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ápolnak, nehéz kérdésekkel
kell szembenézniük.
Mit tehetnek, hogy meg-
könnyítsék közös életüket?
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OVALAHOGY IT}AS!
Ma Magyarországon
minden negyedik ember
pszichiátriai problémával
Azoknak a családoknak,
ahol mentális beteget

azánkban, akárcsak a nyugati
világban, sok ember szorong'
küzd pánikkal' fobiákkal'
alvászavarra|. ál landó lehan-

golrságga|. A feszültséget alkohollal,
nikotinna|' droggal, nyugtatókkal oldja,
kényszeresen koplal vagy zabá|, hánytatja
magát, emberi kapcsolatai szétzilálódnak.
Sokkal több embernek kellene segítség,
mint ahányan kapnak, mint ahányan egy.
általán felismerik' hogy baj van.
A pszichiátriai betegség tág fogalom. Ide
tartoznak a mentális (gondo|kodásbéli) és
a pszichés (ézelmi és a viselkedési) zavarok
is. A kialakulásért testi, lélektani, szociáis,
kulturá.lis és örökletes tényezők bonyolult
kölcsönhatásai a felelősek. Mint a laóni-
kus betegségek általában, a pszichiátriai
problémák is komoly terhet jelentenek a

családnak, a barátoknak és persze leginkább
a szenvedőnek. Megváltozik a mindenna-
pok rendje, átalakulnak a kapcsolatok, extra
költségek és feladatok jelentkezhetnek,
elmaradnak a megszokom társas tevékenysé.
gek. Mindezeken felü| a pszichiátriai beteg-
ségekhez kapcsolódó tévhitek és előítéletek
még jobban megnehezítik az életüket.

''Amíg élelt' nem lesz egyedül!''
Ildihó intel|igens, harmincnyolc éves nő.
Tüdományos választékossággal ír,ia le
betegségét, amelyet az orvosok bipokris
depresszió ként, majd szh izoffi ktíu zauar.
hént azonosítottak (,,a hangulatzavar és
a pszichózis visszatérő epiződjai, a pszichó-
zist téveszmék,jellemzik'), ma,id elmeséli,
mit jelent mindez a ,,gyakorlatban". Tizen-
hét évesen került először kórházba, mert
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flurán viselkedett. Télen nem volt ereje
kikelni az ágyból, csak nézte a plaFont,
és meg akart halni. Aztán csavargott.
Szilui, a négy élvel fiatalabb teswér Ílgy
emlélazik, nővére szép volt, tehetséges'
verseket írt, jól tanult, versenyeket nyert,
mindenki nagy jövőt jósolt neki. Aztán egy
nap teleFonáltak, hogy az iskolából a zárt
osztályra sz:illították. lllitol"g a pad tetején
táncolt. A kórhrízból kikerült, de az iskolát
csak rnagárrúton tudta befejezni. Memóri.
áia, koncentrálóképessége leromlott. Nem
tarrult tovább. Édesany,juk öt él'vel ezelőtti
ha|á|áig_ lesázalékolva ugyan _ viszonylag
kevés gyógyszeren ,,elvoli'. Amikor azon.
ban az édesanyját pár hónap alatt elvitte
egy daganatos betegség, Ildikó összeomlott.
Kétszer fél év kórh:iz következett' Most jól

van' egyedül lakik. Szilvi, a gyámja min'
denben segíti' intézi a hivatalos ügyeket,
beszél az orvosaival, kétnaponta látogatja,
|olyamatos a telefonkapcsolat. Ő az' aki
észreveszí, ha nincs jól.
_ Fontos, hogy időben elcsípjük a bajt,
mert akkor állítanak a gyógyszereken, és
megúszhatjuk a kórházat. Ha nem figye-
liink oda, belecsúszhat egy mániás állapot-
ba, rrmikor elveszti a kontrollt maga felett,
napokig nem alszik, nekiindul a világnak,
egyszóval veszélyes önnragára.
A betegségében a magány a legrosszabb,

A leggyakoribb
PszichíátriaÍ betegségek
. A szorongáSos zavarok (pánikzavar,

agorafóbia, generalizált SzorongáS)
az emberek negyedét érintík.

. A]koholbeteg a ]akosság 10 százaIéka.

. A népesség 3-5 száza]éka tekinthető
depressziósnak.

o A nők 1' százaléka anorexiás,
3 százaléka bulímiás.

. A delírium trémensz (sú]yos
alkoholmegvonásos tünetegyüttes)
az alkoholbetegek mintegy
15 százalékáná] alakul kí.

. Valamely kényszerbetegség
a iakosság 2,5-3 százalékát érinti
az élete folyamán'

. A bipoláris zavar a lakosság
1. százalékánáI j ele n tke zik'

o Pánikbeteg a lakosság 2,5 százaléka,
. A skizofrénia gyakorisága férfiaknál

és nőknél es/aránt 1' százalék köruli.
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mondja lldikó. Betegségét titkolja, mert
tart az emberektől' Kint az egészségesek-
től, bent a betegtársaktól. Most szerencsé-
re találtak egy jó helyet, a Merényibe jár,

nappali kórházba. Anyagilag se mindegy,
hogy ott ételt kap, gyógyszereket _ mind.
össze 33 330 forint a havi jövedelme, amit
a teswére szokott kiegészíteni, hogy fizetni
tudja a rezsit -, de ami a legfontosabb,
nincs egyedül egész nap. Foglalkozásokon
vehet részt, van Festés, angol, Biblia-óra.
Télik az idő.
Szilvia helyzete is könnyebb lett így. Nem
kell annyit aggódnia, jó helyen tudja a
teswérét, amíg ő dolgozik. Munka után
találkoznak, beszélgetnek, elviszi a nővérét
fodrászhoz. vásárolni. mikor mire van
szükség' Sokan mondták neki, hogy ne
vállalja a gyámságot nővére felett, gon-
doljon a saját boldogulására is, de Szilvia
azt mondja, tartozik ennyivel az édesany-
juknak. A hivatalosan kirendelt gyámnak
húsz-harminc gondozottja van egyszerre'
nem tudna elegendő figyelmet fordítani
Ildikóra. A visszaesést pedig el kell kerülni!

Betegség kontra Család
A pszichés problémákkal küzdők jelentős

részének nincs betegségtudara' nem veszi
észre, hogy megváltozott a viselkedése,
vagy külső okokkal magyarázza. Ha azon.
ban ahozzátartozó felfigyel a tünetekre,
akkor javasolhatja, hogy forduljon szak-
emberhez.
_ Kényszerkezelést csak különlegesen
indokolt esetben lehet végezni _ az ön. és
közveszélyes állapot megállapításának szi.
gorú |eltételei vannak, amelyeket törvény
sza\áIyoz a visszaélések elkerülése érdeké-
ben _ mondja Lőrik Dóra, a Thalassa Ház
Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitá.
ciós Intézet pszichológusa.
_ Az esetek nagy részében a beteget akkor
lehet sikeresen bevonni egy terápiába, ha
ezt ő is akarja. A modern gyógyszerek és
a pszichoterápia ma már az esetek leg-
nagyobb részében csökkenti a tüneteket,
bizonyos betegségekben gyógyulást is
hozhat. A család szeretete' támogatása
révén könnyebben rávehető a beteg,

Lőrik llóla
pszicho|ó9us,
Tha|asa Ház

hogy elfogadja a számára létfontosságú
kezelést. Viták, erőszakos érvelés helyett
hatékonyabb a beteg érzéseinek megérté-
se, a számára biztonságot nyújtó légkör
kialakítása és az iránta tanúsított tisztelet.
Aki segíteni akar, ne akarjon mindenáron
(meg)győzni, inkább keressen olyan közös
pontokat (a gyerekek érdeke, satöbbi),
amire felépíthető az együttműködés.

Félnek tőIük, kinevetik őket
Sajnos a pszichiátriai betegeket alapvetően
még ma is ellenségesen kezeli a társada-
lom, holott épp nekik lenne |eginkább
szükségük az elfogadásra. A Nyitnikék
Magyar Antistigma Kezdeményezés több
szakmai és civil szervezet közreműkö-
désével harcol a kirekesztés ellen. Mint
honlapjukon olvasható, a pszichiátriai
betegséggel élő emberekkel kapcsolarban
még mindig é|nek a tudatlanságból fakadó
bántó általánosítások, félnek tőlük, vagy
kinevetik őket. A megbélyegzéstől való
félelem miatt az érintettek sokszor nem is
kérnek segítséget. Félnek a kiközösítéstől,
a gúnytól, munkájuk e|vesztésétől.

Mire lenne szülségük?
Félelemkeltés helyett változásra. És több
figyelemre. Az ellátórendszer hiányosságai
miatt még fontosabb az ósszetartó közös-
ség szerepe.
A pszichiátria komoly gondokkal küzd,
ezt mindenki tudja. (A politikusok is,
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könnyen az akép alakulhatott ki bárki.
ben, hogy a , 'Lipói '  (országos Pszichiát-
r iai és Neurológiai Intézet) három éwel
ezelőtt i  bezárása a Íó probléma. Holott
sokkal komolyabb gond az országos pszi-
chiátriai gondozóhrilózat elsorvadása.
Az átszervezések miatt néhány intézmény
bezárt, a meglévők pedig kevesebb beteget
tudnak el látni. Egy-egy páciensre al ig prír
perc jut. A magánpszichiátert '  .pszicho.

lógust pedig kevesen tudják megfizetni '
A munkaerőhiány is kornoly problémát
jelent: kevés a szakember' sok f iatal pszi.
chiríter külFö ldörr dolgozik'
A szocial izmus idején a súlyos ál lapotú
vagy magukra maradt pszichiátriai bete.
geket a fcivárostól rnessze lévő, jobbára
régi kastélyokból kialakított intézetekbe

,,szánrűzték' ' . A szemlélet változott, ma
nrár az integráció ( lenne) a cél, 1998-bart

O VALAHOGY MASI
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t örvény is született erről. Eszerint legké.
sőbb 20l0. január 1.jéig azintézménye-
ket lakóotthonná kel l(ett volna) alakítani.
(Melyekben kis csoportok élnek együtt
városi környezetben, önmagukat ellátva,
az ép emberek közelében.) A határidő
letelt, a t ömegintézmények' ha felújítva
is' de maradtak. Ma kart lbelül nyolcezer
pszichiátr iai beteg él bennük, t öbbségük
egész életében' Lakóotthonhoz mindössze
310-en jutottak _ írja tanulságos elem'
zésében Wirth Zsuzsanna az origo inter'
netes portálon. Az intézményekbe ennek
el lenére váról ista alapján lehet bekerülni.
Ha valakiről nem tudnak vagy nem
akarnak otthon gondoskodni, és magát
képtelen el látni, akkor marad a kórház,
a szociális gondozó segítsége heti pár
órában, vagy a privát ápolóé, már persze
annak, aki meg tudja f izernr.

Gallai Veronika
szociá|is munkás

Közösségben a he|yiik!
Fontos,,jó kezdeményezések szerencsére
akadnak. AJapíwányok, civil szervezetek
jöttek létre a rendszerváltás óta, amelyek
segítenek a bajba jutott családoknak. Az
internet megkönnyíti a megfelelő intézmé-
nyek, klubok, önsegítő csoportok megta.
Iá|ását. Az Ébredések Alapítvánv húsz éve
küzd a közösségi pszichiátria magyarországi
elterjesztéséért. E szemléletmód lényege,
hogy igyekszik elkerülni az elkülönítés
minden formáját. A tartós intézeti tartóz-
kodást lehetőség szerint megelőzi. Mun-
katársai házhoz is mennek, krízisvonalat
tartanak fenn, és a terápiás, rehabilitációs
igények szerint bevonnak más segítőket is.
A házi ápolást ahozzátartozók (szomszé.

dok, barátok) bevonásával végzik. Gondo-
zott betegeik több mint fele dolgozik, alig
[ordul elő köztiik öngyilkosság.
_ Fontos volna, hogy Magyarországon
a gondozóhálóZat megmentése mellett

Honnan kaphatok
segítséget?
. Ébredések AIapítvány: 5emme|weis Egyetem
Köziisségi Pszichíátriai Centrum, központi
te|efonszám: 06-l-334{550' Www.ebredesek.hu

. A Segély Helyett Esé|y A|apítvány á|ta|
működtetett "ThaIasa Ház - Budatétény,,
Tel.: 06{-226-8 433, www. tholossahaz.hu

. A Bura segítség, fórum, me|yen rengeteg
hasznos infó, pé|dáuI a lelki e|sősegé|yvonaIak
számai is megta|á|hatók. WWW'burI.hu

. A Nyitnikék internetes o|daI fe|vi|á9osító,
tájékoztató anyagokkal segíti a pszichiátriai
betegségge| élőket mindennapi prob|émáikkal
kapcsolatban. www.nyitni kek.h u
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bővítsék az effé|e, lakóhelyhez közeli el|átá.
sokat, hogy minden rászoruló hozzájusson
pszichoszociális gondoskodáshoz, amely
a gyógyszeres kezelésekkel együtt igen
eredményes _ mondja Galki Veronika szo-
ciális munkás, az a|apíwány munkatársa.
Lőik Dóra, (aki elsősorban pszichotikus
kórképekkel és súlyos személyiségzavarral,
valamint friggőségi prob|émríkkal küszködő
páciensek rcráp\lyát végzi) pvichológus is
kiemelten fontosnak mr{a a családok támo-
gatását, de elmondja azt is, van, amikor épp
az ideiglenes távoltanás vary elszakadás szol.
gá\aabetqjavát.
- Nagyon fontos hangsúlyozni, hory
a különféle pszichiátriai betegségek eredete
és kezelésének módja különböző' Van, ahol
a mikroközösségben megtalált értelmes élet
a kívánatos, főként a krónikus, súlyosabb
zavarok esetén. máskor az intenzívebb
rehabilitáció a célravezetőbb, itt lehet
hatékonyabb egy $, győgyító közösség
- mondja szakértőnk.
- De szempont lehet az is, hory az évekig
tartó ápolásba beleíáradt aaládnak is jót
tesz, ha szusszanásnyi időt hag'unk nekik'

A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK REHABILITÁCIŐ]ÁNAK
FoNToS ELEME. HOGY SEGÍTSÜK MUNKÁgn
ÁllÁsuKAT, HISZE]v AZ ANYAGI NEI{ÉZSÉGEK,
AZ ÉRTELMES TEVÉKEI\YSÉG HIÁNTYA
T-T -T  Ta r .T .T  r r r r f  r r  TrLL.L L I LLl\ UL i.ONT AZ ALLAPOTUKON.
Egyes esetekben számukra is hasznos lehet
a pszichoterápia. Megkönnyíthed a családta.
gok együtté|ését, viszon)'r"rk harmonikusabbá
vá-lhat, ha mindannyian jobban látjrík saját
határaikat, felelősségüket, így könnyebben
tudnak vároztatni kapcsolatúon, amely
korábbi formájában megbetegítő volt.
_ A pszichiátriai betegek rehabilitációjának
fontos eleme, hogy segítsük munkába állá-
sukat - mondja Gallai Veronika -, hiszen
az anyagi nehézségek, az értelmes (képzett-
ségüknek megfelelő) tevékenység hiánya
feltédenül ront az állapotukon.
Ildikó' a riportalanyom arról számolt be,
hogy nem is álmodik rendes munkáról.
_Mégaz epilepsziás ismerősömet is elkü|-
dik mindenhonnan, ha kiderül a betegsé.
ge, miben reménykedjek én, azárt osztá.

lyos múltammal? - mondja. Szakénőnk
szerint ebbe a helyze$e márpedig nem
szabad beletörődni' Az ő tapasztalataik
azt mutatják' hogy van esé|y az elhelyez.
kedésre. Pedig alapíwányuk nem a védett
foglalkoztatás hagyományos formáira (bo.
rítékolás, kosárfonrís) tréningezi a hozzi4uk
fordulókat, hanem a normál munkahelye.
ken való elhelyezkedésre.
20l0+ől felemelték a rehabilitációs hozá-
járullís összegét, melyet a húsz főnél több
dolgozot foglalkoztató munkáltatóknak kel|
befizetniük, ha nincs legalább egy megví-
tozott munkaképességű alkalmazot{uk.
Ez taLánjavítani fog a pszichiátriai betegek
elhelyezkedési esélyein is. Ami nagyon
fontos társadalmi beilleszkedésük' iólléűk
szempontjából. Q

QYOMOREQES KINOZZA?
uÉr<r NE vALAszrANA A GYoRs
Ma már számos kezelési mod, gyógyszer áll rendel-
kezésre a gyomorégés enyhítésére. Fontos azonban,
hogy kíméljük szervezetünket, ezért érdemes olyan
készítményt vólasztani, példaul a Rennie-t, amellyel
gyengéd módon, helyileg hatva szüntethetjük meg a
tüneteket.

Gyomorégés és savtÚltengés esetén mindannyian gyors és hatásos
segítségíe vágyunk, hiszen rövid idő atatt szabadulni szeretnénk a
ketlemet[en, égő érzéstőt és a savas szájíztő[. Étetmódunk megváttoz-
tatása gyakrön enyhÜtést hoz, de egyes esetekben gyógyszerre van
szÜkség.

Hogyan vá lasszunk a vény nétkÜt kapható gyógyszerkészít-
mények között?

A gyomorban termelt gyomorsav mennyiségét csökkentő gyógy-
szereket két nagy csoportba sorolhatjuk: gyomorsavat hetyiteg
semlegesítők és a gyomorsav termelődését befolyásotók. Ez
utóbbiak a szervezet szabátyozó rendszerén keresztÜt csökkentik
a sav terme[ődését a gyomorban. Hatá5ukat a véráramba feIszívód-
va fejtik ki, így tartósan beavatkoznak a szervezet természetes
folyamataiba, ezért ezeket csak indoko[t esetben ajánlott alka[mazni.

Vény néLkÜt kapható 8yógys2eí'
* |M5 Dataview adatbázis at öpján Magyaror5zágon

És ríuÉLETEs ENYHÜL Ésrl
A gyomorégéstől szenvedők nagyobb részénél a kellemet-
len tÜnetek tegfetjebb heti 1-2 alkalommaljelentkeznek.
Amennyiben tn is ebbe a csoportba tartozik, érdemes
először gyomorsav semlege5ítő ké5zítményt választania.
Ezen készítmények igény esetén, a ttinetek jelentkezése-
kor szÜkség szerint atka[mazhatók, és hetyiteg, fetszívó.
dás nétkÜt hatnak, így kevésbé terhelik meg a szerve.
zetét.

A legnépszerűbb gyomorsav-sem[egesítő készít-
mény a Rennie rágótabletta*. Magnézium. és
kalcium.karbonátot tarta]maz, mely a felesleges
gyomorsavat vizzé és más természetes anya.
gokká a lakít ja.  A Rennie gyorsan enyhít i  a
gyomorégést,  akár 2 percen belü l  hatni  kezd
a gyomorban. Ugyanakkor a Rennie kíméletes
mego[dás, hiszen kizárólag természetes ható-
anyagokat tartalmaz, és helyiteg hatva semlegesíti
a gyomorsavat. Ennek köszönhető évek óta tartó sikere.

FettéttenÜ[ keresse feI orvosát, amennyiben a gyomor.
égés hosszabb időn át ,  gyakran v isszatérő je l leggel
jetentkezik!

E-mait: info.bayhun@bayerag.de

L.CC.Rennie.2O10-11-15.OO83

A kockázatokró[ és a me[[ékhatásokró l  o lvassa et a betegtájékoztatót ,  vagy kérdezze meg keze[őorvosát,  gyógyszerészét!
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