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Esetismertetés: Ó.L. 23 é férfi 

• 2018.11.06-án került felvételre 

• Ezt megelőzően másfél évig volt börtönben a 
családja védelmében hozott távoltartási 
végzés megszegése miatt 

• OMSz szállította, édesanyja kíséretében 
otthoni agresszivitás miatt, a beteg elfogadta 
felvételét 

• Korábbi diagnózis: disszociális sz. zavar, enyhe 
ment. retard., droghasználat 



Gyermekkor 

• Apja agresszivitása miatt korán anyaotthonba 
költöztek, „élénk, verekedős gyerek” 

• 7-8 éves korban magatartás problémák 

• Gyermekpszichiátriai kezelések (2005-2012) 
– ADHD, drog problémák, ment. ret.  

– Risperidone, Ritalin, Haloperidol, Lithium  

• Rendszeres agresszivitás, keretszegések, 
nyugtalan, agitált viselkedés 

• 2013-ban motorbaleset (contusio cerebri, 
agyalapi törés) 



Első kezelés Klinikánkon 

• 2013-2018. összesen 8 osztályos kezelés (Jahn 
F., Balassa, Merényi), többször járt nálunk 
ambulánsan  

• 2013.12.20-2014.01.08. 

– Agresszivitás (nagymamát megütötte) 

– Disszociális sz. zavar, ment ret., kábítószerhaszn. 

– zuclopenthixol, valproat 

– „inadekvát nevetgélés” 



2015. 01.02-01.09. 

• Agresszivitás, feszültség, verekedett is 
(kizárták a kollégiumból) 

– Szakközépiskolában tanult (szakácsnak) 

– Disszociális sz. zavar, ment ret., kábítószerhaszn. 

– zuclopenthixol, valproat  

– „elakadások a gondolkodásában” 

 



2015.03.06-20.  

• Egyedül jött otthoni verekedést követően  

• Disszociális sz. zavar, ment ret., 
kábítószerhasználat 

• zuclopenthixol, valproat  

• „Érzelemmentesen beszél, időnként 
inadekvátan elmosolyodik” 

• „Szoktak látomások lenni, de nem emlékszem 
rájuk” 

• IQ:75 

 

 



2015.03.20-30. 

• Hazabocsátása után otthon betörte az ajtót, 
bár távoltartási végzés volt ellene 

• Szuicid szándék a rendőrségen 

• Osztályon betegtársát brutálisan megverte, 
egyik ápoló orrát eltörte. Később ügyeletes 
orvost megfenyegette, felborított több asztalt, 
széket. 

• Ezt követően folyamatosan agresszív, 
fenyegető, nem akart hazamenni. 

 

 

 



2015.03.20-30. 

• Osztályos kezelés alatt paranoid megalomán 
doxasmákat hangoztat (Ő az alvilág ura…) 

• Időnként voltak hanghallásai is 

• Diagnózisai közül a ment. retardációt töröltük, 
ADHD gyanúja miatt guanfacint állítottunk be.  

• Egyéb gyógyszerek: Haloperidol, olanzapin, 
valproat, clonazepam 

• Hajléktalanszállóra távozott. 



2015.03.31-2015.04.08. 

• Szuicid gondolatok a hajléktalanszállón, 
szociális krízis, magára hívta a mentőt 

• Osztályon nem volt agresszív, de indulatos 

• Merényi Rehabra távozott (ott három napot 
töltött) 

 



2015.04-2018.11. 

• Néhány ambuláns megjelenés 

• Otthonában rendszeres agresszivitás 

• 2017.05-2018.10. börtönben volt a korábbi 
távoltartási végzés rendszeres megszegése 
miatt 



2018.11.06-11.28. 

• Rendőri kísérettel szállították, a mentőket 
édesanyja értesítette.  

• Otthon agresszív volt, „cigicsikket akart 
elnyomni édesanyja szemén”.  

• Az agresszivitás folyamatos volt, amióta 
hazament a börtönből.  

• Édesanyja: „Nem szeretném, ha hajléktalanná 
válna, de van egy húga, nagymamája, állandó 
rettegésben élünk, amióta kiengedték.” 



Felvételi panaszok 

• „Nem vagyok feszült, most engedtek ki a 
börtönből!” (kiabálva mondja). 

• Személyzetet állandóan fenyegette, kereteket 
nem tartotta 

• Gyógyszereket bevette, injekciót kényszer 
hatására elfogadott 

• Felvétele ellen nem tiltakozott („segítsenek”) 



Státusz 

• Irritált, diszfóriás, kifejezetten agitált, 
akathisiás. Gondolkodása elakadásokkal teli, 
olykor inkoherenciába hajló, dereisztikus, 
paranoid elemekkel. Beszéde kifejezetten 
modoros, paneleket használt. Percepciózavar 
lehetősége felmerült.  



Diagnózis revíziója (F20?) 

• Inadekvát nevetgélés 

• Dereisztikus gondolkodás 

• Paranoiditás 

• Percepciózavarok 

• Negatív tünetek (anyja elmondása alapján) 

– „nem csinál semmit”, „eltűntek az érzelmei” 

– „nincsenek barátai”, „bezárkózik, nem megy ki 
otthonról” 



Terápiás revízió 

• Az akathisiás tünetek fokozzák az agresszivitást  

– Propranolol bevezetése 

• Terápia rezisztens szkizofrénia miatt clozapint 
indítottunk 

• A haloperidolt meghagytuk (HPDC) 

• Clozapin (3x100mg) mellett vizelet 
inkontinencia: Ditropan mellett megszűnt 

 



Osztályos tapasztalatok 

• Fenyegető viselkedése 7-10 nap alatt 
megszűnt 

• „Kedves”, „udvarias” lett a személyzettel 

• Gondolkodása továbbra is dereisztikus, 
infantilis, de koherenssé vált 

• Paranoiditás szanálódott, percepciózavarokról 
beszámolt, de azok csökkentek 

• Kimenőkre engedtük, ahol nem volt agresszív 



Édesanyja levele 11.12-én 

• „2018.október 14.én szabadult Lajos a Dunaújvárosi 
börtönből. Az állapota kritikusnak volt mondható, agresszív 
magatartását a családdal szemben is gyakran gyakorolta. 
Éjjel szinte soha nem aludt, így senkit nem is hagyott 
pihenni.” „Folyton fenyegetőzött, így arra kényszerített hogy 
kihívjam a rendőrséges és a mentőket.” 

• „Az osztályon a Leponex beállítása után Lala napról napra 
jobban érezte magát, fejlődött,antiszociális magatartása 
szinte teljesen eltűnt”. „2019 áprilisában döntöttünk 
úgy,hogy keresünk neki munkát, ez a budaörsi Auchan 
áruház zöldség részlege. Munkájával nagyon meg vannak 
elégedve, kollégái szeretik.” 

• „Gyógyszereit mindig beszedi, azóta egyszer sem volt 
agresszív” 



Köszönöm a figyelmet 

 


