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VEZÉRFONAL – TÁJÉKOZTATÓ A SZORONGÁSOS ÉS 
HANGULATI BETEGSÉGEKRŐL 
 
 
TISZTELT PÁCIENSÜNK! 

Amikor ezeket a sorokat olvassa, pszichiátere már ajánlott az Ön által panaszolt tüne-
tekre gyógyszert. Orvosi tapasztalat, hogy jobb kilátásokkal indul és folytatódik a te-
rápia, ha a páciensek minél több és reális információ birtokában vannak egészsé-
gükről és betegségükről. Lényeges, hogy pontos ismeretekkel rendelkezzenek tüneteik-
ről, a kezelés folyamatáról és az alkalmazott gyógyszerektől várható eredményekről. Cé-
lunk tehát a tájékoztatóval az, hogy beavassuk Önt a hangulatzavarok és a szorongásos 
betegségek korszerű orvos-lélektani ismereteibe sikeres gyógyulása érdekében.  

A HANGULAT ÉS A FESZÜLTSÉG KÖZPONTI IDEGRENDSZERI SZABÁLYOZÁSA ALKAL-
MAZKODÁSUNKAT SZOLGÁLJA.  

Érzelmi, hangulati életünket - a környezeti hatásokkal bonyolult kölcsönhatásban - 
idegrendszeri szabályozás alakítja ki. Amikor egészségesek vagyunk, akkor szerveze-
tünk adott időben, a megfelelő helyen és a kellő mértékben reagál a történésekre. Ezek 
egy részét szokásos, érthető mozzanatként éljük át, és tisztában vagyunk hasznossá-
gukkal.  

Magától értetődőnek tartjuk, ha például búcsú, válás, vagy veszteség kapcsán szomorú-
ságot érzünk, ha sérelem esetén zaklatottak, dühösek leszünk, vagy vizsgahelyzetben 
idegesek vagyunk. Hasznosnak ítéljük éberen őrködő "riasztórendszerünk" jelzéseit ak-
kor is, amikor idejében figyelmeztet a félelemérzéssel a veszélyre. s ezzel megóv a túlzott 
kockázatvállalástól. Életünk során megszokjuk, hogy egészséges szervezetünk hangula-
tokkal, érzelmekkel, változó közérzettel reagál a külső eseményekre. Megtanuljuk, és 
természetesnek fogadjuk el azt is, hogy ezek a belső változások időben, színezetükben és 
intenzitásukban illeszkednek a világ eseményeihez, s alkalmazkodásunkat szolgálják.  

Az egészséges mértékű félelem és szorongás a veszélyhelyzetekből való menekülést, vagy 
az ezekkel való megbirkózást készíti elő. A még egészséges mértékű lehangoltság pedig a 
belső energiával való takarékosabb gazdálkodást segíti.  

A BETEGSÉG AKADÁLYOZZA ALKALMAZKODÁSUNKAT.  
 

A modern orvosi szemlélet a depressziós és szorongásos tüneteket nem hiányosságnak, 
hanem egy eredetileg a védekezést szolgáló reakció hibás működésének tekinti. A köz-
ponti idegrendszer szabályozási zavarai átszínezik személyes élményeinket. Ilyenkor a 
depresszió kapcsán jelentkező levertséget, életuntságot. ingerlékenységet múltbéli hi-
bákkal indokoljuk.  
 
A szorongásos zavarokban kifejeződő ideges feszültségre a jelen konfliktusaiban, vagy a 
jövő vészjósló jeleiben keresünk magyarázatot. A fokozatosan csökkenő aktivitás, a telje-
sítményhanyatlás, a kellemetlen helyzeteket kerülni igyekvő életmód már a betegség 
következményei. Ezek már nem szolgálják a célszerű alkalmazkodást. Ha ezt a páciens 
nem ismeri fel, akkor későn fordul orvoshoz, s ezzel késlelteti a gyógyulást.  
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A GYÓGYSZERES KEZELÉS A KÖZPONTI IDEGRENDSZERI SZABÁLYOZÁST ÁLLÍTJA 
HELYRE.  

A depressziós és szorongásos reakciók szabályozásában több agyi központ is szerepet 
játszik. Működésüket számos ún. ingerületátvivő anyag befolyásolja. Ezek közül a szero-
tonin, a noradrenalin és a dopamin a legfontosabb. A tünetek az agyi rendszerek örök-
lött vagy szerzett biológiai sérülékenységén alapulnak. Ennek talaján az ismétlődő 
stresszek kialakíthatják a betegséget.  

Kémiai szinten ilyenkor az ingerületátvivő anyagok harmonikus működése borul fel. Az 
egyensúlyzavart gyógyszerekkel, pszichoterápiával helyre lehet állítani. A fokozatosan 
rendeződő idegi működés a tünetek enyhüléséhez vezet. Ennek köszönhetően csillapodik 
a páciens szenvedése, s jobban meg tudja oldani belső, társas és környezeti konfliktusa-
it.  

Az alábbiakban hét különböző betegségről olvashat. Ezek között megtalálja azt is, amit 
orvosa Önnél megállapított. Ezekben a kórképekben közös, hogy valamennyi az érzelmi-
hangulati élet zavarával jellemezhető, gyakran fordulnak elő egymással szövődve, és si-
keres terápiájuk azonos gyógyszerekkel történhet.  

 

HANGULATI BETEGSÉGEK  

Hétköznapi bánataink  

A szomorúság. a kedvetlenség az emberi tapasztalat egyik legszervesebb eleme. Életünk során 
számos alkalommal élünk át mindannyian ilyen érzéseket. Legfontosabb szerepük érzelmi vesz-
teségeink feldolgozásában van.  

Mindenki életében az egyik legsúlyosabb veszteség, ha egy szeretett személy meghal. vagy ha 
elszakadunk tőle. Súlyosabb betegségeink az élet elvesztésének árnyékát közvetlenül vetik 
ránk. A megöregedés, a változókor, gyakran az élet addig megszokott rendjének felborulása is, 
például a munkahely elvesztése, komoly lelki megrázkódtatást okozhat.  

Az ilyen események után kialakuló levertség legtöbbször magunkba fordulást eredményez. Ez a 
visszavonulás az értelmetlennek tűnő küzdelem befejezésére, feladására ad lehetőséget, ami-
nek révén tartalékolhatjuk az újrakezdéséhez szükséges erőt. A külvilággal együtt átmenetileg 
bezárulnak a jövő lehetőségei is. Ez által a szenvedőt megkíméli az újabb kihívások terhétől. 
időt ad a veszteség feldolgozásának létfontosságú folyamatára.  

Az érzelmi feldolgozást követően enyhül a szenvedés, hangulatunk felenged, a külvilág megtelik 
színekkel, a jövő lehetőségekkel.  
 
DEPRESSZIÓ - Mikor válik kórossá a szomorúság?  

Akkor beszélhetünk betegségről. amikor a lehangoltság, kedvetlenség önálló életre kel: lénye-
gesebb kiváltó ok nélkül felerősödik, tartóssá válik. vagy állandósul. A beteg egyre nagyobb erő-
feszítés árán is csak nehezen tudja fenntartani korábbi teljesítményszintjét, a baj 
előrehaladtával pedig erre képtelen lesz. A munka mellett társas kapcsolataiban is megjelennek 
a problémák.  
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Melyek a depresszió tünetei?  

A legkülönbözőbb lelki működésekben alakul ki szembetűnő zavar, amit a beteg és környezete 
is az illető megváltozásaként él meg.  

A legjellegzetesebb tünet a hangulati élet megváltozása. A kedély búskomorrá válik. Reményte-
lenség és elkeseredettség kínzó érzése alakul ki. amihez állandósuló szorongás, túlérzékeny-
ség és ingerlékenység társul. Szintén igen gyakori az örömérzés és az érdeklődés elvesztése. A 
külvilág iránti érdeklődés elvész, a betegek a korábban örömet jelentő tevékenységeikben nem 
találnak élvezetet, hobbijuk sem érdekli őket, a társasági élettől visszahúzódnak. A szexuális 
élet iránti érdeklődés és vágy is jelentősen lecsökken.  

Alapvető élettani működések is megváltoznak. Az étvágy általában romlik, az étkezést „erőltetni 
kell”, aminek sokszor fogyás a következménye. Ritkábban étvágyfokozódással találkozunk. Az 
alvászavar is általános tünet: időtartama általában csökken, minősége romlik. A betegek nyug-
talanul alszanak, éjjel gyakran felriadnak, korán és fáradtan ébrednek. Gyakran az alvászavar 
miatt kérnek orvosi segítséget.  

Megváltozik a mozgás is. Legtöbbször meglassul a beteg, színtelenül, halkan és a korábbinál 
feltűnően kevesebbet beszél. Ritkábban olyan mértékű zaklatottság alakul ki, hogy a páciens 
képtelen nyugton maradni. Az energia is általában megfogyatkozik. Fáradtak, fásultak, a leg-
egyszerűbb napi tevékenységek elvégzése is meghaladhatja teljesítőképességüket.  

Jellegzetesen károsodik a figyelem és a gondolkodás. Koncentrációzavarok jelentkeznek, a 
gondolkodás meglassul, nehézkessé válik. Egyszerű, mindennapos helyzetekben is döntéskép-
telenné válhatnak. Gyakran irreálisan értéktelennek, feleslegesnek, tehetetlennek érzik magu-
kat. Korábbi apró hibáik miatt indokolatlan lelkifurdalást, önvádlást élhetnek át. Mindezek 
következtében a jövőt is pesszimistán ítélik meg. Kilátástalanság-érzésük halállal kapcsolatos 
és öngyilkossági gondolatokat szül.  
 
Melyek a legfontosabb depressziós betegségek?  

A hangulat csak depressziós jellegű elváltozásaival és annak társuló tüneteivel járó kedélybe-
tegségnek alapvetően két jelentős formája ismert. A súlyos, orvosi kifejezéssel, major depresz-
szió, és az enyhébb, de tartós depresszió, orvosi kifejezéssel, disztímia.  
 
A kedélybetegek egy kis csoportjában a depressziós tünetek mellett időnként túlzott jókedv, 
fokozott aktivitás jellemezte tünetek is jelentkeznek. Ezeket orvosi kifejezéssel bipoláris betegsé-
geknek nevezzük. A kétféle hangulati betegségben észlelhető depressziós állapot nem mutat 
lényeges különbséget.  
 
Meddig állhatnak fenn a tünetek?  

1. MAJOR DEPRESSZIÓ  

Egy-egy depressziós epizód, kezelés nélkül általában fél évig vagy tovább is eltart, keze-
lés hatására azonban a tünetek lényegesen hamarabb múlnak. Az esetek 60%-ában a tüne-
tek teljesen megszűnnek, a páciens a betegség előtti minőségben éli tovább életét. 20-30%-
ban egyes tünetek hónapokig és évekig is fennmaradhatnak. Szerencsére igen ritkán - 5-
10%-ban - a betegség idült lefolyású, a teljes tünetegyüttes fennállhat évekig.  
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Előfordul, hogy ismétlődnek az epizódok. Az egyes epizódokat több éves, tünetmentes idő-
szakok választják el egymástól. Általában igaz, hogy minél több depressziós epizód volt már 
valaki életében, annál nagyobb valószínűséggel fog még egy újabb jelentkezni.  

2. DISZTÍMIA  

Tipikusan a fiatal felnőtt korban, lappangva kezdődik a betegség, lefolyása pedig jellemzően 
hosszú, több évig tart. A tünetek a betegek életének szerves részévé. mindennapi élményévé 
válhatnak, magukról tüneteikkel együtt gondolkodnak: "én ilyen vagyok". "én mindig így vol-
tam".  

A hosszú betegségtartam során a tünetek erőssége változhat, mélypontok és enyhébb idő-
szakok követik egymást, tartósan azonban nem szűnnek meg a tünetek.  

 
Mások is küzdenek ezekkel a betegségekkel?  

1. MAJOR DEPRESSZIÓ  

A népességben egy adott időpontban a nők 5-9%-a, a férfiak 2-3%-a szenved major de-
presszióban, tehát hazánkban több mint fél millió ember! A major depresszió kb. 2x gya-
koribb a nők között. Az előfordulási gyakoriság független az iskolázottságtól, a jövedelmi vi-
szonyoktól, családi állapottól. Viszont a depressziós emberek vérrokonai között 2-3x gyako-
ribb a betegség kialakulása, mint az átlagnépességben. A rokonok között gyakrabban fordul 
elő alkoholfüggőség is.  

2. DISZTÍMIA  

Egy adott időpontban a népesség 3%-a szenved disztímiában, országunkban tehát több 
mint háromszázezer ember! Nők között 2-3x gyakrabban fordul elő, mint férfiaknál. Major 
depresszióban szenvedők vérrokonai között a disztímia gyakoribb, mint az átlagnépesség-
ben.  

Más betegség is társulhat a depresszióhoz?  

A major depresszió és a disztímia leggyakrabban egymással szövődik, de alkoholfüggőség, pá-
nikbetegség, kényszerbetegség, evészavarok és egyes személyiségzavarok is gyakran társulnak 
hozzájuk.  

Gyógyítható a depresszió?  

A DEPRESSZIÓ GYÓGYÍTHATÓ!  

A terápia a legkorszerűbb orvosi ismereteknek megfelelően gyógyszeres kezelésre alapozott, 
amelyet pszichoterápiával együtt alkalmaznak. A páciensek a major epizódok során intenzí-
vebb kezelést, időnként kórházi ellátást igényelnek. Az idült lefolyású major depressziós és a 
disztímiás esetek kezelését rendszeres, szakszerű gondozásra kell alapozni.  
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GENERALIZÁLT SZORONGÁSOS ZAVAR  

Hétköznapi aggodalmaink  

"Mikor ér már haza, csak nem történt vele valami?", "Induljunk már, inkább hamarabb érjünk 
oda!", "Óvatosan vidd", "Csomagoljunk gyerekek, kezd beborulni! " , "Mi lesz, hogyha nem jól 
adom össze a számlákat!"  

Mi a közös ezekben az ismerős mondatokban? Egyfelől, hogy életünkben számtalan hasonlót 
hallottunk és mondtunk már, másfelől a mögöttük rejlő szándék. A cél elkerülni, megelőzni az 
események várhatóan kedvezőtlen alakulását, és csökkenteni a jövőben rejlő bizonytalanságot. 
Ez az óvatoskodó beállítódás magunk és környezetünk megszokott állapotának megóvását 
szolgálja. Megfontolt életvezetést, bölcs előrelátást testesít meg. Az élet kiszámíthatatlan meg-
próbáltatásai között sikeres alkalmazkodásunk egyik legmegbízhatóbb módja a felkészülés és a 
megelőzés. Ezt egészen kicsi korunktól tanítja és neveli belénk a család és a társadalom nor-
máiban tükröződő hagyomány. Még népköltészetünk. meséink és szólásaink jelentős része is 
óvatosságra int.  

Mikor válik kórossá az aggodalom?  

Akkor beszélhetünk betegségről, amikor az aggályoskodás felerősödik, elhatalmasodik, egyszer-
re több eseményre vagy tevékenységre is kivetül. Egyre több időt vesz igénybe, tartóssá válik, 
állandósul. Megjelennek a feszültség testi kísérő tünetei is. A betegnek olyan érzése alakul ki, 
hogy elveszíti kontrollját tünetei felett. Mindezek miatt jelentős szenvedést él át, nehézségek 
jelentkezhetnek társas kapcsolataiban és munkájában is.  

Melyek GAD tünetei?  

A "Generalizált szorongásos zavar" (angol szóösszetételbó1 származó rövidítéssel: GAD) a páci-
ensek panaszai és tünetei előterében álló tartós szorongás megjelölésére használt orvosi kifeje-
zés. Lényege a legkülönbözőbb, akár hétköznapi dolgok feletti eltúlzott és leküzdhetetlen aggó-
dás.  
 
Tünetei két fő csoportba sorolhatók:  

A) félelem teli várakozás, aggodalom  

B) testi tünetek/panaszok 

A. Aggodalom: túlzott szorongás és félelem. amely egyidejűleg több élethelyzettel vagy te-
vékenységgel kapcsolatban naponta előfordul. A páciensek mindennapi életeseménye-
ik miatt aggódnak. Gyakran fejezik ki attól való félelmüket. hogy ők. vagy valamely ro-
konuk hamarosan megbetegszik, esetleg balesetet szenved. Aggódhatnak foglalkozási fe-
lelősségük. munkahelyük elvesztése vagy pénzügyeik miatt. de apróságokkal kapcsolat-
ban is, például a házimunkák elvégzése, elromlott háztartási eszközeik, vagy amiatt. 
hogy elkésnek valahonnan, Ha az aggodalom csökken is az egyik problémával kapcsolat-
ban, gyakran egy új dologgal kapcsolatban felerősödik. A legnehezebb az, hogy a sze-
mély nehezen tudja félelem teli gondolatait elterelni, és alig, vagy egyáltalán nem tudja 
aggódását elnyomni. Emiatt szorongása, félelme, a problémákon való rágódása órákat. 
akár napjának jelentős részét is kitölthetik.  
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B. A szorongás testi tünetek és panaszok formájában is megnyilvánul: izomfeszülés, fáj-
dalom. remegés, fáradékonyság jelentkezhet. Ezt kísérheti belső nyugtalanság, feszült-
ség, ingerlékenység, ellazulásra való képtelenség, a gondolkodás nehezítettsége és alvás-
zavarok is.  
 
Az alapvető tünetek gyakran együtt járnak a zsigeri működések zavaraival: pl. tenyér-
izzadás, szájszárazság, verejtékezés, émelygés, hasmenés, gyakori vizelésinger, nyelésza-
var, stb.  

A betegek az aggódásaikat igazoló mozzanatokra fogékonyabban dolgozzák fel környezetük jel-
zéseit. Figyelmük felfokozott, a jövő számukra fenyegetőnek tűnő eseményeit mérlegelve haj-
lamosak a lehető legrosszabbra készülni. A valósnál kedvezőtlenebbnek ítélik helyzetüket, lehe-
tőségeiket. Emellett az önmagukról kialakított vélelmeik is döntően negatív színezetűek.  

Meddig állhatnak fenn a tünetek 

A páciensek gyakran úgy fogalmaznak, hogy nem volt életüknek szorongástól mentes szakasza. 
Csupán viszonylag hosszú idő alatt érik meg bennük a felismerés, hogy tartós feszültségük, 
aggodalmaskodásuk nem átlagos. Nehezen határozzák el, hogy orvosi segítséget kérjenek.  

A betegség lefolyása elhúzódó, időtartama több év is lehet. A nagy türelmet igénylő kezelés so-
rán a tünetek erőssége változhat, mélypontok és enyhébb időszakok követik egymást. Stresz-
szekkel összefüggésben gyakran tapasztalhatunk állapotrosszabbodást.  

Mások is küzdenek ezzel a problémával?  

A lakosság másfél százaléka szenved ebben a betegségben, hazánkban kb. 150.000-en! Több-
ségük nem ismeri fel a panaszok lényegét, emiatt ritkán fordulnak pszichiáterhez. Halmozódó 
testi tüneteik miatt inkább belgyógyászati szakrendeléseket keresnek fel, ezzel gyakran tévutak-
ra terelődik az eredeti probléma.  

A szorongásnak ez a formája gyermekekben is kialakulhat. Ők általában iskolai vagy sportbeli 
teljesítményükkel, akár alkalmasságukkal kapcsolatos félelmektől szenvednek.  

Más betegség is társulhat a GAD-hoz?  

A generalizált szorongásos zavar egyik legjellemzőbb vonása, hogy szinte minden esetben 
együtt jár más betegségekkel! Lelki, mentális zavarral 90%-ban társul. Leggyakrabban vissza-
térő depresszióval, alkoholfüggőséggel, vagy más szorongásos kórképekkel szövődik. Egyéb, 
stresszel kapcsolatos testi tünetek és betegségek (pl. irritábilis vastagbél szindróma. fejfájások) 
szintén gyakori kísérői a GAD-nak.  

Gyógyítható a GAD?  

A Generalizált szorongásos zavar gyógyítható. A terápia a legkorszerűbb nemzetközi orvosi el-
veknek megfelelően gyógyszeres kezelésre alapozott, melyet pszichoterápiával együtt is al-
kalmaznak.  
 
A hosszú távú és hullámzó lefolyásnak megfelelően két kezelési terv javasolt. Az "alapkezelés" 
tartós, általában egy évnél hosszabb. Az erre épülő "kríziskezelés" a szorongások heveny felerő-
södése idején alkalmazott. Alapkezelésre antidepresszánsok és egyes szorongásoldók, kríziste-
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rápiára pedig pszichoterápiás eljárások mellett az általánosan használt szorongásoldók javasol-
tak.  

A GAD-os páciensek rendszeres gondozást igényelnek. Cé1, hogy a páciens megismerve álla-
potának testi, lelki, környezeti összefüggéseit problémája leküzdésének "szakértőjévé" váljon.  

 

PÁNIKBETEGSEG  

Hétköznapi pánik  

A pánik és a páni félelem kifejezéseket a köznyelv is használja. Azt talán kevesebben tudják, 
hogy a szó valójában a kissé barátságtalan külsejű ógörög pásztoristen, Pán nevébó1 szárma-
zik, aki gyakran lelte kedvét emberek, állatok rémítgetésében. Életünk során egészségesen is 
előfordul, hogy fenyegető vagy veszélyes helyzetekben "pánikol" valaki, vagyis a szorongásos 
roham tüneteit produkálja. Ilyenkor, a szélsőséges helyzet okán érthetőnek és természetesnek 
tartjuk, ha a bajba jutott zihál, reszket, szíve hevesen dobog, szája kiszárad, elgyengül, viselke-
dése félelmet, rettegést tükröz, majd a baj elmúltával megnyugszik, mindez oldódik. A köznyelv 
a pánik kifejezést használja még néhány tömeglélektani jelenséggel kapcsolatban is, pl. "kitört a 
pánik", e jelentésében azonban másról van szó.  

Mikor mondjuk betegségnek a pánik tüneteit?  

A pánikbetegség orvosi értelemben kórisme, azaz diagnózis. A betegség testi tünetei és a beteg 
által átélt igen kellemetlen élmények hasonlatosak ugyan a legdurvább ijedtség, rettegés kap-
csán jelentkező állapotokhoz, csakhogy a tünetek indokolatlan váratlansággal. a legkülönbö-
zőbb időközökben és helyzetekben, rohamszerűen törnek a betegre. Jelentkezésének visszaté-
rő, kiszámíthatatlanul ismétlődő jellege az egyébként tünetmentes, rohamok közötti időszako-
kat is aggodalmakkal színezi át. A pánikbetegség diagnosztikai ismérvei kidolgozottak. Felisme-
rése a pánikroham tüneteinek és a zajlás jellegzetességeinek azonosításán túl a lehetséges bel-
gyógyászati kórokok (pl. pajzsmirigy túlműködés) kivizsgálásán és esetleges droghatás (pl. kof-
fein) kizárásán alapul.  

Melyek a pánikbetegség tünetei?  

A pánikbetegség a szorongásos zavarok egyike: visszatérő, váratlan szorongásos rohamok so-
rozata. A tünetek hirtelen fejlődnek ki, átlagosan tíz perc alatt maximálissá erősödnek és féle-
lemérzéssel, rendkívül rossz közérzettel jellemezhetők. Az alábbi izgalmi jelek változatos kom-
binációkban lehetnek jelen:  

 Heves szívdobogás, szapora szívritmus  
 Izzadás 
 Remegés vagy reszketés 
 Fulladás vagy légszomjérzés 
 Fuldoklás, gombócérzés a torokban 
 Mellkasi fájdalom, szorítás vagy mellkasi kényelmetlenség érzése 
 Hányinger vagy kellemetlen hasi érzés 
 Szédülés, bizonytalanság vagy ájulás érzése 
 A realitással való kapcsolat elvesztésének érzése vagy mintha elszakadna saját magától 
 A megőrüléstől vagy az önkontroll elvesztésétől való félelem 
 Halálfélelem 
 Zsibbadás, érzéketlenség, bizsergés 
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 Hidegrázás vagy kipirulás, hevülés 
 
Meddig állhatnak fenn a tünetek?  

Egy-egy roham kíméletlen szenvedést okozhat ugyan, de mindenféle segítség nélkül (ilyen ta-
pasztalat is van) 5-30 perc alatt lezajlik. A kezdeti pánikrohamok többnyire orvosi sürgősséget 
jelentenek, amelynek (rutin EKG, labor) eredménye az, hogy szervi betegségre utaló jel nincs. 
Sok múlik az ellátó orvos mondatain. Vajon meg tudja e nyugtatni páciensét? Gondol-e a kez-
dődő pánikbetegség diagnózisára, esetleg további rejtett, újabb szorongásokat keltő betegség 
gyanúját mélyíti el?  

Ha a pánikrohamok ismétlődnek, a beteget részletes kivizsgálásra kell utalni. Típusos, hogy a 
különböző szerveket érintő panaszokat, tüneteket, a beteg személyes közbenjárásával szív-, 
gyomor-, idegspecialisták vizsgálják. Többnyire azzal az eredménnyel, hogy szervi betegség 
kizárható. Eközben, persze érthető módon, a páciensben kialakul egy állandó félelem egy eddig 
fel nem tárt betegségtől és folyamatosan a következő roham lehetőségétől. Különösen, ha a 
diagnózis és a megfelelő kezelés késlekedik.  

Mások is küzdenek ezzel a problémával?  

Igen, a nők 3-6%-a, a férfiak 1-2,5%-a szenved élete során pánikbetegségben, Típusos, hogy a 
húszas évek elején kezdődnek a rosszullétek, kb. 80%-ban 30 éves kor előtt, A 40 év feletti kez-
det ritka. 

Más tünetek társulhatnak a pánikbetegséghez?  

A pánikrohamokat átélt betegben érthető módon kialakulhat a következő rosszulléttől való, elő-
re vetített félelem. Gyakori "szövődmény", hogy mind több olyan helyzetet igyekszik elkerül-
ni, amelyik számára nem tűnik biztonságosnak. Sajátos óvintézkedésekkel veszi körül magát, 
Mivel a szorongást keltő helyzetek egyik jellegzetes mintázata a tértől való félelem, így a görög 
piactér és félelem kifejezésekből agorafóbiának nevezzük a pánikbetegségnek ezt a változatát, 
Emellett ismert a tény, hogy előfordul más szorongásos kórképpel, valamint depresszióval való 
kapcsolódása is.  

"Mégis beteg a szívem" - gondolhatja megnyugtató orvosi magyarázat nélkül az a páciens, aki-
nek az ultrahang diagnosztika "mitrális prolapszus szindróma", (MPS) vagyis a főütőér billen-
tyűjének gyengeségéről szóló leletet ad ki. Igen gyakran együtt járó jelenségről van szó, ami nem 
oka a pánikbetegségnek. Valójában az MPS az egészséges fiatal hölgyek 15- 17%-ában pánikbe-
tegségtől függetlenül is előfordul.  

Gyógyítható a pánikbetegség?  

Szakszerű orvosi ellátás mellett az esetek kb. fele egy-két év alatt tünetmentessé válik. Ha 
azonban öt év múltán kérdezzük. a páciensek tizede számol be stabil gyógyulásról, fele javulás-
ról. Az adatok és orvosi megfigyelések egybehangzóak: a pánikbetegség többnyire hosszú lefo-
lyású. Ennek során tünetmentes időszakok és változó erősségű panaszok jellemzik. A gondo-
zásnak mindvégig lényeges eleme a beteg partneri együttműködése. A mindenkor elengedhe-
tetlen gyógyszeres kezelést olykor pszichoterápiás eljárásokkal (pl.: relaxáció, légző gyakorlatok) 
egészítik ki.  
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KÉNYSZERBETEGSÉG  

Hétköznapi kényszereink 

Mindennapi életünkben számos élményünk van, ami a "kényszer" jellemzőit mutatja. Ezek 
azonban csak átmenetiek, enyhék és ártalmatlan ok. A hétköznapi kényszerek sokszor konkrét 
tudatosulás nélkül, automatikusan futnak, szinte program szerint. mint például a reggeli ké-
szülődés, öltözködés felcserélhetetlen sorrendiségű eseményei. Máskor meglepődve ébredünk 
jelenlétükre egy dallam, unásig való dúdolgatásakor, vagy nehezen szabadulunk a kételytől, 
bezártuk-e az ajtót, nem hibáztunk-e el valamit. Mivel kényszereink lényegében szorongást 
csökkentő hatásúak, fokozott stresszt jelentő élethelyzetekben akár fel is erősödhetnek. Ezek-
kel a cselekvéseinkkel általában azonosulunk, nem kíséri őket rossz érzés. Illeszkednek napi-
rendünkbe, és később sem érzünk szégyent miattuk.  

Vannak olyan emberek is, akiknek szokásai már "kényszeres személyiségvonássá" váltak. Gon-
doljunk csak a végletesen pedáns, a tisztaságra kínosan ügyelő, a tökéletességre törekvő, vagy a 
feleslegessé vált tárgyaktól megválni képtelen, feladatait lassú piszmogással végrehajtó ismerő-
seinkre.  

Mikor válnak kórossá a kényszerek?  

Amikor betegségről van szó, az élmények minősége és mennyisége is megváltozik. A tünetek 
terebélyesednek, egyre több időt vesznek igénybe, fokozódó szenvedéssel járnak. Az értelmet-
lenné váló tünetek miatt átélt szégyen sokszor még a közvetlen családtagokkal szemben is tit-
kolózáshoz vezet. Ez jelentősen megnehezíti a segítség kérését, a szakemberhez fordulást.  

Melyek az OCD tünetei?  

A betegség megnyilvánulhat kényszergondolatok és kényszercselekvések formájában. A ket-
tő együtt is gyakori. A gondolatokra és a cselekvésekre is jellemző, hogy a páciens általában 
értelmetlennek, kényszerítőnek éli meg. Felismeri, hogy ezek saját pszichés működései, de 
nem tud vele azonosulni. Mégsem képes akaratlagosan feltartóztatni, féken tartani. A szándé-
kos kontroll kísérlete gyakran még erőszakosabbá teszi a gondolat betolakodását, vagy a cse-
lekvés ismétlésének kényszerét. Az ellenállás elviselhetetlenné növeli a feszültséget, az engedel-
meskedés pedig csak átmeneti és egyre rövidebb enyhülést hoz.  

A kényszergondolatok olyan visszatérő, akaratlanul a gondolkodás központjába tolakodó ötle-
tek, képzetek, amelyeket a páciens bár sajátjaként ismer fel, mégis "énidegennek" él meg. Tar-
talmuk általában kínzó, riasztó, visszataszító. Védekezésként megpróbálja elnyomni, más gon-
dolattal, cselekvéssel semlegesíteni.  

A kényszercselekvések olyan ismétlődő, de célirányos magatartásformák. amelyeket gyakran 
valamilyen kényszergondolatra válaszul tesz a páciens. Célja a feszültség csökkentése, vagy 
valamilyen vélt, fenyegető veszély, vagy nem kívánatos esemény elhárításának szándéka. Az 
elkerülni kívánt esemény valószínűtlen, és nincs reális összefüggésben a cselekvéssel. A páci-
ens felismeri viselkedésének eltúlzott, haszontalan vagy fölösleges voltát, de azzal felhagyni kép-
telen.  

Kétségtelenül betegségről van szó, ha ezek a tünetek komoly szenvedést okoznak, ha napi egy 
óránál több időt vesznek igénybe, ha zavarják a napi tevékenységet a hivatásban, a családban, 
vagy a társas kapcsolatokban.  
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Milyen kényszergondolatok fordulnak elő?  

Leggyakoribbak a beszennyeződéssel kapcsolatos aggodalmak. Sokszor észlelhető kételkedés, 
kóros felelősségérzet. A betegségektó1 való eltúlzott félelem is gyakori panasz. Elég általánosak 
a renddel, szimmetriával kapcsolatos kényszergondolatok. A kényszerítő gondolat időnként 
valamilyen agresszív, romboló késztetés formájában mutatkozik meg. Sokszor a páciens vallott 
értékítéletével ellentétes szexuális ötletek jelentkeznek. Gyakori, hogy a fenti tartalmú gondola-
tok egymással is kombinálódnak.  

Melyek a leggyakoribb kényszercselekedetek?  

A kényszercselekvések sokszor a kényszergondolatra válaszul adott elhárítási próbálkozások. 
Ennek megfelelően a beszennyeződéssel kapcsolatos aggodalmak hatására tisztálkodási, taka-
rítási kényszerek alakulhatnak ki.  
 
Következményként a páciens krónikus bőrgyulladástól szenvedhet a tisztítószerek irritáló hatá-
sa miatt. A kételkedéssel, szimmetriával kapcsolatos kényszergondolatok következtében leg-
gyakrabban ellenőrzési, számolgatási kényszerek jelentkeznek. Gyakran cél és megnyugvás 
nélkül ismételgetett kérdezgetés maga a tünet. A különböző kényszercselekvések is kombiná-
lódhatnak.  
 
Mások is küzdenek ezzel a problémával?  

Ez az egyik leggyakoribb pszichés megbetegedés. Ennek ellenére ritkán kerül orvosi kezelésre. 
Élete során a népesség 2-2,5%-a betegszik meg. Ez Magyarországon körülbelül 200.000 em-
bert érinthet. A már említett szégyenérzés a hatékony terápia legkomolyabb akadálya.  

Más tünetek társulhatnak a kényszerbetegséghez?  

Gyakran kíséri súlyos depresszió, alkoholbetegség, gyógyszerfüggőség, pánikbetegség.  

Gyógyítható a kényszerbetegség?  

Ma már hatékony terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre. A hosszú ideig kezeletlen esetek 
gyógyhajlama rosszabb. Tünetmentesség ugyan nem mindig érhető el, de a páciensek 60%-ánál 
jelentős a javulás. Ez a makacsabb esetekben hónapokat is igényelhet. A betegség hajlamos a 
kiújulásra, ezért hosszú távú kezelés javasolt.  
  

SZOCIÁLIS FÓBIA  

Hétköznapi lámpaláz  

Jelentős vagy éppen köznapi szerepléssel járó félelemérzést mindenki tapasztal élete során. A 
figyelem. az érdeklődés, az elvárások reflektorfényében keletkező lámpaláz intenzitása sok té-
nyezőtől (pl. helyszín, létszám, gyakorlottság, téma stb.) függhet. Sajátságai a szorongás tünete-
ivel (szívdobogásérzés, szájszárazság, reszketés stb.) azonosak. Sokaknak külön "módszerük" is 
van arra, hogyan lehet felülkerekedni az egyébként természetesnek tartott, és mindenkor vál-
lalható lámpaláz élményén és kísérő tünetein.  
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Mikor tartjuk betegségnek?  

A fóbia görög eredetű szó, mint orvosi szakkifejezés leküzdhetetlenül erős irtózást, alaptalan 
félelmet, beteges iszonyt jelent. Segítséget igénylő állapotként tarthatjuk számon, amikor a 
nyomában megjelenő kellemetlen szorongás, szenvedés, vagy a következményeként szerveződő 
elkerülő viselkedés azonosítható. A szociális szorongás szűkítheti, akadályozhatja a beteg tel-
jesítményének, életvezetésének kibontását, vagy társas lehetőségeinek esélyeit. Egyénileg jelen-
tős különbségek vannak abban, hogy a tömeg előtt tartott előadás, vagy már egy kisebb csoport 
előtti feladatvállalás is fóbiás helyzetet jelent-e. Egyértelműen betegségnek tekintjük. ha a fóbia 
tünetei a társas aktivitás beszűkülésével járnak, hátrányt és az életminőség romlását ered-
ményezik.  

Melyek a szociális fóbia tünetei?  
 
Szociális fóbiás személy számára a társas helyzet jelent uralhatatlan félelmet, kontrollálhatat-
lan szorongást, sokszor vállalhatatlan szenvedést. Többnyire félnek társadalmi szerepvállalással 
járó, vagy előadói teljesítményt igénylő helyzetektől tömegben beszélni, társaságban megnyil-
vánulni. Gondot jelent számukra mások tekintetének kitett helyen írni, enni, esetleg váróte-
remben tartózkodni, koncertet, kiállítást látogatni, vagy pl. nyilvános WC-t, mosdót használni. 
Előre vetített félelmük vonatkozhat arra is, hogy megalázó helyzetbe kerülhetnek, ha majd za-
varba jönnek, a szorongás látható jeleit mások észreveszik. A beteg számára problémás inger-
helyzet azonnali, a pánikrohamra jellemző szorongásos választ provokál. A szociális szoron-
gással küzdő ember tisztában van félelmeinek ésszerűtlenségével, túlzott szorongásaival, segít-
ség nélkül azonban tehetetlen és kiszolgáltatott. Szenvedés árán viseli az állapotot vagy kiala-
kítja a fóbiákra általában is jellemző elkerülő magatartást, amely a további szociális elszigetelő-
déshez vezet.  
 
Meddig állhat fenn a szociális fóbia?  

A szociális fóbia hosszú lefolyású betegség, amelynek szociális hátrányai az élettörténet részévé 
válnak, annak minőségét rontják. Elképzelhető, hogy ritkán, kezelés nélkül is enyhülnek a tü-
netek, de lényegesen jobb esélyt kap a beteg, ha vállalja a hosszú. rendszeres és sokszor fenn-
tartó terápiát jelentő gyógyszerszedést.  

Mások is küzdenek ezzel a problémával?  

Nem betegségszintű szociális szorongással, jóval többen küzdenek életük során, mint 
amennyien erről orvosuk előtt beszélnek. Az orvosi kórismézés kritériumai szerint értékelt hazai 
felmérés 6,4% előfordulást talált. A betegség indulása többnyire a serdülő, ill. a felnőttkor kez-
detére tehető.  

Más tünetek társulhatnak a szociális fóbiához?  

Nemcsak a szociális szorongással párhuzamosan, hanem már azt megelőzően is gyakran fordul 
elő más szorongásos betegség, depresszív hangulat, alkoholfogyasztás, droghasználat. Ez 
utóbbi probléma társulása, mint sikertelen öngyógyítási kísérlet is értelmezhető, ami csak 
tetézi a bajt.  

Gyógyítható a szociális fóbia?  

Enyhe esetekben az időben kezdett pszichoterápia önmagában is elegendő lehet. Erős szoron-
gás, esetleg rögzült tünetek esetén a gyógyszeres kezelés még a pszichoterápiás program mellett 
is feltétlenül ajánlott. A következetesen vezetett kezelésnek mindenkor része az orvos és betege 
közötti konzultáció.  
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A gyógyszeres szorongás szabályozás kedvező hatása mellett a paciens fokozatosan átalakítja 
életvitelét. Egy felmérés alkalmával egy év után a páciensek negyede volt tünetmentes. Szaksze-
rű terápia mellett is előfordult, hogy a beteg tünetei csupán enyhültek.  

 

POSZTTRAUMAS STRESSZBETEGSEG (PTSD)  
 
Ez az a pszichés megbetegedés, ahol talán legegyértelműbb az oksági összefüggés a kiváltó 
esemény és a bekövetkező tünetek között. A tünetek - bár más elnevezés alatt - már a 19. szá-
zadban is ismertek voltak. Elsősorban a háborúban részt vett katonák funkciózavarait, lidérces 
álmait írták le, amelyeket az ütközetek okozta súlyos lelki sérülésekkel magyaráztak. Később 
váltak ismertté azok a leírások, amelyek az ipari katasztrófákat átélt polgári lakosság pszichés 
zavarairól szólnak. A betegség mai értelmezése a II. világháború után alakult ki: a háború túl-
élői, majd a vietnámi veteránok esetei körvonalazták a PTSD mai kritériumait. A napjainkban 
zajló háborúk, a természeti katasztrófák, a súlyos közlekedési balesetek és az erőszakos bűn-
cselekmények tömegesen hozzák létre a kialakulás feltételeit.  
 
Súlyosan traumatizáló élmény mindenkiben előidéz pszichés változásokat, működési zavaro-
kat. Azonos esemény nem mindenkiben alakít ki azonban betegséget. Tünetek akkor alakulnak 
ki, ha az egyén "megküzdő" képességét meghaladja a stressz erőssége. Mint a szorongásos vagy 
hangulati betegségek legtöbbjében, PTSD esetén is a normálisan megjelenő eltérések felerősö-
dése, időben tartóssá válása alakítja ki azt a minőségileg is eltérő állapotot, ami már kimeríti a 
betegség kritériumait.  
 
Melyek a PTSD tünetei?  
 
A tünetek három nagyobb csoportba sorolhatók:  
 

1) az első csoportba azok az élmények tartoznak, amelyek az átélt trauma, különböző mó-
dokon való újraélését jelentik. A trauma képei tolakodóan visszatérnek, akár éber álla-
potban bevillanásokként, akár kínzó álmok képében. A páciens fokozott lelki fájdal-
mat és érzelmi választ él át az eseményre emlékeztető helyzetekben.  
 

2) a második csoportba a trauma elkerülésének és az érzelmi válaszkészség beszűkülésé-
nek változatos tünetei tartoznak. Ilyen például az eseményre emlékeztető gondolatok, 
helyzetek elkerülése, valamilyen fontos szempont felidézésének képtelensége. Gyakori a 
másoktól való elidegenedés, elkülönülés érzése. Másoknál jelentős aktivitáscsökkenés 
alakul ki egyébként fontos cselekvésekben. Az érzelmi beszűkültség érzése is gyakori 
tünet.  
 

3) A harmadik csoportba különböző izgalmi tünetek tartoznak, amelyek folyamatosan jelen 
vannak: az alvászavar, a pihenésre, lazításra való képtelenség, ingerlékenység, figyelem-
zavar, fokozott éberség, ijedősség.  

 
A diagnózis kimondásának feltétele a panaszok legalább egy hónapos fennállása.  
 
Milyen esemény hozhat létre PTSD-t?  
 
Ez a betegség azoknál alakulhat ki, akik az átlagos emberi élmények, tapasztalatok körén kívü-
li eseménnyel szembesültek, résztvevői vagy szemtanúi voltak. A traumás esemény mindig sú-
lyos: vagy halálos kimenetelű, vagy az önmaga vagy mások életét, testi épségét veszélyeztető 
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volt. Az esemény bekövetkeztekor a későbbi pácienst félelem, tehetetlenségérzés, rémület töltöt-
te el. Ezen feltételeknek a világban zajló háborúk, megtorlások mellett a természeti és ipari ka-
tasztrófák, a súlyos közlekedési balesetek, tömegkatasztrófák, az erőszakos bűncselekmények 
maradéktalanul megfelelnek.  

Mások is küzdenek a problémával?  

Átlagos népességben életük során az emberek 1-2%-a betegszik meg. A rizikócsoportok meg-
betegedési valószínűsége jóval nagyobb: a súlyos pszichés traumát elszenvedett embereknek 
nagy átlagban körülbelül 15%-a, bűncselekmények áldozatainak akár 40-50%-a is megbete-
gedhet. Lefolyása megfelelő kezelés híján krónikussá is válhat, évekig elhúzódhat.  

Más tünetek társulhatnak a PTSD-hez?  

Az átlagnál jóval gyakrabban szövődhet súlyos depresszióval, más szorongásos kórképpel. Az 
„öngyógyítási próbálkozás” könnyen alkoholfüggőséghez, droghasználathoz vezethet.  

Gyógyítható a PTSD?  

Komplex kezelése a leghatékonyabb. Egyfelől a korszerű antidepresszáns készítmények, 
esetenként antiepileptikumok. másfelől a különböző - kognitív. támogató vagy belátáson alapu-
ló - pszichoterápiák révén érhető el gyógyulás. Leghatékonyabbak a két módszer kombinációi. 
Az egyes panaszok nem azonos tempóban javulnak. Leghamarabb az átélt trauma Újraélésének 
különböző tünetei. a betolakodó képek, az emlékek "visszacsapásai" és a fokozott izgalmi alap-
szint javulnak. Az elkerülő viselkedés általában csak később kezd enyhülni.  
 

 

KEVERT SZORONGÁSOS ÉS DEPRESSZIÓS ZAVAR  

Ennél a betegségnél depressziós és szorongásos tünetek egy időben fennállnak, megközelítőleg 
egyforma súlyossággal. A tünetek viszonylag enyhék, de idült lefolyásúak. Nincsenek olyan 
sajátos, jellegzetes tünet-kombinációk, amelyek a többi szorongásos vagy depressziós betegsé-
geket jellemzik, ugyanakkor az említett kórképek tünetei részlegesen felismerhetők.  

Tekintettel arra, hogy a betegség eredetében hasonló mechanizmusok játszanak szerepet, mint 
a rokon kórképek esetén, a kezelés elvei és gyakorlata azokét követi. Kiemelt szerepe van az 
egyénileg megválasztott gyógyszeres terápiának és a rendszeres gondozásnak.  

A panaszok és tünetek pontosításához, megértéséhez ajánljuk a Vezérfonal előző fejezeteit.  

Kezelése  

A szorongásos és depressziós betegségek gyógyíthatók. Kezelésük - egyénenként változó mér-
tékben - lelki és gyógyszeres terápiára alapozott. A pszichoterápia az orvos és betege közötti 
közvetlen kommunikáció segítségével a panaszok hátterében meghúzódó lelki és társas problé-
mákat kezeli. Több hatékony módszer ismeretes, melyek közül a kezelőorvos választhat, és a 
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beteg egyéniségére szabva alakítja ki a terápiát. Ami a biológiai terápiát illeti, az orvostudomány 
hatékony gyógyszereket fejlesztett ki az utóbbi évtizedekben. Az új típusú antidepresszáns ké-
szítmények a panaszokért felelős idegrendszeri egységek működését célzottan korrigálják. 
Eközben alig, vagy egyáltalán nem okoznak zavaró mellékhatásokat. Időnként azonban előfor-
dul, hogy az enyhe és átmeneti mellékhatások megelőzik a panaszok enyhülését. Ezért lehet, 
hogy kezdetben látszólag még fokozódhatnak is a panaszok. A tünetek oldódásához egyénen-
ként változó módon ugyan, de általában 10-14 nap szükséges. A javulás ezt követően indul 
meg, majd hetekig tovább folytatódik, legjobb esetben a gyógyulásig.  

A korszerű hangulatjavítók sajátosságai lehetővé teszik a napi egyszeri bevételt. Egy tabletta 
tartalmazza az átlagos optimális dózist. Az adagolás így egyszerű, hatékony. Az egyedi beállí-
tás során azonban, a kezelő orvossal való konzultáció szerint, el lehet, olykor el kell térni. Elő-
fordul, hogy a további javulás érdekében a gyógyszer dózisának emelésére van szükség, vagy a 
bevétel időpontját kell módosítani. Például, ha a gyógyszer élénkít, reggel érdemes bevenni. Más 
esetekben inkább bágyaszt, álmosít, ilyenkor este javasolt szedni.  

Széleskörű tapasztalatok alapján derült fény arra, hogy minél tovább tart a jó állapot fenntartó 
kezelése, annál kisebb a későbbiek során a tünetek kiújulásának veszélye. Mindez azt üzeni 
számunkra, hogy jó ütemű gyógyulás esetén is legalább egy éves fenntartó kezelés javasolt. 
Egy év után a gyógyszer elhagyásának javallatát, módját, ütemét a kezelő orvos határozza meg.  
 


