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Előfordulása 

• Átlagpopuláció           1.3% 

• Nemi erőszak áldozatai          75.8% 

• Iskolai lövöldözés      91% 

• Afgán serdülő menekültek     34% 

• Háborúban traumatizált gyerekek 67% 
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Trauma komorbiditása 
(Sansone, 1995, Sivak, 2004) 

• Borderline személyiségzavar         70.7% 

– nemi erőszak  25.8% 

– fizikai bántalmazás 36.4% 

– bántalmazás szemtanúja 40.4% 

• Nemi erőszak             75.8% 

• Öngyilkossági veszélyeztetettség  82.6% 

• Krónikus major depresszió   64% 

 



Trauma, Akut Stressz Betegség és PTSD 

Időtartam         2 nap – 4 hét   1 hónap 

Tünete  

disszociatív tünetek          újraélés    újraélés 

           elkerülés    elkerülés 

                hyperarousal         hyperarousal 

PTSD Akut Stressz 

Betegség Trauma 



Akut, krónikus és késleltetett  PTSD 

PTSD Trauma 

Késleltetett  PTSD 
 

 6 hónap 

Akut  PTSD 

 

1 - 3 hónap 

Krónikus  PTSD 

 

 3 hónap 
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Együttesen érvényes 1 és 2: 

 

1) olyan eseményt élt át vagy olyannak volt tanúja, 
vagy olyannal szembesült, amelyben valóságos, 
vagy fenyegető haláleset, súlyos sérülés vagy a saját 
vagy mások testi épségének veszélyeztetése valósult 
meg 

 

2) a személy erre intenzív félelemmel, tehetetlenséggel 
vagy rémülettel reagált. 

Poszttraumás stressz zavar - F43.1 
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Poszttraumás stressz zavar 2. 

A) A traumát a személy ismételten újraéli egy 

vagy több módon 

B) a traumával összefüggő ingerek tartós 

kerülése és az általános válaszkészség 

megbénulása 

C) a fokozott készenlét tünetei tartósan fennállnak 
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Jellegzetes attitűdök 

• „Vonzom a szerencsétlenséget.”            félelem 

 

• „Senkire sem számíthatok.”            szomorúság 

 

• „Én voltam a hibás.”       bűntudat 

 

• „Megvetendőt tettem.”             szégyenérzet 

 

• „Miért éppen én?”            harag 
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KIKNÉL  alakul ki? (folyt.) 
    

   TRAUMA  

       

 

       ÖNKÉP 

         VILÁGKÉP 
 

     Dalgleish & Power (1998, 1999) 



10 

Ellentmondásos reprezentációk 

Trauma reprezentáció: 

 

- analóg, 

- verbális: veszély, 

- sematikus: 

  „elvesztem”, 

  „a világ 

kiszámíthatatlan”.  

Önkép, világkép repr.: 

 

- analóg, 

- verbális: biztonság, 

- sematikus:  

  „rátermett vagyok”, 

 „mindennek megvan a 
maga helye”. 
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Perzisztáló PTSD 
(Ehlers & Clark, 2000) 

 

A traumaemlék jellege  A trauma és/vagy következményeinek  
     negatív értékelése 

    

  Megfelelő kiváltó  

  faktorok 

     Akut fenyegetettség 

    Intruzív élmények 

    Fokozott éberségi szint 

    Erős érzelmi reakciók 

 

  

  

A  fenyegetettség érzés/tünetek kontrollálására alkalmazott stratégiák 
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A terápia céljai 

Ehlers & Clark (2000) 

Traumaemlék  

azonosítás 

    A trauma  
következményeinek 
értékelése  

     módosítás 
 

 

•Kiváltó faktorok 
elkülönítése 

•diszkrimináci
ó     •Akut fenyegetettség érzés 

•Intruzív emlékek  

•Izgatottság 

•Erős érzelmi reakciók 

•Csökkentése 

 

•Diszfunkcionális viselkedés/ kognitív stratégiák feladása 



13 

DISZFUNKCIONÁLIS  

kognitív stratégiák 

• TÉPELŐDÉS, RÁGÓDÁS:  „én vagyok a hibás, 

másképp kellett volna cselekednem.” 

• EMOCIONÁLIS DERMEDTSÉG:  

   „Kontrollálnom kell az érzéseimet, különben megőrülök.”  

• INTRUZIV GONDOLATOK: Nem szabad, hogy 

eszembe jusson.”  

• VÁLTOZATLANSÁG: „Ha elfelejtem őket, rossz ember 

vagyok.” 
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DISZFUNKCIONÁLIS  

viselkedési stratégiák 

• Késői lefekvés - 

rémálmok elkerülése 

 

• Fokozott ellenőrzés, 

óvatosság  - félelem 

miatt 

 

• Kellemes dolgok 

abbahagyása - érzések 

kontrollja miatt 

• Helyszín, tevékenység 
elkerülése - szorongás 

 

• Állandó elfoglaltság -  
emlék elkerülésére 

 

 

• Mások elkerülése - 
sérülések nyomai, 
szégyen miatt 
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A PTSD  rejtélye 

• MIÉRT 

–  sokszor késleltetve, 

–  a fenyegető helyzet elmúltával, 

–  a traumát átélők csak kb. 40%-ánál    

alakul ki? 
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Eszerint az érintettek nem képesek a 

traumát időben behatárolt 

eseménynek tekinteni, 

hanem 

„az  eseményt és következményeit 

súlyos  

jelen idejű fenyegetettségként  

   élik meg.”    

    (Ehlers  & Clark, 2000) 
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A terápia célja a traumatikus 

élmény integrációja. 

 
Hogyan? 

 

- Emocionális feldolgozás révén, 

- Szupportív kapcsolatok segítségével, 

- Expozíció formájában, 

- Diszfunkcionális attitűdök módosításával.  
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A kezelés menete 

1. TERÁPIÁS KONTEXTUS ÉS KAPCSOLAT 

2. FELMÉRÉS,  AZ ESEMÉNY LEÍRÁSA 

 

3. PSZICHOEDUKÁCIÓ 

4. VISSZATÉRÉS A MINDENNAPOKHOZ 

5. In vivo EXPOZICIÓ 

 

6. KOGNITIV ÁTSTRUKTURÁLÁS 

- a trauma felidézése és újraélése 

- házagkitöltés és elkerülés megszüntetése 

- legkényesebb pont megtalálása, („égető pontok”) 

- jelentés előhívása, ha kell, újraátélés 

- jelentés megkérdőjelezése 

KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK, TRIGGEREK KEZELÉSE 
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Általános szempontok 

• PTSD tünetek  =  abnormális szituációra 
adott válaszreakció 

 

• A páciens a traumatikus emlékekkel 
szembenézhet úgy, hogy értelmet talál 
benne, de a reakció fennmarad 

 

• A terápia magában foglalja a fenntartó 
tényezők módosítását 
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Felmérés 

• Panaszok, empátiás meghallgatások 

• az esemény leírása 

• fenntartó viselkedésmódok azonosítása  

   gondolatok elhessegetése 

   emlékeztető jegyek és személyek   
    elkerülése 

• fő kognitív témák: 

   legnyomasztóbb élmény 

   legkényesebb pont (disszociáció) 
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Szocializálás 

1. Normalizáló szemlélet: a panaszok abnormis 
eseményre adott gyakori reakciók. 

 

2. Az eddigi hiábavaló megküzdési stratégiák 
enyhébb stressz esetén hatékonyak lehettek, 
most inkább fenntartják a tünetet. 

 

3. A terápia lényeges eleme a trauma TELJES 
feldolgozása (szekrény hasonlat). 
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• szupportív kapcsolatok segítségével 

 

• empátiás hozzáállással 

 

• visszatérés a mindennapokhoz 

Emocionális feldolgozás 
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Visszatérés a mindennapokhoz 

 

• Kezdje el mihamarabb 

• Példák: 

– Futócipő 

– Alvásprogram  

– Kapcsolatok felelevenítése 



24 

Az imaginatív újraátélés célja  

• Az emlékek helyreállítása:  

 az események részleteinek rekonstrukciója, az „elfelejtett” 
részletekhez való hozzáférés, az összefüggéstelen részek 
összekötése, a kontextus feldolgozása, az időperspektíva 
integrálása: nincs többé betokosodott, időtlen rémület. 

 

• A problematikus jelentések megközelítése és azok az emléken 
belüli megváltoztatása (több, mint csak intellektuális 
betekintés). 

 

• Viselkedési kísérlet azon páciensek részére, akik úgy hiszik, 
megbolondulnak, elveszítik a kontrollt stb., ha a traumáról 
gondolkodnak. 
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Az imaginatív újraátélés folyamata 

• Ésszerű magyarázat: túltömött szekrény és más 
metaforák használata  

 

• Mint egy videó visszajátszás, gondolatokkal és 
érzelmekkel, és lehetőség szerint valósághűen 

 

• Jelenidőben 

• Szupportív kérdésekkel  segítve a pácienst az 
átélés folyamatában: mit érez, hol, milyen 
gondolatok futnak át rajta? 

• Az érzelmek és az életszerűség értékelése 
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Az „égető kérdések” átstrukturálása 

• Az „égető kérdések” azonosítása az 

újraátélés révén és az asszociált 

kogníciók/értelmezések kiderítése 

 

• Az új értelmezések beillesztése a 

memóriába, a rákövetkező 

újraátélésekbe és/vagy a beszámolóba. 

Ellenőrizni a hatások csökkenését. 
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Esettanulmány (autóbaleset) 

Égető kérdések (félelem, zavartság: 90-100) 

• Azt hittem, meghalok (100%) 

• Elszúrtam, az én hibám volt (90%) 

• János jobban feltalálta volna magát ebben a 

helyzetben (100%) 

Újrastrukturálás 

• A legrosszabb momentum hozzáadása a végső 

kimenetelhez (nem halt meg) 

• Rajzok és modellek, hogy kiderítsük, mi is történt 
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A történtek értékelésének 

megváltoztatása - bűntudat 

 A következők értékelésében:  

• hogy az esemény egyáltalán megtörtént 

• hogy az egyén túlélte az eseményt 

• tettek/ sikertelenségek az események 

során 

• Sikertelenségek a tünetek legyőzésében  
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Jellegzetes torzítások a bűntudat érzésben:  

• Más magyarázatok ignorálása („csak én tehetek róla) 

• Utólagos bölcsesség („tudnom kellett volna”) 

• A pozitív tettek ignorálása (”semmit sem tettem”) 

• Emberfeletti elvárások („Meg kellett volna 

mentenem”) 

• Érzelmi logika / érvelés 
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Segítő kérdések: 

• Ki  tehet róla, ki volt még jelen?  

• Mennyire lehetett valójában befolyásolni a 

történteket? 

• Milyen okból cselekedett akkor úgy, ahogy?  

• Honnan tudhatta volna előre, hogy mi fog 

történni? 

• Mennyi ideje volt gondolkodni és a legjobb 

megoldást választani? 

• Milyen volt akkor az Ön érzelmi és fizikai 

állapota? 

• Mit tett, ami hasznos volt? 
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Az intruzív képek átstrukturálása és 

más imaginatív módszerek  

Intruzív emlékek: megdermedt részletek, kontextus nélkül. 
Az újraátélés során spontán „helyükre” kerülhetnek 

 

Kontextust adhatunk az alábbi módokon: 

• A legrosszabb pillanat lefuttatása a múltban 

• Spirituális nézőpontok integrálása 

• Több információ begyűjtése 

• Új szemszögből közelíteni meg a történteket 

• Azoknak a tetteknek a  felkutatása, melyek nem 

lettek végrehajtva 

• A nem megértett dolgok értelmezése 

• AKKOR vs MOST 
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Átstrukturálás ingerexpozícióval  

   A trauma újraélése biztonságos közegben,  

ezáltal lehetővé válik 

   a korábbi valóságképpel,  jelentésvilággal 
ellentétes  

trauma-információk integrálása.   

         

        Foa, 1993. 
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Triggerek, kiváltó tényezők kezelése 

• Számos alacsony feldolgozottságú fizikai inger 
(színek, hangok, mozdulatok) előhivja a trauma-
élményt, visszaemlékezés nélkül is intrúzív emlékek 
törhetnek elő 

 

• A kiváltó faktorok azonosítása (az intrúzió 
kontextusának elemzése, napló) 

 

• A kiváltó faktor és az emlék közötti kapcsolat 
megszüntetése (self-instrukciók, viselkedési kísérlet, 
ld. alább)  
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Akkor 

 

Fémmel bekerített 

Nehéz légzés 

Halálfélelem 

Szabaduláskor 
nehézkes légzés 

Nincs kontroll 

Nincs segítség 

 

Fizikailag sérült 

 

Most 

 

Fémmel bekerített 

Nehéz légzés 

Nincs halálfélelem 
Szabaduláskor nyugodt 

légzés 

Kontroll gombnyomásra 

A segitség elérhető 

 

Fizikailag nem sérült 
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AKKOR 

 

fülledt nyári délután 

ziháló légzés 

 

pánik, rettegés 

nincs menekvés 

nincs kontroll 

nincs senki, aki segítene 

 

nevelőapa  tapintása 

undor 

nemi erőszak  

 

MOST 

 

 fülledt nyári délután 

 ziháló légzés 

 

 nyugalom, biztonság 

 választási lehetőség 

 bármikor abbahagyható 

 partner megértő 

 

 partner  vonzó 

 szerelem, ragaszkodás 

 önkéntesség, szabadság 
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VÁLTOZÁS 

• ÖSSZEFÜGGŐBB    ELBESZÉLÉS 

 

• HALVÁNYABB  SZENZOROS  ÉS  

    MOTOROS    KOMPONENSEK 

 

• MÚLT  IDŐ  HASZNÁLATA 

 

• ENYHÉBB AFFEKTUSOK 



„S az élet megy  

 

tovább.”  
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