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Diagnosztikai fázis



A DSM-V változásai
Kényszeres és kapcsolódó zavarok :

1. OCD

2. testdiszmorfiás zavar
3. trichotillomania (hajtépkedési zavar) 
4. győjtögetési zavar
5. bırkapirgálás (bırtépkedés) zavar
6. egyéb meghatározott kényszeres és 

kapcsolódó zavar: testre irányuló 
repetitív viselkedészavar (körömrágás, 
ajakharapdálás, arc harapdálása 
belülrıl); kényszeres féltékenység



A DSM-V változásai

Belátóképesség: 

• Jó vagy megfelelı belátás
• Rossz belátás
• Hiányzó 

belátás/téveszmés 
hiedelmek (pl. teljes 
meggyızıdés a 
kényszergondolat 
valóságosságáról)



Betegség Hasonlóságok Különbözőségek

Schizophrenia Bizarr gondolatok, extrém szorongás Pszichotikus tünetek jelenléte 

Depresszió Önvádlás, bűnösséggel kapcsolatos 
gondolatok 

A gondolatokkal kongruens 
hangulati nyomottság

Autizmus Sztereotíp viselkedés A sztereotípiákkal szemben 
nincs ellenállás 

Evészavar Rituális étkezési szokások Nincs tünetekkel szembeni 
ellenállás;  a tünetek 
értelmetlennek tartása 

Hypochondria Egészséggel kapcsolatos aggodalmak Nincs más kényszer tünet 

Fóbiák Szorongás, elkerülő magatartás Jól körülírható a szorongás 
tárgya 

PTSD Betörő, automatikus gondolatok, 
melyek szorongást váltanak ki 

A kiváltó stresszor a PTSD-nél 
azonosítható 

Tourette-sy Ismétlődő mozgások, hangadások Nincs más kényszer tünet 

Kényszeres 
személyiségzav
ar 

Rendszeretet, felhalmozás, gyűjtögetés Nincs markáns 
kényszercselekvés vagy 
kényszergondolat



Pszichodiagnosztikai eszközök

• Y-BOCS

• Kérdőívek: Diszfunkcionális Attitűd Skála

STAI, Hamilton-D

PSWQ (The Penn State Worry Questionnaire)

VOCI (Vancouver Obsessional Compulsive Inventory)

• Rorschach



A terápiás kapcsolat 
jellegzetességei



OCD
Nehezen kezelhető betegségek kategóriája

Miért?

• Tüneti kép változékonysága: diagnosztikai 
problémák

• Kapcsolati problematika: kapcsolatok 
kialakításának nehézsége, a kapcsolatok 
fenntartásának nehézsége, a létrejövő 
kapcsolatok esetén ezek teherbírásának kérdése

• A különböző terápiás iskolák eltérő megoldásokat 
nyújtanak



Neuropszichoanalízis

1. Kérdezz-felelek forgatókönyv: hosszan, 
részletesen, körülményesen…

• Terapeuta élménye: mit tudok valójában a 
betegről?

2. Keretek kérdése

3. Terapeutával szembeni attitűd: szakértő 
instruktorral szembeni rejtett ellenállás

Hogyan kezelik az egyes terápiás iskolák ezeket a 
jelenségeket?

A terápiás kapcsolat jellegzetességei OCD esetén



Pszichoanalitikus terápiák



• A betegség központi eleme az ambivalencia: a vágy és a 
tilalom együttes jelenléte

• Neurotikus szintű probléma

• Regresszió: az anál-szadisztikus szintre

• Elhárító mechanizmusok: reakcióképzés, intellektualizáció, 
izoláció, meg nem történtté tevés 

• Standard pszichoanalitikus technikák: szabad asszociáció, 
fekvő helyzet, neutralitás, tartalmi értelmezések

Pszichoanalízis - Freud

Freud, S. (1909): A Patkányember In: Freud, S. (1999): A Patkányember. 
Négy klinikai esettanulmány. Budapest, Akadémiai Kiadó,.

Freud, S. (1926): Gátlás, tünet, szorongás In: Freud, S, (2003): Válogatás az 
életműből. Budapest, Európa



Freud utáni pszichoanalízis: 
a Budapesti iskola

Freud utáni pszichoanalízis: 
a Budapesti iskola

Ferenczi Sándor: 

• a valóságfejlődés regressziója a mágikus 
gondolatok és mágikus szavak szakaszára

• a betegség kettős természetű: a tudat egy 
része gyermekkori színvonalon marad, ahol a 
vágy azonos a cselekvéssel; miközben a tudat 
egyéb részei normál módon fejlődnek

• Technikai módosítások: áttétel-viszontáttétel; 
aktív technika

Ferenczi, S. (1982): A valóságérzék fejlődésfokai és patológiás visszatérésük In: Lelki problémák 

a pszichoanalízis tükrében Magvető Kiadó, Budapest, 1982.



Freud utáni pszichoanalízis: 
a Budapesti iskola

Rajka Tibor:
• a kényszer a szorongáshoz hasonlóan pszichikus 

alapjelenség
• a kényszer nem tanult magatartásforma, hanem 

ösztöntulajdonságokkal bíró jelenség, melynek 
van egy normál és van egy patológiás fejlődési 
útja is

• „a kényszer nem regresszív folyamat eredménye, 
hanem a személyiség sajátos alakulása, 
megbetegedés esetén az egész lelki szerkezet 
patológiás jelenségekkel terhesen alakul”.

Rajka, T. (1977): A kényszerjelenségek és a kényszerbetegség Orvosi Hetilap, 118, 8, 434-438.



• A tünetek a fragmentálódásra hajlamos szelf-ből
származnak

• A kezelés célja a teljes szelf kohézió

• Hangsúly: az anális fázisban történő törés helyreállítása

• Az anális fázis jelentősége nem csak a tisztaságra 
szoktatás: hanem a szelffejlődés lényegi szakasza is: 
énhatékonyság, aktivitás, produktivitás

• A környezet hogyan reagál a saját kezdeményezésre? 

• A terápiás kapcsolat a kontroll érzés visszaállítását 
célozza

Kohut-féle szelfpszichológiai terápia

Kohut, H. (2007): A szelf helyreállítása Budapest, Animula.



• A szelf és tárgy reprezentációk differenciációs 
és integrációs szintjének vizsgálata

• OCD: szelf és tárgyreprezentációk 
elégtelensége, ellentmondásos, diffúz szelf 
érzetek

• Terápiás munka: hasított szelf és 
tárgyképzetekkel folyó munka: itt és most 
értelmezések

Kernberg-féle áttétel-fókuszú 
pszichoterápia

Kernberg-féle áttétel-fókuszú 
pszichoterápia



Rövid dinamikus terápiák: Davanloo (1980)

Módszere:

• A terapeuta aktív, konfrontatív, fenntartja a fókuszt

• Áttételt kezdettől kiépíti és felhasználja

• Állandóan rákérdez és szembesít a beteg valódi, igazi 
érzéseivel szembeni védekezésekre 

Mit érez ezzel kapcsolatban? Mit érez ténylegesen?

• Állandóan szembesíti a beteget saját belső 
bizonytalanságaival, hárításaival és passzivitásával 

• A beteg ellenállásait sorra aktiválja, provokálja, ezeket 
értelmezi, az áttételi ellenállást is megnevezi

• Végül összekapcsolja ezeket az érzéseket a beteg életében 
aktuálisan előforduló fontos kapcsolatokkal



Kognitív-viselkedésterápiák



A kognitív irányzat fejlődése

Három nagy fejlődési szakasz:

1. Klasszikus fázis: „kognitív forradalom”

2. Második hullám: sématerápia, dialektikus-
behavior terápia

3. Harmadik hullám: metakognitív terápiák, 
mindfulness irányzatok



A kognitív-behavior terápiák elméleti 
háttere

A kognitív-behavior terápiák elméleti 
háttere

• A pszichés zavarok a viselkedés (és  kogníciók) 
rendszerének elsődleges zavarai

• Mind az adaptív mind az inadaptív viselkedés 
kialakulásának alapja a tanulás folyamata

• A pszichológus/pszichiáter feladata annak 
vizsgálata, hogy az egyén milyen reakciókat ad 
egy adott helyzetben



OCD jellegzetességek

• A kényszergondolatok a normál intruzív 
gondolkodásból erednek

• Jellegzetes feltevések:
– „Egy tettre gondolni annyi, mint megcselekedni azt”
– „A felelősség nem csökkenthető azzal, hogy valami kevéssé 

valószínű”
– „Az embernek kontrollálnia kell a gondolatait”
– „Nem semlegesíteni egy betolakodó gondolatot a 

megjelenésekor egyenértékű a benne foglalt ártalom 
keresésével/akarásával”

• A kényszercselekvések aktív elkerülő viselkedésmódok 
(biz. cselekvésekkel averzív eseményeket kivédhet)



Hagyományos CBT irányelvei

• Diszfunkcionális gondolatok, hiedelmek 
feltérképezése

• A negatív automatikus gondolatok tartalma, a 
diszfunkcionális attitűdök, sémák 
aktivizálódása felelős a pszichés zavarok 
kialakulásáért

• Ezek megkérdőjelezése

• Ezen keresztül viselkedésváltozás elősegítése



Az OCD kognitív-viselkedésterápiás 
kezelési lehetőségei

Az OCD kognitív-viselkedésterápiás 
kezelési lehetőségei

• Standard CBT technikák: 

kondicionálás

ingerelárasztás

ingerexpozíció-válaszmegelőzés

kényszerválasz módosítása

habituációs tréning

gondolatstop

• Klinikai tapasztalatok: a betegek egy része képes 
standard CBT-ben részt venni 

• A standard CBT technikák módosítása szükséges



Közös vonások az új kognitív 
irányzatokban

Közös vonások az új kognitív 
irányzatokban

• Súlyosabb patológiák kezelése: 
személyiségzavarok, komplexebb problémák

• „A valóság radikális elfogadása” (Linehan, 2010)

• Eredményes megküzdési módok

• A kogníciók tartalma helyett a hozzájuk fűződő 
viszony a fókuszban

• Hosszabb terápiák, a kapcsolatra nagyobb 
hangsúlyt helyeznek



Young-féle sématerápia 

Young, 1992, Sempértegui, 2013

• Minden patológia alapja: korai maladaptív sémák: krónikus, 
pervazív karakterológiai mintázatok, amik az egyes betegek 
egyedi profilját írják le.

• Séma konceptualizálása: sémamegküzdő mechanizmusok, 
sémamódok, sémák aktiválódásával járó érzelmek 
felmérését jelenti

• A sémákat a kapcsolat segítségével próbálja módosítani
• Terápiás kapcsolat: korlátozott szülői újragondoskodás 

(limited reparenting)
• Pszichoedukatív, kognitív viselkedéses és esetenként 

imaginatív módszerekkel 
• OCD: könyörtelen mércék-hiperkritikusság séma dominál



Dialektikus viselkedésterápia: DBT

• Linehan (1991,1993) dolgozta ki borderline 
betegek kezelésére

• A dialektikus jelző

– A körülöttünk lévő világ értelmezését (ld. A 
valóság mint egységes egész érthető meg) 

– A pácienssel való dialógus érvrendszerét jelenti 
(ld. A valóságban egymással ellentétes erők 
működnek, a valóság mindig változó és 
folyamatként írható le)



• Kidolgozott terápiás manuál

• Dialektikus technikák, hitelesítő stratégiák, 
problémamegoldó és kommunikációs 
stratégiák, stressz menedzsment technikák

• A terápiás metódus pontosan felépített, a 
terápiás cél világosan megfogalmazott

• dialektikus ellentétpárok OCD esetén: 
elfogadás-változásra orientáltság; 
megingathatatlanság-rugalmasság

Dialektikus viselkedésterápia



A DBT technikái

1. pro és kontra elemzés: megoldás analízis történik ,azt 
elemzik, hogy mik lehetnek egy már kialakult megoldási 
mód előnyös és előnytelen pontjai

2. szerepjátszó technikák : „ördög ügyvédje”
3. Validáció-hitelesítő stratégiák: a terapeuta a környezet 

által a korai időszakban elkövetett ún. érvénytelenítő 
hibákat ellenpontozza: azt fejezi ki, hogy az adott 
körülmények között megérthető a páciens viselkedése, 
akár annak patológiás jellege is. (OCD esetén elismeri a 
beteg belső bizonytalanságának érzését)

4. dialektikus ellentétpárok megfogalmazása: OCD esetén 
például az  elfogadás-változásra orientáltság; 
megingathatatlanság-rugalmasság



Metakognitív terápiák

Wells, 1994, 2000., Myers, 2008, Solem, 2010.

• A cél nem a negatív gondolatok megváltoztatása

• A cél az egyén gondolataihoz és érzelmeihez való 
viszonyának megváltoztatása

• A gondolatok minősítő folyamataira helyezi a 
hangsúlyt: „gondolkodás a gondolkodásról”

• kognitív szint fölötti „metaszint” vizsgálata

• nem-tudatos kognitív stratégiák vizsgálata: 
aggodalmaskodás, tépelődés



Mindfullness irányzatok

Kabat-Zinn, 1990, Segal, 2002, Bishop, 2004 

Belső figyelem, tudatos jelenlét, jelen tudatosság, éber 
figyelem

• A hangsúly a belső történések elfogadásán 
van, azok minősítése helyett

• Nem a negatív tudat tartalmak 
megváltoztatása a cél, hanem ezek szemlélése

• A cél annak elfogadása, hogy a kognitív 
működések a tudatosságtól függetlenek



Mindfullness technikák

• Légzés technikák: figyelem a légzésen, közben a 
belső tartalmak monitorozása; nem-reagálás a 
problémamegoldás helyett; nem-cselekvés a 
cselekvés helyett

• A negatív tudattartalmak szemlélése mellett 
annak megfigyelése, hogy ezek hogyan hatnak a 
testi állapotra

• Metakognitív képességeket fejleszt: nyitottság, 
kíváncsiság, elfogadás; fenntartott figyelem, 
figyelmi váltás



Családterápia



OCD és család

• A klinikai gyakorlat a családi rendszer 
érintettségét jelzi

• Mégis kevés tanulmány szól a betegség és a 
család viszonyáról

• A vizsgálatok iránya: 
1. pszichiátriai betegségek aránya a 

családtagok között (genetikai prediszpozíció); 
2. az érintett család jellegzetességei
3. A család és a tünetek közötti 

összefüggés



Az érintett család jellegzetességei: 
az első vizsgálat 

Vizsgálat: 49 OCD gyerek és szüleik:

1. A férfi jelenlét hiánya

2. Erőteljes anyai toalett tréning

3. A szülők nem bátorítják a viselkedés 
szabadságát és önállóságát

4. A szülők a gyűlölet érzését a szeretet 
álarcával fedik le (Adams, 1973.)



Milyenek az OCD családok?

• Expressed emotion (magas kritikusság, 
ellenségesség, érzelmi bevonódás) 
szignifikánsan magasabb aránya (Hibbs, 1991.)

• Szülői Kötődés vizsgálata: bizonytalanul 
kötődők aránya nagyobb, a szülői 
gondoskodás megfelelő mértékű, a kontroll 
mértéke nem tér el az egészségestől (Myhr, 2004.)

• A szülői gondoskodás mértéke szignifikánsan 
alacsonyabb, de ez csak az apai 
gondoskodásra vonatkozik (Yoshida, 2005.)



Családterápia-családgondozás fókusza

1. A szeparáció-individuáció segítése

2. A családtagok szerepének tisztázása (csökkentése) a 
tünetképzésben, a tünetek kiszolgálásában

3. A család elhagyásának segítése: önállóság, saját élet 
kialakítása, a terápia is saját feladat

4. A családtagok ellenségességének és/vagy 
bűntudatának és/vagy kontrolljának csökkentése

Kiegészítő, és nem önálló terápiaként alkalmazható, 
nem helyettesítheti a páciens egyéni terápiáját!



Pszichodinamikus szemléletű 
családterápia

Pszichodinamikus szemléletű 
családterápia

Pszichoanalízis terminusait megfigyeléseit alkalmazza
• Tárgykapcsolati minta javítása: torzult, internalizált

tárgykapcsolati minták
• Tudatos vagy tudattalan agresszív játszmák megértése, 

nyílttá tétele
• Ambivalens pszichodinamikai tényezők megértése, 

nyílttá tétele: kontroll-kontroll nélküliség; keret 
nélküliség-szabályok merev képviselete

• Szeparáció-individuáció segítése
Technika: szerepcsere, mentalizációs módszerek, 

transzgenerációs minták technikája; projekciók 
azonosítása és „levétele”



CBT szemléletű családterápia

• Pszichoedukáció
• A családtagokat megtanítják a tünetekre adott adekvát 

válaszra
• Az ülésen: ingerexpozíció-válaszmegelőzés
• Jutalmazás-büntetés kérdései
• Problémaviselkedés azonosítása, körülmények 

azonosítása, családtagok reakcióinak elemzése, tüneti 
fokozó vagy csökkentő reakciók elemzése, a megfelelő 
reakciók megerősítése, adott családtagra jellemző 
kognitív vagy viselkedéses torzítások elemzése

• Családtag mint koterapeuta kérdése





Köszönöm a figyelmet!


