá sa, a
han gu lat mo ni to ro zá sa és az önstigmatizáció csök -
ken té se fon tos ré szét ké pe zik a be te gek kel va ló te rá -
pi ás mun ká nak, me lyek bi zo nyí tot tan ha té ko nyak és
hoz zá já rul nak a be te gek hosszútávú ál la pot ja vu lá sá -
nak fenn tar tá sá hoz, a relapszusok csök ken té sé hez,
va la mint a ke ze lé si adherencia nö ve ke dé sé hez.

A szki zof rén pá ci en sek hoz zá tar to zói szá má ra
tar tott pszichoedukációs és tá mo ga tó tré ning
be mu ta tá sa

Markovits Julia, Nyulászi An na, Rét he lyi Já nos
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Bu da pest
juli.markovits@gmail.com

A szki zof ré ni á val élô pá ci en sek ke ze lé sé ben az el múlt
évek ben az in téz mé nyi fó ku szú meg kö ze lí tés he lyett
egy re in kább az am bu láns, il let ve a kö zös sé gi el lá tás -
hoz kap cso ló dó in ter ven ci ók ke rül tek elô tér be. A
szki zof rén pá ci en sek hoz zá tar to zó i nak ki emelt sze -
re pe van a ke ze lés ben, nagy mér ték ben se gí tik a be -
te gek ál la po tá nak mo ni to ro zá sát, to váb bá elô se gí tik
a hosszútávú gon do zás ba va ló be vo nó dást is. A be -
teg ség vál to za tos tü ne te i vel össze füg gô ki hí vá sok fo -
ko zott ter het ró nak a csa lád ta gok ra, ami gyak ran
együtt jár az élet mi nô ség rom lá sá val is. En nek fé nyé -
ben a szak iro da lom és a nem zet kö zi pro to kol lok fel -
hív ják a fi gyel met a be te gek csa lád ját be vo nó in ter -
ven ci ók szük sé ges sé gé re, ame lyek jel lem zô en a pszi-
choedukációra és a kom mu ni ká ci ós kész ség fej lesz -
tés re he lye zik a hang súlyt.
A Semmelweis Egye tem Pszichiátriai és Pszi cho te -

rá pi ás Kli ni ká ján 2019 au gusz tus óta in dí tunk cso -
por to kat szki zof rén pá ci en sek hoz zá tar to zói szá má -
ra. A 10 al ka lom ból ál ló hoz zá tar to zói tré ning el sô
fe lé ben a be teg ség gel, a te rá pi ás le he tô sé gek kel és a
relapszus meg elô zés sel kap cso la tos in for má ci ók át -
adá sá ra he lyez zük a hang súlyt, ref lek tál va a csa lád -
ta gok sa ját ta pasz ta la ta i ra. A tré ning má so dik fe lé -
ben a hoz zá tar to zók min den na pok ban meg je le nô
pszi cho ló gi ai ne héz sé ge i re – mint a csa lá don be lü li
stressz ke ze lés és kom mu ni ká ci ós prob lé mák, a stig-
matizáció és az ön gon dos ko dás hi á nya –, il let ve ezek
le het sé ges ke ze lé sé re fó ku szá lunk. Elô adá sunk ban a
hoz zá tar to zói tré ning fel épí té sét és a cso por tok fo -
lya ma tá val kap cso la tos ta pasz ta la ta in kat sze ret nénk
be mu tat ni, ki tér ve a cso port tal kap cso la tos jö vô be li
ter ve ink re és a fej lesz té si le he tô sé gek re.
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A transzp lan tá ci ós osz tá lyon al kal maz ha tó
pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók irány el vei

Me zei Ju dit
Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest
mezeijudit90@gmail.com

A transzp lan tá ci ós osz tá lyo kon ha zánk ban is el ter -
jedt az a mo dern gyógy ítá si for ma, mely nek so rán
komp lex mó don kö ze lí te nek a be teg sé gek fe lé: a testi
el vál to zá sok mel lett a lel ki mû kö dést is fi gye lem be
ve szik. Egy re több ku ta tás tá maszt ja alá a pszi chés
té nye zôk sze re pét a transzp lan tá ció si ke res sé gé ben
és a pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók ha té kony sá gát a
szerv ki lö kô dés el ke rü lé sé ben. A Semmelweis Egye -
tem Transzp lan tá ci ós és Se bé sze ti Kli ni kán ho lisz ti -
kus szem lé let ben fo lyó mun ka, a pszi cho ló gi ai se gít -
ség el ér he tô vé té te le en nek meg fe le lô en le he tô vé
teszi a pszi chés prob lé mák és a men tá lis be teg sé gek
kor sze rû el lá tá sát.
A be teg ség kez de té tôl a ke ze lé se kig a pá ci ens több

sza ka szon megy át – a kró ni kus be teg ség és/vagy
szerv elég te len ség di ag nó zi sa, a transzp lan tá ci ós lis -
tá ra va ló ke rü lés hez szük sé ges vizs gá la tok, a transz -
p lan tá ci ó ra vá ra ko zás, ma ga a mû tét, a fel épü lé si fo -
lya mat, a re ha bi li tá ció, majd az ál la pot fenn tar tá sa,
me ne dzse lé se –, me lyek hez az ér zel mi te her el le né re
tud nia kell adaptívan al kal maz kod ni. Bár me lyik sza -
kasz ban fel lé pô ne héz ség ese tén szük ség le het pszi -
cho ló gus be vo ná sá ra. A transzp lan tá ci ós osz tá lyon
dol go zó pszi cho ló gus a ha té kony meg küz dé si ké pes -
ség elô se gí té se ál tal nö ve li a be teg adherenciáját, a
be teg ség me ne dzse lé sét, az élet mi nô sé get és szük -
ség ese tén a hoz zá tar to zók be vo ná sá val is vé gez be -
avat ko zást. Az élô do no ros transzp lan tá ció ese tén a
do nor meg fe le lô tá jé koz ta tá sa és pszi chés fel ké szí té -
se is fon tos.
Emel lett an nak a je len tô sé ge sem el ha nya gol ha tó,

hogy a pszi cho ló gus lát ha tó, ak tív és in teg rált ré sze se
le gyen a gyógy ító teamnek, és az olyan te vé keny sé -
gek ben, mint a kli ni kai meg be szé lé sek, ok ta tás, ku -
ta tás és kon fe ren ci á kon va ló rész vé tel he lyet kap jon.
Az elô adás cél ja az ak tu á lis szak mai irány el vek nek

meg fe le lô en a transzp lan tált be te gek el lá tá sát vég zô
teamben dol go zó pszi cho ló gus fe la da ta i nak be mu -
ta tá sa eset pél dák kal szí ne sít ve.

Akut fi zi kai ak ti vi tás, vég re haj tó funk ció
és fi gye lem tel je sít mény
fi gye lem hi á nyos/hiperaktivitás za var
di ag nó zi sú és ti pi ku san fej lô dô gyer me kek nél

Mik lós Mart ina1,2, Komáromy Dá ni el2,3,4,
Fu tó Ju dit2, Ba lázs Ju dit2,5
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK
Pszi cho ló gi ai Dok to ri Is ko la, Bu da pest;

2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet
Fej lô dés- és Kli ni kai Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest;

3 Vrije Universiteit, Department of Behavioral and Movement
Sciences, De Boelelaan;

4 University of Ams ter dam Faculty of Social and Behavioural
Sciences, Nieuwe Achtergracht;

5 Bjørknes University College, Department of Psychology,
Lovisenberggata

miklosmartina87@gmail.com

Hát tér: A fi gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var
(ADHD) az egyik leg gya ko ribb gyermekpszichiátriai
kór kép. Az utób bi évek ben a fi zi kai ak ti vi tást – mint
le het sé ges ADHD ki egé szí tô te rá pi át – nagy szá mú ku -
ta tás kezd te vizs gál ni. Ku ta tá sunk ban cé lunk volt az
akut mér sé kelt fi zi kai ak ti vi tás vég re haj tó és fi gyel mi
funk ci ók ra gya ko rolt ha tá sát há rom cso port ban
meg vizs gál ni.
Mód szer: A vizs gá lat ba (1) gyógy sze re sen nem ke -

zelt ADHD-val di ag nosz ti zált (n=50); (2) be ál lí tott
gyógy sze res ke ze lés alatt ál ló ADHD di ag nó zi sú
(n=50), va la mint (3) ti pi ku san fej lô dô (n=50) 6–12
éves gyer me ke ket von tunk be. Esz kö zök: Gyer mek
Mi ni International Neuropsychiatric Interview:
ADHD di ag nosz ti zá lá sá ra, Fi gyel mi Tel je sít mény
Teszt (KiTAP) gyer me kek szá má ra ké szült ver zi ó ja: a
fi gyel mi és vég re haj tó funk ci ói tel je sít mény mé ré sé -
re két fé le be avat ko zás elôtt és után. A fi zi kai ak ti vi tás
és kont roll in ter ven ció ha tá sa i nak össze ha son lí tá sa
ér de ké ben az egyes cso por tok ban sze rep lô gyer me -
kek fe le (25 részt ve vô) részt vett egy 20 per ces, kö ze -
pe sen in ten zív test moz gás ban, ma xi má lis pul zus -
szá muk 60–80%-án, rajz film né zés köz ben. A kont roll
in ter ven ci ó ban mind há rom vizs gá la ti cso port ból a
gyer me kek má sik fe le (25 részt ve vô) 20 per cig ülô
test hely zet ben néz te ugyan azt a me se fil met.
Ered mé nyek: A fi zi kai ak ti vi tás (össze ha son lít va

kont roll fel té tel lel) szig ni fi kán san po zi tív ha tást gya -
ko rolt a fel mért 15 pa ra mé ter kö zül ket tô re (medián
re ak ció idô az éber sé gi fe la dat ban; hi bá zá sok szá ma
a meg osz tott fi gye lem fe la dat ban) a gyógy sze res cso -
port, és szin tén ket tô re a 15 fel mért vál to zó kö zül (az
összes hi ba és az el te re lô in ger je len lé té ben vé tett
hibák szá ma ese té ben az el te rel he tô ség fe la dat ban)
a gyógy sze res ke ze lés ben nem ré sze sü lô cso port
ese té ben.
Meg be szé lés: Az akut fi zi kai ak ti vi tást al kal ma zó

ku ta tá sok több sé ge leg alább egy vég re haj tó funk ció
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te rü le ten be kö vet ke zô ja vu lás ról szá molt be. Mi vel
vizs gá la tunk ban nem min den vizs gált pa ra mé ter
ese té ben ered mé nye zett szig ni fi káns vál to zást az
egy sze ri mér sé kelt fi zi kai ak ti vi tás, a jö vô be ni ta nul -
má nyok nak cél sze rû len ne meg vizs gál ni uk a fi zi kai
ak ti vi tás op ti má lis for má já nak, in ten zi tá sá nak és
idô tar ta má nak meg ha tá ro zá sát, hogy az eset le ge sen
ki egé szí tô te rá pi á já vá vál has son az ADHD di ag nó zi -
sú gyer me kek ed dig bi zo nyí tott ha tá sú ke ze lé si for -
máinak.

Tá mo ga tás:
Ezt a mun kát az OTKA K108336 pá lyá zat tá mo gat ta. Ba lázs Ju dit Bo -
lyai Já nos Ku ta tá si Ösz tön díj tá mo ga tá sá ban ré sze sült.

Tu da tos je len lé ten ala pu ló szü lô tré ning

Mik ló si Mó ni ka1,2
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet
Fej lô dés- és Kli ni kai Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest;

2 Heim Pál Or szá gos Gyer mek gyó gyá sza ti In té zet Mentálhigiéniai
Köz pont, Bu da pest

miklosi.monika@ppk.elte.hu

Az elô adás a mindfulness kész sé gek in ter per szo ná lis
as pek tu sa i ról, spe ci á li san a szü lô–gyer mek kap cso -
lat ban meg nyil vá nu ló tu da tos ság ról szól. In ter per -
szo ná lis hely ze tek ben a mindful vi szo nyu lás azt je -
len ti, hogy egyidôben, ugyan az zal a tu da tos fi gye lem -
mel és nyi tott, el fo ga dó, re ak ció men tes at ti tûd del
for du lunk a sa ját és a má sik sze mély ak tu á lis, pil la -
nat ról-pil la nat ra vál to zó ta pasz ta la tai, és az in ter per -
szo ná lis tör té né sek fe lé. Spe ci fi ku san, a szü lôi mind-
fulness fo gal ma alá olyan intra- és in ter per szo ná lis
kész sé gek tar toz nak, mint a gyer mek re irá nyu ló tel -
jes (osz tat lan) fi gye lem, a szü lô ön ma ga és gyer me ke
fe lé irá nyu ló ér zel mi tu da tos sá ga, együtt ér zé se és
ítélkezésmentes el fo ga dá sa, és az ön sza bá lyo zás
kész sé ge a szü lô–gyer mek interakciókban. A ku ta tá -
sok sze rint a szü lôi mindfulness po zi tív össze füg gést
mu tat a szü lô–gyer mek kap cso lat mi nô sé gé vel, és vé -
dô fak tor a szü lôi stressz esz ka lá ló dá sá val szem ben a
gyer mek vi sel ke dé ses prob lé mái ese tén. A mindful -
ness kész sé ge ket fej lesz tô szü lô in ter ven ci ók rö vid
múlt ra vissza te kin tô, he u risz ti kus mód sze rek, me lyek
a bi zo nyí tot tan ha té kony mindfulness ala pú stressz -
csök ken tô mód sze rek adap tá ci ói, ese ten ként vi sel -
ke dés-, kognitív-, és sé ma te rá pi ás mód sze re ket in teg -
rál va. Ígé re tes mód sze rek a szü lôi stressz csök ken té -
sé ben és a szü lô–gyer mek kap cso lat mi nô sé gé nek
javí tá sá ban, ha té kony sá gu kat egy re több vizs gá lat
tá maszt ja alá. Fon tos esz kö zök le het nek a gyer mek
ér zel mi, szo ci á lis, kognitív fej lô dé sé nek elô moz dí tá -
sá ban, men tá lis egész sé gé nek meg ôr zé sé ben és
hely re ál lí tá sá ban. Ha zai ta pasz ta la ta ink sze rint a
me di tá ci ós tech ni ka el fo ga dott sá ga nem ál ta lá nos,
de azok kö ré ben, akik szá má ra el fo gad ha tó a mód -
szer, a mindfulness ala pú szü lô tré ning jól al kal maz -
ha tó. To váb bi vizs gá la tok szük sé ge sek a kul tu rá lis
kü lönb sé gek fel tá rá sá ra, kul tu rá li san szen zi tív mód -
sze rek ki dol go zá sá ra. Bí zunk benne, hogy a MBSR és
MBCT mód sze rek hez ha son ló an meg ta lál juk he lyü -
ket a ha zai gya kor lat ban, mind a pre ven ci ó ban,
mind a gyógy ítás ban.
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Az impulzivitás vizs gá la ta enkefalográfia
se gít sé gé vel borderline sze mé lyi ség za var ban
és fi gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var ban

Mol nár Haj nal ka, Csukly Gá bor, Rét he lyi Já nos,
Uno ka Zsolt, Kenézlôi Esz ter
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Bu da pest;
molnar.haj nal ka95@gmail.com

Ku ta tá sunk ban borderline sze mé lyi ség za var ral
(BPD) küz dô és ADHD-val di ag nosz ti zált be te gek EEG
vizs gá la tát vé gez zük. Mind két cso port ra jel lem zô az
impulzivitás, azon ban el té rô for má ban. Az ADHD
be te gek ese té ben mo to ros impulzivitás for dul elô,
amely füg get len a stressz tôl. A BPD be te gek ese té ben
az im pul zív vi sel ke dés az ér ze lem sza bá lyo zás za va -
rá ból ered, ezért el sô sor ban stresszt ki vál tó szi tu á -
ció ban je le nik meg.
Az ala nyok ról 64 csa tor nás EEG ke rül rög zí tés re. 

A vizs gá lat kez de tén nyu gal mi fel vé tel ké szül. Ezt
köve tô en ala nya ink a Sternberg pa ra dig mát tel je sí tik.
A kö vet ke zô sza kasz ban az AX-CPT pa ra dig ma ke rül
be mu ta tás ra az IAPS po zi tív, ne ga tív és sem le ges ér -
zel me ket ki vál tó ké pe i vel. Vé gül az ala nyok az Iowa
Gambling Task-ot tel je sí tik.
A ku ta tás kez de te óta 39 alany vizs gá la tát vé gez tük

el. Kö zöt tük 14 ADHD-val di ag nosz ti zált be teg, 11
borderline sze mé lyi ség za var ral di ag nosz ti zált be teg,
to váb bá 14 egész sé ges kont rollsze mély sze re pel.
Ko ráb bi MRI ku ta tá sok el té rô konnektivitást ta lál -

tak BPD be te gek nél az anterior cinguláris kortex és a
fron tá lis exekutív há ló zat te rü le tén. ADHD-s pá ci en -
sek nél szin tén ta lál tak el té rést a vég re haj tó irá nyí tó
há ló zat és a medialis vi zu á lis há ló zat konnektivi tá -
sában. A nyu gal mi EEG elem zé sek nél eze ket a há ló -
za to kat sze ret nénk vizs gál ni.
A Sternberg pa ra dig ma te kin te té ben vár ha tó an az

ADHD be teg cso port szig ni fi kán san rosszabb tel je sít -
ményt nyújt a kont rollcso port hoz és a BPD cso port -
hoz vi szo nyít va. Ko ráb bi vizs gá la tok ar ra en ged nek
kö vet kez tet ni, hogy az ADHD be teg cso port EEG
ered mé nye i ben ala cso nyabb al fa-deszinkronizációt
lá tunk majd a töb bi cso port hoz ké pest
Fel té te le zé se ink sze rint mind két be teg cso port

szig ni fi kán san rosszabb tel je sít ményt fog nyúj ta ni az
AX-CPT fe la dat so rán a kont rollcso port hoz vi szo -
nyít va. A BPD ala nyok fi gyel me vár ha tó an job ban el -
te re lô dik a ne ga tív ké pek ha tá sá ra.
Az Iowa Gambling Task ered mé nye it te kint ve a

kont rollcso port tag jai hi po té zi sünk sze rint rö vi debb
idô alatt ta lál nak rá a biz to sabb nye re sé get je len tô
kártyapaklikra, mint a be teg cso port. Eb bôl adó dó an
vár ha tó an mind két be teg cso port ala cso nyabb nye -
re sé get ér el, mint egész sé ges tár sa ik.

Tá mo ga tás:
Vizs gá la tunk a Nem ze ti Ku ta tá si, Fej lesz té si és In no vá ci ós Hi va tal
NKFI K 129195 sor szá mú, „Az impulzivitás transzdiagnosztikus vizs -
gá la ta: sze mé lyi ség vo ná sok kal, gát ló funk ció za var ral, gyer mek ko ri
bán tal ma zás sal és ge ne ti kai vulnerabilitással va ló össze füg gé se i nek
fel tér ké pe zé se” cí mû pá lyá zat ból ré sze sült tá mo ga tás ban.
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Integratív pszichiátriai el lá tás – Mikrobióta –
Poszt-COVID szind ró má ban

Mó ré E. Csa ba
Deb re ce ni Egye tem Kli ni kai Köz pont Fel nôtt Pszichiátriai Osz tály,
Deb re cen
moreecsaba@gmail.com

Az elô adás cél ja az aláb bi be szá mo ló orvosszakmai
kö vet kez te té se i nek a be mu ta tá sa és a „best practice”
le he tô sé ge i nek fel tá rá sa.

V.E. 63 éves kö zép is ko lai ta nár:
„2020. ok tó ber vé gén ko ro na ví ru sos tü ne tek je lent kez -
tek ná lam: hi deg rá zás, erôs fej fá jás (cir ká ló), izom -
fáj da lom, szem nyo más, ext rém gyen ge ség, fá radt ság,
szag lás vesz tés, hô emel ke dés, ké sôbb gyo mor- és has -
fá jás. El vé gez tet tem egy an ti test vizs gá la tot, ami iga -
zol ta a ko ro na ví rus-fer tô zést.
Az el hú zó dó be teg ség, a gyen ge ség, a fé le lem, hogy

kór ház ba ke rü lök, a bi zony ta lan ság tel je sen ki me rí -
tet tek. Úgy érez tem, fel tét le nül szük sé gem van egy
szak em ber re, pszi chi á ter re, aki sze mé lye sen fo gad, és
fel mé ri pszi chés ál la po to mat, ugyan is már nem is a
ví rus tes ti, in kább a lel ki meg ter helt sé gé tôl szen ved -
tem.
Ek kor már több mint egy hó nap ja vol tam be teg, a

lel ki tü ne tek mel lett erôs has fá jás sal. Egész ség pszi cho -
ló gi ai fel mé rés mel lett gyógy sze res ke ze lés is el in dult.
Ét rend vál toz ta tást és 3–4 he tes di é tát ja va solt az

or vos. Reg ge li re zöld ség-, gyümölcsturmixot, glutén-,
laktóz-, hús men tes és cu kor nél kü li táp lál ko zást,
kurkumát és ashwagandhát.
Eze ket be tart va, ál la po tom ja vult.
Covid után: két, két és fél hó nap el tel té vel kezd tem

magam job ban érez ni. Az ét rend vál to zás ha tá sá ra
meg szûnt a ha si fáj da lom, erô sebb let tem, töb bet mo -
zog tam.
Sok kal könnyeb ben tel nek a nap pa lok, jobb lett az

al vá som, a fe szült ség ol dó dott, már nincs szük sé gem
nyug ta tó ra, jobb lett a köz ér ze tem, le köt az ol va sás,
mo ti vál tabb va gyok, könnyeb ben vég zem a na pi te -
en dô ket.”

Komp lex pszi cho ló gi ai el lá tás a COVID-19 jár vány
ide jén a DE-KK Kenézy Gyu la Campusán

Lu kács Már ton1, Dalanics Dorina1, Föl di Ad ri enn1,
Gulácsyné Ka ra jos Edda Eni kô1,
Nagyidai Zsu zsan na1, Né meth-Kiss Fruzsina1,
Tóth Eni kô1, Mó ré E. Csa ba2
1 Deb re ce ni Egye tem Kli ni kai Köz pont Kenézy Gyu la Campus
Fel nôtt Pszichiátriai Osz tály, Deb re cen;

2 Deb re ce ni Egye tem Kli ni kai Köz pont Fel nôtt Pszichiátriai Osz tály,
Deb re cen

moreecsaba@gmail.com

A Ma gyar or szá gon 2020 ta va szán meg je le nô COVID-
19 vi lág jár vány nem csak a min den na pi éle tün ket
bo rí tot ta fel alap ve tô en, ha nem az egész ség ügy ben
ed dig meg szo kott mun kán kat is. Eb ben a bi zony ta -
lan ság gal, szo ron gás sal te li hely zet ben a pszi cho ló -
gu sok sze re pe is ki emelt je len tô sé gû vé vált. Az osz -
tályos el lá tás ban ré sze sü lô pá ci en sek ke ze lé sé ben
kü lön hang súlyt kel lett fek tet ni a jár vány hely zet
nyo mán ho zott in téz ke dé sek ál tal oko zott na gyobb
ter hek re (lá to ga tá si ti la lom, adap tá ci ós sza bad ság
fel füg gesz té se, cso port te rá pi ák kor lá to zott mû kö dé -
si le he tô sé gei, be zárt ság). Az újon nan meg ala ku ló
in ter me di er rész leg ki ala kí tá sá val biz to sí tot tá vált
egy faj ta zsi lip-rend szer, amely nek kö szön he tô en a
covid po zi tív pá ci en sek el kü lö ní tett rész le gen kap -
hat tak szak sze rû pszichiátriai és teljeskörû pszi cho -
ló gi ai el lá tást. Mind emel lett az am bu láns pszi cho te -
rá pi ák, ame lye ket az el sô hul lám ban fel füg gesz tet tek,
az eb bôl szer zett ta pasz ta la tok alap ján a má so dik és
har ma dik hul lám ide jén za var ta la nul foly ta tód hat tak
to vább a meg fe le lô óvin téz ke dé sek be tar tá sa mel lett
– akár sze mé lyes, akár online for má ban. A Kenézy
Campuson a pszi cho ló gi ai el lá tás tel jes le fe dett sé ge
2017 óta biz to sí tott, azon ban jár vány kór ház ként az
el lá tot tak kö re meg vál to zott. Az in ten zív és szubin-
tenzív rész le ge ken ke zelt covid-be te gek szupportív
tá mo ga tá sa a min den na pos mun kánk ré szé vé vált.
Ki hí vást je len tett szá munk ra, hogy mi ma gunk is fo -
ko zott ve szély nek vol tunk ki té ve egy szá munk ra tel -
je sen új mun ka kör nye zet ben, amely nagy mér té kû
pszi chés ter he lés sel járt együtt. Gyor san kel lett adap -
tá lód nunk olyan ne héz sé gek hez, mint a be te gek ro -
ha mo san rom ló ál la po ta, sok szor pá ci en se ink ha lá -
la, az ott dol go zók fo ko zott ventillációs igé nye. Az
egész ség ügyi dol go zók fo ko zott igény be vé te lét ész lel -
ve fon tos nak tar tot tuk, hogy szá muk ra is több plat -
for mon, il let ve szisz te ma ti ku san is el ér he tô vé vál jon
a pszi cho ló gi ai se gít ség. Min den nek kö vet kez té ben
ki emelt fon tos sá gú nak tar tot tuk, hogy fi gyel met for -
dít sunk sa ját men tá lis jól lé tünk re is, ezért a Pszi cho -
ló gi ai Rész leg szak em be re i ként rend sze re sen részt
vet tünk szu per ví zi ós/in ter ví zi ós al kal ma kon. „A se -
gít ség a se gí tôk nek is kell.”
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Sok ar cú impulzivitás vizs gá la ta monoamin
ge ne ti kai na gyí tó val

Nemoda Zsó fia1,2, Kenézlôi Esz ter1,3,
Balogh Lí via3, Bajzát Bettina3, Kruk Eme se3,
Hor váth Er zsé bet Zsó fia1, Hal mai Zsu zsa1,
Rét he lyi Já nos1,3, Uno ka Zsolt3
1 Mo le ku lá ris Pszichiátriai Ku ta tó cso port, Nem ze ti Agy ku ta tá si
Prog ram (NAP), Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
és Semmelweis Egye tem, Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Mo le ku lá ris Bi o ló gi ai Tan szék,
Bu da pest;

3 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest

nemoda.zsofia@med.semmelweis-univ.hu

Az impulzivitás szá mos pszichiátriai za var tü ne ti ké -
pé ben meg je le nik, a fi gye lem hi á nyos/hiperaktivitás
za var (ADHD) és borderline sze mé lyi ség za var (BPD)
ese té ben ki emel ten fon tos jel lem zô, mi vel diagnosz -
tikus kri té ri um ként is sze re pel. Az im pul zív vo ná sok
gyak ran okoz nak prob lé má kat nem-kli ni kai po pu lá -
ci ó ban is (pl. im pul zív vá sár lás), ezért egész sé ges fel -
nôt te ket is szé les kör ben vizs gál nak impulzivitás vo -
nat ko zá sá ban.
Az impulzivitás – mint vo nás szin tû jel leg – örök le -

tes sé gét iker vizs gá la tok alap ján 45–50%-ra be csü lik.
Neurobiológiai hát te ré ben a monoamin (leg in kább
a dopamin és a szerotonin) rend sze rek funk ció za va -
rá nak je len tôs sze re pét fel té te le zik. A gyak ran vizs gált
dopamin D4-es re cep tor (DRD4) hosszú ság-po li -
mor fiz mus (VNTR: variable number tan dem repeats)
impulzivitással va ló össze füg gé se a ha zai vizs gá la tok
ered mé nyei alap ján is el lent mon dá sos: 7-es allélja
ala cso nyabb impulzivitás pont szá mok kal mu ta tott
asszo ci á ci ót egész sé ges ma gyar fi a tal fel nôt tek kö ré -
ben (Var ga és mtsai, 2012), míg elô ze tes ge ne ti kai
vizs gá la tunk ép pen a DRD4 7-es allél feldúsulását
mu tat ta BPD-s be te gek kö ré ben. A szerotonin 1B
autoreceptor (HTR1B) génexpressziót be fo lyá so ló
rs1321041 po li mor fiz mu sa te kin te té ben is el len té tes
ha tást ta lál tunk egész sé ges fel nôt tek és ADHD be te -
gek kö ré ben. A ku ta tá si ered mé nyek el lent mon dá sai
gén–kör nye zet interakciós ha tá sok ra hív ják fel a fi -
gyel met.
Vizs gá la tunk ban a dopaminerg és szerotonerg

rend szer úgy ne ve zett plasz ti kus gén va ri án sa i nak
elem zé sé vel tesz tel tük az impulzivitási jel lem zô ket
és az egyé nek ér zé keny sé gét a ne ga tív kör nye ze ti ha -
tá sok ra (gyer mek ko ri el ha nya go lás, bán tal ma zás,
illet ve az ala csony szocioökonómiai stá tusz). A 98
BPD és 62 ADHD be teg, va la mint 67 egész sé ges sze -
mély fenotípusos ka rak te ri zá lá sa so rán a kü lön bö zô
impulzivitási doméneket ele mez tük a Barrat Im pul -
zivitási Ská la (BIS) és a Cloninger-fé le Tem pe ra -
mentum és Ka rak ter Kér dô ív (TCI) faktorai men tén.

A mo du lá ló ha tá sok tesz te lé se ér de ké ben az érzele-
mi élet sza bá lyo zá sát fel mé rô tesz te ket is fel vet tünk.
A HTR1B és DRD4 po li mor fiz mu sok mel lett a do -

pa min és szerotonin transzporter, va la mint a mo no -
amin-oxidáz A gén funk ci o ná lis VNTR-eit genotipi -
záltuk. Asszo ci á ció elem zé se in ket a kandidáns po li -
mor fiz mu sok ból al ko tott dopaminerg és szerotonerg
multimarker ge ne ti kai vál to zó val is el vé gez tük az
össze vont, 160 elem szá mú be teg cso port ban. A re la -
tí ve ala csony eset szám egye lô re csak nem-szig ni fi -
káns, ten den cia szin tû asszo ci á ci ók de tek tá lást tet te
le he tô vé.
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„Noli me tangere” – az érin tés hi á nyá tól
az érin tés tra u má já ig

Ocsovai Dó ra
Sze ge di Tu do mány egye tem Ma gyar-Fran cia Felvilágosodáskori
Ku ta tó köz pont, Sze ged
doraocsovai@staff.elte.hu

Pszi cho-kul tu rá lis ol va sat ban az érin tés fo gal mát el -
sô sor ban mint újszülöttkorból da tá ló dó, szim bi o ti -
kus egy be ol va dást és biz ton sá got su gár zó meg ta pasz -
ta lá son ala pu ló, ele men tá ris szük ség le tet ér tel mez -
zük. Meg ha tá ro zá sá hoz szin te el vá laszt ha tat la nul
tár sul a vágy a meg érin tô dés re, je len tés tar tal ma
azon ban nem csak a fi zi o ló gi ás vagy men tá lis érin -
tés szük ség let re vagy érin tés vágy ra kor lá to zód hat.
Az érin tés traumatizáló vol tá nak be mu ta tá sá ban

két film össze ha son lí tó elem zé se lesz se gít sé günk re.
Mind két al ko tás ban egy-egy nô érin té si ne héz sé gek -
kel va ló meg küz dé se lát ha tó. Ösz tö nös el len ál lás és
fé le lem kí sé ri pró bál ko zá sa i kat, míg a kí sér le tek re
adott ál la ti as védekezômechanizmusoktól el jut nak a
fel ol do zó vég ki fej let hez.
A Sem mit magamról (2009) el va dult, sé rült lel kû

fia tal fô hôs nô je ma gá nyos út ke re sés be me ne kül, zord
tá ja kon át. Ta pin ta ni, ér zé kel ni akar, érin te ni nem
mer. Rá ta lál azon ban va la ki re, aki ked vé ért új ra ta -
nul ja az érin tés ké pes sé gét. Az esz köz te len, de még is
fes tô i en meg kom po nált ké pi ele mek kel ope rá ló film
az érin tés nyelv me ta fo ri kus ere jét je le ní ti meg a
film vász non: a traumatizált fi a tal fô hôs nô kap cso ló -
dás ra kép te len ál la po tá tól ap ró moz du la tok lán co la -
ta ként, je lek for má já ban kí sé ri vé gig men tá lis ál la po -
tá nak ala ku lá sát. Érin té sen ke resz tül test és anyag,
test és test, va la mint test és élet te len test kö zött fo ko -
za to san ala kul ki a meg rá zó vizualitással be mu ta tott
gyógy ító kon tak tus.
A „Ne érints meg!” (2018) egy érett nô küz del mes,

bá tor szem be né zé se ön ma gá val, ön ma gá ért. A za var -
ba ej tô en ôszin te al ko tás egy rit kán tár gyalt pers pek -
tí vát mu tat az érin tés re áhí to zó kö zön ség nek: ami -
kor az érin tés egye ne sen pá ni kot okoz, gá tolt tá tesz.
A film sze rep lôi te rá pi ás cél lal érin tés gya kor la to kat
vé gez nek. Kü lön bö zô traumatikus in dít ta tás ból, fel-
nôttkorban ta nul ják meg érin te ni a má si kat, s köz -
ben rá jön nek, odá ig ön ma guk ôszin te érin té sé nek
ké pes sé gén át ve zet az út. A film bib li ai át hal lá sú
cím vá lasz tá sá val is üzen ren de zô je, Adina Pintilie.
Bi zo nyos sá gát ad ja, hogy az ön élet raj zi rész le te ket
fel vo nul ta tó, fél-dokumentarista film szá má ra is te -
rá pi ás esz köz le he tett.
A két al ko tás kö zös ab ban is, hogy ké pi és ver bá lis

uta lá sok kal csak sej te ti a je len ség mö gött meg hú -
zódó tra u mák mi ben lé tét. A te rá pi ás je len tô sé gû
folyamat be mu ta tá sá ra he lye zik a hang súlyt, amely 

a sze rep lô ket a gyó gyu lás fe lé, az át me ne ti vagy
hosszabb ide ig tar tó érin tés kép te len ség fel ol dá sá hoz
ve ze ti. Ezt kí ván juk mi is vizs gál ni az elem zés érin -
tés men tes út ján.
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Át te kin tés a stigmatizáló at ti tû döt mé rô
kér dô ívek fak tor struk tú rá já ról, ér vé nyes sé gé rôl
és meg bíz ha tó sá gá ról

Ôri Do rottya1, Ró zsa Sán dor2, Vass Edit3,
Si mon La jos3
1 Heim Pál Gyer mek kór ház és Ren de lô in té zet Mentálhigiéniai
Köz pont, Bu da pest;

2 Károli Gás pár Re for má tus Egye tem Sze mé lyi ség-
és Egész ség pszi cho ló gi ai Tan szék, Bu da pest;

3 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest

oridorottya@gmail.com

Hát tér: A men tá lis be teg sé gek is me re tét és a men tá lis
be teg ség gel élô köz va ló hoz zá ál lás mé ré sé re vi lág -
szer te több fé le kér dô ív is lé te zik. Az INDIGO network
és a ka na dai Opening Minds moz ga lom kér dô ívei
szá mos or szág ban meg bíz ha tó és ér vé nyes kér dô ív -
nek bi zo nyul tak. Ma gyar or szá gon ezidáig ilyen te ma -
ti ká jú kér dô ívek ke vés sé vol tak el ér he tô ek, ma gyar
po pu lá ci ón pszichometriai jel lem zô i ket nem vizs -
gál ták.
Cél ki tû zés: Vizs gá la tunk cél já ul a Meg va ló sí tott és

Ter ve zett Vi sel ke dés Ská la (RIBS), Men tá lis Egész ség -
re Vo nat ko zó Is me re tek Kér dô ív (MAKS), Men tá lis
Be teg ség: Kli ni ku sok At ti tûd Ská lá ja (MICA-4) és az
Opening Minds Stig ma Ská la egész ség ügyi dol go -
zók nak szó ló vál to za ta (OMS-HC) ne vû kér dô ívek
fak tor struk tú rá i nak át te kin té sét, ér vé nyes sé gük és
meg bíz ha tó sá guk vizs gá la tát tûz tük ki.
Mód sze rek: A ma gyar la kos ság – köz tük egész ség -

ügyi és szo ci á lis el lá tás ban dol go zók – kö ré ben vé gez -
tünk fel mé rést a men tá lis be teg sé gek re vo nat ko zó
is me re tek rôl, il let ve a men tá lis be teg ség gel élôk höz
va ló hoz zá ál lás ról. A vizs gá lat ban a részt ve vôk a
RIBS, a MAKS ön ki töl tôs kér dô íve ket töl töt ték ki.
Egész ség ügyi vagy szo ci á lis el lá tás ban dol go zó ki töl -
tôk szá má ra az elôb bi ek mel lett a MICA-4 és az
OMS-HC tesz tek kel egész ült ki a re per to ár.
Ered mé nyek: 1. Az ma gyar la kos ság kö ré ben az

adat gyûj tés je len leg is fo lya mat ban van, ezt ter ve ink
sze rint 2021 jú ni u sá ban zár juk le. A mé rô esz kö zök
fak tor struk tú rá ját el len ôr zô fak tor ana lí zis sel ter vez -
zük el len ôriz ni. Amennyi ben az il lesz ke dé si mu ta tók
az el fo gad ha tó tar to má nyon kí vül es nek, fel tá ró fak -
tor elem zés sel vizs gál juk a fak tor szer ke ze tet. A bel sô
kon zisz ten ci át Cronbach a mu ta tók kal, a mo dell-
ala pú reliabilitás becs lé se ket szük ség ese tén hi e rar -
chi kus omegákkal kí ván juk szem lél tet ni.
2. Az OMS-HC kér dô ív nél egy ko ráb bi vizs gá lat ból

egy 211 fôs, ki zá ró lag pszi chi á te rek bôl ál ló po pu lá -
ció ada tai is ren del ke zé sünk re áll nak, így a mé rô esz -
köz fak tor struk tú rá já nak a fel tá rá sát már el tud tuk
vé gez ni. Egy bifaktoros szer ke zet mu tat ta a leg meg -
fe le lôbb il lesz ke dést (RMSEA=0,025, CFI=0,961 és

TLI=0,944). Az OMS-HC kon ku rens validitása a
MICA-4-gyel meg fe le lô volt (ICC=0,77). A teszt-
reteszt raliabilitás az ál ta lá nos stig ma fak to ron és a
spe ci fi kus fak to ron szin tén meg fe le lô volt (ICC=0,95
to váb bá ICC=0,90, 0,88 és 0,84).
Kö vet kez te tés: Bí zunk ab ban, hogy vizs gá la tunk

ered mé nye ként ér vé nyes és meg bíz ha tó mé rô esz kö -
zök áll nak majd ren del ke zé sünk re a stigmatizáló at -
ti tûd és a men tá lis be teg sé gek rôl va ló is me re tek te -
kin te té ben.
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Be szé des je lek kognitív za var ban: Nem kell tol mács

Pákáski Mag dol na
Pszichiátriáért Ala pít vány, Sze ged
magdolna.pakaski@gmail.com

Pákáski Mag dol na1, Devanand P. Davangere2,
Gosztolya Gá bor3, Balogh Ré ka1, Im re Nó ra1,
Tóth Lász ló4, Hoffmann Il di kó5, Ko vács Il di kó1,
Vincze Ve ro ni ka3, Kál mán Já nos1
1 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged,
2 Department of Psychiatry, Co lum bia University, USA
3 Sze ge di Tu do mány egye tem Mes ter sé ges In tel li gen cia
Ku ta tó cso port, Sze ged

4 Sze ge di Tu do mány egye tem In for ma ti kai In té zet, Sze ged
5 Sze ge di Tu do mány egye tem Nyel vé sze ti Tan szék, Sze ged

A kü lön bö zô neurokognitív rend el le nes sé gek nél be -
kö vet ke zô nyel vi vál to zá sok nem csak a demencia
stá di u ma i ban, ha nem prodromális ál la po tá ban, az
eny he kognitív za var ban (EKZ) is akusz ti kus biomar -
kerekként azo no sít ha tók. Az ál ta lunk ki fej lesz tett
Speech-Gap Test® (S-GAP Test®) szá mos idô be li
nyel vi pa ra mé ter alap ján ké pes el kü lö ní te ni az EKZ
be te ge ket az egész sé ge sek tôl. Ez idá ig nem volt is -
mert, hogy a spon tán be széd elem zé se ugyan olyan
ha té kony ság gal al kal maz ha tó-e a kü lön bö zô nyel vi
kör nye ze tek ben, ezért je len vizs gá la tunk ban a ko -
ráb ban ma gyar nyel ven tesz telt S-GAP Test® al kal -
maz ha tó sá gát vizs gál tuk an gol nyel ven.
Mind két nyel vet be szé lôk kö zött Petersen kri té ri u -

mai alap ján el kü lö ní tet tük az EKZ és az egész sé ges
kont roll cso por to kat. Az egyes részt ve vôk spon tán
be szé dét az S-GAP pro to koll sze rint rög zí tet tük. 15
kap cso ló dó idô be li pa ra mé tert ha tá roz tunk meg az
au to ma ti kus be széd fel is me rés se gít sé gé vel.
Az S-GAP-hoz kap cso ló dó idô be li pa ra mé te rek

közül az an gol nyel vû min tá ban 7, a ma gyar nyel vû
min tá ban 5 mu ta tott szig ni fi káns kü lönb sé get az EKZ
és a kont roll cso port kö zött. A ROC gör be egy ér tel mû -
en meg kü lön böz tet te az an gol nyel vû EKZ ese te ket a
kont roll cso port tól a be széd tem pó és az ar ti ku lá ci ós
tem pó alap ján, 100%-os ér zé keny ség gel, va la mint
to váb bi há rom idô be li pa ra mé ter ese té ben is nagy
ér zé keny ség gel (85,7%). A ma gyar nyel vû min tá ban
a ROC elem zés szin tén ha son ló ér zé keny sé gi ará nyo -
kat mu ta tott (92,3%) a né ma és a tel jes szü net idô tar -
ta ma, va la mint a tel jes szü net át la gos idô tar ta ma
(92,3%) ese té ben. Ezek az ered mé nyek ar ra utal nak,
hogy az S-GAP Test® an gol ver zi ó ja még ér zé ke nyeb -
ben jel zi az EKZ-t, mint a ma gyar vál to zat.
Az új EKZ szû rô esz köz, az al kal ma zott S-GAP Test®

po ten ci á li san hasz nos non-invazív mód szer ré vál hat
a kognitív de fi cit ko rai szû ré sé re mind an go lul, mind
ma gya rul be szé lô po pu lá ci ók ese té ben. A mód szer
to váb bi elô nye, hogy a spon tán be széd rög zí té se (mo -

bil te le fo nos al kal ma zá son ke resz tü li te le fon hí vás
köz ben) ke vés bé meg ter he lô a be teg szá má ra, mint
akár egy rö vid neuropszichiátriai teszt. Az S-GAP
Test® ol csó, meg bíz ha tó, non-invazív, telemedicinás
EKZ/demencia szû rô mód szer, al kal ma zá sá nak je -
len tô sé ge a COVID-19 pandémia ide jén kü lö nö sen
fel ér té ke lôd het.
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A Face Reader hasz ná la tá nak le he tô sé gei
dep resszi ós be te gek di ag nosz ti zá lá sá ban

Pálffy Pat rik1, Si mon La jos2
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest

2 Semmelweis Egye tem Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Bu da pest

palffy.patrik@szentignac.hu

A ku ta tás cél ja a Face Reader komp lex arc ki fe je zés
elem zô prog ram hasz nál ha tó sá gá nak be mu ta tá sa a
dep resszi ós be te gek di ag nosz ti zá lá sá ban. Amennyi -
ben az esz köz meg bíz ha tó nak bi zo nyul, se gít het jük
ve le a szak em ber mun ká ját a di ag nó zis al ko tás ban,
mellyel pon to sab bá, és hosszú tá von költ ség ha té ko -
nyab bá te het jük a fo lya ma tot.
Az elô adás el sôd le ges fó ku sza – a ku ta tás kez de ti

sza ka sza mi att – a Face Reader be mu ta tá sa, a be lô le
ki nyert ered mé nyek elem zé sé nek le he tô sé gei, és más
ko ráb bi videó ala pú arc elem zô szoft ve rek eredmé -
nyeinek pre zen tá lá sa dep resszi ós be te gek nél.
Min ta: A Ku ta tás ban 20 fôs cso por to kat vizs gá lunk

a Semmelweis Egye tem Pszichiátriai és Pszi cho te rá -
pi ás Kli ni ká ján, ma jor dep resszi ós és kont roll cso port
be vo ná sá val.
Mód sze rek: A ku ta tás alap ját a Face Reader szoft -

ver ké pe zi, mely nek az ál ta lá nos ér zel mi el osz lás,
arousal és po la ri zált vál to zó it vesszük szá mí tás ba az
elem zés so rán. A Face Reader a Noldus vál la lat ál tal
fej lesz tett szoft ver, mely nek alap ja a Vi o la-Jo nes arc -
fel is me rô al go rit mus, ami több mint 500 pont se gít -
sé gé vel ha tá roz za meg az arc 3D szer ke ze tét, mely -
bôl az tán a deep learning (mély ta nu lás) se gít sé gé vel
kö vet kez tet ni le het az ar con meg je le nô ér zel mek re.
Emel lett két validált és jól hasz nál ha tó dep resszió -

mé rô kér dô ívet ve szünk fel a vizs gá la ti sze mé lyek kel:
a Hamilton-fé le Dep resszió Ská lát, me lyet egy struk -
tu rált in ter jú ként al kal ma zunk a Face Reader-es mo -
ni to ro zás köz ben, il let ve a Beck Dep resszió Kér dô ív
Rö vi dí tett vál to za tát. Az ada tok elem zé se so rán füg -
get len min tás t-pró bát, li ne á ris reg resszi ót és kor re -
lá ció szá mí tá so kat vég zünk. Az esz köz zel a dep -
resszi ós cso port pro fil já nak meg ha tá ro zá sa mel lett
cé lul tûz zük ki a be te gek pszi cho te rá pi ás ke ze lé sé -
nek ha té kony ság vizs gá la tát is.
A vár ha tó ered mé nye ket te kint ve ar ra szá mí tunk,

hogy az esz köz ké pes ki mu tat ni a DSM-5 nonver-
bális kri té ri u ma it, mint pél dá ul a szig ni fi kán san na -
gyobb ará nyú szo mo rú ér ze lem meg je le né sét a
kont roll cso port hoz ké pest, vagy ép pen a csök kent
ak ti vi tást.

A sport te vé keny ség, a mindfulness és a pszi chés
jól-lét össze füg gé sei a COVID-19 alatt

Pálvölgyi Ág nes1, Perczel-Fo rin tos Dó ra2,
Makai Alexandra1, Prémusz Vik tó ria1,
Ács Pong rác1, Bet le hem Jó zsef1, Morvay-Sey Ka ta1
1 Pé csi Tu do mány egye tem Egész ség tu do má nyi Kar Fizioterápiás
és Sport tu do má nyi In té zet, Pécs

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Klinkiai Pszi cho ló gi ai Tan szék,
Bu da pest

agnes.palvolgyi@etk.pte.hu

Be ve ze tés: A COVID-19 ví rus ál tal oko zott pandémia
ne ga tí van be fo lyá sol ta az em be rek jól-lé tét, s e ha tás
eny hí té sé hez pszi cho ló gi ai erô for rá sok ra van szük -
ség.
Min ta és mód szer: A WHO WBI-5-t, az Egész ség -

ügyi Vi lág szer ve zet 5 itemet tar tal ma zó Jól lét In de xét
és a MAAS (Brown és Ryan 2003) Fi gye lem és Tu da -
tos ság Mindfulness Ská lá ját vet tük fel 827 egye te mi
hall ga tó val (élet kor 25,29±8,09). Az ada tok elem zé se
az IBM SPSS 24-es ver zi ó já val tör tént, s p£0,05 szig-
nifikanciaszintet ha tá roz tunk meg. A min ta 3 al cso -
port ból állt: (1) pro fesszi o ná lis spor to lók; (2) rek re á -
ci ós spor to lók; (3) inak tív sze mé lyek.
Ered mé nyek: Szig ni fi káns po zi tív együtt já rást ta -

lál tunk a diszpozicionális (vo nás szin tû) mindfulness
és a jól-lét kö zött (R=0,347; p=0,001). Szig ni fi káns
kü lönb sé get ta lál tunk to váb bá a mindfulness te kin -
te té ben azok nál, akik fi zi ka i lag ak tí vak a nem ak tív
cso port hoz ké pest (Z=-2,850; p=0,004; and Z=-2,152;
p=0,031), s a há rom cso port kö zött szig ni fi káns kü -
lönb sé get ta lál tunk a mindfulness (Chi-négy zet=
14,406; p=0,001), il let ve a jól-lét (Chi-négy zet=19,341;
p<0,001) te kin te té ben. Pá ron kén ti elem zés so rán
szig ni fi káns kü lönb ség mu tat ko zott az el sô és má -
sodik (Z=-2,885; p<0,001), az el sô és a har ma dik 
(Z=-3,537; p<0,001), il let ve a má so dik és har ma dik
(Z=-2,130; p=0,033) cso port közt. A ka ran tén elôt ti és
utá ni edzé sek idô tar ta ma (Chi-négy zet=342,856;
p<0,001), il let ve al kal ma i nak szá ma (Chi-négy zet=
214,552; p<0,001) közt is szig ni fi káns kü lönb sé get ta -
lál tunk.
Konk lú zió: Úgy tû nik, hogy a rend sze res és in ten -

zív fi zi kai ak ti vi tás, il let ve a ver seny sport vé dô fak tor -
ként szol gál a men tá lis egész ség szem pont já ból.
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A COVID csap dá já ban – szuicidológiai kerekasztal

Perczel-Fo rin tos Dó ra1, Fe ke te Sán dor2,
Osváth Pé ter2, Rihmer Zol tán3,4,
Sza bó né Kállai Klá ra5, Tóth Mó ni ka Ditta6
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Bu da pest;

2 Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka, Pécs;

3 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

4 Nyírô Gyu la Kór ház Or szá gos Pszichiátriai és Addiktológiai
In té zet Addiktológiai Osz tály, Bu da pest;

5 LESZ – Ma gyar Lel ki El sô se gély Te le fon szol gá la tok Szö vet sé ge,
Bé kés csa ba;

6 Semmelweis Egye tem ÁOK Ma ga tar tás tu do má nyi In té zet,
Bu da pest

perczel-fo rin tos.dora@med.semmelweis-univ.hu

A jár vány hely zet kö vet kez té ben fel lé pô óvin téz ke dé -
sek ha tal mas elô re lé pést je len te nek az em be ri éle tek
meg men té sé ben és a vé de ke zés ben a száz év vel ko -
ráb bi ál la po tok hoz ké pest. Ugyan ak kor a kor lá to zá -
sok szin te ki zá ró lag a bi o ló gi ai vé del met szol gál ják, a
fer tô zés ter je dé sét, te kin tet nél kül a pszi chés ha tá -
sok ra. Egy re vi lá go sabb azon ban, hogy az izo lá ció,
az el szi ge telt ség, az érin tés és a sze mé lyes ta lál ko zá -
sok hi á nya vagy en nek el len ke zô je, a kény sze rû be-
és össze zárt ság nemcsak ked ve zôt len pszi chés ha tá -
sok hoz ve zet, ha nem egye ne sen egész ség ká ro sí tó
lehet. Az már lát ha tó, hogy az egész ség szo ron gás sal
küz dô sze mé lyek szá ma nagy mér ték ben meg emel -
ke dett, azon ban az még nem is mert, ho gyan érin ti ez
a hely zet a dep resszió és az ön gyil kos sá gi kí sér le tek
szá má nak ala ku lá sát. Az ön gyil kos sá gi ve szély ál la -
pot Williams-fé le (1994) mo dell je, amit „csap dá ba
esett ség” vagy „gá tolt me ne kü lés” mo dell ként is mer
a szak iro da lom, jó ér tel me zé si le he tô sé get kí nál a
COVID-hely zet ben ki ala ku ló pszi chés ál la pot ér tel -
me zé sé re. To váb bá az is is mert, hogy há bo rú ban
vagy élet ve szé lye sen fe nye ge tett hely zet ben csök ken
a szuicidiumok szá ma és fel ér té ke lôd nek a protektív
tár sas kap cso la tok. Eze ken a pszi chés té nye zô kön
túl me nô en (szub)kul tu rá lis ha tá sok is ér vé nye sül nek
a jár vány hely zet tel va ló komp lex meg küz dés ben.
A kerekasztal-be szél ge tés ben a ha zai szuicidológia

kü lön bö zô te rü le te i nek kép vi se lôi ar ra vál lal koz nak,
hogy mé lyeb ben meg ért sék a jár vány hely zet pszi -
chés ha tá sa it és át te kint sék, mi lyen pre ven ci ós le he -
tô sé ge ink le het nek az egyes kor cso por tok ban, hogy
az izo lá ció ha tá sá ra ne ala kul jon ki ön gyil kos sá gi
krízis.

En ni vagy nem en ni? Az el hí zás ke ze lé sé ben
al kal maz ha tó pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók
irány el vei

Perczel-Fo rin tos Dó ra, Kiss-Leizer Már ton
Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest
perczel-fo rin tos.dora@med.semmelweis-univ.hu

Az el hí zás a fo gyasz tói tár sa da lom nak nem csak
prob lé má ja, ha nem jel ké pe is le het: a mo dern em ber
szin te be le ful lad a fo gyasz tás ba és még sem bír le áll -
ni, meg áll ni. Vi lá go san lát szik, hogy az evo lú ci ós ér -
te lem ben ko ráb ban adaptív ma ga tar tás, az el ér he tô
táp lá lék el fo gyasz tá sa túl súly hoz és el hí zás hoz ve zet,
ami az egész ség re ve szé lyez te tô té nye zô. A WHO ada -
tai alap ján vi lág szer te 2,3 mil li árd em ber túl sú lyos,
kö zel 700 mil li ó an el hí zot tak, Ma gyar or szá gon pe dig
a fel nôtt la kos ság kb. 70%-a mi nô sül túl sú lyos nak
vagy el hí zott nak. Az el hí zás multifaktoriális je len ség,
mely nek hát te ré ben az anyag cse re-fo lya ma tok olyan
ge ne ti kai, köz pon ti ideg rend sze ri vagy en dok rin és
kör nye ze ti ha tá sok ra lét re jö vô za va ra áll, amely az
ener gia ház tar tás egyen sú lyá nak mó do su lá sát okoz -
za. Mi vel az obezitás több nép egész ség ügyi je len tô -
sé gû meg be te ge dés koc ká za ti té nye zô je (pl. szív-, ér -
rend sze ri meg be te ge dé sek, stroke, da ga na tos, il let ve
moz gás szer vi be teg sé gek), ezért meg elô zé se, il let ve
ke ze lé se óri á si gaz da sá gi je len tô sé gû is.
Az elô adás ban a nem zet kö zi pro to kol lok alap ján

össze fog lal juk az el hí zás ke ze lé sé nek irány el ve it,
külö nös te kin tet tel a pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók ra.
Mi vel a túl súly az el hí zás „elô szo bá ja”, ezért a leg fon -
to sabb a meg elô zés, amit már az alap el lá tás ban el
kell kez de ni. En nek leg lé nye ge sebb ele me az egész -
sé ges élet mód ról, test súly ról, va la mint a fi zi kai ak ti -
vi tás ról va ló tá jé koz ta tás. Az eny he el hí zás mind az
alap el lá tás ban, mind a szak el lá tás ban ke zel he tô, az
elôbb fel so rolt té nye zô kön túl me nô en vi sel ke dés te -
rá pi ás és kognitív vi sel ke dés te rá pi ás in ter ven ci ó kat
fog lal ma gá ban. A kö zép sú lyos el hí zás ke ze lé sé ben
már far ma ko ló gi ai be avat ko zá sok is fon to sak le het -
nek, míg sú lyos el hí zás ál la po tá ban már se bé sze ti
be avat ko zá sok ra van szük ség.
Az el hí zás va la mennyi stá di u má ban szük ség van a

pszi chés ál la pot és az evé si stí lus fel mé ré sé re, azon -
ban az ál la pot sú lyos sá gá tól füg gô en ezek kü lön fé lék
le het nek. Elô adá sunk ban pél dá kon ke resz tül sze ret -
nénk be mu tat ni az eny he, a kö zép sú lyos és sú lyos
obezitás ke ze lé sé ben ja va solt egész ség pszi cho ló gi ai,
il let ve kli ni kai pszi cho ló gi ai in ter ven ci ó kat, va la mint
az után kö ve tés fon tos sá gát.
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Meg áll az idô – a PTSD ke ze lé sé nek NICE irány el vei

Perczel-Fo rin tos Dó ra, Lisincki An na Má ria
Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest
perczel-fo rin tos.dora@med.semmelweis-univ.hu

Saj nos, a poszt tra u más stressz-be teg ség (PTSD) té -
má ja egy re ak tu á li sabb, mert a globalizáció ré vén
egy re gyak rab ban ér te sü lünk ka taszt ró fák ról, az egyén
éle tét gyö ke re sen meg vál toz ta tó ese mé nyek rôl, ame -
lyek fel ké szü let le nül érik a sze mélyt. A szak iro da lom
meg kü lön böz te ti a traumatizációt at tól füg gô en,
hogy imperszonális vagy in ter per szo ná lis, egyé ni
vagy kol lek tív, il let ve egy sze ri vagy hal mo zott jel le -
gû. A ter mé sze ti csa pá sok, ár víz, föld ren gés tar toz nak
az imperszonális tra u mák kö zé, míg em ber(ek) ál tal
a má sik el len el kö ve tett fi zi kai vagy ne mi erô szak,
ter ror tá ma dás, há bo rú vagy bár mi lyen bán tal ma zás
in ter per szo ná lis tra u má nak mi nô sül, de ide so rol juk
még a bullying, sôt a cyberbullying je len sé gét is. A
kol lek tív tra u má kat cso por tok, né pek vagy nem ze tek
szen ve dik el, az egyé ni traumatizáció leg gya ko ribb
pél dá ja a csa lá don be lül elô for du ló erô szak gyer me -
kek, nôk vagy idô sek el len. A leg sú lyo sabb tra u ma tí -
pus a kö tô dé si tra u ma, ami a szü lô vagy gon do zó ál -
tal el kö ve tett bán tal ma zás.
A traumatikus ese ményt el szen ve dett sze mé lyek

25–30%-a ta pasz tal ja a PTSD tü ne te it, mely a tel jes
po pu lá ci ó ban 6%-os elô for du lást je lent. Gya ko ri,
hogy a be te gek csak hó na pok kal, vagy évek kel a trau-
matikus ese mény után je lent kez nek ke ze lés re. Ha
hal mo zot tan elô for du ló tra u ma éri a pá ci enst, vagy
más men tá lis prob lé má ja is van, ak kor a PTSD meg -
je le né se komp lex le het, és kü lön meg fon to lást igé -
nyel a ke ze lé si mód ja.
A traumatizáció ke ze lé se rend kí vül fon tos, mert

szö vôd mé nyei szer te ága zó ak le het nek: dep resszió,
al ko hol füg gô ség, borderline sze mé lyi ség za var, hogy
csak a leg fon to sab ba kat em lít sük. Az alap el lá tás fe la -
da ta PTSD fel is me ré se ese tén a pá ci ens szak el lá tás -
ba irá nyí tá sa. A nem zet kö zi leg el fo ga dott NICE
irány el vek ki ter jed nek a pre ven ci ó ra, az el lá tás hoz
va ló hoz zá fé rés re, va la mint az eny he, kö zép sú lyos,
il let ve komp lex, sú lyos ál la po tok ban al kal maz ha tó
pszi cho te rá pi ás in ter ven ci ók ra, be le ért ve a farma -
koterápiás le he tô sé ge ket. Elô adá sunk ban eset rész le -
tek kel il luszt rál va mu tat juk be az irány el vek ben
java solt, evi den cia ala pú be avat ko zá so kat, ame lyek
a kö vet ke zôk: rö vid, il let ve stan dard tra u ma-fó ku szú
kognitív vi sel ke dés te rá pia (sze mé lyes vagy online
for má ban), il let ve EMDR.

A mo dern kli ni kai pszi cho ló gia út jai 2:
pro to kol lok a járóbeteg-el lá tás ban

Perczel-Fo rin tos Dó ra, Kiss-Leizer Már ton,
Lisincki An na Má ria, Vi rág Már ta, Gyen ge Zsu zsan na
Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest
perczel-fo rin tos.dora@med.semmelweis-univ.hu

Az el múlt évek ben, a bio-pszi cho-szo ci á lis szem lé let
el ter je dé sé vel egy re na gyobb igény je lent meg az
egész ség ügyi rend szer járóbeteg szak ren de lé se in is a
pszi cho ló gi ai el lá tás ra. A COVID-19 jár vány el ter je dé -
sé vel a szak em be rek nek a telemedicína al kal ma zá -
sá nak ki hí vá sa i val is szem be kel lett néz ni ük, amely
rá irá nyí tot ta a fi gyel met a szak mai pro to kol lok hasz -
ná la tá nak fon tos sá gá ra. A szim pó zi um prog ram já ban
öt elô adás sze re pel, ame lyek a járóbeteg-el lá tás ban
meg je le nô gya ko ri za va rok ke ze lé sé ben al kal maz ha -
tó pszi cho ló gi ai in ter ven ci ó kat mu tat ják be. Az el hí -
zás, az inszomnia, a fej fá jás, az egész ség szo ron gás és
a ser dü lô ko ri szo ci á lis szo ron gás za var ke ze lé sé nek
nem zet kö zi irány el ve it a Semmelweis Egye tem Kli -
ni kai Pszi cho ló gia Tan szé ké nek mun ka tár sai és re zi -
den sei dol goz ták ki, akik az irány el vek mel lett szak -
mai ta pasz ta la ta i kat is be mu tat ják esetvignettákon
ke resz tül.
1. Perczel-Fo rin tos Dó ra, Kiss-Leizer Már ton: En ni
vagy nem en ni? Az el hí zás ke ze lé sé ben al kal maz -
ha tó pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók irány el vei

2. Lisincki An na Má ria: Az inszomnia ke ze lé sé ben
al kal maz ha tó pszi cho ló gi ai irány el vek

3. Vi rág Márta: A fej fá jás ke ze lé sé re irá nyu ló nem -
zet kö zi irány el vek

4. Kiss-Leizer Már ton, Perczel-Fo rin tos Dó ra: A kép -
zelt be teg? Az egész ség szo ron gás ke ze lé sé nek
nem zet kö zi irány el vei, ki te kin tés sel az orthore -
xia nervosára

5. Gyen ge Zsu zsan na: A gyer mek- és ser dü lô ko ri
szo ci á lis szo ron gás za var ke ze lé sé re irá nyu ló
nem zet kö zi irány el vek al kal ma zá sa a COVID-19
jár vány ide jén
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A mo dern kli ni kai pszi cho ló gia út jai 1:
pro to kol lok a szo ma ti kus el lá tás ban

Perczel-Fo rin tos Dó ra1, Knyihár An na1, Il lés Szil via2,
Peszeki Ni ko lett1, Lohn And rea1, Pin tér Éva3,
Vincze Ág nes4, Ju hász Ani ta1, Me zei Ju dit1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Szü lé sze ti és Nô gyó gyá sza ti Kli ni ka,
Bu da pest;

3 Semmelweis Egye tem ÁOK Bel gyó gyá sza ti és He ma to ló gi ai
Kli ni ka, Bu da pest;

4 Semmelweis Egye tem ÁOK Bel gyó gyá sza ti és On ko ló gi ai Kli ni ka,
Bu da pest

perczel-fo rin tos.dora@med.semmelweis-univ.hu

Az el múlt évek ben pa ra dig ma vál tás tör tént a szo ma -
ti kus or vos lás ha zai gya kor la tá ban, a ho lisz ti kus
szem lé let el ter je dé sé vel a szo ma ti kus osz tá lyo kon is
egy re na gyobb igény je lent meg a pszi cho ló gi ai el lá -
tás ra. A COVID-19 jár vány el ter je dé sé vel a szak em -
be rek nek a telemedicína al kal ma zá sá nak ki hí vá sa i -
val is szem be kel lett néz ni ük, amely rá irá nyí tot ta a
fi gyel met a szak mai pro to kol lok hasz ná la tá nak fon -
tos sá gá ra. A szim pó zi um prog ram já ba öt elô adás ke -
rült, ame lyek a szo ma ti kus el lá tás sa já tos sá ga it, va la -
mint a fek vô- és járóbeteg-el lá tás ban al kal maz ha tó
pszi cho ló gi ai in ter ven ci ó kat mu tat ják be. A szü lé -
szet-nô gyó gyá szat, a perinatális in ten zív el lá tás, a
bel gyó gyá szat, a se bé szet és a transzp lan tá ció te rü -
le tén meg je le nô pszi chés prob lé mák és men tá lis be -
teg sé gek kor sze rû el lá tá sá nak irány el ve it a Semmel -
weis Egye tem Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szé ké nek
mun ka tár sai és re zi den sei dol goz ták ki, akik az irány -
el vek mel lett szak mai ta pasz ta la ta i kat is be mu tat ják
eset rész le te ken ke resz tül.
1. Knyihár An na, Il lés Szil via: Szü lé sze ti és nô gyó -
gyá sza ti osz tá lyon al kal maz ha tó pszi cho ló gi ai
in ter ven ci ók ja vas la tai

2. Peszeki Ni ko lett, Il lés Szil via, Lohn And rea:
„Min den kez det ne héz... de (m)ennyi re?!” – A
pe rinatális in ten zív el lá tás so rán al kal maz ha tó
pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók szak mai irány el vei

3. Pin tér Éva, Vincze Ág nes: A bel gyó gyá sza ton al -
kal maz ha tó pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók pro to -
koll ja

4. Ju hász Ani ta: A se bé sze ti osz tá lyon al kal maz ha -
tó pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók szak mai irány el vei

5. Me zei Ju dit: A transzp lan tá ci ós osz tá lyon al kal -
maz ha tó pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók irány el vei

A mo dern kli ni kai pszi cho ló gia út jai 3: 
pro to kol lok a pszichiátria te rü le tén

Perczel-Fo rin tos Dó ra, Lisincki An na Má ria,
Ko vács Il lés Áron, Lohn And rea, Sze ke res Ta más
Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest
perczel-fo rin tos.dora@med.semmelweis-univ.hu

Az el múlt évek ben egy re szé le sebb kör ben el ter jedt a
pszichiátriai el lá tás ha zai gya kor la tá ban az in ter disz -
cip li ná ris szem lé let, en nek kö vet kez té ben egy re na -
gyobb igény je lent meg a men tá lis za va rok bi zo nyí -
tot tan ha té kony pszi cho ló gi ai el lá tá sá ra. A COVID-19
jár vány el ter je dé sé vel a szak em be rek nek a tele me -
dicína al kal ma zá sá nak ki hí vá sa i val is szem be kel lett
néz ni ük, amely rá irá nyí tot ta a fi gyel met a szak mai
pro to kol lok hasz ná la tá nak fon tos sá gá ra. A szim pó -
zi um prog ram ban négy elô adás ban a pszi chi átriai
fek vô- és járóbeteg-el lá tás ban al kal maz ha tó pszi -
cho ló gi ai in ter ven ci ó kat mu tat juk be. Rész le te sen
tár gyal juk a poszt tra u más stressz-be teg ség (PTSD), a
bordeline sze mé lyi ség za var, a bi po lá ris za var és a
szkizofrénia spekt rum za var el lá tá sá ban al kal maz -
ha tó kli ni kai pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók irány el ve it.
A pszi chés prob lé mák és men tá lis be teg sé gek kor -
sze rû el lá tá sá nak irány el ve it a Semmelweis Egye tem
Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szé ké nek mun ka tár sai és
re zi den sei dol goz ták ki, akik az irány el vek mel lett
szak mai ta pasz ta la ta i kat is be mu tat ják eset is mer te -
té se ken ke resz tül.
1. Perczel-Fo rin tos Dó ra, Lisincki An na: Meg áll az
idô – a PTSD ke ze lé sé nek NICE irány el vei

2. Ko vács Il lés Áron, Perczel-Fo rin tos Dó ra: A bor-
deline sze mé lyi ség za var ke ze lé sé ben al kal maz -
ha tó kli ni kai pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók irány el -
vei

3. Lohn And rea, Perczel-Fo rin tos Dó ra: Egy szer
fent, egy szer lent – a bi po lá ris za var kezelésében
al kal maz ha tó kli ni kai pszi cho ló gi ai in ter ven ci -
ók irány el vei

4. Sze ke res Ta más, Perczel-Fo rin tos Dó ra: A szki-
zofrénia spekt rum za var el lá tá sá ban al kal maz -
ha tó kli ni kai pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók irány el -
vei

Psychiatria 
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Se gít ség a se gí tôk nek – mindfulness
a pandémia ide jén

Perczel-Fo rin tos Dó ra1, Hor váth And rea1,2
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Bu da pest;

2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Dok to ri Is ko la, Bu da pest
perczel-fo rin tos.dora@med.semmelweis-univ.hu

Az egész ség ügy ben és ezen be lül a men tá lis egész -
ség ügy ben dol go zók rend sze re sen meg ter he lô élet -
hely ze tek kel ta lál ják ma gu kat szem ben a mun ká juk
so rán, és ez fo ko zot tan ér vé nyes most, a vi lág jár vány
ide jén. Ilyen kor az ön gon dos ko dás ké pes sé ge ki emel -
ten fon tos. A tu da tos je len lét ala pú in ter ven ci ók köz -
is mer ten csök ken tik a stressz, a szo ron gás és a dep -
resszió szint jét, to váb bá elô se gí tik az ön-együtt ér zés
és a reziliencia nö ve ke dé sét. Több ta nul mány ered -
mé nye ar ra utal, hogy se gí tô hi va tá sú ak mindfulness
cso port já ban szig ni fi káns mér ték ben nö ve ked tek a
tu da tos je len lét ké pes sé gek kö zül a kö vet ke zôk: meg -
fi gye lés, íté let men tes ség és nem-re a gá lás ké pes sé ge.
Sa ját ku ta tá sunk ban ar ra ke res tünk vá laszt, hogy se -
gí tô hi va tá sú ak tu da tos je len lét cso port já ban ho -
gyan vál to zik az ér ze lem sza bá lyo zás, mint az egyik
leg fon to sabb self-re gu lá ci ós kész ség?
Mód szer: N=91 pszi cho ló gus, kli ni kai szak pszi cho -

ló gus, or vos, il let ve men tál hi gi é nés szak em ber ön -
be szá mo lón ala pu ló kér dô ívek kel nyert ada ta it ha -
son lí tot tuk össze 8-he tes MBCT tré ning elôtt és után.
A részt ve vôk a Tu da tos Je len lét Kér dô ívet (FFMQ), a
Kognitív Ér ze lem sza bá lyo zás Kér dô ívet (CERQ) és a
Barratt Impulzivitás Ská lát (BIS-11-R) töl töt ték ki.
Ered mé nyek és kö vet kez te tés: A je len tu da tos ság

(FFMQ), il let ve az Íté let men tes ség, Tu da tos cse lek -
vés és a Meg fi gye lés alskálák szig ni fi káns mér ték ben
vál toz tak. A részt ve vôk adaptív ér ze lem sza bá lyo zá si
kész sé ge (CERQ) ja vult, el sô sor ban a po zi tív fó kusz
és az el fo ga dás mér té ke mu ta tott szig ni fi káns nö ve -
ke dést a kép zés vé gén. Szig ni fi káns, ne ga tív össze -
füg gést ta lál tunk to váb bá a je len tu da tos ság össze sí -
tett ér té ke és az impulzivitás össz ér té ke kö zött. Ered -
mé nye ink alap ján ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy se -
gí tô hi va tá sú ak szá má ra tar tott mindfulness tré ning
ha tá sá ra erô söd nek az adaptívabb ér ze lem sza bá lyo -
zá si kész sé gek, az íté let men tes ség és a tu da to sabb
cse lek vés pe dig fel te he tô en fo ko zot tabb ér zel mi
oda for du lást ered mé nyez, ez ál tal hoz zá já rul va a ki -
égés meg elô zé sé hez.

A mindfulness ho ri zont ja

Perczel-Fo rin tos Dó ra1,2, Pálvölgyi Ág nes3,
Bet le hem Jó zsef3, Bódi Nikoletta4,5, Poór Gyu la4,
Toldy-Schedel Emil5, Hor váth And rea1,
Udvardi Ve ro ni ka6, Mik ló si Mó ni ka7
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Bu da pest;

2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Dok to ri Is ko la, Bu da pest;
3 Pé csi Tu do mány egye tem Egész ség tu do má nyi Kar Fizioterápiás
és Sport tu do má nyi In té zet, Pécs;

4 Or szá gos Re u ma to ló gi ai és Fizioterápiás In té zet, Bu da pest;
5 Bu da pes ti Szent Fe renc Kór ház, Bu da pest;
6 Jahn Fe renc Kór ház, Bu da pest;
7 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Pszi cho ló gia In té zet,
Bu da pest

perczel-fo rin tos.dora@med.semmelweis-univ.hu

1. Pálvölgyi Ág nes, Perczel-Fo rin tos Dó ra, Bet le hem
Jó zsef: A spor to lói ma ga tar tás, a mindfulness és a
pszi chés jól-lét össze füg gé sei a COVID-19 alatt

2. Udvardi Ve ro ni ka: Tu da tos je len lét al kal ma zá sá -
nak le he tô sé gei a stroke re ha bi li tá ci ó ban

3. Bódi Nikoletta, Poór Gyu la, Toldy-Schedel Emil:
Fáj da lom ke ze lé se a pandémia ide jén tu da tos je -
len lét in ter ven ci ók kal

4. Mik ló si Mó ni ka: Tu da tos je len lé ten ala pu ló szü lô -
tré ning

5. Perczel-Fo rin tos Dó ra, Hor váth And rea: Se gít ség a
se gí tôk nek – mindfulness a pandémia ide jén
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„Min den kez det ne héz... de (m)ennyi re?!” –
A perinatális in ten zív el lá tás so rán al kal maz ha tó
pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók szak mai irány el vei

Peszeki Ni ko lett1, Il lés Szil via2, Lohn And rea1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Kecs ke mét;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Szü lé sze ti és Nô gyó gyá sza ti Kli ni ka,
Bu da pest;

nikolett.peszeki@gmail.com

Az el múlt évek ben je len tôs pa ra dig ma vál tás tör tént
a nem zet kö zi neonatológiában. Az új szak mai irány -
el vek ál tal a perinatális in ten zív el lá tás te rü le tén is
fó kusz ba ke rült a teljeskörû csa lád köz pon tú ság, az
in ter disz cip li ná ris együtt mû kö dés és a pszi cho ló gi ai
se gít ség nyúj tás fon tos sá ga. A Semmelweis Egye tem
Perinatális In ten zív Cent ru ma i ban (PIC) is ki emelt
je len tô sé ge van a pszi cho ló gus osz tá lyos je len lé té nek
és mun ká já nak, mely ki ter jed a szü lés kö rü li, il let ve a
gyer mek ágyas pe ri ó dus idô sza ká ra is. A Semmelweis
Egye tem PIC Osz tá lya in va ló pszi cho ló gu si je len lét
egy újí tó, nagy le he tô sé gek kel bí ró kez de mé nye zés,
egy ki emel ke dô en fon tos együtt mû kö dés kez de te.
A perinatális in ten zív el lá tás ban dol go zó pszi cho -

ló gus fe la da tai kö zé tar to zik a krí zis in ter ven ció, a
perinatális idô szak pszi chés za va ra i nak ke ze lé se, a
kró ni kus be teg sé gek men tén szük sé ges pszi cho ló -
giai tá mo ga tás, a perinatális vesz te sé gek fel dol go zá -
sá nak se gí té se, va la mint a ke ze lô sze mély zet tel va ló
kom mu ni ká ció se gí té se, a pszi chés szem lé let for má -
lás. Emel lett ki emelt fon tos sá gú a pszi cho ló gi ai se -
gít ség nyúj tás a szü lôi kom pe ten cia él mény ki ala kí tá -
sá ban, to váb bá a men tá lis be teg sé gek pre ven ci ó já -
ban is. A hosszútávú vizs gá la tok ered mé nyei alap ján
egy ér tel mû en el mond ha tó, hogy a pszi chés tá mo ga -
tás és a meg fe le lô in ter ven ci ók al kal ma zá sa nagy ban
hoz zá já rul a krí zis ál la pot tal va ló meg küz dés ben, és
an nak hosszútávú ne ga tív kö vet kez mé nye i vel szem -
ben protektív té nye zôt ké pez.
Je len elô adás ban azt a célt tûz tük ki, hogy az el ér -

he tô sza ki ro dal mak alap ján, sa ját ta pasz ta la tunk kal
bô vít ve át fo gó ké pet nyújt sunk a perinatális el lá tás -
ban meg je le nô kli ni kai pszi cho ló gu si fe la da tok ról,
eset pél dák kal il luszt rál va a komp lex el lá tás gya kor -
lat ban al kal maz ha tó in ter ven ci ó it és az en nek so rán
fel me rü lô ki hí vá so kat. Cé lunk to váb bá, hogy re a gál -
juk a jár vány hely zet okoz ta ne héz sé gek re, be mu tas -
suk, hogy mely pon tok ra ér de mes ki emelt hang súlyt
fek tet ni, va la mint mi lyen to váb bi té nye zô ket fon tos
szá mí tás ba ven ni az osz tá lyos mun ka el lá tá sa so rán.

A men tá lis be teg ség mint stig ma – ma gyar or szá gi
vizs gá lat az át lag po pu lá ció kö ré ben

Pe tô Dorina1,Vass Edit2, Si mon La jos2,
Ujhelyi Ad ri enn1

1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet,
Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest

Az Eu ró pai Unió né pes sé gé nek több, mint 38%-a
meg él men tá lis be teg sé ge ket éves szin ten. A stig mák
kö vet kez mé nye ként az érin tet tek gyak ran ta pasz tal -
nak szé gyent, ér zik ma gu kat ki ta szít va; el mon dá suk
sze rint a men tá lis be teg sé ge ket öve zô stig mák ha tá -
sai el vi sel he tet le neb bek, mint ma ga a be teg ség.
A men tá lis be teg ség stigmatizáció ma gyar or szá gi

el ter jedt sé gé re vo nat ko zó an ed dig nem áll tak ren del -
ke zés re meg fe le lô ada tok, a vizs gá la tá ra meg fe le lô
mé rô esz kö zök. A Nem ze ti Antistigma Mun ka cso port
ezért át fo gó ku ta tást vég zett a men tá lis be teg sé gek -
kel kap cso la tos tu dás, il let ve a men tá lis za va ro kat
öve zô meg bé lyeg zé sek fel mé ré se cél já ból. A vizs gá -
lat ban több mint 4000 fô vett részt. Elô adá som ban
be mu ta tom, hogy az át lag po pu lá ció men tá lis be teg -
ség konceptualizációja ho gyan ala kul – mennyi re
tart ják men tá lis be teg ség nek a stresszt, a gyászt, a
dep resszi ót stb., – il let ve is mer te tem, hogy mi lyen
fak to rok van nak kap cso lat ban a men tá lis za var ral
élôk höz va ló hoz zá ál lás sal.
Bár mos ta ná ig az át lag po pu lá ció ér zé ke nyí té se a

té má ban nem volt hang sú lyos, je len ku ta tás ho za dé -
kai a ké sôb bi tár sa dal mi szin tû pre ven ci ós, antistig-
ma-prog ra mok ki ala kí tá sá ban is hasz no sít ha tó ak le -
het nek.
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A vissza élés sze rû gyógy szer hasz ná lat rizikófaktorai
a ma gyar or szá gi fel nôtt la kos ság kö ré ben

Pé ter Lea1, Andó Bá lint1, Demetrovics Zsolt2,
Pak si Bor bá la3
1 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Pszichiátriai Kli ni ka
Addiktológiai Ku ta tó cso port, Sze ged;

2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Pszi cho ló gi ai In té zet,
Bu da pest;

3 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Ne ve lés tu do má nyi
In té zet, Bu da pest

peter.lea@med.u-sze ged.hu

Hát tér: Ma gyar or szá gon a gyógy sze rek kö zül a nyug -
ta tók kal, al ta tók kal tör té nik a leg több vissza élés. A
vissza élés sze rû gyógy szer hasz ná lat hát te ré ben szá -
mos ri zi kó fak tor áll hat, me lyek is me re te elô se gít he ti
an nak meg elô zé sét és fel is me ré sét. Je len vizs gá lat
cél ja a vissza élés sze rû gyógy szer hasz ná lat min tá zó -
dá sa i nak és rizikófaktorainak fel tá rá sa ha zai rep re -
zen ta tív min tán.
Mód sze rek: Az elô adás az Or szá gos La kos sá gi Adat -

fel vé tel Addiktológiai Prob lé mák ról 2019 (OLAAP)
ku ta tás ada ta i ra épül. Az adat fel vé tel 2019 ta va szán
ké szült ma gyar or szá gi 18–64 éves né pes ség 1385 fôs
rep re zen ta tív min tá ján ún. „ke vert”, face to face, és
ön ki töl tôs ele me ket egya ránt al kal ma zó mód szer rel.
A vissza élés sze rû gyógy szer hasz ná lat mé ré se az EMQ
kér dé sek (EMCDDA, 2002) 2017-es re ví zi ó já nak
meg fe le lô en (Karjalainen, 2018) tör tént. Az elô adás
a nyug ta tók, al ta tók or vo si ren del vény nél kü li, a ja -
va solt nál na gyobb ada gok ban, hosszabb ide ig, vagy
más cél ból tör té nô hasz ná la tá nak éves prevalenciá -
ját vizs gál ja. A vissza élés sze rû gyógy szer hasz ná lat
min tá zó dá sa it a szociodemográfiai vál to zók men tén
Khi-négy zet pró bá val vizs gál tuk. Bi ná ris logisztikus
reg resszi ós elem zést vé gez tünk an nak vizs gá la tá ra,
hogy mely szociodemográfiai és pszi cho ló gi ai jel lem -
zôk kap nak szig ni fi káns prediktív sze re pet a vissza -
élés sze rû gyógy szer hasz ná lat ma gya rá za tá ban.
Ered mé nyek: A ku ta tást meg elô zô év ben a ha zai

fel nôtt la kos ság 2,9%-a fo gyasz tott vissza élés sze rû en
nyug ta tót vagy al ta tót. A Khi-négy zet pró ba ered mé -
nyei alap ján a vissza élés sze rû gyógy szer hasz ná lat
éves prevalenciaértéke szig ni fi kán san ma ga sabb a
munkaerôpiaci te vé keny ség gel nem ren del ke zôk és
val lá sos ság te kin te té ben bi zony ta la nok kö ré ben (p <
0,05). A több vál to zós logisztikus reg resszi ós mo dell
alap ján a töb bi vál to zó kont roll ja mel lett két vál to zó
ka pott szig ni fi káns ma gya rá zó sze re pet a vissza élés -
sze rû gyógy szer fo gyasz tás ban: a csa lád ban elô for -
du ló koc ká za ti ma ga tar tá sok szá má nak nö ve ke dé se
2,94-sze re sé re nö vel te (p = 0,002), az ál ta lá nos elé ge -
dett ség in dex egy ség nyi fo ko zó dá sa 81%-kal csök -
ken tet te a vissza élés sze rû gyógy szer fo gyasz tás esé -
lyét (p = 0,029).

Kö vet kez te tés: Az élet tel va ló ál ta lá nos elé ge dett ség
a ma ga sabb szub jek tív élet mi nô ség protektív sze re -
pé re vi lá gít rá a vissza élés sze rû gyógy szer hasz ná lat -
ban. A csa lá don be lü li koc ká za ti ma ga tar tá sok hal -
mo zó dá sá nak kulcs fon tos sá gú sze re pe a vissza élés -
sze rû gyógy szer fo gyasz tás ban fel hív ja a fi gyel met a
csa lá di anam né zis fon tos sá gá ra a pre ven ci ós, diag-
nosztikus és te rá pi ás fo lya ma tok ban.

Hungarica



S u p p l e m e n t u m  I .  2 0 2 1 ,  X X X V I .  é v f .

94

Nem zet kö zi irány el vek a kli ni kai pszi cho ló gi ai
el lá tás ban I. – szo ma ti kus te rü le ten

A bel gyó gyá sza ton al kal maz ha tó pszi cho ló gi ai
in ter ven ci ók irány el vei
Pin tér Éva1, Vincze Ág nes2
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Bel gyó gyá sza ti és He ma to ló gi ai
Kli ni ka, Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Bel gyó gyá sza ti és On ko ló gi ai Kli ni ka,
Bu da pest

pinter.eva@med.semmelweis-univ.hu

A bel gyó gyá sza ti el lá tás szá mos szak te rü le tet ölel fel
a kar di o ló gi á tól kezd ve a gasztroenterológián ke resz -
tül az on ko ló gi á ig. A bel gyó gyá sza ton dol go zó pszi -
cho ló gus nak épp ezért ki hí vás, hogy a na gyon el té rô
etiológiájú, le fo lyá sú és prog nó zi sú kór ké pe ket, va -
la mint azok pszi cho ló gi ai vo nat ko zá sa it meg is mer -
je. Er re ak kor nyí lik le he tô sé ge, ha egy össze szo kott,
multidiszciplináris te am ré sze ként al kal ma van egy
adott osz tály min den na pi éle té ben fo lya ma to san
részt ven ni. Ma gyar or szá gon a mi ni mum fel té te lek
elô ír ják kli ni kai pszi cho ló gus el ér he tô sé gét a szo ma -
ti kus el lá tás ban, és egy re több ku ta tás iga zol ja a bio-
pszi cho-szo ci á lis té nye zôk komp lex köl csön ha tá sát,
ezen be lül a már fenn ál ló be teg ség pszi cho ló gi ai
funk ci o ná lás ra gya ko rolt ha tá sát. Ki emel ten fon tos
ezen a te rü le ten is a szo ma ti kus el lá tás ban dol go zó
szak em be rek ta pasz ta la ta in túl me nô en a kur rens
ku ta tá si ered mé nyek re és a nem zet kö zi, il let ve ha zai
irány el vek re tá masz kod ni a ha té kony in ter ven ci ók –
pél dá ul ala csony in ten zi tá sú pszi cho te rá pi ás esz kö -
zök – ki vá lasz tá sa ér de ké ben. Je len elô adás ban sze -
ret nénk be mu tat ni ezen irány el ve ket és al kal ma zá si
le he tô sé ge i ket az onkohematológiai be te gek kel foly -
ta tott mun ka ta pasz ta la tai, il let ve eset pél dák se gít -
sé gé vel.

Ko ro na ví rus vi lág jár vány gyer mek ott ho nok ban
élô ser dü lök al ko tá sa in

Platthy Ist ván Pé ter
Ba ra nya Me gyei Gyer mek vé del mi Köz pont és Te rü le ti
Gyer mek vé del mi Szak szol gá lat, Pécs
platthy@csontvarystudio.hu

A Csontváry Kép zô mû vé sze ti Stú dió a Ba ra nya Me -
gyei Gyer mek vé del mi Köz pont és Te rü le ti Gyer mek -
vé del mi Szak szol gá lat gyer mek ott ho na i ban, me gyei
lakásotthonaiban foly tat kép zô mû vé szet-te rá pi ás
fog lal ko zá so kat, (Pé csen, Kom lón, Pécs váradon, Bo -
gá don, Szentlôrincen.) Idén új ki hí vást je len tett a ko -
ro na ví rus-jár vány. A ka ran tén idô sza kok alatt a gye -
re kek gya kor la ti lag a kö zel 2–3 hó nap alatt be zár va
él tek a gyer mek ott ho nok ban, la kás ott ho nok ban,
nem me het tek ki az ut cá ra, nem fo gad hat tak hoz zá -
tar to zót sem. A be zárt ság ide je alatt nôt bennük a
szo ron gás és az ag resszió, ame lyet csök ken te ni tud -
tak mû vé szet te rá pi ás fog lal ko zá sa ink. Ak ko ra volt az
igé nyük a raj zo lás ra, hogy na pon ta 3–4 órán ke resz -
tül is al kot tak, alig gyôz tük ôket anyag gal, esz köz zel
és új fe la da tok kal el lát ni. Na gyon in ten zí vek vol tak
ezek az idôk.
Ter mé sze te sen a COVID-19 ví rus jár vány erô sen

meg vál toz tat ta a gye re kek éle tét, gon dol junk csak az
ok ta tás ra, ami online zaj lott. Az ele jén kü lö nö sen
meg vi sel te ôket a be zárt ság a ka ran tén ide jén, ké sôbb
már hoz zá szok tak. Na gyon hi ány zott ne kik, hogy
sze ret te ik kel, hoz zá tar ló zó ik kal, ba rá ta ik kal sze mé -
lye sen nem ta lál koz hat tak, csak online tart hat ták ve -
lük a kap cso la tot, ami nem elé gí tet te ki kap cso la ti
igé nye i ket.
A mû vé szet te rá pi ás fog lal ko zá so kon ké szül tek

szok vá nyos te ma ti kus al ko tá sok is, ame lye ken a le író
jel leg do mi nál a vi lág jár vány új szim bó lu mai fel dol -
go zá sa ként, mely hez ki in du ló pont ként min tá kat ke -
res tek az interneten. A fo ko zó dó szo ron gás ha tá sá ra
ugyan ak kor igen drá mai al ko tá sok is szü let tek. Ér de -
kel te ôket, hogy maszk ban ho gyan le het az ér zel me -
ket ki fe jez ni, vagy ép pen az arcnélküliséget fe jez ték
ki, mi vel a tö me ges maszk vi se lés ha tá sá ra egy faj ta
elszemélytelenedés jött lét re a tár sa da lom ban. A
COVID-19 ví rus elektronmikroszkopikus alak já nak
ké pi meg je le ní té se pe dig a gro teszk sé get hív ta élet re
a hu mor se gít sé gé vel. Más hol a szür re a lis ta stí lu sú
ké pek a tö me ges el ha lá lo zás sal szembesítenek ben -
nün ket. De a nép mû vé szet for ma vi lá gá ra em lé kez te -
tô covid-or na men ti kák is ké szül tek. Az al ko tá sok egy
ré sze a glo ba li tás je gyé ben zaj lik, az egész föld go lyót
érin tô gon do la tok, fé lel mek és szo ron gá sok je len nek
meg raj tuk. Kap cso la ti prob lé mák is ki fe je zés re jut -
nak, nem tud nak ta lál koz ni azok, akik sze re tik egy -
mást. A fe nye ge tett ség ször nyek, mi to ló gi ai ala kok
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for má já ban is meg je le nik a raj zo kon, ame lye ken a
ha lá los ví rus, mint go nosz szörny je le nik meg, de a
mo dern hôs lo vag meg küzd ve le, vagy ép pen egy an -
gyal si et az em be rek meg men té sé re.

SARS-CoV-2 fer tô zés okoz ta pszichiátriai
tünetegyüttes 10 éves gyer mek nél

Pleszkó Apollónia1, Pauleczky An na má ria1,
Óvá ri Jó zsef2, Óvá ri Ig nác3
1 BAZ Me gyei Köz pon ti Kór ház és Egye te mi Ok ta tó kór ház
Velkey Lász ló Gyermekegészségügyi Köz pont, Mis kolc;

2 Deb re ce ni Egye tem ÁOK Deb re cen;
3 Deb re ce ni Egye tem ÁOK Far ma ko ló gi ai és Farmakoterápiai
In té zet, Deb re cen

drpleszkoa@gmail.com

A ko ro na ví rus em lô sö ket fer tô zô leg ré geb bi kö zös
ôse fel té te lez he tô en 10 000 éve je lent meg, ami kor az
em be ri faj meg kezd te az erdôírtást, föld mû ve lést és
az ál lat tar tást – ez ál tal elô se gít ve a kór oko zók kü lön -
bö zô fa jok kö zöt ti ván dor lá sát.
Ne vét a fel szí nén el he lyez ke dô glükoprotein tüs ke -

fehérjéirôl kap ta, me lyek elekt ron mik rosz kó pos ké -
pen ha son lí ta nak a tel jes nap fo gyat ko zás kor meg fi -
gyel he tô napkoronára. A 2019-ben fel fe de zett Severe
Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus-2
(SARS-CoV-2) a Bé ta ko ro na ví rus nem zet ség leg újabb
tag ja. A SARS-CoV-2 egy bur kos, po zi tív irányultságú
szimp la szá lú RNS ví rus.
A fer tô zés for rá sai ma guk a fer tô zött be te gek. Ter -

je dé sé nek fô út jai az or ron és szá jon át tá vo zó csep -
pek, il let ve a köz vet len érint ke zés. A ví rust ki mu tat -
ták vi ze let-, székletmintákban is, ami fekál-orál ter -
je dés re en ged kö vet kez tet ni.
A ví rus fel szí ni tüs ke fe hér je az em be ri szer ve zet -

ben meg ta lál ha tó ACE 2 re cep tor hoz ké pes nagy af -
fi ni tás sal kap cso lód ni.
A kez de ti gyors vírusreplikáció kö vet kez té ben je -

len tôs sejt pusz tu lás megy vég be. Ez ak ti vál ja az
immunsejteket, me lyek fo ko zott mennyi sé gû gyul la -
dá sos mediátorokat és citokineket ter mel nek, így
citokin vi har ala kul hat ki a szer ve zet ben.
A COVID-19 fer tô zés leg gya ko ribb ma ni fesz tá ci ó ja

lég zô szer vi pa na szok ban mu tat ko zik. Az in fek ció ki -
ter jed het a gyo mor-bél trak tus ra, máj és has nyál mi -
rigy funk ci ók ra, így gasztrointesztinális tü ne te ket
okoz va. Okoz hat to váb bá cent rá lis és pe ri fé ri ás
neuro ló gi ai, il let ve pszichiátriai tü ne te ket, be fo lyá -
sol hat ja a kardiovaszkuláris rend szert és elô idéz het
ve se elég te len sé get.
Ed dig né hány ta nul mány je lent meg – el sô sor ban

fel nôtt be te gek nél – a SARS-CoV-2 fer tô zés sel össze -
füg gés be hoz ha tó pszichiátriai tünetegyüttesek – zö -
mé ben hal lu ci ná ci ók – meg je le né sé rôl. A gyer mek
po pu lá ci ó ra vo nat ko zó pub li ká ci ók szá ma el enyé szô.
Az elô adás egy tíz éves fiú gyer mek kór tör té ne tét

mu tat ja be. 2021 feb ru ár já ban, az egyéb ként egész -
sé ge sen fej lô dô gyer mek nél, hir te len – anxietást ge -
ne rá ló – kö rül be lül 30 per cig tar tó, im pe ra tív, akusz -
ti kus hal lu ci ná ci ók lép tek fel. A hal lu ci ná ci ók spon -
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tán szûn tek, na pon ta több ször is mét lôd tek. Az ér -
zék csa ló dá sok idô be li le fo lyá sa fel ve tet te or ga ni kus
ere det le he tô sé gét. PCR, majd im mu no ló gi ai vizs gá -
lat iga zol ta a SARS-CoV-2 fer tô zést. La bo ra tó ri u mi és
kép al ko tó vizs gá la tok se gít sé gé vel ki zár ha tó vá vált
egyéb or ga ni kus, infekciózus vagy im mu no ló gi ai
ere det. A szte ro id te rá pia ha té kony sá ga – meg egye -
zô en az iro dal mi ada tok kal is – iga zol ta a tü net
együt tes ere de tét.

Telepszichiátria – a je len gya kor la ta
és a meg ke rül he tet len jö vô.
Kerekasztal-be szél ge tés

Radics Ju dit1, Vizi Já nos2, Bo kor Lász ló3,
Pászthy Bea4
1 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyôr;
2 Nyirô Gyu la Or szá gos Pszichiátriai és Aaddiktológiai In té zet,
Bu da pest;

3 Ma gán ren de lés, Bu da pest;
4 Semmelweis Egye tem ÁOK I. Gyernekgyógyászati Kli ni ka,
Bu da pest

judith.radics@gmail.com

A telemedicína gon do la tá nak meg je le né se a rá di ó zás
ko rá nak be kö szön té vel több, mint 100 év vel ezelôtt -
re da tál ha tó. A Radio News Magazine 1924-ben kö -
zölt cik ké ben ar ról ír, hogy a Radio Dok tor-ok vi deo -
hí vá sok segítségével lép nek majd kap cso lat ba pá ci -
en se ik kel, és táv gyó gyá szat for má já ban tör té nik a
be teg el lá tás. A telemedicínán be lül a tele pszi chiátria
gya kor la tá nak va ló di meg je le né se az 1950-es évek re
te he tô. A Nebraska Egész ség ügyi In té zet videokonfe -
renciákat és cso port te rá pi át, va la mint liaison-pszi -
chi átriai kon zul tá ci ót inditott, az 1960-as évek ben a
fel nôtt be teg el lá tás mel lett meg je lent a gyer me kek
el lá tá sa is. Az 1980-as évek tôl pedig – kü lö nö sen
Auszt rá li á ban – meg kez dô dött a telepszichiátria egy -
ér tel mû tér hó dí tá sa, azon az ala pon, hogy ez ál tal szé -
les tö me gek jut hat nak hoz zá az egyéb ként ne he zen,
vagy alig, il let ve nem el ér he tô egész ség ügyi el lá tá sok -
hoz. Az Ame ri kai Pszichiátriai Tár sa ság már a 2010-
es évek ben Telepsychiatry Toolkit esz köz rend szert
dol go zott ki és tett köz zé (mely je len leg is el ér he tô a
Tár sa ság hon lap ján): https://www.psychiatry.org/
psychiatrists/practice/telepsychiatry/toolkit.
A telepszichiátria té má já ban ha zánk ban úgy szin -

tén a 2010-es évek kö ze pé tôl-vé gé tôl szer vez tek an ké -
to kat, is me ret ter jesz tô ren dez vé nye ket (Bo kor Lász ló
kez de mé nye zé se nyo mán). Ezek a kez de ti szárny -
bon to ga tá sok a COVID-19 jár vány ide jén kény sze rû
okok ból is a gya kor lat szín te ré vé vál tak. Nem volt
ugyan is kér dés, hogy ez ál tal ér he tô el az egész ség ügyi
el lá tó rend szer a be teg em be rek szá má ra. Ugyan ak -
kor a szak ma, de ma guk a be te gek is ke vés sé, il let ve
alig vol tak fel ké szül ve a telepszi chi átria mód sze ré nek
al kal ma zá sá ra. Szám ta lan buk ta tó val szem be sül het -
tünk a sa ját mun kánk ban, mi vel gya kor la ti lag tel jes
mér ték ben hi ány zott az a szak mai irány vo nal, de
tech ni kai meg ala po zott ság is, mely a telepszichiátria
min den na pos al kal ma zá sát se gít het te vol na. Kü lön
ko moly ne héz sé get je len tett a kér dés ben a jo gi kör -
nye zet hi á nyos sá ga is. Je len ke rekasztal-be szél ge tés
a telepszichiátria ab szo lút gya kor la ti kér dé se it tag -
lal ja, a kér dés kör ak tu a li tá sá nak és na pi gya kor la tá -
nak kö zép pont ba eme lé se által.
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Meg em lít ve: https://mptpszichiatria.hu/upload/
pszichiatria/document/2020-3-ere de ti-paszthyfinal-
4_20200519.pdf?web_id=
Könyv: Radics Ju dit, Vizi Já nos (szerk.): Tele pszi -

chi átria. (meg je le nés alatt)

Táp lál ko zás tu do mány – va jon ho gyan ala kul
ét ren dünk 10 év múl va?

Radics Ju dit
Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyôr
judith.radics@gmail.com

A táp lá lék nak, a táp lál ko zás nak több funk ci ó ja van.
Az étel az életbenmaradás egyik alap té nye zô je, de él -
ve ze ti ér té ke, sôt gyógy ító funk ci ó ja is van. Az utób -
bi év ti zed ben a tech ni ka ext rém gyors fej lô dé se (ún.
golf ütô-di ag ram szem lél te ti) a táp lál ko zás tu do mány -
ban, a Föld meg nö ve ke dett la kos ság szá má nak okán
is új, ko ráb ban is me ret len irány vo na lak je len tek meg,
már a je len ben is al kal ma zott for má ban. Ezek az új
irány vo na lak a ge o po li ti kai és fi nan ci á lis he ly ze ten
ke resz tül az élel mi sze rek gyógy ító ha tá sá ig – mint
pél dá ul a pszichobiotikus pszichiátria – ível nek át.
Az olyan kér dé sek, mint a mû hús meg je le né se, a mo -
le ku lá ris gaszt ro nó mia új íze ket meg je le ní tô ha tá sa,
vagy a táp lál ko zás se gít sé gé vel meg va ló sít ha tó sze -
mély re sza bott medicína új, iz gal mas, ám sok szor
még is me ret len kö vet kez mé nye ket fel ve tô ha tá sa még
a tár sa dal mi-szo ci á lis kap cso la tok ra is rá fog ve tül ni.
Az elô adás össze fog lal ja a táp lál ko zás tu do mány je -
len új don sá ga it, és (le het sé ges) kö vet kez mé nye it a
tes ti-lel ki egész ség re.
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Ön sér tés és ön kri ti kus rá gó dás – Két össze füg gô
maladaptív ér ze lem re gu lá ci ós fo lya mat

Reinhardt Me lin da1,2, Kökönyei Gyön gyi1,3,4
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Kli ni kai Pszi cho ló gi ai
és Addiktológiai Tan szék, Bu da pest;

2 Zug lói Egész ség ügyi Szol gá lat Gyer mek- és Serdülôpszichiátria,
Bu da pest;

3 SE-NAP 2 Ge ne ti kai Agyi Kép al ko tó Mig rén Ku ta tó cso port
MTA–SE, Bu da pest;

4 Semmelweis Egye tem Gyógy sze rész tu do má nyi Kar
Gyógyszerhatástani In té zet, Bu da pest

reinhardt.melinda@ppk.elte.hu

Hát tér és cél ki tû zé sek: A nem ön gyil kos sá gi szán dék -
kal tör té nô szán dé kos ön sér tés (pl. a test fel szín di -
rekt meg vá gá sa, meg üté se) élet tar tam prevalenciáját
a kü lön bö zô ku ta tá sok nor ma tív ka masz po pu lá ci ók -
ban 18–40% kö zé te szik. Az ön sér tést vég zôk kö ré -
ben az ön kri ti kus rumináció, az az a ne ga tív hang sú -
lyú énfókuszú rá gó dás kü lö nö sen ma gas. Ez a faj ta
kognitív és fi gyel mi tor zí tás fel erô sít he ti az ön sér tés
ri zi kó ját. Ku ta tá sunk cél ja volt ezért a repetitív és ön -
bün te tô jel le gû ne ga tív szelf-fó kusz és az ön sér tés
kap cso la tá nak rész le tes fel tá rá sa ser dü lôk kö ré ben.
Mód szer: Vizs gá la tunk ban 1015 kö zép is ko lás (66,1%

lány; át lag élet kor 16,81 év; szó rás=1,42) vett részt. Az
ön sér tô vi sel ke dést az Ál lí tá sok az Ön sér tés Kap csán
Kér dô ív vel (Inventory of Statements About Self-
Injury; Klonsky és Glenn, 2009), a vo nás szin tû ön kri -
ti kus ruminációt pe dig az Ön kri ti kus Rumináció
Kér dô ív vel (Self-Critical Rumination Scale; Smart és
mtsai, 2015) mér tük fel.
Ered mé nyek: Ered mé nye ink sze rint a vizs gált ka -

ma szok 58,8%-a (N=597) so ha sem vég zett ön sér tést,
azon ban 41,2%-uk (N=418) ar ról szá molt be, hogy
éle te so rán leg alább egy szer va la mi lyen mó don már
ön sér tett. A tel jes min ta 31,7%-a (N=322) min dezt az
el múlt hó nap ban tet te. A lá nyok más fél szer na gyobb
eséllyel vesz nek részt ön sér tés ben, mint a fi úk. Az
egy hó na pon be lül és a ko ráb ban ön sér tô cso por tok
jel le mez he tôk a leg ma ga sabb ön kri ti kus rumináció-
val, míg a so ha sem ön sér tôk a leg al acso nyab bal. A
két ön sér tô cso port kö zött az ön kri ti kus rá gó dás te -
kin te té ben nem mu tat ko zott kü lönb ség (F[2]=52,41;
p<0,0001). Azok a fi a ta lok, akik az ön sér tést repetitív
mó don foly tat ják, és azok, akik több fé le ön sér té si
mó dot is hasz nál nak, erô sebb ne ga tív szelf-fó ku szú
ruminációval ír ha tók le. Az ön kri ti kus rumináció – az
élet kor és a nem kont rol lá lá sa mel lett – az ön sér tés
meg je le né si esé lyét 8,2%-kal nö ve li meg (OR=0,92
[0,90-0,94]).
Kö vet kez te té sek: Ha zai kö zép is ko lai min tá ban a

leg alább egy epi zód dal elô for du ló ön sér tés élet-
prevalenciája igen ma gas. Az ön sér tés elô for du lá sá -
nak az ön kri ti kus, repetitív ne ga tív szelf-fó kusz az

egyik je len tôs triggertényezôje le het. Az iden ti tás -
alaku lás fejlôdéslélektanilag ki emelt és ins ta bil idô -
sza ká ban kü lö nö sen fon tos az én nel kap cso la tos
maladaptív ér ze lem sza bá lyo zó fo lya ma tok azo no sí -
tá sa. En nek nyo mán az ön sér tés pre ven ci ó já ban és
in ter ven ci ós prog ram ja i ban lé nye ges fó kusz pont nak
ajánl hat juk az én nel kap cso la tos, is mét lô dô, túl zot -
tan ne ga tív gon do la tok le épí té sét.
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Amit a ko ro na ví rus el vett a pszichiátriától,
és amit ho zott

Rét he lyi Já nos
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Bu da pest
rethelyi.janos@med.semmelweis-univ.hu

A COVID-19 jár vány elôz mé nyek nél kü li hely ze tet
te rem tett és tel je sen új ki hí vá sok és fe la da tok elé ál -
lí tot ta az egész ség ügyi el lá tórend szert vi lág szer te,
így Ma gyar or szá gon. Elô ször azt gon dol tuk, hogy a
pszichiátriai in téz mény rend szer és szak mai kö zös ség
nem a COVID-19 jár vány okoz ta há bo rú „front vo na -
lá ban har col”, és csak az egész ség ügy „hát or szág ban”
lesz nek na gyon fon tos fe la da ta ink. Meg szer vez tük a
pszichiátriai be te gek biz ton sá gos el lá tá sát a jár vány -
ügyi kor lá to zá sok ide jén is, di gi tá lis, telemedicinális,
járóbeteg, nap pa li kór há zi és szük ség ese tén fek vô -
be teg ke re tek kö zött. Eh hez a pszichiátriai el lá tó in -
téz mé nye ken be lül in ter me di er osz tá lyok fel ál lí tá sa
vált szük sé ges sé, va la mint a sür gôs sé gi be teg el lá tó
és egyéb szo ma ti kus osz tá lyok kal va ló szo ros együtt -
mû kö dés. Kü lön fel kel lett ké szül ni a szuicid kí sér le -
tek, az addiktológiai prob lé mák, és ál ta lá ban a relap-
szusok szá má nak nö ve ke dé sé re, va la mint a jár vány -
ügyi szem pont ból ma gas koc ká za tú haj lék ta lan és
idôs be teg cso por tok el lá tá sá ra. A klasszi kus kon zul -
tá ci ós pszichiátria ke re té ben biz to sí tot tuk a COVID-
19 be teg ség gel ke zelt pá ci en sek pszichiátriai kon zí -
liu mi vizs gá la ta it. Sok egyéb or szá gos kez de mé nye -
zés mel lett a Semmelweis Egye tem Pszichiátriai és
Pszi cho te rá pi ás Kli ni ká ján az egye te mi egész ség ügyi
dol go zók ré szé re kon zul tá ci ós, szupportív pszi cho -
te rá pi ás, krí zis in ter ven ci ós le he tô sé get szer vez tünk
meg. A tu do má nyos fron ton eze ken túl me nô en szá -
mos vizs gá lat in dult el vi lág szer te a ko ro na ví rus-
beteg ség hosszú tá vú neuropszichiátriai, neuropszi-
chológiai ha tá sa i nak, va la mint a nem fer tô zött po -
pu lá ci ón be lül a karanténhelyzet men tál hi gi é nés és
ér zel mi ha tá sa i nak ku ta tá sá ra. Ké sôbb azt vet tük
ész re, hogy a pszichiátriai osz tá lyok is „front vo nal lá”
vál tak, ahol ál ta lá nos COVID-el lá tást kel lett el in dí ta -
nunk. Elô adá som ban azt sze ret ném be mu tat ni,
hogy a ko ro na ví rus-jár vány vá rat lan hely ze te i ben a
sok ne héz ség mel lett, a pszi chi á ter és pszi cho ló gus
mun ka tár sak ré szé rôl olyan in no va tív meg ol dá sok
vál tak szük sé ges sé, me lye ket a ké sôb bi, – re mé nye -
ink sze rint – jár vány nél kü li idô szak ban is tu dunk ka -
ma toz tat ni.

Af fek tív za va rok, szuicidium és lítiumterápia
a COVID-19 jár vány ide jén

Rihmer Zol tán1,2

1 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

2 Nyírô Gyu la OPAI, Bu da pest
rihmer.z@kronet.hu

A kö zel más fél éve tar tó COVID-19 pandémia a maga
ked ve zôt len bi o ló gi ai és pszichoszociális ha tá sa i val
je len tô sen meg vál toz tat ta éle tü ket. Ku ta tá sok sze rint
két irá nyú kap cso lat van a COVID-19 ví rus fer tô zés és
a men tá lis be teg sé gek kö zött: a ví rus fer tô zés haj la -
mo sít pszichiátriai, (el sô sor ban han gu lat-) za var ra,
és az ele ve már ilyen be teg ség ben szen ve dôk fo gé ko -
nyab bak a COVID-19 fer tô zés re. Epi de mi o ló gi ai
vizs gá la tok sze rint a pandémia elôt ti idô szak hoz ké -
pest a 2020-as év ben lé nye ge sen meg nôtt a dep -
resszi ós és szo ron gá sos be te gek szá ma, de meg le pô
mó don az ed di gi vizs gá la tok sze rint az ön gyil kos sá gi
mor ta li tás ez zel nem mu ta tott azo nos irá nyú vál to -
zást. A lí ti um ré gó ta is mert antivirális ha tá sa a je len
pandémia ide jén fo ko zott je len tô sé get ka pott; elô ze -
tes ered mé nyek sze rint a lítiumkezelésben ré sze sü -
lôk nél rit kább a COVID-19 meg be te ge dés, és mani-
feszt kli ni kai tü ne tek ese tén a lí ti um több ha tás me -
cha niz mus ré vén (GSK-3 gát lás, a ví rus replikációjá-
nak di rekt gát lá sa, celluláris im mu ni tás ja ví tá sa, a ci -
tokin vi har csök ken té se) ja vít ja a be teg ség le fo lyá sát.
Ugyan ak kor lí ti um ra be ál lí tott be te gek nél az eset le -
ges COVID-19 meg be te ge déskor a láz, ki szá ra dás és
bi zo nyos gyógy sze rek (pl. ibuprofen) al kal ma zá sa
mi att a szé rum lítiumszint drasz ti kus emel ke dé se, és
így lítiumintoxikáció is be kö vet kez het. A COVID-19
pandémia so rán te hát a pszichiátriai be te gek re az
ed di gi nél is több fi gyel met kell for dí ta ni.
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Akkulturáció és nem-szuicidális ön sér tés –
Ma gyar or szá gon élô orosz nyel vû ser dü lôk
él mé nye i nek tar ta lom elem zé se

Roszik-Volovik Xénia1, Nguyen Lan Anh Luu2,
Ba lázs Ju dit3,4,1
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Pszi cho ló gi ai
Dok to ri Is ko la, Fej lô dés- és Gyer mek kli ni kai Prog ram,
Bu da pest;

2 ELTE PPK Interkulturális Pszi cho ló gi ai és Pe da gó gi ai In té zet,
Bu da pest;

3 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la; Bu da pest;

4 Bjørknes University College, Os lo, Norway
xenia.volovik@gmail.com

Be ve ze tés: A be ván dor lás a mai globalizált vi lág ban
gyak ran elô for du ló je len ség, amely szá mos csa lá dot
és kö zös sé get érint. A be ván dor lók vi lág szer te nö -
vek vô je len lé te szük sé ges sé te szi az ez zel já ró fo lya -
ma tok meg is me ré sét. Fon tos oda for du lást igé nyel a
men tá lis egész ség, amely ha tás sal le het a be il lesz ke -
dés re. A WHO alap ján a be ván dor lók a men tá lis
egész ség szem pont já ból koc ká za ti cso por tot je len -
tenek, mi vel a be ván dor lás és az akkulturálódás,
diszk ri mi ná ci ó val va ló ta lál ko zás – mint élet ese mé -
nyek – po ten ci á li san stressz-szel jár nak és pró bá ra
te szik a részt ve vôk men tá lis egész sé gét (WHO, 2019).
Be ván dor ló ser dü lôk kö ré ben vég zett kli ni kai és

élet mi nô sé get vizs gá ló ku ta tá sok el té rô ké pet mu tat -
nak: egyes vizs gá la tok iga zol ják a men tá lis za va rok
és a szuicid ri zi kó gya ko ribb elô for du lá sát és az ala -
cso nyabb élet mi nô sé get, más ku ta tá sok vi szont nem
ta lál nak szig ni fi káns el té ré se ket (Belhadj Kouider E
et al., 2014).
A vizs gá lat hát te re:A be ván dor ló ser dü lôk az Egész -

ség ügyi Vi lág szer ve zet meg ha tá ro zá sa alap ján a
men tá lis egész ség szem pont já ból ve szé lyez te tett
cso port ba tar toz nak (WHO, 2019). Szá mos, a be ván -
dor lás ha tá sa i val fog lal ko zó vizs gá lat ki mu tat ta,
hogy a be ván dor lás fo lya ma ta és az az zal já ró akkul-
turációs stressz pró bá ra te szi a fi a ta lok men tá lis
egész sé gét.
Cél: Nem-szuicidális ön sér tô ma ga tar tás ról be szá -

mo ló orosz anya nyel vû fi a ta lok be ván dor lás sal kap -
cso la tos él mé nye i nek tar ta lom elem zé se.
Mód szer: Orosz anya nyel vû be ván dor ló ser dü lô ket

von tunk be vizs gá la tunk ba, akik kel fé lig-struk tu rált
és struk tu rált in ter jút (Mi ni International Neuro -
psychi atric Interview – M.I.N.I., Deliberate Self
Harm Inventory – DSHI) vet tünk fel. Az in ter jú kat te -
ma ti kus ana lí zis sel ele mez tük. Ki emel tünk 5 in ter -
jút, ahol a ser dü lôk akár egy sze ri nem-szuicidális
ön sér tés rôl szá mol tak be.
Ered mé nyek: A sze pa rá ci ós akkulturáció stra té gia

és a kez de ti reményteli idô szak után az élet mi nô ség

rom lá sá nak az ész le lé se je le nik meg. Is ko lá ban be il -
lesz ke dé si nehézségekrôl szá mol nak be.
Konk lú zió: A kez de ti idô szak szen zi tív idô szak nak

te kint he tô. A sze pa rá ció mint akkulturációs stra té gia
je le nik meg, ami a nyelv tu dás hi á nya mi att is ala kul -
hat így. Ezek a kö rül mé nyek po ten ci á lis stressz for rá -
sá nak te kint he tô ek, ami ha tás sal le het/van a men tá -
lis egész ség re.
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Kontakt-online pszi cho te rá pi ás kis cso port
és egy Metacsoport for má ló dá sa

Rudisch Ti bor
Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai
Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged
rudisch.tibor@med.u-sze ged.hu

Kö zel har minc éve ve ze tek a kli ni kai be teg el lá tás ban
cso port te rá pi át ön is me re ti, és prob lé ma ori en tált
kis cso port for má já ban. Tár gya lom az ön is me re ti
cso port ba va ló be ke rü lés sza bá lya it, in di ká ci ó it, a
be te gek össze té te lét, a cso port mé re tét, mû kö dé sé -
nek gya ko ri sá gát és idô tar ta mát, a ve ze té si stí lust,
koterápia kér dé sét, a cso port di na mi ká ját, a cso port -
té má kat és a kom mu ni ká ci ós sa ját sá go kat. Olyan
fon tos té ma kö rö ket is érin tek, mint a te rá pi ás cél
meg ha tá ro zá sa, il let ve a zárt és nyílt cso por tok mû -
kö dé sé nek össze ha son lí tá sa. Az ál ta lam ve ze tett kis -
cso port leg in kább az am bu láns gya kor lat ban el ter -
jedt las sú-nyílt cso port ként mû kö dik. Az elô adás ban
tár gya lom a cso port tal kap cso la tos jel leg ze tes fé lel -
me ket és a nem spe ci fi kus ha tó té nye zô ket is.
A ko ro na ví rus-jár vánnyal kap cso la tos egész ség -

ügyi el lá tás, a ké szen lé ti és vész hely ze ti egész ség ügyi
in téz ke dé sek új hely zet és új fe la da tok elé ál lí tot ta a
cso port ve ze tô jét és a cso port ta go kat. Cso port dön tés
alap ján a te rá pia online kom mu ni ká ci ós tér be ke rült,
ami szá mos szak mai és tech ni kai prob lé ma ke ze lé -
sét tet te szük sé ges sé. A Facebook Messenger – mint
kom mu ni ká ci ós csa tor na – bár nem op ti má lis, de
elég sé ges fel té tel a cso port hosszútávú mû kö dé sé -
hez.
Tár gya lom a cso port ba va ló ke rü lés kri té ri u mát, az

online cso port kom mu ni ká ció ne héz sé ge it, a cso -
port ve ze tô ter he lé sét, a cso port lét szám ülé sen kén ti
vál to zá sát, a pandémia ala ku lá sá nak meg fe le lô cso -
port té má kat. Be mu ta tom, hogy az online tér bi zony -
ta lan tit kos sá ga ho gyan ha tott a na pi tör té né sek nyílt
meg be szé lé sé re és a mé lyebb ön is me re ti je len sé gek
cso port szin tû meg je le né sé re.
A cso port ta gok, be le ért ve a cso port ve ze tô jét is

hosszú hó na pok óta fo lya ma tos online üzem mód -
ban tart ják a kap cso la tot. Ez a tény au to ma ti ku san
ki ter melt egy cso port mel let ti cso por tot (Meta -
csoport), ahol a cso port ta gok rend sze re sen, na pi
gya ko ri ság gal meg oszt ják az éle tük kel kap cso la tos
sok ré tû in for má ci ó kat. A cso port ve ze tô mû kö dé sé -
nek sa já tos sá gai mel lett a cso port sze re pek, -di na mi -
ka, -ko hé zió, -krí zis és tar tal mi ele mek is na pi ren den
van nak.
Az online cso por tok nak lét jo go sult sá guk van

egész ség ügyi szük ség ál la po tok, vész hely ze tek ide jén
és nagy ban se gí tik a relapszus-pre ven ci ót. A cso -
port ta gok meg elé ge dett sé gét il le tô en azon ban meg -

ál la pít ha tó, hogy fo lya ma tos online cso port ese té -
ben a meg elé ge dett ség a leg ki sebb, a kontakt vs.
online cso port ja vít a hely ze ten, de a kontakt pszi -
cho te rá pi ás cso port me ge lé ge dett sé gi rá tá ját egyik
sem éri el.
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Pszi cho ló gi ai el lá tás és ja va solt irány el vek
a gyermekonkológiai osz tá lyon

Sáfrán-Ka to na Ré ka, Besze Or so lya
Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest
katonareka93@gmail.com

Elô adá sunk ban a gyermekonkológiai osz tá lyo kon
meg va ló su ló pszi cho ló gi ai el lá tás ra sze ret nénk rá te -
kin te ni. Cé lunk az el lá tás ak tu á lis ál la po tá nak fel tá -
rá sán túl a nem zet kö zi irány el vek ha zai vi szo nyok ra
tör té nô adap tá lá sá nak be mu ta tá sa.
A gyermekonkológiai di ag nó zi sok rit ka sá ga, va la -

mint a felnôttkori da ga na tos be teg sé gek tôl va ló el té -
ré se mi att ez a te rü let pszi cho ló gi ai szem pont ból
nagyon spe ci fi kus nak te kint he tô. A sa já tos ság egy
ré szét az ad ja, hogy a be teg gyer me kek mel lett fo lya -
ma to san je len van nak a szü lôk, akik gyak ran ma guk
is pszi chés tá mo ga tás ra szo rul nak, más részt a di ag -
nó zist kö ve tô en az egész csa lád krí zis be ke rül, amely
nagy ban be fo lyá sol ja a be teg gyer mek és a je len lé vô
szü lô al kal maz ko dá si ké pes sé gét.
Ha zánk ban a gyermekonkológiai osz tá lyok több sé -

gén a ke ze lés ak tív, el sô sor ban ke mo te rá pi ás fá zi sa
zaj lik, ezért az osz tá lyos pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók is
a szo ma ti kus el lá tás sa rok pont jai kö ré szer ve zôd nek.
Ilyen ki emelt ese mény nek szá mít a di ag nó zis köz lés,
a vizs gá la tok ra és invazív be avat ko zá sok ra va ló fel -
ké szí tés, az ál la pot rom lás és a be teg ség ki úju lá sa,
illet ve ese ten ként a palliatív el lá tás ba va ló át ve ze tés.
A fel so rolt ese mé nyek mind egyi ke ér zel mi leg meg -
ter he lô a be teg gyer mek és csa lád ja szá má ra, ezért
bár mely ilyen eset ben in do kolt a pszi cho ló gus be -
avat ko zá sa.
Az osz tá lyos pszi cho ló gus alap ve tô fe la da ta, hogy

a gyer mek be teg ség gel va ló meg küz dé sét elô se gít se
min den szük sé ges kö rül ményre tekintettel – ki emel -
ten a gyer mek fej lett sé gi szint jé nek és ál la po tá nak
meg fe le lô tá jé koz ta tás biz to sí tá sá val. Az ak tív el lá tás
so rán je len lé vô szü lô pszi chés tá mo ga tá sá nak fon -
tos ré sze a prob lé mák, ne héz sé gek egyé ni fel mé ré se,
en nek men tén a szü lô distresszének csök ken té se és
al kal maz ko dá sá nak elô se gí té se. En nek for má ja több -
nyi re ala csony in ten zi tá sú pszi cho ló gi ai in ter ven ci -
ók for má já ban va ló sul hat meg, mint pél dá ul a pszi-
choedukáció vagy az érin tett szü lôk szá má ra szer ve -
zett cél zott prob lé ma meg ol dó tré ning.
Az ak tív ke ze lés le zá rá sa után remisszióba ke rü lô

be teg ség ese tén a pszi cho ló gus köz re mû köd het a
pszi chés re ha bi li tá ci ó ban, gyógy ít ha tat lan be teg
gon do zá sa so rán pe dig a palliatív el lá tás ba va ló át ve -
ze tés ben is.

Ér ze lem sza bá lyo zás, mindfulness és ön együtt ér zés
borderline sze mé lyi ség za var ban, egész sé ges
kont roll cso port tal össze ha son lít va

Salgó Ella1, Szeg hal mi Liliána1, Bajzát Bettina1,
Berán Esz ter2, Uno ka Zsolt1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka Bu da pest;

2 Pázmány Pé ter Ka to li kus Egye tem Böl csé szet-
és Tár sa da lom tu do má nyi Kar Pszi cho ló gi ai In té zet, Bu da pest

ellasalgo@gmail.com

Cé lok: Az ér ze lem sza bá lyo zá si ne héz sé gek a sze mé -
lyi ség za va rok leg fôbb jel lem zôi kö zé tar toz nak. Ku ta -
tá sunk ban a borderline sze mé lyi ség za var ban meg je -
le nô ér ze lem sza bá lyo zá si prob lé má kat vizs gál tuk
egész sé ges kont roll cso port tal össze vet ve.
Mód sze rek: Borderline sze mé lyi ség za var ban szen -

ve dô (59 fô) és egész sé ges (70 fô) részt ve vôk kel négy
ön ki töl tôs kér dô ívet vet tünk fel; a Kognitív Ér ze lem-
Re gu lá ció Kér dô ívet (CERQ), az Ér ze lem sza bá lyo zási
Ne héz sé gek Kér dô ívet (DERS), az Öt fak to ros Je len -
tu da tos ság Kér dô ívet (FFMQ), és az Ön együtt ér zés
Ská lát (SCS). A borderline és egész sé ges cso por tok
kö zöt ti kü lönb sé ge ket MANOVA-val és post-hoc 
F-pró bá val ele mez tük.
Ered mé nyek: Borderline sze mé lyi ség za var ban szig -

ni fi kán san na gyobb mér ték ben jel lem zô az ér zel mi
disz re gu lá ció és a maladaptív ér ze lem sza bá lyo zá si
stra té gi ák hasz ná la ta, mint az egész sé ges cso port -
ban. A borderline sze mé lyi ség za var ban szen ve dôk -
nél a je len tu da tos ság és az ön-együtt ér zés ala cso -
nyabb mér té kû, mint az egész sé ges cso port ban.
Konk lú zió: Egész sé ges kont roll cso port tal össze vet -

ve a borderline sze mé lyi ség za vart a je len tu da tos ság,
az ön együtt ér zés és az adaptív ér ze lem sza bá lyo zá si
stra té gi ák hi á nya jel lem zi. Az adaptív ér ze lem sza bá -
lyo zá si kész sé gek ta ní tá sá nak, il let ve a mindfulness
és az önegyütt ér zés ké pes sé gei el sa já tí tá sá nak nagy
je len tô sé ge van a borderline sze mé lyi ség za var te rá -
pi á já ban.

Tá mo ga tás:
Vizs gá la tunk a Nem ze ti Ku ta tá si, Fej lesz té si és In no vá ci ós Hi va tal
NKFI K 132546 sor szá mú, „A sze mé lyi ség funk ci o ná lá sá nak szint jei
és össze füg gé sei a tü net vi sel ke dés sel, sze mé lyi ség za var vo ná sok kal,
fi zi o ló gi ai mu ta tók kal, komputerizált vi sel ke dé ses pa ra dig mák kal
mért hi deg és for ró vég re haj tó funk ci ók kal, tár sas kognitív ké pes sé -
gek kel és tár sas dön tés ho za tal lal borderline és más sze mé lyi ség za -
var ban és egész sé ges min tán” cí mû pá lyá zat ból ré sze sült tá mo ga -
tás ban.
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Seress Re zsô „Szo mo rú vas ár nap” –
versus Ozzy Osborne „Suicide Solution”.
A Werther- és a Papageno-ef fek tus sze re pe
(iro dal mi-ze nei mû vek ál tal in dí tott szuicid
min ta kö ve tés)

Fe ke te Sándor, Osváth Pé ter, Vö rös Vik tor
Pé csi Tu do mány egye tem ÁOK Kli ni kai Köz pont Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka, Pécs
fe ke te.sandor@pte.hu

Az anek do ti kus köz lé se ken túl a szuicid fer tô zô sé get
te kint ve – így a Werther-ef fek tus szá mos is mert pél -
dá ját is mer jük a szuicid min ta kö ve tés ben – a Seress-
Já vor: „Szo mo rú vas ár nap” vi lág szer te is mert slá ge ré -
nek (majd film jé nek) eu ró pai és USA-beli fo gad ta tá sa
az elô zô év szá zad ban, em pi ri kus köz lé se ket is ered -
mé nye zett. Az ún. „ön gyil ko sok him nu szát” a leg na -
gyobb éne ke sek éne kel tek el (Robeson, Holliday, Ray
Char les, Sinatra), majd a Detroit-i egye tem rôl szár -
ma zó pub li ká ció (Stack, 2007) a ké sôb bi ek ben mint -
egy 200 mo dell kö ve tô szuicid ese ményt (ins ta bil
dep resszív po pu lá ci ó ban) tu dott azo no sí ta ni a
„Gloomy Sunday” nyo mán vizs gá la ta i val. A NYT,
BBC köz le mé nyei (in for má ci ó ként, de kvá zi „rek lám -
ként” is), to váb bá ké sôbb rá di ós le til tá sok (BBC pl.)
kö vet ték az ese mé nye ket. A je len kor metál-rock
zene kul tú rá já nak, kul ti kus fi gu rá i nak, együt te se i nek
di rekt pro vo ka tív szó hasz ná la tai az ön gyil kos sá got
il le tô en, ld. töb bek közt O. Osborne: „Suicide
Solution” pro vo ka tív szö ve gei es ze néi (éles auto-
hetero-ag resszív tar tal mak kal) a te rü le ten – a mé dia/
vi lág há ló hely zet ke ze lé sé bôl is kö vet ke zô en – va ló -
sá go san utal tak, bíz tat tak a szuicid mo dell kö ve tés re
A le het sé ges hát te rek elem zé se fon tos (alap ve tô en a
szo ci á lis imi tá ció, iden ti fi ká ció, pro jekt ív iden ti fi ká -
ció me cha niz mu sai ré vén). Az azo no su lás fo lya ma tai
so rán a hi te les mo del lek, min ták sze re pe, és a la bi lis,
bi zony ta lan – po ten ci á li san eze ket a „meg ol dás mó -
do kat” kö ve tô – „fan”-cso por tok a köz ve tí tô, mint -
egy in terp re tá ló mé di u mo kon ke resz tül ta lál koz hat -
nak, s így a „megoldásminták” is át adód hat nak. Az
ön gyil ko sok him nu sza ként aposzt ro fált a Seress-
song (Seressma ga is szuicidált ké sôbb) és más ze nék
bemutatásmódja, szö ve gei, utó éle té nek össze ve té se
ad hat vá la szo kat ar ra a kér dés re, il luszt rál va is azo -
kat (ld. a pre ven ci ó ban az un. Papageno-ef fek tus le -
het sé ges vé dô sze re pe is, Niederkronenthaler, 2010)
végülis mi ért nem a metál és punkzene szuicídiumra
„kész te tô” ze néi, így Ozzy Osborne ze néi (s utal ha -
tunk szá mos ku ta tás ra a metál szub kul tú rá ban) vál -
tak az önpusztítas va ló di köz ve tí tô i vé, „him nu sza i vá”.

A pandémia pszi chés fog sá gá ban

Se bes tyén Ár pád
Cordelia Ala pít vány, Bu da pest
sebestyen.arpad@traumakozpont.hu

A Ma gyar or szá gon 2020 már ci u sá ban ki tö rô és az óta
tar tó ko ro na ví rus-jár vány, meg je le né sé nek vi szony -
la gos vá rat lan sá ga so kak szá má ra oko zott fi zi kai és
lel ki meg pró bál ta tá so kat. A száz ez rek ese té ben meg -
bom lott – ad dig meg szo kott – mun ka- és élet vi tel rit -
mus olyan rend kí vü li tes ti-lel ki meg ráz kód ta tást
ered mé nye zett, amely nek kö vet kez mé nyei sok eset -
ben pszi chés tü ne tek meg je le né se: szo ron gás, pá nik -
re ak ci ók, be szû kült íté lô- és cse lek vô ké pes ség, bi -
zony ta lan ság ér zé se, ki lá tás ta lan ság, a kor lá to zá sok -
kal já ró, úgy ne ve zett ka ran tén-fá sult ság stb. A ko ro -
na ví rus- jár vány pszi chés ha tá sa i nak csök ken té sé re
te le fo nos, internetes fe lü le ten zaj ló, akut lel ki krí zis -
ke ze lô mun ka szer ve zô dött, amely még 2021 áp ri li sá -
ban is fo lya ma tos. Ezen szol gál ta tás ke re té ben tör -
tént a két, be mu ta tás ra ér de mes in ter ven ció, ame lyek
ta nul sá gai ál ta lá nos ság ban is hasz no sít ha tók az akut
pszi chés za va rok ke ze lé se so rán.
A ko ro na ví rus-vi lág jár vány ha tá sá ra ma ni fesz tá ló -

dott he veny stressz-za var a két sze mély nél in ten zív
szomatizációban ju tott ki fe je zés re a se gít ség ké rés
idô pont já ban. Az egyé nek ön ref le xi ó ja alap ján ver-
balizált tünteket, a lég szom jat, mell ka si fáj dal mat,
sza po ra szív ve rést, ál ta lá nos rossz köz ér ze tet, az el -
len ôr zô kér dé sek re adott vá la sza ik sze rint nem in do -
kol ták or vo si le le tek. E vissza jel zé se ket alá tá masz ta -
ni lát szot tak a te le fo nos lel ki krí zis in ter ven ció ese tén
ki emel ke dô je len tô sé gû me ta kom mu ni ká ci ós je lek,
mint a hang hor do zás, hang erô stb. Az adott eset ben
tes ti okok ki zá rá sa után ke rült sor pszi chés krí zis ke -
ze lés re, integratív gestalt pszi cho te rá pi ás alap szem -
lé le tû, el sô sor ban je len lét- és lég zés fó ku szú esz köz tár
al kal ma zá sá val, kb. 30 per ces te le fo non tör tént in -
ter ven ci ó val. A sze mély ak tu á lis tar tóz ko dá si he lyé -
nek (egyi kük sza bad tér rôl hí vott, má si kuk la kás ból)
kör nye ze ti ele me i hez köt he tô ész le lé se ik tu da to sí tá -
sá val, elô ször a szük sé ges biz ton ság ér zet el éré se volt
a cél. Ezt kö ve tô en en nek sta bi li zá lá sa volt fó kusz ban
a kont rol lált lég zés rit mus se gít sé gé vel, il let ve a le he -
tô sé gek hez mér ten rész ben kognitív át ke re te zés re is
sor ke rült. Az in ter ven ci ót a ne héz sé ge ket men tá lis-
ér zel mi szin ten tom pí tó je len lét fó kusz ké pes sé gé -
nek gya kor lá sa zár ta, fo lya ma tos feedback mel lett. A
vissza jel zé sek alap ján si ke rült ak tu á li san sta bi li zál ni
a sze mé lyek men tá lis-ér zel mi ál la po tát. A két pszi -
chés krí zis ke ze lés to váb bi rész le te it, ta nul sá ga it és
az ezek bôl adó dó, a rend kí vü li hely ze tek ben adan dó
el lá tást ja ví tó ja vas la to kat mu tat ja be az elô adás.
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Az ér ze lem sza bá lyo zás és mentalizáció
fo lya ma ta i nak vizs gá la ta borderline
sze mé lyi ség za var ral di ag nosz ti zált sze mé lyek
sé ma te rá pi ás ke ze lé sé ben

Si mon Jú lia, Berán Esz ter
Pázmány Pé ter Ka to li kus Egye tem Böl csé szet-
és Tár sa da lom tu do má nyi Kar Pszi cho ló gi ai In té zet, Bu da pest
juliasimon.sj@gmail.com

Hát tér: Szá mos pszi chés za var sa ját ja az ér ze lem sza -
bá lyo zás ban és a mentalizációban meg je le nô ne héz -
ség. Ha eb ben si ke rül a pá ci en sek nek fej lôd ni,
könnyeb bé vál hat a tü ne te ik kel va ló meg küz dés és
tár sas kap cso la ta ik is po zi tív irányt ve het nek.
Ku ta tá si kér dé sek: Ar ra ke res tük a vá laszt, mi lyen

mó don je le nik meg, mi lyen esz kö zök kel de tek tál ha -
tó, va la mint ho gyan jut tat ha tó ma ga sabb szint re az
ér ze lem sza bá lyo zás és mentalizáció a sé ma mó dok -
kal va ló mun ká ban.
Mód sze rek: Sé ma mód drá ma já té kot tar tal ma zó

cso port-sé ma te rá pi ás ülé se ket vizs gál tunk tar ta lom -
elem zés mód sze ré vel. A ku ta tás ban hat sze mély 
(1 fér fi és 5 nô, át lag élet kor: 21,2 év) sze re pelt, aki ket
a SE Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ká ján ke -
zel tek, több nyi re borderline sze mé lyi ség za var és eh -
hez tár su ló za va rok di ag nó zi sá val. A vi de ón rög zí tett
ülé se ket le je gyez tük, majd a szö ve ge ket két rész bôl
ál ló szem pont rend szer alap ján ér té kel tük. Az el sô rész
az ülé se ket ve ze tô te ra pe u ta vi sel ke dé sét vizs gál ta a
Cso port Sé ma te rá pia Becs lô ská lá ból (GSTRS-R) vett
itemekkel, va la mint to váb bi re le váns té nye zôk kel ki -
egé szít ve. A má so dik pe dig a pá ci ens meg nyil vá nu -
lá sa i ra fó ku szált az Af fek tu sok Men tá lis Elabo rá ció ja,
a Narratívába Ágya zott Ér zel mi Fo lya mat Markerek,
va la mint a Reflektív Funk ció Ská lák se gít sé gé vel.
Ered mé nyek és konk lú zió: Az ér zel mek meg je le ní -

té se kor a pá ci en sek több nyi re mind egyik ki fe je zé si
mó dot (szo ma ti kus, mo to ros, ké pi, verbalizáció) al -
kal maz ták. Leg gya ko ribb a verbalizáció volt (vá la -
szok 67%-a). To le ran cia és abszt rak ció te kin te té ben
na gyobb volt az el té rés. Két sze mély nél, több nyi re az
ülés el sô fe lé ben de tek tál tunk ki tö rô in du la tot. Ma gas
szin tû je len tés tu laj do ní tás verbalitás mel lett há rom
sze mély nél volt je len. Ez össze füg gést mu ta tott a
Reflektív Funk ció Ská lán ka pott ma ga sabb össz pont -
szá mok kal. A gya ko ri pár be szé des for ma mi att a nar-
ratívákat vizs gá ló ská la az ülé sek bi zo nyos pont ja in
volt csak al kal maz ha tó. A te ra pe u ta az Egész sé ges
Fel nôtt Mód el éré se ér de ké ben min den pá ci ens nél
kon zek ven sen al kal maz ta a mentalizálásra ösz tön -
zés, a szük ség le tek validálásának, a ko ráb bi ta pasz ta -
la tok új ra fo gal ma zá sá nak, és az ér zel mi viszonyulás-
módok meg vál toz ta tá sá nak tech ni ká ját. Összes sé -
gében el mond ha tó, hogy az al kal ma zott mód sze rek

lehe tô vé te szik, hogy pil la nat ról pil la nat ra nyo mon
kö ves sük a vál to zá so kat az ér zel mek és men tá lis ál -
la po tok meg je le ní té sé ben, tar tal má ban, va la mint
meg ér té sé ben is, ami le he tô sé get ad hat a ké sôb bi ek -
ben a te rá pi ás fo lya mat ha té ko nyab bá té te lé re.
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Vir tu á lis Va ló ság al kal ma zá sa fó bi ás be te gek
pszi cho te rá pi á já ban a SE Pszichiátriai
és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka gya kor la tá ban

Si mon La jos, Vass Edit
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Bu da pest
simlajdr@gmail.com

A Vir tu á lis Va ló ság (VR) te rá pia öt év vel ez elôtt vált
rend sze re sen al kal ma zott te rá pi ás el já rás sá, a Kli ni ka
Vir tu á lis Va ló ság La bo ra tó ri u má ban. 2004 óta folyt a
ku ta tás a VR pszi cho te rá pi ás al kal ma zá sa te rü le tén.
A nem zet kö zi ku ta tá sok ered mé nyei azt mu tat ják,
hogy a vir tu á lis va ló ság hasz ná la tá val vég zett ex po -
zí ci ós te rá pia ha té kony nak bi zo nyult és az in vivo ex -
po zí ci ó nál lé nye ge sen könnyebb volt a te ra pe u ták
szá má ra azt al kal maz ni (Bouchard 2016, Wiederhold
2003, North 1996).
A sa ját ku ta tá si ta pasz ta la ta ink alap ján ki ala kí tot -

tunk egy 12 ülés bôl ál ló te rá pi ás el já rást, VRET (vir -
tual reality exposition therapy) a re pü lés fó bia, a ma -
gas ság fó bia és a met ró fó bia ke ze lé sé re. A te rá pia
során a be teg a szo ron gást ki vál tó in ger rel fo ko za -
tosan, egy re na gyobb in ten zi tás sal konf ron tá ló dik,
ami vel elérhetô a deszenzitizáció. A vir tu á lis va ló -
ság ban al kal ma zott vi lá gok ban tör té nô ex po zí ci ók a
kognitív- és vi sel ke dés te rá pi á nak meg fe le lô en tör tén -
nek, amit kognitív tech ni kák kal és házifeladatokkal
is ki egé szí tünk a pszi cho te rá pia so rán, ami a biz ton -
ság ke re sô vi sel ke dés fel szá mo lá sá ra, a kri ti kus hely -
ze tek pon tos fel tér ké pe zé sé re, a lo gi kai hi bák és
gon dol ko dá si sé mák fel is me ré sé re és mó do sí tá sa i ra
irá nyul. A vál to zá sok objektiválására tesz te ket és
kér dô íve ket al kal ma zunk.
A vir tu á lis va ló ság tech no ló gia és kör nye zet fej lô -

dé sét kö vet ve kez det ben a sa rok ve tí tést és el sô ge ne -
rá ci ós meg je le ní tôt al kal maz tunk, de már eb ben a
sza kasz ban is hasz nál tuk az ex po zí ci ók so rán a VR
össze kap cso lá sát biofeedback-kel. Ké sôbb át tér tünk
a 360 fo kos gömbkamerás vi de ók hasz ná la tá ra. A fej -
re il leszt he tô ki jel zôk (Head Mounted Disp lay HMD)
és a prog ra mok fej lô dé sé vel újabb fó bi ák és szo ron -
gá sos za va rok ke ze lé sé re van mód, ami a PSIOUS
vir tu á lis va ló ság plat form hasz ná la tá val a Kli ni kán is
le he tô vé vált an gol nyel ven. A Vir tu á lis Va ló ság La -
bo ra tó ri um ban meg kezd tük a szo ci á lis fó bia és az
evés za va rok VR te rá pi á já nak ma gyar nyel vû prog -
ram fej lesz té sét.

Együtt a stig mák és elô í té le tek el len –
Elôz mé nyek, mun ka cso port, nem zet kö zi
és ha zai jó gya kor la tok, Nem ze ti Antistigma
Prog ram (NAP)

Si mon La jos1, Sztancsik Ve ro ni ka2, Ôri Do rottya1,
Szemán-Nagy Ani ta3, Vajsz Kor nél4,
Hor váth Már ton1, Szocsics Pé ter1, Mol nár Ta más1,
Ralovich Fanni Vi rág1, Nyulászi An na1, Pe tô Dorina1,
Ju hász Bettina1, Bá rány Pet ra5, Vass Edit1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

2 Deb re ce ni Egye tem Kenézy Gyu la Egye te mi Kór ház
Fel nôtt Pszichiátriai Osz tály, Deb re cen;

3 Deb re ce ni Egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet, Deb re cen;
4 Deb re ce ni Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar Pszi cho ló gia
In té zet Sze mé lyi ség- és Kli ni kai Pszi cho ló gi ai Tan szék, Deb re cen;

5 Mind the Mind Hun gary, Bu da pest
simlajdr@gmail.com

A vi lág kü lön bö zô pont ja in ha té ko nyan mû kö dô anti -
stigma prog ra mo kat 2012 óta a GASA (Global An ti-
Stig ma Alliance) moz ga lom igyek szik össze fog ni. A
má ra 15 tag or szág gal ren del ke zô kez de mé nye zés
cél ja az el mé le ti, mód szer ta ni, gya kor la ti is me re tek
és ta pasz ta la tok meg osz tá sa, va la mint a tag or szág ok
nem ze ti antistigma prog ram ja i nak, a kü lön bö zô, or -
szá gos ha tá sú kez de mé nye zé sek nek a tá mo ga tá sa,
ha té kony sá gá nak nö ve lé se. A Moravcsik Ala pít vány
és a SE PPK kép vi se lôi 2019-ben részt vet tek a GASA
nem zet kö zi kon fe ren ci á ján Prá gá ban. Ma gyar or szá -
gon ed dig el sô sor ban he lyi és a re ha bi li tá ci ós fo lya -
mat ba ágya zott antistigma prog ra mok szü let tek, míg
a men tá lis za va rok kal kap cso la tos re le váns és re á lis
is me re tek át adá sa és az át lag po pu lá ció ér zé ke nyí té -
se hát tér ben ma radt. A Ma gyar Antistigma Mun ka -
cso port 2020-ban ala kult meg az INDIGO Network
ál tal hasz nált kér dô ívek kel foly ta tott or szá gos stig -
ma ku ta tás, a lé te zô antistigma prog ra mok fel ku ta tá -
sa, össze gyûj té se, re gi o ná lis, vagy or szá gos ha tá suk
fel mé ré se és ezek alap ján szé les kö rû kon szen zu son
ala pu ló Nem ze ti Antistigma Prog ram (NAP) ki dol go -
zá sa és el in dí tá sa cél já ból.
A NAP cél ja min den – a tár sa da lom ban és egyé -

nek ben meg je le nô – stig ma ha tá sá nak csök ken té se.
A prog ram négy tar tó pil lé re az aláb bi te rü le tek re épül:
• Edu ká ció – a be teg ség gel kap cso la tos hi e del mek
vál toz ta tá sa, a be teg ség re vo nat ko zó is me re tek
nö ve lé se (in for má lis és non-for má lis ta nu lá si mó -
do kon is) az érin tett sze mé lyek nél és csa lád juk -
nál, a mun ka he lyi kö zös sé gek ben, az is ko lák ban
és a szé les nyil vá nos ság ban. Ki emel ke dô sze re pe
van a mé di á nak a be teg ség re vo nat ko zó is me re tek
és a be teg ség gel élôk re vo nat ko zó hí rek, in ter júk,
fil mek re á lis be mu ta tá sá ban az át lag pol gá rok
szá má ra.
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• A sze mé lyes meg ta pasz ta lás le he tô vé té te le a
pszi choszociális fo gya té kos ság gal élôk és a men -
tá li san egész sé ges sze mé lyek kö zött (kö zös mun -
ka „Élô könyv tár” prog ra mok, ön kén tes mun ka
az érin tet tek kel)

• Lát ha tó vá té tel, meg is me rés – a men tá lis za var ral
együtt élô sze mé lyek ér ték te rem tô, al ko tó ké pes -
sé gé nek és al ko tá sa ik nak a be mu ta tá sa a szû kebb
szak mai és a szé les nagy kö zön ség elôtt (te het ség -
ku ta tás, mû vé szi te vé keny ség, kre a tív al ko tó
mun ka).

• In téz mé nyi destigmatizáció – a szük sé ges és
meg fe le lô szín tû ál la mi, kor mány za ti tá mo ga tás
ki ala kí tá sa és az igény be vé tel nek jog sza bály ban
tör té nô rög zí té se.

A Mun ka cso port a meg ter ve zett mun ka fá zi sok alap -
ján 2020–2024 kö zött va ló sít ja meg az el kép ze lé se it,
amely nek min den rész le té hez szí ve sen fo gad to váb -
bi együtt mû kö dô part ne re ket.

Nem ze ti Antistigma Prog ram – ku ta tás, mód sze rek
és ed di gi ered mé nyek. Ma gyar stig ma kör kép
a fel ke lô NAP fé nyé ben

Si mon La jos
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Bu da pest
simlajdr@gmail.com

Ma gyar or szág saj nos je len leg nem ren del ke zik egy -
sé ges szem lé le tet tük rö zô or szá gos antistigma prog -
ram mal. A 2020-ban a Semmelweis Egye tem Pszi chi -
átriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ká ja és a Moravcsik
Ala pít vány ál tal kez de mé nye zett Antistigma Mun ka -
cso port, szé les kö rû együtt mû kö dés re épít ve – töb bek
kö zött: Deb re ce ni Egye tem (DE) Kli ni kai Köz pont
Fel nôtt Pszichiátriai Osz tály, DE BTK Pszi cho ló gi ai
In té zet, MPT, HAPT, VIKOTE, Heim Pál Or szá gos
Gyer mek gyó gyá sza ti Köz pont, Mély le ve gô Pro jekt,
Mind The Mind Hun gary (EPSA) ko or di ná to ri cso -
port – ezen a hi á nyos sá gon sze ret ne vál toz tat ni. Az
elô adók be mu tat ják az ed di gi ered mé nye ket és a
meg va ló sí ta ni kí vánt ter ve ket.
Vass Edit, Hor váth Már ton, Pe tô Dorina, Ju hász

Bet tina, Ôri Dorottya, Vajsz Kor nél, Si mon Lajos
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Em ber és gép – új le he tô sé gek a pszichiátria
és pszi cho te rá pia te rü le tén: Vir tu á lis Va ló ság VR,
Mes ter sé ges in tel li gen cia AI, Face Reader

Si mon La jos
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Bu da pest
simlajdr@gmail.com

A Semmelweis Egye tem Pszichiátriai és Pszi cho te rá -
pi ás Kli ni ka Vir tu á lis Va ló ság La bo ra tó ri um ku ta tói 
4 elô adás ban szá mol nak be ku ta tá sa ik ról. Be mu tat -
ják, hogy mi lyen ki emel ke dô je len tô sé gû a mo dern
tech ni ka és tech no ló gia in teg rá lá sa a pszichiátria és
pszi cho te rá pia te rü le tén a di ag nó zis al ko tás és a gyó -
gy ítás tá mo ga tá sá ban és ha té ko nyab bá té te lé ben.
Elóadók: Si mon La jos, Pálffy Pat rik, Hajduska-Dér

Bá lint, Vass Edit

A Rogers-féle Decision Making Task egész sé ges
és borderline be te ge ken

Bajzát Bettina1, Sol tész Pé ter1, Lévay Evelyn1,
Nemoda Zsó fia2, Uno ka Zsolt1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Or vo si Vegy ta ni, Mo le ku lá ris Bi o ló gi ai
és Patobiokémiai In té zet, Bu da pest

petsol@gmail.com

A Rogers-fé le (1999) Decision Making pa ra dig ma egy
fon tos újí tá sa a ko ráb bi pa ra dig mák hoz ké pest, hogy
a dön té si vi sel ke dés vizs gá la tán túl, a gát lá si ké pes -
sé get és az im pul zus sza bá lyo zást is mér ni kí ván ta. A
fe la dat ban bi zony ta lan op ci ók kö zül kell ki vá lasz ta -
ni a hely zet nek meg fe le lôt (1999). Egy ko ráb bi vizs -
gá lat ban Bazanis és mtsai (2002) szig ni fi káns kü -
lönb sé get ta lál tak a dön tés ho za tal se bes sé gé ben, 
és mi nô sé gé ben borderline sze mé lyi ség za va ros
(BPD) be te gek nél egész sé ges sze mé lyek hez ké pest.
Cé lunk meg vizs gál ni, hogy a BPD-s be te gek kü lön -
böz nek-e dön tés ho za ta li stra té gi ák te kin te té ben az
egész sé ges cso port tól az ere de ti Rogers-fé le pa ra dig -
ma alap ján.
Mód sze rek: A vizs gá lat ból el sô lé pés ben ki zár tuk

azo kat a sze mé lye ket, akik nem kö vet ték a já ték sza -
bá lya it, va gyis a jó vá lasz tá sa ik ará nya túl ala csony
volt, és túl nagy mér ték ben vá lasz tot ták az el sô op ci -
ót. Így a vizs gá lat ban össze sen 27 BPD be teg ma radt,
és 38 CTRL.
Ered mé nyek: A BPD cso port dön té si mi nô sé ge

szig ni fi kán san rosszabb (F[1,4500]=4,127, p=,042,
d=0,519), és las sabb (F[1,3101]=30,546, p=,000,
d=1,413) a CTRL cso port nál, vi szont a ki me ne tel biz -
tos sá gát fi gye lem be vé ve el tû nik a szig ni fi káns kü -
lönb ség a két cso port kö zött (F[1,4519]=0,769, p=,545).
Bár a CTRL cso port szig ni fi kán san koc ká zat vál la lóbb,
mint a BPD cso port (F[4,3101]=6,123, p=,000), vi szont
koc ká zat ke rü lés és ki iga zí tás te kin te té ben nem szig -
ni fi káns a kü lönb ség a két cso port kö zött. De a koc -
ká zat ke rü lés ér té ke me re de keb ben nö vek szik a nye -
ré si va ló szí nû ség nö ve ke dé sé vel a BPD-ben, mint a
CTRL-ben.
Konk lú zió: Az ered mé nye ink te kin te té ben a BPD

cso port kü lön bö zô dön té si stra té gi át hasz nál mint a
CTRL cso port, de az ere de ti Rogers-fé le pa ra dig ma
mu ta tói nem ír ják le elég pon to san a két cso port
dön té si stra té gi á ja köz ti mi nô sé gi kü lönb sé ge ket. Így
a to váb bi ak ban új, öko ló gi a i lag erô sebb validitású
mu ta tók be ve ze té sét ter vez zük.

Tá mo ga tás:
Vizs gá la tunk a Nem ze ti Ku ta tá si, Fej lesz té si és In no vá ci ós Hi va tal
NKFI K 132546 sor szá mú, „A sze mé lyi ség funk ci o ná lá sá nak szint jei
és össze füg gé sei a tü net vi sel ke dés sel, sze mé lyi ség za var vo ná sok kal,
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fi zi o ló gi ai mu ta tók kal, komputerizált vi sel ke dé ses pa ra dig mák kal
mért hi deg és for ró vég re haj tó funk ci ók kal, tár sas kognitív ké pes sé -
gek kel és tár sas dön tés ho za tal lal borderline és más sze mé lyi ség za -
var ban és egész sé ges min tán” cí mû pá lyá zat ból ré sze sült tá mo ga -
tás ban.

A Decision Making Task kri ti ká ja,
erô sebb öko ló gi ai validitású mu ta tók ki ala kí tá sa

Sol tész-Vár he lyi Klá ra, Lévay Evelyn,
Bajzát Bettina, Uno ka Zsolt, Sol tész Pé ter
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Bu da pest;
petsol@gmail.com

A Decision Making Task (Rogers, 1999) egy szé les kör -
ben hasz nált Cantab cso mag ban el ér he tô impulzivi -
tást és koc ká zat vál la lást mé rô teszt. A teszt ben a
vizs gá la ti sze mély ka pott vir tu á lis token-jeit gya ra -
pít hat ja úgy, hogy jó elô ze tes dön tés ese tén (me lyik
szín re fo gad), még egy dön tést kell hoz nia (mek ko ra
há nya dát te szi fel token-jeinek). A vizs gá la ti mód szer
és a teszt hez a szer zôk ál tal ja va solt szá mí tott mu ta -
tók azt su gall ják, hogy az 50, 60, 70, 80, 90%-os nye -
ré si esé lyek hez, rend re 5, 25, 50, 75, 95%-os té tek
tekint he tô ek op ti má lis vá lasz tás nak. Ez azon ban
ma te ma ti ka i lag meg cá fol ha tó. Elô adá sunk ban be -
mu tat juk, hogy ez a ke ret rend szer portfólió-me ne -
dzse lé si pa ra dig ma ként ér tel mez he tô. En nek meg fe -
le lô en a kü lön bö zô té tek vá lasz tá sá nak optimalitását
a Kelly-fé le (1956) kri té ri um mal szá mol hat juk.
Fel té te lez he tô, hogy a sze mé lyek dön té sét a tét

nagy sá gá ról a nye ré si va ló szí nû ség és a hoz zá tar to zó
optimalitás mel lett egyéb té nye zôk is be fo lyá sol ják,
pél dá ul az, hogy mek ko ra ke ret tel, az az Kasszá val
ren del kez nek. Több szem pon tos ANOVA vizs gá lat tal
el len ôriz tük a Cso port, a Nye ré si va ló szí nû ség és az
Ak tu á lis Kassza mé re té nek ha tá sát a ho zott dön té sek
optimalitására. Ered mé nye ink alap ján az ala csony
nye ré si va ló szí nû sé gû fo ga dá sok nál a sze mé lyek az
op ti má lis mér ték hez ké pest túl me ré szek, nagy nye -
ré si va ló szí nû ség nél vi szont túl kon zer va tí vak. A
Kassza mé re te ne ga tí van be fo lyá sol ja a té te ket, az az
kis összeg nek na gyobb ré szét mer jük koc káz tat ni, és
ez a ha tás a ri zi kós fo ga dá sok nál ki fe je zet tebb. A BPD
cso port ke vés bé hoz op ti má lis dön té se ket, mint a
KO, mely a kö vet ke zô ne ga tív di na mi ka men tén ala -
kul ki: a BPD cso port a KO-hoz ké pest nagy nye ré si
va ló szí nû ség nél job ban alá be csü li, mennyi re le het
me rész, így ala cso nyabb pro fit ra tesz szert, és ezért
gyak ran ki sebb kasszá val ren del ke zik. Kis kassza mé -
ret nél azon ban a sze mé lyek el kez de nek olyan ese -
tek ben is túl me ré szek len ni, ahol a nye ré si va ló szí -
nû ség ala csony, így a BDP cso por tot to vább vesz te -
sé gek érik. A BDP cso port ala cso nyabb tel je sít mé nye
rész ben ab ból fa kad, hogy ke vés bé hoz op ti má lis
dön té se ket, rész ben vi szont a dön té se ik mi att ki ala -
kult hát rá nyos hely zet tart ja ôket to vább ra is a
szuboptimális dön té sek mel lett.

Tá mo ga tás:
NKFI K 132546 ál tal tá mo ga tott vizs gá lat.

Psychiatria 



A Magyar Pszichiátriai Társaság XXIV. (online) Vándorgyûlése – 2021. június 9–12.

109

Hungarica

Risk-taking and Impulse-Control in Decision
Making Test: egy új sze rû teszt be mu ta tá sa

Sol tész Pé ter1, Salgó Ella2, Lévay Evelyn3,
Bajzát Bettina3, Uno ka Zsolt3
1 Semmelweis Egye tem, Bu da pest;
2 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest;

3 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest

petsol@gmail.com

A Rogers-fé le (1999) Decision Making Task-kal (DMT,
CGT) kap cso lat ban meg fo gal ma zott kri ti kák ból és a
teszt eré nye i bôl ki in dul va ké szí tett el ku ta tó cso por -
tunk egy új sze rû vizs gá la tot, amely a dön tés ho za tal -
lal kap cso la to san a koc ká zat vál la lá si stra té gi át és az
impulzivitást füg get le nül is mér ni ké pes. A teszt kor -
ri gál ja a DMT portfólió- és pénz tár ca-ke ze lé si hi á -
nyos sá ga it. A teszt ben egy kört vé let len sze rû arány -
ban két szín re osz tunk, a teszt ki töl tô jé nek pe dig
válasz ta nia kell va la mely színt. A kör egy pont ján egy
„arany ér mét” kell fel fed nie a ki töl tô nek, amely vé let -
len sze rû en van el rejt ve. A vá lasz tott szí nek hez tar to -
zik egy-egy ér ték pár, amennyit a sze mély nyer het,
vagy ve szít het egy szín ki vá lasz tá sá val. Ezek az ér té -
kek úgy van nak ki ala kít va, hogy a kör fel osz tá sá hoz
tar to zó va ló szí nû sé gek hez ren delt oddsoktól egyik
vagy má sik irány ba el tér je nek, az az az egyik szín
válasz tá sa (két hely zet ben) azo nos vagy je len tô sen
na gyobb vár ha tó ér ték kel ren del ke zik. Az te hát, hogy
a ki sebb, vagy na gyobb kör sze le tet vá laszt ja-e a ki -
töl tô, csak az el sô eset ben van össze füg gés ben a vá -
lasz tás optimalitásával. A tét nagy sá gát egy csúsz ka
be ál lí tá sá val kell meg ad ni, amely nek bi zo nyos sza -
ka szai (a na gyobb té tek, vagy a ki sebb té tek) csak bi -
zo nyos idô el tel té vel nyíl nak meg a ki töl tô elôtt. A ki -
ala kí tott teszt ke ze li a DMT-vel kap cso la tos ko ráb bi
elô adá sunk ban fel tárt ag go dal ma kat, és új elem zé si
irá nyo kat tesz le he tô vé az impulzivitás és koc ká zat -
vál la lás ál ta lá nos és men tá lis za va rok ban va ló mé ré -
sé re.

Tá mo ga tás:
Vizs gá la tunk a Nem ze ti Ku ta tá si, Fej lesz té si és In no vá ci ós Hi va tal
NKFI K 132546 sor szá mú, „A sze mé lyi ség funk ci o ná lá sá nak szint jei
és össze füg gé sei a tü net vi sel ke dés sel, sze mé lyi ség za var vo ná sok kal,
fi zi o ló gi ai mu ta tók kal, komputerizált vi sel ke dé ses pa ra dig mák kal
mért hi deg és for ró vég re haj tó funk ci ók kal, tár sas kognitív ké pes sé -
gek kel és tár sas dön tés ho za tal lal borderline és más sze mé lyi ség za -
var ban és egész sé ges min tán” cí mû pá lyá zat ból ré sze sült tá mo ga -
tás ban.

A felnôttkori fi gye lem hi á nyos/hiperaktivitás
za var (aADHD) kognitív fenotípusainak
jel lem zé se a CANTAB neuropszichológiai
szoft ver rel

So mo gyi Szil via1, Balogh Lí via2, Szôcs Ka ta lin2,
Mol nár Re be ka2, Rét he lyi Já nos2
1 MTA Mo le ku lá ris Pszichiátriai Ku ta tó cso port,
Nem ze ti Agy ku ta tá si Prog ram (NAP);

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

so mo gyi.szilvia@med.semmelweis-univ.hu

A fi gye lem hi á nyos/hiperaktivitás za var (ADHD) az
egyik leg gya ko ribb neuropszichiátriai kór kép, mely -
nek tü ne tei a gyer mek kor tól vé gig kí sé rik az érin tet -
tek éle tét. Az utób bi évek ben egy re na gyobb fi gye lem
irá nyul a felnôttkorban is fenn ma ra dó tü ne tek kel
jel le mez he tô felnôttkori ADHD-ra (aADHD). A DSM-
5 sze rint a di ag nó zis fel ál lí tá sá nak alap pil lé rei közt
sze re pel nek a mag tü ne te ken túl a tü ne tek ko rai fel -
lé pé se és az ál ta luk oko zott, a min den na pi élet ben
meg je le nô funk ció rom lás kri té ri u mai is. Elôb bi mi att
a ret ros pek tív di ag nó zis al ko tás, utób bit te kint ve a
szub jek tív té nye zôk ne he zít he tik a pon tos di ag nó zis -
 al ko tást. Ezen té nye zôk te szik szük sé ges sé az olyan
ob jek tív vizs gá ló mód sze rek al kal ma zá sát, me lyek
se gít sé gé vel a le he tô leg pon to sab ban tud juk jel le -
mez ni az ADHD-ban ész lel he tô tü ne te ket.
Vizs gá la tunk cél ja a neuropszichológiai mód sze -

rek kel mér he tô kognitív de fi cit mi nél pon to sabb le -
írá sa, és egy Ma gyar or szá gon még ke vés bé szé les
kör ben hasz nált mé rô esz köz, a CANTAB (Camb rid ge
Neuropsychological Test Automated Battery) ma gyar
aADHD-s min tán tör té nô vizs gá la ta volt.
Mód sze rek: Össze sen 119 sze mélyt (61 aADHD és

58 egész sé ges kont roll) von tunk be a vizs gá lat ba. A
részt ve vôk írá sos be le egye zést kö ve tô en vet tek részt
a vizs gá lat ban. Az ADHD tü net di men zi ók sú lyos sá -
gá nak szub jek tív ér té ke lé se a CAARS kér dô ívet al kal -
maz tuk. A részt ve vôk ezt kö ve tô en egy érin tô kép er -
nyôs szá mí tó gép se gít sé gé vel a CANTAB prog ram -
cso mag 9 fe la da tát vé gez ték el. A vizs gált kognitív
funk ci ók közt vol tak a mun ka me mó ria, mun ka me -
mó ria-ter je de lem, re ak ció idô, gát lást, kognitív fle xi -
bi li tást és dön tés ho za talt vizs gá ló tesz tek. A sta tisz ti -
kai elem zé sek nél GLM és ANOVA ana lí zi se ket hasz -
nál tunk.
Ered mé nyek: Az ADHD cso port szig ni fi kán san

gyen gébb kognitív tel je sít ményt mu ta tott több te rü -
le ten, így a mun ka me mó ria és fenn tar tott fi gye lem,
va la mint a re ak ció idôt mé rô fe la da tok ban. Az utó -
elem zé sek so rán az ADHD cso por ton be lül a fi gye -
lem hi á nyos altípus mu ta tott szignfikáns kü lönb sé get
mind a kont roll-, mind a hiperaktív-im pul zív és ke -
vert tí pu sú ADHD-so kat tö mö rí tô cso port tal szem -



ben. Ez utób bi ered mény ar ra hív ja fel a fi gyel met,
hogy ADHD mag tü ne tei kö zül a neuropszichológiai
és szub jek tív/vi sel ke dé si tü ne tek ob jek tív mé ré sé re
más-más vizs gá ló mód sze rek al kal ma sak.

Tá mo ga tás:
Vizs gá la tunk a Nem ze ti Ku ta tá si, Fej lesz té si és In no vá ci ós Hi va tal
NKFI K 129195 sor szá mú pá lyá za tá ból ré sze sült tá mo ga tás ban

A ko ro na ví rus és a ki ala kult hely zet össze füg gé sei
a men tá lis egész ség gel és az arc ész le lés sel,
a kö tô dé si stí lu sok tük ré ben

Suri Karolin, Né meth Kor nél
Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem,
Kognitív Tu do má nyi Tan szék, Bu da pest
surikarolin94@gmail.com

A ko ro na ví rus Ma gyar or szá gon tör tént meg je le né se
és ter je dé se kö vet kez té ben szá mos vál to zás kö vet ke -
zett be a min den na pi éle tünk ben. A jár vány mi att
kiala kult új élet hely ze tek (home office, be zárt ság,
kor lá to zá sok, mun ka hely el vesz té se stb.) ha tás sal
van nak a men tá lis egész ség re is, így ezek nek a té nye -
zôk nek a vizs gá la ta fon tos a pszichiátria te rü le tén is.
Eb bôl ki in dul va össze ál lí tot tunk egy kér dô ív-cso ma -
got, mellyel az el sô COVID-hul lám (2020. áp ri lis–má -
jus) so rán mér tük fel a ki ala kult hely zet em be rek re
gya ko rolt ha tá sa it. A kér dô ív-cso mag ál ta lá nos szo-
ciodemográfiai kér dé se ket tar tal ma zott, il let ve a kö -
tô dé si jel lem zô ket (szo ron gás, el ke rü lés) fel mé rô
ECR, a vo nás szo ron gás mér té két mé rô STAI-T, a
dep resszi ós tü ne te ket fel mé rô BDI-13, to váb bá a rezi -
lienciát mé rô CD-RISC-25 kér dô ívek bôl állt össze,
va la mint ál ta lunk meg fo gal ma zott ál lí tá so kat tar tal -
ma zott az arc ész le lés re vo nat ko zó an (pl. maszk hor -
d ás, online ér te kez le tek ha tá sa az arc ész le lés szub -
jek tí ven ér zé kelt ha té kony sá gá ra). A ki töl tôk (N=155,
18–82 év) ada ta i nak kor re lá ci ós elem zé se so rán
össze füg gést ta lál tunk a kö tô dé si jel lem zôk és a vo -
nás szo ron gás, il let ve dep resszió mér té ke kö zött: a kö -
tô dé si szo ron gás erô sebb po zi tív együtt já rást mu ta -
tott ezek kel a jel lem zôk kel, mint a kö tô dé si el ke rü lés.
To váb bá, a ma ga sabb kö tô dé si szo ron gás és el ke rü -
lés is ne ga tí van kor re lált a reziliencia mér té ké vel,
tehát a bi zony ta la nul kö tô dô sze mé lyek ke vés bé le -
het nek el len ál ló ak az ôket érô stressz-szel szem ben.
A reziliencia kér dô íven el ért pont szám a dep resszió
és a vo nás szo ron gás mér té ké vel is erôs ne ga tív kor -
re lá ci ót, míg ez utób bi két jel lem zô egymással erôs
po zi tív együtt já rást mu ta tott. To váb bá úgy tû nik,
hogy a kö tô dé si szo ron gás mér té ke össze füg gés ben
áll hat az arc fel dol go zás ész lelt ha té kony sá gá ban ta -
pasz talt szub jek tív vál to zá sok kal is: a ma ga sabb kö -
tô dé si szo ron gást mu ta tó sze mé lyek gyak rab ban ér -
zik úgy, hogy a maszk vi se lés kö vet kez té ben rom lott
az arc- és érzelemfelismerési ké pes sé gük, to váb bá
job ban za var ja ôket, hogy az online ér te kez le tek so -
rán ke vés bé ki ve he tôk az ar cok rész le tei, vagy hogy a
part ner rel nem tud nak szem kon tak tust lé te sí te ni (az
em be rek nem a ka me rá ba néz nek be széd köz ben).
Ezek az ered mé nyek rávilágítanak ar ra, hogy a kö tô -
dé si stí lu sok vizs gá la ta nem csak gyer mek kor ban
fon tos, kap cso la ta ink mi nô sé ge egész éle tünk so rán

S u p p l e m e n t u m  I .  2 0 2 1 ,  X X X V I .  é v f .

110

Psychiatria 



A Magyar Pszichiátriai Társaság XXIV. (online) Vándorgyûlése – 2021. június 9–12.

111

Hungarica

ha tás sal le het men tá lis egész sé günk re. To váb bá fel -
hív ják a fi gyel met ar ra is, hogy a je len le gi hely zet ben
még fon to sab bak a lel ki egész ség meg ôr zé sé re irá -
nyu ló tö rek vé sek.

A Szü lôi Reflektív Funk ci ók Kér dô ív Ser dü lô
Vál to za tá nak ma gyar nyelv re tör té nô adap tá lá sa
és pszichometriai jel lem zô i nek be mu ta tá sa

Sza bó Bri git ta1, Boda Már ton3, Mik ló si Mó ni ka2,
Fu tó Ju dit2
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet
Fej lô dés- és Kli ni kai Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest;

2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Fej lô dés- és Kli ni kai
Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest;

3 Pest Me gyei Pe da gó gi ai Szak szol gá lat Ér di Tag in téz mé nye, Érd
szabo.brigitta@ppk.elte.hu

Hát tér: A szü lôi reflektív funk ci ók az a ké pes ség, ami -
vel szü lô ké pes men tá lis ál la po to kat tu laj do ní ta ni
gyer me ké nek és sa ját ma gá nak. Az an gol nyel ven el -
ter jedt Szü lôi Reflektív Funk ci ók Kér dô ív hoz zá fér -
he tô, ami nek a ser dü lô vál to za ta 12–18 éves gyer me -
kek szü lei kö ré ben hasz nál ha tó.
Cél ki tû zés: Je len ku ta tás cél ja a Szü lôi Reflektív

Funk ci ók Kér dô ív Ser dü lô Vál to za tá nak ma gyar
nyelv re tör té nô adap tá lá sa és pszichometriai jel lem -
zô i nek be mu ta tá sa.
Mód szer: Ke reszt met sze ti, nem-kli ni kai vizs gá la -

tunk ban 250 édes anya töl töt te ki tá jé koz ta tott be le -
egye zés után a de mog rá fi ai adat la pot és a Szü lôi Ref -
lektív Funk ci ók Kér dô ív Ser dü lô Vál to za tát, to váb bá
186 édes anya ki töl töt te a Reflective Function
Questionnaire-t (RFQ), az Ész lelt Stressz Kér dô ívet, a
Szü lôi Stressz Ská lát, az Ész lelt Szü lôi Kom pe ten cia
Kér dô ívet és a Kö tô dé si Stí lus Kér dô ívet is.
Ered mé nyek: Meg erô sí tô fak tor ana lí zis sel vizs gál -

tuk az ere de ti há rom fak to ros struk tú rát. A mo dell il -
lesz ke dé si mu ta tói nem vol tak el fo gad ha tók (c2=
249,38, df=132, p<0,001, c2/df=1,89, CFI=0,862, TLI=
0,841, RMSEA=0,061 [90% CI 0,049-0,073]). A fel tá ró
fak tor ana lí zis két fak to ros struk tú rát ered mé nye zett
(c2=60, df=34, p<0,004, c2/df=1,76, TLI=0,935,
RMSEA =0,0562 [90% CI 0,032-0,080]). El kü lön ül tek
a Bi zo nyos ság a men tá lis ál la po tok ban és az Ér dek -
lô dés és kí ván csi ság fak to rok, ame lyek a variancia
24,8% és 15,1%-át ma gya ráz ták. Hét té telt tá vo lí tot -
tunk el az ala csony fak tor töl té sek (< 0,4) mi att, így a
kér dô ív vég sô vál to za ta 11 té tel bôl állt, amely el fo -
gad ha tó nak bi zo nyult (Cronbach-al fa=0,75). Bi zo -
nyos ság a men tá lis ál la po tok ban alskála az RFQ
Bizo nyos ság (r=0,44, p<0,001) és Bi zony ta lan ság al -
skálájával (r=-0, 25, p=0,001) is szig ni fi káns kap cso -
lat ban állt. A Bi zo nyos ság a men tá lis ál la po tok ban
alskála az ész lelt stressz-szel (r=-0,39, p<0,001) és az
ész lelt szü lôi stressz-szel is ne ga tív kap cso lat ban állt
(r=-0,41, p<0,001). A szü lôi kom pe ten cia csak a Bi zo -
nyos ság a men tá lis ál la po tok ban alskálával mu ta tott
szignifikáns kap cso la tot (r=0,48 p<0,001). Az édes -
anya kö tô dé si stí lu sa is csak a Bi zo nyos ság a men tá -
lis ál la po tok ban alskálával (F[3,85,42]=5,37, p=0,02)



állt szig ni fi káns kap cso lat ban. Az Ér dek lô dés és kí -
ván csi ság alskála ezen kér dô ívek kel nem mu ta tott
szig ni fi káns kap cso la tot.
Kö vet kez te té sek: Szü lôi Reflektív Funk ci ók Kér dô ív

Ser dü lô Vál to za ta ma gyar min tán meg bíz ha tó mé rô -
esz köz nek bi zo nyult, vi szont to váb bi ku ta tá sok
szük sé ge sek a jel lem zô i nek fel tá rá sá ra.

Mentalizáció-ala pú konf lik tus ke ze lési in ter ven ció
gyer mek ott hon ban – egy pilot ku ta tás ta nul sá gai

Fu tó Ju dit, Sza bó Bri git ta, Nagy Esz ter,
Kárpáti Judit, Fe ke te Li li Szonja, Békefi An na
Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet
Fej lô dés- és Kli ni kai Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest
szabo.brigitta@ppk.elte.hu

Hát tér: A mentalizáció az a ké pes ség, ami vel az egyén
ké pes sa ját ma gá nak és má sok nak men tá lis álla po -
to kat tu laj do ní ta ni, ezért el en ged he tet len a sike res
tár sas együtt élés hez. A mentalizációs ka pa ci tás
csök ke né se ala csony kom mu ni ká ci ós ha té kony ság -
hoz ve zet, ami ke vés bé ha té kony konf lik tus ke ze lést
ered mé nyez het. A gyer mek mentalizációs ké pes sé ge
at tól függ, hogy a gon do zó ja mennyi re mentalizál
ve le. A tra u mák, stressz, és a kö tô dé si prob lé mák ne -
ga tív ha tás sal van nak a mentalizációra. A gyer mek -
ott hon tok ban ne vel ke dô gyer me kek traumatizáció-
nak és stressz nek fo ko zot tan ki tet tek, ezért in do kolt
kö rük ben mentalizáció-ala pú mód sze rek hasz ná la ta.
Cél ki tû zés: Cé lunk egy olyan mentalizáció-ala pú

in ter ven ci ós prog ram ki dol go zá sa, ami a gyer mek ott -
ho nok ban ne vel ke dô gyer me kek, fi a ta lok konf lik tus -
ke ze lô kész sé gé nek fej lesz té sét cé loz za, fi gye lem be
vé ve a gyer me kek élet ko ri sa já tos sá ga it.
Mód szer: A gyer mek ott ho nok ban élô gyer me kek

mel lett a ne ve lô ket is be von juk a prog ra mok ba,
amely nek fó ku szá ban a gyer me kek és a ne ve lôk men -
talizációs kész sé gé nek, va la mint (gyer me kek ese té -
ben) az azt meg ala po zó kognitív kész sé gek (pl. fi gye -
lem, em lé ke zet) fej lesz té se áll. Ez zel pár hu za mo san
szük sé ges nek tart juk a ne ve lôk pszichoedukációját
töb bek kö zött az ér ze lem-re gu lá ció és mentalizáció
fej lô dé sé nek té má i ban, a traumatizáció ezek re gya -
ko rolt ha tá sá val, va la mint a meg ala po zó kognitív
kész sé gek kel kap cso la to san. A jár vány hely zet mi att –
az in ter ven ció – a gyer mek ott hon sze mély ze tét meg -
cél zó prog ram ja in dult el két gyer mek ott hon ban. Két
to váb bi gyer mek ott hon mun ka tár sai passzív kont -
roll ként vesz nek részt a ku ta tás ban. Az in ter ven ció
elôtt és után a részt ve vôk ki töl tik a de mog rá fi ai adat -
la pot, az Ész lelt Szü lôi Kom pe ten cia Kér dô ívet, a Ref -
lektív Funk ci ók Kér dô ívet, Mi ni-Oldenburg Ki égés
Kér dô ívet, Konf lik tus meg ol dó Kér dô ívet, va la mint a
Ké pes sé gek és Ne héz sé gek Kér dô ívet. A gyer mek ott -
hon mun ka tár sai 4 al ka lom mal, 90 per ces cso por tos
in ter ven ci ó ban vet tek részt két pszi cho ló gus ve ze té -
sé vel.
Elô ze tes ered mé nyek: Az in ter ven ció elôtt a de mog -

rá fi ai vál to zók te kin te té ben nem volt szig ni fi káns el -
té rés az in ter ven ci ó ban részt ve vô és a kont roll cso -
port kö zött. Az in ter ven ci ós al kal ma kat és a to váb bi
ered mé nye in ket a kon fe ren ci án mu tat juk be.
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Konk lú zió: A gyer mek ott ho nok al kal ma zott jai kö -
ré ben meg va ló su ló in ter ven ci ós prog ra mot a pilot
ta nul sá gai (kont roll cso port hoz ké pest tör té nô vál to -
zás, a részt ve vôk és a cso port ve ze tôk ta pasz ta la tai)
alap ján a ter vez zük fi no mí ta ni, op ti ma li zál ni.

A SARS-COV-2 ví rus fer tô zés ha tá sa a szak ér tés re

Szegedyné Baraczka Krisz ti na
Baraczka Krisz ti na, Bu da pest
kbaraczka382@gmail.com

A SARS-COV-2 ví rus fer tô zést a WHO 2020. 03. 11-tôl
pandémiának nyil vá ní tot ta. Je len leg a ví rus fer tô zés
har ma dik hul lá mát él jük át. A SARS-COV-2 ví rus fer -
tô zés és az ál ta la oko zott COVID-19 be teg ség sok -
szer vi be teg sé get okoz, ma még be lát ha tat lan ideg -
rend sze ri és men tá lis kö vet kez mé nyek kel. Az igaz -
ságügyi orvosszakértésben je len tôs idô be ni ké se del -
met je lent a sze mé lyes vizs gá la tok el ma ra dá sa, ami a
pe res el já rá sok el hú zó dá sát ered mé nye zi.
To váb bi ne héz sé get je lent, hogy vizs gá lan dó sze -

mé lyek rend sze rint pusz tán a le het sé ges fer tô zés
okoz ta szo ron gá suk mi att ké rik a vizs gá lat el ha lasz -
tá sát. Össze ha son lít va a 2020 el sô két hó nap já ban
elvé ge zett vizs gá la tok szá mát a 2021 el sô két hó nap -
já ban el vég zett vizs gá la tok szá má val, mint egy 35%-os
csök ke nés ta pasz tal ha tó, el sô sor ban a pol gá ri pe res
el já rá sok ban.
A bün te tô el já rá sok ban a csök ke nés ki sebb mér té -

kû, kö szön he tô en a büntetésvégrehajtó in té ze tek ben
fo ga na to sí tott in téz ke dé sek nek, a re la tív ala cso nyabb
fer tô zött ség nek.
Egyes bün te tô ügyek ben (4 eset ben), saj ná la tos

mó don a jár vány ügyi in téz ke dé sek kel va ló vissza élés
volt ta pasz tal ha tó.
2021. ja nu ár 1 és már ci us 31 kö zött 72 (74% pol gá -

ri pe res el já rá sok ban, 26% bün te tô ügyek ben) vizs gá -
la tot kel lett vol na el vé gez ni, eb bôl 48 vizs gá lat va ló -
sult meg. SARS-COV-2 fer tô zés mi att há zi karantén-
ba vo nult a vizs gá lan dó sze mé lyek 43%-a – ezt há zi -
or vos iga zol ta. SARS-COV-2 ví rus fer tô zés le he tô sé -
gé tôl va ló fé le lem mel in do kol ta a tá vol ma ra dást a
vizs gá lan dó sze mé lyek 25%-a. A bün te té sü ket el zá -
rás ban töl tô el ítél tek 7%-a BV iga zo lá sa sze rint volt
karanténban, COVID 19-es be teg ként. A vizs gá lan dók
25%-a elô ze te sen nem in do kol ta a vizs gá lat ról va ló
tá vol ma ra dást.



Krí zis in ter ven ció spe ci á lis hely ze tek ben,
avagy a kli ni kai szak pszi cho ló gus sze re pe
az In ten zív COVID-osz tá lyon ke zelt be te gek
pszi chés szupportálásában

Szeifert No é mi
Manninger Je nô Or szá gos Tra u ma to ló gi ai In té zet, Bu da pest
szeifertnoemi@gmail.com

A nem zet kö zi irány el vek nek meg fe le lô en a Mannin -
ger Je nô Or szá gos Tra u ma to ló gi ai In té zet ben Krí zis -
in ter ven ci ós és Pszichiátriai Osz tá lyos hát tér rel ren -
del ke zô kli ni kai szak pszi cho ló gu sok ból ál ló mun ka -
cso port kap cso ló dik a se bé sze ti tra u ma to ló gi ai el lá -
tás hoz, be le ért ve az Aneszteziológiai és In ten zív
Osz tályt is.
Az in ten zív-te rá pi ás osz tá lyos el lá tás össze han golt

csapatmunkát igé nyel a szak em be rek ré szé rôl, mely
gyógy ító teamnek ré szét ké pe zi a pszi cho ló gi ai el lá -
tás is.
A COVID-19 pandémia je len tôs ki hí vás elé ál lí tot ta

az egész ség ügyi el lá tás ban dol go zó szak em be re ket a
pszi cho ló gi ai esz köz tár hasz ná la ta szem pont já ból is.
Lé nye ges szem pont, hogy az intezív COVID-osz tá -
lyon ke zelt be te gek meg fe le lô pszi chés tá mo ga tás ban
ré sze sül je nek, az ô ese tük ben sok eset ben nem, vagy
csak kor lá to zot tan al kal maz ha tók az ál ta lunk is mert
te rá pi ás tech ni kák.
Az in ten zív-te rá pi ás osz tá lyos ke ze lés pszi chés kö -

vet kez mé nyei jól is mer tek, mely meg ter he lést je lent
az ál ta lá ban egyéb ként is sú lyos ál la po tú be te gek nek,
akik egy olyan is me ret len és sok szor ki szá mít ha tat -
lan kör nye zet tel szem be sül nek, ami messzemenôen
túl mu tat a meg szo kott vo nat koz ta tá si rend sze ren.
A kli ni kai mun kám so rán rend sze re sen ta pasz tal -

ha tó, hogy a ví rus fer tô zés kö vet kez té ben meg je le nô
vagy fo ko zó dó szo ron gá sos tü ne tek hez tár sul az in -
ten zív osz tá lyos ke ze lés ál tal ki vál tott pszi chés
stressz, va la mint nem rit kán a több szö rös vesz te ség -
él mény egy hal mo zott krí zis hely ze tet ge ne rál va.
Elô adá som ban az in ten zív-te rá pi ás COVID-osz tá -

lyon foly ta tott kli ni kai pszi cho ló gi ai el lá tás ba sze ret -
nék be te kin tést nyúj ta ni, mely ki emelt hang súlyt
helyez az ott ke zelt be te gek pszi chés ál la po tá nak a
sta bi li zá lá sá ra, ez zel is tá mo gat va a szo ma ti kus gyó -
gyu lást. Rö vid eset pél dá kon ke resz tül je le ní tem meg
az egyes elô for du ló tí pus-hely ze te ket, me lyek ki hí -
vást je len te nek a sú lyos szo ma ti kus ál la po tú ví rus -
fer tô zött be te gek pszi chés szupportálásában. Egyik
ilyen be mu ta tás ra szánt pél da an nak az erô sen szo -
ron gó (hiperventilláló) NIV masz kon lé le gez te tett,
kö zép ko rú fér fi pá ci ens nek az ese te, aki nél a po zi tív
szug gesz ti ó kon ala pu ló pszi chés ve ze tés, ön meg -
nyug ta tó tech ni kák el sa já tí tá sa je len tôs sze re pet ját -
szott a ke ze lés hez köt he tô pszi chés stressz re duk ci ó -

já ban. A 72 éves idôs hölgy ese te pe dig il luszt rál ja azt
a na gyon ne héz, és saj nos egy re gyak rab ban elô for -
du ló élet hely ze tet, ami kor va la ki úgy ke rül in ten zív
COVID-osz tá lyos ke ze lés re, hogy elôt te pár nap pal
hunyt el a há zas tár sa szin tén COVID-fer tô zés ben.
Az elô adá som zá ró sza ka szá ban rö vi den meg em lí -

tem azo kat a szak mai kö zös sé ge ket, me lyek ne künk
– a front vo nal ban dol go zók nak – szak mai hát te ret,
pszi chés tá maszt nyújtanak.
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A szkizofrénia spekt rum za var el lá tá sá ban
al kal maz ha tó kli ni kai pszi cho ló gi ai in ter ven ci ók
irány el vei

Sze ke res Ta más, Perczel-Fo rin tos Dó ra
Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Bu da pest
sze ke res.tamas95@gmail.com

A szki zof ré nia olyan komp lex, a la kos ság kb. 1%-át
érin tô meg be te ge dés, ame lyet szá mos neurobio ló -
giai és funk ci o ná lis el té rés jel le mez. Leg fon to sabb
ke ze lé si mód ja a farmakoterápia, mely a pszichiát riai
el lá tás min den na pos gya kor la tá ban ki vált képp az an -
tipszichotikumok kom bi ná ci ó i nak al kal ma zá sá val –
a szak mai és fi nan szí ro zá si pro to kol lok aján lá sa i val
egy be hang zó an – tör té nik. A hosszú tá vú kli ni kai
vizs gá la tok egy ér tel mû en ar ra utal nak, hogy meg fe -
le lô ke ze lés sel a pá ci en sek je len tôs ré sze el ér he ti a
tar tós tü ne ti remisszió ál la po tát, to váb bá je len tôs
azok nak a pá ci en sek nek az ará nya is, aki ket szo ci á lis
remisszió vagy szo ci á lis fel épü lés jel le mez. Mi vel a
szki zof ré nia egy kró ni kus men tá lis ál la pot, így je len -
tôs és hosszan tar tó ne ga tív ha tást gya ko rol az egész -
ség re, to váb bá je len tôs szo ci á lis és anya gi ter he ket
ró mind egyé ni, mind tár sa dal mi szin ten az érin tet -
tek re és csa lád juk ra. Ez túl mu tat a szki zof ré nia ke ze -
lé sé vel kap cso la tos köz vet len költ sé ge ken, egy re nô
az evi den cia, hogy az antipszichotikus gyógy sze res
ke ze lé sen túl pszi cho te rá pi ás ke ze lés ben is ré sze sül -
je nek az érin tet tek.
A fen ti ek fé nyé ben je len mun kánk ban azt tûz tük ki

cé lul, hogy nem zet kö zi irány elv alap ján dol goz zunk
ki ma gyar aján lást a kor sze rû farmakoterápia al kal -
ma zá sa mel lett a szki zof ré nia spekt rum za var ral élôk
pszi cho ló gi ai el lá tá sá ra. Mun kák ban a brit National
Institut for Health and Care Excellence ál tal ki adott
in ter ven ci ók irány el ve it vet tük ala pul, mely irány elv
sor ra ve szi a farmakoterápiás le he tô sé gek mel lett a
pszi cho ló gi ai in ter ven ci ó kat is.
Elô adá sunk ban a nem zet kö zi irány el vek alap ján

al kal maz ha tó kli ni kai pszi cho ló gi ai in ter ven ci ó kat,
to váb bá a szki zof ré nia spekt rum za var ral, va la mint a
pszi cho ti kus za va rok kal élôk kel foly ta tott pszi cho te -
rá pia alap el ve it, il let ve az egész ség ügy kü lön bö zô
szint je i nek fe la da ta it ismertetjük a kli ni kai pszi cho -
ló gia szem pont já ból. No ha bi zo nyos in téz mé nyek
már ha zánk ban is fog lal koz nak a szki zof ré nia spekt -
rum za var pszi cho te rá pi ás in ter ven ci ó já val, fon tos -
nak tart juk, hogy ezek az in ter ven ci ók (ko rai fi gyel -
mez tetô je lek át be szé lé se, csa lád cso port, csa lád te rá -
pia, kog nitív vi sel ke dés te rá pia, relapszus pre ven ció)
a pszi cho ló gu sok szé les kö ré ben el ter jed je nek.
Esetvignettán ke resz tül mu tat juk be azo kat az alap -

ve tô pszi cho ló gi ai in ter ven ci ó kat, me lye ket a nem -

zet kö zi irány el vek, va la mint a ha té kony ság vizs gá la -
tok bi zo nyí tott nak tar ta nak a szki zof ré nia spekt rum -
za var ke ze lé sé ben.



Komp lex, mo dern onkopszichológiai el lá tás

Sze ke res Ta más1, Vizin Gab ri el la2,1,
Perczel-Fo rin tos Dó ra1, Vi rág Már ta1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Bu da pest;

2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Kli ni kai Pszi cho ló gi ai
és Addiktológiai Tan szék, Bu da pest

sze ke res.tamas95@gmail.com

Az onkopszichológiai el lá tás ban szé les kö rû en al kal -
ma zott mód sze rek kö zé tar to zik a pszichoedukáció,
a mû tét re va ló fel ké szí tés, a kü lön bö zô re la xá ci ós
mód sze rek egyé ni és cso por tos for má ja, va la mint a
hoz zá tar to zók tá mo ga tá sa. An nak el le né re, hogy a
kog nitív vi sel ke dés te rá pia (CBT) rö vid, idô ha tá ros,
jól fó ku szált pszi cho ló gi ai in ter ven ció és esz köz tá ra
bi zo nyí tot tan ha té kony se gít sé get je lent a da ga na tos
be te gek élet mi nô sé gé nek ja ví tá sá ban, ha zánk ban
még is alul rep re zen tált ezen mód sze rek al kal ma zá sa
az on ko ló gi ai el lá tás ban. Ki emel ten fon tos, hogy a
pszi cho ló gi ai be avat ko zá sok bi zo nyí té ko kon ala pu ló
mód sze rek kel tör tén je nek a da ga na tos meg be te ge -
dés sel di ag nosz ti zált pá ci en sek ese té ben, to váb bá,
hogy a be avat ko zá sok min dig a pá ci ens ak tu á lis ál la -
po tá hoz il lesz tett for má ban va ló sul ja nak meg. Er re
hív ják fel a fi gyel met a NICE (The National Institute
for Health and Care Excellence) onkopszichológiai
irány el vei is, me lyek sze rint a kognitív vi sel ke dés te -
rá pi ás el já rá sok bi zo nyí tot tan ha té ko nyak az onko -
pszichológiai el lá tás ban. A nem zet kö zi pro to kol lok a
pszi chés ál la pot fel mé rés és se gít ség nyúj tás lép csô ze -
tes mo dell jé nek be ve ze té sét ja va sol ják. A lép csô ze tes
el lá tá si mo dell a pszi cho ló gi ai kész sé gek és szak ér te -
lem azon kö rét ír ja le, amely re a da ga na tos meg be te -
ge dés sel küz dôk a be teg út kü lön bö zô sza ka sza i ban
tá masz kod hat nak. Emel lett meg je len nek benne a
kü lön bö zô szak te rü le tek ál tal le fe dett pszi cho ló gi ai
kész sé gek, va la mint az egyes szak em be rek kom pe -
ten cia ha tá rai is, amely szin tén azt biz to sít ja, hogy a
pá ci ens a konk rét pa na szok ra cél zott el lá tás ban ré -
sze sül hes sen. Elô adá sunk so rán ezen in ter ven ci ók
al kal ma zá si ja vas la ta it, le het sé ges te rü le te it sze ret -
nénk rö vi den be mu tat ni.

A végrehajtómûködések za va ra át vág ja
a szki zof ré nia–bi po lá ris spekt rum ha gyo má nyos
diagnosztikus ha tá ra it

Szendi Ist ván1,2, Pajkossy Pé ter3,4, Bagi Ani ta5, 
Marián Mik lós3, Szôllôsi Ág nes3,4, Racsmány Mi hály3,4,2
1 Kis kun ha la si Semmelweis Kór ház, Kis kun ha las;
2 Men tá lis Be teg sé gek Meg elô zé se In ter disz cip li ná ris
Ku ta tó cso port, Sze ged;

3 BMGE Kognitív Tu do má nyi Tan szék, Bu da pest;
4 Kognitív Ideg tu do má nyi és Pszi cho ló gi ai In té zet,
Ter mé szet tu do má nyi Ku ta tó köz pont, Bu da pest,
Eötvös Loránd Ku ta tá si Há ló zat, Bu da pest;

5 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai
Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged

iszendi@ha la si-korhaz.hu

Be ve ze tô: Vizs gá lat so ro za tun kat a tá gabb pszi chó zis-
spekt rum kórformakörben (szki zof ré nia, bi po lá ris
af fek tív za var, szkizoaffektív za var) a NIMH RDoC
kon cep ci ó ja alap ján vé gez zük. Ku ta tá sunk ban ar ra
vol tunk kí ván csi ak, hogy a spekt rum ban fel lel he tôk-e
di ag nó zi so kon át íve lô za va rok a kognitív funk ci ók -
ban, és ezek be jó sol ják-e a kli ni kai tü ne te ket.
Min ta és mód szer: A vizs gá lat ban N=66 fô szki zof -

ré ni á val (M=38,2 év, SD=9,37 év, 26 nô), N= 30 fô
bipo lá ris (M=47,4 év, SD=9,35 év, 19 nô), N=33 fô -
szki zoaffektív (M=39,8 év, SD=11,3 év, 21 nô) za var -
ral élô, és N=28 egész sé ges kont roll sze mély (M=36,5
év, SD=9,9 év, 14 nô) vett részt. Min den be teg el vé -
gez te a Wisconsin Kártyszortírozási Tesz tet (WCST),
majd a be te ge ket két cso port ra osz tot tuk: a WCST
perszeverációs tel je sít mé nye szem pont já ból de fi cit -
tel ren del ke zô, il let ve de fi cit tel nem ren del ke zô cso -
port ra. A WCST-n kí vül min den részt ve vô vel fel vet tük
az aláb bi kognitív ké pes sé ge ket fel mé rô tesz te ket:
Raven-teszt, Szám ter je de lem Teszt, Vi zu á lis Min tá zat
Teszt, Fo no ló gi a i lag és Sze man ti ka i lag Kont rol lált
Szó asszo ci á ci ós Tesz tek, Me ta fo ra- és Iró nia-ér tés,
Irá nyí tott Fe lej tés, Stop Signal Test, Le xi ká lis Dön tés
Teszt. To váb bá a kö vet ke zô tü net ská lák fel vé te le tör -
tént még: PANSS, SANS, YMRS, MADRS.
Ered mé nyek: Az ered mé nye ink alap ján a WCST-n

de fi ci tet mu ta tó cso port tel je sít mé nye a leg több vég -
re haj tó kont rollt mé rô tesz ten el ma radt a WCST-n
de fi ci tet nem mu ta tó cso port tól és az egész sé ges
kont roll cso port tól is. To váb bá a de fi cit cso port tag -
ja i ban na gyobb aránnyal for dul tak elô a szki zof ré -
niá ra jel lem zô ne ga tív tü ne tek is. Fon tos, hogy ez a
ha tás füg get len volt a di ag nó zis tól, te hát meg je lent
mind a há rom be teg cso port ban.
Kö vet kez te tés: A vég re haj tó funk ci ók za va ra a szki-

zoaffektív spekt rum transzdiagnosztikus jel lem zô je,
bár me lyik di ag nó zis hoz tár sul hat, és együtt jár hat
kom pen zált ál la pot ban is hang sú lyo sabb tü ne ti in -
ten zi tás sal.
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Tá mo ga tás:
A ku ta tást az 2017-1.2.1-NKP-2017-00002 Nem ze ti Agy ku ta tá si
prog ram és az EFOP-3.6.1-16-2016-00008 pá lyá zat ke re té ben a Szki -
zof ré nia – Nyelv – In no va tív gyógy ítás cí mû alprojekt tá mo gat ta.

Az idôi fel dol go zás za va ra i nak vizs gá la ta
a szki zof ré nia spe ci fi kus vo ná sa i nak ku ta tá sá ban

Szendi Ist ván1,2, Szalóki Szil via3, Bagi Ani ta3,
Rudics Eme se3, Hall ga tó Eme se4,2
1 Kis kun ha la si Semmelweis Kór ház, Kis kun ha las;
2 Men tá lis Be teg sé gek Meg elô zé se In ter disz cip li ná ris
Ku ta tó cso port, Sze ged;

3 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai
Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged;

4 Sze ge di Tu do mány egye tem BTK Pszi cho ló gi ai In té zet, Sze ged
iszendi@ha la si-korhaz.hu

Be ve ze tô: A szki zof ré nia lé nye gi kap cso lat ban áll az
em ber ön ma ga ér zé ke lé sé ben, va la mint az ön ma ga
és a vi lág vi szo nyá ban be ál ló, lé nye gi leg a szub jek ti -
vi tás ban meg je le nô za var ral. Az idô elem zé se ré vén a
szub jek ti vi tás va ló di struk tú rá i hoz fé rünk hoz zá
(Merleau-Ponty, 1962). A szki zof ré nia te vé keny sé gek -
ben meg nyil vá nu ló po zi tív, ne ga tív és de zor ga ni zált
tü ne te i nek is egy le het sé ges ma gya rá za ta az idô zí tés
kó ros sá ga, ami a te vé keny ség-ér zé ke lés és te vé keny -
ség-tu laj do ní tás kö vet kez mé nyes za va rát ered mé -
nyez he ti (Haggard et al., 2003). Vizs gá la tunk cél ja az
idô ér zé ke lé si za var spe ci fi kus sá gá nak vizs gá la ta a
má sod perc kö rü li idô tar to mány ban a szki zof ré nia–
bi po lá ris spekt ru mon be lül.
Min ta és mód szer: A vizs gá lat ban N=15 fô szki zof -

ré ni á val (M=37,28 év, SD=9,49 év), N=9 fô bi po lá ris
(M=49,44 év, SD=8,48 év), N=0 fô szkizoaffektív
(M=41,32 év, SD=10,75 év) za var ral élô, kom pen zált
kli ni kai ál la po tú be teg, és N=28 egész sé ges kont roll -
sze mély (M=36,5 év, SD= 9,9 év) vett részt. Az idô ész -
le lést egy perceptív (idô diszk ri mi ná ció) és egy pro -
duk tív (idô szinkronizáció) fe la dat tal vizs gál tuk.
Mind két pa ra dig ma ma gá ban fog lal ta má sod perc
alat ti és fe let ti (650 ms, 1350 ms, 1850 ms) in ter val lu -
mok fel dol go zá sát.
Ered mé nyek: Lé nye ges az ered mé nyek ér tel me zé se

szem pont já ból, hogy a fel dol go zá si se bes ség te kin te -
té ben egyik be teg cso port tel je sít mé nye sem kü lön bö -
zik az egész sé ges kont roll sze mé lye ké tôl, az el kü lö ní -
tés és a pro duk ció te rén vi szont je len tô sen el tér nek.
Az in ter val lum el kü lö ní tés te rén a szki zof ré ni á val és
szkizoaffektív za var ral élôk a mu ta tók több sé gé ben
kö ze pes-nagy ha tás mér ték ben (0,373–0,772) el ma -
rad nak a kont rol lok tól, míg a bi po lá ri sok csak kis mér -
té kû el té rést mu tat nak. A pro duk ció és rep ro duk ció
te rén a szki zof ré ni á val élôk nagy ha tás mér té kû el té -
ré se és a bi po lá ri sok kis mér té kû za va ra kö zött a szki -
zoaffektívek el té ré se kö ze pes el té rést je lez.
Kö vet kez te tés: Ered mé nye ink ar ra utal nak, hogy a

szki zof rén cso port át fo gó idôfel dol go zá si za vart
mutat, és e te kin tet ben nem csak az egész sé ges sze -
mé lyek tôl, ha nem a bi po lá ris af fek tív cso port tól is
el kü lö nít he tôk. A szkizoaffektív za var ral élôk a rep ro -



duk ció te rén a szki zof rén és bi po lá ris cso por tok kö -
zöt ti át me ne ti za vart mu tat nak, míg a diszk ri mi ná -
ció ese tén a szki zof ré nek hez kö ze lí te nek.

Tá mo ga tás:
A ku ta tást az EFOP-3.6.1-16-2016-00008 pá lyá zat ke re té ben a Szki -
zof ré nia – Nyelv – In no va tív gyógy ítás cí mû alprojekt tá mo gat ta

Kognitív el kü lön ülés a szki zof ré nia–bi po lá ris
spekt ru mon be lül

Szendi Ist ván1,2, Szalóki Szil via3, Bagi Ani ta3,
Dom bi Jó zsef 4,2
1 Kis kun ha la si Semmelweis Kór ház, Kis kun ha las;
2 Men tá lis Be teg sé gek Meg elô zé se In ter disz cip li ná ris
Ku ta tó cso port, Sze ged;

3 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai
Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged;

4 Sze ge di Tu do mány egye tem TTIK In for ma ti kai In té zet, Sze ged
iszendi@ha la si-korhaz.hu

Be ve ze tô: Vizs gá lat so ro za tun kat a tá gabb pszi chó zis-
spekt rum kórformakörben (szki zof ré nia, bi po lá ris
af fek tív za var, szkizoaffektív za var) vé gez zük. Ku ta -
tá sunk el mé let ve zé relt, a te o re ti kus hát te ret a NIMH
Research Domain Criteria endofenotípus ku ta tás ra
ki ala kí tott kon cep ci ó ja ké pe zi. Cé lunk a leg in kább
szen zi tív és spe ci fi kus el té ré sek ki vá lasz tá sá val in te -
rak tív fenotípusok meg ha tá ro zá sa.
Min ta és mód szer: A vizs gá lat ban N=66 fô szki zof -

ré ni á val (M=38,2 év, SD=9,37 év), N=30 fô bi po lá ris
(M=47,4 év, SD=9,35 év), N=33 fô szkizoaffektív
(M=39,8 év, SD=11,3 év) za var ral élô, kom pen zált kli -
ni kai ál la po tú be teg, és N=8 egész sé ges kont roll sze -
mély (M=36,5 év, SD=9,9 év) vett részt. Al kal ma zott
mód sze rek: Raven-teszt, Szám ter je de lem Teszt, Vi -
zu á lis Min tá zat Teszt, Fo no ló gi a i lag és Sze man ti ka i -
lag Kont rol lált Szó asszo ci á ci ós Tesz tek, Wisconsin
Kár tya vá lo ga tá si Teszt (WCST), Me ta fo ra- és Iró nia-
ér tés, Irá nyí tott Fe lej tés, Stop Signal Teszt, Le xi ká lis
Dön tés Teszt.
Ered mé nyek: Min den be teg cso port egya ránt ká ro -

so dott, nincs köz tük kü lönb ség a mun ka me mó ria
ver bá lis tar tal má nak fris sí té se és a fo no ló gi a i lag kont -
rol lált szó asszo ci á ció te rén. Min den be teg cso port
ká ro so dott, a bi po lá ri sok nál azon ban je len tô sen eny -
hébb az érin tett ség az IQ, az is ko lá zott ság, a sor rend -
for dí tás sal meg ha tá ro zott szám ter je de lem, va la mint
a WCST kon cep tu á lis vá la szo lás szint jé nek te kin te -
té ben. A bi po lá ris af fek tív za var ral élôk nél nem ká ro -
so dott, csak a szki zof rén és szkizoaffektív cso port
érin tett a szo ci á lis kogníció (me ta fo ra- és iró nia-
értés), a WCST perszeverációs mu ta tó ja, va la mint a
sze man ti kus kont rol lált asszo ci á ció te rén.
Kö vet kez te tés: A szki zof ré nia–bi po lá ris spekt rum -

ban a be te gek kli ni ka i lag kom pen zált ál la po tá ban a
kognitív mû kö dé sek za va ra bi zo nyos te rü le te ken a
tel jes spekt rum ban ki mu tat ha tó, egy ré szük azon ban
– ki emel ke dô en a szo ci á lis kogníció za va ra, va la mint
a perszeveráció és a sze man ti kus fluencia – el kü lö -
níti az e te rü le te ken ép tel je sít ményt mu ta tó bi po lá -
ris be te gek cso port ját a spekt rum töb bi ré szé tôl.
Szkizoaffektív cso por tunk, aki ket te o re ti ku san a
szki zof rén és a bi po lá ris cso port kö zött el he lyez ke dô,
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in ter me di er fenotípusnak koncipiáltunk, a vizs gált
pa ra mé te rek te kin te té ben va ló ban köz tes po zí ci ót
fog lal el, és in kább a szki zof rén cso port hoz ha son ló -
an vi sel ke dik, se hol nem kö ze lít a bi po lá ri sok hoz.

Tá mo ga tás:
A ku ta tást az EFOP-3.6.1-16-2016-00008 pá lyá zat ke re té ben a Szki -
zof ré nia – Nyelv – In no va tív gyógy ítás cí mû alprojekt tá mo gat ta.

COVID-MEN TA PROG RAM: A Kis kun ha la si
Semmelweis Kór ház „Agi lis” Pszichiátriai Osz tály
rész vé te le a COVID-19 jár vány el lá tás ban

Szendi Ist ván1, Bóna Or so lya1, Da los Ve ra2,
Jenei Ta más1, Ke le men Eme se1, Ko vács Csenge1,
Nagy Ádám1, Né meth-Rácz Ka ta1, Rudics Eme se2,
Tö rök Im re1
1 Kis kun ha la si Semmelweis Kór ház, Kis kun ha las;
2 Sze ge di Tu do mány egye tem In ter disz cip li ná ris Dok to ri Is ko la,
Sze ged

iszendi@ha la si-korhaz.hu

Osz tá lyunk a jár vány el lá tás ban a hely szí ni kon zí li u -
mok és te rá pi ás kon zul tá ci ók szok vá nyos gya kor la ta
mel lett ak tív sze re pet vál lal a be teg el lá tás két sa já tos
kér dés kö ré ben, a COVID-de lí ri u mok di ag nosz ti kai
és ke ze lé si gya kor la ta ha té kony sá gá nak fo ko zá sá ban,
to váb bá az in ten zív te rá pi ás el lá tás so rán fel gyó gyult
be te gek fel épü lé sé nek szisz te ma ti kus kö ve té sé ben
és re ha bi li tá ci ó já ban. Emel lett össze tett rend szert
ala kí tot tunk ki és mû köd te tünk a jár vány vé de ke zés
front vo na lá ban dol go zó szak sze mély zet men tá lis ál -
la po tá nak vé del mé re.
Jenei Ta más szá mol be a kri ti kus be teg sé gi ál la po -

tok szisz té más ká ro so dá sát jel zô de lí ri um-szind ró -
ma azo no sí tá sát se gí tô stan dard nem zet kö zi teszt-
el já rá sok (CAM-ICU + RASS) ha zai adap tá ci ó já ról a
COVID-19 be te gek kö ré ben, to váb bá a de lí ri um mal
va ló meg küz dés ben leg ha té ko nyabb nem-gyógy sze -
res pre ven tív el já rás kö rül mé nye ink hez sza bott
adap tá ci ó já nak ki ala kí tá sá ról. Nagy Ádám mu tat ja
be, ho gyan szer ve zünk a Kis kun ha la si Semmelweis
Kór ház ban multidiszciplináris szak am bu lan ci át,
ami a ko ráb ban a Mo bil Jár vány kór ház ban ke zelt és
az el lá tá si te rü le ten élô be te gek bôl ki ala kí tott re gisz -
ter be tar to zók szisz te ma ti kus kö ve té sét és ke ze lé sét
lát ja el fel épü lé sük ha té kony elô se gí té sé re.
A jár vány el sô vo na lá ban dol go zó egész ség ügyi

szak em be rek men tá lis egész sé gé nek vé del mé re a
mun ka kö rük bôl fa ka dó stressz-szel szem ben egy
proaktív, in teg rált rend szert ala kí tot tunk ki. Cél zott
szû rés sel azo no sít juk azo kat az egész ség ügyi dol go -
zó kat, akik nél a stressz ha tá sá ra a men tá lis egész ség
ká ro so dik, túl ter he lés vagy ki égés bon ta ko zik ki, eset -
leg meg nô a szuicid koc ká zat. A ki szûrt, ve szé lyez te -
tett egész ség ügyi dol go zók men tá lis egész sé gé nek
hely re ál lí tá sát egyé ni in ter ven ci ó val vé gez zük. A te -
le fo nos kon zul tá ció rend sze rét és ered mé nye it Ke le -
men Eme se és Tö rök Im remu tat ja be. A te le fo nos krí -
zis ál la pot azo no sí tás jo gi kér dé se i vel Bóna Or so lya
fog lal ko zik. A mû szak alatt vég zett pszichofiziológiai
szû rés telemedicinális rend sze ré rôl Ko vács Csenge és
Rudics Eme se szá mol be. A szû rés so rán al kal ma zott,
ál ta lunk ki fej lesz tett lé lek ta ni krí zist azo no sí tó és sú -



lyo zó app li ká ció mû kö dé sét Né meth-Rácz Ka ta mu -
tat ja be. Az ak tu á lis stressz kognitív ha tá sá nak mé ré -
sét Bóna Or so lya és Da los Ve ra is mer te ti. A mû szak
alat ti HRV-biofeedback mód szer al kal ma zá sát
Szendi Ist vánmu tat ja be.

Szki zof ré nia és bi po lá ris af fek tív za var ki fej lô dé se
iránt ala csony koc ká za tot mu ta tó egész sé ges
egye te mis ták premorbid szû ré se neurokognitív
és neurofenomenológiai mód sze rek kel

Szendi Ist ván1,2, Bagi Ani ta3, Szalóki Szil via3,
Hall ga tó Eme se4,2, Domján Nó ra3, Kanka An dor3,
Gál Ber na dett3, Dujmovics-Karcher Éva3,
Pász tor Haj nal ka3, Jenei Ta más1, Ko vács Csenge1,
Bóna Or so lya1, Pe jin And rea3, Daróczy Jú lia3,
Di ó si Áron3, Pajkossy Pé ter5,6, Polner Ber ta lan5,
De me ter Gyu la5, Racsmány Mi hály5,6,2,
Baradits Má té7, Bú zás And rás8, Dér And rás8,2,
Gingl Zol tán9,2, Gyimóthy Ti bor10,2
1 Kis kun ha la si Semmelweis Kór ház, Kis kun ha las;
2 Men tá lis Be teg sé gek Meg elô zé se In ter disz cip li ná ris
Ku ta tó cso port, Sze ged;

3 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai
Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged;

4 Sze ge di Tu do mány egye tem BTK Pszi cho ló gi ai In té zet, Sze ged;
5 BMGE Kognitív Tu do má nyi Tan szék, Bu da pest;
6 Kognitív Ideg tu do má nyi és Pszi cho ló gi ai In té zet,
Ter mé szet tu do má nyi Ku ta tó köz pont, Bu da pest,
Eötvös Loránd Ku ta tá si Há ló zat, Bu da pest;

7 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

8 Sze ge di Bi o ló gi ai Ku ta tó köz pont Bi o fi zi kai In té zet, Sze ged;
9 Sze ge di Tu do mány egye tem TTIK Mû sza ki In for ma ti kai Tan szék,
Sze ged;

10Sze ge di Tu do mány egye tem TTIK Szoft ver fej lesz tés Tan szék,
Sze ged

iszendi@ha la si-korhaz.hu

Be ve ze tô: Ta nul má nyun kat pszi chó zis-spekt rum be -
teg ség-koc ká za ti té nye zôk fel tér ké pe zé se cél já ból
vé gez tük. Azt vizs gál tuk, hogy a szub jek tív él mény -
vál to zá sok tesz te lé sén ala pu ló, ön ki töl tôs szû rô mód -
sze rek ta lá la tai kap cso lat ba hoz ha tók-e a be teg ség-
spe ci fi kus nak fel té te le zett vál to zá sok em pi ri ku san
mér he tô mu ta tó i val.
Min ta és mód szer: Online kér dô ív alap ján le szûr -

tük a SZTE N=710 fô egye te mi hall ga tó ját, a be vé te li
kri té ri u mok alap ján ki vá lasz tot tak kö ré bôl ki ala kí tott
cso por tok: han gu lat in ga do zás ra haj la mo sak N=25
fô, kü lö nös ta pasz ta la tok ra va ló haj la mo sak N=30 fô,
át la gos kont roll cso port N=30 fô. Szû rô tesz tek:
TEMPS-A, O-LIFE, PDI. Kli ni kai di ag nó zis ki zá rá sa:
SCID-5-CV, SCID-5-PD. Sze mé lyi ség, tem pe ra men -
tum, ön-él mé nyek, affektivitás: TCI-R, EASE, MDQ,
MEQ-SA, BIS/BAS, LAPS. Kognitív fel mé rés: Raven,
DSST, CRT, n-1 back, TMT-B. Aktiváció: aktigráfia +
mo bil-app li ká ció. Neurofenomenológia: szelf-ágen-
cia mû sze res vizs gá la ta, idô in ter val lum diszk ri mi -
náció és idô in ter val lum (re)pro duk ció. Elektro fizio -
ló giai és la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok: eye-tracking,
EEG-microstates, allosztatikus ter he lés.
Leg fon to sabb ered mé nyek: Ön-él mény za va rok: a

be teg ség ri zi kós cso por tok szig ni fi kán san ma ga sabb
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EASE pont szá mo kat mu tat tak, mint a kont roll cso -
port, a két ala csony koc ká za ti cso port egymástól
nem kü lön bö zött. Szelf-ágencia: a hi bá san tu laj do -
ní tott vá la szok alap ján a bi po la ri tá si koc ká za tot mu -
ta tók nem, a szkizotípia-ri zi kót mu ta tók vi szont el -
tér tek a kont roll cso port tól (p=0,003). Antiszakkád
vizs gá lat: a szkizotípia-ri zi kó cso port el kü lön ült a
kont roll cso port tól (p=0,002). Aktigráfia: A na pi gör -
bék wavelet-ana lí zi se alap ján a na pi struk tu rált sá gi
spekt rum-el osz lá sok cso por ton ként kü lön böz nek. A
nap sza ki ku mu la tív ak ti vi tá sok el osz lá sa in ala pu ló
Kolmogorov-Szmirnov teszt min den nap szak ban
meg kü lön böz te ti az ala csony bi po la ri tá si haj lam mal
ren del ke zô ket a nor mál kont roll cso port tól (k-means
klaszterezési el já rás sal 67%-os ta lá la ti va ló szí nû ség).
Kö vet kez te tés: A szub jek tív él mény vál to zá sok tesz -

te lé sén ala pu ló szû rô mód sze rek kel ki szûrt, szkizo tí -
pia vagy bi po la ri tás fe lé ala csony koc ká za tot mu ta tó
egész sé ges egye te mis ták egyes cél zott la bo ra tó ri u mi
mód sze rek kel jól el kü lö nít he tôk. A bi po la ri tá si haj -
lam ra az aktigráfiás elem zé sek és egyes tem pe ra -
men tum-mu ta tók utal nak, a szkizotípiás fej lô dés
koc ká za tát a szelf-ágencia él mény hi á nyos sá gai és a
szemmozgászavarok jel zik.

Tá mo ga tás:
A ku ta tás a GINOP-2.3.2-15-2016-00037 IoLT cí mû pro jekt ke re té -
ben ké szült.

#maradjotthon – Ed dig hogy bír ták a fi a ta lok?

Szentiványi Dó ra1,2,3, De ák Bog lár ka An na1,
Far kas Ber na dett Frida4, Ferenczi-Dallos Gyöngy vér1,
Ga ras Pé ter4, Gyô ri Dó ra5,1, Hor váth Li li Ol ga1,3,
Kjeldsen Anne6, Kollárovics Nó ra4,
Ko vács Or so lya Edi na1, Kô vá ri And rea Dó ra1,
Lá zár Bog lár ka1, Mé szá ros Ve ro ni ka1, Mitró Ingrid1,
Nagy Alkioné Klá ra1, Papp An na Krisz ti na1,
Pulay-Vi rág Bor bá la1, Ba lázs Ju dit1,7
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet
Fej lô dés- és Kli ni kai Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest;

2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Ta nács adás-
és Is ko la pszi cho ló gia Tan szék, Bu da pest;

3 Fô vá ro si Pe da gó gi ai Szak szol gá lat, Bu da pest;
4 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest;

5 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Pszi cho ló gi ai
Dok to ri Is ko la, Bu da pest;

6 Utrecht University, Utrecht, The Netherlands, Utrecht;
7 Bjørknes University College, Os lo
szentivanyi.dora@ppk.elte.hu

Be ve ze tés: A COVID-19 jár vány ki tö ré se so rán a ser -
dü lôk online ok ta tás ban vesz nek részt, így nem csak
a kor tár sa ik kal tart ják ne he zeb ben a sze mé lyes kap -
cso la to kat, ha nem az is ko lai gyer mek vé del mi jel zô -
rend szer tag jai szá má ra is ke vés bé lát ha tó ak, va la -
mint sok eset ben a pszi chés meg se gí tés fo lya ma ta is
aka do zik. Az élet mi nô ség szub jek tív, multidimen -
zio nális fo gal ma in for má ci ót szol gál tat ar ról, hogy az
egyén ho gyan íté li meg az ál ta lá nos jól-lé tét, funk -
cionalitását. Az ELTE Gyer mek ko ri Pszi chés Za va rok
Ku ta tó cso port el sô ként szer ve zett pre ven ci ó val egy -
be kö tött ku ta tást a fi a ta lok és szü le ik élet mi nô sé gé -
nek a fel mé ré sé re a jár vány idô sza ká ban. Ku ta tá -
sunk hoz kül föl di (hol land, nor vég, né met és in do néz)
kol lé gák is csat la koz tak.
Cél ki tû zés: Ku ta tó cso por tunk cél ki tû zé sei kö zött

sze re pelt a men tá lis egész ség és az élet mi nô ség fel -
mé ré se a pandémia kü lön bö zô sza ka sza i ban, il let ve
a jár vány le zá rul tá val, va la mint a részt ve vôk ér dek lô -
dé si kö ré hez iga zí tott, igé nye i re sza bott men tá lis
egész ség fej lesz tô in ter ven ció biz to sí tá sa.
Mód sze rek: A vizs gá lat ba 11–18 éves fi a ta lo kat vo -

tunk be hó lab da mód szer rel. Online kér dô ív cso ma -
got hasz nál tunk, mely nek ré sze a Mattejat-fé le Élet -
mi nô ség Kér dô ív, a Ké pes sé gek és Ne héz sé gek Kér -
dô ív, va la mint a de mog rá fi ai és az ak tu á lis hely zet re
ki dol go zott kér dé sek. A sta tisz ti kai elem zést az IBM
SPSS Statistics 26. prog ram mal vé gez tük.
Ered mé nyek: Vizs gá la tunk ba 428 fi a tal (70,3% lány

és 29,7% fiú) ke rült be. A pandémia so rán szig ni fi -
kán san ala cso nyabb élet mi nô ség rôl szá mol tak be a
ser dü lôk (F[1,557]=29,11; p<0,001; R2=0,048). Az élet -
mi nô ség pont szá mok ban nin csen szig ni fi káns kü -
lönb ség asze rint, hogy él-e a fi a tal lal test vér egy ház -



tar tás ban F(2,356)=0,785 p=0,457; h2=0,004, il let ve,
hogy jel lem zik-e a fi a talt hiperaktivitás (b=0,105;
p=0,295) tü ne tek.
Disz kusszió: A ko ráb bi sza ki ro dal mi ered mé nyek

sze rint az élet mi nô ség meg íté lé sét be fo lyá sol ja a fi a -
tal ne me, élet ko ra, il let ve az egyéb pszi chés za va rok
tü ne tei. Je len ered mé nye ink azt mu tat ják, hogy a
krí zis hely zet ben az em lí tett vál to zók együtt já rá sa
meg szûnt. Ered mé nye ink fel hív ják a fi gyel met ar ra,
hogy a le he tô leg gyor sab ban szük sé ges cél zott in ter -
ven ci ós stra té gi ák ki dol go zá sa a ser dü lô kor osz tály
szá má ra.
Ki te kin tés: Az után kö ve tés és az ada tok fel dol go zá -

sa je len leg is zaj lik. Ered mé nye in ket sze ret nénk át fo -
gó, online pre ven ci ós prog ram ki dol go zá sá hoz hasz -
nál ni, majd a nem zet kö zi te am be vo ná sá val en nek
kul tu rá lis adap tá lá sát is el vé gez ni.

Fek vô be teg-el lá tás, szuicid pre ven ció
a COVID-19 vi lág jár vány ide jén – El sô rész

Szil ágyi Si mon1,2, Tersztyánszky Ri ta2
1 Ma gyar Pszichiátriai Tár sa ság, Bu da pest;
2 Péterfy Sán dor ut cai Kór ház, Bu da pest
szil agyi.simon@gmail.com

El sô rész:
A pandémia so ha nem lá tott ki hí vá sok elé ál lí tot ta a
vi lág va la mennyi or szá gá nak egész ség ügyi el lá tó -
rend sze rét. Így tör tént ez Ma gyar or szá gon is. Még
min dig ta nul juk az új hely zet hez va ló al kal maz ko -
dást. A fek vô be teg-el lá tás meg szer ve zé sé ben nem
tá masz kod hat tunk ko ráb bi ta pasz ta la tok ra, nem áll -
tak ren del ke zés re kész el lá tá si pro to kol lok, és csak a
meg lé vô ka pa ci tá sok ra tud tunk ala poz ni. Kór há zunk
há rom te lep he lyén folyt a fer tô zés ben érin tett be te -
gek el lá tá sa, mi köz ben Krí zis in ter ven ci ós és Pszi chi -
átriai Osz tá lyunk fek vô be teg ka pa ci tá sa a leg ki sebb a
fô vá ros ban és kör nyé kén.
A Covid-kontakt és Covid-po zi tív pszichiátriai be -

te gek – és ezen be lül a kü lö nö sen ma gas ri zi kó jú
szuicid krí zis ben lé vô pá ci en sek – el lá tá sá nak meg -
szer ve zé sé ben csak ar ra tud tunk tá masz kod ni, ami
már év ti ze d ek óta a ren del ke zé sünk re állt. A te rá pi ás
alap el ve ink (pl. ala csony kü szö bû szol gál ta tás, egyén -
re sza bott eset me ne dzse lés, mikroteam-ben foly ta -
tott ke ze lés, a be teg biz ton ság meg te rem té sé ben a te -
rá pi ás kap cso lat ra va ló tá masz ko dás el ve), va la mint
a szak mai és em be ri kap cso la ti tô ke. Azt szok tuk
mon da ni, hogy – in téz mé nyün kön be lül leg alább is –
a krí zis osz tály nak nin cse nek ha tá rai. Ha a pá ci ens
fizi kai ál la po ta meg kí ván ta, ak kor ed dig is „el vit tük”
a szol gál ta tást a To xi ko ló gi ai Osz tá lyunk ra, a Ba le seti
Köz pont ba, vagy bár mely má sik szo ma ti kus osz tály -
ra. Így tör tént és tör té nik ez a Covid-el lá tó rész le ge -
in ken is. A szo ma ti kus el lá tást vég zô kol lé gák kal szo -
ro san együtt mû köd ve a pszi chi á ter és a pszi cho ló gus
is fel ke re si a be te get. A kon zí li um, il let ve a te rá pia el -
ér he tô sé gét meg könnyí tet tük mo bil te le fon szá ma ink
bel sô köz zé té te lé vel. A mun kát és a be teg biz ton sá got
se gí ti, hogy empatikus, túl nyo mó részt jó pszi cho ló -
gi ai ér zék kel bí ró szak em be rek kel kell ko o pe rál nunk
és en nek az együtt mû kö dés nek ko moly múlt ja van.
Az „ala csony kü szö bû ség” alap el vét igyek szünk

biz to sí ta ni a járóbeteg-el lá tás ban is. Azon va gyunk,
hogy am bu lan ci ánk ra mi nél könnyeb ben el le hes sen
jut ni és – el sô sor ban – a krí zis pro fil ban el lát ha tó be -
te gek szá má ra se gít sé get nyújt sunk.
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Fek vô be teg-el lá tás, szuicid pre ven ció
a COVID-19 vi lág jár vány ide jén – Má so dik rész

Szil ágyi Si mon1,2, Tersztyánszky Ri ta2
1 Ma gyar Pszichiátriai Tár sa ság, Bu da pest;
2 Péterfy Sán dor ut cai Kór ház, Bu da pest
szil agyi.simon@gmail.com

Má so dik rész:
A jár vány kez de té tôl fog va fel me rült a kér dés, hogy a
ki ala kult hely zet ho gyan fog hat ni a be fe je zett ön gyil -
kos sá gok szá má nak ala ku lá sá ra. Rihmer Zol tán köz -
le mé nye i bôl tud juk, hogy az ön gyil kos sá gi kí sér le tek
szá ma és a be fe je zett ön gyil kos sá gok szá ma egye nes
ará nyos sá got mu tat. A pandémia kez de té tôl 2021
már ci u sá ig a ta pasz ta la tunk az, hogy in téz mé nyünk -
ben nem nôtt, ha nem ki sebb mér ték ben csök kent az
ön gyil kos sá gi kí sér let mi att el lá tott be te gek szá ma.
Két vi szony szám: 2019-ben 1815 fôt lá tott el a kór há -
zunk, 2020-ban 1782 szuicid kí sér le ten át esett pá ci -
enst. Az ada to kat fo lya ma to san gyûjtjük, de a ten -
den cia a mai na pig vál to zat lan. A szá mok ér té ke lé sé -
ben óva to sak va gyunk, pél dá ul azért, mert lát ha tó,
hogy a be te gek tar ta nak a kór há zi el lá tás tól.
Már a ta va lyi év ta va szán meg szer vez tük a pszi chés

se gí tés le he tô sé gét az in téz mé nyünk ben dol go zó
kol lé gák szá má ra. A jár vány el sô két hul lá má nak ide -
jén azt ta pasz tal tuk, hogy en nek a „for má lis” ré sze
ke vés sé mû kö dött, a meg adott te le fon szá mo kon ke -
vés kol lé ga je lent ke zett. Vi szont szá mos al ka lom mal
tud tunk úgy se gí te ni, hogy kon zí li u mi hely zet ben
olyan szi tu á ci ót te rem tet tünk, amely ben az adott
ápo ló vagy or vos kol lé ga ven ti lál ni tu dott, majd se -
gít sé gün ket kér te ön ma ga, vagy va la me lyik csa lád -
tag ja pszi chés tá mo ga tá sá ban. A jár vány har ma dik
hul lá má ban már igény je lent ke zett – az egyéb ként
ad dig is el ér he tô – cso por tos se gí té si for má ra (a köz -
vet len COVID-el lá tás ban részt ve vô kol lé gák ré szé -
rôl), és ek kor már Bá lint Cso por tok mû köd te té sét is
biz to sí ta ni tud tuk (ez zel a men tál hi gi é nés se gí tô esz -
köz zel a To xi ko ló gi ai és a Krí zis Osz tály dol go zói rég -
ó ta él nek).

Fek vô be teg-el lá tás, szuicid pre ven ció
a COVID-19 vi lág jár vány ide jén – Har ma dik rész

Szil ágyi Si mon1,2, Tersztyánszky Ri ta2
1 Ma gyar Pszichiátriai Tár sa ság, Bu da pest;
2 Péterfy Sán dor ut cai Kór ház, Bu da pest
szil agyi.simon@gmail.com

Har ma dik rész:
A ple ná ris elô adás má so dik fe lé nek meg tar tá sá ra
Tersztyánszky Ri ta fô or vos asszonyt, in téz mé nyünk
igaz ga tó he lyet te sét kér tem fel. Fô or vos asszony a leg -
na gyobb for gal mú COVID-el lá tó osz tá lyunk ve ze tô -
je. Bel gyó gyász, angiológus szak or vos. Az el múlt bô
egy év fo lya mán ko moly szak mai és em be ri ál do za -
tot ho zott azért, hogy ez az el lá tás – gya kor la ti lag
egyik nap ról a má sik ra – lét re jöj jön és fo lya ma to san
mû köd jön. Kol lé ga nôm mel kb. ne gyed szá za da dol -
go zunk együtt és a jár vány alatt ta pasz talt helyt ál lá -
sa rám, il let ve a kol lek tí vánk ra is nagy ha tás sal volt.
A mun ka el in dí tá sá hoz ke zel nie kel lett a kol lé gái

ré szé rôl kez det ben ta pasz tal ha tó el len ál lást és fé lel -
met. Meg kel lett szer vez nie a mun ka tech ni kai ré szét,
a be teg biz ton sá got és a jár vány ügyi szem pon tok ér -
vé nye sí té sét. Sa ját meg fo gal ma zá sa sze rint a „túl élô
ösz tönt” hasz nál va igye ke zett meg ol da ni a fo lya ma -
to san je lent ke zô prob lé má kat. Min den na pos mun -
ká juk ban ke zel ni ük kell a dol go zók gya ko ri túl ter helt -
sé gét, az ext rém ma gas pszi chés ter he lést, a pá ci en -
sek szo ron gá sát és gya ko ri ön vád ját („meg fer tôz tem
a csa lád tag ja i mat”). El len sú lyoz ni uk kell a be te gek
rész le ges el szi ge telt sé gé bôl kö vet ke zô prob lé má kat.
Ki emelt fi gyel met kell for dí ta ni uk a pá ci en sek fo lya -
ma tos tá jé koz ta tá sá ra és ezen ke resz tül a be te gek
ko o pe rá ci ó já nak biz to sí tá sá ra, a jár vány ügyi sza bá -
lyok be tar ta tá sá ra.
Fô or vos asszony el mon dá sa sze rint a leg na gyobb

ér zel mi ter het a fi a ta labb be te gek el vesz té se je len -
tet te és az, ami kor – eset leg sú lyos ál la po tú – sa ját
dol go zót kel lett ke zel ni ük.
Be szél ge té se ink fo lya mán kol lé ga nôm min dig a

szak mai szo li da ri tás fon tos sá gát hang sú lyoz ta. Kol -
lé gá it az zal is mo ti vál ni igye ke zett, hogy fel hív ta a fi -
gyel met a jár vány hely zet bôl ere dô le he tô sé gek re is
(or vo sa i nak a szo ká sos nál na gyobb mér ték ben kell
tá masz kod ni uk a sa ját ész le lé se ik re, fon to sab bá vált
a köz vet len, pre cíz fizikális vizs gá lat, a te rá pia ki a la -
ku lat lan sá ga, a sok sú lyos ál la po tú be teg mel lett
ugyan ak kor meg nôtt az or vos sze mé lyes gyógy ítá si
sza bad sá ga is).
A rend kí vü li hely zet te ret biz to sít a kre a tív meg ol -

dá sok ra is, mint pél dá ul ba ba ôr zôk el he lye zé se bi zo -
nyos kór ter mek ben.



Bi za lom, COVID-szkep ti kus ság
és a se bé szi maszk ha tá sa a tár sas ész le lés re –
A kor lá to zá sok kal és az ol tá sok kal va ló egyet ér tés
össze füg gé se maszk kal és anél kül be mu ta tott
ar cok ész le lé sé re

Szily Do rottya1, Balogh Dá vid1, F. Ta kács Ist ván2,
Uno ka Zsolt3
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest;

2 Sze ge di Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar
Pszi cho ló gi ai In té zet, Sze ged;

3 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest

szidorottya@gmail.com

A COVID-19 jár vány meg ál lí tá sát cél zó kor lá to zá sok
je len tô sen meg vál toz tat ták a min den nap ja in kat. Az
in téz ke dé sek meg íté lé se meg osz tó. A tár sa da lom egy
ré sze az in téz ke dé sek relevanciáját meg kér dô je le zi,
az ön kén tes ol tá sok hasz nát vi tat ja. Ku ta tá sunk ban a
szó ban for gó ré teg tag ja it vizs gál tuk. Fel té te lez tük,
hogy más képp íté lik meg az em be ri ar co kat se bé szi
arc maszk ban és anél kül, mint a ren del ke zé sek kel
egyet ér tô cso port.
Online kér dô ívün ket 1377-en töl töt ték ki. A kér dô -

ív két rész bôl állt: az el sô rész a kor lá to zó in téz ke dé -
sek hez fû zô dô at ti tû dö ket mér te fel, a má so dik rész -
ben 48 arc ké pet lát hat tak a ki töl tôk (24-et maszk ban,
24-et pe dig anél kül) és azo kat kel lett pon toz ni uk az
aláb bi di men zi ók men tén: attraktivitás, meg bíz ha tó -
ság, fe nye ge tô ség.
A ka pott ada to kat Spearman kor re lá ci ós el já rás sal

ele mez tük. Po zi tív irá nyú kor re lá ci ót ta lál tunk a ren -
del ke zé sek ér tel mes nek tar tá sa és masz kos (r=0,248;
p<0,005) és maszk nél kü li (r=0,112; p<0,005) sze mé -
lyek von zó sá gá nak meg íté lé se kö zött. Ne ga tív irá nyú
a kap cso lat a ren del ke zé sek ér tel met len nek tar tá sa
és a masz kos (r=-0,248; p<0,005) és maszk nél kül 
(r=-1,128; p<0,005) sze mé lyek attraktivitásának
meg íté lé se kö zött. Ez az össze füg gés a masz kos ké -
pek meg íté lé se ese tén erô sebb. Po zi tív irá nyú össze -
füg gést ta lál tunk a ren del ke zé sek ön kén tes be tar tá sa
és a masz kos ar cok meg bíz ha tó nak tar tá sa kö zött
(r=0,108; p<0,005). A ren del ke zé sek ér tel mes nek tar -
tá sa össze füg gés ben áll a masz kos ké pek meg bíz ha -
tó sá gá nak meg íté lé sé vel (r=0,214; p<0,005). Ugyan ez
a ha tás, gyen gébb mér ték ben, de meg fi gyel he tô a
nem masz kos ké pek ese tén is (r=0,112; p<0,005).
Azok, akik ér tel met len nek tart ják az in téz ke dé se ket,
ke vés bé meg bíz ha tó nak ítél ték meg a masz kos ké pe -
ket (r=-0,226; p<0,005). Azok, akik be ol tat nák ma gu -
kat, von zóbb nak (z=-7,664; U=86674,5; p<0,005),
meg bíz ha tóbb nak (z=-8,137; U=84514; p<0,005), va -
la mint ke vés bé fe nye ge tô nek (z=-3,246; U=107023,5;
p=0,001) tart ják a sze mé lye ket, mint akik nem.

A ren del ke zé sek ér tel mes nek tar tá sa po zi tí van, az
ér tel met len nek tar tá sa ne ga tí van függ össze a von zó -
ság és a meg bíz ha tó ság meg íté lé sé vel. Hasónló ten -
den cia fi gyel he tô meg az ol tá si haj lan dó ság ese tén:
az az zal egyet ér tôk szebb nek, meg bíz ha tóbb nak és
ke vés bé fe nye ge tô nek íté lik meg a masz ko so kat.
Való szí nû sít he tô, hogy a je len ség hát te ré ben a jár -
vánnyal kap cso la tos at ti tûd kü lönb sé gek hú zód nak
meg.

Tá mo ga tás:
Vizs gá la tunk a Nem ze ti Ku ta tá si, Fej lesz té si és In no vá ci ós Hi va tal
NKFI K 132546 sor szá mú, pá lyá zat ból ré sze sült tá mo ga tás ban.
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Hungarica

Tám pon tok a COVID-dal va ló meg küz dés hez

Tar Zsu zsan na
Cordelia Ala pít vány, Bu da pest, XII. ke rü let
tarzsuzsa2@gmail.com

Char les Dar win: „Nem a leg erô sebb ma rad élet ben,
nem is a leg oko sabb, ha nem az, aki a leg fo gé ko nyabb
a vál to zá sok ra.”

Ví rus ra adott immunválasz prob lé mái:
1. Tu dunk-e vé de kez ni?
2. A vé de ke zô re ak ció tud túl zot tá, ön bán tó vá (pusz -
tí tó vá) vál ni.

Ví rus ra adott pszi chés re ak ció:
1. Fé le lem, hogy el kap juk és meg ha lunk.
2. Fé le lem és el len ál lást mu ta tunk a ví rus el le ni vé -
de ke zé sek kel (ol tás, száj maszk, ka ran tén stb.)
kap cso la to san.

Mi se gít het?
1. Az el fo ga dás. El fo ga dá sa an nak, ami van, mert ak -
kor lá tunk tisz tán, ak kor tud juk meg ten ni, amit
csak le het. Ek kor tud az im mun rend sze rünk is a
leg ha té ko nyab ban mû köd ni. Az el fo ga dás nem
azo nos a be le tö rô dés sel.

2. Az el fo ga dás ál tal tisz tán lá tott hely zet ben meg ta -
lál ni az élet ad ta le he tô sé ge ket. Az élet min dig gyô -
zött az idô le ge sen ural ko dó ne ga tív ha tá so kon. Az
élet va la mi lyen for má ban min dig to vább fenn ma -
radt. Az élet min dig meg mu tat ja a le he tô sé ge ket.

3. Ez sú lyos vesz te sé gek kel is jár. Egyé ni né zô pont -
ból az ilyen vesz te sé gek jár vány nél kül is ré szei az
éle tünk nek. Most ez egy idô ben sok em bert érint.

4. Az éle tünk ter mé sze tes ré sze, hogy a kül sô kör nye -
zet min dig be fo lyá sol ta, hogy ép pen mit le het csi -
nál ni. Az vi szont a mi hoz zá ál lá sun kon múlt ed dig
is és most is, hogy az adott hely ze tet ho gyan él jük
meg. És eb ben van a sza bad sá gunk.

5. A je len hely zet ben kor lá toz va van a ko ráb bi kül sô
in ge rek kel va ló ki e lé gü lé sünk, ez a hely zet ar ra
kész tet min ket, hogy töb bet fi gyel jünk be lül re. A
kül vi lág ban so ha nem volt tel jes biz ton ság. Csak
ez a bi zony ta lan ság most ki éle zô dött. Tel jes biz -
ton ság ér zés csak bennünk be lül van. Ke resd ezt
meg magadban. En nek egyik se gí tô esz kö ze a me -
di tá lás.

A Sze ge di Pszi cho te rá pi ás Kép zés (FÉ SZEK)
ki ala kí tá sa, ér ték rend je – az el sô tan év
ta pasz ta la tai

Terenyi Zol tán1,2, Tóth Eri ka1,2
1 Sze ge di Tu do mány egye tem ÁOK Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai
Köz pont Pszichiátriai Kli ni ka, Sze ged;

2 Sze ge di Tu do mány egye tem Pszi cho te rá pi ás Gré mi um, Sze ged
terenyizol@gmail.com

Az elô adás a pszi cho te rá pi ás kép zés új szín te rét, a
sze ge di kli ni kai kép zô he lyet mu tat ja be, amely az
újon nan ala kult pszi cho te rá pi ás gré mi um és a pszi -
chiátriai kli ni ka kö zös pro jekt je. A ve zér fo na lat azok
a hí vó sza vak ad ják, ame lyek a ter ve zés idô sza ká ban
a kép zés logójában sze re pel tek.
Fej lô dés. Az el sô rész ben át te kint jük azo kat a té -

nye zô ket, ame lyek a pszi cho te rá pia ha zai fej lô dé sé -
ben le he tô vé tet ték a kép zés meg ter ve zé sét, konk rét
elô ké szí té sét, to váb bá össze gez zük a ko ráb bi hát rál -
ta tó mo men tu mo kat is.
Fe le lôs. A má so dik sza kasz ban rö vi den jel le mez zük

azt a pszi cho te rá pi ás in téz mé nyi kon tex tust, amely -
ben a konk rét kép zé si kon cep ció meg szü le tett, és
ahol he lyet ke re sett ma gá nak.
Ér ték. A har ma dik rész ben is mer tet jük a kép zés

alap fel te vé se it, me lyek kö zött ki emel ten sze re pel a
pszichoterapeuta sze rep kör, iden ti tás dif fe ren ci ált
szem lé le te, a reflektív és ku ta tói at ti tûd kép zé sen be -
lü li in teg rá ci ó ja, az egyes mód sze rek, irány za tok ki -
egyen sú lyo zott rep re zen tá ci ó ja, a kli ni kai kép zô hely
kép zé si ak ti vi tá sá nak kong ru ens jel le ge, a kul tu rá lis
be ágya zott ság, az ok ta tói és hall ga tói teammunka ál -
tal ge ne rált kö zös ta nu lá si fo lya mat.
Élet sze rû. A ne gye dik sza kasz ban ki fejt jük azo kat

az el vi és gya kor la ti di lem má kat, ame lyek az elô ké -
szí tés so rán fel me rül tek és össze gez zük a kép zés
struk tú rá já ban, mû kö dé sé ben, tar tal má ban az egy
éves mû kö dés alap ján szü let tet ta pasz ta la ta in kat.
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A gyógy sze res adherencia vizs gá la tá nak
le he tô sé gei és buk ta tói

Tiringer Ist ván1, Andrássy Gá bor2, Er dei Fe renc3,
Kohut Lász ló4, Páder Ka ta lin5, Si mon Éva6,
Szász Ká roly7, Ve ress Gá bor8, Si mon At ti la8
1 PTE ÁOK Ma ga tar tás tu do má nyi In té zet, Pécs;
2 Szent Fe renc Kór ház, Bu da pest;
3 Bé kés Me gyei Pándy Kál mán Kór ház Kar di o ló gi ai Re ha bi li tá ci ós
Osz tály, Gyu la;

4 Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Köz pont Kar di o ló gi ai
Re ha bi li tá ci ós In té zet, Balatonfüred;

5 Fô vá ro si Ön kor mány zat Bajcsy-Zsilinszky Kór ház
és Ren de lô in té zet Kar di o ló gi ai Re ha bi li tá ci ós Osz tály, Bu da pest;

6 Sop ro ni Er zsé bet Ok ta tó Kór ház és Re ha bi li tá ci ós In té zet, Sop ron;
7 Csong rád Me gyei Mell ka si Be teg sé gek Szak kór há za Kar di o ló gi ai
Re ha bi li tá ci ós Osz tály, Deszk;

8 Ál la mi Szív kór ház, Balatonfüred
istvan.tiringer@aok.pte.hu

Be ve ze tés: A ko szo rú ér-be teg ség sze kun der pre ven -
ci ó já ban kulcs fon tos sá gú a statinok meg bíz ha tó,
rend sze res sze dé se, me lyek ha té ko nyan csök ken tik a
ko lesz te rin szin tet. Szá mos vizs gá lat kon zek vens
ered mé nye, hogy a be te gek adherenciáját be fo lyá -
sol ja a szub jek tív be teg ség kép (be teg ség rep re zen tá -
ció), a gyógy szer ha tás sal kap cso la tos po zi tív-ne ga tív
el vá rá sok, a koc ká zat-ész le lés, a tár sas tá mo ga tás,
va la mint az ér zel mi distressz.
Mód sze rek: Prospektív, multicentrikus vizs gá la -

tunk ban 7 kar di o ló gi ai re ha bi li tá ció in téz mény ben
be vont 445 be teg (kor 61,3±8,7 év, 70,1% fér fi) ada tait
ele mez tük, akik nél egya ránt ren del ke zés re áll tak az
ön be val lá sos és re cept ki vál tá son ala pu ló egy éves
kö ve té si ada tok. Kö zü lük 289-en szív in fark tus (AMI-
cso port), 53-an perkután revaszkularizáció (PCI-
cso port), 103-an szív izom-revaszkularizációs mû tét
(ACBG-cso port) után ke rül tek a vizs gá la tunk ba.
6 hó nap pal a re ha bi li tá ci ót kö ve tô en a be te gek

kér dô ív ben nyi lat koz tak gyógy sze res ke ze lé sük rôl.
Ren del ke zé sünk re áll tak a re cept ki vál tás ada tai is,
amely alap ján meg ha tá roz tuk a gyógyszeradheren -
ci át. Adherensnek te kin tet tük a be te get, ha az elô írt
gyógy szer >80%-át ki vál tot ta.
A gyógy sze res adherencia egész ség pszi cho ló gi ai

té nye zô i nek vizs gá la tá ra a Health Action Process
Approach (HAPA) mo dell alap ján sa ját fej lesz té sû
ská lá kat hasz nál tunk a gyógy szer ha tás sal kap cso la tos
po zi tív-ne ga tív el vá rá sok, a szív be teg ség szub jek tív
koc ká zat becs lé se, a rend sze res gyógy szer sze dés sel
kap cso la tos énhatékonyság-ér zés, il let ve tár sas tá -
mo ga tás vizs gá la tá ra. A be te gek distresszének mé ré -
sé re a Hospital Anxiety and Depression Scale-t hasz -
nál tuk.
Ered mé nyek: A 6 hó na pos után kö ve tés so rán az

egész po pu lá ci ó ban a be te gek 95%-a volt statin ke ze -
lésen ön be val lás alap ján, a re cept ki vál tá son ala pu ló

ada tok lé nye ge sen rosszabb ké pet mu tat tak (a jó ad -
herenciával bí ró be te gek ará nya az egész cso port ban:
52,9% volt).
Bi ná ris logisztikus mo dell ben a gyógy szer sze dés -

sel kap cso la tos énhatékonyság és a mel lék ha tá sok
el vá rá sa volt az adherencia leg erô sebb prediktora. 
A szív be te gek dep resszi ós tü ne te i nek ten den ci a sze rû
ne ga tív ha tá sa van a meg bíz ha tó statinszedésre. Ha
mo del lünk be be vesszük az énhatékonyságot és a
mel lék ha tá sok el vá rást, a dep resszió elô re jel zô ha tá -
sa meg szû nik.
Meg vi ta tás: Ered mé nye ink ar ra utal nak, hogy a

gyógy szer sze dés sel kap cso la tos kognitív té nye zôk nek
a dep resszi ó nál erô tel je sebb ha tá sa van a 6 hó na pos
statinadherenciára.
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Borderline sze mé lyi ség za var és felnôttkori
fi gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var komorbid
kór ké pei az impulzivitás és ér ze lem sza bá lyo zás
tük ré ben

Tóth Reg ina1, Kenézlôi Esz ter2, Bajzát Bettina2,
Balogh Lí via2, So mo gyi Szil via2, Uno ka Zsolt2,
Rét he lyi Já nos2
1 Ma gyar Vi sel ke dés- Kognitív és Sé ma te rá pi ás Egye sü let,
Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest

reg ina.toth07@gmail.com

Hát tér: A borderline sze mé lyi ség za var nak (BPD) és
felnôttkori fi gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var nak
(aADHD) rész ben ha son ló kli ni kai jel lem zôi van nak,
mint pél dá ul az impulzivitás fo ko zott mér té ke, az ér -
ze lem sza bá lyo zá si ne héz ség, egyes kognitív de fi ci -
tek és az in ter per szo ná lis prob lé mák. Sza ki ro dal mi
ada tok alap ján az aADHD, és a BPD di ag nó zis sal
ren del ke zô sze mé lyek je len tôs ré szé nél fel tár ha tó
leg alább egy komorbid men tá lis za var (han gu la ti- és
szo ron gá sos za va rok, sze mé lyi ség za var, szer hasz ná -
la ti za var). A tár su ló pszichiátriai za va rok ki hí vást je -
len te nek a pon tos di ag nó zis és te rá pi ás terv fel ál lí tá -
sa, a ke ze lés ha té kony sá ga szem pont já ból egya ránt.
Cél ki tû zés: Az elô adás cél ki tû zé se az impulzivitás

transzdiagnosztikus vizs gá la tá nak két cso port já ban
(aADHD és BPD) ta lál ha tó komorbid pszichiátriai
za va rok, il let ve az eset le ges hát tér vál to zók sze re pé -
nek fel tá rá sa. Emel lett ku ta tá sunk le he tô sé get nyújt
a ha zai be teg po pu lá ció stá tu szá nak meg is me ré sé re,
me lyet össze ve tünk sza ki ro dal mi ada tok kal.
Mód szer: Je len elô adás ban ön ki töl tôs online kér -

dô íve ken (Ér ze lem sza bá lyo zá si Ne héz sé gek Ská la,
Barratt Impulzivitás Ská la) és struk tu rált kli ni kai in -
ter jú kon (M.I.N.I. Plusz 5.0, SCID-5-PD) ala pu ló
ered mé nye in ket sze ret nénk be mu tat ni. El sô ként a
felnôttkori ADHD (N=41) és borderline sze mé lyi ség -
za var fô di ag nó zi sú (N=41) sze mé lyek tár su ló pszi chi -
átriai kór ké pe it azo no sít juk. Ezt kö ve tô en a két cso -
port ban di ag nosz ti zál ha tó komorbid za va rok hát te -
ré ben ál ló be fo lyá so ló té nye zôk (af fek tív re gu lá ció
za va ra, impulzivitás) sze re pét mu tat juk be moderá-
ciós mo del lek alap ján.
Elô ze tes ered mé nye ink: Elô ze tes elem zé sek alap ján

a felnôttkori ADHD fô di ag nó zis sal ren del ke zô cso -
port ban han gu lat za var komorbiditása fe dez he tô fel,
a borderline sze mé lyi ség za var fô di ag nó zi sú cso port -
ban egyéb sze mé lyi ség za var, szo ron gá sos- és han gu -
lat za va rok együtt já rá sa fi gyel he tô meg. Az adat gyûj -
tés a kon fe ren cia idô pont já ig fo lya ma to san zaj lik,
to váb bi ered mé nye ket az elô adá son mu ta tunk be.
Kö vet kez te té sek: Ku ta tá sunk be te kin tést en ged a

ha zai aADHD és BPD di ag nó zis sal ren del ke zô sze -

mé lyek komorbid za va ra i nak min tá za tá ba. E je len -
sé gek fel tér ké pe zé se és hát tér me cha niz mu sa i nak
meg ér té se to váb bi spe ci fi kus és ered mé nyes te rá pi -
ás le he tô sé gek ki ala ku lá sát se gít he ti elô a jö vô ben.

Hungarica



S u p p l e m e n t u m  I .  2 0 2 1 ,  X X X V I .  é v f .

128

A tu da tos je len lét al kal ma zá sá nak le he tô sé gei
a stroke re ha bi li tá ci ó ban

Udvardi Ve ro ni ka
Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Bu da pest
csi ga csi ga3@gmail.com

Be ve ze tés: A stroke nap ja ink egyik leg gya ko ribb, sú -
lyos fo gya té kos sá got oko zó be teg sé ge. A kli ni kai kép
rend kí vül vál to za tos le het a köz pon ti ideg rend szer
ká ro so dá sá nak he lyé tôl és ki ter je dé sé tôl füg gô en. 
A fi zi kai funk ció za va rok mel lett érin tett le het a tu dat,
a kognitív és egyéb kér gi funk ci ók. Va la mint egy tra -
gi kus hir te len ség gel be kö vet ke zô agyi ér ka taszt ró fa
je len tôs ha tást gya ko rol hat a pá ci en sek ér zel mi és
in du la ti éle té re is. Az in ten zí ven zaj ló ku ta tá sok nak
kö szön he tô en egy re több te rá pi ás esz köz és le he tô -
ség se gí ti a ká ro so dott funk ci ók hely re ál lí tá sát. A pá -
ci en sek mo ti vá ci ó ját és han gu la ti éle tét ja ví tó pszi -
cho te rá pi ás el já rá sok is egy re na gyobb fi gyel met
kap nak. A kognitív te rá pi ák har ma dik hul lá má hoz
tar to zó tu da tos je len lét (mindfulness) ala pú in ter -
ven ci ók ha té kony sá gát szá mos vizs gá lat iga zol ta kü -
lön bö zô kró ni kus be teg sé gek kel együtt já ró stressz -
tü ne tek, dep resszió és szo ron gás csök ken té se te rén.
Mód szer tan: Ku ta tá si cél ki tû zé sünk, hogy fel mér -

jük a Tu da tos Je len lét Ala pú Kognitív Te rá pia
(MBCT) ha té kony sá gát stroke-on át esett pá ci en sek
re ha bi li tá ci ó já ban TAU kont roll cso port ered mé nyei -
vel össze ha son lít va. Randomizációt kö ve tô en a vizs -
gá la ti cso port (MBCT+TAU) tag jai 6 hé ten ke resz tül,
össze sen 8 al ka lom mal he ti 1,5 órá ban, kis lét szá mú
cso por tos fog lal ko zá so kon sa já tít ják el az MBCT el -
mé le tét és gya kor la ta it. Az ál la pot fel mé rés becs lô -
ská lák, (neuro)pszi cho ló gi ai (Piéron, BDI, STAI-S,
STAI-T, MSPSS, FFMQ) és funk ci o ná lis tesz tek (FIM,
FM) al kal ma zá sá val tör té nik ke ze lés elôtt (T1), után
(T2), il let ve 3 hó nap múl va.
Ered mé nyek: A tu da tos je len lét és a tár sas tá mo ga -

tott ság erôs ne ga tív kor re lá ci ót mu tat a szo ron gás sal
és a dep resszi ó val. Va la mint ed di gi ered mé nyek alap -
ján az MBCT-t el sa já tí tó vizs gá la ti cso port ban szig -
ni fi káns ja vu lás mu tat ko zott az ál la pot-szo ron gás, a
tu da tos je len lét és a funkcionalitás né hány mu ta tó -
já ban a T1 és T2 mé ré sek kö zött. A dep resszió, FIM,
FM mind két cso port ban szig ni fi kán san csök kent, az
MBCT-cso port ban ki fe je zet teb ben.
Konk lú zió: Az ered mé nyek ígé re te sek. Egy re több

ku ta tás tá maszt ja alá a tu da tos je len lét ala pú mód -
sze rek ha té kony sá gát a stroke után je lent ke zô kö vet -
kez mé nyek mér sék lé sé ben.

Borderline sze mé lyi ség za var (BPD) szim pó zi um:
ér ze lem sza bá lyo zás, tu da tos je len lét,
ön együtt ér zés, rumináció, ön élet raj zi em lé ke zet,
és szo ci á lis ér ték ori en tá ció

Uno ka Zsolt
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka
Pszi cho te rá pi ás Osz tály, Bu da pest
uno ka.zsolt@med.semmelweis-univ.hu

Szim pó zi u mun kon be mu tat juk a borderline sze mé -
lyi ség za var ral élôk jel leg ze tes kognitív mû kö dés -
mód ja i nak az egész sé ges sze mé lye ké tôl va ló el té ré -
se it.
Salgó Ella elô adá sá ban a BPD-ben szen ve dôk jel -

leg ze tes ér ze lem sza bá lyo zá si za var pro fil ját ismerteti,
ame lyet az ál ta lá nos, a kognitív ér ze lem sza bá lyo zás,
a tu da tos je len lét és az ön együtt ér zés di men zi ó in
vizs gál tunk.
Ihionvien Sarah elô adá sá ban a vég re haj tó funk ció

za va ra it vizs gál ja borderline sze mé lyi ség za var ral élôk
és egész sé ges sze mé lyek min tá ján.
Kappanyos Má ria elô adá sá ban a kap cso la ti ru mi -

ná ció je len tô sé gé vel kap cso la tos ku ta tá sunk ról be -
szél.
Grúz Lász ló elô adá sá ban BPD-vel élôk és il lesz tett

egész sé ges sze mé lyek ön élet raj zi tör té ne te i ben vizs -
gál ja, hogy az ágencia és a páciencia, va la mint az
inti mi tás és az izo lá ció té mái mi lyen mér ték ben
 vannak je len.
Lévay Evelyn Eri ka elô adá sá ban ar ra ke re si a vá -

laszt, hogy a BPD-vel élôk alap ve tô szo ci á lis be ál lí -
tott sá ga (szo ci á lis ér ték ori en tá ció, SVO) ko o pe rá ci ó -
ra va ló haj lan dó sá got mu tat-e, il let ve, hogy ez irá nyú
be ál lí tott sá guk mi lyen mér ték ben tér el at tól, ami re
má sok tól számítanak.
Összes sé gé ben a szim pó zi u mun kon részt ve vôk a

borderline sze mé lyi ség za var ral élôk ne héz sé ge i rôl át -
fo gó ké pet sze rez het nek. Az ér ze lem sza bá lyo zás, tu -
da tos je len lét és ön együtt ér zés ne héz sé ge i rôl, a vég -
re haj tó funk ci ók za va ra i ról, a kap cso la ti rumináció -
ról, az ön élet raj zi em lé ke ket ura ló té mák ról és a sa ját
és az el kép zelt má sik szo ci á lis ér ték ori en tá ci ó ja kö -
zöt ti kü lönb sé gek rôl be mu ta tott ered mé nye ink to -
váb bi új is me re tek kel se gí ti a BPD-vel élôk jobb meg -
ér té sét.

1. Salgó Ella, Szeg hal mi Liliána, Bajzát Bettina, Berán
Esz ter, Uno ka Zsolt: Ér ze lem sza bá lyo zás, mind -
ful ness és ön együtt ér zés borderline sze mé lyi ség -
za var ban, egész sé ges kont roll cso port tal össze ha -
son lít va.

2. Ihionvien Sarah, Bajzát Bettina, Janacsek Ka ro li na,
Né meth De zsô, Uno ka Zsolt: A vég re haj tó funk ció
za va rai borderline sze mé lyi ség za var ban
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3. Kappanyos Má ria, Ko vács Lil la, Kökönyei Gyön -
gyi, Uno ka Zsolt: A kap cso la ti rumináció je len tô -
sé ge borderline sze mé lyi ség za var ban

4. Grúz Lász ló, Berán Esz ter, Uno ka Zsolt: Az ágencia,
a páciencia, az in ti mi tás és az izo lá ció kü lönb sé gei
borderline sze mé lyi ség za var ral élôk és egész sé ges
sze mé lyek cso port jai kö zött, ön élet raj zi el be szé lé -
sek ben.

5. Lévay Eri ka Evelyn, Bajzát Bettina, Uno ka Zsolt:
Szo ci á lis ér ték ori en tá ció vizs gá la ta borderline
sze mé lyi ség za var ban.

A bi za lom, a COVID-szkep ti kus ság
és a se bé szi maszk ha tá sa a tár sas ész le lés re

Uno ka Zsolt
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka,
Pszi cho te rá pi ás Osz tály, Bu da pest
uno ka.zsolt@med.semmelweis-univ.hu

A COVID-19 vi lág jár vány kap csán ho zott óvin téz ke -
dé sek be tar tá sa las sít hat ja a jár vány ter je dé sét és fo -
koz za az esé lyét, hogy a sú lyos meg be te ge dést el -
szen ve dôk meg fe le lô or vo si el lá tás ban ré sze sül je nek,
és ez ál tal nö vel jük a túl élés esé lye it. Az óvin téz ke dé -
sek meg szo kott élet mó dun kat meg vál toz tat ják és
kel le met len sé gek kel jár nak. Van nak akik két ség be
von ják a COVID-19 jár vány lé te zé sét, ve szé lyes sé gét,
vagy ér tel met len nek tart ják az óvin téz ke dé se ket.
Vizs gá la ta ink ban ar ra ke res sük a vá laszt, hogy az in -
téz mé nyek be ve tett bi za lom mi lyen kap cso lat ban áll
az óvin téz ke dé sek kel va ló együtt mû kö dés sel, il let ve
az egyik óvin téz ke dés, a se bé szi maszk vi se lé se, ho -
gyan be fo lyá sol ja a tár sas per cep ci ót.
Szim pó zi u munk el sô elô adá sá ban a tár sa dal mi in -

téz mé nyek be, tu do mány ba és kü lön fé le mé di u mok -
ba ve tett bi za lom és a COVID-pandémia kap csán
ho zott in téz ke dé sek kel va ló együtt mû kö dé si haj lan -
dó ság össze füg gé sét tekintjük át.
F. Ta kács Ist ván elô adá sá ban azt vizs gál ja, hogy

va jon a se bé szi maszk vi se lé se be fo lyá sol ja-e azt,
hogy mennyi re tar tunk va la kit von zó nak, meg bíz ha -
tó nak vagy fe nye ge tô nek. Ezek nek a vo ná sok nak az
arc ról va ló ol va sá sa ko ráb bi ku ta tá sok sze rint be fo -
lyá sol ja dön té se in ket tár sas hely ze tek ben. Kí ván csi ak
vol tunk, hogy a maszk vi se lé se mi lyen irány ba tol ja
el ezen vo ná sok meg íté lé sét.
Szily Do rottya elô adá sá ban arról számol be, hogy a

se bé szi maszk vi se lé se ho gyan be fo lyá sol ja az arc ról
le ol vas ha tó sze mé lyi ség vo ná sok meg íté lé sét ol tást
vá lasz tók és az ol tást el len zôk, va la mint az óvin téz -
ke dé sek kel egyet ér tôk és egyet nem ér tôk kö ré ben.
Vé gül Balogh Dá vid azt vizs gál ja, hogy a tár sa dal mi

in téz mé nyek be ve tett bi za lom ho gyan be fo lyá sol ja a
se bé szi maszk vi se lé sét a tár sas per cep ci ó ra.
Uno ka Zsolt, Balogh Dá vid, F. Ta kács Ist ván, Szily

Do rottya: A tár sa dal mi in téz mé nyek be, tu do mány ba
és kü lön fé le mé di u mok ba ve tett bi za lom és a COVID-
pandémia kap csán ho zott in téz ke dé sek kel va ló
együtt mû kö dé si haj lan dó ság össze füg gé se.
F. Ta kács Ist ván, Szily Do rottya, Balogh Dá vid,

Uno ka Zsolt: A se bé szi maszk vi se lé sé nek a tár sas
per cep ci ó ra gya ko rolt ha tá sa.
Szily Do rottya, F. Ta kács Ist ván, Balogh Dá vid,

Uno ka Zsolt: A kor lá to zá sok kal és az ol tá sok kal va ló
egyet ér tés össze füg gé se a se bé szi maszk kal és maszk
nél kül be mu ta tott ar cok ész le lé sé vel.
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Balogh Dá vid, Szily Do rottya, F. Ta kács Ist ván,
Uno ka Zsolt: Az in téz mé nyek be, a tu do mány ba és a
kö zös sé gi mé di á ba ve tett bi za lom össze füg gé se a se -
bé szi maszk tár sas per cep ci ó ra gya ko rolt ha tá sá val.

Tá mo ga tás:
A ku ta tást az NKFI K 132546 tá mo ga tá sá val vé gez tük.

A tár sa dal mi in téz mé nyek be, tu do mány ba
és kü lön fé le mé di u mok ba ve tett bi za lom
és a COVID-pandémia kap csán ho zott
in téz ke dé sek kel va ló együtt mû kö dé si haj lan dó ság
össze füg gé sei

Uno ka Zsolt1, Balogh Dá vid2, F. Ta kács Ist ván3,
Szily Do rottya2
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka Pszi cho te rá pi ás Osz tály, Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest;

3 Sze ge di Tu do mány egye tem Pszi cho ló gia In té zet, Sze ged
uno ka.zsolt@med.semmelweis-univ.hu

A COVID-19 pandémiával va ló meg küz dés in téz mé -
nyek és az egyé nek együtt mû kö dé sé tôl füg gô fo lya -
mat. Fel té te le zé sünk sze rint az egyé nek is me re tei,
vé le ke dé sei, at ti tûd jei be fo lyá sol ják azt, hogy az ész -
sze rû, tu do má nyo san meg ala po zott, il let ve az ál la mi -
lag el ren delt, vagy ön kén tes óvin téz ke dé sek kel mi -
lyen mér ték ben és mi lyen mo ti vá ci ó val mû köd nek
együtt. A ve szély mér té ké nek a per cep ci ó ja, az ál la mi
in téz mé nyek be, tu do mány ba, az in for má ci ó kat köz -
ve tí tô mé di u mok ba ve tett hit egya ránt be fo lyá sol -
hat ják az óvin téz ke dé sek ér tel mes sé gé be ve tett hi tet
és az óvin téz ke dé sek kel va ló együtt mû kö dé si haj la -
mot.
Mód sze rek: Online kér dô ívün ket 1377-en töl töt ték

ki. A kér dô ív nek két ré sze volt: az el sô rész a kor lá to -
zó in téz ke dé sek hez fû zô dô at ti tû dö ket mér te fel:
mennyi re tart ja ve szé lyes nek, mennyi re tar tot ta be az
óvin téz ke dé se ket, mi ért tar tot ta be az óvin téz ke dé -
se ket, be ol tat ná-e ma gát? A má so dik rész ben 48 arc -
ké pet lát hat tak a ki töl tôk (24-et maszk ban, 24-et pe -
dig anél kül) és azo kat kel lett pon toz ni uk az aláb bi
di men zi ók men tén: attraktivitás, meg bíz ha tó ság, fe -
nye ge tô ség.
Ered mé nyek: Mi nél idô sebb va la ki an nál ve szé lye -

sebb nek tart ja a ví rus fer tô zést ma gá ra néz ve. Mi nél
ve szé lye sebb nek tart ják a vírusfertôszést, an nál in -
kább be tart ják az óvin téz ke dé se ket. A tu do mány ba
ve tett bi za lom a leg ma ga sabb azok kö ré ben, akik be -
ol tat nák, vagy már be ol tat ták ma gu kat, s a leg al acso -
nyabb azok kö ré ben, akik nem ol tat nák be ma gu kat.
Akik nem ol tat nák be ma gu kat, el sô sor ban azért tart -
ják be a ren del ke zé se ket, mert a fô nö kük, vagy a kor -
mány el ren del te, akik be adat nák/be adat ták a vak ci -
nát, ön kén te sen tart ják be a ren del ke zé se ket, és ér -
tel mes nek ta lál ják azo kat.
Disz kusszió: Ered mé nye ink meg erô sí tet ték fel te vé -

se in ket, hogy az ál la mi in téz mé nyek és a tu do mány,
mé di u mok irán ti bi za lom je len tô sen be fo lyá sol ja az
óvin téz ke dé sek kel va ló együtt mû kö dé si haj lan dó sá -
got és a mo ti vá ci ót. Ered mé nye ink ar ra utal nak, hogy
a bi za lom fo ko zá sa az or vos tu do mány, az egész ség -
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ügyi és egyéb ha tó sá gok iránt eset leg nö vel het né az
együtt mû kö dé si haj lan dó sá got az óvin téz ke dé sek -
kel.

Tá mo ga tás:
Vizs gá la tunk a Nem ze ti Ku ta tá si, Fej lesz té si és Innovációs Hi va tal
NKFI K 132546 sor szá mú, pá lyá zat ból ré sze sült tá mo ga tás ban.

A COVID-19 pandémia pszichoszociális
és pszi cho te rá pi ás vo nat ko zá sai

Uno ka Zsolt
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka
Pszi cho te rá pi ás Osz tály, Bu da pest
unoka.zsolt@med.semmelweis-univ.hu

Elô adá som el sô fe lé ben egy ku ta tá si ered mé nyün ket
mu ta tom be, amely azt vizs gál ja, hogy a kü lön fé le in -
téz mény rend sze rek be ve tett bi za lom, mi lyen kap cso -
lat ban áll az zal, hogy a jár vány ter je dé sét kor lá to zó
in téz ke dé sek be tar tá sá ban mi lyen mér ték ben mû -
köd nek együtt az em be rek. Az óvin téz ke dé sek – ka -
ran tén, fi zi kai tá vol ság tar tás, ami óha tat la nul egy faj -
ta szo ci á lis tá vol ság hoz, izo lá ci ó hoz, a tár sas él mé -
nyek be szû kü lé sé hez ve zet, a tár sas ész le lést be fo -
lyá so ló maszk hasz ná lat – ti pi kus koc ká za ti té nye zôi
a men tá lis za va rok nak. A ví rus be nem jó sol ha tó
mér té kû ve szé lyes sé ge, a jö vô ki szá mít ha tat lan sá ga,
az el lent mon dó in for má ci ók az óvin téz ke dé sek
hasz nos sá gá val és biz ton sá gos sá gá val kap cso lat ban
fo koz za az egész ség szo ron gást, és akár ak ti vál hat ja a
szo ron gá sos za va ro kat, a dep resszi ót és a stressz hez
és tra u má hoz kap cso ló dó za va ro kat. Az egész ség ügyi
sze mély zet fo ko zott stressz nek van ki té ve egy részt a
meg nö ve ke dett ter he lés mi att, il let ve mert so kak nak
új mun ka he lye ken, új teamekbe kel lett be kap cso lód -
ni, vagy olyan fe la da to kat el lát ni, ame lyek kel kap -
cso lat ban nem érez ték kom pe tens nek ma gu kat. 
A pszichiátria te rén az zal is meg kell küz de ni, hogy a
men tá lis za va rok ke vés bé tûn nek fon tos nak a tes ti
meg be te ge dé sek kel mel lett, és a pszichiátriai el lá tás
hát tér be szo rult a COVID-19 fer tô zé sek kel kap cso la -
tos meg be te ge dé sek el lá tá sá val szem ben. Ezek a
prob lé mák át ve zet nek a pandémiának az egész ség -
ügyi sze mély zet re tett sok ré tû ha tá sa i hoz. Túl ter helt -
ség, in kom pe ten cia, te he tet len ség, kény sze rû dön té -
sek so ro za ta ál tal ki vál tott tar tós stressz ha tá sa nö ve -
li a pszi chés pa na szok fo ko zó dá sát az egész ség ügyi
dol go zók kö ré ben. A pandémia egy új faj ta tra u ma tí -
pus, mely kü lön bö zik a ter mé sze ti ka taszt ró fák tól,
vagy a há bo rúk tól, mely nek rö vid tá vú kö vet kez mé -
nye it már ér zé kel jük, azon ban hosszú tá vú kö vet kez -
mé nye it még nem tel je sen lát juk át. A pszi cho te rá pi -
ás el lá tás át ke rü lé se az online tér be je len tô sen fel -
gyor sí tot ta az online te rá pi ák el ter jedt sé gét és nép -
sze rû sé gét.
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Vég re haj tó funk ci ók és új sze rû vizs gá ló esz kö zök
a borderline sze mé lyi ség za var ku ta tá sá ban

Uno ka Zsolt
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka
Pszi cho te rá pi ás Osz tály, Bu da pest
uno ka.zsolt@med.semmelweis-univ.hu

Szim pó zi u munk ban borderline be te gek vég re haj tó
funk ci ó i nak vizs gá la tá ra ki éle zett vizs gá la ti pa ra dig -
mák kri ti ká ját és új pa ra dig mák fej lesz té sét mu tat juk
be. A vizs gá la ta ink ban ku ta tó cso por tunk ar ra ke res
meg ol dást, ho gyan le het a már meg lé vô vég re haj tó
funk ció fe la da to kat egy ál ta lá nos szo ci á lis kon tex tus -
ba he lyez ni. Az el sô két elô adás Rogers ál tal ki dol go -
zott dön tés ho za ta li teszt (DMT) ha gyo má nyos ki ér -
té ke lé sét, il let ve an nak kri ti ká ját mu tat ja be. Bajzát
Bettina elô adá sá ban Borderline sze mé lyi ség za var ral
élôk (BPD) és egész sé ges sze mé lyek a dön tés ho za ta li
teszben mu ta tott tel je sít mé nyét ha son lít ja össze.
Sol tész-Vár he lyi Klá ra elô adá sá ban a DMT bel sô
koc ká zat vál la lást és impulzivitást mé rô operaciona li -
zációs el vé nek, il let ve an nak öko ló gi ai validitásának
kri ti ká ját mu tat ja be, olyan mu ta tók kal egé szít ve ki a
tesz tet, mint az egyes dön té sek optimalitásának ki ér -
té ke lé se, és az ak tu á lis pénz tár ca egyes dön té sek re
gya ko rolt ha tá sá nak elem zé se. Sol tész Pé ter elô adá -
sá ban a Rogers-fé le DMT fô ele me it meg tar tó új teszt
ki ala kí tá sá ról ad szá mot, amely ben a ko ráb ban em -
lí tett kri ti ká kat pa ra dig ma szin ten kor ri gál ta ku ta tó -
cso por tunk, mely nek ered mé nye ként egy, a koc ká -
zat vál la lást és az impulzivitást szán dé kunk sze rint
na gyobb öko ló gi ai validitással mér ni ké pes teszt jött
lét re. Vé gül Lévay Evelyn elô adá sá ban szo ci á lis kon -
tex tus ba he lye zett vég re haj tó funk ci ó kat mé rô teszt -
cso mag ki ala kí tá sá ról be szél.
Bajzát Bettina, Sol tész Pé ter, Lévay Evelyn, Nemoda

Zsó fia, Uno ka Zsolt: A Rogers-fé le Decision Making
Task egész sé ges és borderline be te ge ken.
Sol tész-Vár he lyi Klá ra, Lévay Evelyn, Bajzát Betti -

na, Uno ka Zsolt, Sol tész Pé ter: A Decision Making
Task kri ti ká ja, erô sebb öko ló gi ai validitású mu ta tók
ki ala kí tá sa.
Sol tész Pé ter, Salgó Ella, Lévay Evelyn, Bajzát Betti -

na, Uno ka Zsolt: Risk-taking and Impulse-Control in
Decision Making Test – egy új sze rû teszt be mu ta -
tása.
Lévay Evelyn, Sol tész Pé ter, Salgó Ella, Bajzát Bet -

tina, Uno ka Zsolt: Kognitív tesz tek szo ci á lis kon tex -
tus ban: szo ci á lis ha tá sok egzekutív funk ci ók ra gya -
ko rolt ha tá sá nak mé ré sé re ki ala kí tott teszt-ke ret.

Tá mo ga tás:
Vizs gá la tunk a Nem ze ti Ku ta tá si, Fej lesz té si és In no vá ci ós Hi va tal
NKFI K 132546 sor szá mú, pá lyá zat ból ré sze sült tá mo ga tás ban.

A Semmelweis Egye tem Pszichiátriai és
Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka Pszi cho te rá pi ás Osz tá lya:
ván dor lás, jár vány, meg szû nés, új já ala ku lás,
pszi cho te rá pia és ku ta tás

Uno ka Zsolt
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka
Pszi cho te rá pi ás Osz tály, Bu da pest
uno ka.zsolt@med.semmelweis-univ.hu

Egervári Lu ca ve ze té sé vel szim pó zi u munk el sô fe lé -
ben a Semmelweis Egye tem Pszichiátriai és Pszi cho -
te rá pi ás Kli ni ka Pszi cho te rá pi ás Osz tá lyá nak moz gal -
mas évét, az osz tály ván dor lá sá nak, meg szû né sé nek,
új ra ala ku lá sá nak a tra u má it pró bál juk fel dol goz ni és
az osz tály ban rej lô reziliencia fak to ro kat fel fe dez ni a
sé ma mód drá ma mód sze re i vel.
A má so dik elô adás ban Biró Ger gely be mu tat ja azt

a komp lex fo lya ma tot, ahogy a sé ma te rá pi ás szem lé -
le tû vé vá ló pszi cho te rá pi ás osz tá lyon egy re szük sé -
ge seb bé vált, hogy a már ré gebb óta fo lyó, má sik
szem lé le tû nagy cso port-ve ze té si for mát mó do sít suk,
és ki ala kít suk a sé ma te rá pi ás szem lé le tû nagy cso -
port alap el ve it és tech ni ká it.
An tal Di á na elô adá sá ban be mu tat ja a Sé ma Cso -

port te rá pi ás Becs lô ská lá val kap cso la tos ku ta tá sa in kat.
Uno ka Zsolt elô adá sá ban an nak a ku ta tás nak az

ered mé nye it mu tat ja be, mely ben az osz tály mû kö -
dé sé nek fô el mé le ti és gya kor la ti fo gal ma i nak a sé ma -
mó dok nak a kap cso la tát vizs gál ja az ér ze lem sza bá -
lyo zás sal, tu da tos je len lét tel és az ön együtt ér zés sel.
Vé gül Si mon Jú lia elô adá sá ban az osz tá lyun kon

vég zett cso por tos sé ma mód-drá ma tech ni ká nak a
ha tá sát vizs gál ja az ér ze lem sza bá lyo zás ra és a men-
talizációra 6 vi de ó ra fel vett sé ma mód-drá ma fel vé -
te le i nek az elem zé sén ke resz tül.
1. Egervári Lu ca, Hajduska-Dér Bá lint, Biró Ger -

gely, Se res Imola, Uno ka Zsolt: A B/fszt saga: ván dor -
lás, jár vány, meg szû nés, új já ala ku lás, pszi cho te rá pia
sé ma mód drá má ban elô ad va.
2. Biró Ger gely, Egervári Lu ca, Hajduska-Dér Bá lint,

Se res Imola, Uno ka Zsolt: Sé ma fó ku szú osz tá lyos
nagy cso port a Semmelweis Egye tem Pszi cho te rá pi -
ás Osz tá lyán.
3. An tal Di á na, Berán Esz ter, Egervári Lu ca, Salgó

Ella, Eszik Bar ba ra, Grúz Lász ló, Si mon Jú lia, Tóth
Krisz ti na, Uno ka Zsolt: Cso port Sé ma te rá pia Becs lô
Ská la meg bíz ha tó sá gi mu ta tó i nak vizs gá la ta.
4. Uno ka Zsolt, Bajzát Bettina, Salgó Ella: A sé ma -

mó dok kap cso la ta az ér ze lem sza bá lyo zás sal, a tu da -
tos je len lét tel és az ön együtt ér zés sel.
5. Si mon Jú lia, Berán Esz ter: Az ér ze lem sza bá lyo -

zás és mentalizáció fo lya ma ta i nak vizs gá la ta border-
line sze mé lyi ség za var ral di ag nosz ti zált sze mé lyek
sé ma te rá pi ás ke ze lé sé ben.
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Az on ko ló gi ai pá ci en sek lel ki sé rü lé keny sé ge
és ér zel mi szük ség le te ik

Uno ka Zsolt
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka
Pszi cho te rá pi ás Osz tály, Bu da pest
uno ka.zsolt@med.semmelweis-univ.hu

Elô adá som ban az on ko ló gi ai be te gek sé ma te rá pi ás
szem pon tú meg ér té sé rôl és ke ze lé sé rôl be szé lek egy
ese ten ke resz tül.
Az on ko ló gi ai meg be te ge dé sek so rán az el sô di ag -

nó zis meg hal lá sá tól, az in ter ven ci ó val kap cso la tos
dön té sen, az in ter ven ció el szen ve dé sén, a fel épü lés
lé pé se in, a re mény ke dé sen, a vissza esés tôl va ló ret te -
gé sen, majd kü lön bö zô gya ko ri ság gal a vissza esé sen,
ké sôbb a terminális ál la pot sza ka sza in ke resz tül ve -
zet a pá ci ens út ja. Min den sza kasz vál to zó mér ték ben
ak ti vál ja az alap ve tô ér zel mi szük ség le te in ket érin tô
sé má kat. Az alap szük ség le te ink kel kap cso la tos két -
sé ge ink ne he zí tik a se gít ségké rést, a se gít ség el fo ga -
dá sát, és a bán tal ma zó bá nás mód dal szem be ni
 asszertív fel lé pést az or vo si el lá tás so rán. Ma gán éle -
tünk ben pe dig a gon dos ko dás kü lön bö zô for mái –
mint az ér zel mi és a tes ti gon dos ko dás ké ré se és el -
fo ga dá sa – szen ved het nek csor bát, ami izo lá ci ó hoz,
ér zel mi és tes ti ön el ha nya go lás hoz ve zet het. Ezek re
a je len sé gek re ér zé keny or vo si, nô vé ri és pszi cho ló -
gi ai el lá tás elô se gít he ti, hogy a pá ci ens túl len dül jön
a bel sô kor lát ja in, és a le he tô leg jobb dön té se ket
hoz za. A hoz zá tar to zók nak nyúj tott kon zul tá ció a
prak ti kus ta ná cso kon túl ki ter jed het az alap ér zel mi
szük ség le tek kap cso la ton be lü li ki elé gí té sé nek fel mé -
ré sé re, pszichoedukációra és a szükségletkifejezések
facilitációjára a hoz zá tar to zók kö zött. A múlt fel nem
dol go zott kap cso la ti tra u mái az on ko ló gi ai be teg út
so rán sok szo ro san fel erô söd ve vissza tér nek. Fo koz -
hat ják az on ko ló gi ai út traumatizáló ha tá sát, de al kal -
mat is nyújt hat nak a traumafeldolgozásra. A ke ze lô
te am fel ké szí té se a fent tár gyalt je len sé gek ész le lé sé -
re és ke ze lé sé re csök kent he ti a kap cso la ti tra u mák
fel buk ka ná sa okoz ta te he tet len ség bôl fa ka dó ki égést
és fo koz hat ja az em pá ti ás tö rô dés bôl fa ka dó örö mö -
ket eb ben az eg zisz ten ci á lis szo ron gás sal el árasz tó
mun ká ban.

A sé ma mó dok kap cso la ta
az ér ze lem sza bá lyo zás sal, a tu da tos je len lét tel
és az ön együtt ér zés sel

Uno ka Zsolt, Bajzát Bettina, Salgó Ella
Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ka
Pszi cho te rá pi ás Osz tály, Bu da pest
uno ka.zsolt@med.semmelweis-univ.hu

Hát tér: Ku ta tá sunk cél ja, az ér ze lem sza bá lyo zás kü -
lön bö zô for mái és a sé ma mó dok kö zöt ti kap cso la tok
vizs gá la ta. A sé ma mó dok bi zo nyos mér ték ben
disszo ci ált ál la po tok, me lyek négy fô cso port ját kü -
lö nít jük el: po zi tív, vagy ne ga tív ér zel mi ál la po tok,
ön-reflektív ér té ke lô fo lya ma tok/bel sô di a ló gu sok,
meg küz dé si mó dok, egész sé ges fel nôtt mód. A sé -
ma mó dok kap cso la tá nak meg is me ré se a kü lön bö zô
adaptív és nem-adaptív ér ze lem sza bá lyo zá si kész sé -
gek kel, a tu da tos je len lét tel és az ön együtt ér zés sel
to vább se gí te né az egyes sé ma mó dok mé lyebb meg -
ér té sét.
Fô hi po té zi sünk az volt, hogy az adaptív ér ze lem -

sza bá lyo zá si kész sé gek az egész sé ges fel nôtt- és a
vidám gyer mek-mód dal, a nem-adaptív ér ze lem sza -
bá lyo zá si kész sé gek a töb bi sé ma mód dal lesz nek
szo ros kap cso lat ban. Cé lunk volt to váb bá fel tár ni
spe ci fi kus kap cso la to kat az egyes sé ma mó dok kal és
ér ze lem sza bá lyo zá si kész sé gek kel.
Mód sze rek: Sze mé lyi ség za var ban szen ve dô sze mé -

lyek (N=263) az aláb bi ön ki töl tôs kér dô íve ket töl töt -
ték ki: Kognitív Ér ze lem-Re gu lá ció Kér dô ív (CERQ),
Ér ze lem sza bá lyo zás Ne héz sé gei Kér dô ívet (DERS),
Öt fak to ros Tu da tos Je len lét Kér dô ív (FFMQ), Ön -
együtt ér zés Ská la (SCS) il let ve Young Sé ma mód Kér -
dô ívet (YSMI). Fô kom po nens elem zést haj tot tunk
vég re oblimin ro tá ci ó val az ér ze lem sza bá lyo zást
mé rô kér dô ívek 26 alskálájával. A ka pott ér ze lem sza -
bá lyo zá si fak to rok és a sé ma mó dok kö zöt ti össze füg -
gé se ket par ci á lis kor re lá ci ó val szá mol tuk ki.
Ered mé nyek: Ered mé nye ink meg fe le ltek hi po té zi -

se ink nek; egész sé ges fel nôtt-mód és vi dám gyer -
mek-mód adaptív ér ze lem sza bá lyo zá si stra té gi ák kal
áll nak szig ni fi káns kap cso lat ban, és a maladaptív
séma mó dok a nem-adaptív ér ze lem sza bá lyo zá si
stra té gi ák kal áll tak kap cso lat ban. A fô kom po nens
elem zés ben hat ér ze lem sza bá lyo zá si tar to mányt
azo no sí tot tunk. Az elô adás ban be mu tat juk ezek
spe ci fi kus kap cso la ta it az egyes sé ma mó dok kal.
Összeg zés: Az ér ze lem sza bá lyo zást mé rô kér dô ívek

alskálái 6 fak tor ba ren de zôd ve fel ve tik, hogy a kü lön -
bö zô kér dô ívek kö zös lá tens di men zi ó kat mér nek.
Az egyes sé ma mó dok spe ci fi kus kap cso lat ban áll nak
bi zo nyos ér ze lem sza bá lyo zá si di men zi ók kal. Ezek
az össze füg gé sek fel ve tik azt a kér dést, hogy a sé ma -
mó dok kal va ló mun ka, az egész sé ges fel nôtt-mód
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erô sí té se, va jon együtt jár-e a tu da tos je len lét és az
ön együtt ér zés fo ko zó dá sá val, és adaptívabb ér ze -
lem sza bá lyo zá si kész sé gek al kal ma zá sá val.

Se gí tô és egyéb fog lal ko zá sú ak at ti tûd vizs gá la ta
a men tá lis be teg sé gek kap csán

Vajsz Kor nél1, Sztancsik Veroknia2
1 Deb re ce ni Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar Pszi cho ló gia
In té zet Sze mé lyi ség- és Kli ni kai Pszi cho ló gi ai Tan szék, Deb re cen;

2 Deb re ce ni Egye tem Kli ni kai Köz pont Fel nôtt Pszichiátriai Osz tály,
Deb re cen

Az elô adás a Nem ze ti Antistigma Prog ram (NAP) ke -
re tei kö zött vég zett ku ta tá si ada tok alap ján szá mol
be a se gí tô szak mák ban dol go zók stig ma-érin tett sé -
gé rôl. A 2020 ta va sza óta tar tó ku ta tás ban a se gí tô
(N1=581) és más szak mák ban dol go zók (N2=4115)
men tá lis be teg sé gek kel kap cso la tos at ti tûd je it ha son -
lí tot tuk össze a „Meg va ló sí tott és ter ve zett vi sel ke dés
ská la” (RIBS) és a „Men tá lis Egész ség re vo nat ko zó is -
me re tek kér dô ív” (MAKS) men tén.
Az ered mé nyek sze rint, míg a se gí tô fog lal ko zá sú -

ak éle tük so rán, vagy a je len ben na gyobb va ló szí nû -
ség gel ke rül nek men tá lis be teg ség gel ren del ke zô em -
ber rel kö ze leb bi kap cso lat ba, a jö vô re vo nat ko zó an
az egész ség ügy ben dol go zó szak em be rek ke vés bé
szí ve sen en ged nek ma guk hoz kö zel men tá lis be teg -
ség gel ren del ke zô sze mé lye ket má sok hoz ké pest
(p<0,05). Az se gí tô fog lal ko zá sú ak men tá lis be te gek -
kel kap cso la tos né ze te it il le tô en a je len le gi ta pasz ta -
lat és jö vô re vo nat ko zó nyi tott ság kö zött gyen ge po -
zi tív kor re lá ció (r=0,12) fi gyel he tô meg. A kor re lá ció
azon ban jó val erô sebb, ha a jö vô re vo nat ko zó at ti tû -
dö ket egymáshoz vi szo nyít va vizs gál juk (r=0,64).
A men tá lis egész ség re vo nat ko zó is me re tek te kin -

te té ben az ál ta lá nos po pu lá ció és a se gí tô fog lal ko zá -
sú ak kö zött egyet ér tés van ab ban, hogy a men tá lis
prob lé má val ren del ke zô em ber „pró bál ren des tag ja
len ni a tár sa da lom nak, de meg fe le lô se gít ség hez rit -
káb ban for dul”. Az egész ség ügy ben dol go zók po zi tí -
vab ban vé le ked nek mind a gyógy sze res ke ze lés rôl
(p<0,001), mind a pszi cho te rá pi á ról (p<0,01), ugyan -
ak kor a sú lyos men tá lis be teg sé gek bôl va ló fel épü -
lés sel kap cso lat ban ke vés bé op ti mis ták (p<0,001).
A vizs gá la tok fel hív ják a fi gyel met, hogy a se gí tô

fog lal ko zás nem fel tét le nül jár együtt a men tá lis be -
teg ség ál ta lá no sabb el fo ga dá sá val. Jorm el mé le te sze -
rint há rom té nye zô be fo lyá sol ja a stig ma je len lé tét
és a se gít ség ke re sô at ti tû döt: a hoz zá fér he tô in for -
má ció, a kul tu rá lis hát tér és a tár sas há ló za tok. A to -
váb bi ak ban ér de mes nek tart juk mé lyeb ben vizs gál -
ni, az egész ség ügy ben dol go zó se gí tôk at ti tûd je i nek
hát tér té nye zô it.
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„Ezt mond tam, de nem ezt akar tam” –
öt+1 COVID-év a pszi chó zi sok kognitív
re ha bi li tá ci ó já ban

Váradi Eni kô1, Hor váth Ani kó2, Novák Kin ga2,
Szôcs Jan ka2
1 Cogito Ala pít vány Pszichiátriai Be te gek Nap pa li In téz mé nye
és Nap pa li Kór há za, XVI. ke rü le ti Kert vá ro si Egész ség ügyi
Szol gá lat Pszichiátriai Gon do zó és Szak ren de lô, Bu da pest;

2 Cogito Ala pít vány Pszichiátriai be te gek Nap pa li In téz mé nye
és Nap pa li Kór há za, Bu da pest;

eniko.varadi@yahoo.de

Ta va lyi kong resszu si workshopunkon a Cogito Ala -
pít vány ál tal mû köd te tett Fô nix Ház öt éves tör té ne -
tét és szki zof rén be te ge ink kel el ért te rá pi ás ered mé -
nye ket mu tat tuk be, fó ku szál va a re ha bi li tá ci ós
prog ra munk ba épí tett kognitív remediációra és
metakognitív tré ning re. Idén a szo ci á lis mû kö dé sek
szki zof ré ni á ban ta pasz tal ha tó za va rá val és an nak
ke ze lé sé vel fog lal ko zunk be ha tób ban, mi vel a pszi -
cho ti kus za va rok kal élôk élet út ját je len tôs mér ték -
ben e de fi cit tü ne tek ha tá roz zák meg. Te rá pi ás re zsi -
münk ép pen ezért el sô sor ban a kü lön bö zô szin tû
kognitív kész sé gek fej lesz té sé re épül.
A gyen ge szo ci á lis kész sé ge ket Kraepelin óta a be -

teg ség alap ve tô vo ná sá nak tart juk, mely nek hát te ré -
ben szá mos té nye zô össz ha tá sa áll. Ezen té nye zôk
kö zül az alap ve tô neurokognitív kész sé ge ken túl a
ma ga sabb szin tû szo ci á lis kogníció za va ra it te kint -
het jük az egyik fô mediáló té nye zô nek a min den na pi
szo ci á lis funk ci ók te kin te té ben. A te rá pi ás ki me ne tel
szem pont já ból alap ve tô fon tos sá gú a kü lön bö zô
defi ci tek fej lesz té sét cél zó mód sze rek in teg rá ci ó ja. 
A szo ci á lis kész ség fej lesz tés so rán épí tünk a neuro -
kog nitív és metakognitív fej lesz tô prog ram ra, ki egé -
szít ve azo kat a „cse le ked ve ta nu lás” kognitív vi sel ke -
dés te rá pi ás mód szer ta ná val.
Az in te rak tív workshopon eset is mer te té se ken ke -

resz tül mu tat juk be a nem zet kö zi aján lá sok ra és
szak iro da lom ra épü lô, de spe ci á li san a sa ját be teg -
po pu lá ci ónk ra adap tált szo ci á lis kész ség fej lesz tô
tré nin gün ket.
A jár vány el múlt egy éve szá mos mód szer ta ni ta -

nul ság gal is szol gált a pszi cho ti kus be te gek ke ze lé sé -
vel kap cso lat ban, me lyet szin tén sze ret nénk meg -
osz ta ni a té ma iránt ér dek lô dô kol lé gák kal.

Antistigma Mun ka cso port –
Cé lok, ku ta tá si terv, mód sze rek

Vass Edit1, Sztancsik Ve ro ni ka2, Ôri Do rottya3,
Szemán-Nagy Ani ta4, Vajsz Kor nél4,
Hor váth Már ton5, Szocsics Pé ter1, Mol nár Ta más6,
Ralovich Fanni Vi rág1, Nyulászi An na1, Pe tô Dorina7,
Ju hász Bettina7, Bá rány Pet ra8, Si mon La jos1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

2 Deb re ce ni Egye tem Kli ni kai Köz pont, Deb re cen;
3 Heim Pál Gyer mek gyó gyá sza ti In té zet, Bu da pest;
4 Deb re ce ni Egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar Pszi cho ló gi ai
In té zet, Deb re cen;

5 Semmelweis Egye tem ÁOK Bu da pest;
6 Petz Ala dár Me gyei Kór ház Pszichiátriai, Men tál hi gi é nés
és Addiktológiai Osz tály, Gyôr;

7 Mély le ve gô Pro jekt, Bu da pest;
8 MindTheMind Hun gary, Bu da pest
vass.edit84@gmail.com

A pszichiátriai el lá tás, gon do zás si ke ré re és a men tá -
lis be teg ség gel élôk élet mi nô sé gé re gyak ran nem csak
az ál la pot sú lyos sá ga, a meg nyil vá nu ló tü ne tek ter -
mé sze te, ha nem a be teg sé get kí sé rô stigmatizáció is
je len tôs ha tást gya ko rol. Ezért a stigmatizáció je len -
sé ge min den kép pen in do kol ja a ku ta tók és kli ni ku sok
fi gyel mét. A stigmatizáció el le ni ha té kony küz de lem
a stig ma altípusától, ha tá sá tól és in ten zi tá sá tól füg -
gô en több szin ten és el té rô esz kö zök kel va ló sít ha tó
meg, mely op ti má lis eset ben a men tá lis za va rok ra
vo nat ko zó re á lis is me re tek át adá sá tól a pá ci en se ket
és az egész sé ges sze mé lye ket kö ze lí tô él mény ala pú
meg kö ze lí té se ken át a be te gek ha té kony re ha bi li tá -
ci ó já ig ter jed.
Ma gyar or szág je len leg saj nos nem ren del ke zik egy -

sé ges szem lé le tet tük rö zô or szá gos antistigma prog -
ram mal. A 2020-ban a Semmelweis Egye tem Pszi -
chiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ká ja és a Moravcsik
Ala pít vány ál tal kez de mé nye zett Antistigma Mun ka -
cso port, szé les kö rû együtt mû kö dés re épít ve – töb bek
kö zött: Deb re ce ni Egye tem (DE) Kli ni kai Köz pont-
Fel nôtt Pszichiátriai Osz tály, DE BTK Pszi cho ló gi ai
In té zet, MPT, HAPT, VIKOTE, Heim Pál Or szá gos
Gyer mek gyó gyá sza ti Köz pont, Mély le ve gô Pro jekt,
Mind The Mind Hun gary (EPSA) ko or di ná to ri cso port
– ezen a hi á nyos sá gon sze ret ne vál toz tat ni. Ku ta tó -
cso por tunk cél ja a prob lé ma fel tér ké pe zé sét le he tô -
vé te vô meg fe le lô mé rô esz kö zök el ér he tô vé té te lén
túl a men tá lis za va ro kat érin tô stigmatizáció or szá -
gos fel mé ré se, va la mint a már lé te zô ered mé nyes
antistigma prog ra mok és kez de mé nye zé sek fel tér ké -
pe zé se, erô sí té se, ezek alap ján pe dig egy ha té kony, a
stigmatizáció mér sék lé sé re irá nyu ló or szá gos prog -
ram ki dol go zá sa és mû köd te té se. Leg fon to sabb hi po -
té zi se ink: A nyil vá nos stig ma erôs sé gé nek a mér té ke
kü lön bö zik a kü lön bö zô fog lal ko zá si cso por tok ese -
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té ben és en nek mér té ke csök kent he tô meg fe le lô
prog ra mok kal, a men tá lis be teg ség gel élôk önstig ma -
tizációja függ a kör nye zet el fo ga dá sá tól és le het sé ges
a vál to zás ezen a te rü le ten is, il let ve a mé dia sze re pe
ki emel ke dô en fon tos egy át fo gó, a tár sa da lom elô í té -
le tes sé gé nek mér sék lé sét szol gá ló or szá gos antistig-
ma prog ram el fo gad ta tá sá ban és be ve ze té sé ben. Az
elô adás az Antistigma Mun ka cso port te vé keny sé gé -
nek alap ját szol gá ló ku ta tá si kon cep ci ót mu tat ja be.

Vir tu á lis Va ló ság gal a szki zof rén be te gek
élet mi nô sé gé nek ja ví tá sá ért (pilot study)

Vass Edit1, Si mon Vik tó ria1, Fe ke te Zi ta2,
Kis Ba lázs3, Si mon La jos1
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

2 Deb re ce ni Egye tem Nép egész ség ügyi Kar Ma ga tar tás tu do má nyi
In té zet Kli ni kai és Egész ség pszi cho ló gi ai Tan szék, Deb re cen;

3 Sza bolcs-Szatmár-Bereg Me gyei Kór há zak és Egye te mi
Ok ta tó kór ház Jó sa And rás Ok ta tó kór ház Pszichiátriai Osz tály,
Nyí regy há za

vass.edit84@gmail.com

A szki zof ré nia sú lyos, gyak ran ko moly élet mi nô ség-
rom lás sal kí sért men tá lis be teg ség. Bár szá mos ha té -
kony gyógy szer áll ren del ke zés re a be teg ség tü ne te i -
nek ke ze lé sé re, azok saj nos az élet mi nô sé get érin tô
ne ga tív kö vet kez mé nyek ki kü szö bö lé sé ben ke vés bé
tûn nek ered mé nyes nek. E hi á nyos ság fel szá mo lá sá -
ra az utób bi év ti ze d ek ben több in no va tív meg ol dás
is szü le tett. Ezek so rá ba il leszt he tô a Semmelweis
Egye tem Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás Kli ni ká já -
nak ku ta tói ál tal fej lesz tett úgy ne ve zett VR-ToMIS
(Virtual Reality based Theory of Mind Intervention
in Schizophrenia) prog ram is, mely a sza ki ro dal mi
ada tok ból meg is mer he tô mentalizáció fej lesz té sé re
irá nyu ló in ter ven ci ók elô nye i nek mo dern tech no ló -
gi á val va ló öt vö zé sé re tö rek szik.
A VR-ToMIS egy 9 ülé ses struk tu rált (és bi zo nyos

mér té kik sze mély re szab ha tó), egyé ni mód szer, mely
a kognitív vi sel ke dés te rá pia esz köz tá rá ra és tár sas
hely ze tek immerzív vir tu á lis va ló ság kör nye ze tek ben
meg va ló su ló szi mu lá ci ó já ra épít.
Hi po té zi sünk sze rint – össz hang ban a sza ki ro dal -

mi ada tok kal – a VR-ToMIS al kal ma zá sá val ja vít ha -
tók a pá ci en sek mentalizációs és nyelv prag ma ti kai
kész sé gei, reziduális ne ga tív tü ne tei, hosszú tá von
pe dig az élet mi nô ség ja ví tá sát, el sô sor ban a tár sas
be il lesz ke dés na gyobb si ke rét vár juk. A VR-ToMIS fel -
té te le zett ha tá sát egy szer es vak, randomizált, kont -
rol lált, több cent ru mos ku ta tás sal vizs gál juk. A vizs -
gá lat ba ed dig 21 pá ci ens be vo ná sa tör tént meg, akik
randomizáció út ján ke rül tek a kí sér le ti vagy a kont -
roll cso port ba. A kont roll cso port úgy ne ve zett passzív
VR in ter ven ci ó ban ré sze sült, amennyi ben ugyan azt
a vir tu á lis kör nye ze tet al kal maz hat ták, mint a kí sér -
le ti cso port tag jai, de in ter ven ci ó ban nem ré sze sül -
tek. A ha tás vizs gá la ta ér de ké ben az in ter ven ció elôtt
és után a tü net tan ra, élet mi nô ség re, a mentalizációs
és nyelv prag ma ti kai de fi ci tek re, va la mint a pá ci en sek
szub jek tív be nyo má sá ra vo nat ko zó mé rô esz kö zö ket
al kal maz tunk. Emel lett a be te gek biz ton sá ga ér de ké -
ben a le het sé ges mel lék ha tá so kat is ülés rôl ülés re
mo ni to roz tuk.
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A sta tisz ti kai elem zés alap ján a VR-ToMIS cso port -
ban részt ve vô pá ci en sek a kont roll cso port hoz ké pest
az in ter ven ció után szig ni fi kán san job ban tel je sí tet -
tek szin te va la mennyi mentalizációs és nyelv prag -
ma ti kai fe la dat ban, emel lett a ne ga tív tü ne tek és köz -
vet len meg jegy zô em lé ke zet te rén is elô nyö sebb nek
bi zo nyult a kí sér le ti cso port ban va ló rész vé tel. A szig -
ni fi káns ered mé nyek mér sé kelt-nagy ha tás erôs ség -
gel tár sul tak.

Proszociális vi sel ke dés, kor társ kap cso la tok
és azok össze füg gé sei komorbid externalizáló
za va rok kal és élet mi nô ség gel
fi gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var ral
di ag nosz ti zált gyer me kek ese té ben

Ve lô Szabina1,2, Ke resz tény Ág nes2,
Ferenczi-Dallos Gyöngy vér2, Pump Lu ca1,
Móra Ka ta lin2, Ba lázs Ju dit2,3
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Pszi cho ló gi ai Dok to ri
Is ko la, Fej lô dés- és Kli ni kai Gyer mek pszi cho ló gia, Bu da pest;

2 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Fej lô dés- és Kli ni kai
Gyer mek pszi cho ló gia Tan szék, Pszi cho ló gi ai In té zet, Bu da pest;

3 Bjørknes University College, Os lo, Norway
szabina.velo@gmail.com

Hát tér: Szá mos ko ráb bi ku ta tás meg erô sí tet te a fi -
gye lem hi á nyos-hiperaktivitás za var (ADHD) kor társ
kap cso la tok ra és élet mi nô ség re gya ko rolt ne ga tív ha -
tá sát gyer me kek kö ré ben. Je len ku ta tás cél ja a pro -
szo ciális vi sel ke dés, kor társ kap cso la tok és az élet mi -
nô ség kö zöt ti összefüggés fel tá rá sa ke ze lést még nem
ka pó, ADHD-val di ag nosz ti zált gyer me kek min tá ján,
va la mint az ADHD mel let elô for du ló komorbid
externalizáló kór ké pek proszociális vi sel ke dés re és
kor társ kap cso la ti prob lé mák ra gya ko rolt ha tá sá nak
fel tá rá sa.
Mód szer: A vizs gá la ti min tát 79 ADHD-val di ag -

nosz ti zált (64 fiú és 15 lány, élet kor=10,24 év,
SD=2,51) és 54 egész sé ges kont roll gyer mek (30 fiú és
23 lány, kor=9,66 év, SD=1,73) al kot ta. Mé rô esz kö zök:
Mi ni International Neuropsychiatric Interview Kid;
Ké pes sé gek és Ne héz sé gek Kér dô ív; Inventar zur
Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und
Jugendlichen élet mi nô ség kér dô ív.
Ered mé nyek: Az ADHD-val di ag nosz ti zált gyer me -

kek szig ni fi kán san ala cso nyabb proszociális ér té kek -
kel és több kor társ kap cso la ti prob lé má val jel le mez -
he tôk, mint az egész sé ges kont roll gyer me kek. A pro -
szociális vi sel ke dés és az élet mi nô ség szü lô ál ta li
meg íté lé se kö zött gyen ge po zi tív kap cso lat mu tat -
ható ki mind két vizs gá la ti cso port ban. A szü lô ál tal
meg ítélt élet mi nô ség és a kor társ kap cso la ti prob lé -
mák kö zött szig ni fi káns kö ze pes erôs sé gû kap cso lat
mu tat ha tó ki szin tén mind két cso port ban. A gyer -
mek ál tal meg ítélt élet mi nô ség és a kortás kap cso lati
prob lé mák kö zött szig ni fi káns gyen ge erôs sé gû ne -
ga tív kap cso lat mu tat ha tó ki a kli ni kai cso port ban,
azon ban ez a kap cso lat a kont roll cso port ban nem
mu tat ha tó ki. A kli ni kai cso port ban externalizáló
komorbid kór ké pek kel ren del ke zô gyer me kek szig -
ni fi kán san több kor társ kap cso la ti prob lé má val ren -
del kez nek, mint azon ADHD-val di ag nosz ti zált tár -
sa ik, akik nél nem tár sul nak komorbid externalizló
kór ké pek. A két cso port kö zött proszociális vi sel ke -
dés ben nem mu tat ha tó ki szig ni fi káns kü lönb ség.
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Konklúzió: Ered mé nye ink alap ján a proszociális
vi sel ke dés re, kor társ kap cso la tok ra és a komorbid
externalizáló kór ké pek ke ze lé sé re irá nyu ló cél zott te -
rá pi ák ked ve zô ha tást gya ko rol hat nak az ADHD-val
di ag nosz ti zált gyer me kek élet mi nô sé gé re.

Krí zis in ter ven ció a pandémia ár nyé ká ban

Ve ress Al bert
Csík sze re dai Me gyei Kór ház El me osz tá lya, Csíkszereda
veressalbert02@gmail.com

Abszt rakt: A szer zô kap kod ja a fe jét a jár vány ál tal
elôidézett, meg vál to zott kö rül mé nyek kö zött zaj ló
ön gyil kos sá gi ese mé nyek szá má nak ala ku lá sa, azok
csök ken té sé nek le he tô sé ge it ke re sô mó do za tok mi -
ként jé nek la bi rin tu sá ban.
Té mánk idô sze rû sé ge, an nak in dok lá sa: Ro má ni á -

ban a 2017-es év ben kb. 2 mil li ó an szen ved tek dep -
resszi ó ban. A COVID be rob ba ná sá val, az elô zô év vel
össze ha son lít va 38%-kal nôtt a szo ron gá sos és pá -
nik ro ha mos be te gek szá ma, sza po rod tak az ön gyil -
kos sá gi ese mé nyek.
A fel ve tett té ma kör vo na la zá sa: út ke re sé sek a dep -

resszió és szo ron gás ko rai fel is me ré sé hez és ke ze lé -
sé hez, az ön gyil kos sá gi je len ség meg elô zé sé nek és a
krí zis in ter ven ció ha té kony sá gá nak nö ve lé sé hez.
Ta nul sá gok: Sziszifusz hi á ba va ló erôl kö dé sé nek

túl lé pé si le he tô sé ge it ke res ve, lép ni to vább az in ter -
ven ció rö gös, gyak ran bú val bé lelt csa pá sa in.
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A fej fá jás ke ze lé sé re irá nyu ló nem zet kö zi
irány el vek

Vi rág Már ta
Semmelweis Egye tem ÁOK, Bu da pest
martavirag1@gmail.com

Fej fá jás ese té ben a tes ti és a pszi chés ál la po tok kap -
csolt sá ga kulcs fon tos sá gú, hi szen a stressz hely ze -
tek ben ke let ke zô hir te len vagy kró ni kus pszi chés fe -
szült ség tes ti szin ten is meg je le nik a nyak-, és váll -
izom zat be fe szü lé sé ben, amely nek ha tá sá ra fej fá jás
ala kul hat ki. A mig rén és a tenziós tí pu sú fej fá jás je -
len lé te nagy mér té kû stresszt okoz hat a pá ci ens és
kör nye ze te szá má ra, mely re ha té kony se gít sé get
nyújt hat a gyógy sze res vagy egyéb or vo si ke ze lést ki -
egé szí tô pszi cho te rá pia is. Mig rén ese tén kü lö nö sen
gya ko ri ak az olyan komorbid men tá lis za va rok, mint
pél dá ul a dep resszió vagy a szo ron gás, ame lyet szin -
tén fon tos ész lel ni és a meg fe le lô el lá tást biz to sí ta ni.
A fej fá jás bio-pszi cho-szo ci á lis hát tér me cha niz mu -
sa i nak fel tér ké pe zé se elô se gí ti a he lyes te rá pi ás
meg kö ze lí tés ki ala kí tá sát.
A pszi cho te rá pia nö ve li az énhatékonyságot, csök -

ken ti a katasztrofizálást, le he tô vé te szi a ha té ko nyabb
meg küz dé si stra té gi ák ki fej lesz té sét, va la mint a fej -
fá jás sal va ló ha té ko nyabb meg küz dést is. A CBT szé -
les kö rû en el fo ga dott pszi cho te rá pi ás mód szer kró -
ni kus fáj da lom ese té ben, így mig rén, tenziós fej fá jás,
sôt akár még cluster fej fá jás ese té ben is. Ser dü lô kor -
ban je lent ke zô mig rén ese té ben is ér de mes CBT-t al -
kal maz ni profilaktikus te rá pi a ként.
A fej fá jás NICE ke ze lé si irány el vei 2012-ben ké szül -

tek, me lyet 2015-ben fris sí tet tek. Az ezt meg elô zô ke -
ze lé si irány el vek még csak em lí tés szint jén jegy zik a
pszi cho te rá pi ás el já rá sok fon tos sá gát a kró ni kus fej -
fá jás ke ze lé sé ben. Az óta azon ban egy re több vizs gá -
lat tá maszt ja alá a CBT, a tu da tos je len lét ala pú pszi -
cho te rá pia (MBCT) és a tu da tos je len lét ala pú
stressz csök ken tô tech ni kák (MBSR) ha té kony sá gát a
kró ni kus fej fá jás ke ze lé sé ben. A komp lex, mo dern
szem lé le tû, a fo ko za tos ság el vét kö ve tô fej fá jás-el lá -
tás ban egy re hang sú lyo sab ban meg je len nek a pszi -
chés té nye zôk, va la mint az azok kal va ló te rá pi ás
mun ka fon tos sá ga is. Elô adá som so rán igyek szem
be mu tat ni a fent em lí tett tech ni kák ha té kony sá gát
kró ni kus fej fá jás sal küz dô pá ci en sek rö vid eset is -
mer te té se in ke resz tül.

COVID az ágy ban, a fil men, a hét köz na pok ban

Vizi Já nos1, Kugler Gyön gyi2, Hirsch Ti bor3
1 Nyírô Gyu la Or szá gos Pszichiátriai és Addiktológiai In té zet,
Bu da pest;

2 PszichoJog Bt., Bu da pest;
3 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Film tu do má nyi Tan szék,
Bu da pest

vizjan@gmail.com

Szex ko ro na ide jén
A pandémia és a kor lá to zá sok ál ta lá ban is fel for gat ták
az éle tün ket, mar káns ha tás sal van nak a sze xu a li tás -
ra is. A szak em be rek a pandémia ele jén két, egymás-
nak el lent mon dó ki me net rôl be szél tek. A jár vány
elôtt egye sek „baby boom”-mal szá mol tak, ez zel
szem ben a szü le té sek szá ma vi lág szer te, így ná lunk
is me re de ken zu hant. Ez in di rekt jel zés ként a sze -
xuá lis ak ti vi tás je len tôs csök ke né sé re utal. A pár kap -
cso la ti erô szak is nôtt.
A pandémia so kak nál szo ron gás sal, dep resszi ó val

jár. Van nak, akik sze xu a li tá sá ra mind ez nem hat, de
az ese tek több sé gé ben libidocsökkenés, a sze xu á lis
iz ga lom, a ki e lé gü lés ki sebb-na gyobb za va rai kö vet -
kez tek be. Egye sek nél a sze xu á lis ak ti vi tás nö ve ke dett,
coping stra té gi a ként mû kö dött. Má sok nál az ak ti vi -
tás nö ve ke dé se „pót cse lek vés ként” funk ci o nál, nem
una lom ûzés re, fe szült ség ol dás ra szol gál. Az ál ta lá nos
meg fon to lá so kon túl az elô adás fog lal ko zik a home
office, il let ve a jár vány, a kor lá to zá sok kül sô kap cso -
la tok ra ki fej tett ne ga tív, ese ten ként ki fe je zet ten po -
zi tív ha tá sá val.
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Bá be li zûr za var? Or vo sok és pszi cho ló gu sok
együtt mû kö dé sé rôl az on ko ló gi ai el lá tás ban

Vizin Gab ri el la1,2, Koncz Zsu zsa3
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Kli ni kai Pszi cho ló gi ai
és Addiktológiai Tan szék, Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Bu da pest;

3 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest

vizin.gabriella@ppk.elte.hu

Bá be li zûr za var? Or vo sok és pszi cho ló gu sok együtt -
mû kö dé sé rôl az on ko ló gi ai el lá tás ban cí mû szim pó -
zi u munk ban az or vo sok és pszi cho ló gu sok együtt -
mû kö dé sé nek plat form ja it, le he tô sé ge it jár juk kö rül
az on ko ló gi ai be te gek el lá tá sa te rü le tén.
Szim pó zi u mun kon az ál ta lá nos, ta pasz ta lat-ala pú

hát tér fel vá zo lá sát kö ve tô en az on ko ló gi ai el lá tás or -
vo sai ré szé rôl fel me rü lô igé nyek rôl, va la mint a rá kos
be te gek lel ki szük ség le te i rôl és sé rü lé keny sé gé rôl lesz
szó. Ezt kö ve tô en két elô adás ban az on ko ló gi ai be te -
gek pszi cho ló gi ai el lá tá sá nak pro to koll ja it, az aján lott,
bi zo nyí tot tan ha té kony el já rá sok tí pu sa it, jel lem zô it
te kint jük át, kü lö nös te kin tet tel a kognitív vi sel ke -
dés te rá pi ás be avat ko zá sok ra. Vé ge ze tül, egy ál ta lunk
ki dol go zott kognitív te rá pi ás szem lé le tû prog ram
(KLOÉ Prog ram = Kognitív te rá pi ás szem lé le tû Lel ki
se gít ség On ko ló gi ai be te gek Élet mi nô sé gé nek ja ví tá -
sá ért) hát te rét és te ma ti ká ját, ha té kony ság vizs gá la -
tá nak kez de ti lé pé se it mu tat juk be.
Elô adá sok:
1. Koncz Zsu zsa (SE): Pszi cho ló gia és on ko ló gia

szö vet sé ge: ke re tek, ha tá rok és ki hí vá sok.
2. Vizin Gab ri el la (ELTE, SE), Ju hász Ani ta (SE),

De zsô Fló ra (Hon véd kór ház), Szôcs Hen ri et ta (ELTE),
Koncz Zsu zsa (SE): Mi ben se gít he tek, dok tor úr? – Az
on ko ló gi ai el lá tás ban te vé keny ke dô or vo sok igé nyei
és szük ség le tei a pszi cho ló gi á val kap cso lat ban.
3. Uno ka Zsolt (SE): Az on ko ló gi ai pá ci en sek lel ki

sé rü lé keny sé ge és ér zel mi szük ség le te ik.
4. Sze ke res Ta más (SE), Vizin Gab ri el la (ELTE, SE),

Perczel-Fo rin tos Dó ra (SE), Vi rág Már ta (SE): Komp -
lex, mo dern onkopszichológiai el lá tás.
5. Sáfrán-Ka to na Ré ka és Besze Or so lya (SE): Pszi -

cho ló gi ai el lá tás és ja va solt irány el vek a gyermek on -
kológiai osz tá lyon.
6. Vizin Gab ri el la (ELTE, SE) és Ju hász Ani ta (SE):

Bi zo nyí tot tan ha té kony kognitív te rá pi ás in ter ven -
ciók az on ko ló gi ai el lá tás ban: a KLOÉ Prog ram ki ala -
kí tá sa.

Bi zo nyí tot tan ha té kony kognitív te rá pi ás
in ter ven ci ók az on ko ló gi ai el lá tás ban:
a KLOÉ Prog ram ki ala kí tá sa

Vizin Gab ri el la1,2, Ju hász Ani ta2
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Kli ni kai Pszi cho ló gi ai
és Addiktológiai Tan szék, Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Bu da pest

vizin.gabriella@ppk.elte.hu

A da ga na tos meg be te ge dé sek gya ko ri sá ga meg le he -
tô sen ma gas. Ma gyar or szá gi friss ku ta tá si ered mé -
nyek sze rint min den má so dik em bert érint het va la -
mi lyen tí pu sú da ga na tos meg be te ge dés éle te fo lya -
mán. An nak el le né re, hogy az egy re ha té ko nyabb
daga nat el le nes ke ze lé sek ha tá sá ra a da ga na tos meg -
be te ge dé sek túl élé si ará nya emel ke dik, még is az
Euró pai Unió tag ál la mai kö zül ha zánk ban a leg ma -
ga sabb a da ga na tos meg be te ge dé sek okoz ta ha lá lo -
zás. Pszi cho ló gi ai szem pont ból a le súj tó ha lá lo zá si
ered mé nyek hát te ré ben vél he tô en a nem fel is mert
vagy nem kel lô kép pen el lá tott pszi chés za va rok és az
ezek kel össze füg gést mu ta tó gyen gébb adherencia
áll hat.
Je len ku ta tá sunk transz lá ci ós ku ta tás, mely nek elsô

cél ja az adherencia, va la mint kü lön bö zô pszi chés té -
nye zôk (lel ki jól-lét, szé gyen) mér té ké nek fel mé ré se
és kap cso la tuk fel tá rá sa em lô rák kal küz dô sze mé lyek
(N=70), kli ni kai kont roll sze mé lyek (N=200) és egész -
sé ges kont roll sze mé lyek (N=102) kö ré ben.
Vizs gá la tun kat kér dô íves mód szer rel vé gez tük, ké -

nyel mi min ta vé tel lel, online fe lü le ten. Sta tisz ti kai
elem zés nél az SPSS 22.0 prog ram se gít sé gé vel va ri -
an ciaanalízist, kor re lá ció-vizs gá la tot, va la mint mo -
de rációs elem zést vé gez tünk.
Ered mé nye ink sze rint szig ni fi káns kü lönb ség mu -

tat ko zik a tes ti egész ség, a lel ki jól-lét, a stigmatizált-
ság és a poszt-tra u más stressz-za var tü ne tei te kin te -
té ben az ál ta lunk vizs gált há rom cso port kö zött. 
A kor re lá ció-vizs gá lat ered mé nyei a lel ki jól-lét és az
adherencia kö zött po zi tív, a lel ki jól-lét és a szé gyen
faktorai kö zött ne ga tív szig ni fi káns kap cso la to kat
mu tat tak. Az adherencia és lel ki jól-lét kö zöt ti kap -
cso la tot a szé gyen mo de rál ja.
Ered mé nye ink fel hív ják a fi gyel met a szé gyen és a

lel ki jól-lét adherenciát be fo lyá so ló ha tá sá ra. Ered -
mé nye ink alap ján ki dol goz tunk egy kognitív te rá pi ás
szem lé le tû, szé gyen fó ku szú, ön együtt ér zést erô sí tô
prog ra mot (KLOÉ Prog ram = Kognitív te rá pi ás szem -
lé le tû Lel ki se gít ség On ko ló gi ai be te gek Élet mi nô sé -
gé nek ja ví tá sá ért), mely nek struk tú rá ját és a pilot-
vizs gá la tok ter ve it is át te kint jük elô adá sunk ban.

Psychiatria 



A Magyar Pszichiátriai Társaság XXIV. (online) Vándorgyûlése – 2021. június 9–12.

141

Mi ben se gít he tek, doctor úr? – Az on ko ló gi ai
el lá tás ban te vé keny ke dô or vo sok igé nyei
és szük ség le tei a pszi cho ló gi á val kap cso lat ban

Vizin Gab ri el la1,2, Ju hász Ani ta2, De zsô Fló ra3,
Szôcs Henriella4, Koncz Zsu zsa5
1 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem PPK Kli ni kai Pszi cho ló gi ai
és Addiktológiai Tan szék, Bu da pest;

2 Semmelweis Egye tem ÁOK Kli ni kai Pszi cho ló gia Tan szék,
Bu da pest;

3 Ma gyar Hon véd ség Egész ség ügyi Köz pont – Hon véd kór ház,
Bu da pest;

4 Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai Dok to ri Is ko la,
Bu da pest;

5 Semmelweis Egye tem ÁOK Men tá lis Egész ség tu do má nyok
Dok to ri Is ko la, Bu da pest

vizin.gabriella@ppk.elte.hu

A pszi cho ló gu sok mun ká já nak hoz zá adott ér té ke a
szo ma ti kus osz tá lyon zaj ló gyógy ító te vé keny ség hez
is mert. Pszi cho ló gu sok al kal ma zá sa az on ko ló gi ai el -
lá tás ban a mo dern, evi den cia-ala pú kli ni kai gya kor -
lat ré szét ké pe zi. Ku ta tá si ered mé nyek sze rint a pszi -
cho ló gi ai in ter ven ci ók ér de mi se gít sé get je len te nek
a rák kal küz dô pá ci en sek dep resszi ó já nak, szo ron gá -
sá nak, distresszének csök ken té sé ben, a fáj da lom hoz
kap cso ló dó ne héz sé gek és al vás za va rok mér sék lé sé -
ben, a mû té tek re va ló fel ké szí tés ben vagy a seb gyó -
gyu lást is be fo lyá so ló pszi chés fak to rok ke ze lé sé ben.
Bár egy re el ter jed teb bé vá lik az on ko ló gi ai el lá tás -

ban a kli ni kai szak pszi cho ló gu sok al kal ma zá sa, fel -
adat kö rük igen kü lön bö zô le het. Az on ko ló gi ai meg -
be te ge dés sel küz dôk pszi chés ál la po tá nak fel mé ré -
sén kí vül szé les kö rû pszi cho ló gi ai in ter ven ci ós le he -
tô sé gek áll nak ren del ke zés re a be te gek distresszének
csök ken té sé ben, lel ki ál la po tá nak és élet mi nô sé gé nek
ja ví tá sá ban, ami ki hat az or vos–be teg kap cso lat ra és
erô sí ti az adherenciát is. Mind azon ál tal a leg fris sebb
nem zet kö zi on ko ló gi ai ké zi köny vek, ha son ló an a
ma gyar or szá gi szak iro da lom hoz, alig em lí tik a pszi -
cho ló gi ai be avat ko zá sok je len tô sé gét és le he tô sé ge it
az on ko ló gi ai be te gek el lá tá sá ban. Mind ez fel vet he ti
an nak le he tô sé gét, hogy az on ko ló gi ai el lá tás ban te -
vé keny ke dô or vo sok szá má ra nem kel lô kép pen
transz pa ren sek az onkopszichológia plat form jai és
le he tô sé gei.
Emel lett a kli ni kai pszi cho ló gu si mun ka ré sze ként

meg je len het az or vo si és szak dol go zói sze mély zet kö -
ré ben foly ta tott men tál hi gi é nés fel adat kör is. An nak
el le né re, hogy ko ráb bi ku ta tá si ered mé nyek alap ján
is mert tény, hogy az on ko ló gi ai el lá tás ban te vé keny -
ke dô or vo sok kö ré ben ma ga sabb a ki égés ki ala ku lá -
sá nak koc ká za ta, mint más egész ség ügyi el lá tá si te -
rü le te ken, je len leg még is ke ve set tu dunk az on ko ló -
gi ai el lá tás ban te vé keny ke dô or vo sok és szak dol go -
zók pszi cho ló gi á val kap cso lat ban tá masz tott igé -
nyei rôl, szük ség le te i rôl.

Elô adá sunk ban nem zet kö zi aján lá sok és ku ta tá si
ered mé nyek alap ján át te kint jük a be teg el lá tás ban
dol go zó or vo sok nak a pszi cho ló gia je len lé té re vo nat -
ko zó szük ség le te it és le het sé ges igé nye it. Na gyon ke -
vés ha zai ada tunk van ar ról, hogy az on ko ló gi ai el lá -
tás ban mi lyen jel le gû pszi cho ló gi ai je len lé tet lát nak
in do kolt nak az or vo sok, pél dá ul a be teg el lá tás ban, a
kom mu ni ká ci ós ne héz sé gek ke ze lé sé ben vagy a ki -
égés pre ven ci ó já ban. Az ez zel kap cso la tos in for má -
ci ók fel tá rá sá hoz ter ve zett ku ta tá sunk hát te rét, cél -
ja it és mód sze re it, va la mint vár ha tó gya kor la ti hasz -
nos sá gát is sze ret nénk elô adá sunk ban rö vi den be -
mu tat ni.
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Pszichiátria a vi lág jár vány ide jén és utá na.
A Ma gyar Pszichiátriai Tár sa ság Nép egész ség ügyi
Szek ci ó já nak kerekasztal-meg be szé lé se

Wernigg Ró bert1, Balczár La jos2, Oriold Ká roly3,
Purebl György4, Sze ke res György5, Szé kely And rás6,
Turjányi Ka ta lin7, Vandlik Eri ka1
1 Or szá gos Kór há zi Fô igaz ga tó ság, Bu da pest;
2 Veszp rém Me gyei Ön kor mány zat Csolnoky Fe renc Kór ház
Pszichiátriai Gon do zó és Szak ren de lô, Veszp rém;

3 Lé lek ben Ott hon Köz hasz nú Ala pít vány, Bu da pest;
4 Semmelweis Egye tem ÁOK Ma ga tar tás tu do má nyi In té zet,
Bu da pest;

5 Semmelweis Egye tem ÁOK Pszichiátriai és Pszi cho te rá pi ás
Kli ni ka, Bu da pest;

6 Vé ge ken Egészséglélektani Ala pít vány, Bu da pest;
7 Ma gyar Pszichiátriai Tár sa ság, Bu da pest
wernigg.robert@outlook.com

A vi lág jár vány men tá lis egész ség re gya ko rolt ha tá sa
kö vet kez té ben nagy mér ték ben meg nôtt a meg elô zés
és az el lá tás irán ti igény. Ugyan ak kor a pszichiátriai
el lá tás ka pa ci tá sa 2020-ban mind a já ró-, mind a fek -
vô be teg-el lá tás ban a rend kí vü li hely zet tel össze füg -
gés ben át la go san mint egy 20%-kal csök kent Ma -
gyar or szá gon. A WHO aján lá sai sze rint a men tá lis
prob lé mák meg elô zé sét, ko rai fel is me ré sét és el lá tá -
sát az alap el lá tás irá nyá ba len ne cél sze rû te rel ni. Mi -
vel azon ban a ha zai há zi or vo si el lá tás ban már 10 éve
tar tó mo no ton csök ke nés ész lel he tô a pszichiátriai
be teg sé gek felismertségi és ke ze lé si ará nyá ban,
amely te kin tet ben a jár vány to váb bi rom lást ered mé -
nye zett, ezért a szak el lá tás ne héz sé ge it je len leg az
alap el lá tás sem tud ja kom pen zál ni. Így a pandémia
kö vet kez té ben je len tô sen meg nôtt az az el lá tá si rés,
amely a pszichiátriát egyéb ként is jel lem zi.
Mint min den krí zis, ez a hely zet is a ve szé lye ken

túl új le he tô sé ge ket vil lant fel a ma gyar pszichiátra
elôtt. Meg erô söd het a telemedicina, mely nek ré vén
csök ken het nek az el lá tá si egyen lôt len sé gek. Egyéb
új, in no va tív el lá tá si for mák je len het nek meg. Erô -
söd het a pszichiátria és más egész ség ügyi és egyéb
hu mán szak mák köz ti együtt mû kö dés. A hely zet ki -
kény sze rít he ti olyan ré gó ta ese dé kes kér dé sek vizs -
gá la tát, mint a pszichiátria he lye, sze re pe a mo dern
tár sa da lom ban; a pre ven ci ó ban tör té nô sze rep vál la -
lás; a for rás el osz tás epi de mi o ló gi ai és ha té kony sá gi
szem pon tú fe lül vizs gá la ta; új ku ta tá si irá nyok ösz -
tön zé se stb.
A Ma gyar Pszichiátriai Tár sa ság stra té gi ai hely zet -

ben van: konk rét lé pé se ket te het an nak ér de ké ben,
hogy ne el szen ve dô je, ha nem te vé keny ala kí tó ja le -
gyen a vál to zá sok nak. Eb ben a te kin tet ben az MPT
Nép egész ség ügyi Szek ció kez de mé nye zô sze re pet
vál lal: kerekasztal-meg be szé lés for má já ban tör té nô
hely zet elem zés után konk rét, el nök sé ge ken át íve lô
cse lek vé si ter vet fo gal ma zunk meg, me lyet be ter jesz -

tünk az MPT el nök sé gé nek. A kerekasztalt kö ve tô en
mun ka cso port ala kul, mely el ké szí ti a rész le tes hely -
zet elem zést gyö kér ok-elem zés sel, SWOT-elem zés sel,
stakeholder-elem zés sel, cél meg ha tá ro zás sal, majd
konk rét cse lek vé si terv vel, me lyet azu tán jól para -
mé terezhetô pro jek tek re le het bon ta ni.
A kerekasztal-megbeszélésre a Szek ció tag ja in túl,

min den ér dek lô dôt sze re tet tel vá runk!
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Mi lyen a jó pszichiátriai el lá tás?

Wernigg Ró bert
Or szá gos Kór há zi Fô igaz ga tó ság, Bu da pest
wernigg.robert@outlook.com

Az Or szá gos Kór há zi Fô igaz ga tó ság meg ala ku lá sá val
is mét fel szín re ke rült az or vo si szak mák mi nô ség fej -
lesz té sé nek kér dé se. En nek a fo lya mat nak ré sze a
szak mai mi nô ség el len ôr zés in di ká tor rend sze ré nek
ki dol go zá sa.
Az in di ká tor olyan mé rô szám, amely lát ha tó vá te -

szi a lát ha tat lant, ese tünk ben in for má ci ót ad ar ról,
hogy mennyi re „jó” a pszichiátriai el lá tás. De mi lyen
is a „jó” pszichiátriai el lá tás, amit el sze ret nénk ér ni?
Ez már nem is annyi ra egy sze rû kér dés, mint ami -

lyen nek lát szik. A kli ni kus nyil ván azt mond ja, hogy
az, ame lyik kli ni kai ér te lem ben ha tá sos, rá for dí tás tól
füg get le nül, így szá má ra a ha tá sos ság el ve min dent
fe lül ír. Az egész ség ügyi me ne dzser irá nyí tá si szem -
pon tok ban gon dol ko zik: le gyen az el lá tás át lát ha tó,
jól szer vez he tô, te hát a fo lya ma tok mé ré sét ne
„szennyez zék” füg get len vál to zók (externáliák). A glo -
bá li san gon dol ko zó egész ség szer ve zô azt sze ret né,
ha a rend szer nem zet kö zi össze ha son lí tás ban meg -
áll ná a he lyét, ezért nem zet kö zi (pl. WHO, OECD,
EU) in di ká to ro kat hasz nál. Az ope ra tív dön tés ho zó
egész ség nye re sé get sze ret ne a költ sé gek fé ken tar tá -
sa mel lett, va gyis a ha té kony sá got mé ri. Vé gül, a vég -
sô dön tést meg ho zó nagy po li ti kus azt sze ret né, hogy
a rá for dí tott ki a dá sok sza va za tot ered mé nyez ze nek,
va gyis a rá for dí tás a la kos ság szá má ra ér zé kel he tô és
a po li ti ká hoz köt he tô mó don nö vel je a jól-lé tet (élet -
mi nô ség és vá lasz tá si pre fe ren cia egy ve le ge).
Lát ha tó, hogy ezek a mé rô szá mok az el lá tás na -

gyon kü lön bö zô ve tü le te it ra gad ják meg, így a mé rési
pont alap ve tô en függ a konk rét cél ki tû zés tôl. Mér -
het jük a be me ne tet (rá for dí tás pénz ben és na tu rá li -
ák ban), a fo lya ma tot (egész ség ügyi te vé keny ség,
vagyis az el lá tá si cse lek mé nyek), a ki me ne tet (a te vé -
keny ség köz vet len vég pont ja, pl. az el lá tott be te gek
szá ma), az ered ményt (kli ni kai ha tá sos ság, pl. tü net -
csök ke nés), va la mint a táv la ti ha tást (pl. egész ség -
nye re ség, ön gyil kos sá gi ha lá lo zás csök ke né se, well-
being). Rá adá sul, ha rend szer ben gon dol ko zunk,
nem elég sé ges en nek egyes ele me it ki ra gad ni, ha -
nem va la mi lyen mó don kon tex tus ba kell azt il lesz te -
ni (pl. ke reszt met sze ti ala pon, tár sa dal mi be ágya zott -
ság ban gon dol kod va, vagy hossz met sze ti leg, pl. ér -
ték lánc-szem lé let ben).
Ön sze rint mi ben mér he tô a jó pszichiátriai el lá tás?

In te rak tív együtt gon dol ko dás ra hí vom meg, ahol
nem ígé rem, hogy min den kér dés re de fi ni tív vá laszt
adunk, de azt igen, hogy ma guk a kér dés fel ve té sek
iz gal ma sak lesz nek.

A pszichiátriai multidiszciplináris teamek
hely ze te a jár vány hely zet ide jén. A mun ka kör rel
kap cso la tos kom pe ten cia-ha tá rok vál to zá sa
a pandémia idô sza ká ban. Fó kusz cso port

Ág nes Zana1, Mol nár Lász ló1, Csúsz Klá ra2,
Ta kács Sza bolcs3, Ger gely Ben ce4, Ka lo ta sze gi Sá ra3
1 Semmelweis Egye tem ÁOK Bu da pest;
2 Ma gán pra xis, Bu da pest;
3 Károli Gás pár Re for má tus Egye tem, Bu da pest;
4 University of Ams ter dam, Department of Psychology, Ams ter dam
zanagi72@gmail.com

A jár vány ügyi hely zet nem csak a men tá lis za va rok
elô for du lá sát nö vel te meg, ha nem a pszichiátriai el -
lá tó rend szer re és az ab ban dol go zók ál la po tá ra, a
mun ka he lyi kö zös sé gek re, a teammunkára is rá ne he -
ze dett. Ed di gi ku ta tá si ered mé nye ink bôl (Mol nár et
al, 2020.) tud juk, hogy a pszichiátriai teameken be lül
a jár vány hely zet elôtt is gyak ran sé rül tek, tisz tá zat la -
nok vol tak a mun ka kör rel kap cso la tos kom pe ten cia -
kér dé sek. A jár vány el le ni vé de ke zés a pszichiátrián
dol go zók COVID-el lá tás ba va ló rész vé te lét is in do -
kolt tá tet te, il let ve szá mos al ka lom mal ki ren de lé sü -
ket és át he lye zé sü ket ered mé nyez te. Míg egyes
pszichiátriai dol go zók ál ta lá nos COVID-el lá tás ba ke -
rül tek in téz mé nyü kön be lül vagy más in téz mény -
ben, ad dig más pszichiátriai osz tá lyok rész ben vagy
tel je sen ala kul tak át ál ta lá nos COVID-osz tállyá vagy
pszichiátriai COVID-osz tállyá. A vál to zá sok a kom -
pe ten ci ák ki bô vü lé sét, így az ápo lói és or vo si mun ka
új ra gon do lá sát is több he lyen ma gá val hoz ták. Az
oxi gén meg fe le lô biz to sí tá sa, a letfontosságú anti vi -
rális sze rek adá sa a min den na pi pszichiátriai el lá tás
ré szei let tek. Hi po té zi se ink sze rint ezek a vál to zá sok
a pszichiátriai el lá tás ban dol go zók sa ját mun ka kö -
rül mé nye ik re va ló ala csony be fo lyást, az ér zel mi
meg ter he lô dést és a mun ka he lyi kö ve tel mé nyek
meg nö ve ke dé sét is ma ga után von ták. Ho gyan érin -
tet te a kü lön bö zô pszichiátriai COVID-el lá tás ban
dol go zó kat a jár vány el le ni vé de ke zés? Hogy él ték
meg a re zi den sek és az ápo lók? Mi lyen ta nul sá go kat
von ha tunk le? Ho gyan tud juk új ra ér tel mez ni a mun -
ka kör rel kap cso la tos kom pe ten cia kér dé se ket? Idei
fó kusz cso por tunk ban ezek re a kér dé sek re ke res sük
a vá laszt, amely – foly ta tá sa ként a 2017-ben el kez -
dett, pszichiátriai teameket cél zó or szá gos fel mé ré -
sünk nek – a fó kuszt a jár vány hely zet súj tot ta ha zai
pszichiátriai el lá tás ra he lye zi.
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Tra u ma és al ko tás –
Né meth Lász ló gyász fel dol go zá sá nak ta nul sá gai

Zsédel Krisz ti na
Addiktológiai Ku ta tó In té zet, Bu da pest
krisztina.zsedel@gmail.com

Cél: Né meth Lász ló és fe le sé ge 1930-ban el ve szí tet ték
3 és fél éves kis lá nyu kat, Pocót. Rö vi de sen meg szü le -
tett Gyász cí mû re gé nye, me lyet so kan a „leg tö ké le -
te sebb” mû vé nek tar ta nak. Az elô adás ban ar ra a
kérdés re ke res sük a vá laszt, mi lyen té nye zôk be fo -
lyá sol ták az író gyász fel dol go zá sát, se gí tet te-e azt az
al ko tófo lya mat, il let ve a Né meth szá má ra oly fon tos
neve lôi sze rep.
Mód szer: Né meth Lász ló éle te el sô 35 évé nek pszi-

chobiográfiai szem pon tú elem zé se.
Ered mé nyek: Né meth „kvá zi-val lo má sos” szer zô:

tra u ma ese tén au to ma ti kus mû kö dés mód ja az al ko -
tás; meg van az írói szán dék ön ma ga, il let ve tra u má ja
óva tos meg mu ta tá sá ra, azon ban nem köl csö nö sen
te rem ti egymást a mû és a mû vész egy fragmentált
sze mé lyi ség tö rés vo na la in, ha nem a mû egy le het sé -
ges al ter na tí vát kí nál; utat, ami tôl a szer zô ön ma gát
is óv ja. A re gény ugyan is a fér jét és kis fi át gyá szo ló
fô hôs tel jes és vég le ges izo lá ci ó já val zá rul.
Kö vet kez te té sek: Több adat utal Né meth el akadt

gyászmunkájára. A szél sô sé ges ka rak te rek kel ját szó -
dó re gény ön ma ga szá má ra írt fi gyel mez te tés ként is
fel fog ha tó. Az író a fô hôs, Ku rá tor Zsó fi szá já ba ad ja
– sa ját ma gá nak is szó ló – ér zé ke nyí tô üze ne tét:
„Min den ki a ma gá ét tud ja”, és ez zel rá mu tat ar ra,
hogy a gyá szo lás nak szá mos egye di út ja lé te zik. A kö -
zös ség a gyá szo ló egye di sé gé nek el fo ga dá sá val so kat
te het azért, hogy a gyász ne vál jon a „büsz ke ség be -
teg sé gé vé”. Né meth meg ol dat lan konf lik tu sai gá tol -
ják, míg a ne ve lô sze rep és ambíciózus írói ter vei
rész ben se gí tik gyász fel dol go zá sát.

Az imi tá ci ós ef fek tus:
A sztá rok irán ti ra jon gás kap cso la ta
a pszichoaktívszer-hasz ná lat tal és az ön sér tô
vi sel ke dé sek kel

Zsila Ág nes1, Orosz Gá bor2,
McCutcheon Lynn E.3, Demetrovics Zsolt4,5
1 Pázmány Pé ter Ka to li kus Egye tem Böl csé szet-
és Tár sa da lom tu do má nyi Kar Pszi cho ló gi ai In té zet,
Bu da pest;

2 Uni té de Recherche Pluridisciplinaire Sport Santé
Société Laboratoire Sherpas, Université d’Artois, Liévin,
Fran cia or szág;

3 North American Jo ur nal of Psychology Winter Garden FL USA,
Winter Garden FL, USA;

4 ELTE Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Pszi cho ló gi ai In té zet,
Bu da pest;

5 Cent re of Excellence in Responsible Gaming,
University of Gibraltar, Gib ral tár

zsilagnes@gmail.com

A pszichoaktívszer-hasz ná lat és az ön ká ro sí tó vi sel -
ke dé sek mé dia rep re zen tá ci ó ja szá mot te vô tu do má -
nyos ér dek lô dést ge ne rált az utób bi évek so rán. Friss
ku ta tá sok rá mu tat tak ar ra, hogy a nép sze rû elô adók
gyak ran ma guk is füg gô ség gel küz de nek, va la mint az
ön gyil kos ság ve ze tô ha lá lok a hí res sé gek kö ré ben. Az
imi tá ci ós ef fek tus vizs gá la tá ra szá mos ku ta tás irá -
nyult. A je len ség hát te ré ben az áll, hogy egy hí res sze -
mély ön gyil kos sá gát kö ve tô en meg nô a ha son ló mó -
don el kö ve tett ön gyil kos sá gok szá ma a la kos ság kö -
rében. Ko ráb bi ku ta tá sok ar ra is rá mu tat tak, hogy a
ma gas szin tû ra jon gást mu ta tó sze mé lyek haj la mo -
sab bak utá noz ni olyan po ten ci á li san egész ség ká ro sí -
tó vi sel ke dé se ket, mint az al ko hol- és drog hasz ná lat,
do hány zás vagy az ön sér tés. Szá mos ku ta tás alá tá -
masz tot ta, hogy a túl zott mér té kû ra jon gás össze füg -
gést mu tat kü lön bö zô vi sel ke dé si addikciókkal (pl.
vá sár lás-, internet-, kö zös sé gi ol dal-, sze ren cse já ték-
füg gô ség). Ku ta tá sunk cél ja az volt, hogy meg vizs gál -
juk, va jon a hí res elô adók irán ti erôs ér zel mi kö tô dés
mi lyen mér ték ben já rul hat hoz zá a ra jon gók szer -
hasz ná la tá hoz, és mennyi ben ma gya ráz hat ja ön sér tô
ten den ci á i kat. Online kér dô ívün ket 1763 ma gyar fel -
nôtt (66,4% fér fi, át lag élet kor=37,2 év, szó rás=11,4)
töl töt te ki. Reg resszi ós elem zé sünk ered mé nye ként
azt ta lál tuk, hogy a ma gas szin tû ra jon gás kon zisz -
ten sen be jó sol ta az ön gyil kos sá gi kí sér le te ket és a
szán dé ko san el kö ve tett ön sér tô vi sel ke dé se ket
mind két nem nél. Emel lett a ma gas szin tû ra jon gás
be jó sol ta a ré szeg sé get, a drog hasz ná la tot, va la mint
a nyug ta tók és al ta tók sze dé sét fér fi ak ese tén, míg
eze ket csu pán a pa to lo gi kus szin tû ra jon gás jó sol ta
be nôk nél. Az össze füg gé sek erôs sé ge azon ban cse -
kély nek bi zo nyult, je lez ve, hogy ezek a po ten ci á li san
egész ség ká ro sí tó vi sel ke dé sek nagy részt füg get le nek
a ra jon gás tól. Ered mé nye ink azon ban rá mu tat tak
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ar ra is, hogy a túl zott mér té kû ra jon gás sal jel le mez -
he tô sze mé lyek nél na gyobb va ló szí nû ség gel for dul -
nak elô po ten ci á li san élet ve szé lyes vi sel ke dé sek (pl.
drog hasz ná lat, ön sér tés), mint hét köz na pibb ká ros
szen ve dé lyek (pl. do hány zás, al ko hol fo gyasz tás).
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