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Akut	pszichiátriai	profil	

•  Pszichózisok		(kivéve:	organikusan	megalapozottak)	

•  Pszichotikus	szintű	regressziók	
•  Szorongásos	betegségek	
•  Személyiségzavarok	
•  Pszichogén	reakciók	
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PSZICHÓZISOK	

Mi	a	pszichózis?	 •  A	valóságkontroll	
elvesztése	

•  Változás:	
–  gondolkodásban	
–  érzésekben	
–  észrevevésben	
–  viselkedésben	
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PSZICHÓZISOK	magyarázata	

Mi	okoz	pszichózist?	
•  biológiai	diszfunkció	
•  genetikai	tényezők	
•  stressz, 	sérülékenység	
•  pszichoaktív	anyagok	
•  családi	kommunikáció	
zavara	
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PSZICHÓZISOK	megjelenési	formái	

paranoid	
képek	

szimptómás	
pszichózisok	

rövid	reaktív	
pszichózisok	

szkizofréniák	

szkizofreniform	

kórképek	

affektív	pszichózisok	

drog-okozta	pszichózisok	
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PSZICHÓZISOK	típusai	

•  Szkizofréniák	
•  Szkizotipiás	rendellenességek	
•  Paranoid	(delúzív)	zavarok	
•  Akut	és	átmeneti	pszichózisok	
•  Affektív	pszichózisok	
	

(nem	organikusan	megalapozott	formakör!)	
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PSZICHÓZISOK	pre-pszichotikus	fázis	
változások	

•  az	érzésekben	
–  gyanakvás,	nyomott	hangulat,	hullámzó	kedély,	feszültségérzés,	

túlérzékenység,	düh	
•  a	megismerési	folyamatokban	

–  furcsa	ideák,	tétovaság,	koncentrációs	és	emlékezetbeidézési	
nehézségek	

•  a	percepcióban	
–  saját	maga,	mások	és	a	világ	 		

•  más	testi	és	lelki	teljesítményekben	
–  alvászavar,	étvágyvesztés,	testi	panaszok,	csökkenő	késztetések,	

elvesző	realitáskontroll	
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PSZICHÓZISOK	felismeréséhez	

	A	pszichózis	tünetei?	
•  gondolkodászavar	
•  delúziók	(téveszmék)	
•  hallucinációk	
•  megértés	/	kifejezés	
nehézsége	

•  különös	viselkedés	
•  megváltozott	érzések	
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PSZICHÓZISOK	megjelenése	

Pozitív	tünetek:	
•  érzékcsalódások	
•  téveszmék	
•  gondolkodászavar	
•  bizarr	viselkedés	
•  izgatottság,	
nyugtalanság	

Negatív	tünetek:	
•  örömképtelenség	
•  közöny	
•  fogyó	figyelem	
•  érzelmi	sivárosodás	
•  késztetés	hiánya	
•  szegényes	beszéd	
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Téveszmék	

	Olyan	hiedelmek,	amelyek	
megalapozatlanok	vagy	irreálisak.	Olyan	
meggyőződés,	amelyet	az	egyén	
kulturális	vagy	szubkulturális	
csoportjának	a	tagjai	általában	nem	
fogadnak	el.	Olyan	bizonytalan	
téveszméktől,	amelyek	nem	
befolyásolják	a	gondolkodást	vagy	a	
viselkedést,	az	olyan	stabil,	
rendszerezett	téveszmékig	vagy	
többszörös	téveszmékig	terjedhet,	
amelyek	befolyásolják	a	viselkedést	és	
rontják	a	működőképességet.	
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Megalománia	

	Felsőbbrendűség	érzés	vagy	
rendkívüli	képességekre	vonatkozó	
meggyőződések.	Ezek	lehetnek	
vallási,	fizikai	vagy	egyéb	
természetűek.	A	dicsekvéstől	és	
attól	a	meggyőződéstől,	hogy	
másoknál	előbbre	való,	odáig	
terjedhet,	hogy	önmagának	olyan	
rendkívüli	képességeket	tulajdonit,	
amelyek	már	befolyásolják	az	illető	
magatartását	és	más	emberekkel	
való	kölcsönös	kapcsolatát.	
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Hallucinációk	

	Olyan	látási,	hallási,	szaglási	vagy	
testi	percepciók,	amelyeket	nem	
külső	ingerek	idéznek	elő.	Az	
értékelés	vagy	a	beteg	saját	

leírásán,	vagy	mások	
megfigyelésén	alapul.	Az	
elszigetelt	hallucinációktól	olyan	
hallucinációkig	terjedhet,	amelyek	
meghatározzák	az	egyén	

gondolatait,	valamint	befolyásolják	
viselkedését	és	
működőképességét.	
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Szokatlan	gondolati	tartalom	

	Olyan	gondolkodás,	amelyet	

furcsa,	fantasztikus	vagy	bizarr	
gondolatok	jellemeznek.	Az	
abnormális	ötletektől	az	olyan	

gondolkodásig	terjedhet,	amelyet	
abszurd,	groteszk	vagy	szokatlan	
gondolatok	vagy	téveszmék	
jellemeznek.	
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PSZICHÓZISOK	megjelenése	

Pozitív	tünetek:	
•  érzékcsalódások	
•  téveszmék	
•  gondolkodászavar	
•  bizarr	viselkedés	
•  izgatottság,	
nyugtalanság	

Negatív	tünetek:	
•  örömképtelenség	
•  közöny	
•  fogyó	figyelem	
•  érzelmi	sivárosodás	
•  késztetés	hiánya	
•  szegényes	beszéd	
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Motoros	lelassulás		

	A	csökkent	motoros	aktivitásra	a	mozgások	

lelassulása,	csökkent	spontán	mozgások,	
ingerekre	való	mérsékelt	reagáló	képesség	és/
vagy	csökkent	beszéd,	illetve	beszélgetés	során	

kevesebb	szó	használata	jellemző.	A	némileg	
lelassult	mozgásoktól	és	lassú	beszédtől	a	
beteg	csaknem	teljes	mozdulatlanságáig	és	az	
egy	szótagú	szavakkal	való	válaszadásig	vagy	
szünetekkel	tűzdelt	nagyon	lassú	beszédig	

terjedhet,	ami	hatással	van	a	funkcionális	
kapacitásra.	
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Érzelmi	eltompulás	

	Érzelmi	üresség	és	az	emocionális	

válaszkészség	csökkenése	a	beteg	
elmondása-	,	vagy	mások	
megfigyelése	szerint.	Az	emocionális	
tunyaság	bizonyos	fokától	az	
érzelmek	átélésére	vagy	az	
emocionális	reagálásra	való	teljes	
képtelenségig	terjedhet,	ami	
befolyásolja	a	viselkedést	és	rontja	a	
beteg	funkcionális	lehetőségeket.	
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Gyenge	kapcsolatteremtő	készség	

	Az	empátia,	a	más	emberekkel	érzett	

közösség	vagy	az	irántuk	való	érdeklődés,	
illetve	az	egyén	környezetében	zajló	
események	iránti	érdeklődés	hiánya.	A	

nyitottság	és	a	beszélgetésekbe	való	
bekapcsolódás	hiányától	a	
beszélgetésekben	való	érzelmi	részvétel	
vagy	a	más	emberekkel	való	
kommunikálás	teljes	elmaradásáig	

terjedhet,	ami	korlátozza	a	
kapcsolattartást	és	a	szociális		funkciókat.	
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Társas	kapcsolatokból	való	passzív/
apatikus	visszahúzódás		

	A	kezdeményezés	hiánya,	csökkent	

érdeklődés	az	egyéni	és	társas	
tevékenységek	iránt	az	akaraterő	vagy	
az	energia	hiánya	következtében.	Az	

enyhe	letargiától	a	passzivitásig	és	
apátiáig	terjedhet,	melynek	
következtében	a	beteg	elhanyagolja	a	
mindennapi	tevékenységeket,	vagy	
egyéb	módon	romlik	a	funkcionális	

kapacitása.	

2019.03.02.	 Pszichopathológia	 19	



KOGNITÍV 

TÜNETEK 

TÜNETEK		ÉS		FUNKCIONÁLÁS	
(J.A.	Lieberman,1997	nyomán)	

POZITÍV 

TÜNETEK 
NEGATÍV 

TÜNETEK 

HANGULATI 

TÜNETEK önsegítés 

foglalkozás 

munka személyközi 
kapcsolatok 

társadalmi 
szerep 

2019.03.02.	 Pszichopathológia	 20	



PSZICHÓZISOK	kezelése	

stratégiai	célok:		
•  trauma	minimalizálása	
•  korai	kezelés	
•  alacsony	gyógyszerdózis	
•  elfogadható	magyarázat	
•  fejlődő	terápiás	kapcsolat	
•  család	támogatása	
•  funkcionális	reintegráció	

•  visszaesések		
	megelőzése	

•  komorbiditás	kezelése	
–  másodlagos	negatív	tünetek	
–  depresszió	
–  szorongás,	PTSD	
–  drogabuzus	

•  pszichoszociális		
	rehabilitáció	(előítéletek!)	
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PSZICHÓZISOK	terápiája	

Farmakoterápia	
AP	(NL)		

–  hagyományos	
–  atípusos	

adjuváns	
–  komorbiditás!	

Pszichoterápia	
•  egyéni	&	csoport	
•  család	
Szocioterápia	
•  foglalkoztatás	
•  pszichoedukáció	
•  szociális	reintegráció	

–  klub,	védett	szállás,	védett	
munkahely	stb.	
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ANTIPSZICHOTIKUMOK	mellékhatásai	

•  EPS	
•  akatízia	
•  disztónia	
•  parkinzonizmus	
•  TD	
•  MNL	szindróma	
•  antikolinerg	tünetek	
•  kognitív	zavarok	

•  ortosztatikus	hipotenzió	
•  EKG	elváltozások	
•  hormonális	mellékhatások	
•  szexuális	zavarok	
•  súlygyarapodás	
•  vérképzavarok	
•  májkárosodás	
•  EEG-változások,	görcskészség	
•  bőrgyógyászati,	szemészeti	
•  magzatkárosító	
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PARKINZONIZMUS	
•  bradikinézia:	mozgásszegénység,	maszkszerű	arckifejezés,	

nyugodt,	monoton	beszéd,	a	mozgás	kezdeményezésének	
csökkent	képessége,	járás	közben	csökkent	karmozgás,	
csökkent	spontán	tevékenység.	

•  merevség:	jobbára	szimmetrikus,	a	felső	végtagokon,	de	az	
alsókon	is,	fogaskerékszerű	merevség	

•  remegés:	ritmikus,	hangsúlyozottabban	jelentkezik	pihenő	
helyzetben,	csökken	feladatok	végzése	során.	
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DISZTÓNIA	

•  Az	izomcsoportok	önkéntelen	összehúzódása:	
görcsök,	rövid	megtartott	rendellenes	testhelyzetek,	
a	törzs	és/vagy	a	végtagok	rendellenes	testtartása,	a	
nyelv	kinyújtása,	tortikollisz	[ferde	nyak],	trizmus	
[szájzár],	a	szem	felfelé	fordulása,	a	légcső	és	a	
nyelőcső	összehúzódása	

2019.03.02.	 Pszichopathológia	 25	



AKATÍZIA	

•  Szubjektív:	belső	nyugtalanság,	mozgáskényszer,	
pihenési	képtelenség,	nyugtalanság,	izgatottság	
érzése,	nyugtalanság.	

•  Motoros	nyugtalanság:	topogás,	járkálás	le	és	fel,	
ülési	képtelenség,	himbálózás	előre	és	hátra,	a	lábfej	
és	a	láb	ismétlődő	mozgása. 
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TARDÍV	DISZKINÉZIA	

•  Önkéntelen	ismétlődő	mozgások:	kényszerű-facsaró,	
csapkodó.	

•  Arci	izomzat:	száj	környéki,	száji.	
•  Végtagok	és	törzs.	
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KORAI	JELEK	

•  A	korai	figyelmeztető	jelek	(a	betegséget	megelőző	tünetek)	
gyakran	néhány	héttel	vagy	egy	hónappal	azt	megelőzően	
jelentkeznek,	hogy	az	akut	pszichotikus	visszaesés	
bekövetkezne.		

•  Az	elterjedt	figyelmeztető	jelzések	a	következők:	alvási	és	
táplálkozási	zavarok,	búskomorság,	szorongás	és	feszültség,	
nyugtalanság,	izomfeszültség,	ingerlékenység,	koncentrálási	
nehézségek	és	a	társaság	kerülése.	

•  	A	korai	figyelmeztető	jelek	gyakran	stabilak	és	személyhez	
kötődőek,	vagyis	a	beteg	általában	azonos	módon	esik	vissza,	
minden	alkalommal	ugyanazon	figyelmeztető	jelek	mellett.	
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SZKIZOFRÉNIA	és	stádiumai	
premorbid	 	 	 	 		

		prodromális		

	 			akut	pszichotikus									 							gyógyulás	

fu
nk
ci
on

ál
ás
	

idő	

reziduális	
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SZKIZOFRÉNIA	és	stádiumai	

 PRODROMÁLIS	

 AKTÍV	

 REZIDUÁLIS	

•  bizonytalan	kezdet,	korábban	finom	
magatartásváltozások,	visszahúzódás,	
teljesítménycsökkenés,	érzelmi	zavarok,	
akaratgyengeség,	személyiség-idegen	ötletek	

•  pszichotikus	tünetek,	érzékcsalódások,	
téveszmék,	szétesett	beszéd,	
magatartászavarok	

•  aktív	tünetek	hiánya,	szerepkárosodás,	negatív	
tünetek	túlsúlya	

		
	

2019.03.02.	 Pszichopathológia	 30	



SZKIZOFRÉNIA	és	hospitalizáció?	
 diagnosztikus	tisztázás	
 gyógyszerbeállítás	
 veszélyeztető	magatartás	
 öngyilkossági	veszély	
 önellátási	problémák	
 gyógyszermellékhatások	
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SZKIZOFRÉNIA	és	prognózis	(1)	
	 	 	 	 	kedvező 																kedvezőtlen	

 kezdet 	 	 	akut 	 										lappangó	
 tartam 	 	 	rövid 	 										idült	
 Kórelőzmény					hiányzik 											van	
 hangulat 	 	érintett 											nem	kóros	
 tudat 	 	 	zavart 															 	tiszta	
 téveszmék 	 	hiányoznak 							vannak	
 Bántalmazottság 	hiányzik 								van	
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SZKIZOFRÉNIA	és	prognózis	(2)	
	 	 	 	 																							kedvező 	kedvezőtlen	

 premorbid	személyiség 	jó 	 	kedvezőtlen	
 család 	 																					 	házas 	 	magányos	
 pszichoszexualitás 														jó 	 							szegényes	
  IR	funkcionalitás 									 	normális 	kórjelek	
  IRstruktúrálisan 									 	normális 	kórjelek	
 társadalmi	helyzet 														magas 										alacsony	
 családi	terheltség 	 								hiányzik					van	
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SZKIZOFRÉNIA	és	tünetei	

POZITÍV	
•  hallucinációk	
•  téveszmék	
•  magatartászavar	
•  gondolkodászavar	

NEGATÍV	
•  érzelmi	elsivárosodás	
•  beszéd	szegényesedése	
•  akaratcsökkenés-közöny	
•  örömképtelenség	
•  kapcsolatok	beszűkülése	
•  figyelem-koncentrálás	
csökkenése	
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SZKIZOFRÉNIA	és	pozitív	tünetek	
1.	Hallucinációk	

ù  auditív 	 	 	 	 	 	75%	
ù  kommentáló	hangok 	 	58%	
ù  beszélgető	hangok 	 	 	57%	
ù  szomatikus,	taktilis 	 	 	20%	
ù  szaglási		 	 	 	 								6%	
ù  vizuális	 	 	 	 	 								49%	
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SZKIZOFRÉNIA	és	pozitív	tünetek	
2.	Téveszmék	(a)	

ù  üldöztetéses 	 	 	 	 	81%	
ù  féltékenységi 	 	 	 	 			4%	
ù  bűnösségi,	vétkességi	 	 	 	26%	
ù  nagyzásos	 	 	 	 	 								39%	
ù  vallásos 	 	 	 	 																31%	
ù  testi	 	 	 	 	 																28%	
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SZKIZOFRÉNIA	és	pozitív	tünetek	
2.	Téveszmék	(b)	

ù  vonatkoztatásos 	 	 	 	49%	
ù  kontrolláltság 	 	 	 	 	46%	
ù  gondolatolvasás 	 	 	 	48%	
ù  hangossá	váló	gondolat	 	 	23%	
ù  gondolatbeültetés 	 	 	 	31%	
ù  gondolatelvonás 	 	 	 	27%	
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SZKIZOFRÉNIA	és	pozitív	tünetek	
3.	Bizarr	magatartás	

ù  öltözködés,	megjelenés	 	 	20%	
ù  társas	kapcsolatok	területén 	33%	
ù  agresszivitás,	agitáltság	 	 	27%	
ù  sztereotípiák 	 	 	 	 	28%	
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SZKIZOFRÉNIA	és	pozitív	tünetek	
4.	Gondolkodás	formai	zavara	

ù  gondolatkisiklás	 	 	 	45%	
ù  felszínesség	 	 	 	 	50%	
ù  kuszaság 	 	 	 	 	23%	
ù  logikátlanság 	 	 	 	23%	
ù  körülményesség 	 	 	35%	
ù  beszédkényszer	 	 	 	24%	
ù  szétesett	beszéd 	 	 	23%	
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SZKIZOFRÉNIA	és	negatív	tünetek	
1.	Affektív	elszegényedés	

ù  arckifejezés	merevsége	 	 						96%	
ù  spontán	mozgások	csökkenése	 	86%	
ù  kifejező	gesztusok	szűkössége 	 	81%	
ù  beszéd	elszíntelenedése 	 	 	73%	
ù  szemkontaktus	szegényessége	 	71%	
ù  érzelmi	reakcióhiány 	 	 	 	64%	
ù  oda	nem	illő	érzelmek 	 	 								63%	
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SZKIZOFRÉNIA	és	negatív	tünetek	
2.	Alogia	

ù  a	beszéd	elsekélyesedése 	 	 	53%	
ù  a	tartalom	elsekélyesedése	 	 	51%	
ù  válasz	latencia	növekedése	 	 	31%		
ù  beszéd-megrekedés 	 	 	 	23%	
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SZKIZOFRÉNIA	és	negatív	tünetek	
3.	Akarattalanság	-	közöny	

ù  önellátás	és	higiéné	károsodása 	 	87%	
ù  kitartás	elvesztése 	 	 	 														95%	
ù  testi	anergia	 	 	 	 																					82%	
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SZKIZOFRÉNIA	és	negatív	tünetek	
4.	Anhedónia	-	aszocialitás	

ù  rekreációs	igény	csökkentése 	 														95%	
ù  szexualitás,	intimitás	igény	csökkenése 	84%	
ù  baráti,	kortársi	kapcsolatok	csökkenése 	96%	
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SZKIZOFRÉNIA	és	negatív	tünetek	
5.	Figyelem	

ù  rapportkészség	csökkenése 	 	 	64%	
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STRATÉGIAI	KÉRDÉSEK	

•  trauma	minimalizálása	
•  késedelmek	csökkentése	(gyorsaság)	
•  alacsony	dózisú	gyógyszerelés	
•  elfogadható	magyarázó	modell	
•  terápiás	viszonyulásmód	kialakítása	
•  a	család	támogatása	
•  funkcionális	gyógyulás	

2019.03.02.	 Pszichopathológia	 45	



INTEGRATÍV	KEZELÉS	

BIOLÓGIAI	
•  rövid	AP-szabad	periódus	(48	ó)	
•  klinikai	kivizsgálás	
•  szorongásoldás	/	stressz	kezelés	
•  organicitás	kizárása	
•  alacsony	kezdőadag	
•  óvatos	dózistitrálás	
•  mellékhatás-kontroll	
•  adjuváns	terápia	
•  tüneti		tehermentesítés	

PSZICHOLÓGIAI	
•  tájékoztatás	
•  megnyugtatás	/	támogatás	
•  bizalom	megnyerése	
•  probléma	orientált	segítés	
•  pszichoedukáció	

SZOCIÁLIS	
család	bevonása	
segítő	mások	
csoport	/	foglalkoztatás	
rehabilitáció	
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AKUT	PSZICHÓZIS	KEZELÉSE	

magába	foglalja:	

•  a	súlyos,	veszélyes,	agresszív,	erőszakos	
tünetek	kontrollját	

•  a	gyors	és	hatékony	kezelés	sürgető	igényét	

•  az	öndestrukció	elkerülését	

•  hosszú-távú	megfontolásokat	
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ALAPELVEK	

•  terápiás	előnyök	maximalizálása	
•  mellékhatások	minimalizálása	
•  fokozatosság	a	dózisemelésben	
•  gyógyszerelés	felülvizsgálata	

–  rosszabbodás	
–  szuicidális	kockázatok	

•  kombinációk	vs	monoterápia	
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GYÓGYSZERELÉS	

Tartalmi	kérdései:	
•  gyógyszerválasztás	
•  optimális	adagolás	
•  mellékhatások	
	

Menedzselése:	
adagolás	módja	
váltások	
előírások	betartása		
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Antipszichotikumok	felosztása	
Típusos	v.	első	generációs	

szerek	
•  Hatásukat	főleg	a	Dopamin	

receptoron	keresztül	fejtik	ki	
•  Gyakran,	kis	dózisban	is	

okoznak	EPS-t	
•  Az	un.	kispotenciálú	szerek	

antikolinerg	MH-	okkal	is	birnak	
(pl.	Melleril)	:	szájszárazság,	
székrekedés,	memória,	
koncentrációs	zavar,	látási	
zavar	

•  Nem	hatnak	jelentősen	a	
negatív,	affektív	és	kognitív	
tünetekre	

Atípusos	v.	második	
generációs	szerek	

•  Hatás:	Dopamin,	Szerotonin	és	
más	receptorokon	

•  EPS	nem	v.	kevésbé	okoznak	
•  Javítják	a	negatív,	affektív,	

kognitív	tüneteket	is.		
•  Egyéb	MH-ok:	pl.	hízás	kerül	

előtérbe.		
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Törzskönyvezett	AP-k										

Típusos,	hagyományos	
•  chlorpromazin	(Hibernal)	
•  levopromazin	(Tisercin)	
•  thiridazin	(Melleril)	
•  chlorprotixen	(Truxal)	
•  sulpirid	(Depral)	
•  flupenthixol	(Fluanxol)	
•  tiaprid	(Tiapridal)	
•  zuklopenthixol	(Cisordinol)	
	

	
• haloperidol	(Haloperidol)	
• fluphenazin	(Moditen)	
• trifluoerazin	(Terfluzine)	
• pipothiazin	(Piportil)	forgalomból	
	júniustól	kivonták		
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Törzskönyvezett	AP-k										

Atípusos	antipszichotikumok	
•  amisulpirid	(Solian)	
•  clozapin	(Leponex)	
•  olanzapin	(Zyprexa)	
•  quetiapin	(Seroquel)	
•  risperidon	(Risperdal),	Risperdal	CONSTA,	tartós	hatású	

atípusos	injekciós	készítmény	(ÚJ)		
•  sertindol	(Serdolect)	
•  Ziprasidon		
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Törzskönyvezett	AP-k										

Tartós	hatású	(depó)	készítmények	
•  haloperidol	decanoat	
•  fluphenazin	decanoat	(Moditen	depot))	
•  zuclopenthixol	decanoat	(Cisordinol	depot)	
•  flupenthixol	decanoat	(Fluanxol	depot)	
•  pipothiazin	decanoat	(Piportil	depot)	
•  zuclopenthixol	acetat	(Cisordinol	acutard)*	

	*	nem	depó,	de	tartós	hatású	
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AP	kezelés	

általános	irányelvek:	
•  pszichózisban	mindig	indokolt	
•  hatékony	adagban	
•  mega	dózis	kerülendő	
•  2-4	hét	hatáskezdet	!	
•  3-6	hónapos	vagy	hosszabb	fenntartó	
•  adjuváns	szert	csak	fokozatosan	
•  pszichoedukáció	
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AP	választás		

•  A	legtöbb	klinikai	helyzetben	atípusos	AP	az	
elsőként	választandó	szer		

•  A	jelenlegi	OEP	támogatási	szabályozás	ezt	
nem	követi	
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AP	alkalmazási	módok	

•  parenterális,	im,	iv.	injekció	
•  per	os,	tabletta,	oldat	
•  tartós	hatású	injekció	(v.	depot)		

Lehetőleg		
egyféle	antipszichotikumot	kell	alkalmazni!	

(monoterápia)		
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AP:	biztonsági	kérdések	

•  rendszeres	(szak)orvosi	ellenőrzés	
•  labor-kontroll		

– clozapin!		
– első	18	hétben	hetente,	majd	havonta	

•  pszichoedukáció	
•  pszichoterápia	
•  mellékhatás-monitorozás	
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Fenntartó	kezelés	

•  Indokolt	
–  relapszus	ráta	kezelés	nélkül	70	%	
–  ismétlődő	epizód	után	80-90	%	

•  akut	szakban	bevált	szerrel!	
•  3-6	hónap	teljes	terápiás	dózis	
•  csökkentés:	óvatosan!	
•  első	epizód	után:	 	12	hónap	
•  relapszus	után:	 			2	év	
•  további	relapszusok:	„élethossziglan”	
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Masand	et	al.	Ann	Pharmacother	2000;34:200–7	

AMIÉRT	INDOKOLT	A	VÁLTÁS	
HAGYOMÁNYOSRÓL	ÚJTÍPUSÚ	AP-RA	

•  nem	reagál	megfelelően:	
–  pozitív	tünetekre	
–  reziduális	negatív	tünetekre		
	 	 	 	(pl.	apátia,	motiváció	hiány,	anhedónia,	stb.)	

–  társsult	hangulati	tünetek	(pl.	depresszió)	
–  maradvány	/	nem	reagáló	kognitív	tünetek	

•  visszaesés,	jó	együttműködés	ellenére	

•  non-compliance	(pl.	mellékhatások	miatt)	

•  páciens/család	kérésére	
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MENTÁLIS	ZAVAR	
•  meghatározás	
	 	 	klinikailag	jelentős		
	 	 	magatartási	vagy	pszichológiai		

tünetcsoport	
zavar	a	kapcsolatok	ÉS	szerepek	szintjén	

•  de	nem	betegség,	
	 	-	ha	kizárólag	egy	esemény	okán	
	 	-	ha	deviancia	
	 	-	ha	egyén	és	társadalom	közötti	konfliktus	
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SZEMPONTOK		
A	MENTÁLIS	ZAVAR	LEÍRÁSÁHOZ	

	
megfigyelhetőség 	 	következtetés	

	

» megjelenés	

» viselkedés	
» beszéd	
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Depresszió	

	Szomorúság,	pesszimizmus,	

rosszkedv	szubjektív	érzése;	
értelmetlenség		érzés	
öngyilkossági	gondolatokkal	

keveredve.	Az	enyhe	rosszkedvtől	
az	erősen	nyomott	hangulatig	és	
reményvesztettségig	terjedhet,	
ami	befolyásolja	a	viselkedést	és	
rontja	a	funkcionális	kapacitást.	
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Bűntudat	érzése	

	Események	vagy	körülmények	

kapcsán	érzett	lelkiismeret-
furdalás.	Az	enyhe	önvádtól	az	
erős	bűntudat	érzéséig	terjedhet,	

ami	befolyásolja	a	viselkedést	és	
rontja	a	funkcionális	kapacitást.	
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Szomatikus	félelmek	

	Testi	tünetektől	vagy	betegségtől	
való	félelem.	Enyhe	esetben	
túlzott	foglalkozás	egy	testi	
panasszal,	súlyos	esetben	

meggyőződés	arról,	hogy	súlyos	
fizikai	betegségben	szenved.	
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Izgatottság	

	Fokozott	aktivitás	és	
kifejezett	hangulati	labilitás.	

Az	enyhe	ingerültségtől,	
túlfeszítettségtől	és	

bőbeszédűségtől	a	kifejezett	
hiperaktivitásig	és	
ingerültségig	terjedhet,	ami	

súlyosan	befolyásolja	a	
viselkedést	és	rontja	a	

funkcionális	kapacitást.	
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Gyengült	impulzuskontroll		

	A	belső	késztetésen	alapuló	cselekvés	zavart	
szabályozása,	amely	hirtelen,	megjósolhatatlan	
vagy	nem	helyénvaló	érzelmi	kitörésekben	vagy	
cselekedetekben	nyilvánul	meg	anélkül,	hogy	a	
beteg	fontolóra	venné	a	lehetséges	
következményeket.	Az	enyhe	bosszankodástól	

és	a	provokáció	hatására	bekövetkező	impulzív	
magatartástól	az	agresszió	és	destruktív	
viselkedés	ismétlődéséig	terjedhet,	ami	
folyamatos	megfigyelést	tesz	szükségessé.	

2019.03.02.	 Pszichopathológia	 66	



Ellenségesség	

	A	düh	és	negatív	viszonyulás	
verbális	és	nem	verbális	
kifejeződése	mások	iránt.	Az	enyhe	
ingerlékenységtől,	negatív	
hozzáállástól	és	a	tisztelet	
hiányától	a	kifejezett	dühig,	

fenyegetésig,	túlkapásig	és	fizikai	
bántalmazásig	terjedhet.	
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Kooperáció	hiánya	

	Az	egyén	számára	fontos	többi	személy,	
például	a	család,	a	kórházi	személyzet	vagy	a	
felügyeletet	ellátók	kívánságaival	való	aktív	
szembehelyezkedés.	Az	általános	társas	
tevékenységekben	való	részvétel	
esetenkénti	elutasításától	a	mindennel	való	

általános	aktív	szembehelyezkedésig	és	
minden	társas	tevékenységben	és/vagy	a	
személyes	tisztálkodásban	való	részvétel	
elutasításáig	terjedhet.	
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Az	absztrakt	gondolkodás	nehézsége	

	Az	absztrakt-szimbolikus	gondolkodásmód	
alkalmazásának	megromlása	és	nehézségek	
az	absztrakt	fogalmak,	osztályozások	és	
általánosítások	megmagyarázása	vagy	
megértése	terén.	A	fordulatok	szó	szerinti	
értelmezésére	való	hajlamtól	vagy	a	

nagyon	bonyolult	fogalmakkal	kapcsolatos	
nehézségektől	a	kizárólag	konkrét	

fogalmakban	való	gondolkodásig	és	a	
nyelvi	parabolák	és	fordulatok	
megértésének	a	képtelenségéig	terjedhet.	
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Tájékozatlanság	

	Idővel,	helyekkel	és	személyekkel	

való	törődés	hiánya,	amely	
zavartság	vagy	visszahúzódás	
eredménye.	Onnantól	kezdve,	

hogy	az	illető	nem	tudja,	a	hétnek	
melyik	napja	van	ma,	odáig	
terjedhet,	hogy	nem	tudja,	hol	van,	
milyen	napot,	hónapot	és	évet	
írunk,	és	nem	ismeri	fel	a	

környezetében	lévő	embereket.	
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Fogalmi	dezorganizáció		

	Nehézségek	az	illető	gondolatainak	
az	elrendezésében,	amit	irreleváns	
válaszok,	laza	asszociációk,	a	
logikus	gondolkodás	hiánya	és	

inkoherencia	jellemez.	Az	
asszociációk	fellazulásától	és	a	
gondolatok	meghatározott	célra	
való	erőltetett	összpontosításának	
nehézségétől	a	gondolkodási	

folyamat	teljes	széteséséig	
terjedhet.	
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Rossz	figyelem/visszahúzódás	

	Nehézségek	a	figyelem	összpontosításában,	
rossz	koncentráció,	elzárkózás	lehetősége	a	
külső	és	belső	ingerektől,	valamint	
visszavonulás	és	a	belső	gondolatokkal	való	
túltengő	foglalkozás.	A	koncentrálásban	
tapasztalt	enyhe	nehézségektől	vagy	a	

visszavonulásra	való	hajlamtól	az	egyén	
figyelmének	olyan	mértékű	megbomlásáig	
vagy	a	visszavonulás	olyan	mértékéig	
terjedően,	hogy	a	beszélgetés	kialakulására	

nincs	már	lehetőség.	
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Betegség	belátás:		tünetek	

	A	tünetek,	például	a	hallucinációk,	
téveseszmék,	érzelmi	eltompulás	
és	gyengült	impulzusszabályzás	
leírásának	és	felismerésének	a	

képessége.	Az	illető	által	önmagán	
tapasztalt	tünetek	világos	
észlelésével	kezdődik	és	annak	
teljes	elutasításáig	terjedhet,	hogy	
a	különféle	tünetek	valójában	egy	

betegségnek	a	jelei.	
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Betegség	belátás:		okok	

	Ok-okozati	viszony	felismerésének	

a	képessége	a	tünetek	és	az	illető	
mentális	betegsége	között,	
amelyben	szenved.	Annak	a	

ténynek	a	nagyon	világos	
felfogásától,	hogy	az	illető	tüneteit	
mentális	betegség	okozza,	annak	a	
teljes	tagadásáig	terjedhet,	hogy	
az	illető	mentális	betegségben	

szenved.	
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Öngyilkossági	szándék	mértéke	

	1.	Nincs	öngyilkossági	
gondolat.	

	
	2.	Az	öngyilkossági	nem	
kapcsolódik	tervekhez.	

	
	3.	Az	öngyilkossági	gondolat	
tervekhez	kapcsolódik.		
		
	4.	Igen	gyakori	öngyilkossági	
gondolat	tervekhez	és/vagy	
öngyilkossági	kísérlethez	
kapcsolódva.	

2019.03.02.	 Pszichopathológia	 75	



Disztónia	

	Az	izomcsoportok	akaratlan	

összehúzódása:	görcsök,	rövid	
ideig		megtartott	rendellenes	
testhelyzetek,	a	törzs	és/vagy	a	

végtagok	rendellenes	testtartása,	a	
nyelv	kinyújtása,	torticollis	[ferde	
nyak],	trismus	[szájzár],	a	szem	
felfelé	fordulása,	a	légcső	és	a	
nyelőcső	görcsös	összehúzódása.	

2019.03.02.	 Pszichopathológia	 76	



Parkinson	tünetegyüttes	

Klasszikus	hármas:	bradikinézis,	
merevség,	remegés	

-	bradikinézis:	mozgásszegénység,	
maszkszerű	arckifejezés,	halk,	
monoton	beszéd,	a	mozgások	
elkezdése	nehéz,	járás	közben	
csökkent	karmozgás,	csökkent	
spontán	tevékenység.	

-	merevség:	jobbára	szimmetrikus,	a	
felső	végtagokon,	de	az	alsókon	
is,	fogaskerékszerű	merevség	

-	remegés:	ritmikus,	
hangsúlyozottabban	jelentkezik	
pihenő	helyzetben,	feladatok	
végzése	során	csökken.	
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Akatízia	
	

•  Szubjektív:	belső	nyugtalanság,	
mozgáskényszer,	pihenési	
képtelenség,	nyugtalanság,	
izgatottság	érzése.	

•  Motoros	nyugtalanság:	topogás,	
járkálás	le	és	fel,	ülési	képtelenség,	
himbálózás	előre	és	hátra,	a	lábfej	
és	a	láb	ismétlődő	mozgása.	
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Tardív	diszkinézia	

•  Ismétlődő	akaratlan	mozgások:	
csavaró,	csapkodó	(athetoid,	
koreiform).	

•  Arcizomzat:	száj-	és	száj	környéki.	

•  Végtagok	és	törzs.		

2019.03.02.	 Pszichopathológia	 79	



Szájszárazság	

	Száraz	száj,	ideértve	a	nyálhiány	
szubjektív	érzését.	
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Homályos	látás	

	Homályos	látás/	az	akkomodáció	

(alkalmazkodás)	elégtelensége	
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Vizelet-elakadás	

	Vizelési	nehézség	a	teljes	
vizelésképtelenségig	terjedően;	
vizelési	inger	tényleges	vizelés	
nélkül.	
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Székrekedés	

	Ritka	vagy	nehéz	székletürítés.	
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Koncentrálási	nehézségek	

	Nehézség	az	egyén	gondolatainak	
egy	témára	való	
összpontosításában,	a	bármire	való	
koncentrálás	képtelenségéig	

terjedhet.	
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Emlékezési	nehézségek	

	A	korábbiakhoz	képest	szubjektív	
panasz:	az	emlékek	felidézése	
nehéz;	ezt	a	zavart	meg	kell	
különböztetni	a	koncentrálási	

nehézségtől.	
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Galactorrhoea	

	Visszatérő	vagy	tartós	tejcsorgás	
egyik	vagy	mindkét	mellből.	
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Gynaecomastia	

	A	mell(ek)	rendellenes	

megnagyobbodása	(férfiaknál	is)	
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Amenorrhoea	

	Rendszertelen	menstruáció	a	

menstruációs	vérzés	elmaradásáig	
terjedően	
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Szédülés	

	Szédülés,	bizonytalanság	érzete.	
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Nappali	aluszékonyság	

	Erős	nappali	alvási	hajlam.	
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Álmosság	

	Álmosság	érzete	(kevésbé	

súlyos,	mint	az	aluszékonyság)	
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Szexuális	működési	zavar	

	Csökkent	szexuális	vágy	vagy	
potencia.		

	Csökkent	libidó.		

	Az	orgazmus	elérése	nehéz	vagy	

nem	sikerül.	

	Férfiaknál	a	merevedés	elérésének	

vagy	fenntartásának	a	
képtelensége.	
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Álmatlanság	

	Alvási	képtelenség	vagy	a	
folyamatos	alvás	képtelensége.	
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	Testsúly	gyarapodása.	

Hízás	
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Ortosztatikus	hipotónia		

•  Álló	helyzetben	jelentkező	
alacsony	vérnyomás.	

•  Kifejezett	a	különbség	a	
fekvő	és	az	ülő	
testhelyzetben	mért	
vérnyomás	között,	melyet	
szubjektív	panaszok	
kísérnek;	rendszerint	
szédülés	érzetével	jár,	amely	
súlyos	esetben	eleséshez	és/
vagy	átmeneti	

eszméletvesztéshez	vezet.		
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Korai	figyelmeztető	jelek	

	A	korai	figyelmeztető	jelek	(a	betegséget	
megelőző	tünetek)	gyakran	néhány	héttel	
vagy	egy	hónappal	azt	megelőzően	
jelentkeznek,	hogy	az	akut	pszichotikus	
visszaesés	bekövetkezne.	A	figyelmeztető	
jeleknek	különféle	típusait	ismerjük.	A	
leggyakoribb	figyelmeztető	jelzések	a	
következők:	alvási	és	táplálkozási	zavarok,	
lehangoltság,	szorongás	és	feszültség,	
nyugtalanság,	izomfeszülés,	ingerlékenység,	
koncentrálási	nehézségek	és	a	társaság	
kerülése.	
		A	korai	figyelmeztető	jelek	gyakran	stabilak	
és	személyhez	kötődőek,	vagyis	a	beteg	
általában	azonos	módon	esik	vissza,	minden	
alkalommal	ugyanazon	figyelmeztető	jelek	
mellett.	
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Pszichoszociális	stresszorok	

•  Egyértelmű	összefüggés	van	a	
pszichoszociális	tényezők	és	a	visszaesés	
veszélye	között.	A	feszültség	ezen	
forrásaival	való	megismerkedés	és	a	
másféleképp	történő	megközelítésük	
segíthet	a	visszaesés	megelőzésében.	

•  Értékeljük	a	beteggel	együtt,	melyek	az	ő	
személyes	pszichoszociális	stresszorai.	
Jegyezzük	fel	az	öt	legfontosabb	stresszort	
és	ellenőrizzük	minden	értékelés	
alkalmával,	hogy	megvannak-e	ezek	a	
stresszorok.	Ha	igen,	haladéktalanul	
próbáljuk	megtenni	a	megfelelő	
intézkedést.	Ennek	eredményeként	
megelőzhetjük	a	visszaesést	vagy	a	helyzet	
rosszabbodását.	
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Személyes	célok	

•  A	beteg	saját	véleménye	és	percepciói	a	
helyzetére	vonatkozóan.	Határozzunk	
meg	öt	olyan	célkitűzést	vagy	helyzetet,	
amellyel	a	beteg	nem	elégedett,	vagy	
amelyet	életében	szeretne	
megváltoztatni.	Rendszeresen	értékeljük,	
hogy	mennyire	jutott	előre	a	beteg	a	
célkitűzéseinek	elérése	irányában.	A	
célkitűzések	idővel	az	elérhetetlen,	
irreális	vágyakból	konkrét,	realisztikus	
célokká	fejlődhetnek.	A	helyzetek	
különféle	tényezőket	tartalmazhatnak,	
például	az	otthoni/lakhatási	feltételeket,	
a	munkát/foglalkozást,	a	pénzügyeket,	a	
társadalmi	hálózatokat	vagy	az	élet	célját,	
az	emocionális	élmények	tényezőit	és	
annak	a	képességét,	hogy	kapcsolatot	
létesítsen	más	emberekkel	stb.	
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Mindennapi	tevékenységek	

-  Tisztálkodás	
-  Házkörüli	aktivitás	
-  Saját	pénzügyek	intézése	
-  Munkavállalás	

-  Kapcsolattartás	a	családon	kívűl	
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Mindennapi	tevékenységek	

Tisztálkodás 
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Mindennapi	tevékenységek	

Házkörüli aktivitás 
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Mindennapi	tevékenységek	

Saját	pénzügyek	intézése	
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Mindennapi	tevékenységek	

Kapcsolattartás a  
családon kívűl 
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Stratégiai	célok	

•  korai	felismerés	
•  korai	kezelésbevétel	
•  traumák	minimalizálása	
•  VISSZAESÉSEK	MEGELŐZÉSE	
•  ÉLETMINŐSÉG	MEGŐRZÉSE	
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NÉHÁNY	OK	AZ	AP-VÁLTÁSRA	

•  Hatékonyság?	

•  Mellékhatások?	

•  Együttműködés?	

•  Visszaesés?	(együttműködés	ellenére)	
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VÁLTÁS:	RÖVIDTÁVÚ	ELŐNYÖK	

•  javul	a	tünetek	kontrollja	

•  csökkenthetőek	a	mellékhatások	

•  elfogadóbb	a	páciens	
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VÁLTÁS:	HOSSZÚTÁVÚ	ELŐNYÖK	

•  kiemelkedő	hatékonyság	

•  kisebb	a	visszaesés	kockázata	

•  jobban	tolerálható	kezelés	

•  jobb	hosszútávú	mellékhatás-profil	
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