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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 

-Asztma 



1. Pszichoszomatika – a betegségre hajlamosító személyiségszerkezet 

• Pszichoszomatika 

– A betegség létrejöttében szerepet játszó azaz kiváltó okként szereplő lelki 

tényezők: 

Szív- és érrendszeri megbetegedések:  

(általában túl alacsony vérnyomás következtében kialakuló keringési zavarok, lásd még: Magas vérnyomás, Alacsony 

vérnyomás)  

Testi szint: szív (a lélek, a szeretet, szerelem, az érzelmek székhelye, energetikai  központ), vérkeringés (az 

életenergia körforgása, táplálás és megtisztulás).  

Tüneti szint: túl kevés rugalmasság a változó élethelyzetekkel szemben; a változások  beilleszkedési zavarokat 

okoznak; ellátási zavarok, amelyek csak egy bizonyos idő  elteltével küszöbölhetők ki, amikor már a szervezet 

hozzászokott a megfelelő ellátás  hiányához; kapcsolatteremtési zavarok; nem tudjuk élvezni az életet.  

Feldolgozás: szenteljünk több időt az életben bekövetkező változások feldolgozására;  fogadjuk el ezeket, és ne téijünk 

ki előlük; tudatosítani magunkban a változásoktól  való félelmet, illetve az azokkal szembeni védekezést; 

megérteni, hogy életünk nagy  részét abban a sündisznóállásban töltöttük idáig, amelyet a „reméljük, nem lesz 

semmi  baj" életfilozófia ural; fogadjuk el, hogy a nem megfelelő vérellátás szervezetünkben  a maradi, a 

mindenkori status quót megerősítő lelki magatartásmintának köszönhető;  törekedjünk inkább az egyenletes, 

folyamatos életritmus megvalósítására; gyakorlatok:  koplalás, meditáció, autogén tréning, taj esi, mandalafestés.  

Feloldás: tanuljunk meg alkalmazkodni a változásokhoz, és tegyük lehetővé az élet  áramlását mindennapjainkban.  

Napjainkban: 

Bio-pszicho-szocális szemlélet 



Epidemiológiai adatok 

• Organikus háttér nélküli pszichés eredetű 
cardiovascularis megbetegedések a kardiológiai 
betegforgalomnak. Több mint 50%-át adják a mentős 
hívások jelentős hányadáért ezek a panaszok a felelősek  

• NŐK-FÉRFIAK ARÁNYA 2:1 (BALLANGER 1989) 

 

• A 30 ÉVNÉL FIATALABB MAGYAR LAKOSSÁG 24 %-A PANASZKODIK MELLKASI 
FÁJDALOMRÓL, DISZKOMFORTRÓL EZ A PANASZ A MUNKAKÉPESSÉG 
CSÖKKENÉSÉNEK LEGGYAKORIBB OKA A FIATAL KOROSZTÁLYBAN (KOPP ÉS 
SKRABSKI 1992) 

 



Szív és érrendszeri betegségek 

magatartástudományi szemlélete 

 

 

• Bizonyított cardiovasculáris rizikótényezők: 

– Depresszió 

– Szorongás 

– Vitális kimerültség 

– Alacsony társas támogatottság 

– Ellenségesség 

• (Healthy people 2010 (2000)Hemmingway, 

Marmot,1999) 



Magatartásminták szerepe: 

Rosenman és Friedman  

által leírt (A és B típusú  

személyiség): Az A típusú a folyton nyüzsgő,  

teljesíteni vágyó, sikerorientált ember, a B meg az ellenkezője: nyugodt, stabilan teljesít, hiányzik belőle a 

versenykényszer, viszont gyakran kreatív és kíváncsi. 

– A-magatartás típus: 

•  Fokozott intenzitású, állandó teljesítmény igény és a 

környezet feletti kontroll elérésének igénye 

• Állandó időhiány, időzavar 

• Fokozottan ellenséges reakciók a környezet irányában 

(én mindent tudok és jobban mint te) 

• Befelé fordított harag (önsorsrontás, önbüntetés, 

hibáztatás) 



Életesemények 

• 1. Közeli hozzátartozó halála, vagy összeomlása 

• 2. Akut gyász 

• 3. Közeli hozzátartozó elvesztésének veszélye 

• 4. Gyász vagy ennek évfordulója 

• 5. Státuszvesztés, önértékelési kudarc 

• 6. Személyes veszély, életveszély 

• 7. Közvetlenül a veszély utáni időszak 

• 8. Fontos találkozás, siker, vagy nehéz feladat 
megoldása 
– KÖZÖS TÉNYEZŐ A KONTROLLÁLHATATLANSÁG, 

INTENZÍV ÉRZELMI ÁLLAPOT, A HELYZET PSZICHOLÓGIAI 
FELADÁSA, VAGY MINDKETTŐ 

 

 



Szociális támogatás szerepe 

• A kapcsolati rendszer protektív szerepe: 

– Házasságban él 

– Szoros  családi, baráti kapcsolatok 

– Vallási csoporthoz való tartozás 

– Más csoporthoz való tartozás 

– AZ ÉRZELMI FAKTOR A LEGFONTOSABB 

PROTEKTÍV TÉNYEZŐ 



Szorongásos roham, pánikroham, 

mint cardiovasculáris kockázati 

tényező 
• Önrontó kör:  

• Hiperventilláció-spasmus- ishemia 

• Hiperventillációval a jellegzetes rosszul lét provokálható, 
a szorongás velejárója, a hipervenitilláció 

• Érzelmileg negatív hatású feladathelyzetben a 
veszélyeztetett személy CO2 szintje szignifikánsan 
jobban csökken. 

• Ijedtség, rosszul lét, hiperventilláció, rosszabbodik a 
helyzet spasmus alakul ki… 

• Kognitív viselkedés terápiával, pszichofiziológiai 
szabályozási terápiával lehet segíteni.  



 egyéb kockázati tényezők 

• A szorongó betegek többet dohányoznak 

• Étkezési zavarok- elhízás legtöbbet 

vizsgált magatartási zavar 

• Hypertónia kialakulásában szintén 

pszichológiai tényezők játszanak szerepet 

– PSZICHÉS BEAVATKOZÁSOK 

ELSŐDLEGES SZEREPET JÁTSZANAK A 

PREVENCIÓBAN ÉS A TERÁPIÁBAN 



Depressziós tünet együttes, mint 

önálló, független cardiovascularis 

kockázati tényező  
 

• Az érzelmi funkció zavarokat mutatók között 15-

ször nagyobb a veszélyeztetettség 

(reménytelenség, fáradtság, tehetetlenség 

érzés, lehangoltság, hipochondria, alvászavar) 

• A magyar populációban a szív és érrendszeri 

morbiditási arányok és a depressziós tünet 

együttessel mind a vitális kimerültséggel igen 

szoros kapcsolatban van  



Vitális kimerültség-krónikus stressz 

• FÁRADTSÁG 

– Túlhajszolt élet, munkahely –  

– család – szabadidő,  

– Másod-harmad állások 

– Utazás, vásárlás, ügyintézés, karrier 

• REMÉNYTELENSÉG 

– Fogyasztói társadalom, média veszélyei 

– Függőségek: internet, drog, játék, alkohol 

– Pénz, idő – hitelek, gyűjtögetés, felhalmozás, 

kényszerek 

– SZÍVINFARKTUS 



Pszichés tényezők szerepe a hipertónia kialakulásában és 

fenntartásában 

• A vérnyomás emelkedést a központi idegrendszer által szabályozott 
vérnyomás válaszok és a szervezeten belüli önszabályozó 
mechanizmusa alakítja:  

• A VÉRNYOMÁS EMELÉSE TANULHATÓ VÁLASZ: 

• A VÉRNYOMÁS EMELKEDÉSE A KÖRNYEZETI HATÁSOK 
NEGATÍV ÉRZELMI MINŐSÍTÉSÉT CSÖKKENTI, AZAZ 
CSÖKKENTI A FÁJDALOM ÉRZÉKENYSÉGET ÉS A 
SZORONGÁST  

 



A vérnyomás-emelkedés 

„önjutalmazó” szerepe 

• A barbiturát hatásához hasonló: csökkenti 

a szorongást és alvást idéz elő, a fájdalom 

küszöb emelkedése jön létre. 

– Mivel az érzelmi negatív minősítését 

csökkenti ezért ehhez a „tanult „ reakcióhoz a 

betegek ragaszkodnak 

 

– Segít elviselhetőbbé tenni a negatív helyzetet 



 Pszichológiai támogatás 

• Kríziselhárítás: gyógyszeres kezelés és 

pszichoterápia 

• Később feltáró jellegű pszichoterápia 

(mozgósítja énerejét) 

• Csoportterápia  

• Simonton imaginációs terápia - relaxált 

állapotban vizualizálás 



További lehetőségek 

• Pozitív élmények mobilizálása hipnózisban 

• Pozitív élményt nyújtó környezet (lakás, fény, 
szín viszonyok, könyv, zene ) 

• Gyógyszeres antidepresszáns (triciklikus 
antidepresszánsok, szerotonin visszavételt 
gátlók) 

• Szelíd gyógymódok : diétás kezelés, talp 
masszázs, autogén tréning, imaginatív 
technikák)  

– a lényeg, a kitartó önmagára irányuló 

figyelem, aktív megküzdésre serkent 



TERÁPIA 

• RELAXÁCIÓS MÓDSZEREK 

• STRESSZKEZELÉSI STRATÉGIÁK 

• SZORONGÁS KEZELÉST TARTALMAZÓ 

PROGRAMOK 

• Testmozgás:  

  - boldogság hormon termelődés, 

Immunerősítés, kikapcsolódás, társaság, 

fittség,  


