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1. BEVEZETÉS 

 A vizsgálat tárgyköréül választott téma fontossága ma már alig 

megkérdőjelezhető, mivel a pszichiátriai megbetegedések világviszonylatban 

tapasztalható igen gyakori előfordulása kiemelkedő népegészségügyi probléma. 

A WHO előrejelzése szerint a 2000 utáni évtizedben az egészségügy 

legsúlyosabb gondja között a mentális zavarok szerepelnek, ezen belül is a sort a 

depresszió és következményei vezetik. A hangulatzavarok kockázati tényezőként 

jelentkeznek más, nagy népegészségügyi jelentőségű megbetegedések szempontjából is 

(pl.: szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések, diabetes mellitus, evészavarok). 

Részben közvetlen élettani hatásuk következtében, részben mert, önkárosító 

magatartásformákkal társulhatnak (pl.: dohányzás, alkoholfogyasztás, stressz-

táplálkozás).  

         A nők 21, 3%-a szenved élete során a major depresszió tüneteitől, melynek 

tekintetében a gyermekvállalás időszakát gondolták a legsérülékenyebb 

(vulnerábilisabb) periódusnak. A terhesség és a puerperium időszaka jelentős testi és 

hormonális változásokkal jár, mely maga után vonja a pszichés státusz megváltozását. 

Szülést követően az ösztradiol, a progeszteron, a -hCG, a -endorfin, a prolaktin és a 

kortizol hirtelen szérum-szint csökkenése kedvezőtlenül befolyásolja a szerotonin-

anyagcserét a központi idegrendszerben, mely a hangulatzavarok tüneteiért felelős. 

 A hangulatzavarok - tágabb értelemben – magukban foglalják a környezeti 

ingerek okozta „normális reakciótól” a biológiai tényezőkhöz kapcsolódó „betegségig” 

terjedő, meglehetősen széles skálát. 

Ennek megfelelően a szülést követő időszak pszichiátriai problémái az alábbi fő 

kategóriákba sorolhatók: 

 a posztpartum blues (enyhe lehangoltság) (50-85%), a szülést követő 

néhány napban jelentkező lehangoltságérzés, rosszkedv, ingerlékenység, 

mely sírással, szorongással jár;  

 a posztnatális depresszió (PND) (10-25%), a szülés utáni időszak első 

évében fellépő, az unipoláris (csak depressziós és egészséges időszakok 
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váltakozása) depresszió kritériumait kimerítő, két hétnél tovább tartó 

állapotot nevezzük PND-nek;  

 posztpartum pszichózis (0,1-0,2%), a legsúlyosabb, ugyanakkor a 

legritkább esetben előforduló forma.  

Az élet első hat hete a humán imprinting (humán bevésődés) és a 

személyiségfejlődés szempontjából igen érzékeny periódus, melyet a korai anya-

gyermek kapcsolat minősége nagymértékben befolyásol. A PND-nek jelentős káros és 

hosszú távú hatása van az anya-gyermek kapcsolatára és zavarhatja a gyemek későbbi 

szocializációját is. A gyermek számára ugyanis a korai életperiódusban az anya vagy az 

elsődleges gondozó jelenti a környezetet, melynek megtapasztalása egy mentális modell 

kialakítását teszi lehetővé, amely később a világ- és személypercepciót egyértelműen 

módosítani fogja. Amennyiben az anya-gyermek kapcsolat elégtelen, bizonytalan 

kötődési stílus alakul ki, és ez a bizonytalan kötődési stílus, a legújabb kutatások 

tükrében, többek között a felnőttkori személyészlelés torzulásában is megmutatkozik. 

A szülés utáni depresszió (PND), az anya mindennapi tevékenységének 

ellátásában kelt zavart, illetve az életminőség rosszabbodásával a gyermek fejlődését is 

veszélyezteti. A gyermekvárás alatt és a születés utáni időszakban az anya sérülékeny, 

könnyebben lesz depressziós.  

Annak ellenére, hogy Magyarországon a terhesgondozói centrumokban dolgozó 

egészségügyi személyzet, illetve a körzetekben dolgozó védőnők a szülés utáni 

periódusban lévő asszonyok csaknem 100%-ával találkoznak, a posztnatális 

hangulatzavarok mintegy 50%-a nincs diagnosztizálva és ezért értelemszerűen kezelve 

sincs. Feltételezésünk szerint ez az eredmény annak köszönhető, hogy a PND-t az 

egészségügyi ellátás szakemberei nem minden esetben ismerik fel. Jóllehet számos 

skála adott, de ezeket Magyarországon validálni kell, és azt követően lehet bevezetni a 

szakmai gyakorlatba szűrésre. 

Hazai adatok csak korlátozottan állnak rendelkezésre, mivel nálunk a szüléshez 

társuló hangulatzavarok előfordulását mérő vizsgálatokra eddig alig került sor, kevés 

figyelmet szentelve e témakörnek. A csekély számú, ám magas prevalanciát és 

incidenciát mutató itthoni felmérések arra hívják fel a figyelmet, hogy a szülés körüli 
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depresszió kérdésével Magyarországon is foglalkozni kell. Az egyén, a pár, a család 

egészséges fejlődése akkor biztosítható, ha a depresszió tüneteit korán felismerjük.  

Mindezek alátámasztják jelen kutatás időszerűségét. Úgy gondoltuk, hogy a 

hazánkban validált kérdőív segítségével a PND szűrése megoldható, majd a kiszűrt 

terhesek tovább küldhetők megfelelő pszichiátriai kezelésre. A társszakmákkal történő 

szorosabb együttműködés előmozdíthatja a kórkép eredményes kezelését, lényegesen 

javítva ezzel mind a beteg, mind közvetlen hozzátartozói (végső soron a társadalom) 

életminőségét is. 

2. CÉLKITŰZÉSEK 

 .Előfelmérés során tesztelni, hogy a terhesek illetve a puerperiumban lévő 

megkérdezettek a Leverton kérdőív kérdéseit megértik-e, azokra 

statisztikailag értékelhető válaszokat adnak-e. 

 A PND szűrésére választott mérőeszköz (Leverton-teszt) validálása hazai 

alkalmazhatóságának céljából. 

 Feltárni. a kérdőívre adott válaszokból a PND előfordulási gyakoriságát. 

 .Elemezni a PND gyakoriságot egy adott régióban (Dél-Kelet 

Magyarországon) 1996 - 2006 között, és annak előfordulását befolyásoló 

szociodemográfiai valamint pszichoszociális kockázati tényezők 

megismerése illetve azok változása tükrében.  

 Kidolgozni a várandós anyák számára a PND megelőzését szolgáló hatékony 

csoporttréninget. 

Hipotézisek 

o Feltételezem, hogy a PND előfordulási gyakorisága Dél-Kelet- 

Magyarországon nem tér el lényegesen az irodalomból ismert külföldi 

adatoktól. 

o A betegség előfordulása 1996 és 2006 között a vizsgált régióban emelkedő 

tendenciát mutat. 

o A szakirodalmi megfigyelésekre alapozva azt feltételezem, hogy 

szociodemográfiai és pszichoszociális tényezők egyaránt meghatározóak a 

kórkép kialakulásában. 
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o Feltevésem szerint a szüléshez társuló hangulatzavar szűrésére a Leverton-

teszt alkalmas. 

o Hipotézisünk alapján az általunk kidolgozott csoportterápia bevezetése a 

PND előfordulását kedvezően tudja befolyásolni. 

 

3. MÓDSZEREK  
A kutatás időrendi felvázolása 

 Az első felmérést 1996. január 1-től 1996. november 20.-ig végeztük, 2229 

gyermekágyas anya eredményes kikérdezésével a szülést követő 6. héten. E 

vizsgálat eredménye a validálási eljárás lefolytatása után vált relevánssá.  

 2001. január 1-től 2003. december 31. között kérdőíves próbafelmérésre 

került sor 109 először jelentkező, 6. gesztációs hetét betöltött terhes, illetve 

57 - 6 hetes - gyermekágyas asszony szűrési eredményének elemzésével. 

 2006. január 1-től 2006. január 20.-ig 35 gyermekágyas asszonyt kérdeztünk 

ki a posztpartum 6. hetében, a mérőeszköz validálására. 

 2006. január 21-től 2006. november 20.-ig terjedő időben 1719, 6. gesztációs 

hetét betöltött várandóssal készítettünk interjút, akiket a posztpartum 6. 

hetében ismételten felmértünk. 

 2006. február 1-től 2006. október 31.-ig tartóan a fenti 1719 várandós közül 

710 random módon kiválasztott terhes számára terápiás csoportüléseket 

szerveztünk. 

 2006. január 21.-től 2006. december 20-ig további 604 gyermekágyas 

asszonyt vontuk be a longitudinális tanulmányba, a puerperium 6. hetében. 

 

Valamennyi elemzés a vizsgált csoportok közötti átfedés nélkül került feldolgozásra. 

 

A kutatás helyei 

A vizsgálat helyéül mindig azonos terület Csongrád, Bács-Kiskun, Jász-

Nagykun-Szolnok és Békés megye 62 városi illetve falusi terhesgondozást végző 

centruma illetve oktató védőnői körzete szolgált.  
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A kutatás személyi feltételei 

 A posztnatális depresszió témakörére előzetesen felkészített kérdezőbiztos 

védőnők.  

 A szűrési protokoll megvalósítása során számításba kellett venni, hogy 

elérhető-e viselkedés-terapeuta helyben vagy telefonon illetve, miként 

történik a szűrés alkalmával kiemelt anyák kivizsgálása és kezelése a 

legsúlyosabb esetekben. 

 Postnatális depresszió tágykörére specializálódott terápiás csoportvezető 

pszichiáter trénerek és mentálhigiénés védőnő szakemberek. 

 Kellő számú vizsgálatban illetve a csoportterápián való önkéntes részvételt 

vállaló várandós illetve gyermekágyas asszony. 

 

A mintába történő beválogatás feltételei 

 A kutatásban való részvételt a - szakorvos által megállapított - terhesség 6. 

hetétől kezdődően, míg a gyermekágyasok esetében a puerperium 6. hetében 

jelöltük meg. 

 Primi és multiparákra, gyermekes és gyermektelen nőkre egyaránt 

kiterjesztettük a vizsgálatot. 

 Egyetlen esetben sem került beválogatásra olyan személy, akinek a magzata 

halvaszületett vagy a perinatális időszakban halt meg.  

 Nem mértünk fel az igazoltan pszichiátriai betegséggel kezelt egyéneket, az 

esetlegesen megtévesztő álpozitív eredmény miatt. 

 Az önkéntes, anonim, körülbelül 40 percet igénybevevő személyes interjú 

vállalása a várandós illetve gyermekágyas anya részéről. 

 A mintába kerülésre véletlenszerű kiválasztással, azaz random módon -a fent 

említett előzetes szelekciót- követően került sor. 

 

A méreszköz részei: 

 31 kérdésből álló terhesgondozói kérdőív; 

 24 tételt magába foglaló LQ- teszt;  
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 járulékos kérdések.  

 

A mérőeszköz terjedelme: 

 4 oldal;  

 fő kérdéscsoportok száma: 55; 

 zárt kérdések száma: 71; 

 nyitott kérdések száma: 15. 

 

 A személyes védőnői interjú készítés módszerével folytatott vizsgálat során használt  

terhesgondozói kérdőívrész adatai az alábbi csoportokat tartalmazza: 

 szocidemográfiai adatok, 

 PND kockázati tényezőire vonatkozó adatok, 

 egészségi állapotára vonatkozó adatok, 

 egyéni élettörténetek. 

A hangulati élet zavarainak kimutatására szolgáló LQ - teszt jellemzői és értékelése az 

alábbiakban foglalható össze: 

 az LQ 24 kérdése a minor és a major depresszió tüneteire 

irányulnak- a szorongás, a depresszív alaphangulat és a 

szomatikus szimptómáknak megfelelően; 

 minden kérdésre 2 vagy 3 válasz adható, melynek pontozása 0-tól 

2-ig terjedő skálán történik, a PND-re nem karakterisztikus 

választól a jellemző válaszig; 

 a lehangoltságra utaló válasz 2 pontot, az enyhébb tünetet jelző 1 

pontot, a negatív válasz 0 pontot ér; 

 maximális pontszám 48 lehet (12-18 közötti pontszám mérsékelt 

sérülékenységet, 19-48 közötti pontszám komoly sérülékenységet 

jelent); 

 a kérdések a PND tüneteinek előző 7 napban történő 
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előfordulására vonatkoznak; 

 az LQ kérdései közül a PND szorongásos, anhedónia (örömérzet 

hiánya) alskálába sorolódtak az 1, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 22, 

24-es számúak; 

 a testi tünetek alskálába kerültek az LQ 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 

17, 20, 21-es számú kérdései. 

  a fennmaradó itemek nem csoportosíthatóak a sérülékenységi 

szimptómák jól jellemezhető osztályába. 

 

 A statisztikai számításokat SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

programmal végeztük. Statisztikai szignifikancia határát p = 0, 05-nél határoztuk meg. 

Ahol lehetett ott az esélyhányadost (angol rövidítéssel odds ratio-ból OR-t), amely az 

események bekövetkezési esélyeit mutatja és a konfidencia intervallumot (KI) is 

kiszámoltuk. Útóbbi mutató a hipotézis elfogadási tartományát jelenti a próba szintjén. 

 A mérőeszközöknek rendelkezniük kell validitással. A validitás a mérőskála 

azon tulajdonsága, amely megmutatja, hogy a skála valóban azt a jelenséget méri-e, 

amelyre tervezték. Ezért végeztük el a kutatás során az alkalmazott kérdőív erre 

vonatkozó mutatóinak vizsgálatát-. Az LQ teszt és a Beck féle depressziós skála 

eredményeinek (pontszámainak) összehasonlításával az LQ depresszióra vonatkozó 

mérési tulajdonságait validáltuk. Az LQ és a BDI szignifikánsan lineárisan korrelált 

(r = 0,65), amely azt jelenti, hogy az LQ képes jól mérni a depresszió tüneteit. A 

Leverton-teszt valid és a depressziót méri, mivel szorosan korrelál a Beck-skálával. 

 Az LQ egységességének, szerkezeti stabilitásának mérésére a Cronbach α 

koefficienst alkalmaztuk, mely egy megbízhatóságot leghatékonyabban mérő szám. Az 

LQ kiváló belső konzisztenciát jelzett (Cronbach a= 0,77). 

Terápiás csoportülések 

          A PND prevenciójának hatékony módszerét keresve, a Leverton kérdőív 

felvételét követően a várandós asszonyokat randomizációval osztottuk a terápiás és a 

kontroll csoportba. A csoportfoglalkozáson részt vevő 710 terhes anya előre 
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megtervezett, célzottan irányított csoportüléseken vett részt. A csoporttréningekbe 

bevontak, illetve azokon részt nem vevők (1009 fő) jellemzői megegyeztek egymással. 

A 4x3 óra időtartamú pszichoterápiás effektussal bíró, csoportfoglalkozások keretében 

lebonyolított oktató jellegű üléseket pszichiáter és mentálhigiénés védőnő vezette. A 

beválogatott anyák előtt nem volt ismeretes, hogy ők egy terápiás eljárásban 

részesülnek, éppúgy a gondozó körzeti védőnők sem kaptak erről a kísérletről 

tájékoztatást. Egy-egy csoportba maximum 15 személyt vontunk be. Az apákat is 

meghívtuk, azonban jelenlétük nem volt jellemző. A foglalkozásokat minden esetben -

minőségbiztosítási elemként-, hangfelvételen rögzítettük. 

 A tréninget az említett szakemberek vezették a városok terhesgondozó 

centrumaiban. A kurzusokat irányítók a vizsgálat előtt szakmai konzultáción vettek 

részt, melynek során részletes tájékoztatásban részesültek a kidolgozott ülések 

tematikájának végrehajtásáról, módszertanáról.  

 

4. EREDMÉNYEK 

 

 A csoportfoglalkozások hatása a várandósokra 

          A gyermekágyas időszak 6. hetében megismételve az LQ felvételét, a 

várandósság alatt csoportfoglalkozásokon részt vettek (N=710) körében szignifikánsan 

alacsonyabb (n=90), azaz 12,7%-os volt a kérdőívvel felmérhető PND aránya, míg az 

azon részt nem vettek körében (N=1009) 17,5%-os értéket mértünk. Természetesen az 

LQ-pontszámok is szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyultak a foglalkozásokba 

bevontak esetében, mely mutatók az alábbi táblázatban láthatók. 
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A PND gyakorisága illetve az LQ pontszámok a terápiás és a kontroll csoportban 2006- 
ban Dél-Kelet Magyarországon 
 Csoportfoglalkozáson 

részt vett 
gyermekágyasok 

           (N=710) 

Nem kezelt 
gyermekágyasok 

             (N=1009) P érték ** 
   OR 
(95% KI) 
*** 

 n % n %   

PND 90 12,7 177 17,5 <0,01 
0,68 
(0,52-
0,90) 

LQ 
pontszámok 
szülést 
követően* 

9,432,168 10,123,632 <0,001  

*: Folytonos változók prezentációja: átlag ± standard deviáció (S.D.); **: a folytonos 

változók összehasonlítása Mann-Whitney U-teszttel; ***: esélyhányados és 95% 

megbízhatósági intervallum. 

 

A terhesség alatt csoportterápián részt vett, majd a gyermekágyban interjú alá 

vont anyák esetében a befolyásoló tényezők közül az alábbiak csökkentették 

szignifikánsan a PND kialakulását:  

Védőfaktorok 

 a házas családi állapot [AOR: 0,01; (95% KI: 0,00-0,02); P < 0,001],  

 tervezett terhesség [AOR: 0,43; (95% KI: 0,26-0,72); P= 0,002], 

 a posztnatális periódus utáni 2. évet követő munkába való visszatérés 

[AOR: 0,45; (95% KI: 0,28-0,72); P= 0,001]. 

A PND kialakulási rizikóját az alábbi tényezők a következő mértékben növelték a 

csoportterápián résztvetteknél: 

           Rizikótényezők 

 korábbi major depresszió [AOR:7,56; (95% KI: 4,20-13,64); P < 0,001],  

 anyagi problémák [AOR: 5,69 (95% KI: 3,47-9,33): P<0,01], 

 az előzményekben szereplő kezelt depresszió [AOR: 2,79; (95% KI: 
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2,53-4,81)],  

 nem kívánt terhesség [AOR: 2,57 (95% KI: 0,80-8,27)], 

 korábbi stresszes esemény [AOR: 2,51 (95% KI: 1,59-3,95): P<0,01], 

 gyermekszám [AOR: 1,8 (95% KI: 1,6-2,1)], 

 egyedül intézi saját dolgait [AOR: 1,59 (95% KI: 1,01-2,52): P`0,054], 

 a korábbi kedvezőtlen terhességi kimenetel [AOR: 1,69; (95% KI: 1,06-

2,68); P = 0,044]. 

 

A kontroll csoport (csoportfoglalkozáson részt nem vettek) PND védőfaktorai és  azok 

mértéke: 

 a házas családi állapot [AOR: 0,15; (95% KI: 0,10-0,22); P < 0,001],  

 tervezett terhesség [AOR: 0,27; (95% KI: 0,19-0,38); P <0,001], 

 a posztnatális periódus utáni 2. évet követő munkába való visszatérés 

[AOR: 0,55; (95% KI: 0,39-0,77); P < 0,001]. 

Rizikótényezők és mértékei: 

 a gyerekszám [AOR: 1,44; (95% KI: 1,25-1,60); P = 0,008],  

 a hétközapi dolgok egyedüli menedzselésének ténye [AOR: 2,01; (95% 

KI: 1,43-2,83); P < 0,001],  

 korábbi kedvezőtlen terhességi kimenetel [AOR: 2,16; (95% KI: 1,53-

3,05): P<0,01], 

 a korábbi major depresszió [AOR: 2,66; (95% KI: 1,36-5,21); P = 0,004],  

 a korábbi stresszes életesemény [AOR: 3,10; (95% KI: 2,22-4,34); 

P < 0,001], 

 korábban kezelt depresszió [AOR: 3,82; (95% KI: 1,02-5,2): P<0,01], 

 az anyagi problémák [AOR: 4,02; (95% KI: 2,71-5,97); P < 0,001].  



 12 

A PND megelőzése a terhesgondozás során alkalmazott csoporttréninggel 

 

A módszertani fejezetben bemutattunk egy általunk kidolgozott ismeretközlő-

lazító programot. Szemléltettük, milyen hatást fejt az ki a PND gyakoriságára, illetve a 

PND mely befolyásoló tényezőin keresztül képes csökkenteni annak előfordulását. 

 A csoportfoglalkozások a PND-ben szenvedők számának mérséklésén túl, 

természetesen az LQ-teszttel mért-depressziós tünetegyüttesek meglétére utaló 

pontszámokra is kedvezően hatottak. 

A csoportfoglalkozásoknak nem csak terápia értéke volt, hanem céljaként 

szerepelt tárgykörei megbeszélése során, a fiatal anyák elképzeléseit közelebb vinni a 

realitáshoz azáltal, hogy jobban megismerjék a rájuk váró feladatokat, tisztázhassák 

saját képességeiket, elvárásaikat, a házastárshoz, partnerükhöz fűződő viszonyukat. 

Felkészítést kaptak ahhoz, hogy érettebben és kompetensebben kezdhessenek életük 

egyik legszebb és talán legnehezebb feladatához, az anyasághoz. Fórum teremtődött a 

szüléssel, szülő szereppel kapcsolatos vélt vagy valós félelmek megfogalmazására. 

Adekvát válaszlehetőséggel oldhatókká váltak az ezzel kapcsolatos negatív érzelmek, 

szorongások, emóciós problémák. A rendszeres csoportülések elmélyítették a 

gondozottak magasabb egészségkultúra iránti igényét, fokozódhatott a primer 

prevenciós szolgáltatások elfogadásának készsége  

Szorosabb szakmai együttműködés vehette kezdetét a védőnők és a társszakmák 

képviselői között. Hangsúlyosabbá vált a jelzőrendszer működésének hatékonysága. 

Ezen intervencióval megerősítést nyert a pozitív mentális egészségügyi támogatás 

szerepe a laikus anyák körében. 

 A csoportfoglalkozások nem hatottak: kiemelten bizonyos lakhelyű, 

iskolázottságú személyekre, mert az azokon résztvevők -PND által 

különböző mértékben érintettek- homogénnek tekinthetők a két változó 

tekintetében. A két csoport életkori változója is megegyezett egymással 

(27,5 év - 27,8 év közöttiek). 

 A korábbi terhességmegszakítás nem volt befolyással a szülés után 

kialakuló depresszióra, és ezt a csoportterápia sem befolyásolta (14,4%). 
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 A hajadonok vagy egyedülállók esetében kevésbé volt sikeres a terápia 

(51,1% a PND-s arány). 

         Megerősítést nyert, miszerint a terhesgondozás során kidolgozott relaxációs-

ismeretterjesztő program segítségével jelentős mértékben visszaszorítható a depresszió.   

         A különböző rizikófaktorok eltérő mértékben befolyásolhatóak. Leginkább a 

családi szupportív tényezőket mozdította elő a tréning. Legkevésbé hatott az alacsony 

gazdasági státusz összetevőire. 

A szociodemográfiai és pszichoszociális jellemzők 1996-ban (N = 2229) és 2006-ban 

(N = 1613) 

      Az adataink azt mutatják, hogy a PND prevalenciáját számos tényező különböző 

mértékben befolyásolta 1996-ról 2006-ra. 

Csökkententte: 

 az idősebb anyai életkor, 

 stabil párkapcsolat (86,8% 1996-ban, OR=0,35 és 15,2% 2006-ban OR=0,11), 

 magasabb gyerekszám, tervezett, örömmel viselt terhesség, 

 

Növelte: 

 a kedvezőtlen anyagi helyzet (18,9% 1996-ban, OR=1,08 és 28,8% 2006-ban, 

OR= 3,68, ugyanis az egészséges materek között csak 9,9% jelzett anyagi 

problémákat 2006-ban),  

 a nem tervezett graviditás (18% 1996-ban, OR=1,68 és 44,5% 2006-ban, OR= 

3,22, tehát a terhesség tervezetlensége erős előre jelzője lett a PND 

előfordulásnak 2006-ra),  

 két vagy több nagyobb stresszes életesemény a kikérdezést megelőző évben erős 

előre jelzője a PND-nek, (a mi vizsgálatunkban 15,9% 1996-ban, OR=0,92 míg 

50,2% 2006-ban, OR=3,65, - az előfordulás esélye 10 év elteltével  közel 4x-re 

emelkedett),  
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 a problémák önálló menedzselésének csökkentő hatása mérséklődött ugyan, de 

még szignifikáns maradt 2006-ra is (61,3% 1996-ban és 65,8% 2006-ban a 

PND-sek aránya). 

  

Korábbi tanulmányokkal összhangban ismeretesek a PND kialakulását befolyásoló az 

előző minor/major depresszív tünetek, melyeknek szignifikáns a hatásuk, ezeket szintén 

megvizsgáltuk a felmérés során (12,3% 1996-ban, OR=2,55 és 9,3% 2006-ban, 

OR=1,71), - az előfordulása szignifikánsan összefüggött a depresszió posztpartum 

kiújulásával). 

 

5. KÖVETKEZTETÉSEK (új megállapítások, javaslatok) 

 Megállapítható, hogy Magyarországon napjainkig nem történt hasonlóan magas 

elemszámú vizsgálat a várandós és gyermekágyas anyák körében, amely a pre és 

posztnatális hangulatzavarokat szűrte volna. Jelen tanulmányunk az első, széles 

körű felmérés hazánkban, amely szisztematikusan foglalkozik a szűrés és 

kezelés problámájával. 

 Ismereteink szerint ebben a témában hasonlóan nagy nemzetközi kutatások 

publikálására sem került sor. 

Hipotéziseink az alábbiakban igazolódtak: 

 Eredményeink azt mutatják, hogy a PND gyakorisága Dél-Kelet 

Magyarországon nem magasabb, mint a nyugati országokban (nagyobb 

esetszámú kelet-európai tanulmányban- a PND gyakorisága 18% volt). Több 

részmutatónk közel azonos a kisebb merítésű hazai felmérések értékeivel. 

 A vizsgálat bázishelyéül szolgáló Csongrád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-

Szolnok és Békés megye területén a PND előfordulása emelkedő tendenciát 

mutat 15,0%-ról (1996-ban) 17,4%-ra nőtt (2006-ban).  

 A vizsgálatunk lehetővé tette a posztnatális depresszió előfordulását befolyásoló 
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szociodemográfiai és pszichoszociális kockázati tényezők feltárását. Igazolni 

tudtuk a gyermekágyhoz társuló negatív pszichés statusz kialakulásának 

rizikótényezőit, valamint a védőfaktorokat. 

 A PND szűrésére a Leverton tesztet használtuk (LQ), melynek megbízhatóságát 

statisztikai próbákkal bizonyítottuk. Így a magyar szűrő módszerek körét egy pre 

és posztnatálisan is alkalmazható, a minor és a major depresszió tüneteit 

együttesen kimutató, költséghatékony mérőeszközzel bővítettük. Olyan könnyen 

és gyorsan alkalmazható eljárást teszteltünk –pozitív eredménnyel-, amely adott 

régióban adott munkaidőben (rutin feladatok közé beépítve), a védőnők 

kompetenciakörét bővítve használható. A társszakmák számára mintegy 

előszűrést biztosíthat, a főiskolai szintű védőnőképzési program tematikájába 

pedig újító szándékkal felvehető. 

 Kidolgoztunk és a védőnői terhesgondozás során kipróbáltuk, - majd a vizsgálati 

eredményekkel hasznosságát igazoltuk-, azt a relaxációs-ismeretközlést is 

magában foglaló csoportténinget, amellyel kedvezően tudtuk befolyásolni a 

szülés körül fellépő hangulatzavarokat (csoportfoglalkozáson részt vettek 

körében 12,7%-os, míg azon részt nem vettek esetében 17,5% a PND arány), 

mérsékeltük a minor és major depressziós tünetek által előidézett diszfunkciókat. 

ÚJ MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 A Leverton kérdőívet lefordítottuk, Magyarországon validáltuk. Az LQ 

posztnatális depresszióra vonatkozó ponthatára 11/12 pont, melynek 

szenzivitása 85,0%, specificitása 94%. 

 A PND-t valid skálával mértük, melynek gyakorisága összemérhető más 

országok – túlnyomó többségben EPDS-sel mért – PND előfordulásával. 

 Megállapítottuk a PND szociodemográfiai és pszichoszociális kockázati 

tényezőit, valamint védőfaktorait és azok változásait Dél-Kelet 

Magyarországon 1996-ban illetve 2006-ban.  

 A PND előfordulása emelkedő tendenciát mutat Dél-Kelet Magyarországon, 

15,0%-ról (1996-ban) 17,4%-ra  nőtt  (2006-ban). 
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2006-ban folytatott oktató jellegű csoportfoglalkozások hatása: 

 az önálló problémamegoldó magatartás PND –t előmozdító hatását a terápia 

mérsékli (OR=0,054 vs. OR=2,01), 

 a stresszes életesemény kedvezőtlen befolyását a terápia csökkenti (OR=2,51 

vs. OR=3,1), 

 az AND emeli a PND rizikóját, de ez a hatás valamelyest enyhült a 

csoportfoglalkozások eredményeként (terápiás csoportban: OR=8,25;  

kontroll csoportban: OR=10,07), 

 a hajadonok vagy egyedülállók esetében kevésbé volt sikeres a terápia, 

 a terápia sem befolyásolta a nem kívánt terhesség PND-t elősegítő hatását 

(OR=2,57 vs. OR= 0,71), 

 az anyagi problémák (40%), hatását a csoportterápia sem képes mérsékelni 

(OR=5,69 vs. OR=4,02), 

 a korábbi major depresszió PND-t elősegítő hatásán a csoportterápia nem 

tudott enyhíteni (OR= 7,56  vs. OR= 2,66), 

 a korábbi kedvezőtlen terhességi kimenetelt összevonva az anyák 

depressziója a következő terhesség utáni időszakban is szignifikánsan 

többször vezetett a kórkép megjelenéséhez (OR= 1,69), - alig befolyásolható 

terápiával (OR= 2,16). 

 a terhességet megelőző infertilitás vagy sterilitás hatása már nem terjed ki a 

posztnatális időszakra (OR= 0,84 vs. OR=0,56). 

JAVASLATOK 

3 évtizede pályán tevékenykedő oktató védőnőként fogalmazom meg és ajánlom 

elfogadásra a következő javaslatokat: 

 Kapjanak a Magyarországon magasan képzett és nagy létszámú védőnők 

hangsúlyosabb szerepet a szülés körüli időszak PND megelőzésében, szűrésében 
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és kezelésének segítésében (kompetencia körük célzott bővítése). 

 A Leverton kérdőív önálló védőnői kompetencia körben megvalósuló kötelező 

használatának teljes körű bevezetése a pre és posztnatális periódusban (először 

jelentkező terhes tanácsadás, 6. hetes gyermekágyas záró vizsgálat alkalmai). 

 A védőnő primer és szekunder prevenciós tevékenységében, a jelző és 

konzultációs rendszer hatékony működtetésének fokozott előtérbe helyezése, a 

társszakmákkal történő szoros együttműködés szakmai protokoll szerinti 

betartása mellett (szülész-nőgyógyász, gyermekgyógyász, pszichiáter, 

családorvos, szülésznő, ápolónő, védőnő, szociális szféra). 

 A védőnők felkészítése a terhelő anamnézissel rendelkező várandós anyák és 

gyermekágyasok pre és posztpartum időszakának profilaktikus és terápiás 

ellátására szakemberek vezetésével (pszichoterápia, családterápia, 

farmakoterápia). 

 A védőnők képzési színvonalának emelése érdekében a fejlesztendő terrületek 

feltárása illetve más tudományterületek eredményeinek beépítése az oktatásba 

(pl: LQ, csoporttréning vezetés, relaxációs technikák elsajátítása elméletben és 

gyakorlatban, a védőnőképzés 7. szemeszterének mentálhigiéne 

előspecializációs blokkjában).  

 A már hívatásukat gyakorló védőnők posztgraduális továbbképzésében a pre és 

posztpartum hangulatzavarok ismeretének megfelelő óraszámú, vizsgaköteles 

tantárgyelemként való oktatása elmélet és gyakorlat szintjén. 

 Erősíteni a kutatással foglalkozó intézmények, oktatási, képzési és szakképzési 

helyek, valamint a szakfelügyeletet ellátó szervek, hivatalok közötti 

kapcsolatokat a szakmamenedzsment és korszerű szakmafejlesztés érdekében. 

 Standardizálni a várandós gondozás elektronikusan megőrzendő információit, 

elektronikus alapra helyezni a szűrő adatlapok rendszerét, adatvédelmi garanciák 

mellett biztosítani az adatbázisok egymással való összekapcsolhatóságát. 

 Olyan intézmények, szervezetek létrehozásának kezdeményezése, ahol 
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speciálisan a szülés utáni depresszió megelőzésére és kezelésére szakosodnak a 

védőnők. 

 További vizsgálatokat lehetne indítani: 

           a Leverton kérdőív használatának kiterjesztéséről, a társszakmákkal való 

szorosabb együttműködéssel: pl. a magzat szomatomentális fejlődésének 

nyomonkövetése szülészekkel együtt, majd megnézve, hogy mutatkozik-e eltérés azon 

anyák gyermekeinek fejlettségében, akik részt vesznek a terápiás foglalkozásokon, 

illetve azokéban, akik elzárkóznak annak igénybevételétől. 
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