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Klinika 

Várszegi Ágnes
Klinikai vezető ápoló



Működésünk

� A fekvőbeteg ellátás két telephelyen zajlik, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás 
Klinikán a Balassa utcában és a Klinikai és Kutatási Mentálhigiénés Osztályon a 
Kútvölgyi Klinikai Tömb területén. 

� Ambulanciák: a klinika területén, és a Márton ui. Pszichoterápiás rendelő, ahol 
ADHD, és Autista kivizsgálás zajlik.

� A pszichiátriai betegségek teljes spektrumával foglalkozunk.  Területi ellátást végző 
pszichiátriai egységként működünk, és  súlyos, speciális kórképek esetében az 
ország egész részéről érkeznek osztályunkra páciensek. A két telephelyen összesen a 
fekvőbeteg-ellátásban több mint 200 ágy áll rendelkezésre, emellett ambuláns ellátás 
is zajlik.



Intézményünk állandó 
felvételes rendszerben végzi 
az ellátást. 

Jöhetnek beutalóval, és 
anélkül, illetve konzílium 
kérés következtében. 

OMSZ-Rendőrség

”zenés-táncos felvétel”

Felvétel



A Klinika zárt részlege- 24 ágy, állandó 
betegfelvétel, akut esetek, biztonsági ápolók

- pszichotikus vagy súlyos 
hangulati betegség,

- szerhasználathoz köthető 
mentális zavar 

- krízisállapot 
következtében 
veszélyeztető vagy 
közvetlen veszélyeztető 
magatartású betegek 
sürgősségi pszichiátriai 
ellátását végzi 



A Klinika addiktológiai-krízis, forenzikus részlege-
30 ágy,  akut ellátás, állandó betegfelvétel
• szerhasználati zavarokkal, 

elsősorban 
alkoholbetegséggel küzdő 
páciensek 

• Krízishelyzetben levők

• 30 napos „ elmeállapot 
megfigyelés”-
gyógyszermentes 
állapotban!!

Büntetőeljárásokban: kisebb 
súlyú bűncselekményt elkövetett 
személyek esetében

Polgári peres eljárásokban: pl. 
gondnokság alá helyezés



A1-organikus osztály demens ellátás

Organikusan megalapozott 
pszichiátriai kórképek 

• - demenciák,

• kognitív zavarok,

• egyéb organikus mentális 
zavarok



B1/ Affektív és 
Pszichofarmakológiai osztály

• Nagy pszichiátriai 
kórképek

• Betegségbelátással 
rendelkező 

• Compliance páciensek



B.fszt/ pszichoterápiás osztály 
Bekerülés módja:

• Előjegyzés

• Első interjú

• 4 hetes turnus

• Strukturált csoportterápia

Kiknek ajánljuk:

• Különböző 
személyiségzavarok

• Depresszió

• Kényszerbetegségek



Nappali kórház
• Klinikánk dinamikusan fejlődő 

Nappali Kórháza jelenleg 25 
aktív és 12 krónikus férőhellyel 
és folyamatosan bővülő 
profilokkal rendelkezik.

• Évek óta működő 
foglalkoztatónk és a 
csoport megtartó erején alapuló 
klasszikus szocioterápiás ellátás 
mellett tematikus 
készségfejlesztő csoportokat is 
tartunk kórházi befekvést nem 
igénylő problémával küzdők 
részére.

• irodalomcsoport, zeneterápiás 
foglalkoztatás, kognitív tréning, 
torna, kis- és nagycsoport, 
varrócsoport, meseterápia, 
kutyaterápia



Fogalmak

� Pszichózis: A pszichózis a valósággal való kapcsolat megszakadása. A pszichózis 
nem diagnózis, hanem állapot, tünet.

� veszélyeztető magatartás: a beteg – pszichés állapotának zavara következtében –
saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére jelentős veszélyt jelenthet és a 
megbetegedés jellegére tekintettel a sürgős intézeti gyógykezelésbe vétel nem 
indokolt.

� közvetlen veszélyeztető magatartás: a beteg – pszichés állapotának akut zavara 
következtében – saját vagy mások életére, testi épségére, egészségére közvetlen és 
súlyos veszélyt jelent. Sürgősségi felvétel!

� Bírói Szemle heti 2X
� Kényszerintézkedés



Szkizofrénia I.
„ A lelki működések egyensúlyzavara, amikor a páciens a valóság és a képzelet 
közt nehezen tud különbséget tenni, olyan mintha éber állapotban álmodna.” 
(Faloon)

� A szkizofrénia ún. spektrumbetegség, azaz különböző súlyosságú, változatos tünetekkel járó betegségek 
csoportját foglalja magában. A leggyakrabban észlelt tünetek érintik a gondolkodást, érzékelést, figyelmet, az 

érzelmi-akarati életet, a viselkedést.

� A szkizofrénia rendszerint fázisokban kialakuló betegség, tünetei leggyakrabban fiatal felnőttkorban 
jelentkeznek (férfiak esetén 15-25 éves korban, nők esetében 25-35 éves korban jellemző), de kialakulhat 
későbbi életkorban is, 40-45 éves korban gyakoribb. Nők esetében kritikus a gyermekszülés és a változás 
kora

� A szkizofrénia kialakulásában genetikai és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak. A világon 
minden társadalomban, kultúrától függetlenül a népesség mintegy 1%-át érinti. A betegség tüneteinek 
hátterében mai tudásunk szerint főként a dopamin és szerotonin (és néhány ezek szabályozásában részt vevő 
molekula) nevű neurotransztmitter anyagok különböző agyterületeken való egyensúlyeltolódása áll.
környezeti tényezők közé tartozik pl. a lakókörnyezet, a droghasználat és születés előtti stressz hatása. 
Kábítószerek közül elsősorban a kannabiszt (marihuána, fű stb) hozták összefüggésbe.



Tünetei
� A szkizofrénia tünetei meglehetősen változatosak, többféle felosztásuk ismert a  bleuleri négy 

„a”-,  de leggyakrabban pozitív illetve negatív tünetekre osztjuk. 

� Ambivalencia (széttöredezett érzelmi reakció), 

• Asszociációk zavarai (gondolattársítások zavarai), 

• Affektusok zavarai (érzelmi élet zavarai), 

• Autizmus (minőségi károsodás a társadalmi interakciókban, a kommunikációban és a 
viselkedésben, érdeklődésben, tevékenységben). 

� A szkizofrénia pozitív tünetei közé tartozik pl:

� Hallucinációk, Téveszmék, Bizarr/dezorganiozált viselkedés

� A szkizofrénia negatív tünetei közé tartozik például:

� Érzelmi élet elszegényedése, motiváció csökkenése/hiánya



Szkizofrénia felosztása

� Hebefrénia Fiatal korban kezdődik. A vezető tünetek: a gondolkodás inkoherenciája és az 
érzelmi elsivárosodás. A viselkedés bizarr, autisztikus, gyakran infantilis. 

� Paranoid szkizofrénia Hallucinációk és téveszmék jellemzik a kórképet. Az üldöztetéses, a 
bizarr és a grandiózus téveszmék a leggyakoribbak, amelyek összefüggő rendszerré 
szerveződnek. 

� Katatón szkizofrénia Pszichomotoros tünetek a betegség fő jellemzői: bizarr és/vagy 
sztereotip mimika és testmozgás, negativizmus, stupor, vagy éppen súlyos pszichomotoros 
nyugtalanság. 

� „Nem differenciált” szkizofrénia Azok a betegek tartoznak ebbe a csoportba, akiknek 
egyértelműen vannak szkizofrén tüneteik, de egyik csoportba sem sorolhatók. 

� Reziduális (maradvány) szkizofrénia Az anamnézisben szkizofrénia szerepel,de vizsgálatkor 
nincs típusos tünet.



Szociális élet
� Bizalmatlanság, eltávolodás a külvilágtól, és a saját, belső világba való visszavonulás, ami egyrészt a többi 

tünet következménye, másrészt annak is köszönhető, hogy a környezet reakciói a tünetekre általában 
negatívak.

� Emellett a betegség kognitív tünetei is ismertek, ilyenek például a koncentráció- vagy figyelemzavar, 
memóriazavarok, végrehajtó funkciók zavara.

� A betegség szakaszokban (ún. shubokban) zajlik. A pozitív tünetek felismerése általában nem okoz gondot, a 
szkizofrénia negatív tünetei azonban sokszor lappangva, lassan alakulnak ki, így laikusok számára sokszor 
összekeverhető a depresszióval, azonban attól lényegesen különbözik, ezért fontos, hogy a páciens vagy 
családja mielőbb szakember segítségét kérje.

� A betegség természetéből adódóan a páciensek sokszor nem ismerik fel, hogy betegek, ill. tagadják a 
betegségük létezését (betegségbelátás hiánya). Ilyenkor is fontos azonban, hogy mielőbb megfelelő 
kezelésben részesüljön, mert minél hosszabb idő telik el kezeletlenül, annál inkább romlanak az esélyek a 
felépülésre.

� A szkizofrénia kórlefolyása nagyon változatos képet mutat. Jelen tudásunk szerint a gyógyszeres kezelést a 
tünetek megjelenésekor minél hamarabb el kell kezdeni. A hosszútávú fenntartó (gyógyszeres) kezelés 
javíthatja a tartós felépülést. Az esetek egy részében teljes felépülés várható, míg másoknál több-kevesebb 
tünet, enyhébb formában, a kezelés mellett is megmarad. Az egyéni, csoportos és családi intervenciók, 
pszichoterápiák segíthetik a funkcionális felépülést.



Terápia
� Legfontosabb kezelési módja mai tudásunk szerint az antipszichotikus gyógyszeres kezelés. Ez 

a már említett dopamin nevű ingerületátvivő anyag szintjét módosítja. Többféle 
antipszichotikum ismert, léteznek első- és második generációs gyógyszerek. A korszerű 
antipszichotikumokkal a pozitív tünetek túlnyomó része megszüntethető, és a negatív tünetek 
jelentős része is javítható.

� ECT- terápia: mesterségesen kiváltott epilepsziás roham, aneszteziológus közreműködésével.

� Legtöbb esetben szükség van pszichoterápiás kezelésre is, melynek különböző formái 
használatosak. A támogató terápiák mellett az egyik legfontosabb a 
betegek pszichoedukációja (felvilágosítás a betegségről, tünetekről, gyógyszerelésről). 
Emellett a korszerű pszichiátriai kezelés részét képezi a szkizofrén betegeknek tartott kognitív 

szemléletű pszichoterápia (metakognitív tréning), stresszkezelési technikák fejlesztése, 
szociális készségfejlesztő tréning, családterápia, mozgás-táncterápia, művészetterápia stb.

� Fontos tudni, hogy a pszichoterápiás kezelés hatékony és fontos, de nem helyettesíti a 
gyógyszeres kezelést szkizofréniában!



Gyógyszerek, Gyógyszerelés szabályai
� Első generációs típusos szerek: Haloperidol

� Második generációs szerek: Risperdal, Olanzapin, Clozapin, Quetiapin,

� tbl., inj.,sol., formában, hoszúhatású depot készítmények : Xeplion, Trevicta, Zypadhera

� Az ápolóknak nagy szerepe van a gyógyszerbeadásban. Speciális problémák elsősorban a 
tünetekből adódnak.

Szabályok:

� A gyógyszerosztás mindig azonos időpontban legyen

� Azonos helyen, azonos körülmények között

� A gyógyszert az ápoló előtt kell bevenni.

� Ha nem akarja bevenni nyugodt hangnemben, határozott érvekkel beszéljük rá.

� Ismerniük kell a mellékhatásokat. Pl. akut dystonia, akathizia
� A neurolepticusmalignussyndroma/NMS/ az antipszichotikumokra adott, extrém súlyos idiosyncrasias

reakció, amelynek tünetei az izomrigiditás, láz, vegetatívum instabilitása, tudatzavar, kóma. Életveszélyes
állapot! Intenzív terápiát igényel! 



Társadalmi megítélés

� A pszichiátria szakterülete egy különleges világ, amely sokak számára megfoghatatlan, 
érthetetlen. Az egyes kórképek esetenként furcsa, néha ijesztő tüneteit nem mindenki

képes mélységeiben vizsgálni és megérteni.

� Bonyolítja a helyzetet, hogy a pszichiátriai beteg a közvélemény szemében (sokszor az
egészségügyi dolgozók szemében is) gyakran más megítélés alá esik, mint a(laikus számára is 
„érthetőbb” okból) szomatikus beteg páciens.

� Több attitűd vizsgálat készült orvostanhallgatók és egyéb egészségügyi diplomáshallgatók 
körében.

� A vizsgálati eredmények azt mutatták, hogy a hallgatók közel egyharmada negativ
előitéletekkel kezdi meg a pszichiátria elméleti oktatásához tartozó területi gyakorlatait.

� A gyakorlat végén a hallgatóknak nagymértékben javult a megítélése. Ezek a tények is azt
mutatják, hogy az ismeretek bővítésével lehet küzdeni a rossz beidegződések ellen. 



Köszönöm a figyelmet


