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Bevezetés, előzmények 

A konzultációs-kapcsolati pszichiátria (a továbbiakban: KKP) kialakulása a 20. század első 

harmadában jól nyomon követhető medicinális szükségszerűség következménye. A terület a 

gyakorlatban mind nagyobb jelentőségre tett szert. A nagyszabású nemzetközi fejlődés 

mellett a magyar pszichiátriában, amelynek elméleti felkészültségét nemzetközi 

színvonalúnak mondhatjuk, eddig kevés ilyen vonatkozású kutatás jelent meg. Az értekezés a 

KKP lényegében első átfogó, kórházi populációban végzett hazai kutatását mutatja be.  

 

A KKP-i kutatás mind mennyiségében, mind témáiban nagy növekedést mutat az elmúlt 

években. A korai kutatás főleg esettanulmányokból állt. Ezt követték az esetsorozatok, majd a 

kísérleti modellek kifejlesztése homogén betegpopulációkra. Az állatkísérletek szintén fontos 

alapismereteket szolgáltattak, bemutatva, milyen pszichoszociális változók befolyásolják a 

kórállapotokat. Ma a KK-i pszichiáterek által végzett modern kutatásnak két fő területét 

különböztetik meg:  

1) a KK-i munkát értékelő vizsgálatok, és  

2) az orvostudomány és pszichiátria határterületén jelentkező széleskörű klinikai problémák 

vizsgálata.  

 

A pszichiátriai kutatások általános módszertani problémái mellett speciális nehézségek is 

jelentkeznek a KKP területén végzett kutatások esetén. Az egyik kulcskérdés a pszichiátriai 

tünetek értelmezése a testileg beteg pácienseknél. Sok betegség, vagy ezek kezelése általános 

pszichiátriai tünetek megjelenését válthatja ki. Egy másik, a pszichiátriai diagnózis 

nehézségét fokozó tényező a betegnek az az elvárása, hogy orvosi magyarázatot kapjon az 

összes tapasztalt kórtünetére. A betegek gyakran a testi betegség eredményeként értelmezik a 

pszichiátriai tüneteket.  

 

Az általános populációban végzett morbiditásvizsgálatok jól ismertek, ilyen például az 

Egyesült Államokban végzett ún. ECA (Epidemiological Catchment Area) kutatás, amely egy 

multicentrikus, populációs alapú felmérés. Ennek során a vizsgált személyek egyharmada 

számolt be arról, hogy nyolc kiemelt testi betegség valamelyikében szenved, egyötödüket 

pedig aktuálisan is kezelték.  
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Klinikai populációk vizsgálatában a leggyakrabban előforduló pszichiátriai zavarok az 

alkalmazkodási zavar, a szorongásos zavar, az alkoholfüggőség, a súlyos depressziós zavar, 

valamint a személyiségzavar és a szomatoform zavar. A nemzetközi adatok 

összefoglalásaképpen a következők állapíthatók meg. A pszichiátriai betegség gyakrabban 

jelenik meg a testileg beteg személyeknél, mint a testileg egészségeseknél. Komorbiditás 

alakulhat ki, ha az elsődleges pszichiátriai betegség fokozza a testi panaszok kockázatát, és ha 

a primer testi betegség növeli a pszichiátriai betegség kockázatát. A testi és a pszichiátriai 

betegség kezelése megakadályozhatja a komorbiditást. A pszichiátriai betegségek magatartási 

zavarokkal is társulnak, mint például a dohányzás, ami növeli a testi szövődmény 

gyakoriságát.  

 

A testi és pszichiátriai betegségben szenvedő betegek klinikai populációinak kutatása 

gyakoribb, mint az általános populációkutatások. Ennek ellenére a klinikai populációk 

kutatása különböző torzulásokat mutathat. Ha például a pszichiátriai társbetegség fokozza az 

orvosi kezelés szükségességének valószínűségét, a klinikai populáció kutatásai túlértékelik a 

komorbiditás mértékét.  

 

A KKP-t érintő hazai vizsgálatokat összefoglalva azt állapíthatjuk meg, hogy a hazai 

kutatások egy-egy részterületen fontos jelenségekre hívták fel a figyelmet, az átfogó jellegű 

felmérések azonban e területen még nem jelentek meg. Vizsgálataink az epidemiológiai 

kutatások keretein belül két területet érintek: az általános kórházi betegek pszichiátriai 

morbiditását, emellett külön hangsúlyt kap az idősotthonokban végzett demencia-felmérés. A 

jelen értekezés a KKP lényegében első hazai kutatását mutatja be, majd a szakma 

szervezésében figyelemre méltó szempontok megfogalmazásával igyekszik ajánlásokat 

nyújtani. A KKL egyik igen modern, a kommunikációs robbanás következményeként 

megjelenő lehetőségeként említjük a telemedicinát, amelyet a pszichiátria szempontjából a 

hazai irodalomban elsőként ismertettünk.  

 

Vizsgálati terv, célkitűzések, hipotézisek 

Pszichiátriai morbiditás a hazai általános kórházak szomatikus osztályain 

A végzett vizsgálat a fontosabb pszichiátriai tünetek és egyes pszichiátriai háttértényezők 

gyakoriságát méri fel általános kórházi osztályok betegei között, elsősorban a 

hangulatzavarokra és a szorongásokra koncentrálva. Törekedtünk a kutatás 
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reprezentativitásának biztosítására. Ezért válogatás nélkül, egymás után felvett betegek 

körében végeztük a felmérést.  

 

A felmérés céljai voltak: a) az alapvető pszichiátriai kockázati tényezők gyakoriságáról hazai 

morbiditási alapadatok nyerése kórházi populációban; b) a hangulatzavarok és szorongásos 

állapotok gyakoriságának feltérképezése; c) a hangulatzavarokban és a szorongásos állapotok 

alkalmazott gyógyszerhasználat elemzése; d) mindezek kapcsán annak értékelése, hogy az 

egyes kórházi osztályokon milyen szükség lehet a KKP szolgáltatásainak igénybevételére.  

 

A vizsgálat kérdőíves szűrővizsgálat formájában került sorra. A felhasznált kérdőívben a 

pszichiátriai alaptünetek értékelésére szolgáló általánosan használt kérdőíveket választottuk 

(ld. a módszerek leírásánál).  

 

Hasonló vizsgálatról szóló beszámolót Közép-Kelet-Európára vonatkozóan nem találtunk; a 

végzett felmérés feltehetően az első ilyen jellegű kutatás a posztszocialista országokban. 

Ennek kultúrközi jelentősége van. Igen fontos lenne a szomszéd országok hasonló adataival 

való összevetés.  

 

A következő hipotézisek jelentették a végzett vizsgálat vezérfonalát. 

1. Az általános kórházi osztályok betegei között a depresszió és a szorongás gyakori tünet, a 

komorbiditás egyik legfőbb oka.  

2. Az egyes osztályok típusai lényeges változók lehetnek, amennyiben a krónikus betegeket 

ellátó osztályokon várhatóan nagyobb a depresszió és a szorongás mértéke, mint az akut 

osztályokon.  

3. A depressziós állapotok kezelése várhatóan elégtelen az egyes kórházi osztályokon: az 

antidepresszívumok alkalmazása a szomatikus betegeket kezelő társosztályokon 

feltevésünk szerint alacsony mértékű.   

 

A pszichiátriai zavarok epidemiológiájának ismerete a szomatikus betegeknél sok fontos 

közegészségügyi kérdésben nyújt útmutatást. Enélkül nem lehet megválaszolni alapvető 

kérdéseket. Ilyen kérdés, hogy milyen pszichiátriai betegségek érintik leginkább a testileg 

beteg populációkat, vagy hogyan előzhető meg a pszichiátriai betegség párhuzamos 

kialakulása a szomatikus betegség mellett. Továbbá: miért kellene a KKP szolgáltatásainak 
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rendelkezésre állniuk az általános kórházakban, vagy milyen tantervi struktúrát kellene 

alkalmazni a pszichiátriai rezidensek képzésében.  

 

A demencia kockázati tényezői idősotthonokban 

Bizonyos genetikai és nyelvészeti jellemzők alapján a magyar lakosságot egységesnek, illetve 

más európai etnikai csoportoktól eltérőnek tekintjük. Ismert, hogy a demencia előfordulása 

nemzetenként változó a genetikai és epigenetikai kockázati tényezők populációspecifikus 

kölcsönhatásai miatt. Mivel ezek az adatok Közép-Kelet Európára, és különösen 

Magyarországra vonatkozóan nem álltak rendelkezésre, multicentrikus felmérést végeztünk 

idősotthoni populációban bizonyos jól ismert társadalmi és biológiai demencia kockázati 

tényezők, továbbá a demencia és a depresszió alapvető epidemiológiai adatainak 

meghatározására. 

 

Módszerek 

Pszichiátriai morbiditás a hazai általános kórházak szomatikus osztályain  

A kérdőíves szűrővizsgálatot több hazai kórház bevonásával végeztük. Összesen kilenc 

kórház betegei kerültek a vizsgálati populációba. Nagy megyei vagy nagyvárosi kórházakat 

választottunk a kellő elemszám biztosítására. A felmérés során felvett, együttműködésre 

képes betegek kérdőívet kaptak.  

 

A vizsgálat menete a következő volt: 

1. A terjesztésre 2003. április 1-től június 30-ig tartó időszakban került sor az ország 

különböző osztályain, az egyes osztályokat tekintve egyhónapos időszakon belül, azaz 

minden egyes osztályon az egy hónap során felvételt nyert betegek kapták meg a 

kérdőívet. A cél az volt, hogy lehetőleg minden beteg töltse ki a kérdőívet, s ennek 

természetesen várható akadályai is voltak.  

2. A kitöltési arány megállapítása céljából a vizsgálati időszak alatt felvett betegek számát 

vettük alapul, és hasonlítottuk össze a kérdőívet ténylegesen kitöltő betegek számával.  

 

A felhasznált 110 tételes kérdőív az általános, demográfiai adatok mellett a depresszió (Beck 

teszt), a szorongás (Spielberger-teszt), az alkoholizálás (CAGE kérdőív) értékelését fedte. 

Külön kitértünk a gyógyszerszedésre is.  

 

 



 6

A demencia kockázati tényezői idősotthonokban 

Az életkor, a nem, a műveltség, a dohányzás és az alkoholfogyasztás hatását vizsgáltuk 31 

idősotthonban, 2142 időskorú, 50 év fölötti személy körében. Az alapvizsgálatok a 

következőket jelentették:  

1. Standardizált személyes interjú a vizsgált személyekkel és gondozóikkal (ha erre volt 

lehetőség), a szociális és demográfiai adatokra, s a kórelőzmény adataira vonatkozóan.  

2. Rövid kognitív szűrést végeztünk, beleértve a Mini Mental State Examination (MMSE) 

magyar változatát. A 26 pontot és az alatti értéket elért alanyokat demenciában szenvedőnek 

tekintettük.  

 

A vizsgált demencia kockázati tényezők hatását két módon vizsgáltuk. Egyrészt kiszámítottuk 

a demencia fennállását és a súlyosság-specifikus incidencia értékeit a vizsgált kockázati 

tényezőkre és azok alkategóriáira. Másrészt logisztikai regressziót alkalmaztunk az 

esélyhányados (odds ratio) kiszámítására, továbbá összegeztük a megfelelő relatív 

kockázatokat (egyváltozós analízissel, illetve χ2 próbával). Ezen túlmenően többváltozós 

logisztikai regressziót alkalmaztunk, hogy a változók és az alkategóriák kombinált 

interakcióját vizsgálni tudjuk. A speciális interakciókat szintén megvizsgáltuk.  

 

Eredmények 

Pszichiátriai morbiditás a hazai általános kórházak szomatikus osztályain  

Összesen 4655 kérdőívet osztottunk ki, a kitöltött kérdőívek száma 2485, a válaszarány 53%. 

Az értékelhető kérdőívet szolgáltatott populációban a férfiak aránya 37,5%, a nőké 60,8% 

(válaszhiány: 1,6%). A minta életkorának átlaga az egyes kórházi osztályokon 40,7 – 65,5 év 

közötti volt. A legidősebb, 60 éves átlagéletkor fölötti betegpopuláció a traumatológiai és a 

nőgyógyászati osztályokon volt.  

 

A kitöltés elmaradásának, a válaszhiánynak az okai megegyeztek a hasonló felmérésekben 

tapasztalt tényezőkkel: korai elbocsátás a kérdőív megkapása előtt, halál, súlyos testi állapot, 

amely megakadályozta a kérdőív kitöltését, visszautasítás és egyéb okok. 

 

Dohányzás 

A betegségi kockázatokat növelő egyik legfontosabb tényező a dohányzás, melynek 

gyakorisága népegészségügyi problémaként jelentkezhet. A teljes betegmintára vonatkozóan a 

dohányzók aránya nagyjából a betegek egyharmadára tehető (28,5%). Az átlagnál jóval 
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kisebb arányú a szemészeti, urológiai és neurológiai osztályokon (20% alatti), míg a 

sebészeti, rehabilitációs, pulmonológiai osztályokon meghaladja a betegek egyharmadát.  

 

Alkoholizmus 

A betegpopuláció 25,4%-a az alkoholizmus kisebb-nagyobb kockázatával írható le, legalább 

egy pontot ért el a CAGE-kérdőíven. Egy pontot 9,7%, két pontot 6,2%, három pontot 5,0%, 

négy pontot 4,4% ért el. Ez utóbbi adat felel meg az alkoholdependenciának.  

 
A CAGE-kérdőív átlagpontszámait értékelve a legmagasabb átlagok a pulmonológiai, a 

sebészeti, a traumatológiai és az ortopédiai osztályokat jellemzik. A kérdőíven legalább egy 

pontot elértek aránya az említett osztályok sorrendjében: 40,3% – 39,4% – 38,1% – 33,5%.  

 

Szuicidium-kísérletek 

Az öngyilkosságot megkísérelt 142 személy (a vizsgált populáció 5,7%-a) nemi megoszlása a 

következő volt: 44 férfi, 98 nő. A szuicidiális kórelőzménnyel rendelkező betegek leginkább a 

rehabilitációs, sebészeti és pulmonológiai osztályokon voltak, ahol az öngyilkossági 

kísérletek előfordulási aránya a betegek 10%-át is meghaladta.  

 

Depresszió 

A nemek közötti különbség a következő volt a Beck-tesztben: a férfiak pontátlaga 11,923, a 

nőké 13,599 pont. A különbség szignifikáns (ANOVA: F = 14,044, df: 1, p < 0,001).  

 

A legmagasabb átlagpontszámok a következő osztályokon regisztrálhatók: reumatológia 

(19,70), neurológia (18,89), rehabilitáció (16,68), „egyéb” (azaz leginkább onkológia – 

15,27). Némileg alacsonyabb pontszámok észlelhetők a pulmonológiai (14,61) és 

belgyógyászati (14,10) osztályokon. Látható, hogy a krónikus betegeket kezelő osztályok 

vezetnek a depresszió mértékében. A lista második felében találhatók a műtétes szakterületek: 

sebészet, szemészet, fül-orr-gégészet, ortopédia, majd a sort a nőgyógyászati és a 

traumatológiai osztályok zárják.  

 

A Beck-teszt alapján a normális tartományba sorolható a betegek 53,5%-a, enyhe 

depresszióval írható le a betegek 28,6%-a, míg 10,4% középsúlyos, 7,4% pedig súlyos 

depresszióval jellemezhető. 
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Antidepresszívum-használat depresszióban  

Eredményeink értékelésénél figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy a betegek önbeszámoló 

kérdőívet töltöttek ki, így az egyes gyógyszerféleségek pontos besorolása nehézségeket is 

okozhatott számukra. Mindemellett határozott különbség mutatkozik az egyes osztályok 

között. A neurológiai osztályokon a Beck-teszt alapján normális tartományba kerülők között a 

betegek 28%-a kap antidepresszívumot – igaz, az alacsony elemszám miatt ez az adat erős 

fenntartásokkal értékelendő. Ugyanakkor igen meglepő, hogy a depresszió-kérdőív alapján 

kóros tartományban lévő betegek között milyen kevesen kapnak antidepresszívumot. A 

legmagasabb értéket mutató rehabilitációs osztályokon a depressziósnak tartható betegek 

mindössze 11,6%-a részesül antidepresszív farmakoterápiában, majd az urológiai, neurológiai 

és reumatológiai osztályok következnek 7-9% körüli eredményekkel. A többi osztályokon az 

5%-ot is alig érik el az adatok.  

 

Anxiolitikum-használat depresszióban 

Az egyes osztályokon a depressziós csoportban 20,0–43,9% közötti az anxiolitikumok 

alkalmazásának aránya. Feltűnő tehát, hogy a depresszió kezelésében a szomatikus medicina 

körében az anxiolitikumok dominálnak. Meg kell jegyezni, hogy a nem depressziós 

csoportban is meglehetősen nagy e gyógyszercsoport szedésének aránya, általában 10–20% 

közötti.  

 
Szorongás 

A szorongás értékelésére szolgáló Spielberger teszt (STAI) adatai alapján az „állapot” és 

„vonás”-szorongás is a neurológiai osztályokon a leggyakoribb (pontátlag: 52,74–55,00), 

majd a rehabilitációs (49,70–52,46) és a reumatológiai (49,28–50,77) osztályok következnek. 

Azt látjuk tehát, hogy a szorongás gyakorisága a depresszióban talált gyakoriságnak jól 

megfelel. A két tünetegyüttes tehát párhuzamosan látszik haladni a mintában. A 

legalacsonyabb szorongásszint a depresszióhoz hasonlóan a traumatológiai osztályokat 

jellemzi.  

 

A különböző súlyosságú aktuális szorongásszintek (állapot-szorongás) arányát vizsgálva az 

derült ki, hogy a populáció mindössze 22,9%-a került a normális tartományba. Igen 

elgondolkodtató adat, hogy súlyos szorongással (51-80 pont) írható le a betegek egyharmada 

(34,8%).  
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Antidepresszívum-használat szorongásban 

Mivel az antidepresszívumok a szorongásos zavarokban hatékony gyógyszerek, érdemes 

értékelni, mennyire ismert ez a gyógyszeralkalmazási gyakorlat a társosztályokon. Azok 

között a betegek között, akik aktuális szorongásban szenvednek, az antidepresszívumok 

alkalmazása igen alacsony arányú, a neurológiai osztályokat kivéve 10% alatt marad. Mint a 

depresszió esetében, itt is az tapasztalható, hogy az antidepresszívumokat nehezebben kezdik 

el a társosztályokon alkalmazni.  
 

Anxiolitikum-használat szorongásban 

Ez a gyógyszercsoport már sokkal jobban ismert és elfogadott, amit az jelez, hogy az egyes 

osztályon 20–40%-ban alkalmazzák az anxiolitikumokat (ennél alacsonyabb arányban csak az 

urológiai és pulmonológiai osztályokon találkozunk velük).  

 

A demencia kockázati tényezői idősotthonokban 

A teljes populáció 66%-a a demencia klinikai jeleit mutatta. Ebből 18%-ot enyhe kognitív 

károsodásként, 22%-ot enyhe, 16%-ot mérsékelt és 10%-ot súlyos demenciaként 

osztályoztunk. Egyéni mérlegelés alapján az összes vizsgált demencia kockázati tényező 

szignifikáns kapcsolatban volt a demencia tünetcsoport diagnózisával. Az életkor, a női nem 

és a rendszeres alkoholfogyasztás fokozta a demencia kockázatát, míg a dohányzás, a 

magasabb iskolai végzettség és az alkalmi vagy korábbi alkoholfogyasztás kisebb mértékű 

rizikótényezőnek bizonyultak. Amikor e tényezők kölcsönhatásait vizsgáltuk, a rendszeresen 

alkoholt fogyasztó férfiak esetében tapasztaltuk a legsúlyosabb kockázatot, különösen 

alacsony iskolázottsági szinteken. Amikor a különböző súlyossági fokú demencia 

alcsoportokat összehasonlítottuk, hasonló demencia kockázati tendenciákat figyeltünk meg, 

de a legerőteljesebb hatás a legsúlyosabb esetekkel társult.  

 

Megbeszélés 

A népegészségügyi jelentőségű egészségkárosító szokások gyakoriságát tekintve a vizsgálati 

minta szempontjából fontosnak látszik, hogy az egyes osztályokon milyen mértékben lehet 

jelen háttértényezőként a dohányzás, alkoholfogyasztás. Vizsgálatunkban a dohányzás 

vonatkozásában az arányok nem mutatnak nagy szórást, a betegek mintegy harmada 

dohányzik. Ismert, hogy a különböző betegségekben a dohányzás az egyik legnagyobb 

jelentőségű kockázati tényező. Hazánkban az 1990-es évek első felében az összmortalitás kb. 

17%-a volt összefüggésbe hozható a dohányzással.  
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A következő fontos tényező az alkoholizmus. Az alkoholfogyasztással kapcsolatban kiterjedt 

irodalmi adatok vannak. A becslések szerint az átlagos kórházi betegek 25%-ánál és a testi 

betegséggel kezelt járóbetegek 20%-ánál fordult elő az alkoholfogyasztással összefüggő 

zavar. A CAGE-kérdőív alapján végzett felmérés adatai arról tanúskodnak, hogy a vizsgált 

kórházi minta alkoholizmus-kockázata megfelel az átlagnépességben megfigyelt adatoknak. 

Az alkohol-dependencia aránya mind a hazai általános népességben, mind a kórházi mintában 

4-5% közötti. Az, hogy a legmagasabb kockázat a pulmonológiai, a sebészeti, a 

traumatológiai és az ortopédiai osztályokra állapítható meg, arra utal, hogy ezeken az 

osztályokon kell leginkább terjeszteni az alkoholbetegek ellátásának ismereteit.  

 

Hazánkban kiemelt kérdés a szuicidium. Az öngyilkossági kísérletek gyakoriságára 

vonatkozóan a mintában meglehetősen nagy szórás látszik. A korábbi kísérletek főleg a 

rehabilitációs, sebészeti és pulmonológiai osztályokon voltak gyakoriak. Az ilyen kísérletek 

előfordulási aránya ezeken az osztályokon a betegek 10%-át is meghaladta, ami igen fontos 

krízisintervenciós munkára hívja fel a figyelmet. Adataink alapján pszichológusi munkakör 

teremtése, illetve a KKP rendszeres gyakorlata ezeken az osztályokon igen lényeges teendő 

volna.  

 

A szuicidiumhoz a depresszió kérdése is szorosan hozzátartozik. Fontos kérdés, hogy vajon 

detektálják-e a hangulat zavarait az általános kórházi osztályokon. Ennek egyfajta mutatója 

lehet az, hogy milyen mértékben alkalmaznak adekvát antidepresszív terápiát indokolt 

esetben, igazolható depresszióban. Természetesen az is érthető, hogy nem minden depressziót 

kell gyógyszeresen kezelni (bár minden major depressziót igen!), de elfogadhatjuk a 

gyógyszeres kezelés bevezetését a depresszió felismerésének jó mutatójául.  

 

Adataink közül kiemelést érdemel, hogy a krónikus betegeket ápoló osztályokon jelentősen 

nagyobb a depresszió terhe, mint az akut (műtétes) osztályokon. Ez a betegség 

hosszmetszetéből nyilvánvalónak is tűnik. Az egyes osztályokon általában nagy a depresszió 

aránya – e hipotézisünk igazolódott. A betegek csaknem fele legalább enyhe depressziós 

állapotban van a Beck Kérdőv szerint. Az adekvát kezelésre vonatkozó hipotézisünk is 

megerősítést nyert: a depresszió felismerése és kezelése az egyes osztályokon igen alacsony 

arányokat mutat. Ez azt jelenti, hogy a súlyos depressziós állapotokban sem kerül sor adekvát 

antidepresszív farmakoterápiára. Ez az adat arra utal, hogy a depresszió kezelése az általános 
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orvoslás kultúrájában háttérbe szorul. Amennyiben a depresszió közhelyszerű megállapítása 

meg is történik, ennek a gyógyszerek alkalmazásában kevéssé látjuk gyakorlati 

következményét. Amint adatainkból is kiderül, a depresszió kezelése megreked az 

anxiolitikumok alkalmazásánál, de ezt a gyógyszercsaládot sem használják sok, egyértelműen 

depressziós beteg esetében. Az sem tűnik valószínűnek – bár nem tér ki a vizsgálat rá – hogy 

pszichoterápia helyettesítené a gyógyszereket ezeken az osztályokon (szervezett formában 

semmiképpen sem, mert nincsenek ilyen szakemberek a társosztályokon, egy-két kivételt 

leszámítva). Mindez a hazai általános orvosi, terápiás kultúra részének tekinthető jelenség. E 

gyakorlat mögött feltehető azoknak a tévhiedelmeknek a hatása is, amelyek indokolatlan 

félelmeket keltenek az antidepresszívumok alkalmazásával kapcsolatban (mellékhatás, 

öngyilkossági kockázatot fokozó hatás, stb.). Az antidepresszívumok viszonylag lassú 

hatáskezdete is olyan tényező lehet, amely a kezelés halogatása mellett szól. Mindenesetre a 

jelenség nagyon markáns, és azt jelzi, hogy igen sok lelki szenvedés is rakódik a testi 

betegségre, és ezek ellátása még kevéssé van benne a testi orvoslás szemléletében. A 

nemzetközi adatok is egyértelműen jelzik a depresszió fontosságát a KKP területén.  

 

A következő fontos kérdés a szorongás magas aránya a vizsgált mintában. Sok irodalmi adat 

utal arra, hogy a szorongás gyakori társtünet, és gyakran a depresszióval együtt jelenik meg. 

Az elsődleges ellátási populációnál a kevert szorongás és depresszió jelentősen gyakorinak 

tűnik. Adataink is azt mutatják, hogy a szorongás megjelenése meglehetősen párhuzamos a 

depresszióval. A szorongás két típusában (az állapot- és vonás-szorongásban is) a neurológiai 

osztályokon találtunk viszonylag magas gyakoriságot. Ennek hátterében felmerül az is, hogy a 

neurológiai osztályokon nagyobb az előfordulása az enyhébb pszichiátriai kórképeknek, 

amelyek között a szorongásos és depresszív zavarok állnak előtérben.  

 

Az, hogy a súlyos szorongás a betegek harmadára jellemző, messzire vezető adat. Arra is utal, 

hogy a szorongás kezelését minden osztályon komolyan kell venni, gondoljunk például az 

orvosi ellátással kapcsolatos egyszerű fóbiákra (fogászati fóbia, vértől és orvosi 

beavatkozásoktól való fóbia), a generalizált szorongásra és így tovább. Ezeknek a kezelésében 

sok egyszerű eljárás sokat segíthet. Ha a kezelőorvos ismeri a szorongás kezelésének néhány 

módszerét, jelentősen enyhítheti a beteg szenvedését. A gyógyszer elkezdése a legegyszerűbb 

ilyen terület, anxiolitikumokat mindenütt viszonylag könnyen alkalmaznak (de amint látjuk, 

nem kellő arányban). A szorongáscsökkentő pszichoterápiás jellegű intervenciók alkalmazása 

még kevésbé van benne a szomatikus gyógyítás köztudatában.  
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A depressziós állapotokkal összehasonlítható módon értékelt gyógyszerfelhasználási 

szokások szorongásos állapotokban is azt fedték fel, hogy az adekvát kezelés általában 

elégtelennek tartható, bár az anxiolitikumokat viszonylag gyakrabban használják 

szorongásban. Az viszont, hogy az antidepresszívumok igen hatékonyak a szorongásos 

zavarok kezelésében, az adatok szerint nincs benne a társosztályok gyakorlatában.  

 

Az idősotthoni demenciavizsgálatokra vonatkozóan kiemelhetjük, hogy a jól ismert demencia 

kockázati és protektív tényezőket kutatásunk is alátámasztotta. A variabilitást illetően, a 

magyar csoport hasonló a többi európai etnikai csoporthoz.  

 

Vizsgálataink eredményei komoly figyelmeztetést jelentenek a KKP fejlesztése ügyében. A 

KKP gyakorlati alkalmazását tekintve sok teendő van: ki kell építeni a pszichiátriai zavarok 

felismerését és kezelését jobban segítő konzultatív rendszert, fokozni célszerű a mára már 

alapvetőnek számító pszichiátriai ismeretek terjesztését a társosztályokon is. Legalább a 

krónikus osztályokon lényeges volna a pszichés zavarokkal bánó pszichológusok alkalmazása 

és a rendszeres pszichiátriai konzultációk gyakorlatának megszervezése. A pszichiátriai 

betegségek gyakorisága a testi betegséggel kezeltek között aláhúzza a kutatások folytatásának 

jelentőségét a komorbiditás mechanizmusainak megértéséhez, egyszersmind a különböző testi 

betegségekben szenvedő populáció pszichiátriai betegségeinek kezelésére irányuló kutatások 

fontosságát is jelzi. E kutatások jelentős közegészségügyi célokat szolgálnak, csökkentik a 

morbiditást és a mortalitást, és megoldási stratégiákat nyújthatnak a komorbid betegségek 

megelőzéséhez.  
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Összefoglalás 

A KKP a mai pszichiátriai egyik fontos területe, bár a hazai kutatások még kezdeti 

stádiumukban vannak. Az értekezés áttekinti a KKP történetének, alkalmazásának és 

kutatásának főbb nemzetközi irodalmát.  

 

A témakörben végzett saját kutatás 9 kórház 2485 betegének kérdőíves felmérését jelenti. A 

válaszráta 53,4% volt. Az általános kórházi osztályokon kezelt betegek egyes pszichiátriai 

jellemzőit értékelő kérdőív a demográfiai adatok mellett elsősorban az addikciók (CAGE-

kérdőív), a depresszió (Beck teszt) és a szorongás (STAI) előfordulását mérte. A 

gyógyszerfelhasználási szokásokat is elemeztük, főleg az antidepresszívumok és az 

anxiolitikumok alkalmazását. A vizsgálatok másik területe a 2142 időskorú, 50 év fölötti 

személy körében, idősotthoni populációban végzett demencia-felmérés.  

 

A vizsgálatok legfontosabb eredményeit a következőkben összegezhetjük: 

1. Az elvégzett vizsgálat Közép-Kelet-Európában az első ilyen felmérés. Érdemes lenne 

adatainkat összevetni a szomszéd országok adataival, hogy az egészségügyi kultúra 

regionális sajátosságairól képet kapjunk. Hazai viszonylatban is ez az első átfogó felmérés 

az általános kórházi populációban előforduló pszichiátriai rendellenességekről.  

2. A dohányzás és az alkoholfüggőség aránya a vizsgált mintában megfelel a hazai 

átlagnépességben tapasztaltaknak. Az alkoholizmus kockázatát jelző legmagasabb átlagok 

a pulmonológiai, a sebészeti, a traumatológiai és az ortopédiai osztályokat jellemzik.  

3. Az általános kórházi betegek körében nagy az aránya a depressziónak és a szorongásnak. 

A betegek mintegy fele különböző súlyosságú depresszióban szenved. A depresszió főleg 

a krónikus betegségekben szenvedőket kezelő osztályokat sújtja.  

4. A depresszió nagy gyakorisága ellenére az adekvát kezelés általában elmarad. A 

depressziós állapotban lévők az egyes osztályokon mindössze néhány %-ban kapnak 

antidepresszívumot. A depressziós állapotúak kezelésében az anxiolitikumok 

közkeletűbbek, az ilyen betegek mintegy harmada részesül anxiolitikus kezelésben.  

5. A szorongás gyakorisága meglehetősen párhuzamos képet mutat a depresszióval. A 

farmakoterápiában is hasonló a helyzet: a betegek harmada kap csupán anxiolitikumot, 

antidepresszívumot pedig csak a betegek kis hányada.  

6. Az idősotthonokban elsőként végzett demenciafelmérés adatai szerint a kockázati és a 

protektív tényezőkre vonatkozóan a hazai időskorú populáció hasonló a többi európai 

etnikai csoporthoz.  
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Summary 

The consultation-liaison psychiatry (CLP) is an important field of psychiatry, although the 

research of CLP is still in an initial phase in Hungary. The present work overviews the 

international literature of history, application, and research of CLP. 

 

In this study a questionnaire screening of 2485 patients treated in nine hospitals was 

performed. The questionnaire was used consecutively after the admission of the patients, and 

the response rate was 53,4%. The patients were treated in different departments of general 

hospitals. The questionnaire evaluated certain psychiatric characteristics of the patients, 

involving demographic data, the CAGE-questionnaire to estimate the prevalence of 

alcoholism, Beck Depression Inventory for depression, and Spielberger State-Trait Anxiety 

Scale to measure the level of anxiety. The application of pharmacotherapy, especially the use 

of antidepressants and anxiolytics was also analyzed. Another study analyzed the risk factors 

of dementia in a population of 2142 elderly people, aged above 50 years.  

 

The most important results of the study can be summarized as follows: 

1. This study is the first in Central-Eastern Europe relating to the prevalence of psychiatric 

disorders in general medical departments. A comparison to the data of the neighbouring 

countries would be informative about the regional characteristics of health culture. The 

study is the first Hungarian comprehensive screening of the psychiatric disorders 

occurring in general hospital population.  

2. The prevalence of smoking and alcohol dependence in the studied population is similar to 

that found in Hungarian general population. The highest scores relating to the severe risk 

of alcoholism were found in pulmonological, surgical, traumatological, and orthopedic 

departments.  

3. The prevalence of depression and anxiety is high among the patients of general hospitals. 

Half of the population suffer from depression of different levels of severity. Depression 

can be found mainly in the departments treating chronic patients.  

4. In spite of the high prevalence of depression the adequate treatment is generally lacking. 

Depressive patients of the different general medical departments is treated with 

antidepressants of only a low percentage. In the treatment of these patients the anxiolytics 

are more widespread, the use of these drugs can be detected in one third of the patients.  
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5. The prevalence of anxiety is parallel to that of depression. The pharmacotherapeutical 

situation is similar: only one third of the patients is treated with anxiolytics, and only a 

few percent of this group is treated with antidepressants.  

6. The studies on dementia among elderly people living in residential homes confirmed the 

well-known dementia risk and protective factors. Taking these variables into 

consideration, the Hungarian cohort is similar to other ethnic groups in Europe. 
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