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1. Pszichoszomatika: a betegségre hajlamosító személyiségszerkezet 

Szimbolikus szint!!!! 

 

Sigmund Freud (1895): 

Pszichoanalitikus-pszichoszomatika 

/betegségek hátterében tudattalan lelki konfliktusok 

állnak/ 

U.n.: pszichoszomatikus betegségek: 

-Magas vérnyomás 

-Gyomorfekély: a megemésztetlen érzelmeket testi szinten 

emésztjük meg. A sósav szétmarja a gyomorfalat: 

önmarcangolás. 

-Pajzsmirigy túlműködés 

-Sok izületi gyulladás 



1. Pszichoszomatika: a betegségre hajlamosító személyiségszerkezet 

Pszichoonkológia: 

 

Lelki kockázati tényezők: 

 - Depresszió 

 - Tehetetlenség/reménytelenség 

 - Agresszió gátlás 

 - Negatív érzések kifejezési zavara 

 - Társas támogatottság elégtelensége  

 

Napjainkban: 



A.) A daganatos betegségek pszichoszociális jellemzői 

➔ Akut krízis – egyedül nem megy! 

➔ Mentálhigiénés segítségnyújtás – bárki által  

➔ ( minden szakember és segítő): 

 pszichés működés zavarainak megelőzése,  

lelki egészségvédelem, a belső lelki erőforrások mozgósítása. 

 

A./a. Kommunikációs problémák ellen 

- megfelelő körülmények megteremtése a beszélgetéshez (hely, helyzet, idő) 

- annak feltérképezése, hogy mit tud, és mit szeretne tudni a beteg 

- fokozatosság, lépcsőzetesség a tájékozódásban (nem szükséges többet mondani, mint 

amennyit a beteg igényel) 

- igazmondás a tájékoztatás alapja, valótlanságot állítani nem lehet 

- hamis reménykeltés elkerülése 

- többszörös ismétlés a tájékoztatásban (a beteg tagadó pszichés mechanizmusa működhet) 

- a beteg reakcióinak figyelembevétele – megküzdési képességeinek felmérése 

- az érzelmi folyamatok (sírás, kétségbeesés) természetes biztosítása 

- reális remények, a közeljövőben elvégzendő feladatok felderítése, megerősítése.   



A.) A daganatos betegségek pszichoszociális jellemzői 

A./b. Szorongás és depresszió 

 - A beteg szorongásának és depressziójának hátterében a halálfélelem, a testkép 

megváltozása, a fájdalmaktól és kínzó tünetektől való félelmek, valamint a 

reménytelenség állnak.  

 - A szorongás szomatikus tünetei összekeveredhetnek a daganatos betegség tüneteivel (pl. 

fulladás, szapora szívműködés, étvágytalanság stb.) illetve a kemoterápiás szerek 

okozta depresszióval is. 

„Damoklész-szindróma”: a beteg a betegség súlyosságának megfelelően folyamatos 

fenyegetettségben él, a kezelés kedvező hatásai, a tünetek enyhülése csak átmeneti 

megnyugvást hoznak számára és Damoklész kardjaként lóg feje felett a kiújulás és az 

áttétek lehetősége. 

 

A./c. Társas támogatás 

  Befolyásolja a közérzetet, 

   fájdalomtűrő képességet 



A.) A daganatos betegségek pszichoszociális jellemzői 

 

A./d. Megküzdés (coping) 

A megbirkózási stratégiákat tekintve: 

  -  rosszabb betegségkimenettel jár a fatalista, beletörődő attitűd; a szorongó, 

aggodalmaskodó coping, valamint a reménytelen, önfeladó megbirkózás.  

   - Védőfaktornak tekinthető az aktív, megküzdő stratégia, de az elkerülő (tagadó) 

coping is viszonylag jó. 

 - A daganatos betegek körülbelül 50 százaléka „elég jól” megbirkózik a betegség és a 

kezelés okozta kihívásokkal,  

   - 25 százalékuk kiemelt figyelmet és gondozást igényel (pl. gyermekek, hátrányos 

helyzetű Betegek) 

   - 25 százalékuk igényli pszichológus vagy pszichiáter segítségét a 

pszichológiai/pszichiátriai tünetei miatt. 



B.) A segítségnyújtás lehetőségei 

B./a. Pszichoedukáció 

 Oktatás, információ átadás a betegeknek és hozzátartozóiknak 

  a./1. A civil szféra szerepe: 

   Internet és Civil szervezetek: 

„A rák ellen, az emberért, a holnapért Társadalmi Alapítvány” (www.rakellen.hu) 

Rákbetegek Országos Szövetsége (www.rakszovetseg.hu) 

Magyar Rákellenes Liga (www.rakliga.hu); 

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület (www.hospice.hu) 

MagyarHospice Alapítvány (www.hospicehaz.hu). 

 

  a./2. Önsegítő klubok és csoportok : 

  Közös tevékenység, együttlét, magány oldása 

  Az önsegítő csoportok elsősorban a betegséggel járó érzések, 

  gondolatok, tapasztalatok megosztására szolgálnak, tagjai így erősebb 

  érzelmi közösséget is alkotnak. 

 

http://www.rakellen.hu/
http://www.rakszovetseg.hu/
http://www.hospice.hu/
http://www.hospicehaz.hu/


B.) A segítségnyújtás lehetőségei 

a./3. Telefonos lelkisegély-szolgálatok: 

  Anonim és ingyenes 

  Száma: 06-80-505-675 csak vezetékes telefonról működik. 

  Normál tarifával hívhat hívható vonalunk száma +36-20/331-6408. 

  Skype: rakligainfo 

  Hétfőtől péntekig 9-19 óra között, szombaton 10-15 óráig 

 

B./b. Professzionális segítségnyújtás, pszichoterápia 

 

A pszichoterápia során a szakemberek gyakran  

alkalmaznak kiegészítő terápiás módszereket:  

relaxációt, imaginatív módszereket, meditációt, 

valamint hipnózist. 



C.) Haldokló betegek pszichoszociális ellátása 

C./a. A haldokló pszichés gondozása a haldoklás egyes stádiumaiban 

 

végstádiumúnak tekinthető az a betegség,  

amely az életmeghosszabbító terápiák  

ellenére egy adott időn (pl. egy éven 

belül) halállal végződik, és amelyre nincs  

ismert gyógymód. Más megközelítésben –  

a terminális állapotban alkalmazott terápiás 

beavatkozások célja szerint -,  

bármely betegség azon szakasza, 

melyben ugyan bármely aktív  

kezelés végezhető, de a kezeléstől nem 

a gyógyulás, hanem a fájdalom  

és a kínzó tünetek enyhítése várható. 

 



D.) Gyógyulás, lelki növekedés 

Poszt traumás növekedés (kivirulás): életválságot követő pozitív pszichológiai változás 

Új ember?: 

 

- Az élet nagyobb mértékű megbecsülése és a prioritásokban bekövetkezett változások 

- Melegebb, nagyobb intimitású kapcsolatok megélése 

- Személyes erő fokozott érzése a sérülékenység egyidejű megélésével 

- Új lehetőségek és életpályák felismerése az egyén életében 

-  Spirituális fejlődés: Spiritualitással, vallásossággal és egzisztenciális témákkal kapcsolatos 

növekedés. 

- Az egészség fokozott értékelése és az egészségmagatartás pozitív irányú változása 

 

 



Köszönöm a figyelmet!  
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