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Bevezetés
A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 

támogatást nyert partnereivel a magyar-horvát IPA Határon Átnyúló Együttműkö-
dési Program keretében „Pszichikai akadályozottság és a munka világa” című pro-
jektjére. A pályázati együttműködésben horvát részről az Eszéki Egészségház (Dom 
Zdravlja Osijek, DZO), magyar részről civil szervezetként a Humán Innovációs 
Csoport vett részt. A projekt több szakaszból állt. Megelőzte egy ex ante felmérés, 
majd a végrehajtási időszakban a dokumentumelemzést műhelymunkákkal és egy 
empirikus kutatással (kérdőívekkel, interjúkkal és fókuszcsoportos vizsgálatokkal) 
egészítettük ki, valamint célul tűztük ki egy módszertani kézikönyv elkészítését is.

Magyarországon és Horvátországban is a mindenkori foglalkoztatáspolitika 
egyik legnagyobb kihívása a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztat-
hatóságának elősegítése. Különösen korunk új betegsége, a pszichés akadályozott-
ság, illetve az ezzel összefüggő előítéletek leküzdése jelent problémát.

A pszichésen zavart emberek társadalmi, gazdasági, munkaerő-piaci esélyegyen-
lőségének egyik legfőbb gátja az elutasító munkáltatói szemlélet, az e csoporthoz 
tartozó emberekkel foglalkozó intézmények, szervezetek tudásbeli hiátusa. Vizsgá-
lataink szerint a célrégióban a pszichikai akadályozottságból adódó tünetek ellent-
mondásos megítélése és a támogatási rendszerek logikájában meglévő problémák 
gyakran vezetnek a munkaerőpiacról való kiszoruláshoz, annak ellenére, hogy a 
mentális/pszichiátriai betegségekben szenvedők nagy része meglévő képességeik 
alapján, vagy azok fejlesztésével alkalmasak lehetnek, illetve alkalmassá tehetők a 
munkavégzésre. Ennek ellenére a munkáltatói magatartások és a célcsoporthoz tar-
tozó emberek bizonytalanságai gátolták/gátolják ezt a törekvést. A pszichésen zavart 
emberek esélyeinek javítása érdekében alapos helyzetfeltárásra, szakmai, módszer-
tani megalapozásra, intézmények közötti együttműködésre volt/van szükség. 

Módszertani kézikönyvünk egyrészt ezt az együttműködést hivatott elősegíteni 
(a munkáltatók és a munkaügyi- ill. foglalkozás-egészségügyi szervezetek között), 
másrészt segítséget szeretnénk nyújtani a munkáltatóknak a pszichés zavarok és a 
munkahelyi stressz felismerésében, illetve e problémák lehetőség szerinti kezelé-
sében. Az alkotói közösség megköszöni mindazon, a projekt végrehajtásában részt 
vett munkatárs és együttműködő partner segítségét, akik nélkül e kötet nem jöhetett 
volna létre. A projekt megvalósítását az IPA Közös Technikai Titkárság oldaláról dr. 
Szűcs Márton titkárságvezető és Tvrtko Čelan program és kommunikációs mene-
dzser segítette.

                                                                                                             Dr. Nemeskéri Zsolt
                                                                                                               projektmenedzser
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I. A pszichés zavarok fogalomköre 
és csoportosítása

A közvélemény jelentős része a mai napig úgy véli, hogy a mentális problé-
mákat az emberek maguknak köszönhetik. A szomatogén (testi) betegségeknél 
a társadalmi szolidaritás nagyobb mértékű, mint a pszichogén (lelki) betegségek 
esetében. 
Senkinek nem jut eszébe egy rákos betegnek fejére olvasni, hogy szedje össze ma-
gát és viselkedjen rendesen, viszont depresszió és szorongás esetén gyakran elő-
fordul ez a reakció a környezet részéről. Sajnos a pszichiátriai betegeket alapvető-
en még ma is ellenségesen kezeli a társadalom, holott épp nekik lenne leginkább 
szükségük az elfogadásra.

A „Pszichés akadályozottság és a munka világa program” (MDWW projekt) 
egyik fontos tanulsága, hogy a pszichésen zavart munkavállalók foglalkoztatásá-
nak egyik legkomolyabb akadálya a munkaadói ismeretek hiánya e betegségekre 
vonatkozóan.
E kézikönyvet elsősorban szemléletformálónak szánjuk, nem célunk az, hogy ka-
tegóriákba és dobozokba zárjuk a pszichés betegségekkel rendelkezőket, akikhez 
felhasználói és kezelési útmutatók rendelhetőek.

A depresszió például ma már szinte népbetegségnek számít, mégis számos té-
ves elképzelés él a köztudatban ezzel a betegséggel kapcsolatban. Sokan gondolják 
úgy, hogy kevesen vannak azok, akik tényleg betegek, a többség csupán gyenge 
akaratú ember, aki képtelen összeszedni magát. A statisztikákból kitűnik, hogy 
az elmúlt években óriási ütemben nőtt az aktív korúak körében a szorongásos 
és depressziós betegek száma. Ezek a mentális betegségek természetesen hatással 
vannak a munkahelyekre is.

Minden személy egy önálló individuum, aki egyedi és megismételhetetlen. Azt 
a gyakori és torz társadalmi-kulturális ítélkezési gyakorlatot szeretnénk száműzni, 
ami úgy tesz különbséget az emberek között, hogy nem személyes elemekre, ha-
nem sztereotípiákra és előítéletekre épít. Nem az egyénre fókuszál, nem az „Ő”, ha-
nem az „ilyen” vezérli és az, hogy miként kell „ezekkel” a személyekkel bánni. Ez 
egy lealacsonyító folyamat, mert ha már csoportban gondolkodunk („ilyenek”), 
akkor nem tudjuk fi gyelembe venni magát a személyt. Az individualitás megszű-
nik, és hasonlóan kezeljük a csoport minden más tagját is.
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A pszichológia egyre népszerűbb tudomány, rengeteg tudományos és népszerű-
sítő könyv érhető el a legkülönbözőbb témákról. Az elmélyülő gazdasági és társa-
dalmi válság különösen fontossá és aktuálissá tette a pszichés betegségek témakört. 
Megnőtt az igény az önsegítő pszichológiai irodalomra, egyre többen ismerik el, 
hogy a lelki élet zavarai komolyan érintik a személy életvezetését és munkaképes-
ségét is.

Sajnos sok esetben a „pszichológus”, „pszichiáter”, „terápia” szavak még inkább 
ellenkezést és elzárkózást váltanak ki. Az idegenkedés hátterében állhat az előítélet, 
a megbélyegzési- és egyéb félelem, a szégyen, az indulat, de információhiány is. Az 
átlagemberek valójában kevés és hiányos ismerettel rendelkeznek a pszichés zava-
rokról, az ilyen jellegű betegségek tényleges hátteréről. Nem tudják, miként lehet 
megérteni, hogyan kellene viszonyulni hozzájuk, miben tudnának segíteni nekik. 
E kiadvány ebben próbál eligazítást és támpontokat adni, megkönnyítve a pszichés 
zavarban szenvedők munkaerő-piaci beilleszkedését.

Az átlagtól eltérő viselkedés – abnormális viselke-
dés meghatározása

A normalitás kulturális kérdés, az adott társadalom morális értékeihez kötődik. 
Ugyanazt a cselekedetet másként értékeljük történeti távlatokban, vagy eltérő kul-
túrákban. Még szűkebb környezetben is igaz az összefüggés: ami az egyik családban 
természetes, az egy másikban már elfogadhatatlan.

A normalitástól markáns eltérést mutató személyeknél az elmezavar megneve-
zést használjuk, utalva a pszichés betegségre. A normalitás küszöbtényezői azonban 
roppant instabilak és meglehetősen önkényesek. Patológiás lehet, ha valaki túl sokat 
beszél (logorrhea), de az is, ha túl keveset (depresszió), ha valaki túl sokat mozog 
(hipománia), de az is, ha minimális az aktivitása (katatónia). Nehéz eldönteni, mi 
számít „túl” soknak vagy kevésnek. Freud is úgy gondolta, hogy a normalitás meny-
nyiségi kritérium, és nem minőségi. Mindenkinek vannak rossz gondolatai és sötét 
pillanatai, ám ha ez állandósul, és dominálja a viselkedést és a gondolatvilágot, ak-
kor depressziónak kell diagnosztizálni. Mindenki szorong különféle helyzetekben, 
ez normális reakció, de ha szinte minden szituáció erős szorongást vált ki, az már 
patológiás.

A lelki működés során jelentős ingadozások észlelhetőek. Alapvető kérdés, mi-
lyen határok között mozog a normális viselkedés? Milyen kritériumok szerint külö-
níthető el a kóros lelki működés az egészségestől?
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Univerzálisan érvényes stabil kritérium nincs a normális és az abnormális visel-
kedés között. Ennek ellenére képesek vagyunk nagy biztonsággal különválasztani e 
két területet. 
A normális-abnormális viselkedés közötti különbségtétel több kritérium együttes 
alkalmazását igényeli. Ezek a statisztikai gyakoriság, a társadalmi elfogadottság, az 
alkalmazkodás minősége és az egyén közérzete.

Statisztikai gyakoriság
Maga a normális kifejezés a norma szóból ered, ami átlagot jelent. Az átlagtól 

való eltérés ezek szerint abnormális, az eltérés lehet pozitív és negatív irányú is. Az 
emberi tulajdonságok jelentős része az átlagos szóródás, a normális eloszlás szerint 
helyezkedik el, így a legtöbb eset a középérték környékén található. Ahogy távolo-
dunk a középértéktől (az átlagtól), az esetek száma úgy csökken. A végleteken (a 
pozitív és negatív végleten egyaránt) az esetek száma egészen kicsi. 

Az átlagtól való eltérést nevezzük devianciának. A deviancia önmagában lehet 
pozitív vagy negatív irányú eltérés is. Kétségtelenül nem neveznénk lelki működés 
szempontjából abnormálisnak a rendkívül magas intelligenciával rendelkező sze-
mélyeket, vagy az altruizmussal nagymértékben megáldott embereket. A kényszeres 
gondolatok, hallucinációk vagy mély depresszió áldozatait viszont rendellenesnek 
tekintjük. A különcök megítélése, úgy tűnik, önálló módon működik. Elnézőbbek, 
elfogadóbbak vagyunk velük szemben, pedig viselkedésük bizarr volta messze túl-
mutat az elfogadható megnyilvánulások határain.

Az abnormális viselkedés mércéjénél leggyakrabban csak a negatív eltérést vesz-
szük fi gyelembe, maga a minősítés pedig szociokulturális normák függvényében 
változhat. Ami az egyik társadalomban normaszegő viselkedésnek számít, az a má-
sikban elfogadott, mindennapi jelenség.

Társadalmi tényezők
A társadalmi normák ezen felül az idő múlásával is változnak. A múlt század hú-

szas éveiben megjelent tengerparti fürdőző turistákat erkölcsileg züllött különcöknek 
tekintették, különösképpen a helybéliek, akiknek nagy része az élete során soha sem 
mártózott meg a sós vízben (és természetesen úszni sem tanult meg, mivel csónak 
volt a házuk táján). A homoszexualitás társadalmi toleranciája napjainkban már el-
fogadottá teszi az azonos neműek kapcsolatát, de korábban ezt a közvélemény erő-
sen elítélte (Oscar Wilde például börtönbe is került szexuális beállítottsága miatt.) 
Nem számít többé pszichés betegségnek a transzneműség (nem csupán a pszichiátriai
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osztályzást használó DSM kézikönyvből került ki), a közítélet is markánsan válto-
zott -ld. szakállas nő európai dalfesztivált nyert-, de pszichés táplálkozási zavar (így 
bekerült a DSM-be is) a rohamokban jelentkező evésroham.

Az alkalmazkodás minősége
 

Lényegesen jobban használható mérce a normalitás megállapításához az egyén 
és társas környezete közötti kapcsolat, a kommunikáció és az igazodás minősége. 
A megfelelő kommunikáció jó alkalmazkodást eredményez. Ha a viselkedés káros 
hatású az interakció bármelyik résztvevőjére, az egyénre vagy a társadalomra, ak-
kor maladaptív folyamatról beszélünk. A rossz alkalmazkodás hátrányos lehet az 
egyénre nézve oly módon is, hogy a negatív hatás a környezetre nem terjed ki. A 
személyiségzavarok és az elmebetegségek egy része ilyen jellegű működés következ-
ményeként jelenik meg. 

Az egyén közérzete
Egy szubjektív tartalom által megalapozott kritérium szerint is meghatározható 

a normalitás. Ez a kritérium az egyén közérzete. A lelki zavarokkal küzdő emberek 
közérzete legtöbbször rossz. A rossz közérzet a külső megfigyelő számára nem min-
dig észrevehető. A rossz közérzet szubjektív és belső élmény. A szenvedés mértéke 
objektíven nem mérhető,  ezért a normális és abnormális működés közötti különb-
ségtétel mércéjeként csak a többi kritériummal együtt használható. Bizonyos eltérő 
viselkedésfajtáknál, például az antiszociális magatartás zavaránál a rossz közérzet 
azonban leggyakrabban elmarad.

A lelki egészség fogalma
 
A lelki egészség meghatározásának további nehézsége, hogy gyakran összecsúsznak 
a minimálisan elvárható, a normálisnak mondható viselkedés és az optimálisnak 
vélt magatartás ismérvei. Különböző szakterületek eltérő módon determinálják az 
abnormalitás fogalmát.
 

Az egészség és a betegség határát nehéz kijelölni, nehéz meghatározni, hogy ki 
tekinthető pszichésen egészségesnek. Pszichológusok sora próbálkozott ennek meg-
határozásával:
„Lelki egészség azt jelenti, hogy az egyén képes fizikai adottságainak megfelelően, 
más emberekkel együttműködve, boldogságot, örömöt érezve, képességeit kibonta-
koztatva, önállóan élni” (Preston nyomán).
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Allport szerint normális, egészséges embernek csak az érett személyiségű embert le-
het nevezni, akire jellemző, hogy saját szükségleteit kielégítően dolgozik, az egész életve-
zetését meghatározó életszemlélet szerint tevékenykedik, gondolkodik, él, örül. 
Valójában a pszichikum egészsége és patológiája közötti kontinuum úgy fogható fel, 
mint annak a hatékonysága, ahogy az egyén a környezetnek vele szemben támasztott 
követelményeinek megfelelni képes (Wishner megközelítése).

Freud, a pszichoanalízis megalkotója úgy gondolta, hogy az „az egészséges em-
ber, aki dolgozni és szeretni tud”. Az, aki képes erre, tud pozitívan kötődni ember-
társaihoz, képes társas kapcsolatokat kialakítani, fenntartani, alkalmas arra, hogy 
valamilyen társadalmilag elfogadott, hasznos munkát végezzen hosszú távon, s en-
nek jövedelméből fenn tudja tartani önmagát, esetleg családját.

A normalitás legfontosabb pszichológiai kritériumai összefoglalva: 

•   általános alkalmazkodási képesség
•   örömképesség (szexuális örömkészség, munkájának szeretete, ellazulás képessége)
•   kompetens interperszonális viselkedés
•   megfelelő intellektuális képességek
•   érzelmi és motivációs kontroll (jó frusztrációtűrő képesség, megfelelő szoron- 
     gáskontroll, erkölcsi érzék, megfelelő énerő)
•   szociális attitűdök (empátia, intim kapcsolat kialakítására és fenntartására va- 
     ló képesség)
•   produktivitás, munkaképesség
•   autonómia (érzelmi függetlenség, önbizalom)
•   integráltság (különböző késztetések és a magatartás sikeres összehangolása)
•   reális énkép

A mentális zavar fogalma 
 

Míg a neurológiai betegségekben van kimutatható idegrendszeri elváltozás, ad-
dig a pszichés zavarokban, az elmezavarokban nincs. Olyan szindróma, melyben 
klinikailag jelentős zavarral történik az érzelmi élmények reprezentációja, szervező-
dése. A hátterében biológiai, pszichológiai vagy fejlődési diszfunkció áll. A mentá-
lis zavarok rendszerint jelentős szenvedéssel vagy a társas, foglalkozásbeli és egyéb 
fontos tevékenységek károsodásával járnak. 
Egy olyan gyakori stresszorra vagy veszteségre adott, a várakozásoknak megfelelő 
vagy kulturálisan elfogadott reakció, mint például egy szeretett személy elvesztése, 
nem mentális zavar. A nyomott hangulatot vagy a szorongás élményét valószínűleg 
a legtöbb ember átéli, de ezek csak bizonyos esetekben mondhatók olyan súlyosnak 
és tartósnak, hogy felmerüljön a betegség lehetősége.
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Pszichopatológia
 

A pszichopatológia a lelki élet kóros jelenségeit vizsgáló tudomány (Karl Jaspers, 
1913).
Az általános elmeműködés elemeivel (érzékelés, észlelés, megfigyelés, emlékezet, 
gondolkodás, értelem, érzelem, akarat) és az elme kóros működésével, elmebetegsé-
gekkel foglalkozik. Célja, hogy leírja a tüneteket, a szindrómákat, a mentális beteg-
ségeket. A diagnózis vagy a diagnosztika meghatározza, hogy milyen jeleket, tüne-
teket és milyen tapasztalatokat, viselkedéseket kell csoportosítani. 
A pszichés rendellenességekkel foglalkozó tudományág, a pszichopatológia a lelki 
problémák szempontozása során gyakran az ún. 4D elméletet használja (deviance, 
distress, dysfunction, danger): azaz a deviancia, a distresszkeltés –szorongás-, a 
diszfunkcionalitás és a veszély a jelzőkritérium. A 4D elmélete szerint egy adott 
viselkedés akkor értelmezhető pszichológiai szempontból patológiásnak, amennyi-
ben az a megszokottól eltérő, kellemetlen, nyugtalanító, romboló hatású és egyben 
veszélyes is.

Deviancia
 

A deviancia olyan érzelmeket, gondolatokat, viselkedési formákat takar, me-
lyek nem illenek a társadalmi normába, így elfogadhatatlanok. A deviancia sajátos 
formája az elmebetegség, melyet külön minősítéssel illettek, valamint büntettek és 
szankcionáltak egészen a múlt századig. Ha szűk a társadalmi megítélés a norma-
litás kritériumrendszerében, akkor az elmegyógyintézetek és börtönök populációja 
növekszik.

Szorongásos zavarok
 

A pszichés zavaroknál szorongás, tudattalan konfliktusok és egyéb mentális 
problémák fizikális és pszichés megjelenésének együttese van jelen, mely bizonyos 
esetekben fizikai tünetekkel is járhat. Kialakulásának okai lehetnek: a magunk iránti 
elégedetlenség, a maximalizmus, a megfelelési kényszer, a félelem. A krónikus szo-
rongás-állapotok legjellemzőbb klinikai formái:

•   Generalizált szorongásos szindróma
•   Pánik szorongás szindróma
•   Kényszerbetegség
•   Fóbiás szorongásos állapotok 
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Diszfunkció

Magában foglalja a maladaptív (rosszul alkalmazkodó) viselkedést, ami akadá-
lyozza a személy mindennapi, egészséges életvitelét. Rontja az egyén azon képessé-
geit, amelyekkel a napi feladatoknak normálisan eleget tehetne. 
Egy diszfunkcionális magatartás nem feltétlen hordoz betegséget, ehhez több té-
nyező együttes megjelenésére van szükség. Személyiségzavaroknál, pszichotikus 
betegségeknél kifejezetten megterhelheti a személy környezetét az együttélés és al-
kalmazkodás.

Veszély

Az egyén viselkedése kockázatos vagy erőszakos irányt vehet környezetében ön-
magára (pl. öngyilkosság) vagy másokra nézve (pl. agresszió mások felé). A pszichi-
átriai beteg csak akkor vethető alá kényszergyógykezelésnek, ha ön- vagy közveszé-
lyes. Az ön- és közveszélyes viselkedés gyakran reaktív természetű: a betegek saját 
maguk vagy mások felé irányuló agresszív viselkedéssel reagálhatják le a külvilág 
intoleranciáját, provokációját, a kirekesztő bánásmódot.

A neurózis és pszichózis fogalmai

Az „enyhébb” pszichés problémákkal küszködők jelentős része „csak” neuro-
tikus gondok miatt gyötrődik. Ez esetben alaptünet a szorongás, és általában erős 
a szenvedésnyomás, a betegek valamilyen segítséget keresnek a kínzó negatív ér-
zéseik ellen. A kezeletlen vagy rosszul kezelt neurózis akár olyan súlyossá is vál-
hat, hogy a végén könnyen öngyilkosságba torkolhat. Éppen ezért fontos ezzel 
a problémával szembenézni és komolyan venni. Sajnos sokan nem veszik észre 
a fi gyelmeztető jeleket, vagy szégyellnek segítséget kérni, vagy egyszerűen nincs 
lehetőségük változtatni a kiváltó okokon, így már csak akkor fordulnak szakem-
berhez, amikor súlyossá válnak a tünetek.

A pszichoterápia – a „beszélgetéses terápia” – gyakran hatásos a neurózisok 
kezelésében, mivel az érzelmi támogatás ilyenkor is fontos a pszichózis azonban 
elsősorban gyógyszerekkel befolyásolható. A neurózis esetében a realitás-érzék 
megmarad (ellentétben a pszichotikus állapotokkal). Sokszor a neurotikus álla-
potoknál is eredményes lehet –az időnként átmeneti- gyógyszeres terápia, de a 
neurózisok jelentős része pszichológusi konzultáció mellett, gyógyszer bevonása 
nélkül is gyógyítható.
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Napjainkra az orvosi szakmában és a köztudatban egyaránt olyan árnyaltabb defi-
níciók váltották föl a neurózist, mint a pánikbetegség vagy a depresszió (dysthymiás 
zavarok, azaz affektív, érzelmi korképek). A korábban neurotikusnak bélyegzett 
(jelenleg úgy mondanánk magas fokú neuroticizmussal jellemezhető) egyének 
ingerlékenyek, sértődékenyek, szorongóak, aggódóak, szomorúak, és döntően nega-
tívan látják a világot, illetve saját magukat.
Fiatal felnőtteknél és nőknél magasabb az erre való hajlam, de a környezeti hatások 
is jelentősen befolyásolhatják. A fokozottan érintetteknél nagyobb a személyiségza-
var kialakulásának kockázata, különösen a határeseti („borderline”), az elkerülő és 
a függő személyiségzavaré.

A pszichózis lényegi eleme, hogy a beteg elveszti a valósággal való kapcsolatát, 
tehát olyan dolgokat érzékel, vagy olyan dolgokban hisz, amik nem valóságosak. Pszi-
chózis betegségcsoportba tartozik a skizofrénia, skizoaffektív zavarok, paranoia. 

A pszichózis súlyosabb lelki zavar, így szinte elkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés, 
mert olyan téveszmék gyötrik a beteget, amelyeket más módon nem lehet kordában 
tartani. A pszichotikus beteg többnyire hallucinál, és viselkedése is bizarrá válik a kí-
vülálló számára. Nem egyszer ön- vagy közveszélyes lesz, mert a külvilág reakcióit 
fenyegetésként éli meg. Egy depressziós embernek lehet olyan erős bűntudata vala-
mi teljesen jelentéktelen dolog miatt, hogy szégyenében öngyilkosságot követ el. Egy 
skizofrén beteg könnyen közveszélyessé válhat, ha hallucinációi arra buzdítják. Egy 
paranoid ember szétverheti a szomszéd kocsiját, ha azt hiszi, hogy az éppen ártani 
akar neki, egy üldöztetési téveszme pedig akár gyilkosságba is hajszolhatja a beteget 
egy szorongásteli helyzetben.

A pszichózis tehát a súlyos érzelmi-, gondolkodási-, viselkedési- és személyiségza-
varok átfogó csoportja, amely a kívülálló számára megmagyarázhatatlan, „abnormális” 
élmény- és viselkedésmódokkal, a tapasztalatok objektív tartalmának és a szubjektív 
élményeknek megkülönböztetésére való részleges vagy teljes képtelenséggel, a zavar 
belátásának hiányával, a kommunikációra való képesség és a társadalmi alkalmazko-
dás csökkenésével, valamint (végső esetekben) a személyiség teljes szétesésével jár. A 
tünetek megnyilvánulhatnak rövid ideig is, de egy hosszabb ideig tartó folyamatban 
súlyosabb formát is ölthetnek. Eltérően a neurózisoktól, a pszichózisok felismerhe-
tő szervi elváltozások következményeinek tekinthetők. A pszichózis a mai korszerű 
pszichiátriai gyógyszerekkel jól befolyásolható, és a beteg kihozható a pszichotikus 
állapotból (bár az alapbetegség tünetei többnyire nem gyógyulnak meg teljesen, ill. a 
pszichotikus állapotba való visszaesés valószínűsége is fennáll).

Általánosságban elmondható, hogy minden olyan magatartást vagy tapasztala-
tot a pszichopatológia tárgykörébe lehet sorolni, ahol kognitív vagy funkcionális 
értékvesztés (fogyatékosság) adódik. A maladaptív vonások és a mentális zavarok 
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közötti különbség még nem egészen egyértelmű. A ciklus pszichopatológia akkor 
is használt kifejezés, amikor mentális betegség jelével (pl. hallucinációval) talál-
kozunk, ám ez a viselkedés még nem diagnosztizálható hivatalosan betegségként. 
(Pszichopatológiai jelnek tekintendő akkor is, ha a kritériumok száma nem nő to-
vább.)

A pszichés betegségek kategorizálása

A mentális rendellenességek kórmeghatározó és statisztikai kézikönyve a DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), amit az Egyesült Államok 
Pszichiátriai Társasága hozott létre. A könyv célja, hogy segítséget nyújtson az or-
vosoknak és laikusoknak abban, hogy mely tünetek szerint lehet valakit egy men-
tális betegséggel diagnosztizálni, valamint az egyes betegségekhez kódot is rendel. 
Több kiadást élt meg, mert ahogy fejlődik az orvostudomány, a kézikönyv úgy al-
kalmazkodik a korhoz, és folyamatosak a korrekciók. Jelenleg már az ötödik kiadás, 
a DSM-5 használatos, de elmondható, hogy a pszichiátriai diagnosztika kritizált te-
rület, mentális zavarok szűnnek meg, és helyükre idővel újak jönnek.

A kategorizálás és osztályozás értelme abban van, hogy ha a hasonló rendelle-
nes viselkedéseknek ugyanaz az oka, akkor könnyebb azt megtalálni, azaz a DSM 
a széleskörű szakértői konszenzusra épít. Egy bizonyos betegségen belül a hasonló 
tünetekkel rendelkező betegek különböző kezeléséből, a kór lefolyásából megha-
tározható, mely kezelési módszerek lehetnek a legjobbak. Az így összegyűjtött is-
mereteket a későbbiekben felhasználhatják a betegek eredményesebb kezeléséhez. 
Nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy minden eset egyedi, és az adott kór 
lefolyása nem jósolható meg 100%-ban. Az azonos tünetek nem okvetlenül jelente-
nek azonos okokat is.

A klasszifi káció értelme az információsűrítés, a közös lényeg kiemelése és az 
egyedi, esetleges vonások tudatos mellőzése. A DSM esetében nem használják a be-
tegség szót, hanem helyette mentális zavarokat defi niálnak. A pszichiátriai zavaro-
kat történeti szempontból kettősség jellemzi: az állandóság és a szubjektív tényezők 
együttes befolyásoló hatása. A ma érvényben lévő betegségosztályozási rendszerek 
több száz kórformát taglalnak, melyek száma megállíthatatlanul növekszik. Nem 
terhelnénk a laikus olvasókat a teljes osztályozási rendszer kifejtésével, a kézikönyv 
mellékletében helyezzük el az olvasók számára a DSM kategorizációs rendszerének 
részletesebb ismertetését. (1. számú melléklet)

Nagyon sok kritika éri a DSM osztályozási mechanizmusát, de a pszichiátriai 
zavarok többségét ma is csak a tünetek leírásával lehet valamennyire megfogni, az 
okok ugyanis nagyrészt ismeretlenek, illetve az sem világos, hogy honnantól számít 
rendellenesnek egy viselkedés (erről a korábbiakban már említést tettünk). Örök
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vitatéma például, hogy hol van a határ a gyógyszeres kezelést igénylő depresszív 
zavar és a pszichoterápiával is könnyen kezelhető tartós rosszkedv között. A DSM 
ezt úgy próbálja kezelni, hogy felsorol kilenc tünetet (olyanokat mint a fáradtság, 
álmatlanság, súlyvesztés- vagy gyarapodás, alvási problémák), és azt mondja, hogy 
ha a kilencből legalább öt tünet fennáll két hétig, már zavarról beszélünk. Jelen-
leg orvosi szempontból mégis a DSM a hivatalos iránymutatás a lelki betegségek, a 
mentális zavarok diagnosztizálására. A felhasználói kézikönyvet orvosok, kutatók, 
pszichológusok és laikusok egyaránt használhatják.

E kiadványban azokkal a pszichés zavarokkal foglalkozunk részletesebben, me-
lyek gyakorinak számítanak és a munkaképesség szempontjából különleges jelen-
tőséggel bírnak. A mentális megbetegedéseknek ugyanis sok formája van. Megjele-
nésük lehet állandósult (pszichés betegség) vagy élethelyzethez kötött, epizodikus 
(a gyász vagy az elbocsátás szintén olyan érzelmekkel járhatnak, mint a depresszió, 
a szorongás, a ingerlékenység vagy a harag). Mentális megbetegedés esetén ezek az 
érzések olyan mértékben, vagy olyan hosszú időn át jelentkeznek, hogy kihatnak 
az illető személy azon képességére, hogy boldoguljon a mindennapi életben, így a 
munka világában is. A munka során a hatások megnyilvánulhatnak:

•   kisebb teljesítményben
•   gyenge összpontosítási készségben
•   rossz ítélőképességben és döntéshozatalban
•   rossz interperszonális kapcsolatokban a munkatársakkal, vezetőkkel és ügy 
     felekkel
•   a munkahelyről való nagyobb fokú távollétben, hiányzásban és kimaradás ban.

Tekintsük át a legfontosabb mentális/pszichés betegségkategóriákat a következőkben.

Mentális retardáció (értelmi fogyatékosság)
A mentális retardáció tulajdonképpen nem klasszikus értelemben vett betegség, 

hanem inkább egy kóros állapot, amikor a szellemi képességek fejlődése elmarad, 
megreked egy bizonyos szinten. Jellemző a különböző készségek romlása, melyek az 
intellektus minden szintjét érinthetik. A mentális retardáció valójában gyűjtőfoga-
lom, számos különböző okból kialakult szellemi visszamaradottságot foglal magá-
ba. Az esetek kb. kétharmadában az ok kideríthető, vagy legalábbis sejthető, minél 
súlyosabb fogyatékosságról van szó, annál valószínűbb, hogy az okokat is sikerül 
felderíteni. Jelenleg oki tényezőként körülbelül 800-1000-féle betegség, ártalom is 
felmerül, sok esetben ezek kombinációja észlelhető.
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Főbb csoportok: 
•   genetikai rendellenességek (kromoszóma hibák, a legismertebb talán a  
     Down-kór),
•   anyagcsere-zavarok (pl. fenilketonuria), 
•   prenatális károsodások (méhen belüli hatások, fertőzések, méhlepény káro- 
     sodásai),
•   Rh-inkompatibilitás, anyai betegségek, drogok, alkohol, 
•   perinatális károsodás (születés körüli károsodás, pl. koraszülés, hypoxia, sé- 
     rülések), 
•   csecsemő-, és kora gyermekkori betegségek, hiányállapotok, mérgezések, 
•   pszicho-szociális tényezők (ingerszegény környezet, érzelmi elhanyagolás).

A mentális retardáció előfordulási gyakorisága a lakosság körében körülbelül 
tíz százalék, de szerencsére ezek túlnyomó többsége enyhe fokú, esetleg csak rész-
leges hiány, egyenetlenség. Igazán súlyos állapotok kb. egy százalékban fordulnak 
elő a népesség körében. Az ő ellátásuk, gondozásuk, lehetőség szerinti fejlesztésük 
komoly terheket ró mind a családra, mind a társadalomra.
A mentális retardációkat súlyosságuk alapján osztályozzuk. Skálája az egészen 
enyhe, szinte észrevétlen formáktól a súlyos, magatehetetlen, kommunikációra 
képtelen állapotokig terjed. Az állapot súlyossága egyben meghatározza a terá-
piás, fejlesztési lehetőségeket és az intézményi ellátási formákat. Négy fokozatot 
különböztetünk meg:

1.  Debilitás, enyhe mentális retardáció 
Ezek az emberek képesek egyszerű körülmények között jól teljesíteni, egyszerűbb 
munkaköröket betölteni, akár családot alapítani. A szellemi kor 9 és 10 év kö-
zötti. A legtöbb nehézséget a magasabb szellemi funkciók (ítéletalkotás, elvont 
fogalmak) terén élik meg, az iskolai követelményekkel nehezen birkóznak meg, 
általában kisegítő iskolai osztályok elvégzésére azonban képesek.

2.  Imbecillitás, közepes mentális retardáció 
Ezeknél a betegeknél teljes autonómia már nem érhető el, többnyire ők maguk 
is tisztában vannak korlátaikkal. A szellemi kor 6 és 9 év között van. Állapotukat 
már korai gyermekkorban felismerik. Megfelelő képzéssel az írás, olvasás elemeit 
esetleg elsajátíthatják, közösségi tevékenységekbe bevonhatókká válhatnak, fel-
ügyelet mellett egyszerűbb munkafolyamatokat is elvégezhetnek. Gyakori, hogy 
készségeik színvonala egyenetlen, bizonyos területeken jobban teljesítenek, más 
területeken súlyosabb a lemaradás.
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3.  Súlyos fokú mentális retardáció 
A szellemi kor 3 és 6 év között van. Itt már a motoros készségek terén is károsodás 
észlelhető, szókincsük szegényes, nehezen kommunikálnak, a mindennapi teendők 
során folyamatos segítségre szorulnak. Bizonyos képességek azonban még ebben az 
esetben is fejleszthetőek. 

4.  Igen súlyos fokú mentális retardáció 
A szellemi kor 3 év alá tehető. Ezek a betegek gyakran mozgásképtelenek, nem be-
szélnek, vagy artikulálatlan hangokat hallatnak, nem tudnak önállóan étkezni, öl-
tözni, mosakodni, állandó felügyeletre, gondozásra, szorulnak.

Összefoglalva: az intelligencia hányados és funkciózavarok kapcsolata
IQ 71–84: marginális intellektuális működés ami kognitív funkciók csökkenését 
eredményezi
IQ 70 vagy az alatti: aktuális adaptív működés deficitje vagy károsodása legalább 2 
területen: kommunikáció, önmaga ellátása, családi élet, szociális/kapcsolati készsé-
gek, közösségi források felhasználása, önmaga irányítása, iskolai készségek, munka, 
szórakozás, egészség és biztonság
IQ 50–69: enyhe mentális retardáció (felnőttnél a szellemi kor 9–10 év) - tanulási 
nehézségek, megfelelő szociális kapcsolat fenntartása, közösségi aktivitás, munka-
végzés irányítás mellett és ellenőrzött körülmények között
IQ 35–49: közepes mentális retardáció (felnőttnél a szellemi kor 6–9 év) - bizonyos 
fokú károsodás: hiányzik az önállóság az önellátásban, adekvát kommunikáció
IQ 20–34: súlyos mentális retardáció (felnőttnél a szellemi kor 3–6 év) - állandó 
támogatásra van szüksége
IQ 20 alatt: igen súlyos mentális retardáció (felnőttnél a szellemi kor 3 év) - súlyo-
san károsodott: önellátás, vizelet- és székletürítési kontroll hiánya, kommunikáció, 
mozgás deficit

Az enyhétől a közepesig terjedő értelmi fogyatékossággal élő személyek általában 
jól boldogulnak a munkavállalással, és megbízható, lelkiismeretes dolgozók. Mono-
tónia tűrésük sokszor jobb lehet, mint az ép személyeké. 
Általában elmondható, hogy az értelmi fogyatékos személy lassan tanul meg új fel-
adatokat és módszereket. Előfordul, hogy korlátozott komplexitású információt tud 
csak befogadni, vagy nehézségeket okoz számára a problémamegoldás. Sokszor 
rövidebb ideig tud csak összpontosítani és rosszabb az emlékezőképessége, az új 
és kihívást jelentő helyzetek szorongást keltenek benne. Egy súlyosabb értelmi fo-
gyatékos egyén esetleg gyenge vagy nem megfelelő kommunikációs képességekkel 
rendelkezik. 
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Személyiségzavarok
A személyiség az ember stílusa, amely különféle attitűdöket, szokásokat, érzése-

ket és viselkedési formákat ölel fel. A személyiség nem pusztán hajlamok és vonások 
együttese, alapvetően jellemző, ahogyan az ember önmagát és környezetét érzékeli, 
és ahogyan reagál a világra.
A „személyiségzavar” alatt egy társadalmilag nem elfogadott viselkedési mintát ér-
tünk, amely állandó, a személyre tartósan jellemző és alkalmatlan probléma-meg-
oldási módokat takar. A személyiségzavarokat a társadalmi normál viselkedéstől 
jelentősen eltérőnek tekintjük. Ezek az állapotok is okozhatnak tartós, jelentős fokú 
szenvedést. Az egyik típusuk főleg a környezetnek, a másik pedig főleg a páciensnek 
okoz szenvedést.

A személyiségjegyek akkor tekinthetők személyiségzavarnak, ha annyira merev-
vé válnak, hogy az illető nem képes spontán vagy megfelelő módon reagálni a kör-
nyezetére és az életkörülményeire. A személyiségzavarokat abban érhetjük nyomon, 
ahogyan valaki cselekszik, érez, gondolkodik és viszonyul másokhoz vagy a világ-
hoz. Általában akkor beszélhetünk személyiségzavarról, ha jellegzetes torzulások 
és tünetek alakulnak ki (például problémát okoz az intim kapcsolatok fenntartása 
másokkal, vagy az, hogy munkát végezzen vagy kitartson a munkahelyén az illető). 
A személyiségzavar többnyire a késő kamaszkorban vagy a korai felnőttkorban je-
lentkezik. Káros hatásai következetesen és hosszú távra tönkreteszik az egyén - és 
környezete- életét.

Meglehetősen vitatott, hogy tulajdonképpen mi okozza a személyiségzavarokat, 
az újabb elméletek azt sugallják, hogy a zavarok az öröklött és alkati sajátosságok 
mellett a gyermek és szülei vagy gondozói közti korai kapcsolat zavarára vezethetők 
vissza. A gyermek veleszületett karaktere és a szülők gyermeknevelési szokásai közti 
harmónia vagy annak hiánya erőteljesen meghatározza a személyiség fejlődését, a 
személyiségzavar gyökere tehát a rossz szülő-gyerek kapcsolatban vagy a korai gye-
rekkori traumákban kereshető.

Mivel a személyiségzavarok jelei és tünetei nagyrészt normális személyiségvo-
nások túlzott vagy enyhén torzult formájában jelentkeznek, nem könnyű a diagnó-
zisuk. Ráadásul a személyiségzavarok más pszichiátriai és érzelmi zavarral társul-
hatnak, aminek következtében a diagnózis még komplikáltabb, és a komplikációk 
még nehezebben bogozhatók ki. A bűnözők hetven-nyolcvanöt százalékának van 
valamiféle személyiségzavara; az alkoholisták hatvan-hetven százaléka tartozik
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ide, a kábítószerezőknek pedig hetven-nyolcvan százaléka. A személyiségzavarban 
szenvedő emberek nagyobb valószínűséggel követnek el erőszakos bűncselekményt, 
kísérelnek meg vagy követnek el öngyilkosságot, keverednek balesetbe vagy kerül-
nek be kórházak sürgősségi betegambulanciáira.

A személyiségzavaros sok esetben elutasítást, boldogtalanságot és elégedetlensé-
get él meg, de ez nem mindig törvényszerű. Van, hogy a személy a hétköznapokban 
meglehetősen jól funkcionál, s ezért talán nem merül fel benne vagy környezetében, 
hogy baj lenne vele. Ezért elmondható, hogy sokszor magából a személyiségzavar 
természetéből következik, hogy az érintettek (és nem a benne szenvedők) ritkán 
ismerik fel problémáikat. 
A személyiségzavarok legelterjedtebb formái a következők: hisztrionikus, antiszo-
ciális, borderline, dependens, kényszeres, passzív-agresszív és skizotip személyiség-
zavar.

1. Paranoid személyiségzavar
 

A beteg kora felnőttkorától kezdve számos helyzetben bizalmatlan mások iránt, 
rejtett rosszindulatot feltételez, indokolatlan kétségei vannak afelől, hogy barátai, 
hozzátartozói megbízhatóak. Alaptalanul feltételezi, hogy kihasználják, becsapják, 
mások semleges vagy baráti cselekedeteit ellenségesnek tartja. A paranoid személyi-
ségzavarra jellemző az alap nélküli állandó gyanakvás, különösen a szexuális part-
nerre. Tartós neheztelés jellemzi, nem bocsátja meg az őt ért sérelmeket. Makacs, 
általában önteltség és énközpontúság jellemzi.

2. Szkizoid személyiségzavar
 

A szociális, érzelmi és más érintkezésektől való visszahúzódás jellemzi a beteget, 
valamint fantáziálás és magányos cselekedetek. Az érzéseket csak korlátozott mér-
tékben fejezi ki, és az örömöt is csak limitáltan éli át. A szoros társas kapcsolatokat, 
beleértve a családi kapcsolatokat is, nem óhajtja, és nem is élvezi, közvetlen roko-
nain kívül nincs közeli barátja vagy bizalmasa. Közömbös mások dicsérete vagy 
kritikája iránt. Majdnem mindig magányos tevékenységet választ. Ha van, akkor 
is csak csekély a szexuális érdeklődése, érzelmileg hidegség, elzárkózás vagy sivár 
affektusok jellemzik. Örömet csak kevés tevékenységben talál, vagy egyáltalán nem.
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3. Szkizotip személyiségzavar

Különös viselkedés és megjelenés, furcsa beszéd és gondolkodás, szokatlan per-
ceptuális élmények jellemzik a nem odaillő vagy beszűkült érzelmek mellett. Gyak-
ran foglalkozik mágikus, misztikus kérdésekkel, sokszor különleges képességűnek 
gondolja magát (pl. babonaság, hit a telepátiában). Gyanakvó és bizalmatlan, gon-
dolkodása általánosításokkal, logikát nélkülöző érzelmi következtetésekkel van tele. 
Általánosságban a kognitív működések hiányossága jellemzi. Az érzelmi kapcsola-
tok iránt érdektelen, közönyös mások sorsa iránt, szociálisan izolált, közvetlen roko-
nain kívül nincs közeli barátja vagy bizalmasa. Előfordulhat átmeneti pszichotikus 
állapot heves illúziókkal, akusztikus vagy más típusú hallucinációkkal, téveszmékre 
emlékeztető gondolatokkal. 

4. Antiszociális személyiségzavar

A pszichiátriában hivatalosan 1980-ig használták a pszichopátia és az ebből szár-
maztatott pszichopata szót, a későbbiekben a helyét az antiszociális személyiség-
zavar foglalta el. Az antiszociális személy gyakran jó társasági ember, barátságos, 
intelligens, mindig azt mondja és csinálja, amit elvárnak tőle. Jobban megvizsgálva 
végtelenül önző és egocentrikus, mindent azért tesz, hogy a saját céljait elérje. A má-
sok feletti kontroll megszerzéséért bármit hajlandó bevetni, legyen az a személyes 
kisugárzása, manipuláció, erőszakos viselkedés vagy megfélemlítés. 

Serdülőkortól megnyilvánuló általános sajátosság mások jogainak semmibe vé-
tele és megsértése. Csalási hajlam jellemzi, ismétlődő hazudozással, álnevek haszná-
latával, valamint mások becsapása személyes előny vagy öröm érdekében. Gyakran 
kölcsönöket vesz fel, melyeket soha nem fi zet vissza, a munkahelyét igen gyakran 
váltogatja. Viselkedése sokszor feszült, felelőtlen és kiszámíthatatlan, alkalmanként 
a saját magára veszélyes cselekedetektől sem riad vissza. Impulzivitás vagy a terve-
zés, előrelátás hiánya jellemzi. Ismétlődő verekedést, támadást eredményező inger-
lékenység és agresszivitás, illetve saját vagy mások biztonságának vakmerő semmibe 
vétele jellemzi. Gyakori az ismétlődő hibákhoz vezető makacs felelőtlenség, ami a 
folyamatos munkavégzés vagy a pénzügyi kötelezettségek megszegésével jár. Nem 
érez megbánást, bűntudatot vagy lelkiismeret furdalást a tettei miatt, sokszor elhá-
rítja magáról a felelősséget, emiatt jogos lehet számára mások bántalmazása, becsa-
pása vagy meglopása.

Becslések szerint a népesség egy százaléka, azaz minden századik ember szenved 
antiszociális személyiségzavarban. A kóros állapot kialakulásáért elsősorban örökletes 
tényezők tehetők felelőssé, csak kisebb szerep jut a környezeti hatásoknak.
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5. Borderline személyiségzavar

A borderline személyiségzavarban szenvedők viselkedése szélsőséges, kiszámít-
hatatlan. Környezetük gyakran elviselhetetlennek érzi őket, ám a betegek is gyak-
ran szenvednek önmaguktól. Kora felnőttkortól kezdve megnyilvánuló általános 
instabilitás az interperszonális kapcsolatokban, énképben és hangulatban, illetve 
jelentős impulzivitás jellemzi őket. Nehezen kezelik érzelmi életüket, instabil és egy-
ben intenzív személyes kapcsolataik vannak, melyeket az idealizálás és a lebecsülés 
szélsőséges váltakozása jellemez. A végletekig képesek szeretni és gyűlölni, sokszor 
ugyanazt az embert. Kétségbeesett igyekezet jellemzi őket a valós vagy képzelt el-
hagyatás elkerülésére. Az identitászavar jelei: jelentős és tartósan bizonytalan énkép 
vagy önértékelés, belső üresség krónikus érzése.
Hosszú távon a pszichoterápiás kezelés lehet hatékony, mely jó esetben éveken át 
tart. Itt a személyiség újrastrukturálása a cél, ahol az egyén végre megtapasztalhat 
egy stabil, bizalommal teli kapcsolatot, ahol szélsőséges viselkedésére sem megtor-
lás a válasz. 

6. Hisztrionikus személyiségzavar
 

A viselkedésben a túlzott emocionalitásban és figyelemfelkeltésben megnyil-
vánuló sajátosságok fedezhetőek fel. A hisztrionikus személyiségzavarban szenvedő 
emberek jellemzői a felszínes és labilis érzelmi élet, dramatikus viselkedés, teatrali-
tás, az érzelmek eltúlzott, sarkított kifejezése, szuggesztibilitás, egocentrizmus, mo-
hóság, mások figyelmen kívül hagyása, sértődékenység, az elismerés, az izgalmak, a 
figyelem állandó keresése. Kényelmetlenül érzi magát olyan helyzetekben, ahol nem 
ő van a figyelem középpontjában. Másokkal való kapcsolatát gyakran szexuálisan 
csábító vagy provokatív, inadekvát magatartás jellemzi. Gyorsan változó és felszínes 
érzelmeket mutat ki. Külső megjelenését folyton a figyelem felkeltésére használja. 
Túlzóan hangulatkeltő, részletekre nem figyelő beszédstílusa van. Dramatizáló, fel-
színes, felfokozott érzelmeket fejez ki. Mások vagy a körülmények által könnyen 
befolyásolható. Kapcsolatait intimebbnek tekinti, mint amilyenek.

7. Narcisztikus személyiségzavar
 

A nárcisztikus személyiségzavarban szenvedő ember mértéktelenül énközpontú, 
önszerető, saját teljesítményét, tehetségét eltúlozza, megfelelő teljesítmények 
nélkül is elvárja, hogy kiválónak ismerjék el.  Kora felnőttkortól kezdve nagy-
zásban, a csodálat igénylésében és az empátia hiányában megnyilvánuló sajá-
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tosságok fedezhetőek fel viselkedésében. Gyakran fantáziál határtalan sikerről, 
szépségről, hatalomról, éleselméjűségről vagy ideális szerelemről. Interperszoná-
lisan önző, a másik ember érzéseit, gondolatait nem veszi fi gyelembe, kapcsola-
taiban kihasznál másokat, hogy saját céljait elérje. Magát olyan embernek tartja, 
akinek különleges jogai vannak, különlegesen kedvező bánásmódot, az elképzelé-
seivel való automatikus együttműködést vár el. Rövid ideig megnyerően is visel-
kedhet annak érdekében, hogy mások elismerését érezze. Hosszú távú kapcsolatot 
nehezen létesít, de nem is vágyik komoly, bensőséges kapcsolatra. Viselkedése 
gyakran irigységre utal, követelőző lehet, mindent a magáénak szeretne tudni. A 
nárcisztikus ember kudarc esetén visszahúzódik, de ezt is gyakran a saját nagysá-
ga jeleként mutatja ki. Saját jelentőségét, a világban való szerepét irreálisan több-
nek éli meg, sikeresnek, tökéletesnek, hatalmasnak érzi magát, és gondolatai na-
gyon gyakran e körül járnak. Az ilyen ember az enyhe kritika következményeként 
is indulatot, feszültséget, dühöt él át, ezért az ilyen helyzeteket próbálja kerülni. 
Kedvességet, melegséget vár, ugyanakkor viszonozni nem tudja, tehát stabil kap-
csolatot sem tud kialakítani.

8. Elkerülő személyiségzavar
 

Az elkerülő személyiségzavarban szenvedő embert a feszültség, bizalmatlanság, 
bizonytalanság, csökkentértékűség jellemzi, valamint állandó sóvárgás a szeretet 
és elfogadás után. Kora felnőttkortól kezdve szociális gátoltságban, a meg nem 
felelés érzésében és a negatív megítéléstől való túlérzékenységben megnyilvánu-
ló sajátosságok fedezhetőek fel nála. Túlérzékenység az elutasítással és kritikával 
szemben és korlátozottak személyközi kapcsolatai. A hétköznapi helyzetek poten-
ciális veszélyét eltúlozza, túlságosan félelemmel telinek értékeli, ennek következ-
tében kerül meghatározott tevékenységeket. Szociális gátoltság jellemzi, fél attól, 
hogy soha nem felel meg, és minden negatív megítéléstől egyaránt. Az interper-
szonális kapcsolatokkal járó tevékenységeket kerüli a kritikától és negatív meg-
ítéléstől való félelme miatt. Nem hajlandó emberekkel kapcsolatba kerülni, csak 
akkor, ha biztos abban, hogy pozitívan fogadják. Intim kapcsolatokban zárkózott, 
mert fél a megszégyenüléstől. Túlzottan lefoglalják azok a szociális helyzetek, ahol 
bírálták, vagy elutasították. A számára új társas helyzetekben gátolt attól való fé-
lelmében, hogy nem fogadják el. Önmagát alkalmatlannak, nem rokonszenves-
nek, másokhoz képest alárendeltnek tartja. Szokatlanul visszautasító a személyes 
kockázatok, vagy új tevékenységek vállalásában, mert azok esetleg igazolhatják 
félelmeit. Mindenkitől teljes mértékű elfogadást vár el, csak olyan kapcsolatban 
tud élni, ahol feltétel nélküli elfogadást érez.
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9. Dependens személyiségzavar
 

A dependens személyiségzavarban szenvedő embert a más személyektől való 
átható, passzív függőség jellemzi. A függőség kiterjed kisebb és nagyobb élethely-
zeti döntésekre egyaránt. Általános és túlzott igénye van arra, hogy gondját visel-
jék, ami önmagát alárendelő, kapaszkodó magatartáshoz és a szeparációtól való 
félelemhez vezet. Fél mások támogatásának elvesztésétől. A reménytelenség és 
inkompetencia érzése jellemzi, továbbá mások kívánságának passzív elfogadása. 
Mások messzemenő tanácsa és bíztatása nélkül nehézségei vannak a mindennapi 
döntéshozatalban, hajlamos a felelősséget áthárítani. Nehezen fejezi ki másokkal 
szemben a véleményét, mert attól fél, hogy elveszíti támogatásukat. Képtelen ön-
állóan bármit kezdeményezni vagy egyedül elvégezni, mert nincs önbizalma, és 
energiahiány jellemzi. Mások támogatásának túlzott mértékű megnyerése érdeké-
ben odáig jut, hogy önként jelentkezik számára kellemetlen feladatok elvégzésére. 
Kényelmetlenül, gyámoltalanul érzi magát egyedül, mert felfokozottan fél attól, 
hogy nem képes megvédeni önmagát. Ha egy szoros kapcsolata megszakad, sür-
gősen új kapcsolatot kell keresnie, hogy a védelem és a támogatás meg ne szakad-
jon. Irreálisan foglalkoztatja az egyedülléttől való félelem.

10. Kényszeres személyiségzavar
 

A kényszeres személyiségzavarban szenvedő embert kételkedés, tökéletesség-
re való törekvés, extrém lelkiismeretesség, ellenőrzés, a részletekben való elme-
rülés, makacsság, óvatosság, túlzott rendszeretet jellemzi. A tevékenység lénye-
gét, örömét elveszítően kötődik a részletekhez, szabályokhoz, listákhoz, rendhez, 
szervezethez. Nagyfokú rendszeretetben és a rugalmasság, nyíltság, hatékonyság 
kárára vezető mentális és interperszonális kontrollban megnyilvánuló sajátossá-
gok fedezhetőek fel nála. A feladat befejezését akadályozó mértékben ragaszkodik 
a tökéletességhez. Szélsőségesen önfeláldozó a munka és a produktivitás iránt, 
háttérbe szorítva a szabadidős elfoglaltságokat, baráti, családi kapcsolatokat. Ag-
gályoskodó, mértéktelenül lelkiismeretes és rugalmatlan elvi, erkölcsi, és más ér-
tékrendi ügyekben. Képtelen kidobni a tönkrement dolgait, még akkor sem, ha 
érzelmileg nem kötődik hozzájuk. Kelletlenül bíz meg feladattal másokat vagy 
dolgozik együtt másokkal, hacsak azok nem vetik alá magukat pontosan az ő el-
képzeléseinek. Maga és mások felé is fukar, a pénzt a jövőbeni ínséges idők tarta-
lékának tekinti.
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11. Passzív agresszív személyiségzavar

E személyiség lényeges tulajdonsága, hogy ellenáll a teljesítendő társadalmi 
és foglalkozási követelményeknek, és ellenállását inkább közvetett módon fejezi 
ki. Nagyfokú, állandósult tehetetlenség látszatát mutatja, még akkor is, ha módja 
volna a hatékonyabb és önérvényesítőbb viselkedésre. Hajlamos a halogatásra, rá-
gódásra, makacsságra és a „feledékenységre”. Gyakran dependens és önbizalom-
hiányos. Jövőjét borúsan látja, de nem ismeri fel, hogy nehézségeinek éppen a 
magatartása az oka. A passzív ellenállás mögött ingerült kedélytelenség, elégedet-
lenkedés és hiba-, illetve kifogáskereső pesszimizmus jellemzi magatartását. Örö-
kös ellentmondásával és rosszkedvű panaszkodásával nemcsak korlátozza, hanem 
el is nyomja mások jókedvét, már szinte a jelenlétével demoralizálja a többieket. 
Kínozza magát és elégedetlen, de másokkal sincs sosem megelégedve. Mindig 
megtalálja a dolgok árnyoldalát, ha egyedül vannak társaságra vágyik, ha társa-
ságban van, egyedül szeretne lenni. A teendők elvégzését halogatja, nem kezd bele 
abba, amit meg kell tennie, vagy nem fejezi be határidőre. Mogorva, ingerült vagy 
veszekedős, ha arra kérik, hogy tegyen meg olyasmit, amit nem akar megtenni. 
Szándékosnak tűnően lassan dolgozik, vagy rosszul végzi el a dolgát, ha olyan 
feladata van, amit valójában nem akar elvégezni. Indoklás nélkül tiltakozik, mert 
szerinte mások tőle el nem várható igényeket támasztanak vele szemben. Kötele-
zettségeit elmulasztja, és arra hivatkozik, hogy „elfelejtette” azokat. Úgy hiszi, an-
nál sokkal jobb munkát végez, mint ahogy azt mások vélik és értékelik. Nem fogad 
el olyan javaslatokat, amelyek arra irányulnak, hogyan lehetne produktívabb. Úgy 
akadályozza mások erőfeszítéseit, hogy a munkából ráeső feladatot nem végzi el. 
Indokolatlanul és igazságtalanul kritizál és gúnyol tekintélyhelyzetben lévő sze-
mélyeket.

Ezen személyiségzavarok esetében a személyek nem folyamatosan mutatják 
a leírt tulajdonságokat. A legtöbbjük ugyanis általában „normálisan” viselkedik, 
vagyis a viselkedésük megfelel a környezet reális elvárásainak, azonban időnként 
a vezető tünetek felszínre kerülnek, és uralják a személy aktivitását.

A már kialakult személyiségzavarokban a legjobb eredmény a kombinált te-
rápiáktól, a modern gyógyszeres kezeléstől és az egyéni, illetve csoportos pszi-
choterápiától, valamint a különböző (pl. társas készségfejlesztő, stressz csökkentő, 
indulatok kontrolljára irányuló) tréningektől várható.
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Szorongásos zavarok
 
A szorongás pszichológiai betegség, amely a félelmi rendszer maladaptív működé-
seként írható le. Régebben ezeket az állapotokat neurotikus rendellenességnek vagy 
neurózisoknak nevezték. Ezeket a kifejezéseket és a többi hasonlót (pl. „idegössze-
omlás”) manapság ritkán használják, mivel a pszichiáter szakemberek szerint ezek 
a címkék pontatlanok, és nem mondanak semmit az okról és okozatról (ld. DSM).
Időnként mindenki érez szorongást, feszültséget, nyugtalanságot, félelmet. Egy bi-
zonyos szintig ez egészséges: fokozza a teljesítőképességet (pl. sportban, munka-
helyen), és a szervezet, ha fenyegetést észlel, felkészíti a testet a menekülésre vagy 
éppen a szembeszállásra (fight or flight, azaz „üss vagy fuss” reakció). Akkor válik 
problémává a nyugtalanságérzet, ha az élet minden területére átterjed, és általános 
érzéssé válik. Kognitív, testi, érzelmi és viselkedési komponensek együtt hozzák létre 
a nyugtalansággal, félelemmel, aggodalommal járó szorongást. Olyan mindennapos 
érzés, amely azonosítható külső ok nélkül is létrejön. Nem egyenlő a félelemmel, 
aminek van pontos külső oka. A szorongás a tehetetlenség érzésével összekötött fé-
lelem érzete, amikor az ember úgy érzi, hogy semmiféle befolyással sincs a törté-
nésekre. Testi tünetek is kísérhetik, mint például szívdobogás, émelygés, mellkasi 
fájdalom, fejfájás, gyomorfájás, izomfeszültség a vállban és a nyakban, szédülés, fá-
radtság. Érzelmi komponensei: nyugtalanság, izgatottság, érzékenység, álmatlanság 
vagy rossz álmok sorozata.

1. Pánik zavar
 

A pánikroham lényege egy jól meghatározható időszak alatt jelentkező inten-
zív félelem vagy heves diszkomfort érzés. A pánikbetegség jellegzetesen a husza-
dik és a harmincadik életév között kezdődik, nők között háromszor olyan gyakori, 
mint férfiak között. Az első pánikroham előtt általában nem találunk közvetlen 
kiváltó okot, de gyakori, hogy valamilyen szempontból nehéz, kritikus élethely-
zetben éri a beteget az első roham (pl. betegség, válás, munkahelyi nehézségek). 
A pánikroham során az alábbi tünetek közül legalább négy (vagy több) hirtelen 
fejlődik ki és maximális intenzitását tíz perc alatt eléri: szapora szívverés, izzadás, 
remegés vagyreszketés, fulladás vagy légszomj-érzés, fuldoklás, mellkasi fájdalom 
vagy diszkomfort,  hányinger vagy hasi diszkomfort, szédülés, bizonytalanság vagy 
ájulásérzés, derealisatio (a realitás elvesztésének érzése), megőrüléstől vagy az ön-
kontroll elvesztésétől való félelem, halálfélelem, zsibbadás, érzéketlenség, bizser-
gés, hidegrázás vagy kipirulás, hevülés. A pánikroham alatt a tünetek percek alatt
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elérik intenzitásuk maximumát, maga a roham általában tíz-húsz percig tart. A ro-
ham után a betegek fáradtnak, kimerültnek érzik magukat. Pánikbetegségről akkor 
beszélhetünk, ha a rohamok ismételten megjelennek, és az újabb rohamoktól való 
félelem kialakul. A pánikzavarban szenvedő betegek számára nagy félelmet okoz a 
roham során megtapasztalt halálfélelem és kontrollvesztettség érzése, ezért hamar 
kialakul a félelem magától a pánikroham állapotától. A betegek általában számos 
kivizsgáláson eshetnek át, mire először pszichiáterhez kerülnek, gyakran kardio-
lógiai, neurológiai, pulmonológiai negatív lelet után merül csak fel a pánikzavar 
diagnózisa. 

2. Generalizált szorongásos zavar

Generalizált szorongás esetén a szorongás generalizálódott és állandó, nem vál-
tódik ki meghatározott helyzetekben, szabadon lebegő, nehezen kontrollálható. Jel-
lemző a túlzott szorongás vagy aggodalom (félelemmel teli várakozás) számos ese-
ménnyel/körülménnyel vagy aktivitással kapcsolatban (pl. munka, iskolai teljesítés) 
legalább hat hónapon keresztül (ez idő alatt több szorongásos, mint szorongásmen-
tes nappal). A betegek gyakran rettegnek a jövőtől, a párkapcsolatoktól, hosszabb 
baráti kapcsolatoktól (menekülésérzet a szociális életből). Van, hogy a teljesítmény-
nyel vagy aktivitással kapcsolatos aggodalmak kerülnek a szorongás előterébe. Jel-
lemzőek még az egzisztenciális, magánélettel kapcsolatos félelmek, vagy a saját és 
családtagok egészségi állapota miatt érzett aggodalmak. Az állandósult félelem sú-
lyos mértékben befolyásolja az egyén teljesítményét, melyet észlelve a beteg termé-
szetesen még inkább szorongani kezd – így alakul ki az ördögi kör, amelyből egyre 
nehezebb szabadulni. Bár a betegek többsége belátja, hogy félelmei irracionálisak, 
szorongásukat mégsem képesek kontrollálni, így az teljesen átveheti az uralmat éle-
tük fölött. A legmeghatározóbb tünetek változatosak, de gyakori a nyugtalanság, az 
idegesség, a remegés, az izomfeszülés, az izzadás, a szédülés, a szívdobogás érzése, 
valamint gyakoriak a gyomorpanaszok, a fáradékonyság és az alvászavar.

3. Fóbiás szorongás rendellenességek

Egy jellemző külső tárgy vagy helyzet az irracionális félelem oka ez esetben, A 
betegek rendszerint valami rémítő következményre számítanak, ha félelmük tár-
gyával találkoznak. A fóbiások nagyon jól tudják, hogy mitől félnek, ezért tudatosan 
kerülik azokat a helyzeteket, amelyek szorongást váltanak ki bennük. Ezeket a be-
tegségeket viszonylag jól lehet kezelni.
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4. Agorafóbia
 

Eredeti jelentése nagy terektől való irracionális félelem, manapság azonban ennél 
tágabb értelmet kap a kifejezés. A beteg a félelmet akkor éli meg, ha a biztonságos 
környezetét el kell hagynia, és nincs a közelben, aki segíthet, vagy olyan helyeken 
jelenhetnek meg a tünetek, ahonnan nehéz a menekülés. Gyakran társul a pánikbe-
tegséggel. Agorafóbia felléphet bármilyen helyzettel szemben: zsúfolt, szűk tereken, 
például bevásárlóközpontokban, munkahelyi értekezleten, sorban állásnál, vona-
ton, buszon, ismerőssel való beszélgetésnél. A közös vonása ezeknek a helyzetek-
nek, hogy a beteg úgy érzi, csapdába került, ahol nagy veszély fenyegeti. Ez olyan 
kellemetlenné válhat, hogy mindent megtesz, hogy elkerülje őket. Az agorafóbia 
sokszor éppen ezért marad évtizedekig kezeletlenül, mert a beteg kidolgozza azokat 
az elkerülő eljárásokat, amikkel megóvja magát az ilyen helyzetektől. Egyre többfaj-
ta olyan szituáció lesz, amit el kell kerülni, és az otthon válik a legbiztonságosabb 
hellyé, így sok beteg odáig jut, hogy csak nagy nehézségekkel tudja elhagyni a laká-
sát. Az elkerülő viselkedés az életminőség súlyos romlását vonja maga után. Egyre 
jobban beszűkül az életvitel mind otthon, a munkahelyen, baráti társaságban, vagy 
a tanulmányok, illetve a karrier vonatkozásában egyaránt.

5. Szociális fóbia
 

A szociális fóbiában szenvedő beteg szorong mások társaságában, retteg min-
denféle nyilvános szerepléstől, és elkerüli a számára félelmet jelentő helyzeteket.
A szociális fóbiának két megjelenési formáját különítjük el:
- generalizált szociális fóbia: A szorongás és az elkerülő viselkedés gyakorlatilag min-
den emberi kapcsolatot, szociális helyzetet érint.
- körülírt (nem generalizált) szociális fóbia: A szorongás és az elkerülő viselkedés 
csak egyes helyzetekre korlátozódik. A felnőttkorban kezdődő szociális fóbia in-
kább ebbe a csoportba tartozik, s a kezdetét gyakran előzik meg stresszt okozó élet-
események.

A szociális fóbiások a leggyakrabban a következő helyzetektől félnek: bemutat-
kozás, telefonálás, látogatók fogadása, mások előtti étkezés (enyhébb esetben csak 
éttermekre és más nyilvános helyekre vonatkozik, súlyosabb esetben a saját ottho-
nukban, családjuk körében sem képesek enni), képtelenek lehetnek előadást, be-
szédet tartani, felelni, vizsgázni. A szociális fóbiások félnek minden társas hely-
zettől, bebeszélgetéstől, régóta ismert az elpirulástól való félelem (erythrophobia). 
Az is a gyakori félelmek közé tartozik, hogy mások kigúnyolják, élcelődnek rajta. 
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A szociális fóbiás egyénben a szociális helyzetek súlyos szorongást váltanak ki, mely 
a leggyakrabban a következő tünetekkel jár: szívdobogás, remegés, izzadás, az iz-
mok feszülése, gyomortáji fájdalmak, szájszárazság, hideg vagy meleg hullámok, 
elpirulás és nyomás érzése a fejben, vagy fejfájás. A félelem kiterjedhet az orvossal 
való találkozásra, ami komoly akadálya annak, hogy a beteg segítséget kérjen. A 
szociális fóbia kezelhető, lehet gyógyszeresen (depresszió elleni szerekkel és szoron-
gáscsökkentőkkel) és pszichoterápiásan (leginkább a magatartásterápiás módszerek 
váltak be).

6. Specifi kus fóbia

A fóbia tárgya nagyon változatos lehet:
• állatokkal kapcsolatos: A félelmet állatok váltják ki, gyakran kígyóktól, pó- 
 koktól, férgektől, madaraktól, vagy akár kutyáktól, macskáktól is félnek. 
• természeti környezettel kapcsolatos: A félelmet a természeti környezetben  
 előforduló tárgyak, jelenségek váltják ki, mint például vihar, villámlás, sötét 
 ség, magasság, víz. 
• vér-injekció-sérülés típus: A félelmet a vér látványa, sérülés, injekciós tű  
 vagy egyéb orvosi beavatkozás váltja ki. Ez az altípus magas családi halmo- 
 zódást mutat.
• szituációhoz kötött: A félelmet specifi kus helyzet váltja ki, mint például tö- 
 megközlekedés, alagutak, hidak, lift ek, repülés, vezetés, zárt helyeken tartóz- 
 kodás.
• egyéb típus: A félelmet egyéb, a fentiekbe nem tartozó inger váltja ki. Ide  
 tartozhatnak fuldokláshoz, hányáshoz vagy betegség elkapásához társítha- 
 tó helyzetek, valamint gyermekek félelme az erős hangoktól vagy jelmezes  
 személyektől.

7. Kényszerbetegségek
 

A szorongásos betegségek közé tartozó kényszerbetegségen a kényszergondo-
latokkal és/vagy kényszercselekedetekkel járó, tartós, az egyén életét jelentősen 
megnehezítő állapotot értjük. A kevéssé ismert problémák közé tartozik, pedig va-
lójában viszonylag gyakori pszichiátriai betegségről van szó, a lakosság körülbelül 
három százalékát érinti. A kényszerbetegség kisgyerekkortól felnőttkorig bármelyik 
életszakaszban megjelenhet, de jellemzően serdülő- vagy fi atal felnőttkorban kez-
dődik. Ugyanakkor a betegséggel küszködő felnőttek (főleg a férfi ak) harmada arról 
számol be, hogy tünetei gyerekkorban kezdődtek, a betegséget viszont sajnos sokak-
nál nem ismerik időben fel.
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Kényszergondolatok
Visszatérő és tartós gondolatok, késztetések vagy képzetek, amelyeket a zavar folya-
mán a személy időnként annyira kényszerűnek él meg, hogy az észrevehető szoron-
gást vagy szenvedést okoz. A személy igyekszik ezeket a gondolatokat, késztetéseket 
vagy képzeteket elnyomni, figyelmen kívül hagyni, vagy valamilyen más gondo-
lattal, cselekvéssel semlegesíteni. A személy felismeri, hogy a kényszergondolatok, 
késztetések vagy képzetek saját pszichéjének termékei, és nem kívülről erednek.

A leggyakoribb kényszergondolatok a következő témákat érintik:

• beszennyeződés (pl. baktériumok, betegségek, sugárzás, mérgezés, stb. által)
• önmaga vagy más megsebzése, bántása
• kontrollvesztés (azaz a „megőrüléstől” való félelem)
• szexuális természetű szorongások (pl. családtagokkal, kiskorúakkal kapcso- 
 latos szexuális tartalmú gondolatok)
• túlzott vallási és erkölcsi kérdések (pl. istenkáromlás, „tisztátalan”/erkölcs- 
        telen gondolatok)
• túlzott tökéletességre törekvés (azaz kényszeres odafigyelés a legapróbb rész- 
 letekre)
• bebörtönzöttség (azaz félelem a letartóztatásról, bebörtönöztetéstől)
• hipochondria (túlzott félelem a betegségektől/haláltól)
• okkult/ördögi témák

Kényszercselekvés
Repetitív magatartásformák (például kézmosás, rendezgetés, ellenőrzés) vagy gon-
dolati folyamatok (számolás, imádkozás, szavak néma ismételgetése), amelyet a 
személy a kényszergondolatokra válaszul, vagy szabályok, rituálék mentén végez. 
Ezek célja a szenvedés megelőzése, csökkentése, vagy valamilyen rettegett ese-
mény bekövetkezésének elhárítása. Mindeközben ezek a magatartásformák nincse-
nek reális kapcsolatban azzal a dologgal, amelynek megelőzésére létrejönnek, vagy 
nyilvánvalóan eltúlzottak.

A leggyakoribb kényszercselekedetek:

• tisztítás, tisztálkodás
• töprengés (kényszeres gondolkodás)
• ételek/italok elkerülése
• ismételgetés/ellenőrzés
• szavak/beszéd/társalgások ismétlése
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• közlés/vallomástétel kényszere
• érintés
• számolgatás
• megerősítés keresése
• rendrakás/rendezkedés/szimmetria-igény
• értelmetlen vásárlás, felhalmozás
• imádkozás
• hajtépés

A kényszerek észrevehető szenvedést okoznak, az egyént megbénítja a kényszer-
gondolattal kapcsolatos jövőtől való félelem, mely jelentősen kihat a szokványos napi 
tevékenységekre, tanulmányi- vagy munkateljesítményre. Ha időben felismerik a 
betegséget, és az egyén célzott terápiában részesül (beleértve a megfelelő gyógysze-
reket), akkor sokkal könnyebb a kényszerbetegség okozta szenvedés csillapítása és 
megszűntetése, csökken a szövődmények (például a depresszió), illetve a kapcsolati 
és munkahelyi problémák kialakulásának kockázata.

Hangulati zavarok vagy kedélybetegségek
A hangulat hosszabb ideig tartó szubjektív, az egyénre jellemző állapot, amely ál-

talában kevésbé intenzív, mint egy érzelem. A hangulat a személy általános érzelmi 
világképét határozza meg, leszűkíti, hogy milyen érzelmekre és viselkedésekre lesz 
fogékony az illető.
Összefoglalóan a hangulatzavar betegségek legfontosabb kritériuma, hogy a tőle 
szenvedők az életüket folyamatosan más színben látják, mint az egészséges embe-
rek. Ez a hosszan tartó-, és az élet minden területét átható változás végső soron a 
hangulat megváltozását jelenti.

1. Disztímia

Viszonylag enyhe, de depresszív állapotot jelent. A jól kezelhető betegségek közé 
tartozik. A depresszív tünetek ilyenkor teljesen átszövik a beteg személyiségét, ál-
landóan lehangolt, boldogtalan, motiválatlan.

A disztímiás állapotban legalább kettő jelen van az alábbi tünetek közül:

• étvágytalanság vagy fokozott étvágy
• álmatlanság vagy kóros aluszékonyság
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• fáradtság, gyengeség, levertség
• az önértékelés/önbecsülés csökkenése
• koncentrációs vagy döntési nehézségek
• reménytelenség érzése

A tartósan fennálló, kezeletlen disztímia számos komplikáció lehetőségét rejti ma-
gában. Ezek közül a legfontosabbak:

• másodlagos alkoholizmus, illetve gyógyszerfüggőség,
• a munkaképesség tartós csökkenése, tartós betegállomány
• állásvesztés, munkaképtelenség,
• öngyilkossági kísérlet, öngyilkosság.

A disztímia kezelése nem egyszerű feladat, mivel a tünetek ugyan enyhébbek, 
mint depresszió esetében, de az évek során annyira beleivódnak a beteg személyi-
ségébe, hogy nehéz megszüntetni őket. Számos hatékony gyógyszeres és pszicho-
terápiás módszer létezik a disztímiák kezelésére, ugyanakkor fontos a rendszeres, 
tartós kezelés, hogy a bevált gyógyszert folyamatosan, akár évekig szedje a beteg, 
mert ellenkező esetben nagy a visszaesés esélye. A felmérések tanúsága szerint ez a 
betegség Magyarországon a lakosság kb. 4,5 %-át érinti, ugyanakkor a nők között a 
gyakorisága kétszerese a férfiakénak.

2. Depresszió
 

A stressz kezdetben inspirál, harcra késztet, de ahogy fogy az energia, erősö-
dik a szorongás a személyiségben. Kellemetlen érzelmek (aggódás, félelem) veszik 
át az irányítást. Amennyiben reménytelennek tűnik a küzdelem vagy a menekü-
lés, eluralkodik a depresszió. Végtelen lehangoltság, szomorúság, érdektelenség, 
azörömkészség teljes hiánya, választási- és döntési nehézség vagy képtelenség jel-
lemzi a beteget. Szorongással és alvászavarral jár együtt. A környezet számára is ér-
zékelhető nyugtalanság, vagy éppen lelassult állapot, állandósult, leküzdhetetlen 
fáradtságérzet, az öngyilkossággal, halállal való foglalkozás írja körül az állapotot.  
Introvertált az egyén, azaz teljesen magába forduló. Fontos, hogy a környezet felfi-
gyeljen ezekre a vészjelekre. Fajtái: súlyos depresszív zavar (vagy más néven klinikai 
depresszió), unipoláris és reaktív depresszió (lelki megrázkódtatás). Megfelelő keze-
lés mellett ezen pszichés zavarral küszködők is vissza tudnak térni a munka világába.

A klinikai depresszió leginkább a munkaképes korú felnőttek körében fordul elő, és 
több nőt érint, mint férfit. A munkaképtelenség második leggyakoribb oka a világon.  
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A következő állapotok jellemzik:

• a nap legnagyobb részében rossz, levert hangulat
• az érdeklődés és az öröm csökkenése
• az étvágy változása, súlycsökkenés vagy súlynövekedés
• alvászavar, álmatlanság vagy fokozott alvásigény
• nyugtalanság, agitáltság vagy gátoltság érzése a mindennapi tevékenységek- 
 ben
• állandó fáradtság
• értéktelenség érzése, súlyos bűntudat
• csökkent gondolkodási képesség, összpontosítási és döntési képtelenség
• visszatérő gondolatok a halálról

A klinikai depresszió diagnosztizálásához a fent felsorolt tünetek közül legalább 
öt tünet jelenléte szükséges, legalább két héten keresztül.

3. Unipoláris depresszió

Az unipoláris depressziót a hangulati és az érzelmi élet zavara, a gondolkodás 
lelassulása és az aktivitás csökkenése jellemzi. A hangulati élet zavarait testi tünetek 
jelentkezése kíséri. Elnevezésében az „unipoláris” azt jelöli, hogy a hangulat csak 
egy irányban tér el, és nem kíséri időszakos felhangoltság.
A depresszió a leggyakoribb pszichiátriai zavarok egyike. A vizsgálatok szerint a de-
presszió nőknél két-háromszor gyakoribb, mint a férfi aknál, de gyermekkorban ez 
az arány a két nemben még azonos. Az első epizód többnyire 15 és 30 éves kor között 
lép fel. A betegség gyakoribb az elváltak és a külön élők között, de nem függa szoci-
ális vagy anyagi helyzettől, illetve az iskolázottságtól. A depresszió olyan tartósan 
fennálló, rosszkedvű, szomorú, fáradt állapot, amelyben a nehézségek leküzdhe-
tetlennek tűnnek. A depresszió nagy szenvedés a betegnek és a környezetének is.

A depresszió érzelmi tünetei:
A depresszióban szenvedő ember elveszíti érdeklődését olyan tevékenységek 

iránt is, melyeket korábban szívesen végzett. A szexuális élet iránti érdeklődése 
csökken, értéktelenség érzés, reménytelenség és bűntudatérzés jelentkezhet. A de-
pressziós ember ingerlékenyebb, türelmetlenebb, gyakran szorong vagy dühössé 
válik. Magányosnak érzi magát, és kilátástalannak látja helyzetét, sokszor minden 
ok nélkül elérzékenyül, elsírja magát.
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A viselkedésben fellépő változások: 
A depressziós ember gondolkodása és beszéde monotonnak hat, de ennek el-

lenkezője is fennállhat: a személy nem tud egy helyben sokáig megmaradni, fo-
kozottan nyugtalan (például tördeli a kezét). A depresszióban szenvedő ember 
a társas élettől elzárkózik, visszavonul. A teendők elvégzését (napi tisztálkodást, 
ház körüli teendőket, számlák befizetését) gyakran halogathatja, elhanyagolja. A 
depressziós, nyomott hangulat feloldásának érdekében a személy nagymértékű al-
kohol-, gyógyszer- vagy drog fogyasztására szokhat rá.
A depresszió pszichoterápiás és gyógyszeres kezeléssel jól gyógyítható. Minél 
előbb részesül a beteg megfelelő kezelésben, annál jobbak a gyógyulás esélyei. 

4. Ciklotímia

A ciklotímiás személyeket váltakozó depressziós vagy hipomániás periódu-
sok jellemzik, melyek hosszabb-rövidebb ideig terjedő normális hangulatot kö-
vetően alakulnak ki. Az érintettek többnyire nem keresnek kezelést, nem tartják 
szükségesnek a külső segítség kérését. A probléma gyógyszerrel jól kezelhető. A 
ciklotímia enyhe, de krónikus bipoláris zavar, rövid (néhány napos vagy egy-két 
hetes) enyhe depressziós szakaszokból és hipomániás epizódokból áll, a két fázist 
rövid (két hónapnál nem hosszabb) tünetmentes szakaszok tagolhatják. A zavar 
egyforma gyakorisággal fordul elő férfiaknál és nőknél, a népesség 0,4-1 száza-
lékát érintheti. Általában tinédzser vagy huszonegy-két éves korban kezdődik, 
nagyjából  harminc százalékuk végül mániás epizódot vagy major depressziót él 
át. Gyakori az öngyógyítás alkohollal vagy illegális szerekkel.

Tünetei lehetnek:

• emelkedett és levert hangulatok közti cikázás
• a hangulatváltozások miatti képtelenség az új dolgok iránti lelkesedés fenn- 
 tartására
• kapcsolati problémák, mert a hangulatváltozások állandó „húzd meg -  
 ereszd meg” érzelmi állapotot okoznak
• hirtelen személyiségváltozások: pillanatok alatt lesz a vidám, magabiztos  
 emberből levert és „használhatatlan”
• alvási nehézségek: a hipomániás időszakban alig van szüksége alvásra, míg  
 a depressziós szakaszban nem tud kikelni az ágyból
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5. Bipoláris aff ektív zavar - Mániás depresszió

A beteg szélsőséges hangulatingadozásokon megy keresztül, melyek akár hóna-
pokig is eltarthatnak. A bipoláris zavar kétpólusú hangulati betegséget jelent. Az 
egyén életében mély depressziós és erősen felhangolt, úgynevezett mániás epizódok 
váltják egymást (mániás depresszió). Kezdetben gyakran évekig csak depressziós 
időszakokat észlelnek, míg egyszer csak megjelenik a felhangolt, mániás periódus.

A depressziós epizód tünetei (vagyis a hangulatváltozás egyik pólusa): 

• legalább két héten keresztül rossz a személy hangulata, kedvetlen, nem leli  
 örömét semmiben
• érdeklődése, aktivitása, teljesítőképessége csökken 
• szorongás, feszültség 
• koncentrációs nehézség
• reménytelennek, kilátástalannak érzi helyzetét
• bűntudat gyötri, életét értelmetlennek látja 
• öngyilkosság gondolata

A mániás epizód tünetei (a hangulat másik pólusa): 

• az egyén felhangolt, túl jó kedvű, de esetenként olykor inkább izgatott, in- 
 gerlékeny, veszekedésre hajlamos
• fokozott beszédkésztetés
• energikus, lendületes
• gondolatrohanás
• könnyen elterelhető fi gyelem
• túlzottan derűlátó, képességeit felnagyítja
• túlzottan nyitott mindenre, ami örömet szerezhet 
• csökkent alvásigény

Súlyos depressziók esetén hangulatjavító gyógyszert javasol a pszichiáter. A de-
pressziós és a mániás ember agyában megváltozik egy bizonyos ingerületátvivő 
rendszernek a működése, amit kizárólag ezekkel a gyógyszerekkel lehet helyrebil-
lenteni, és a beteg így válhat tünetmentessé. A betegek megfelelően beállított gyógy-
szeres kezelés mellett teljes értékű életet élhetnek, munkavégzésre alkalmasak.
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Szenvedélybetegségek
 

A köznyelv a szenvedélybetegséget és a függőségeket döntően az alkoholizmus-
sal, dohányzással és a kábítószerezéssel azonosítja, ám a betegség lényegesen össze-
tettebb ennél. A szenvedélybetegség egy kontrollvesztési folyamat, aminek tünetei 
az idő előrehaladtával egyre súlyosabbá válhatnak. Az egyes függőségekben közös 
elem a vágyakozás a szenvedély tárgya, eszköze iránt, mely vágyakozás beteljesítése 
egyfajta átmeneti kielégüléssel jár. Az átmenetiség miatt hamarosan újratermelő-
dik az igény, és egyfajta egyre sűrűbben ismétlődő cselekménysorról beszélhetünk. 
A szenvedélybetegek számára az öröm és boldogság állapotának kizárólagos forrá-
sa egy fókuszált tevékenységre szűkül, élete ettől függ, látásmódja, érzelemvilága 
beszűkül, miközben környezete szenved a viselkedése miatt. A szenvedély elveszti 
feltöltő szerepét, és a személyiség építése helyett átveszi az uralmat, és eredeti szere-
péből kikerülve pusztítóan kezd el hatni.
Valamely szer vagy szokás kizárólagos uralma jelenti a személyiség korlátozottságát, 
rabságát, mert nélküle az élet sivár és kietlen a szenvedélybeteg számára. A függőség 
kialakulása lassan, szinte észrevétlenül történik, a kialakult szenvedélybetegségben 
viszont a személy már próbálja tagadni saját maga és a környezete előtt is, ezért a 
leszokást rendkívül megnehezíti a tagadás és a megvonásos tünetek jelenléte.

1. Kémiai addikciók - szerfüggőségek

• Legitim szerek: alkohol, nikotin, koffein, gyógyszerek
• Illegitim szerek: drogok (heroinizmus, kokainizmus, amfetaminizmus)

Magyarország mind az egy főre jutó éves alkoholfogyasztást mind az összlakos-
ság számához viszonyított alkoholfüggők arányát figyelembe véve a statisztikák élén 
szerepel európai és világviszonylatban is.
A diagnózishoz elég, ha egy év alatt legalább három teljesül az alábbiak közül:

• tolerancia (növekvő fogyasztás)
• megvonásos tünetek
• sóvárság (sikertelen abbahagyás)
• tevékenység beszűkülése (szer megszerzés)
• élettér beszűkülése (feladás)
• önsorsrontás (a káros következmény ellenére folytatja)
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A szerhasználat súlyosabb következményei: alkoholos személyiségváltozás, ön-
gyilkosság, féltékenységi pszichózis, alkoholos paranoia, alkoholos hallucinózis, de-
lírium tremens, stb.

A szerfüggőségek esetében súlyos probléma a megvonási tünetek kialakulása. Ez 
akkor fejlődhet ki, ha a beteg nem jut hozzá a szenvedélye tárgyát képező szerhez. 
Alkoholistáknál például a rendszeres italfogyasztás megszakadása után átlag 24-72 
órán belül alakulnak ki a tünetek. Tudati zavartság, remegés, izzadás, szapora szív-
verés jellemzi.

2. Viselkedés-függőségek

A kémiai, illetve szerfüggőségek mellett léteznek egyéb jellegű függőségek is:

• Kóros játékszenvedély: kontroll nélküli szerencsejáték, mely endorfi n és ad 
 renalin termelődésével jár. Hatalmában tartja áldozatát, akár teljes vagyon
 vesztést idézhet elő.
• Kényszervásárlás: a feszültség levezetésének és az örömszerzésnek egyetlen  
 módja a vásárlás.
• Munkafüggőség, munkamánia, „workaholic syndrom”: a boldogság és siker  
 egyedüli forrása a munka. Az ilyen ember csak a munkában érzi fontosnak  
 magát. A magánéleti, kapcsolati, intimitási hiányait pótolja így. 
• Számítógép- és internetfüggőség: menekülés a valós élettől, személyes kap- 
 csolatoktól, felelősségtől egy olyan illuzórikus virtuális világba, ahol az ál- 
 mok valóra válhatnak, ahol bármi megtörténhet, bárkivé válhatunk, bármit  
 megtehetünk.
• Szex és szerelem függőség: a szex olyan kényszeres cselekedetté válik, mely  
 uralja az egész életét. Az önkontroll elvész, a szexualitás elveszíti intimitá- 
 sát, meghittségét, az azonnali kielégülés vágya rabszolgájává teszi a függő  
 személyt.
• Társ és kapcsolati függőség (kodependecia): kodependens az a személy, aki  
 saját igényeinek háttérbe szorítása árán vállal felelősséget általában egy ak- 
 tív szenvedélybetegért. 
• Evési zavarok: tipikusan női betegségtípus a bulímia és az anorexia nervosa.

A viselkedésfüggőségek a munkavégzés szempontjából kisebb jelentőséggel bír-
nak, mint a kémiai szerekkel kapcsolatos szenvedélybetegségek, kevesebb embert 
érintenek, általában jelentősen nem befolyásolják a munkaképességet
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Pszichés betegségek növekvő száma
 

A XX. századig az emberek számára a testi-fizikai megbetegedések jelentették a 
fő problémát. Az új évezredben a hangsúly áttevődött a lelki-mentális betegségekre. 
Németországban (egy 2004-es vizsgálat szerint) például minden harmadik ember 
szenved élete során valamilyen mentális megbetegedésben, és az ilyen rendellenes-
ségek teszik ki a negyedik (nők esetében a harmadik) legnagyobb betegségcsoportot 
(ld.: táblázat).

Betegség típusa     Munkából kiesett napok %-ában Változás 1991–2004
Mozgásszervi    26,7    –4,9
Légzőszervi    15,5    –1,4
Sérülések, mérgezések   15,4      1,3
Mentális rendellenességek    8,3      4,5
Emésztőrendszeri     6,8    –2,1
Keringési      4,6    –3,0

A munkáltatóknak is fontos tudni és ismerni, hogy a pszichés zavarok milyen 
tünetekkel és megváltozott viselkedéssel járhatnak együtt. Sokszor fizikai tünetek 
dominálnak: fejfájás, gyomorfájdalom, keringési problémák jelentkezhetnek.
A mentális betegségek jellemző tünetei változatosak lehetnek:

• megváltozott viselkedés; 
• kedvetlenség, barátságtalan agresszív megnyilvánulások; 
• éles hangulatváltások; 
• kapcsolatok megszakítása, elszigetelődés; 
• gyengülő illetve hullámzó teljesítmény; 
• önbizalomvesztés; 
• üldözöttség érzése; 
• gyakori szünetek (pl. alkoholfogyasztás céljából); 
• gyakori szabadnapok betegségre hivatkozással. 

A fenti tünetek észlelésekor fontos, hogy a környezet felajánlja a segítséget 
az érintett munkatársnak, mert a korai intervencióval elkerülhetőek lehet-
nek a súlyosabb következmények (pl. a munkahely elvesztése). Ki kell emel-
ni, hogy az ilyen betegségek esetében kerülendők a „szedd össze magad” tí-
pusú jó tanácsok, mert csak erősítik a beteg szorongását és tehetetlenség 
érzését. Ezeken a problémákon nem lehet egyszerűen akaraterővel túljutni.
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A mentális betegségek egyre előkelőbb helyet foglalnak el a munkaképtelenség-
ből adódó hiányzások okainak listáján. Az évenkénti orvosi alkalmassági vizsgálat 
inkább csak formális jellegű (vérnyomásmérés, látásvizsgálat, és a bevallott pana-
szok feljegyzése), nincs meg a valódi lehetősége annak, hogy kiszűrjön egy pszichi-
kai problémát (hacsak az már nem egy látványos fázisban van).

Azok a munkáltatók, amelyek nem foglalkoztatnak megváltozott munkaképes-
ségű munkavállalókat, leggyakrabban az alábbi okokra hivatkoznak: munkafolya-
mati akadályok, beilleszkedési nehézségek, kiszámíthatatlanság, hullámzó mun-
munkateljesítmény, korlátozott belátó képesség (ld.: Pszichés akadályozottság és 
a munka világa Baranya és Eszék-Baranya megyékben - Helyzetértékelő tanulmá-
nyok, szerkesztette: Barakonyi Eszter–Rovó Gyöngyvér).
Ezek jelentős része különféle mértékben érintheti a pszichésen zavart munkaválla-
lókat, sok múlik a toleráns és odafi gyelő környezeti hatásokon. A munkahelyeken 
általában sem a tünetek felismeréséhez, sem pedig a probléma kezeléséhez nem 
rendelkeznek kellő információval. Tehetetlennek érzik magukat, és nem tudják, 
hogyan bánjanak a napi munkavégzés során – és különösen veszélyhelyzetben – 
az érintett munkavállalókkal. Pedig a munka világában számos olyan tényező van 
jelen, amely befolyásolja ezeknek a megbetegedéseknek a kialakulását.

A folyamatos stressz, a túlzott munkaterhelés depresszióhoz, alkoholizáláshoz 
vezethet. Ha azután a környezet megbélyegzi vagy kiközösíti a mentális betegség-
ben szenvedőket, az elkerülhetetlenül a tünetek további rosszabbodását eredmé-
nyezi. A munkahely ugyanakkor esélyt is kínálhat a gyógyulásra. Sok alkoholbeteg 
például csak azért vállalja a terápiát, mert a kollégák és a főnökei nyomást gyako-
rolnak rá. Emellett a munka önmagában is jelenthet teljesítmény- és sikerélményt, 
és a munkatársakkal való emberi kapcsolatok is segítenek a talpra állásban.

A munkahelyi környezetben az alábbi mentális betegségek jelennek meg a leg-
gyakrabban:

• érzelmi rendellenességek (pl. depresszió); 
• neurotikus rendellenességek (pl. szorongásos zavarok); 
• skizofrénia és egyéb pszichotikus zavarok; 
• szenvedélybetegségek (pl. alkohol, drog, viselkedéses függőségek ); 
• evési rendellenességek (pl. anorexia vagy bulimia, különösen a fi atal nők  
 körében). 
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A gyógyszerek és a munkaképesség kapcsolata
 

A munkavégzést és a kognitív teljesítményt érintő gyógyszerek közül a legna-
gyobb publicitást a mentális rendellenességek kezelésére szolgáló szerek, különösen 
az antidepresszánsok kapták. Ezeknek a készítményeknek olyan ismert mellékha-
tásai lehetnek, mint például a szorongás fokozódása, alvási zavarok, fáradtság, le-
vertség, émelygés és fejfájás. A pszichológiai funkciókra ható szerek befolyásolják a 
figyelmet, a memóriát és a motoros koordinációt. 
Az elmúlt években több kutatást is végeztek, hogy felmérjék a mentális betegsé-
geknek és a kezelésükre alkalmazott gyógyszereknek a munkavégzésre gyakorolt 
hatásait és következményeit. Bizonyos esetekben a gyógyszerek a beteget határo-
zatlanná, illetve kapkodóvá teszik, ami sorozatos rossz döntésekhez vezethet. Egy 
másik jellemző probléma abból adódik, hogy a páciensek gyakran a saját kezük-
be veszik a gyógyításukat, és a kellemetlen mellékhatások miatt nem az orvos 
utasításainakmegfelelően szedik a gyógyszereket. Ez az úgynevezett öngyógyítás 
– ami megjelenhet túlzott alkoholfogyasztásban is – súlyosan befolyásolja a munka-
képességet és a biztonságos munkavégzést (növelve a munkahelyi balesetek számát). 

Mind a recept nélkül kapható, mind az orvos által felírt gyógyszereknek lehetnek 
komoly munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi következményei. Egyes recept 
nélkül kapható gyógyszerek (mint például az álmosító hatású köhögés elleni szerek) 
használati utasításán nem mindig szerepel, hogy kerülendő az alkoholfogyasztás, 
pedig lehet, hogy a megfázás tüneteinek enyhítésére a beteg a gyógyszer mellett a jól 
bevált házi praktikákra – pl. alkoholos italokra – hagyatkozik, és nem is sejti, hogy 
az alkohol felerősíti a gyógyszer hatását, hosszabb ideig okoz álmosságot, és még a 
másnapi munkaképességet is befolyásolni fogja. Az allergiaszezonban nagyon sok 
dolgozó szed valamilyen orvos által felírt vagy nem vényköteles gyógyszert a tü-
netek enyhítésére. Az ilyen készítmények káros mellékhatásai – például a szédü-
lés vagy az álmosság – a környezetükben lévőket is veszélybe sodorhatják. Komoly 
problémákat okozhatnak a munkavégzésben a vérnyomáscsökkentő bétablokkolók 
is, amelyek látási zavarokat és állandó fáradtságérzést idézhetnek elő. Az inzulin a 
több műszakban dolgozó cukorbetegeknél az étkezési és alvási idő rendszerének fel-
borulását eredményezheti, ezért az éjszaki műszakban különösen oda kell figyelniük 
a vércukorszintre. Megfelelő foglalkozás-egészségügyi támogatás mellett a cukorbe-
tegek is vállalhatnak éjszakai műszakot, ha azonban ez nem áll rendelkezésre, akkor 
ezek a munkavállalók könnyen balesetet szenvedhetnek. A hivatásos járművezetők 
gyógyszerszedésének különösen erős kockázatai lehetnek. Számos gyógyszer eseté-
ben ugyanis nehéz megjósolni, hogy hogyan, mikor és mennyi ideig befolyásolják a 
járművezetési képességet. A járművezető esetleg csak akkor veszi észre, hogy nincs 
képességei teljes birtokában, amikor már túl késő. A hatás nemcsak azon áll, hogy a
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gyógyszert milyen adagban, milyen gyakorisággal és hogyan szedik, a páciens pszi-
chológiai és fi zikai adottságai is befolyásoló tényezők.

Egyes gyógyszerek bágyadtságot, szédülést, koncentrációs nehézségeket, inge-
rültséget, agresszivitást, émelygést válthatnak ki.

Viszonylag veszélytelennek tartott gyógyszerek is komolyan befolyásolhatják a 
munkaképességet. A munkavédelmi hatóságok ma már támogatják az ilyen irányú 
kutatásokat, és ennek köszönhetően egyre több adat jut napvilágra ebben a tárgy-
körben. A különféle vényköteles gyógyszerek munkavédelmi hatásainak kutatásával 
kapcsolatban a leg-több adatot a mentális megbetegedések – főleg a depresszió – ke-
zelésére szolgáló gyógyszerekről publikálták.

A szervezeti kultúra, a vállalatok belső légköre megnehezíti a gyógyszerszedés 
következményeinek komplex kezelését. A mentálhigiénés kérdésekkel kapcsolatban 
nagyobb nyitottságra lenne szükség, amely a kockázatok felmérését is megkönnyí-
tené.

A megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása fontos társadalmi 
feladat. A pszichés zavarral élő motivált emberek számára nagy kihívást jelent a 
mindennapi rendszeres munkavégzés. Ezúton biztosíthatják önmaguk fenntartását, 
és a társadalom számára is hasznosnak lehetnek. A munkaadók pszichés beteggel 
szembeni bizalmatlansága előítéletekből, tájékozatlanságból fakad. Ha a beteg felha-
talmazná orvosát arra, hogy egészségi állapotáról szükséges információkat osszon 
meg munkáltatójával, az a munkáltató számára biztonságot adna. A foglalkozási 
rehabilitáció reformjának köszönhetően az orvosszakértői minősítéssel rendelke-
ző csökkent munkaképességűek alkalmazásával a munkaadó jelentős járulékfi zetési 
kedvezményben részesülhet. A munkáltatókat szükséges megismertetni a rehabili-
tációs munkakörben foglalkoztatható emberek pszichés zavaraival, sajátos problé-
máival.

A probléma kezelését megnehezíti az előítéletes és „stigmatizáló” környezet, 
amely elítéli azokat, akik gyengének mutatkoznak. Az emberek attól tartanak, ha 
bevallják a közvélemény szemében gyengeségnek minősülő mentális problémáikat, 
az az állásukba, vagy akár a karrierjükbe is kerülhet. A megbélyegzéstől való féle-
lem miatt a munkavállalók gyakran még a hozzájuk közel állóknak sem beszélnek 
a gondjaikról, és ezzel fontos lelki támogatás lehetőségétől fosztják meg magukat.

A társadalmi megítélés-befogadás jelenlegi negatív állapota kedvezőtlenül hat 
a pszichés betegségek feltárására és kezelésére. A pszichés zavar stigma, és ebből 
kifolyólag a betegek is félnek felvállalni a problémáikat és orvoshoz fordulni. Ez a 
körülmény azonban csak tovább rontja a helyzetüket, hiszen a pszichés zavarok és 
betegségek kezeletlensége tovább fokozza a probléma súlyát. Szintén jellemző tünet, 
hogy a vizsgált személy igyekszik eltitkolni pszichés problémáit, mivel attól tart, 
hogy az kiszorítja őt a munkaerő-piacról.
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A mentális betegségek problémáinak vállalati szintű kezeléséhez hozzáértő foglal-
kozás-egészségügyi tanácsadásra van szükség.

A munkaerő-felvételi folyamatban a pszichés állapot felmérése és megítélése 
hangsúlyos. A tartósan munkanélküli vagy eleve megváltozott munkaképességű 
munkavállalók esetében a csökkent terhelhetőség, a munkától való elszokás és tá-
volmaradás, a feltételezett ingerszegény környezet miatt az alapvető kognitív funkci-
ók károsodása szembeötlő. Ennek ellenére nagyon kevés azon munkáltatók száma, 
amelyek munkapszichológust és/vagy foglalkozás-egészségügyi orvost is bevonnak 
a kiválasztás folyamatába. 
A legnehezebb kérdés a differenciáldiagnózis felállítása a megváltozott munkaké-
pesség megállapítása során, és ezzel összefüggésben a pszichés zavarok megítélése 
és kategorizálása. A pszichés zavarokkal küzdő személyek esetében a legtöbb prob-
lémát a személyiségzavarok okozzák, mivel ezekben az esetekben az érintett személy 
kevésbé érzékeli a saját állapotából fakadó nehézségeket – így a szenvedésés az ebből 
fakadó nyomás elsősorban a környezetükre hárul, mivel a betegség tünetei ott csa-
pódnak le. Ezekben az esetekben a lelki instabilitás mint a munkaképességet csök-
kentő körülmény lehet jelen. A gyakorlatban sok esetben súlyosító körülményként 
jelenik meg a pszichés zavarokkal küzdő személyeknél az addiktológiai panaszok 
egyidejű megjelenése. Itt elsősorban alkohol- vagy kábítószer függőségről beszélhe-
tünk (Barakonyi-Kraljik, Helyzetértékelő tanulmányok 2014).

A súlyosabb pszichiátriai betegséggel küzdők esetében a helyzet könnyebben ke-
zelhető annyiban, hogy az ilyen esetekben már rendelkezésre áll valamiféle diag-
nosztikai kórelőzmény, például skizofrénia vagy depresszió esetében.

A munkáltatók hozzáállását elsősorban a betegség jellege és súlyossága határoz-
za meg. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy mindenki jobban tart a ki-
számíthatatlan bizonytalan viselkedéstől, például egy pszichotikus beteg esetén. Ezt 
támasztja alá az a tény is, hogy az olyan pszichés betegségek, melyek nem foglalják 
magukban ezt a típusú kockázatot, magasabb elfogadottsággal bírnak a munkálta-
tóknál (pl. értelmi fogyatékosok).

A mentális / pszichiátriai betegségben, zavarokban szenvedők nagy része a meg-
lévő képességeik alapján, vagy azok fejlesztésével alkalmassá tehető a munkavég-
zésre. A legnagyobb problémát tehát az előítéletek jelentik, melyek többnyire saj-
nálatos módon tudatlanságon, illetve tájékozatlanságon alapulnak. A munkáltatói 
oldal elutasító magatartását tovább erősíthetik a munkáltató tevékenységéből faka-
dó technológiai kötöttségek, a vonatkozó biztonsági követelmények és természete-
sen az ezekhez kapcsolódó anyagi megfontolások. A pszichikai problémákkal küzdő 
munkavállaló ugyanis kétségtelenül kockázatot jelent, így nagyobb odafigyelést és 
természetesen magasabb szintű felelősségválla-lást jelent.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók a munkát sokszor kihívás
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nak érzik, szívesen vesznek részt a munkafolyamatokban, és lojálisak a munkaadó 
irányába.

A szakorvosi tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a pszichésen meg-
változott személy állapotának javulásában óriási szerepe lehet a munkavégzésnek, és 
mivel e csoport sok képviselője akar és tud is dolgozni, könnyen motiválttá tehető. 
A megváltozott munkaképességű személyek többségükben feleslegesnek érzik ma-
gukat, és szeretnének hasznos tagjává válni egy közösségnek. Ez a fajta társadalmi 
hasznosságérzet sok esetben az egészségi állapotukban is jelentős javulást hozhat.

E speciális munkavállalóknál nagyon fontos a toleráns és rugalmas munkáltatói 
magatartás. Az atipikus munkavégzési formák alkalmazása (részmunkaidős foglal-
koztatás, rugalmas munkaidő, osztott munkakör, távmunka, stb.) nagyon fontos 
lehet ez esetben. A realitás az, hogy a pszichés betegségben szenvedők többsége a 
védett munkahelyeken tud csak elhelyezkedni.

A pszichés zavarral küszködők foglalkoztatási környezetében különösen fontos 
az ő speciális igényeik fi gyelembevétele. A rövidebb munkaidőben történő foglal-
koztatás elengedhetetlenül fontos, mint ahogy a speciális bánásmód alkalmazása 
is. Ez utóbbi esetében feltétlenül szükség lehet a foglalkozás-egészségügyi orvos, a 
háziorvos és a pszichiáter/pszichológus együttműködésére.
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II. A stressz jelenségköre
A stressz a szervezetnek az ingerekre adott nem specifikus válaszát jelölő kife-

jezésként volt használatos. A munka világban sokszor használjuk, „folyamatos fe-
szültség” vagy „tartós idegesség” leírására, mely rendszerint egy vagy több állandó 
negatív ingerre adott tartós válaszreakció az egyén részéről. A kellemetlen feszült-
ség, az agresszív késztetések, a lehangoltság jelzik, hogy fizikailag vagy lelkileg az át-
lagot meghaladó megterheléseknek van a személy kitéve. A tartósan fennálló stressz 
akár komoly egészségkárosodást is eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet 
ellenállóképességét. „A stressz az a folyamat, amelynek során valamilyen környeze-
ti történés vagy jelenség viselkedésváltozásra készteti az egyedet” (Selye, 1975).  A 
viselkedésváltozás nem más, mint alkalmazkodás a környezethez. A stresszel tör-
ténő megküzdés nagy kihívást jelent. Selye János megfogalmazásában a stressz a 
„szervezet nem specifikus válasza bármilyen igénybevételre”. Ilyen tényezők lehet-
nek: megterhelés (befolyásoló ráhatások), igénybevétel (strain), túl magas ingerlés 
(overstress) vagy túl alacsony ingerlés (understress).

A stressz és az arra adott válasz közé ékelődik az értékelés, azaz, hogy a potenciá-
lis stresszorral való találkozás - az adott esemény - pozitív vagy negatív-e számunk-
ra.

• Elsődleges értékelés: az észlelés szintje, nem tudatosan zajló folyamat.
• Másodlagos értékelés: az egyén eldönti, hogy a megküzdési képességei ele- 
 gendőek-e a stresszorral való találkozáshoz. Akkor beszélünk stresszállapot- 
 ról, ha a másodlagos értékelés negatív, tehát az egyén úgy ítéli meg, hogy az  
 erőforrásai az adott helyzetben nem elegendőek. A megoldás sokféle lehet  
 (semlegesség, félelem, veszteség, kihívás).

A stressz meglehetősen kétarcú fogalom. Egyrészt szükségünk van valamilyen 
mértékű stresszre ahhoz, hogy tartalmas életet éljünk. Az eustressz a jó stressz, mely 
megszínesíti napjainkat. Ellenben a distressz fenyegető, és veszélyezteti életünket. 
Belső szorongás, folyamatos feszültség, tartós idegesség, ahol a szervezet egy vagy 
több állandó negatív ingerre, stresszorra reagál. Ez az állapot akkor alakul ki, ha a 
szervezet olyan helyzettel találkozik, hogy saját megítélése szerint már nem képes 
a rendelkezésre álló erőforrásokkal védekezni. Kimozdul nyugalmi állapotából, le-
gyengül az ellenálló képessége.

A stressz energia, amely aktivizálja testi és lelki működésünket. Stresszhelyzetekben 
agyunk aktivizálja a vegetatív idegrendszer és a hormonális rendszer működését. 
Ennek eredményeként szívverésünk, légzésünk fokozódik, vérnyomásunk emelkedik,
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vázizmainkban több vér áramlik, mellékvesénkből több hormon – adrenalin – kerül 
a vérbe, vércukorszintünk emelkedik, pupillánk kitágul, éberebbekké válunk. Az 
élettani változások felkészítik szervezetünket a nehézségek, a megterhelések leküz-
désére. Sok esetben életünket menti meg, ha agyunk kiadja a „Küzdj vagy menekülj” 
parancsot. A stresszkeltő tényezők folytonos jelenlétéhez való alkalmazkodás kime-
rítheti a test erőforrásait és hajlamossá teheti a betegségre. Közvetlenül az immun-
rendszerre fejti ki hatását, így alakulnak ki a pszichoszomatikus betegségek, melyek 
olyan testi rendellenességek, amelyek létrejöttében az érzelmek központi szerepet 
játszanak. Egyéni különbségek vannak abban, hogy valaki a különböző negatív ér-
zelmi- és szorongáshatások alatt milyen vegetatív idegrendszeri változásokkal rea-
gál. A tartósan fennálló stressz komoly egészségkárosodásokat eredményezhet.

A stresszállapot következményei az egyén szintjén:
• rövidtávú hatások (fiziológiai változások a szervezetben, izgalmi állapot  
 fenntartása)
• hosszútávú hatások (alarm reakció, ellenállási és kimerülési szakasz)
 
A stressz keltő események a következő kategóriák egyikébe tartoznak: az emberi 

tapasztalat szokásos határain kívül eső traumatikus események, befolyásolhatatlan 
események, bejósolhatatlan események, az események, amelyek kihívást jelentenek 
képességeinknek és énképünknek.

Az emberi kapcsolatokon kívül eső traumatikus események – Természeti ka-
tasztrófák, ember által okozott katasztrófák (háború), fi zikai támadások. A túlélők 
először kábultak, teljesen kiürültek, ezt követően passzívak, és a harmadik szakasz-
ban szorongani kezdenek.

Befolyásolhatóság – Annak észlelése, hogy egy esemény mennyire befolyásolha-
tó a személy által, kihat a stressz érzékelt szintjére. A nem befolyásolható és megjó-
solható stresszkeltő események nagyobb és súlyosabb stressz reakciót okoznak (pél-
dául súlyos betegség a családban, a munkahely megszűnése, egy közeli hozzátartozó 
halála).

Belső konfl iktusok – A stresszt belső folyamatok is kiválthatják (elfojtott érzel-
mek, gondolatok, vágyak okozta belső feszültségek)

Megelőzhető, hogy a stresszre adott reakciók káros hatással legyenek a pszichés 
állapotra, egészségre, munkahelyi aktivitásra. A sikeres legyőzés módszere: a konf-
liktus-megoldási készletből a leghatékonyabb komponens kiválasztása és alkalma-
zása. Egy adott konfl iktus problémamegoldó szintjei a megszüntetés, semlegesítés 
(átértékelés) és a coping (megküzdés).

A stresszel megküzdő folyamat neve: általános adaptációs szindróma.
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A megküzdés (coping) egy folyamat, mely során hadakozási mechanizmusokat 
alkalmazunk kognitív módokkal (halogatás, töprengés) és viselkedési technikákkal 
(testmozgás, túlzott evés/ivás, drogfogyasztás, dühkitörés). A coping lehet emóció-
fókuszú vagy problémafókuszú.

A személy összpontosíthat a speciális problémára, hogy megkísérelje azt a jövő-
ben elkerülni vagy megváltoztatni. Ezt nevezzük problémaközpontú megküzdés-
nek. Foglalkozhat azzal is, hogy enyhítse a stresszkeltő helyzethez kapcsolódó érzel-
mi reakciókat, ha a helyzetet magát nem is tudja megváltoztatni. Ezt a folyamatot 
nevezzük érzelemközpontú megküzdésnek.

Problémaorientált megküzdésnél a problémaelemzés, az alternatív megoldások 
kidolgozása, az elfogadás kognitív újrastrukturálás segítségével történik.

Érzelemközpontú megküzdésnél az erőfeszítések nem a probléma megszüntetésé-
re, hanem pusztán a negatív érzelmek csökkentésére irányulnak. Elkerülés (strucc-
politika), pszichoaktív szerek fogyasztása jellemzi.

Segítségorientált megküzdésnél az erőfeszítések külső segítség keresésére irá-
nyulnak.

Stressz társadalmi tényezői
 

A stressz eloszlása és jelenléte a társadalmi rétegek és csoportok között eltér.  Az 
alacsony társadalmi pozíció, az anyagi gondok, a hiányzó munkabiztonság, a mo-
noton vagy veszélyes munka, az alacsony kontroll és a kiszolgáltatottság leginkább a 
társadalmi rétegződés alsó szintjén élő munkavállalókat sújtják.
A szociális stressz fajtái:

• társadalmi-gazdasági stressz: egyének és társadalmi csoportok hátrányos  
 helyzetéből fakad
• szociokulturális stressz: egy adott kultúra szokásrendszerét tükrözi.

A stressz feldolgozását alapvetően befolyásolja az egyén kontrollérzete, ami az 
adaptáció lényegi része. Ha nem érzi önmagában az események ellenőrzésének ké-
pességét, akkor szorongani kezd, csökken a konfliktusmegoldás valószínűsége, és a 
körülmények sodorni kezdik. Nemcsak az egyén adaptációs kapacitása merülhet ki, 
hanem az adott társadalomé is (társadalompatológia). Egy patogén társadalomban 
mindenfajta változás fenyegetővé válik, a szabályok hiánya átláthatatlanná teszi az 
események menetét, az egyének kontrollvesztetté és szorongóvá válnak.
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Társas kapcsolatok és a társas támogatás egész-
ségszociológiája

Orvosi megfi gyelés, hogy a szociálisan izolált betegek állapota kevésbé javul, 
gyakrabban depressziósak mint azok, akik szeretteik körében, lelkileg egészsége-
sebben élnek. Élettani vizsgálatokkal alátámasztották, hogy a segítő társas együtt-
létek, az interakciók során a szervezetben olyan biokémiai folyamatok zajlanak, 
melyek segítenek a szociális depriváció és a magány immunrendszerének javításá-
ban. A bio-pszichoszociális tényezők az egészséget direkt módon tudják befolyá-
solni. Az öngyilkosságok gyakorisága és a társas interakciók mértéke között szoros 
a kapcsolat. A szociális kötődés, az általa nyújtott biztonságérzet nélkülözhetetlen 
az ember számára a túlélés céljából. A megfelelő szintű érzelmi kötelék hozzájárul 
a problémamegoldási, stressz-feldolgozási képességünk fejlesztéséhez, csökkenti a 
pszichopatológiai jelenségek kialakulásának valószínűségét. 

A társas befolyások, támogatások elsősorban kiscsoportokban, mikrokörnyezet-
ben fejtik ki hatásukat, de makroszinten is működnek. A társas támogatás elősegíti 
az egészségmegőrzést célzó magatartásformák kialakítását és az egészségkárosító 
szokások elhagyását támogató programok sikerét is. A posztmodern kor kihívása, 
hogy az egyéni és közösségi előnyöket össze kell tudni egyeztetni. 

A pozitív pszichológia az emberi erények és erősségek vizsgálatára irányul, az al-
kalmazkodás sikeres megoldásait tárja fel. Nemcsak azt kérdezi miért, mitől beteg-
szenek meg az emberek, hanem azt is, miképpen maradnak hasonló külső feltételek 
között egyesek egészségesek. Azt keresi, mi a titkuk azoknak a kiegyensúlyozott, 
embereknek, akik akkor is örömüket lelik az életükben, ha komoly nehézségekkel 
kell megküzdeniük. Korábban nem hozták összefüggésbe az ilyen tulajdonságokat 
az egészséggel, ma viszont tudományos mérések bizonyítják, hogy az optimista be-
állítódás, az önbecsülés, a felelősség vállalása magunkért, a belső biztonság és rende-
zettség, a megértő és megbocsátásra kész alapállás, valamint a közvetlen társas kö-
zeg támogatása tényleges hatással van az egészség megőrzésére, növeli a teherbírást, 
az ellenálló képességet, javítja a gyógyulás esélyét, statisztikailag igazoltan késlelteti 
az elhalálozást.

Munkahelyi stressz

Forrásai sokfélék lehetnek, a személy egyéni sajátosságaitól függ, ki mely té-
nyezőt tartja stresszkeltőnek egy adott helyzetben. A kialakulásában meghatározó 
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szerepet játszó legfontosabb tényezők: 

• a szerep-kétértelműség, vagy szerepkonfliktus
• tisztázatlan felelősség és munkaterület
• világos célok hiánya
• munkával kapcsolatos fenyegetések
• inadekvát információk
• alacsony munkamotiváció
• magas feszültség, munkaelhagyási szándék
• élet-elégedetlenség, önértékelési problémák 
• túlzott feladat
• munkakörnyezet jellemzői
• nem egyértelmű munka-meghatározások
• szervezeti struktúra, működésmód
• szervezeten kívüli okok (családi gondok, anyagi helyzet, közlekedés)

A speciális munkavállalói rétegek (pszichésen zavart személyek) számára min-
den stresszkeltő tényező még fokozottabban és intenzívebben jelentkezhet.

A stressz kognitív elmélete szerint az jelent stresszt az egyén számára, amit ő 
annak észlel. Egy „normális és kiegyensúlyozott” lelki működés mellett kisebb 
azon helyzetek köre ami stresszkeltő az egyén számára. Egy lelki betegségnél ár-
talmatlannak és egyszerűnek tűnő szituációk is félelmetesnek és megterhelőnek 
tűnhetnek az egyén számára.

Az ember saját életeseményeinek megítélését kontrollhelynek nevezzük. Ez a 
személy szocializációja során alakul ki. Kontrollhely alapján két típus különíthető 
el:

• belső kontroll: a személy maga befolyásolja életeseményeit
• külső kontroll: kívülről irányítják életeseményeit

A stressz szempontjából ellenállóbb és szívós emberek jellemzője a belső kontroll, 
így a feladat esetében inkább kihívást mint fenyegetést észlel.

Az egyéni pszichés zavart sok esetben a munkahelyi elvárások és terhelések okoz-
zák, ezért kiemelt fontosságú a stressztényezők figyelembevétele.

A stressz alapját képezi a pszichés zavaroknak, esetlegesen később a pszichoszo-
matikus megbetegedéseknek. Az objektív stressz, ami az adott munkával együtt 
jár, részben előre látható, tudható, kiszámítható, és a munkába álláskor eldönthető, 
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hogy bevállalja-e a munkába álló személy, vagy sem. A szubjektív stressz, ami 
előre nem kiszámítható, aminek oka gyakran belül, a személyiségben keresendő, 
leggyakrabban önismereti hiányból, tolerancia-hiányból, önértékelési és önbiza-
lomhiányból és/vagy váratlanul előálló krízishelyzetből fakadhat (Szellő János, 
Helyzetértékelő tanulmányok 2014).

A Pszichés akadályozottság és a munka világa projekt felmérése alapján elmond-
ható, hogy a munkáltatók szerint a leggyakoribb stressztényezők jellemzően a mun-
ka mennyiségéből és minőségéből, illetve azok elvárásaiból (pl. túl nagy követel-
mények, nem megfelelő munkahelyi környezet, nem egyértelmű munkafeladat) 
adódnak. Az objektív stresszorok inkább meghatározóak a munkavégzés során, ami 
természetesen kihat a szubjektív tényezőkre, különös tekintettel a státusz elvesztésé-
re (Szellő János, Helyzetértékelő tanulmányok 2014). 

Különösen fontosak azok a tartós stresszorok, amelyek jellemzői a munka-
helyi bizonytalanság, értékvesztés, képességgel arányban nem álló munkahelyi, 
társadalmi, családi elvárások, vagy konfl iktusos interperszonális kapcsolatok 
munkatársakkal, főnökkel, vagy a magánéletben. Fontos kérdés, hogy mennyi be-
leszólása van a munkavállalóknak abba, miként végzik a munkájukat. Értik-e vagy 
sem a feladatukat, részesülnek-e vagy sem a munkavállalók a kollégák és a vezetők 
részéről kellő támogatásban, kaptak-e képzést a feladatok ellátásához.

A munkából fakadó stresszorok időkihatását tekintve még beszélhetünk az 
epizodikus stresszről, mely alkalmanként jelentkezik, viszont akkor nagyfokú 
és intenzív distresszt vált ki, „hirtelen” újraalkalmazkodást kíván meg. Fontos 
stresszor a kritikus – traumatikus esemény, történés: olyan váratlanul fellépő, 
gyakran konkrétan vagy élményszinten életet fenyegető, a szervezet felfokozott 
stressz-válaszát azonnal beindító történés, mellyel való sikeres megküzdés meg-
haladja a személy mindennapi megküzdési - alkalmazkodási repertoárját (Szellő 
János, Helyzetértékelő tanulmányok 2014).

A munkahelyi stressz kórtana
 

A munkahely többszörösen is potenciális stresszforrás (monotónia, hosszú 
munkaidő, közlekedés, munkakapcsolatok). A személyiség tényezői - mint siker-
orientáció vagy kudarckerülés - szintén befolyásolják a munkához való hozzáál-
lást, a stresszel való megbirkózást. A stressz egészségügyi következményei egyéni 
szinten:
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• rövid távon: szorongás, csökkent koncentráció, elkeseredettség, harag
• hosszabb távon: depresszió, rezignáltság, elidegenedés, pszichoszomatikus  
 tünetek, agresszió, mértéktelen dohányzás, alkoholfogyasztás

A táppénzkifizetések orvosi dokumentumai alapján látható, hogy a munkavál-
lalói betegségek 90%-áért a stressztényezők a felelősek. A folyamatos szervezeti fe-
szültség a hatékonyság helyett inkább a táppénzen töltött napok számát növeli. Az 
olyan munkakörök különösen veszélyeztetettnek számítanak, ahol a társas támoga-
tás elégtelen, szerepkonfliktusok vannak jelen, nem megfelelő a formális és informális 
kapcsolatrendszer. Több műszak, éjszakai ügyelet, túlterheltség, érzelmileg megter-
helő problémák, illetve az anyagi és erkölcsi megbecsülés hiánya tovább növeli a 
fenyegetettség tényét.

A munkakörök eltérnek egymástól a tekintetben, hogy milyen követelményeket 
támasztanak a dolgozókkal szemben, és milyen megoldásokat engednek nekik a meg-
oldásokat illetően. A nagy feszültségű munkakörök magas pszichés követelményeket 
támasztanak a munkavállalók felé. Ha nincs önálló döntési lehetőség és a személy kiszol-
gáltatott, felléphet frusztráció, ami stresszreakciókhoz és kiégéshez vezethet (ld. később).

A férfiaknál a stresszből fakadó szív- és érrendszeri megbetegedések száma mintegy 
két és félszerese a nőknél tapasztaltnak. Egy kutatás szerint azoknál a középkorú férfiak-
nál, akik öt évig nem mennek szabadságra, négyszeresére nő a kockázata, hogy tíz éven 
belül életüket vesztik. Bár évekkel ezelőtt a stresszt menedzser-betegségként emlegették, 
ma már bebizonyosodott, hogy a hierarchia bármely szintjén dolgozót érintheti.

A stresszkeltő szituációk jellegzetes érzelmi válaszokat eredményeznek: 
 

Szorongás – megjelenhet a félelem, a feszültség és a rossz előérzet. Extrém ter-
helés hatására kialakulhat poszttraumás stressz betegség. A poszttraumás stressz 
betegségben szenvedők újra és újra átélik a traumát, gyakran visszatérő gondolatok, 
traumás álmok gyötrik őket. Jellemző rájuk a pszichés közöny és elkerülés, kerülik a 
traumával kapcsolatos érzéseket, helyzeteket, helyeket, csökken az általános érdek-
lődésük, a tanult készségek visszafejlődnek, alvászavarok léphetnek fel, sőt érzéket-
lenség a világgal szemben.

Harag és agresszió – a  frusztráció-agresszió hipotézis szerint, ha egy személy 
erőfeszítését egy cél elérésében megakadályozzák, agresszív hajtóerő keletkezik, 
amely a személy viselkedését a frusztrációt okozó tárgy vagy személy megkárosítá-
sára motiválja.
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Fásultság és depresszió – bár a stressz kezdetben inspirál, harcra késztet, de 
ahogy fogy az energia, kellemetlen érzelmek alakulhatnak ki. Amennyiben remény-
telennek tűnik a küzdelem vagy a menekülés, eluralkodhat a depresszió, kialakulhat 
a tanult tehetetlenség.

A stressz hatására keletkező pszichés reakcióknak egy további típusa a gondol-
kodási zavar. A gondolkodásbeli reakciók általában a megismerő folyamatok mű-
ködésében jelentkeznek. Komoly stressz hatására a személy zavarodottá válhat, el-
veszítheti realitásérzékét, nem képes valóságosan észlelni a körülményeket, nem 
tud összeszedetten gondolkodni, nehézségei lehetnek a koncentrálásban, felejt. A 
reakció okaira többféle magyarázat is lehetséges. Az egyik szerint a stressz követ-
keztében negatív gondolatok özönlik el a személyt, és ezek zavarják meg a logi-
kus és célszerű gondolkodást. A másik magyarázat szerint a magas érzelmi szint az, 
amely a gondolkodási teljesítmény csökkenéséhez vezet. Függetlenül attól, hogy mi 
a stressz által okozott gondolkodási zavarok magyarázata, az biztosnak tűnik, hogy 
ilyenkor a személy nem képes a rugalmas gondolkodásra, és haszontalan, a helyzet 
megoldását nem segítő, merev, gondolati, értékelő és viselkedésmintákat ismétel, 
esetleg visszacsúszik gyermekkori viselkedésmintáihoz.

Az Európai Unióban minden négy dolgozó közül legalább egyet érint a mun-
kavégzésből adódó stressz. A megelőzésnek ezért egyaránt kiemelt jelentősége 
van egyéni szinten, a tevékenységet végző egészségi állapota szempontjából (mivel 
egészségügyi problémákat okozhat), és szervezeti szinten is, továbbá nemzetgazda-
sági szempontból (a hiányzások számának növekedésével csökkenhet a vállalat ter-
melékenysége). Az Egészségügyi Világszervezet a stresszt világméretű járványnak 
nyilvánította. Európában a stressz a munkából kiesett napok ötven-hatvan százalé-
káért felelős, és minden negyedik munkavállalót érinti. Magyarországon a szakem-
berek szerint még ennél is nagyobb az arány. 

A stressz az élet velejárója, s önmagában nem feltétlenül rossz, sőt cselekvésre 
inspirál. Szükségünk is van rá, hogy motiváljon bennünket és kihozza belőlünk a 
legjobbat. A túlpörgő vagy feszült légkörben dolgozóknak viszont rövid távon gyo-
morfekéllyel, magas vérnyomással vagy szorongásos depresszióval kell szembenéz-
niük. Hosszabb távon azonban a szív- és koszorúér betegségek, valamint a dagana-
tos megbetegedések kialakulására is háromszor nagyobb az esélyük, mint a kevésbé 
stresszes környezetben dolgozó társaiknak. Egy-egy szoros határidővel elvégzendő 
munka utáni 24 órában hatszorosára nő a szívroham veszélye, de komoly rizikó-
tényező a feszült főnök-beosztott viszony, a kollégákkal való állandó versengés, az 
elismerés hiánya, illetve a túl alacsonynak érzett fi zetés is.
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Az EU-ban nincs átfogó stressz-törvény, csupán ajánlás van arra vonatkozóan, 
hogy a munkáltatóknak gondoskodniuk kell a tevékenységükkel összefüggő úgyne-
vezett pszichoszociális kockázatok csökkentéséről.

1. ábra – A munkahelyi stressz modellje

A stressz - fogalmát tekintve - a szervezet nem specifikus válasza a megterhe-
lésre, a stresszorok hatására létrejövő testi és lelki változások összessége. Valójában 
az, hogy egy esemény stresszkeltő vagy sem, az nem magától az eseménytől függ, 
hanem attól, hogy érzelmileg hogyan reagálunk rá.

A munkahelyi stresszorok csoportosítása
Gyakorlatilag minden munkakörnek vannak olyan elemei, amelyek az egyén szá-

mára stressz forrásai lehetnek.

A) Feladattal kapcsolatos stresszorok: 
• mennyiségi alulterhelés
• mennyiségi túlterhelés
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• minőségi alulterhelés 
• minőségi túlterhelés 
• munkafeltételek: monotónia, veszély, nem állnak rendelkezésre a hatékony,  
 pontos munkavégzéshez szükséges eszközök, az egyénnek nincs beleszólá- 
 sa abba, hogy hogyan végzi a munkáját, milyen eszközöket használ, stb.
• változások a munkában: munkafeladatok, eszközök, értékelési kritériumok  
 gyakori változása 
• gyors technológiai változások (állandó tanulás, alkalmazkodás) 
• határidők betartása 

B) Munkakörnyezettel kapcsolatos stresszorok: 
• zaj, hő, megvilágítás, szennyezett levegő, kellemetlen szagok, stb. 

C) A szervezetben betöltött szereppel kapcsolatos stresszorok: 
Egyéni szinten 
• szerep kétértelműség (nem világosak a munkacélok, a munkatársak elvárá- 
 sai saját szerepükkel kapcsolatban, nem világos mire terjed ki a felelősség) 
• szerep konfl iktus (szerepek ellentmondóak vagy egymást kizáróak) 
• túl sok vagy kevés felelősség másokért 
• autonómia 
• karrierfejlődés (túlzott ütemű vagy nem elégséges előléptetés) 

Csoport szinten
• összetartás hiánya 
• jó munkatársi kapcsolatok hiánya 
• csoporton belüli konfl iktusok 
• pszichoterror (egyeseket a munkatársak vagy vezetőik gyakran és hosszabb  
 időn át inzultusoknak, zaklatásoknak tesznek ki) 
• felettessel, beosztottal való kapcsolat 

Szervezeti szinten
• szervezeti légkör (a szervezethez való tartozás érzése, szervezeten belüli  
 kommunikáció, a viselkedésre vonatkozó szigorú szabályok, korlátozások,  
 részvétel a saját munkára vonatkozó döntésekben, stb.) 
• vezetési stílus 
• igazságtalan, átláthatatlan ellenőrzési- és értékelési rendszer 
• alacsony fi zetés 
• az állás bizonytalansága
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D) Szervezeten kívüli stresszorok 
• családi kapcsolatok, anyagi, társadalmi problémák 
• családi és munkahelyi szerepek összeegyeztethetetlensége 
• személyes hitek, meggyőződések és a vállalati célok és politika közti konflik- 
 tusok 
• a foglalkozás megkövetelte gyakori költözés 
• közlekedés a munkahelyre 
• elidegenedés, anómia 
• stressz a családban és a háztartásban (lásd részletesen→nők) 

E) Speciális rétegek stresszorai 
     Nők 

• szexuális zaklatás 
• szerepek és további feladatok a családban, háztartásban 
• a nők munkaerő-piaci helyzetéből adódó hátrányok 

     Középvezetők
• nagymértékű felelősségükhöz alacsony hatalom párosul 
• a feladatok ellátásához szükséges hatalom csak látszólagos 
• alulról és felülről érkező támadások 
• a támogatottság hiányának érzése 

     Fogyatékosok
• a minőségi alulterhelés speciális esete, nem a képzettségnek és képességek- 
 nek megfelelő munkafeladatok 
• előítélet

A Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat „a munkahelyi stressz és a pszichoszociális 
kockázati tényezőkkel kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói ismeretek, atti-
tűdök országos vizsgálatához” végzett kérdőíves felmérést 2009-ben.

A munkahelyi stressz fő okaiként az öt leggyakrabban jelölt között első helyen 
az elvégzett munka megfelelő elismerésének hiánya van 78,1 százalékkal. Ezután 
az egyéni tulajdonságok következnek 72,6 százalékkal. A munkahelyi stressz egyik 
jelentős okaként a megkérdezettek közel azonos arányban jelölték meg a rossz 
munkahelyi (interperszonális) kapcsolatokat (67,9%) illetve, ha nincs összhang a 
munka és a magánélet között (67,9%), vagy ha túl nagyok a munkakövetelmények 
(67%) –ld. ábra.



54

2. ábra – A munkahelyi stressz fő okai a megkérdezettek szerint

Mivel a munkahelyi stressz problémája az Unió valamennyi tagállamát érzékenyen 
érinti, elsődleges cél a kollektív cselekvés, a vállalati jó gyakorlatok és tapasztalatok 
kicserélése. A multinacionális vállalatok jelentős része külön erre a célra létrehozott 
stressz-menedzsmentet működtet, melynek feladata a rendszeres stresszoldás meg-
szervezése. Relaxációs tréningeket szerveznek, vagy munkaidőn belüli és kívüli kikap-
csolódási lehetőségeket, valamint feszültségoldásban jártas szakembereket - pszicho-
lógusokat, masszőröket - biztosítanak dolgozóiknak.
A következő fejezetben (Munkahelyi egészségfejlesztés) adunk ehhez szempontokat, 
és bemutatjuk a komplex munkahelyi stresszkezelési stratégia lényegi elemeit.

A vállalati stresszcsökkentés gyakorlati eszközei és lehetőségei lehetnek szervezeti ol-
dalról:

• megfelelő munkakörök kialakítása: tiszta szerepkörök, dolgozói autonómia  
 biztosítása
• reális célkitűzések: a reális célok ösztönzőek a dolgozók számára, kihívást  
 jelenthetnek
• megfelelő kiválasztás: tudatos személyzeti politika, megfelelő embert a meg- 
 felelő helyre

2. ábra – A munkahelyi stressz fő okai a megkérdezettek szerint
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• karriertervezés: előrejutás a dolgozói kompetenciák figyelembevételével
• teljesítménymenedzsment: a munkával, feladatokkal kapcsolatos problé- 
 mák nyomonkövetése
• tanácsadás: lelki problémák esetén, egyéni és/vagy csoportos keretek között
• képzés: a stressz csökkentését szolgáló technikák elsajátítása céljából

Egyéni stresszkezelés
 

A munkahelyi stressz kezelése sok szempontból megegyezik a magánéleti stressz 
kezelésével. A stressz nem szüntethető meg teljesen, az egyetlen lehetőség, ha az 
egyén megtanulja kezelni, felkészül rá, és ismeri szervezete reakcióit és saját határait.
A stressz kellemetlen testi és lelki hatásai hatékonyan csökkenthetők különböző vi-
selkedésszabályozó technikák elsajátításával. A stresszhelyzetekre adott testi, élet-
tani válaszok ellenőrzését segíti a biofeedback, a relaxációs tréning és a rendszeres 
testmozgás.

Kiégés szindróma
 

A burnout (kiégés) jelensége régóta létezik, ám kutatása alig néhány évtizedes 
múltra tekint vissza. „A burnout (kiégés) szindróma krónikus, érzelmi megter-
helések, stresszek nyomán fellépő fizikai, érzelmi, mentális kimerülés állapota, 
amely a reménytelenség érzésével, célok és ideálok elvesztésével jár, s melyet a sa-
ját személyre, munkára, illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek.” 
A burnout vizsgálata az emberekkel hivatásszerűen segítő kapcsolatban dolgozók 
(pl.: betegápolók, orvosok, szociális dolgozók) körében kezdődött el, a jelenség 
azonban minden olyan hivatás esetén előfordulhat, amelyben az emberekkel való 
közvetlen kommunikáció jelentős szerepet tölt be (pedagógusok, jogászok, ügyfél-
szolgálati munkatársak, rendőrök,stb.). A kiégés a krónikus érzelmi és interperszo-
nális stressz-folyamatokra adott válaszreakció, fizikai és mentális kimerülés, és noha 
egyéni stressz-érzékelésről van szó, az csak a munkahely szervezeti, a társas kapcso-
latokat is magába foglaló kontextusában értelmezhető. 

A burnout szindróma három domináns tünetcsoporttal jellemezhető:
1. érzelmi kimerülés
2. elszemélytelenedés  (az egyén érzéketlenné válik, vagy cinikus magatartást  
 tanúsít más személyek iránt, azokat tárgyként kezeli)
3. a teljesítmény csökkenése
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Kiégési szindróma a munkahelyeken

A kiégés kialakulását a munkahely (munkakörnyezeti kóroki tényezők) és a 
munkavállaló egyén (személyiség) közötti kölcsönhatás határozza meg. Maslach és 
munkatársai (1996) hangsúlyozzák az egyéni személyiség-, képesség- és készségbeli 
tényezők, valamint a munkaszervezeti tényezők fontosságát. Ilyenek a kiszolgálta-
tottság a döntéshozóknak, a kontroll és az autonómia alacsony szintje, illetve a társas 
kapcsolatokból eredő konfl iktusok, melyek felgyorsítják a folyamatot. A kiégés oko-
zója olyan speciális tartós foglalkozási stressz, amelyet különösen a munkavégzés-
sel kapcsolatos interperszonális kapcsolat igénye eredményez abban az esetben, ha 
ez tartósan meghaladja a dolgozó által teljesíthető mértéket. (Maslach és Schaufeli, 
1993). A munkakörnyezet stresszt okozó tényezői és a személyiség jellemzői meg-
határozó szerepet játszanak a kiégési szindróma kialakulásában. A munkavégzés-
sel összefüggő megterhelés, a stressz, a munkahelyi konfl iktusok és a személyközi 
problémás kapcsolatok a kiégés legjobb előrejelzői. A munkahelytől történő távol-
maradás, annak elhagyási szándéka, a teljesítménycsökkenés és a kiégés között szo-
ros korreláció (összefüggés) van.

Az egyéni tényezők is szerepet játszanak a kiégés kialakulásában. Veszélyeztető té-
nyezők lehetnek az alábbiak:

• introverzió (magas kockázat)
• szenzitivitás (érzékenység)
• idealizmus 
• túlzott lelkesedés
• túlzott szorongás
• kényszeresség

A kiégés négy szakasza

A burnout kialakulása, fejlődése ciklikus. A ciklusok jól elkülöníthetők egymástól. 
A munkahelyi kiégés négy, igen jellegzetes szakaszból áll.

1.  A remények fázisa
Ilyenkor nagy erőbedobással, hatalmas lelkesedéssel dolgozunk a céljainkért. Ön-

ként vállaljuk a többletmunkát, élvezzük a nélkülözhetetlenség érzését, a saját szük-
ségleteink háttérbe szorulnak. 
A kiégés ezen fázisára jellemző a „világmegváltó attitűd” és a „semmire sincs időm” 
érzés, túlzottan nagy lelkesedés, felfokozott energikusság, a kollégákkal való élénk 
kapcsolattartás. A személy ilyen állapotban a személyiségét tekinti a legfontosabb
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munkaeszköznek, így munkája kudarcát saját személyisége kudarcaként éli meg.
Irreális elvárásokkal lát neki munkájának, azonnali eredményeket vár el magától, 
arra törekszik, hogy munkavégzése ideális legyen, bizonyítási kényszerbe kerül. 
Ebből az állapotból két út vezet tovább. Az egyik - az eredményes - a munka szere-
tetének fázisa felé, a másik - romboló hatású - a frusztráció fázisa felé.

2.   A munka szeretetének fázisa
Ha a személy idejében felismeri, hogy bizonyítási vágyából kényszer lett, hogy 

bizonyos feladatokat tudnia kell félretenni, hogy személyes igényeit nem szabad 
teljes egészében a munkának alárendelni, akkor kialakulhat nála egy olyan ki-
egyensúlyozott szemlélet, melyben a számára fontos munka- és magánéleti érté-
kek, szükségletek, motivációk harmonikusan elrendeződnek, és életöröme, élet-
ereje nem veszik el. 
Ebben az időszakban viszonylagos egyensúlyt találunk a reményeink és a mun-
kánk eredményessége között. A kezdeti időszakhoz képest nő a távolság a munka-
társaink és közöttünk, csökkennek a pozitív érzések.
A kiégés ezen fázisában a személy higgadtabbá válik, szakmája iránti túlzott lelke-
sedése kiegyensúlyozott elköteleződésbe fordul át. Képes elválasztani a jogos és a 
teljesíthetetlen feladatokat. Kooperatív együttműködés kialakítására képes kollé-
gáival, a munkáját érdeklődéssel és türelemmel végzi. Megteremti a távolságtartás 
és a klienssel –másik személlyel- való együttérzés egyensúlyát. 

3.  A frusztráció fázisa
Ha a személy nem képes arra, hogy egy természetes, harmonikus munka- és 

életritmust alakítson ki, kialakul a kontrollvesztéstől való félelem. Úgy érzi, „a 
dolgok kicsúsznak a kezéből”, az irányítás nem nála van. A teljesítmény hajszolása 
fáradtsághoz és gyakori hibázáshoz vezet. A magánélete egyre inkább háttérbe 
szorul, a személyes igények és problémák lassan elfojtásra kerülnek. Megjelennek 
a testi kimerültség jelei, azonban igyekszik ezeket eltüntetni környezete szeme 
elől, gyakran túlteljesítéssel (túlzott sport, túlzott alvás) reagál azokra. A régi ér-
tékrendje lassan elborul, beszűkül a gondolatvilága, a környezeti befolyások, vál-
tozások, kihívások egyre kevésbé hatnak rá. 
A burnout ezen szakaszában csökken a személy önmagával szembeni elvárása, így 
csökken a teljesítőképesség, az elkötelezettség, a nyitottság. A segítő kapcsolat a 
bevált rutinokon nyugszik és csak a feltétlen szükséges dolgokra korlátozódik. A 
kollégákkal való kooperatív kapcsolat leépül, a szakmai beszélgetések egyre terhe-
sebbé válnak az egyén számára. 
Csökken az önértékelés, ezzel párhuzamosan nő a bűntudat. Néha már megjelenik
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a kétségbeesettség és a tehetetlenség érzése, hirtelen hangulati ingadozások tapasz-
talhatók.
Csökken az érzelmi terhelhetőség, előtérbe kerül a pesszimizmus és a fatalizmus 
érzése. Ez az önértékelési zavarok kezdete. A súlypont eltolódik a „kérem szépen”-
ről az „utasítom”-ra. A célcsoportról sztereotípiákban gondolkodunk, előkerülnek 
az eddig elzárt előítéletek. 

4.   Az apátia fázisa
E szakaszban már a visszahúzódás, az ellenséges viszonyulás a jellemző. A sze-

mélyek becsmérlése, az ellenséges szándék feltételezése jellemző, egyre gyakrabban 
él különböző hatalmi jellegű eszközökkel (pl.: büntetések, szankciók). A szakmai 
és közéleti tevékenységtől visszahúzódik, értelmetlennek, üresnek tartja hivatását. 
Kezdeti értékrendje felborul, saját tudásába vetett hite meggyöngül. Kialakul egy 
olyan apátiával jellemezhető állapot, mellyel a személy védekezik a valós és/vagy 
feltételezett kudarcok ellen. Kitérés az akadályok elől, a kihívások, kockázatok ke-
rülése, a feladatok elhanyagolása válik jellemzővé. A segítő kapcsolat a minimálisra 
korlátozódik, a szakmai munka sematikussá válik. A helyzet megváltoztathatatlan-
ságába vetett hit lesz jellemző. 
A kiégés ezen fázisában kevesebb a személyes bevonódás: a kezdeményezőkészség 
csökken. A fantáziánk gazdagságából és a rugalmasságunkból veszítünk. Jellemzővé 
válik a valami „vagy fehér, vagy fekete” típusú gondolkodás. Ellenállunk a változá-
soknak, önértékelési zavaraink láthatóvá válnak.

Pszichés reakciók

A fáradság, közöny, fásultság elmélyül, teljesen elveszítjük a régi motivációt. El-
hatalmasodik az eredménytelenség és reménytelenség érzése. Depresszió és külön-
böző pszichoszomatikus betegségek jelenhetnek meg. A teljes kiégettség állapotában 
munkaképtelenné, önpusztítóvá válunk. A testi és lelki veszélyeztetettség egyaránt 
jelen van. Az érzelmi reakcióink ellaposodnak, megjelenik a közömbösség érzése. 
Egyes kapcsolataikban csökken a személyes kötődés. Kerüljük a saját munkánkkal 
kapcsolatos beszélgetéseket. Érdekesebb, szokatlanabb kapcsolatokat keresünk. Jel-
lemző érzés a magányosság, a saját magunkkal való foglalkozás.
Az immunrendszerünk gyengül, képtelenné válunk a kikapcsolódásra, alvászava-
rok, rémálmok léphetnek fel, megfi gyelhetők a szexuális élet zavarai. Megjelenhet 
a mellkasi szorítás, a gyorsabb pulzus, ideges tik, emésztési zavarok, émelygés, test-
súlyváltozás. Gyakran megnő az alkoholfogyasztás, a kávé, dohány, egyéb drogok 
használata. Lelkiállapotunk egyre kétségbeesettebb, egzisztenciális problémákkal, a 
reménytelenség, és értelmetlenség érzésével küszködünk.
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A burnout szindróma okai

A kiégés okai a következőkben foglalhatók össze:
• hiányos teljesítménymérés (kontroll) 
• visszajelzés hiánya 
• megerősítés hiánya 
• alacsony jövedelem 
• extra igénybevétel mellett nagy felelősség 
• gyakori krízishelyzetek, interperszonális konfliktusok
• elégtelen munkahelyi és társadalmi támogatás 
• adminisztratív terhek 
• korlátozott előrejutási lehetőségek 

A burnout megelőzése
 

Fontos tudnunk, hogy a kiégés megelőzhető és kezelhető probléma. Nem stati-
kus, egyszeri jelenség, hanem olyan folyamat, amely ciklikusan ismétlődik. Mivel 
kialakulásáért egyrészt az egyén jellemzői, másrészt a munkaszervezet egyes jellem-
zői tehetők felelőssé, a ciklus is két szinten módosítható. A megelőzés (prevenció) 
és a beavatkozás (intervenció) megjelenhet a személy és az intézmény szintjén is. A 
folyamatban számos beavatkozási pont adódik.

A kiégésnek lehetnek belső, a személyiségből fakadó okai, valamint külső okai 
is. Ha valaki állandóan magasra teszi magának a mércét, vagy gyenge önbizalom-
mal rendelkezik, a sikertelenségből fakadóan könnyen kiéghet. Hasonló nem kívánt 
állapot következhet be, ha valakit a munkahelyén állandóan támadnak, lelkileg ter-
rorizálnak - akár nyíltan, akár burkoltan. Akár a munkatársaira is veszélyeslehet 
az ilyen egyén, megfertőzheti munkatársait. Fontos tehát, hogy mielőbb felismer-
jük azokat a jeleket, amelyek veszélyre hívják fel a figyelmet. Fontos szerep hárul a 
munkatársakra, csoporttársakra, akik segítségére lehetnek a problémával küszködő 
egyénnek. Egy jó csapatban a kiégés lehetősége a minimális szintre csökkenthető, 
köszönhetően az egymásra figyelésnek, a jó emberi kapcsolatoknak. 

A burnout elleni leghatékonyabb megoldási mód a prevenció, amikor az önis-
meret révén egy kreatív, növekedni, fejlődni képes személyiséget megóvunk a fo-
kozatos frusztrálódástól. A burnout szindróma prevenciójában igen nagy szerepe 
van a képzéseknek, továbbképzéseknek, tréningeknek, a támogató jellegű munka-
helyi kapcsolati háló kialakításának. Döntő a személyes motivációk, attitűdök tisz-
tázása, az önmagunkról kialakított kép valódisága, a hivatás határainak tisztázása.
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A kiégés megelőzésében fontos tényező a foglalkozásválasztás átgondolása, tuda-
tosítása. A motivációk tudatossága a döntő, hiszen, ha nem valós szükségleteink-
re válaszolunk adott tevékenységgel, akkor azok nem is nyerhetnek kielégülést, 
hanem lappangva, belső feszültséget okozva továbbra is ott bujkálnak bennünk. 
Bizonyos szakmákban megfontolandó lenne az előzetes szűrés a tanulmányok 
megkezdése előtt. Ilyen szakma a tanári, az orvosi, a pszichológusi vagy a szociá-
lis segítő. A munkahelyi stressz és a kiégés ezeken szakmaterületeken különösen 
gyakori, így ezekben az esetekben a megelőzés érdekében különösen indokolt a 
munkatársak segítése, a szupervízió bevezetése.

A kiégés folyamatának megállításában a szellemi beállítottság megváltoztatása 
a legfontosabb. Tisztáznunk kell magunkban, melyek azok a problémás területek, 
ahol sikertelenséget élünk meg. Fontos, hogy életünkben kialakítsunk egy olyan 
rendszert, melyhez a későbbiekben tartani tudjuk magunkat. Nem szabad enged-
nünk, hogy az ezernyi feladat elvégzése során lassanként elaprózódjunk. Meg kell 
fi gyelnünk, melyek azok a helyzetek, amelyekben a túlterheltség jelei fellépnek, 
rá kell szánnunk magunkat a munkahelyi és magánéleti problémák megoldását 
jelentő „tisztázó beszélgetésekre”. Felül kell vizsgálnunk mindennapi rutinjainkat, 
és megtalálnunk azokat a területeket, ahol érdemes lenne új munkamódszere-
ket kipróbálnunk. Időt kell szakítanunk a számunkra fontos örömök élvezetére, 
pihenésre, kikapcsolódásra. A pihenőidőt érdemes tudatosan beépíteni a napi 
programba, a hosszabb szabadságot pedig úgy érdemes kialakítani, hogy valóban 
regenerálódást, feltöltődést jelentsen. A szabadság lényege abban van, hogy ké-
pes megtörni a korábbi, munkával töltött időszakok monotonitását. Akkor tudja 
betölteni ezt a funkcióját, ha valóban változást hoz az életünkbe. Valódi kikapcso-
lódást az jelenthet, ha nem a mindennapi rohanó hétköznapokat váltjuk fel egy 
rohanó szabadsággal vagy - fordított esetben - az egyhangú napi rutint követően 
egy izgalmas, fordulatos, stresszes programot alakítunk ki. 

A burnout öndiagnózis

Néha mindenkinek meg kell állnia és meg kell fogalmaznia, hogy miért teszi 
azt, amit tesz. Válaszolnia kell olyan fontos kérdésekre, mint „milyen motivációval 
indultam erre a pályára / mi tart ott”, „mit jelent számomra ez a munka”, „hogyan 
látnak kollegáim, a családom”, „vajon hol tartok a kiégés folyamatában”, „mutat-
koznak-e a kiégés tünetei”.
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A következő tünetek segíthetnek a kiégés felismerésében:
• testi tünetek: feszültség, fáradtság, fejfájás, testsúlyváltozás, alvás zavarok  
 pszichoszomatikus megbetegedések (pl.: magas vérnyomás, táplálkozási za- 
 varok, fekélybetegség, szív- és érrendszeri panaszok, auto-immun betegsé- 
 gek) 

• pszichés tünetek: ingerlékenység; cinizmus; emberi kapcsolatok minőségé- 
 nek megromlása; munkahelyhez, kollégákhoz való negatív viszonyulás; ser- 
 kentő és nyugtató szerek fokozott használata; betegállományba vonulás; tel- 
 jesítőképesség csökkenése; indokolatlan szakmai önértékelési problémák 
 labilissá válás és elszemélytelenedés érzése; a fogékonyság, lelkesedés, elköte- 
 lezettség és a felelősségérzet elvesztése; kedvetlenség és közömbösség a mun- 
 ka iránt; negatív önértékelés, bűntudat és negatív viselkedés; reménytelen- 
 ség-érzés; illúzió-vesztés; ingerlékenység; agresszivitás; türelmetlenség és  
 idegesség; szorongás; kimerülés; érdeklődés hiánya; apátia; depresszió  
 (Maslach, 1976, Böhle és munkatársai, 2001)

A burnout kezelése

A burnout egy krízishelyzet, amelynek leküzdése, megoldása egyedül nem lehet-
séges, mindenképpen külső segítségre van szükség. A burnout elhárításában nagy 
szerepe lehet a tudatosításnak, képzésnek, amely felhívja a figyelmet a burnout tü-
neteire, és megfelelő módszereket ajánl a leküzdésére. Természetesen a munkafelté-
telek javítása a túlterheltség csökkentésével elsőrendű fontosságú lehet. A család, a 
munkahely mint támogató csoport léte is elengedhetetlen. A burnout különböző fá-
zisaiban más-más hangsúlyok adódnak az intervencióban. A lelkesedés fázisában a 
realitásra kerül a súlypont, míg a stagnáció állapotában a mozgósítás és a képzések, 
tréningek kerülnek előtérbe. A frusztráció állomásán a pozitívumok láttatása, az 
elnyomott energiák felhasználásával a változtatás lehetősége a fontos, míg az apátia 
fázisában új, reális célok keresését, reális involvációt céloz a beavatkozás.

A kiégést végső soron azzal is elkerülhetjük, ha kilépünk a számunkra alkal-
matlan munkahelyről. Az 5-7 évenként ajánlott szakmai szerepváltás, a nyugaton 
jellemző „alkotó évek” beiktatása szintén segít a kiégési ciklusok megszakításában 
A rugalmas terhelés, a személyes problémák figyelembevétele, a nem túl szigorú 
szabadságolási rendszer kialakítása szintén csökkentik a kiégés kockázatát. 

A személyi jellemzők és munkahelyi feltételek természetesen szorosan együtt-
működve, egymással való kölcsönhatásukban vezetnek - vagy sem - kiégés-
hez. A fenyegető burnout jeleinek felismerése és kezelése érdekében kiégés elleni
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önismereti és csapatépítő tréningeket indíthatunk. A tréningek célja a saját mentál-
higiéné ápolása, a feszültség csökkentése, a munkatársi csoport, közösség ventilláci-
ójának lehetővé tétele, a kockázati tényezők csökkentése. 

A kezelés stratégiájának fontos elemei a következők: 
• észre kell venni a kimerülés tüneteit
• reális célokat kell kitűzni
• relaxációt kell alkalmazni
• személyes megoldást kell keresni
• segíteni kell a pozitív gondolkodást 

Az Európai Unió számos államában az egészségügyben dolgozók számára kü-
lönböző oktatási programokat dolgoztak ki a kiégés megelőzésére, a morál javításá-
ra, annak elérésére, hogy a dolgozók örömet találjanak a munkában, és jól érezzék 
magukat. Az oktatás során foglalkoznak azokkal az értékekkel (gondoskodás, rész-
vét, becsületesség, alkalmasság, bizalom, felelősség, pártfogás, érdeklődés), amelyek 
a gyógyító munka során fontosak. Alkalmazzák a spirituális megközelítést, amely 
segíti az egészségügyben dolgozókat abban, hogy személyes értékeiket újra felis-
merjék, és kedvezően lássák saját jövőjüket. A spirituális megközelítés módszerei 
a meditáció, vizualizáció, elmélkedés (a harag, düh, feszültség okának elemzése), 
hallgatás, másokra fi gyelés, kreativitás, játékosság gyakorlása. Az oktatást tréningek 
követik, amelyeken gyakorlatokkal segítik az értékek, a belső béke, a pozitív szemlé-
letmód, az együttérzés, az együttműködés (újra) elsajátítását (Brown, 2003).

A kiégés megelőzésének néhány szervezeti lehetősége: 
• a munkafeltételek javítása, a túlterhelés csökkentése, megszűntetése
• kommunikációs és önismereti tréningek szervezése, szupervízió biztosítása 
• szakmai képzés, továbbképzés biztosítása, esetmegbeszélések, konzultációk;  
 ezáltal javul a munkát végzők szakmai biztonságérzése, csökken a szakmai  
 ismeretek hiánya okozta bizonytalanság és a hibák következményeitől való 
 félelem, erősödik a szakma szeretete, a munkavállalói érzelmi kötődés 
• nagyobb autonómia és kontroll (a foglalkozás ellenőrzés alatt tartása, dönté- 
 si lehetőség) biztosítása, adminisztratív támogatás 
• a saját személy fontosságának és jelentőségének erősítése a munkahelyeken,  
 érzelmi munka
• munkahelyi konfl iktusok megoldása
• autoriter vezetési stílus visszaszorítása: javítja az alkalmazottak motivációját, 
 ha a vezető jobban odafi gyel munkatársaira, fejleszti meghallgatási képessé- 
 gét, az autoriter irányítói stílust ugyanis a dolgozók kis százaléka tudja csak 
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 hosszú távon tolerálni. Az autoriter vezetés általánosságban csökkenti a  
 hatékonyságot, rosszabb munkahelyi légkört és magas hiányzási arányszá- 
 mot eredményez.
• szociális támogatás

Az olyan szervezeti kultúra, melyben a személy a munkájával kapcsolatban meg-
élheti saját fontosságának, jelentőségének érzését, kisebb eséllyel termel kiégett 
munkatársakat. Fontos megadni a dolgozóknak az autonómiát, a szakmai fejlődés 
lehetőségét, az anyagi és erkölcsi megbecsülést. A munkahelyi stábmegbeszélések, 
esetmegbeszélések, szakmai továbbképzések, kollegiális konzultációk, a szakmai 
túlterheltség szabályozására bevezetett rendszerek csökkentik a kiégés kockázatát. 
Támogatni kell a munkatársak közötti segítő, feszültségcsökkentő, felelősség-meg-
osztásra lehetőséget adó kapcsolatok kialakulását.
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III. A munkahelyi egészségfejlesztés
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint 450 millió ember szenved 

különböző lelki és mentális problémáktól. Az Európai Unió tizenöt tagállamában 
(az EU fejlettebb nyugati részén) a munkahelyi stressz közel 40 millió munkaválla-
ló egészségét (azaz az aktív népesség mintegy 28%-át) veszélyezteti. A munkahelyi 
stressz gazdasági vonatkozásban is komoly következményekkel jár (sok hiányzás a 
munkahelyről, magas egészségügyi költségek, termeléskiesés), így különösen fontos 
ezen kiváltó okok megszüntetése, csökkentése.

Lelki egészség és mentálhigiénia

A mentálhigiéné vagy mentálhigiénia „lelki egészségtan; a lelki folyamatok kó-
ros elváltozásának megelőzésére törekvő orvostudományi ág”. A lelki egészség olyan 
életforma, melyben adottak a személy optimális testi, lelki és társas fejlődésének 
feltételei. A fogalom hosszú évekig kizárólag az orvostudomány feladatkörébe tar-
tozott. Az egyén és környezetének pszichés kapcsolata képezte a vizsgálat tárgyát, 
melynek hatalmas tárháza az adott személy genetikájától egészen az esetleges pszi-
chiátriai állapotáig terjedhetett.

A mentálhigiéné minden olyan tevékenység, melynek célja az egészséges lelki élet 
kialakítása és megtartása, továbbá olyan multidiszciplináris, holisztikus szemléletű 
tudomány, amely támogatja és elősegíti a mentális egészséget és a mentális betegsé-
gek megelőzését a pszichiátria és a pszichológia segítségével, különböző tudomány-
területek (szociológia, pedagógia, orvostudomány, teológia, pszichológia stb.) isme-
reteinek integrálásával.

E tevékenység a pszichés működészavarok megelőzésére, a társas kapcsolatok fej-
lesztésére törekszik. Környezetünkben meglehetősen sokféle esettel, megnyilvánulá-
si formával találkozunk. Mai ismereteink kevesek ahhoz, hogy messzemenő követ-
keztetéseket vonjunk le a mentálhigiéné és a lelki egészségmegőrzés tárgykörében.

Néhány – talán meglepő - statisztikai adat a leggyakoribb pszichés betegségek terü-
letéről:

• A szorongásos zavarok (pánikzavar, agorafóbia, generalizált szorongás) az  
 emberek negyedét érintik.
• Alkoholbeteg (alkoholfüggő) a magyar lakosság 10 százaléka.
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• A népesség 3-5 százaléka tekinthető depressziósnak.
• A nők 1 százaléka anorexiás, 3 százaléka bulimiás (a táplálkozási zavarok  
 száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat). 
• A delírium trémensz (súlyos alkoholmegvonásos tünetegyüttes) az alkohol 
 betegek mintegy 15 százalékánál alakul ki.
• Valamely kényszerbetegség a lakosság 2,5-3 százalékát érinti az élete során
• A bipoláris zavar a lakosság 1 százalékánál jelentkezik.
• Pánikbetegségben szenved a lakosság 2,5 százaléka.
• A skizofrénia gyakorisága férfiaknál és nőknél egyaránt 1 százalék körüli.

A betegség fogalma
Ugyanazon helyzetet más aspektusból közelíti meg és kezeli az orvos vagy a szo-

ciológus.  Társadalmi megközelítésben akkor beteg valaki, ha cselekedeteivel ön-
kéntelenül vagy szándékosan megszegi a közösségi normákat, és ez a tény szociális 
minősítést nyer. Egészségügyi vizsgálattal viszont társadalmi megítéléstől függetle-
nül, biológiailag beteg az, akinek megváltozott a közérzete és/vagy zavar lépett fel 
a szervezetében, azaz megszokott  életét elesettsége miatt folytatni nem képes. Így 
előfordulhat az orvosi és nem orvosi minősítés távolodása, ellentmondásossága.

A tipikust vagy a kívánatost tekintsük-e a normalitás kritériumának? Amikor 
azt mondjuk valakire, hogy beteg, akkor az egész személyiségére, a teljes emberre 
vonatkozik-e ez az ítéletünk, vagy azt kellene mondanunk, hogy ennek az embernek 
betegsége van? Betegséget kezelünk vagy az egész embert?

A normalitás legtágabb értelemben vett meghatározása az átlagos környezeti té-
nyezőkhöz történő alkalmazkodási képességet jelenti. Alapvető ismérvei (Buda Béla 
nyomán):

• az életkornak és fizikai adottságoknak megfelelő önálló életvezetés és feladat- 
 ellátás
• tájékozódás a világban, a helyzetek objektív észlelése és értelmezése
• törvények betartása, alkalmazkodás az adott kor társadalmi, közösségi szere- 
 repelvárásaihoz 
• társas kapcsolatok létesítése, felelősségvállalás, önmegvalósítás

 
Ez a megközelítés az alkalmazkodást hangsúlyozza, mégsem képes kezelni a 

nonkonformitást, az egyén eltérő megnyilvánulásait, mivel azokat elhajlásnak, hibá-
nak tartja. 
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Orvosilag egészséges az érintett, ha nem szorul kezelésre, ellátásra. Az organikus 
szemléletű szakemberek a páciensek panaszait az idegrendszer károsodásával (örök-
letesség, túlterheltség) indokolják. Ha a munkahelyet potenciális mentálhigiénés ár-
talomforrásnak tekintjük, leginkább a zajt és a monotóniát emelhetjük ki mint erős 
kockázati tényezőt. Ilyen ártalmaknak mindenki ki van téve. Akkor válnak kórossá, 
ha több összekapcsolódó ok van jelen és a személyiség egyensúlya megbillen. Más-
ként látják ezt a pszichogenitást képviselő szakemberek, akik magatartászavarokkal 
(személyiség integrációs gyengesége nyomán érzékenység, hajlamosság) támasztják 
alá az idegrendszeri károsodásokat. A magatartás zavarainak hátterét az élményvi-
lágban, az érzelmi reakciókban keresik, melyek leginkább magánéleti és/vagy mun-
kahelyi interperszonális konfl iktusokban nyilvánulnak meg. Ez utóbbi koncepciót 
tartják meghatározónak.

A betegek a szociális térben, az emberi interakciókban különböző személyiségek-
kel, megnyilvánulásokkal találkoznak, melyek mindenképpen hatnak az egyének 
viselkedésére. A rendszeresen ismétlődő vagy tartós betegeskedés beépül az embe-
rek, a környezet tudatába, és kezdetét veszi az értékelés. Az egészségesek igyekeznek 
másként, leginkább pozitív módon viszonyulni hozzájuk. Segítik, felmentik beteg 
társaikat a társadalmi környezet által elvárt, együttműködő feladatok, kötelezettsé-
gek alól. Külön szabályok alakulnak ki az ő helyzetükre, minősítések, címkézések, 
bélyegzések kezdődnek. 

Az értékelésnek fontos kritériumai vannak. A minősítést végző emberek kategó-
riákat képeznek, deviánsnak titulálják azt a magatartást, amikor az egyén nem tesz 
eleget az elvárt feladatoknak. Ez történhet szándékosan, megtagadva az előírásokat 
(szankciókat von maga után) vagy önhibáján kívül, mivel nem képes az adott tevé-
kenységre (megértést, kíméletet generál, betegséget feltételez). 
A minősítések kétféle változata lehetséges:

• egyértelmű  (az érintett személy és a társadalom is elismeri a betegséget)
• kétséges (az érintett személy biológiailag-orvosilag beteg, a társadalom nem 
 ismeri el, „büntetik”)

A társadalom számára szükséges, hogy a viselkedés konform legyen, a tagok jól 
kooperáljanak egymással. A mai modern társadalom mentesíti, vagy más irányú 
feladatok elvégzésére orientálja a beteget, aki önálló egészségügyi intézmény ható-
sági rendszerében kap minősítést. Fontos tényező, hogy a betegstátuszt, az állapo-
tot kiértékelő orvos a betegséggel, a szubsztanciális működészavarral vagy kóros 
folyamattal sohasem találkozik.
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Hosszú ideig a szétválasztó gondolkodás uralkodott: valaki vagy beteg, vagy 
sem. A deviancia egyéb tényezői figyelmen kívül maradtak. Fontos azonban, hogy 
többemocionális zavar, magatartási forma (pl. félénkség) nem minőségileg, ha-
nem csupán mennyiségileg különbözik a normál esetben tapasztalhatótól. A lelki 
egészség problematikája kizárólag a testi egészség és betegség szociológiai kontex-
tusában érthető meg.

Tényezők, melyek mentén a pszichológia és pszichiátria minősíti az emberek visel-
kedését:

• alkalmassági vizsgálatok
• szakvélemények 
• szűrővizsgálatok (problémás, nem egészséges, „beteg”) 
• „lelki” betegségek (társadalom töredéke van nyilvántartva, nagy a rejtett  
 morbiditás)

Megfigyelhető a mentálhigiénés helyzet romlásának folyamata, melynek okai, 
kockázati tényezői a mobilitásban, a családi kötelékek lazulásában, a negatív élet-
eseményekben, az egészségtelen életkörülményekben, káros szenvedélyekben ke-
resendőek. Napjainkban már nem szükséges betegségtudat vagy komplexusokat 
kimutató vizsgálat, hogy beteg státuszba kerüljön valaki. Felkereshetőek szakem-
berek a legprivátabb problémák kezelése céljából is, így bárki páciense lehet az 
elmeegészségügy és/vagy mentálhigiénés ellátó rendszernek.

Társadalmi egyenlőtlenségek és egészség 
 

Sajnos közismert, hogy a társadalmi rétegződés alsóbb szintjein élők szociális 
helyzete (táplálkozás, lakásviszonyok, stressz, egészségügyi ellátottság, egészséges 
magatartás minősége) indokolja a megbetegedések gyakoribb előfordulását.

Az egészség állapottal összefüggő gyakoribb mutatók az iskolázottság, a foglal-
kozás, a jövedelem és a lakóhely különbözőségei.

A szociális epidemiológia napjainkra többdimenziójú tudományággá fejlődött, fel-
adata a betegségeket befolyásoló biológiai, pszichikai, társadalmi befolyásoló ténye-
zők komplex vizsgálata. A társadalmi helyzet, az egészségmagatartás, az életmód 
összefüggése egyértelmű és bizonyított tény. ajnos közismert az is, hogy a társadal-
mi rétegződés alsóbb szintjein élők szociális helyzete (Stáplálkozás, lakásviszonyok, 
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stressz, egészségügyi ellátottság, egészséges magatartás minősége) indokolja a meg-
betegedések gyakoribb előfordulását.

Az egészségi állapottal összefüggő gyakoribb mutatók: 
• iskolázottság 
• foglalkozás 
• jövedelem 
• a lakóhely különbözőségei

Az egészségállapotbeli egyenlőtlenségek pszichoszociális perspektívája nem csu-
pán a társadalmi helyzet szerepét vizsgálja a mentális zavarokban, hanem a pszichés 
tényezők mediátor jellegét hangsúlyozza, mely közvetítő a betegségek és a társadal-
mi helyzet között.  Az „anyagi helyzet - foglalkozás - iskolai végzettség” nem fedi le 
az egyenlőtlenségek életterét. Vannak további mutatók a társadalmi helyzet-egész-
ségi állapot megbomlása és a tünetek-betegségek között. 

A kompetenciaérzés, a célirányosság, a problémakezelés társadalmilag befolyá-
soltak; kialakultságuk és fejlettségük elsősorban iskolázottság, neveltetés kérdése. 
Egy esetleges státuszmobilitás pszichés feldolgozása (főként lefelé irányulóban, pél-
dául állásvesztés esetében) nagyobb stresszt jelent egy középosztálybeli személynek, 
mint egy felsőosztálybelinek. A szociális stresszel való megbirkózás erősíti a kom-
petenciaérzést. 

Országos reprezentatív kutatás enged következtetni arra, hogy a megbetegedések 
magasabb előfordulása hátterében meghatározó az elkeseredettség, a stressz. Fon-
tos, hogy mit jelent az egyén számára státusza, hogyan éli meg társadalmi helyzetét. 
A társadalmi-gazdasági helyzet és az egészség megromlása között közvetítő pszichés 
betegség a depresszió. (Kopp és munkatársai, 1996)

Az életmód, az egészségmagatartás, a káros szenvedély szintén fontos ténye-
zők a társadalmi-egészségi állapot hátterében. Az önkárosító magatartásforma 
a konfi ktusmegoldás rossz hatékonyságú módszereinek egyike, mely jelképezi az 
adott társadalmi réteg problémáira adott rétegspecifi kus választ. Ezen magatartás-
formák a társadalmi egyenlőtlenségek látens tényezői, melyek előrevetítik az egész-
ségi állapot egyenlőtlenségeit (például alkoholizmus társadalmi rétegzettsége).

Nem az maga az alapkérdés, hogy van-e társadalmi esélyegyenlőtlenség az 
egészségi állapotban, hanem hogy miként lehetne a helyzetet javítani. Minél na-
gyobb a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenség, annál nagyobbak az egészségi álla
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potbeli eltérések. A megvalósítás kizárólag egészség-, szociál- és társadalompolitikai 
orientációval lehetséges. Cél a rétegspecifikus egyenlőtlenségek csökkentése:

• megelőzéssel
• már meglévő hátrányok csökkentésével

Az egészség több dimenzióval bíró fogalom: testi, lelki és szociális tényezői van-
nak. Az esélyegyenlőség javítása nem feltétlenül az anyagi viszonyok javítását jelen-
ti. Komplex személyiségfejlesztést, problémakezelési módszertant, viselkedéskultú-
rát és magasabb iskolázottságot, tanulási szintet kíván meg. Az oktatás hangsúlyos 
szereppel bír a megelőzésben, az adott társadalmi rétegbe tartozás nem jelent vég-
leges állapotot, mobilizálható. Az egyenlőség-kutatások tanúsítják, hogy a pszi-
choszomatikus összetevők (saját társadalmi rétegződésbeli helyzet meghatározása, 
stresszkezelés, konfliktusmegoldás) elemi közvetítők a társadalmi helyzet-egészség 
kapcsolatban. Az egészségi állapot alakulásában az életmódbeli tényezők a legmeg-
határozóbbak. 

Nemi különbségek, női foglalkoztatottság egész-
ségszociológiai jelentősége
 

A modern szociológiai „gender studies” irányzat legfontosabb kérdése a nemek 
eltérő helyzete a munkaerő-piacon. A nők jellemzően rosszabb munkaerő-piaci po-
zíciót foglalnak el. Tradicionálisan a nők család-orientáltságúak (anyaság, feleség, 
háziasszony), a férfiak társadalom-orientáltságúak (családfenntartó, kenyérkereső 
szerep).
A kettős munkaerő-piac eltérő társadalmi szerepek és pozíciók meglétére mutat rá:

• Elsődleges munkaerőpiac: magas jövedelem, munkabiztonság, jó munkakö- 
 rülmények, előrelépési lehetőségek (férfiak magasabb reprezentáltsága)
• Másodlagos: alacsonyabb fizetés, rosszabb munkakörülmények, munkabiz- 
 tonság hiánya, beosztásbeli előrelépés nehézkessége (nagyobb valószínű- 
 séggel vannak jelen női munkavállalók). Több a kiszolgáló szerepkör (nő- 
 vér, tanár, stb.), könnyen helyettesíthetőek, nem szükséges különösebb szak 
 tudás, kevésbé megbecsült munka, alacsonyabb társadalmi presztízs.

A nők társadalmi szerepe napjainkra sokat változott, jelentős átalakulások tör-
téntek. A nők leegyszerűsödött háziasszonyi szerepköre mára háttérbe szorult. 
Munkaerő-piaci jelenlétük erősödött. A válások magas aránya miatt egyre többen 
családfenntartókká is válnak. A nők társadalmi szerepének változása két irányból 
is értelmezhető. Konfliktusokat generálhat, ha egyik szerepkörükben sem tudnak 
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úgy megfelelni, ahogyan szeretnének. Következménye lehet a túlterheltség, az ál-
landósult stresszforrások megléte, idegesség, majd egészségi állapotromlás. Emel-
lett a többszörös társadalmi szerepvállalás megsokszorozza és gazdagíthatja a nők 
lehetőségeit.

A munkahely és a foglalkoztatás pszichoszociális ártalmakat okozhat, kihathat 
az egészségi állapotra. A halálozás és a megbetegedés nemi különbségei markáns 
eltérést mutatnak. A férfi ak korábban halnak, átlagéletkoruk szignifi kánsan rövi-
debb. Szociológiai tényezők is befolyásolják a jelenséget: a kutatások ott találták a 
legnagyobb számban a korai halálozást, ahol a személyek fi zikai munkát végeztek, 
bérlakásban éltek, autóval nem rendelkeztek.  Alacsonyabb a halálozási mutató, 
ahol a munkaerő-piaci helyzet szellemi foglalkozás, van saját tulajdonú lakás, és 
egyéb vagyontárgyak (autó).

A munkahelyi teljesítmény pszichés háttértényezői

Tartós vagy súlyos stresszorok következtében az emberek feladatellátásában fi -
gyelemzavar, rendezetlenség lép fel. Oka az erős érzelmi felindultság és az elterelő 
gondolatok megjelenése, melyek befolyásolják az információfeldolgozás megfelelő 
módját. Az aktív korú dolgozóknál a munkahely elvesztése, a munkanélküliség ál-
tal okozott stressz szomatikus betegségeket okozhat. Krónikus stressszfolyamatot 
indíthatnak el a rossz munkakörülmények és a munka nem megfelelő jellege.

A viselkedésváltozás irányai:
• egészségkárosító viselkedésformák (dohányzás, alkohol, kábítószer)
• munkahelyi szerep értékcsökkenése (leértékelt teljesítmény), menekülés a  
 munkából
• harag, agresszió manifeszt megjelenése
• egyéb életszerepek károsodása

A szervezet szintjén is negatív változások indulhatnak el:
• alacsony termelékenység (rongálás, lopás, alkohol- és drogfüggőség, szo- 
 rongás, depresszió)
• távolmaradások (testi-lelki betegségek, menekülés, hiányzás-helyettesítés)
• munkaerő elvándorlása (kilépés-betanítás költségei, rossz hangulat és kül- 
 ső megítélés)
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Munkahelyi stressz megjelenése

Gyakran hallani, hogy az emberek panaszkodnak munkahelyükre, mint ide-
gességük forrására, lelki egyensúlyukat zavaró körülményre. Ezek a „lelki bajok” 
komoly testi tünetekhez is vezethetnek. Ebben a helyzetben a vezető egyrészt foko-
zottan veszélyeztetett helyzetben van, másrészt viselkedésével ő tehet legtöbbet a
többiek lelki egészségéért, mivel komoly felelősség terheli a munkahelyi pszichoszo-
matikus betegségek kialakulásáért.

Először a pszichoszomatikus betegségkoncepció divatossá válásakor, a negyve-
nes-ötvenes években vetődött fel: az amerikai medicina ekkor fogadta el a pszichi-
kus (lelki) megterhelésekből származó szomatikus (testi) betegségek létét, illetve 
azt, hogy pszichikus oki tényezők részt vehetnek szomatikus kórképek kialakulásá-
ban. Hamar tisztázódott azoknak a betegségeknek a köre, amelyekben ilyen lelki té-
nyezők szerepet játszanak, ezeket nevezték pszichoszomatikus betegségeknek. Ezek 
között a gyomor és a nyombél fekélyét, a magasvérnyomás-betegséget, az asztmát és 
néhány más, kevésbé gyakori betegséget szoktak említeni. Később megszületett az ún. 
menedzserbetegségek elmélete: eszerint a vezetői munkakör különösen hajlamosít 
a pszichoszomatikus betegségekre, de különösen a magas vérnyomásra, gyomor- és 
nyombélfekélyre, infarktusra. 

Ahogy az emberekkel való foglalkozás és a döntési helyzetek sokasága sajátos pszi-
chikus stresszeket okoz, ezek pedig ugyanúgy kimerítik az idegrendszer alkalmazko-
dási készségét, mint ahogyan ezt Selye a szomatikus általános alkalmazkodási rend-
szer esetében feltételezte. A következmény valamilyen betegség – pszichikus stressz 
túlterhelés esetében pszichikus vagy pszichoszomatikus betegség.

Újabban különösen a hajszoltságra és a túldolgozásra figyelnek a szakemberek. 
Megszületett és eléggé el is terjedt egy új fogalom, a „workaholics” szó, amit magya-
rul „munkamániának” szoktak fordítani. Ez extrém módon teljesítményorientált, 
munkacentrikus viselkedésmód, amely szinte szükségeltté válik a személyiség szá-
mára, e nélkül létezni sem tud, mert ezzel kompenzál mindent, a munka érdekében 
szinte minden más tevékenységi és örömszerzési, illetve önmegvalósítási formát már 
feladott, abbahagyott. Ennek a függőségszerű, szenvedélyszerű munkakényszernek 
előbb-utóbb betegség, mégpedig legtöbbször pszichoszomatikus kardiovaszkulá-
ris betegség a vége. Ahogyan halálra issza, dohányozza, gyógyszerezi magát valaki, 
ugyanúgy halálra is dolgozhatja. A stressz okozta kimerültség és az elkeseredettség 
a tipikus munkahelyi balesetek gyakori oka. A cégek, a munkaadók sokat tehetnek a 
burnout (kiégés) elkerülése érdekében.
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A stressz káros hatásait módosító tényezők egyéni és szervezeti hatások egyaránt 
lehetnek.
Befolyásoló faktorok az egyéni különbségek:

• stresszérzékenység, küzdőkapacitás megléte az egyénnél
• nem megfelelő egészségviselkedés és magatartás
• szociális támogatás megléte

Ezen folyamatok egyszerre, egymással összefüggésben működnek és komplex mó-
don hatnak.

A stressz szintjének mérési módszerei a munka világában:
• beszámolók (önkitöltős kérdőív) a leggyakoribb eljárás és eszköz
• nem beavatkozó eljárások (megfi gyelés módszere, hiányzási adatok, fi zikai  
 nyomok) 
• fi ziológiai mutatók mérése (stresszhormonok kimutatása vérből, vizeletből,  
 nyálból)

A munkahelyi egészségfejlesztés gyakorlata

A stresszel való hatékony megküzdést segítő programok komplex eljárások. Az 
egészségnek számos meghatározása ismert. Az Egészségügyi Világszervezet (World 
Health Organization, WHO) az egészséget a következőképpen defi niálja: „Az egész-
ség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fo-
gyatékosság hiánya. Az egészség nem pusztán a betegség hiánya, hanem egy olyan 
állapot, melynek fi zikai, kulturális, pszichoszociális, gazdasági és lelki vonatkozásai 
vannak” 
 „Az egészség dimenziói:

• biológiai egészség: a szervezetünk megfelelő működése
• lelki egészség: személyes világnézetünk, magatartásbeli alapelveink, illetve  
 a tudat nyugalmának és az önmagunkkal szembeni békének a jele
• mentális egészség: a tiszta és következetes gondolkodásra való képesség
• emocionális egészség: az érzések felismerésének, illetve azok megfelelő kife- 
 jezésének a képessége
• szociális egészség: másokkal való kapcsolatok kialakításának egészsége”

A dolgozó egészsége és mentálhigiénéje szempontjából a pszichológiai készsége-
ket fejlesztő eljárásokat támogatni kell. A pszichésen megterhelő munkakörökben 
fontos felkészíteni a jelölteket, illetve gondoskodni a pszichológiai „szervizről”, a 
rendszeres karbantartásról. Ez részben elképzelhető önismeret-fejlesztő módszerek 
segítségével, melyek azonosak, hasonlóak, 
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mint a kommunikációfejlesztő vagy interperszonális érzékenyítő gyakorlatok, és 
többnyire csoportosan kerülnek alkalmazásra. Létezik és eredményes eszköz az 
egyénre szabott életvezetési tanácsadás is.

Több évtizedes múltja van annak a törekvésnek, hogy nagyvállalatok magas 
szintű orvosi ellátási rendszer segítségével a legkorszerűbb módszerekkel éven-
te-félévente átszűrik a vállalat összes dolgozóját, de különösen a vezetőket. Az 
ilyentevékenységre a cégeket anyagi megfontolások sarkallták, egyrészt a betegségek 
okozta termelés-kiesést, a kvalifikált munkaerők elvesztésének és helyettesítésének 
költségeit akarták megspórolni, másrészt különféle adókedvezmények, betegbizto-
sítási előnyök is sarkallták őket.

Ma egyre több a kritikus hang az ilyen szűrővizsgálatokkal (check up vizsgá-
latokkal) szemben, az egészségügyi munkában is terjedő költség-haszon szemlélet 
jegyében. A szűrővizsgálatok ugyanis egyre költségesebbek – különösen az új és iga-
zán hatékony módszerek -, ugyanakkor kényelmetlenek is (különféle endoszkópiás 
eljárások, pl. a gyomorrák korai felismeréséhez elengedhetetlen gasztroszkópia), 
vagy veszélyekkel is járnak (mint pl. a koszorúerek állapotát mérő terheléses eljá-
rások). A korai felismerésnek nem bizonyosodott be az a döntő gyógyítási előnye, 
amit korábban vártak tőle. Éppen ezért a szűrések helyett ma inkább a megelőzésre 
helyezik a hangsúlyt, és a betegbiztosítók, illetve az adóhatósági kedvezmények a 
megelőző programokat preferálják. Továbbra is lényeges a betegségek korai és leg-
korszerűbb kezelése.
 

Egészségfejlesztés

Az egészségfejlesztés olyan folyamat, amellyel az emberek képesek saját egész-
ségügyi állapotukat javítani. Nemcsak orvosi értelemben igyekszik meggátolni a 
betegségek kialakulását, hanem jobb életminőség kialakítását is szorgalmazza. Az 
Ottawai Charta megfogalmazásában (Ottawa, 1986. november 17-21.): „Az egész-
ségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az embereknek, közösségeknek, egész-
ségük fokozottabb kézbentartására és tökéletesítésére. A teljes fizikai, szellemi és 
szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek 
kell lennie arra, hogy megfogalmazza és megvalósítsa vágyait, kielégítse szükség-
leteit, és környezetével változzék vagy alkalmazkodjon ahhoz. Az egészséget tehát, 
mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az 
egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a 
testi képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csu-
pán az egészségügyi ágazat kötelezettsége.” 
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A neurotikus panaszoknak tulajdonképpen jelző funkciójuk van a személyiség 
számára, a személyiségrendszer belső diszharmóniáját, a személyiség és az emberi 
környezet közötti viszony ellentmondásait fejezik ki. Ugyanolyanok tehát, mint a 
testben a fájdalom. Nemcsak levezetnek a feszültségből, hanem változásra is kész-
tetnek, hiszen a tünet miatt bizonyos dolgokat abba kell hagyni, egyes dolgokról 
le kell mondani. Súlyosabb esetben segítséget kell kérni másoktól.

A prevenció (megelőzés) szintjei és egymásra épülése:
• primordiális (pl. kormányzati szintű dohányzásellenes intézkedések)
• elsődleges prevenció (pl. védőoltások)
• másodlagos prevenció (pl. diagnózisok)
• harmadlagos prevenció (rehabilitáció)

Napjainkban érzékelhető tendencia az egészségnevelés (felvilágosítás, életmód-
változtatás) és egészségképzés (pedagógiai tevékenység) hangsúlyosabbá válása.

A munkahelyi egészségfejlesztés területei

A munkahelyi egészségfejlesztés célja, hogy feltárja és kivédje, korrigálja a dol-
gozók egészségére veszélyes tényezőket, megelőzze az egészség romlását, a beteg-
séget.

A munkavégzés és az egészség közötti kapcsolat kétirányú lehet:
• A munka előnyös az egészség szempontjából (jövedelem, önbecsülés, tár- 
 sas kapcsolatok).
• A munkának vannak egészségre káros hatásai (anyagok, életmód, stressz).

A beteg dolgozók miatt a munkáltatóra súlyosabb költségek hárulnak. A program 
elsődleges célja a foglalkoztatottak egészségügyi állapotának javításával a munka-
hely kiadásainak csökkentése hosszabb távon.

A munkahelyi egészségfejlesztés fókuszában álló főbb egészségügyi problémák:
• dohányzás
• mozgásszegény életmód
• egészségtelen táplálkozás
• alkoholfogyasztás
• kábítószerhasználat
• stresszhatások
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A sikeres munkahelyi egészségfejlesztés feltételei és hozadékai a munkáltatók és 
munkavállalók számára: a nagyarányú részvétel, a dolgozók bevonása a tervezésbe, 
kivitelezésbe, értékelésbe.  Kívánatos, hogy a program minél több faktorral és min-
denkihez szóljon, személyes kapcsolattartások legyenek, és gyakorlati egészségvédő 
módszerek alkalmazása kerüljön bevezetésre a munkahelyen. Előnyös hatása, hogy 
javul a cég külső megítélése, nő a termelékenység, csökkennek a hiányzásból fa-
kadó költségek, pozitívan alakul a dolgozók kilépési aránya, csökken a fluktuáció, 
jobb lesz a munkahelyi légkör, javulnak a munkavállalói attitűdök, előremozdulnak 
a munkatársak közötti kapcsolatok. A dolgozók hozzájutnak egészségügyi szolgál-
tatásokhoz, ezáltal javul az egészségügyi állapotuk.

Az elmúlt évtizedekben a munkaadók újszerű érdeklődéssel fordultak dolgozóik 
felé. Új egészség-programok jelentek meg: megszaporodott az alkalmazottakat se-
gítő tanácsadások száma és köre, új módszereket vezettek be a munkahelyi egész-
ségvédelem területén. Az új egészség-etika jelentkezésének okai kettősek: gazdasági 
megfontolások (orvosi költségek csökkentése) és szociális/kulturális kontrollténye-
zők előretörése. Utóbbi a termelékenység ellenőrzése oly módon, hogy a folyamat-
ban a munkavállalók értékeit, attitűdjeit a fittség, az erő, a küzdés erősítése céljából 
formálják.

A munkahelyi egészségfejlesztés megközelítései, 
alkalmazott módszerei

Egyéni megközelítések, technikák és módszerek: 
• testmozgás és aktivitás ösztönzése
• relaxáció (önszabályzó rendszer, pszichikus egyensúly, helyreállító gyakor- 
 latok)
• biofeedback (relaxációt kísérő eljárás, testi visszacsatolás, változtatás)
• stresszkezelő tréning
• egyéb hasznos eszközök és módszerek: szűrés, tanácsadás, segítő programok 
 oktatás

Szervezeti megközelítés, vállalati szinten alkalmazva
Egyén és szervezet találkozási pontjára irányuló megközelítés, mint például a kogni-
tív-viselkedésközpontú megközelítés (egyéni nem megfelelő gondolkodási minták 
azonosítása).
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A munkahelyi egészségfejlesztés gyakorlati problémái az alábbi területeken jelent-
keznek:

• a dolgozók ellenállása és passzivitása
• alacsony részvételi arány a célzott programokon
• hozzáférés különbözősége a szervezet eltérő szintjein
• orvosi titoktartás kérdése (az információk bizalmas kezelése, diszkréció)

A személyiség és az interperszonális viszonyok

Még az egyszerű, monoton munkakör is bonyolult emberi környezetben zaj-
lik. Különböző társadalmi rétegek, személyiségtípusok, életmódok, egzisztenciák 
koncentrálódnak a munkahelyeken. A munkahely ismétlődő érintkezéseket ered-
ményez más emberekkel, ami állandóan formálja a munkahely humánus légkörét. 
Lényeges a dolgozók között a helyes szervezeten belüli viselkedés fejlesztése és ko-
ordinálása. 
A munkahelyen belüli emberi kapcsolatok minősége befolyásolja a pszichés közér-
zetünket. Gyakori jelenség, hogy az emberek panaszkodnak a munkahelyükre, kol-
légáik nem megfelelő viselkedésére.  Neurotikus betegek anamnézisében olvasható, 
hogy egészségügyi állapotukat kiváltképpen a munkahelyi problémáikkal indokol-
ják.

Mobbing - pszichoterror

A munkahelyi mobbing vagy pszichoterror olyan konfl iktus, amelynek során 
egyeseket a kollégáik és/vagy vezetőik gyakran és hosszabb időn át különböző in-
zultusoknak, zaklatásoknak, molesztálásnak tesznek ki. Ennek következményeként 
az érintetteknél sok esetben pszichikus megbetegedések lépnek fel. A következmény 
az, hogy az esetek egy részénél az érintett személyek véglegesen kikerülnek a munka 
világából.

A pszichoterror előfordulásával kapcsolatos nyugat-európai kutatások során azt 
találták, hogy a dolgozó népesség mintegy 3-4%-a szenved ettől a problémától. Ál-
talános tendencia, hogy a pszichoterror a közhivatalokban nagyobb az átlagosnál. 

A munkahely önmagában senkit sem tesz pszichotikussá vagy neurotikussá, 
de előfordulhat, hogy a személyiség egyensúlyzavarát súlyosbítja vagy enyhíti. A 
munkahely és a személyiség relációjában mindkét fél konfl iktusokat generálhat, 
felerősíthet, visszafordíthat. Előbbi sokat tehet annak érdekében, hogy a mun-
ka mentálhigiénés szempontból előnyös, pozitív legyen és ne károsító. A modern 
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üzemszervezési szemlélet is megköveteli, hogy a munkahelyet a dolgozó számára 
mentálhigiénés szempontból a legelőnyösebbé tegyék. A pozitív munkahelyi vi-
szonyulás és viselkedés fontos és megtérülő tevékenység.  A dolgozó akkor képes 
a legjobb teljesítményre, ha munkahelyével való viszonya optimális. Azonosulása 
szervezeti érdek. 

A munkahelyi terror romboló folyamata legtöbbször valamilyen meg nem be-
szélt és fel nem oldott konfliktussal indul. Ha ez nincsen kellően kibontva, meg-
tárgyalva, ha végső esetben nem avatkozik be a munkahelyi vezető, akkor a helyzet 
rövid idő alatt elmérgesedik. Általában a megtámadott jön ki rosszul a helyzetből, 
hiszen - mivel a közvetlen környezete őt látja konfliktusos embernek - a munkatár-
sak elfordulnak tőle, esetleg maga a vezető is nyomást gyakorol rá. 

A mobbingot elszenvedők munkateljesítménye, meglepő módon, jó ideig nem 
csökken a pszichikai terror alatt. Bár nem szeretnek bejárni dolgozni, a munkatár-
sak a rájuk kiosztott feladatokat ugyanolyan jól végzik, mint korábban. Éppen ezért 
nehéz idejében észrevenni a mobbingot.
A folyamat vége egyértelmű: akit tartósan ilyen jellegű nyomás alá helyeznek, annak 
először csökken a munkateljesítménye, nő a hiányzásainak és a betegszabadságainak 
a száma, majd mivel általában nem rendeződik a helyzet, végül otthagyja a céget. 
Mobbinghoz vezető faktor lehet a munkahelyi kultúra bármely tényezője, hiányos-
sága - például nem konstruktív konfliktuskezelési minták -, amik egyik lehetséges 
következménye a rossz munkahelyi légkör vagy a vezetők humán területen való 
képzetlensége, de a végtelenített munkaidő is.

A pszichoterror kialakulásának lehetséges kiváltó okai a munkaszervezetben:
• munkaszervezési hiányosságok miatt fellépő stressz, túlzott felelősséggel  
 járó beosztás
• a támadó nagy tekintélye, erős pozíciója, amely megengedi mások hoszidőn 
 keresztül tartó üldözését
• a vezetők elméleti és gyakorlati ismereteinek hiánya a szociális konfliktusok 
 terén, miáltal a fellépő pszichoterrort nem képesek annak korai szakaszában 
 leállítani

Az azonos szintű munkatársak egymás elleni támadásainak többnyire a következő 
okai lehetnek:

• a munkacsoport megpróbálja az új tagot beilleszkedésre kényszeríteni
• személyes ellenségeskedés, ellenszenv
• a munkacsoport szórakozásból kipécéz valakit
• a szociálisan hátrányos helyzetűek kigúnyolása, bosszantása
• a másság iránti tolerancia hiánya
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A támadó vezető esetében a vezető a beosztott munkatársak önállóságát indo-
kolatlanul korlátozza, és esetenként durva, agresszív, lekezelő magatartást tanúsít. 
Ehhez a rugalmatlan, autokratikus vezetési stílushoz hozzátartozik, hogy a vezető 
is kiszolgáltatott lehet bizonyos körülményeknek, jelen lehetnek fokozottan terhe-
lő hatások, amelyek befolyásolják a magatartását. Az esetek hátterében rendszerint 
a munkahely általános szervezési és irányítási rendszerével kapcsolatos problémák 
állnak.

Tünetek, a pszichoterror kialakulására utaló korai jelei:
• kedvetlenség és az érdeklődés csökkenése a feladatok iránt
• az együttműködésben nehézségek keletkeznek, egymással versengő kisebb  
 csoportok alakulnak ki
• presztízsviták jönnek létre
• a munkateljesítmény mind mennyiségileg, mind minőségileg csökken
• csökken az íratlan szabályok tisztelete, ami bizonytalanságot és intenzív  
 stresszreakciókat eredményez 
• hibázások, csökken a koncentrációs- és adaptációs készség
• megnövekszik a rövid ideig tartó betegállományok száma, megnő a fl uktuáció

Az egyén szintjén a pszichoterror átélésének elsődlegesen testi tünetei vannak. A 
tünetek nagyon korán, akár már 1-2 nap után is jelentkezhetnek, többnyire csopor-
tosan:

• térdremegés
• tenyérizzadás
• szájkiszáradás
• rendszeretlen szívdobogás
• koncentrálási nehézség

A hosszantartó szociális nyomás és az egyre fenyegetőbb helyzet hatására egy-
re több fi zikai és pszichoszomatikus zavar keletkezik. Általában 1 és 2 év között 
jelentkezik az általános szorongás tünetegyüttese. Ha a terhelés még tovább tart, 
az állapot krónikussá válhat, ilyenkor már nagyon nehéz segíteni a pszichoterror 
áldozatain, és fóbia, depressziós zavar, végül tartós személyiségtorzulás léphet fel. 

Pszichoterror-ellenes intézkedések

A mobbingot régebben magánügyként kezelték, ma már az ilyen eseteket inkább 
vállalati ügynek tekintik, és jelentős erőforrás-kiesésként értékelik. A munkahelyi 
terror megfelelő képzésekkel, szervezetfejlesztési technikákkal megelőzhető. 
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Egyrészt megszüntethetők a felelős vezetők képzettségi/műveltségi hiányosságai, 
másrészt elérhető a kívánt szemléletváltozás is. A legfontosabb, hogy olyan mun-
ka- és szervezeti viszonyokat alakítsanak ki, amelyekkel elkerülhetők a szükségtelen 
konfliktusok, a súlyosabb stresszek, a megbetegedések. Így a pszichoterror megelőz-
hető, megszüntethető és hátrányos következményei csökkenthetők.

A vezetésnek határozottan be kell avatkozni, ha pszichoterrorra utaló jelet észlel. 
Ennek az a feltétele, hogy a vezetők megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek az 
agresszív szándékú kommunikációs viselkedés első jeleinek felismerésére. Lénye-
ges, hogy a vezetők és a dolgozók megfelelően tájékoztatva legyenek a pszichoterror 
veszélyességéről, mert ez már önmagában is azt eredményezheti, hogy az alkalmi 
konfliktusok spontán kiterjedése pszichoterrorrá megakadályozható.

Fontos továbbá, hogy az alkalmazottak biztosak legyenek abban, hogy negatív 
következmények nélkül elmondhatják a panaszaikat, és azt is tudniuk kell, hogy 
panaszaikkal hova fordulhatnak. Annak a személynek pedig, akihez mennek, tud-
nia kell, hogy mi a teendője. Tehát olyan rendszerre van szükség, ahol az ilyenfajta 
problémák ellenőrzés mellett és meghatározott stratégia szerint megoldhatók.

Komplex munkahelyi stressz kezelési stratégia

A munkahelyi stressz hatásainak kezeléséhez és visszaszorításához a vezetők és 
a munkavállalók együttműködésére van szükség. Egyre több olyan szervezet van, 
ahol megpróbálnak aktívan tenni valamit a stressz ellen. A gond az, hogy a kiváltó 
okok megszűntetése helyett inkább arra összpontosítanak, hogy a dolgozókat meg-
tanítsák a stressz kezelésére.

Azt senki sem vitatja, hogy tenni kell valamit a stressz ellen. A stressz depressziót 
és szorongást idéz elő az emberekben, amely elől gyakran az alkoholhoz és a ni-
kotinhoz menekül az ember. Tartós stressz hatására pszichoszomatikus betegségek 
alakulhatnak ki.

A kutatások a munkával kapcsolatos stressznek hat forrását határozták meg:
• a munkakör követelményei; 
• kontroll (a munkavállalónak mekkora befolyása van a munkájára); 
• támogatás (a vezetők és a munkatársak részéről); 
• emberi kapcsolatok (pl. lelki terror); 
• szerep (tisztában vannak-e a munkavállalók azzal, mit várnak el tőlük); 
• változás (pl. az átszervezés jelentős stresszforrás lehet). 
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Ez a hat forrás a szervezeteknek olyan támpontot kínál, amelyek alapján lemér-
hetik, hogy milyen haladást értek el az elsődleges intervenció, azaz a szervezeten 
belüli stresszforrások megszüntetése terén.

A stressz kezelésénél nem feltétlenül az a megfelelő módszer, ha az érintett egyén-
re összpontosítanak. Jó példa erre az a bérszámfejtő, aki végigdolgozza az ebédidőt, 
és késő estig túlórázik, hogy átrágja magát az egyre növekvő munkahegyen. Min-
dennap dühös munkásokkal kell vitáznia, akik azt állítják, hogy nem jól számolták 
el az előző heti pótlékjukat. Mindennap szembe kell néznie egyre többet követelő 
főnökével, és egy olyan számítógéppel kell elboldogulnia, amely mindig akkor rob-
ban le, amikor éppen elmentené az utolsó órai munkáját. De nem elég, hogy a mun-
kája megterhelő, a jelzáloghitelt is fi zetnie kell, tehát ami kis nyugalma maradna, 
azt tönkreteszik azok a pletykák, hogy a munkáját hamarosan bérmunkában végez-
tetik majd. Mindezt fi gyelembe véve az utolsó dolog, amire vágyik, hogy valaki azt 
mondja neki, járjon jógatanfolyamra és egyen több salátát.

A vezetőség elkötelezettsége

Ez nem csupán egyes vezetők (noha ez is fontos), hanem a teljes felső vezetés 
mint testület elkötelezettségét jelenti, hiszen ők rendelkeznek a vállalat erőforrásai 
felett. A felső vezetőknek nemcsak a források biztosításában lehet fontos szerepük, 
hanem abban is, hogy személyes elkötelezettségükkel példát mutassanak a dolgo-
zóknak. Ha a vezetők maguk is részt vesznek ilyen stresszkezelő tanfolyamokon, 
akkor jó esély van rá, hogy a beosztottak követni fogják őket.

Kockázatfelmérés

A munkavédelmi szakemberek mindent tudnak a kockázatfelmérés alapelveiről. 
Azzal is tisztában vannak, hogyan kell ezeket az alapelveket alkalmazni a munka-
helyek kialakításában, a berendezések biztonságos működtetésében, a tűzvédelmi 
előírások kidolgozásában. A stressz a legtöbb munkavédelmi szakember számára 
új terület, ahol speciális szaktudásra van szükség. Számos szervezetben a közvetlen 
vezetők feladata a stresszforrások azonosítása. Ez nem feltétlenül jó megoldás, kü-
lönösen ha éppen a közvetlen vezetők a stressz legfőbb okai. Ezt a problémát úgy 
lehet kiküszöbölni, hogy a munkavédelmi osztály közbelép, ha jó oka van feltéte-
lezni, hogy a kockázatfelmérést végző vezető is jelentős stressztényező. Egy másik 
megoldás az lehet, ha a stressz-felmérést külső tanácsadókra bízzák, akik a dolgozók 
válaszait bizalmasan kezelik.
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Stresszmegelőzési stratégia és program

Azok a szervezetek képesek a legjobban kezelni a stresszt, amelyek háromféle 
szakértőgárdát - foglalkozás-egészségügyi, humánpolitikai és munkavédelmi szak-
embereket - alkalmaznak. Azok a stratégiák, amelyek ezeknek a szakterületeknek 
csupán az egyikére támaszkodnak, valószínűleg jóval kevésbé lesznek sikeresek. A 
stressz csökkentésére tett intézkedések eredményességét különféle mutatók alapján 
figyelemmel lehet kísérni. Ilyen mutató például a betegség miatti hiányzások gyako-
risága, a stressz okozta korai nyugdíjba vonulások száma, a munkaerő-elvándorlás, 
sőt a balesetek aránya is. (ez utóbbi a figyelem hiányát jelzi.)

A stressz mértékét attitűdvizsgálatokkal lehet felmérni. Ez azt jelenti, hogy 
– pl. a távozó dolgozók kikérdezésével, a létszám alakulásának elemzésével, a 
teljesítményértékeléshez készített interjúk adatai alapján – megvizsgálják a 
dolgozókelégedetlenségére utaló jeleket és megnyilvánulásokat.

Résztvevői szemlélet

A stressz kezeléséhez mindenkit be kell vonni. Ez az alábbiak révén érhető el:
• a vezetők képzése a stressztudatos szemléletre; 
• a dolgozók részvétele a felmérésekben; 
• fókuszcsoportok szervezése; 
• a teljesítményértékelések felhasználása a stresszel kapcsolatos kérdések  
 megvitatására; 
• „szakértői hálózatok” működtetése. 

A vezetőket fel kell készíteni arra, hogy felismerjék beosztottaiknál a stressz tüneteit, 
azonosítani tudják a kiváltó okokat, és tudják, mit lehet kezdeni a meglévő stresszel, 
hogyan lehet megelőzni a jövőbeni stresszt. A felmérések készítése hatékony eszköz 
lehet arra, hogy a dolgozókat bevonják a stresszkezelés folyamataiba. A kérdések 
nagyon széles körűek lehetnek és folyamatosan változhatnak, de bizonyos alapvető 
kérdéseknek változatlannak kell maradniuk ahhoz, hogy a tendenciákat fel lehessen 
vázolni. A stresszfelmérő kérdőív lényeges kérdései lehetnek az alábbiak:

• Tisztában van Ön azzal, hogy melyek a munkaköri feladatai? 
• Tisztában van Ön azzal, hogy milyen eredményeket várnak el Öntől? 
• Úgy érzi, hogy rendelkezik a munkaköre ellátásához szükséges készségek kel? 
• Hozzá tud jutni a munkavégzéséhez szükséges információkhoz? 
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• A fizikai környezet, amelyben dolgozik, lehetővé teszi, hogy elvégezze a  
 munkáját? 
• Rendelkezik Ön a szükséges hatáskörrel ahhoz, hogy ellássa a munkáját? 
• Úgy érzi, hogy a feladatai ellátásával kapcsolatos véleményét fi gyelembe ve- 
 szik?

A fókuszcsoportok mind a munkavállalók bevonására, mind pedig a stresszel 
kapcsolatos információk gyűjtésére alkalmasak. A fókuszcsoportok az alábbi három 
fő témakörre összpontosítanak:

• Ön szerint melyek a stressz kiváltó okai? 
• Ön a stressznek milyen jeleivel találkozik a munkahelyén? 
• A szervezet egyes részlegei – foglalkozás-egészségügy, oktatás, humánpoli- 
 tika, közvetlen vezetők, felső vezetők – min javíthatnának, fejleszthetnének 
 illetve változtathatnának annak érdekében, hogy kisebb legyen a nyomás  
 a munkahelyen?

Vannak szervezetek, amelyek önkéntes „szakértői hálózatot” hoztak létre a dol-
gozóikból, akik alapvető tanácsadási képzésben részesültek, és így segítséget és tá-
mogatást tudnak nyújtani a munkatársaiknak. Ez a hálózat azért különösen értékes, 
mivel lehetőséget kínál a munkavállalóknak, hogy olyan kérdéseket vitassanak meg 
egymással, amelyeket a főnökeikkel talán nem szívesen beszélnének meg. Hasonló 
hálózatot lehet létrehozni külső tanácsadó szakemberekből is.

A felső vezetés elkötelezettsége, a hatékony kockázatfelmérés, a stratégiai terve-
zés és a dolgozók bevonása mind nagyon fontos, de elérkezik az a pont, amikor a 
szervezetnek ténylegesen tennie kell valamit a stressz ellen: gyakorlati lépésekre van 
szükség.

A konkrét intézkedések (intervenció)

A stressz kezelése érdekében tett tényleges intézkedéseket intervenciónak neve-
zik. Az intervenció három lehetséges szintje:

• elsődleges – célja a szervezetben meglévő stresszforrások megszüntetése 
• másodlagos – megpróbál segíteni abban, hogy az egyének felismerjék és ke- 
 zeljék az őket érő stresszt 
• harmadlagos – rehabilitálja azokat, akik nem tudtak megbirkózni a stresszel

A legfontosabb az elsődleges intervenció, mivel ennek célja, hogy a stresszt a for-
rásánál, lehetőleg a tényleges stresszhelyzet kialakulása előtt szüntesse meg.  Gyak-
ran ez jelenti a legnehezebb feladatot. Az elsődleges intervenció jelenleg nem kap
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kellő hangsúlyt, részben azért, mert a döntéshozók nem ismerik fel közvetlen érde-
keltségüket. Léteznek azonban olyan szervezetek, amelyek az elsődleges interven-
ció terén hasznos és sikeres példákkal szolgálhatnak. Vannak olyan munkahelyek, 
ahol a szolgálati és a pihenőidő hosszának, vagy a műszakbeosztásnak a módosí-
tásával jelentősen csökkenthető a stressz. Máshol a szükséges információk köny-
nyebb hozzáférhetőségének vagy a nagyobb autonómiának a biztosítása jelentheti a 
megoldást. A megfelelő intézkedésekre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a veze-
tők elkötelezettek a stressz csökkentése mellett, és folyamatosan együttműködnek a 
beosztottakkal. Gyengébb munkahelyi stresszterhelés mellett kevesebb a személyek 
által megélt tényleges stressz.

A másodlagos intervenciónak az a célja, hogy a dolgozókat olyan életvitelre 
ösztönözze, amely a stresszel szemben ellenállóbbá teszi őket, és könnyebbé te-
szi számukra a stressz kezelését. Erre példák az egészséges életmód programok, a 
stressz-tanácsadás, a szociális segítőcsoportok működtetése, a képzés és az infor-
mációnyújtás.

A harmadlagos intervenció azokon az embereken igyekszik segíteni, akiket már 
megbetegített a stressz. Például olyan metróvezetőknek nyújtanak tanácsadást, akik 
egy öngyilkos elgázolása miatt poszttraumás stressz betegségben szenvednek.

A szervezeti szintű intézkedések a stressz okát, forrását célozzák meg. Különösen 
fontos lenne szervezeti szempontból az alábbi szempontok érvényesítése (Szellő Já-
nos, Helyzetértékelő tanulmányok 2014):

• A főbb munkahelyi stresszorok, szervezeti terhelések redukálása, negatív  
 hatásainak csökkentése (pszichoszociális kockázatcsökkentés).
• A védőfaktorok, támogató tényezők fejlesztése, melyek adott - nem kiiktat- 
 ható – munkahelyi stresszor káros következményeit mérsékelhetik, valamint 
 mozgósítják a szervezeti erőforrásokat.
• Az egyénre fókuszáló munkahelyi stresszkezelés, a másodlagos prevenciós  
 intézkedések és beavatkozások.
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IV. A pszichésen akadályozott szemé-
lyek munkaerő-piaci lehetőségei

A pszichés akadályozottság kategóriába jelentősen eltérő megjelenési formájú és 
súlyosságú tünetekkel, jellemzőkkel bíró pszichiátriai megbetegedések tartoznak. 
Éppen ezért nehezen általánosíthatóak a különböző pszichés akadályozottságoknak 
a munkaerő-piaci státuszra gyakorolt hatásai. Előfordul, hogy például schizophrenia 
diagnózissal, megfelelő gyógyszeres kezelés mellett valaki teljes értékű munkát tud 
végezni a nyílt munkaerőpiacon, de arra is látunk példát, amikor a diagnózis alap-
ján nem súlyos depresszió olyan hatásokat hoz létre a személy motivációs rendsze-
rében, ami a tartós munkavégzésre lényegében képtelenné teszi. Ha a munkaköri 
jellemzőknek való megfelelés szempontjából nézzük, egyes betegeknél túlzott meg-
terhelést jelenthet a közösségben végzett, fokozott együttműködést igénylő munka, 
más esetekben, - például gyakran, amikor a munkanélküliségre adott reakcióként 
kialakult depresszióval állunk szemben – a csoportban végzett munkának terápiás, a 
gyógyulást elősegítő hatása lehet. Rendkívül fontos ezért a betegség jellemzőinek, az 
egyén tulajdonságainak és az elhelyezkedés szempontjából számításba vehető mun-
kakörök sajátosságainak ismeretében az alapos mérlegelés.

Közös jellemző a pszichés akadályozottakkal szembeni, a társadalomban meg-
jelenő előítélet, bizalmatlanság, stigmatizálás, ami jelentősen nehezíti helyzetüket a 
munkaerőpiacon. A megváltozott munkaképességűek közül a legnagyobb elutasítás 
a mentális problémákkal küzdőket éri. (Colella, Stona, 2005. ismerteti Soós, Veress 
2010.) Megmutatkoznak ezek a jelenségek abban is, hogy a munkaadók részéről 
hiányzik a foglalkoztatásukra való szándék, de abban is, ha foglalkoztatásuk még-
is megvalósul, nehezített a munkahelyi közösségbe való beilleszkedésük, közvetlen 
munkatársaik részéről gyakran elutasítást, a bizalmatlanságból fakadó távolságtar-
tást érezhetnek. Ezeknek a negatív jelenségeknek a hátterében jelentős részben az 
információhiány áll.

Ideális esetben a foglakozási rehabilitáció team – munka, szerepe lehet ebben 
a foglalkozás –egészségügyi szakorvosnak, pszichiáter szakorvosnak, a munkál-
tatónak, szükség szerint mentornak és szociális rehabilitációs szükségletek esetén 
a családsegítő szolgálatnak, szociális munkásnak a munkáját is igénybe veheti. A 
munkáltatónak önmagában nincsenek meg az eszközei arra, hogy egy pszichésen 
akadályozott személynek felmérje a kompetenciáit, rehabilitációs szükségleteit. Eb-
ben segítséget kaphat a területen esetlegesen működő, a témakörrel foglalkozó civil 
szervezetektől, de elmondható, hogy a munkaügyi központok egy része is rendelkezik 
a kompetenciák, képességek mérését lehetővé tevő eszközrendszerrel és szakemberrel.
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A pszichésen akadályozottak foglalkozási rehabilitációjánál számolni kell azzal, 
hogy jelentős részük tartósan munkanélküli, ami további nehézséget okoz a moti-
válásuk, újra munkába állításuk során. Önmagában a tartós munkanélküliség pszi-
chiátriai megbetegedéseket okozhat. Körükben gyakoribbak a reaktív depressziós 
megbetegedések, szorongásos tünetek, pszichoszomatikus megbetegedések, szen-
vedélybetegségek (alkohol, vagy gyógyszerfüggés.) Korábban meglévő pszichiátriai 
megbetegedés esetén további állapotromlást idézhet elő a munka elvesztése.

A foglalkozási rehabilitáció célja a megváltozott munkaképességű vagy fogya-
tékkal élő személy képességeivel, adottságaival elérhető legmagasabb szintű foglal-
koztatás elérése. Gyakran találkozunk azzal, hogy a megváltozott munkaképessé-
gűek számára elérhető munkakörök jelentős része a képességeknek csak szűk körét 
igényli, a tevékenység egyszerű, néhány mozdulatsorból álló feladatok monoton 
ismétlődéséből áll. Ez nem segíti elő a képességek fejlesztését, sőt, a monotónia, 
mint stresszforrás, maga is oka lehet pszichiátriai megbetegedéseknek. A psziché-
sen akadályozott személyek egy részének kifejezetten rossz a monotóniatűrése. 
Természetesen vannak olyanok is, akik számára ezek a munkakörök megfelelőek, a 
monotóniatűrésük jó, a képességeikkel összhangban vannak a munkaköri feladatok. 

A foglalkozási rehabilitáció egyszerűbb lehetősége, ha a foglalkoztatónál meg-
lévő munkakörök kompetenciaigényéhez keresünk a megváltozott munkaképessé-
gűek csoportjából alkalmas, vagy a rehabilitációs foglalkozások által alkalmassá tett 
munkavállalót. További lehetőséget nyújt a munkakörök alakítása a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók igényeihez. Lényegében a munkakör áttervezésé-
ről van szó. Olyan tevékenységekkel bővítjük a munkakört, amelynek elvégzésére 
alkalmas a megváltozott munkaképességű személy, a feladatok megosztását pedig 
úgy alakítjuk, hogy a túlzott megterhelést jelentő feladatokat, vagy amelyekhez 
nem rendelkezik megfelelő kompetenciákkal, más munkakörhöz kapcsoljuk, vagy 
a munkakörben dolgozó másik személyre bízzuk. Fontos megjegyezni, hogy a mun-
kakörtervezés alatt nem a munkakörök tartalmának leszűkítését vagy specializáció-
ját értjük, hanem éppen a munkakör bővítését olyan irányban, amely lehetővé teszi, 
hogy a meglévő vagy rehabilitált képességeit minél több területen, változatosabb 
feladatok mentén tudja hasznosítani. (Kun 2010.) Miért éri meg mindez a mun-
káltatónak? Egyrészt hozzájárul a dolgozók elégedettségének növeléséhez, amely 
a szervezet iránti elkötelezettség és lojalitás alapja lehet. (Poór, Karoliny 2000. is-
merteti Kun 2010.) Másrészt, mint megváltozott munkaképességűeket, köztük 
pszichésen akadályozott embereket foglalkoztató, felelősségvállalással rendelkező 
befogadó munkahely, növelheti a társadalmon belüli ismertségét, presztízsét, pozi-
tív arculatát.
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A munkakör-elemzés jelentősége a pszichiátriai 
betegek foglalkozási rehabilitációjában

A munkakör-elemzés a szervezetek humánpolitikai rendszere kialakításának 
alapvető építőköve, hiszen ezzel az eszközzel pontos, részletes és módszeres infor-
mációkat gyűjthetünk a szervezet munkaköreiről. Néhány példa a felhasználására:

• munkaköri leírások kidolgozása
• a munkakörben dolgozóktól elvárt szakmai és viselkedésbeli kritériumok  
 meghatározása
• teljesítményértékelési szempontok kidolgozása
• a kiválasztási eljárás kialakítása

A munkakörelemzés többféle módszerrel lehetséges, ilyen például: megfi gye-
lés, munkanapló vezetése, dokumentumelemzés, munkanap- fényképezés, interjú, 
kérdőív stb. Az egységes módszertan kialakításának és az időgazdálkodás szem-
pontjának a fi gyelembevételével ez a kézikönyv a kérdőíves módszer használatát 
ismerteti. A munkakör-elemző kérdőív az Equal TE IS (E/35) projekt keretében 
kidolgozott terméken alapul. (Kun, Szászvári, Zétényi 2008.)

Témakörünk szempontjából a munkakör-elemzés hatékony eszköze azon mun-
kakörök azonosításának, amelyekben a különböző pszichésen akadályozott sze-
mélyek eredményesen képesek munkát végezni. Segítségével feltárhatók, milyen 
kompetenciák szükségesek a munkaköri feladatok teljesítéséhez, és milyen terhelő 
tényezőkkel kell számolni a munkavégzés során. A kérdőív nem csak a pszichésen 
akadályozottak, hanem egyéb betegségek következtében megváltozott munkaké-
pességű személyek foglalkozási rehabilitációja során is alkalmazható. Használatá-
val csökkenthető a megváltozott munkaképességűekkel szembeni munkaerő-piaci 
diszkrimináció: a kiválasztás így az elemzések alapján feltárt objektív tényezőkön 
és nem az előítéleteken alapul.

Mint ahogy a megváltozott munkaképességű dolgozók jelentős része, úgy a 
pszichésen akadályozottak is gyakran a középfokúnál alacsonyabb végzettséget 
igénylő munkakörökben vagy betanított munkásként tudnak elhelyezkedni. Ezek-
ben a munkakörökben a manuális képességeknek, a fi gyelemkoncentrációnak 
vagy monotónia-tűrésnek nagy szerepe van az eredményes munkavégzésben, a 
kérdőív ennek megfelelően ezekre a tényezőkre is kitér.
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A kérdőív kompetencia alapú megközelítést használ, így szükséges néhány szót 
ejteni a kompetenciákról. Mivel sokféle értelemben használt, divatos, így szeman-
tikailag „túlterhelt” kifejezésről van szó, meg kell határoznunk, milyen értelemben 
használjuk a fogalmat:

A kompetenciák olyan alapvető, meghatározó személyes tulajdonságok, készsé-
gek, képességek, magatartások, amelyek szükségesek a teljesítményelvárások eléré-
séhez egy adott munkakörben. A kompetenciáknak különböző összetevői, szintjei 
vannak:

• Motiváció: a cselekvés, viselkedés hátterében álló hajtóerő, vágyak, kívánsá 
 gok, célok
• Állandó személyiségvonások: a személyiség stabil tulajdonságai, jellem- 
 zői. A helyzetekre adott, az egyénre jellemző megnyilvánulásokban, jellem- 
 ző viselkedésekben mutatkozik meg
• Énkép: a személy önmagáról alkotott képe, az, hogy milyennek látja, gon- 
 dolja magát. Az énképbe, én fogalomba tartoznak a személy értékei, attitűd- 
 jei, így befolyásolják az észlelését, viselkedését
• Készség: a tudatos tevékenység automatizált része, amely gyakorlás útján  
 jön létre és a fizikai és szellemi feladatok teljesítésének képességét adják
• Ismeret: az élet folyamán felhalmozódó tudás, tapasztalat

A kompetencia egyes összetevői, mint a készség és az ismeret, a felszínen megje-
lennek, a viselkedésben megfigyelhetőek, más összetevők, mint a személyiségvoná-
sok, motiváció, énkép, rejtve maradnak, közvetlenül nem elemezhetőek. 

A kompetencia-alapú munkaerő kiválasztás lényege, hogy a munkakör megkö-
vetelte kompetenciák és a személy kompetenciái között megfelelés legyen. Ehhez 
szükséges a munkakör kompetenciaigényének és a személy kompetenciáinak a fel-
mérése. Előbbinek az eszköze, mint láttuk, a munkakör-elemzés. A munkavállaló 
kompetenciáinak vizsgálatára több módszer ismert, a legadekvátabb az Értékelő 
Központ (Assessment-Center – AC). Ez olyan feladatsorból áll, ami modellezi a 
munkakör feladatait, lehetőséget nyújtva a csoportos feladatvégzés, együttműkö-
désen alapuló munkavégzés értékelésére is. A feladatmegoldás jellemzőit, a visel-
kedéses megnyilvánulásokat szakértői csoport meghatározott szempontok szerint 
megfigyeli és értékeli.

Gyakori kompetenciavizsgáló eszközök az önjellemző kérdőívek. Ezek kitölté-
se során a kompetenciák megnyilvánulásaira, összetevőire vonatkozó kérdések-
re kell válaszolni, vagy a kompetenciákra vonatkozó állításokat kell aszerint érté-
kelni, mennyire érzi azokat jellemzőnek saját magára a kérdőívet kitöltő személy.
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Pszichésen akadályozott személyek esetén a kompetenciákat vizsgáló önjellemző 
kérdőívek nem használhatóak. A betegségek gyakori jellemzője, hogy a személy én-
képe eltér a reálistól, fel-, vagy alulértékeli magát, így az eredmények nem használ-
hatóak a munkaerő-kiválasztás során. 

Meg kell említeni a képességvizsgáló teszteket, munkapróbákat, amelyek bár a 
kompetenciáknak egy-egy összetevőjét mérik, mégis használatosak a kiválasztási 
eljárások folyamatában. Ezekre a tesztekre jellemző, hogy valamilyen teljesítmény 
alapján következtetnek a vizsgálni kívánt képességre. (Például: kézügyesség vizsgá-
latánál azonos idő alatt hány darab kisméretű elemet tud áthelyezni vagy megfor-
gatni a vizsgált személy; vagy diszkriminációs képesség vizsgálatánál egy hasonló 
jeleket tartalmazó mezőből egységnyi időre mennyi megadott jelet tud kiválaszta-
ni, milyen hibaszázalékkal a vizsgált személy.) Az ilyen teszteknél arra kell fi gyelni, 
hogy az eredményt a mérni kívánt képességen kívül több egyéb tényező is befolyá-
solhatja, így például a saját teljesítménnyel kapcsolatos elvárások.
 

Egy depressziós, negatív énképű ember eleve a gyengébb eredményt anticipálja, 
és ez kihat a valódi, feladatban mutatott teljesítményre. A gyenge teszteredmény 
visszajelzése ezután az önértékelés további gyengülésével járhat. Ilyen esetekben a 
teljesítményteszteket mellőzni kell. A képességtesztek alapján történő kiválasztás 
eredményességét gyengítheti, hogy a kompetenciának csak egy összetevőjét méri: 
hiába rendelkezik valaki a munkakör feladatainak elvégzéséhez a megfelelő képes-
ségekkel, ha a motivációja hiányzik hozzá, például ha unalmasnak találja a feladato-
kat, gyengén teljesíthet és előbb-utóbb elhagyhatja a munkahelyet.

A pszichésen akadályozott munkavállalók kompetenciáinak megismerésében 
szerepe lehetne a komplex, rehabilitációt célzó programoknak, amelynek során a 
program személyzete – mentorok, humánszolgáltatók, pszichológus stb. – intenzí-
ven foglalkozik a bevontakkal, fejlődésüket nyomon követi. A kialakított szempont-
rendszer szerint értékelik a kompetenciájukat. A munkakör ismeretében így javas-
latot tehetnek arra, hogy megfelelő-e a pszichésen akadályozott személy számára.
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A munkakör-elemzési kérdőív kitöltése (Kun, 
Szászvári, Zétényi 2008.)

1.    Alapadatok:

A munkakör azonosítása szempontjából fontos adatokat tartalmazza
A munkakör megnevezése: az adott szervezetnél szereplő megnevezést kell hasz-
nálni.
A szervezet megnevezése: melyik szervezetnél található az elemzett munkakör
A szervezeti egység megnevezése: főosztály, osztály, csoport, részleg stb.
A szakterület megnevezése: akkor kell kitölteni, ha elkülöníti a munkaköröket, 
például a szervezeten belül a különböző szakterületeken azonos elnevezéssel, de el-
térő szakmai sajátosságokkal bíró munkakörök léteznek
A munkakör célja: néhány mondatban kell összefoglalni, hogy milyen fő 
célkitűzés(eke)t valósít meg a munkakör a szervezeti egységen belül.

2.    A munkakör feladatai:

A munkakör által ellátott, legfontosabbnak tartott, maximum hét faladat felsoro-
lása és az egyes feladatok havi munkaidőben megjelenő százalékos arányának meg-
határozása.

3.    Felkészültségi igény:

A témakör két csoportra van osztva: ismeretek és tapasztalat, gyakorlat
Ismeretek: valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatok.
Iskolai végzettség: a munkakör feladatainak ellátásához igényelt iskolai végzettségi 
szint feltüntetése.
Szakképzettség megnevezése: akkor kell kitölteni, ha a munkakör betöltése szak-
képzettséghez kötött.
Speciális ismeretek: a munkakör feladatainak ellátásához szükséges speciális isme-
retek. (A számítástechnikai ismereteket az informatikai munkaköröknél, a nyelvis-
meretet a tolmácsnál nem kell figyelembe venni, mivel azokban az esetekben ezek 
szakismeretnek minősülnek. A gépjármű-vezetői engedélyt akkor jelöljük be, ha a 
munkakör betöltéséhez feltételként kapcsolódik.)
Vezetői ismeret: vezetői munkaköröknél kell kitölteni. Pszichésen akadályozott 
személyek esetében a vezetői munkakör betöltése, illetve az ezzel járó felelősségvi-
selés nem javasolható. 
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Tapasztalat, gyakorlat: ha a munkakör esetében a szakmai- vagy vezetői tapasztalat 
megléte elengedhetetlenül szükséges, akkor kell fi gyelembe venni.
Szakmai tapasztalat: a munkakör faladatainak ellátásához hány éves szakmai ta-
pasztalatra van szükség. Csak olyan szakterületen eltöltött idő kapcsolódik ide, 
amelynek során a feladatok ellátásához szükséges szakmai és szervezeti tapasztala-
tokat meg lehet szerezni.

4.    Kapcsolattartás

A kapcsolattartás témaköre két területre oszlik: kommunikáció és együttműkö-
dés. A kapcsolattartás az egyik olyan terület, ahol a pszichésen akadályozott szemé-
lyek nagyobb köre számára nehézségek adódhatnak. A másik személlyel való kom-
munikáció, például egy ügyfélszolgálaton igényel bizonyos szintű empátiát, a másik 
fél felé való nyitottságot. A személyiségzavarok tág köre alacsony szintű empátiával 
jár, kevésbé nyitottak a másik ember problémáira, a kapcsolattartás folyamán meg-
jelenő konfl iktusok kezelése sem megfelelő a részükről. Ugyanígy azok számára, 
akik szoronganak a másik emberrel való kapcsolatfelvételtől, kommunikációtól, 
nem javasolhatóak az ilyen tevékenységgel járó munkakörök.

Kommunikáció: a munkafeladatok elvégzéséhez szükséges információk szerzése, 
továbbítása a szervezeten belül és kívül, az ehhez szükséges érthető, tömör, szabatos 
fogalmazás, logikus érvelés igénye. 
A kommunikáció gyakorisága: kell-e, és ha igen, milyen gyakorisággal kell kom-
munikálni. 
A kommunikáció környezete: a feladatok ellátása során szervezeten belül és/vagy 
szervezeten kívül kell-e kommunikálni. A szervezeten kívüli kommunikáció bár-
mely szervezeten kívüli személy, szervezet felé irányulhat.
A kommunikáció jellege: szóbeli és/vagy írásbeli kommunikáció tartozik-e a fel-
adatok ellátásához. 

A hatékony kommunikációhoz szükséges kompetenciák és 
fontosságuk. 

A beszéd, a szövegértés és az írás fontosságát kell itt értékelni. Egyes munkakö-
rökben a szövegértésnek, például szóbeli vagy írásban adott utasítások gyors felfo-
gása fontos, vagyis a dolgozó felé irányuló kommunikációnak van jelentősége, de 
a munkakör ellátása nem igényli a mások felé irányuló kommunikációt, beszédet. 
Ezek a munkakörök jó rehabilitációs lehetőséget biztosítanak a jó szövegértéssel 
bíró, de gyengén kommunikáló, a másik ember felé zárkózott, gyenge együttműkö-
déssel bíró, pszichésen akadályozott személyek számára.
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Együttműködés: a munkakör feladatainak ellátása érdekében történő együttdolgo-
zás, a munkavégzést elősegítő pozitív viszony kialakítása a vezetőkkel, munkatár-
sakkal, a szervezeti érdekek figyelembevételével. 
A szakmai együttműködés igénye. A munkafeladatok ellátása igényli-e a szakmai 
együttműködést.
Az együttműködő partnerek: külső és/vagy belső partnerekkel (személyekkel, 
szervezetekkel) kell-e együttműködni. Itt lehet jelölni az együttműködő partnerek 
számát is, vagyis hogy hány személy együttműködését igényli a feladatok ellátása. 
(Az egy feladat ellátásakor együttműködő személyek számát kell figyelembe venni, 
nem azt, hogy az adott munkakörben dolgozó összesen hány partnerrel működik 
együtt a munkája során.)
Az együttműködés gyakorisága: a munkafeladatok ellátásához milyen rendszeres-
séggel kell együttműködni (esetenként vagy gyakran).
Az együttműködést igénylő feladatok bonyolultsága: milyen bonyolultak, valamint 
mennyire újszerűek az együttműködést igénylő feladatok.
Rutinfeladat: csak egy szakterületet érintő, egy-két elemet tartalmazó, érdemi szak-
mai döntés meghozatalát nem igénylő feladat. 
Részben rutinfeladat: esetleg más szakterületet is érintő, érdemi szakmai döntés 
meghozatalát is igénylő feladat.
Részben újszerű: több elemből álló, esetleg több szakterületet érintő, bizonyos 
szakmai döntéshozatalt igénylő feladat.
Újszerű feladat: sokrétű, több elemből álló, különböző szakterületeket átölelő, több 
szintre kiterjedő, sorozatos szakmai döntéshozatalt igénylő feladat. 

Együttműködéshez szükséges kompetenciák és fontosságuk:
 
Az együttműködés, az alkalmazkodás és a konfliktuskezelés fontosságát kell itt érté-
kelni. Az alkalmazkodás akkor kerül előtérbe, ha az együttműködő partnerek száma 
nagyobb, a feladatok több újszerű elemet tartalmaznak. Amennyiben a konfliktus-
kezelés fontos, a munkakör nem javasolható a pszichésen akadályozott személyek 
számára.

5.    Felelősség
 

A felelősségi kör kiterjedése. Ebben a pontban azt kell jelölni, hogy a különböző 
felelősségtípusok közül melyek merülhetnek fel az elemzett munkakörökben. 

Saját munkavégzésért viselt felelősség: a szakmai feladat végrehajtásáért, a szak-
mai döntésekért, az információ továbbításáért és megőrzéséért viselt felelősséget 
jelenti.
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Munka- és tárgyi eszközökért viselt felelősség: a munkafeladat elvégzése során 
alkalmazott munkaeszközök épségének és működőképességének megőrzésére vo-
natkozik.
Emberekért viselt felelősség: a közvetlenül együtt dolgozó, valamint a munka-
feladatok elvégzéséhez valamilyen módon kapcsolódó személyek biztonságának, 
egészségének megóvásáért viselt felelősség.
Anyagiakért viselt felelősség: a munkafeladatok elvégzéséhez kapcsolódó vala-
mennyi, anyagiakban kifejezhető folyamatért, tárgyakért, eredményért stb. viselt 
felelősség.
Információkért viselt felelősség: a szükséges információk megszerzéséért, rend-
szerezéséért, közvetítéséért, alkalmazásáért és megőrzéséért viselt felelősség
Döntésekért viselt felelősség: a feladatok sikeres végrehajtását megalapozó és biz-
tosító döntésekre vonatkozik.
A szervezeti eredményért viselt felelősség: a munkafeladatok és folyamatok ered-
ményességére, a szervezeti célokkal összhangban levő produktivitásra vonatkozik.
A szervezet imázsáért viselt felelősség: a szervezet imázsának alakítási és befolyá-
solási lehetőségeiből adódó felelősséget értjük alatta.

A szakmai munkáért viselt felelősség: a szakmai feladatok ellátásával kapcsolatban 
kell megítélni az alapján, milyen következményekkel járhatnak a hibázási lehetősé-
gek.
A hiba következményeinek a mértéke: azt kell bejelölni, milyen jelentőségű követ-
kezményekkel járhat a hibázás.
Befolyásolt terület nagysága: meg kell ítélni, milyen területet érinthetnek a hibázás 
körülményei.

Felelősségvállalás kompetenciájának a fontossága: a kérdőív alapján feltárt jel-
lemzőknek megfelelően meg kell ítélni, milyen szintű felelősségvállalást igényel a 
munkakör. Elsősorban azt kell fi gyelembe venni, milyen következményekkel járhat 
a hibázás, mennyire nehezen helyrehozható és mekkora területre terjed ki az általa 
bekövetkezett kár. Minden munka jár bizonyos felelősséggel, gyakori hiba, hogy túl-
értékelik ennek jelentőségét, így kiszorítva a pszichésen akadályozott személyeket a 
munkakörből. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy pszichésen akadályozott sze-
mélyeket ne tegyünk ki a nagyobb felelősséggel járó stressznek.

6.   Probléma és feladatmegoldás

Ebben a témakörben a munkakörben felmerülő szakmai feladatok, kérdé-
sek, problémák komplexitását, bonyolultságát, a megoldáshoz szükséges gondol
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kodás módját, a szükséges információ megszerzésének nehézségét és feldolgozá-
suk folyamatát kell elemezni. A problémamegoldás olyan intellektuális képességek 
meglétét feltételezi, mint az információk elemzésének, rendszerezésének képessége, 
összefüggések felismerése, kreatív gondolkodás stb.

A feladatok jellege
A feladatok elvégzése során jelentkező problémák jellege, bonyolultsága: jelölni 
kell, hogy jellemzően egyszerű vagy bonyolult, összetett problémákat jelentő felada-
tokat kell-e a munkavégzés során megoldani.
Az elvégzendő feladatok jellege: jellemzően rutin, vagy újszerű megoldásokra 
van-e szükség a munkakörben
A feladatmegoldás önállóságának szintje: a feladatok megoldásával teljesen egye-
dül kell-e a dolgozónak megbirkóznia, amikor csak az eredmények ellenőrzése tör-
ténik meg, vagy kap segítséget a feladatmegoldás során, esetleg az önállóság teljesen 
hiányzik, a feladatvégzés állandó felügyelet és ellenőrzés mellett történik.
A probléma megoldásának lehetséges változatai: a megoldás eszközei és feltételei 
ismertek, vagy újszerű, kreatív megközelítésre van szükség.

Információszerzés és feldolgozás
Információgyűjtés formája: milyen lehetséges információgyűjtési módszerek al-
kalmazását igényli a feladatok megoldása. 
Információszerzés: az információk akkor állnak rendelkezésre, ha ismert helyről 
(például adatbázis) le kell őket olvasni, vagy pontosan tudható, hogy kinél található 
az információ. Nehezen megszerezhetők az információk, ha zavaró tényezők között 
kell beszerezni őket, például időnyomás, környezeti körülmények.
Feldolgozandó információ mennyisége: be kell jelölni, milyen mennyiségű infor-
mációt kell a feladatvégzés során feldolgozni. 

Probléma és feladatmegoldáshoz szükséges kompetenciák és fontosságuk
A problémamegoldás és a kreativitás kompetenciájának a fontosságát kell itt meg-
ítélni a témakör elemzése alapján.

7.   Terhelés

Ebben a témakörben a kedvezőtlen terheléssel foglalkozunk, aminek érzékelhető 
hatása van a dolgozó munkavégző képességére. A pszichésen akadályozott szemé-
lyek jelentős részére csökkent terhelhetőség jellemző, különösen a pszichés terhelő 
tényezők szempontjából, ezért kiemelkedően fontos ezen tényezők feltárása.
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Terhelés jellege és forrása
Fizikai terhelés: a munkafolyamatok jellegéből adódó izomterhelést és az esetleges 
védőruha használata okozta terhelést kell fi gyelembe venni. Be kell jelölni a kedve-
zőtlen terhelés előfordulásának gyakoriságát. 

Pszichés terhelés: a munkavégzés során fellépő, a munkafeladatok jellegéből adódó 
pszichés terhelést kell fi gyelembe venni. Jelölni kell, milyen kedvezőtlen terhelések 
fordulnak elő a munkakörben.

A pszichés terhelés forrásainak magyarázata: 
Baleseti veszély: a munkafolyamat egészére vagy annak egy szakaszára kiterjedő, 
fokozott mértékű baleseti veszély, mely hibás döntés vagy döntések következtében 
léphet fel súlyosan veszélyeztetve a munkavégző és környezete testi épségét. Ide tar-
tozik minden olyan munkafolyamat, amely súlyos és közvetlen baleseti veszéllyel jár: 
mentési tevékenység, magasban végzett munka, veszélyes gépekkel való munka stb.
Időnyomás: a munkavégzés időbeli lefolyását korlátozó külső tényező, mely függet-
len a munkafeladat egyén által kialakított idői szükségletétől (határidők, feladatok 
időbeli torlódása, stb.).
Készenlét: éberségi-, fi gyelmi- és cselekvési szint folyamatos fenntartása előre meg 
nem határozott feladatok megoldása érdekében (pl. ügyeleti tevékenység).
Bezártság érzés: az a pszichés feszültség, mely az egyén mozgásterének fi zikális 
korlátozottságából, a személyi környezettől való elzártságából adódik (szűk, zárt 
térben egyedül végzett munka vagy folyamatos tartózkodás, pl. talajszint alatt vég-
zett munka).
Döntési kényszer: minden olyan feladathelyzet, melynek felelősségteljes megoldása 
időben és térben erősen korlátozott, meg nem kerülhető (mentés szervezés vagy 
egyéb, szoros határidőkben végzett egyéb szervezői tevékenység stb.).
Idegen környezet: a megszokott, komfortos környezet tartós hiánya, idegen kör-
nyezethez való alkalmazkodás szükségessége.
Változó munkaterhelés: az elvégzendő feladatok mennyiségének időbeli elosztása 
nem kiegyensúlyozott.
Szerepkonfl iktus: az egyén erkölcsi, etikai beállítódás- és magatartásmódjától el-
lentétes, a munkafeladat vagy pozíció által megkívánt viselkedésmód okozta pszi-
chés feszültség.
Monotónia: a munkakörben folyamatosan ismétlődő feladatok sorozatát kell elvé-
gezni, változatosság nélkül.
Teljesítménykényszer: ki nem mondott magas elvárásoknak való megfelelés kény-
szere, vagy normarendszer mellett végzett munka. A felmutatott eredmények alap-
ján szigorúan mérik a munkaerő értékét.
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Ügyfélkapcsolati terhelés: a mindennapos munkában jelenlévő, ügyfelekkel való 
állandó kapcsolattartásból fakadó pszichés terhelés.
Egyéb: a fentieken túl megjelenő, specifikus terhelési tényező megnevezése. (A fele-
lősség, mint pszichés terhelő forrás elemzése külön blokkban történik.)

A munkakörnyezetből adódó fizikai terhelés: a munkafeladatokat jellemzően mi-
lyen fizikai környezetben kell elvégezni (megvilágítás, zaj, hő stb.) Minden egyes 
terhelési tényező esetén el kell dönteni, előfordul-e vagy sem az adott munkakör-
ben, ha igen, be kell jelölni a kérdőíven. 
Munkaidő: teljes-, vagy részmunkaidőben történik-e az adott munkakörben a fog-
lalkoztatás.
Műszak: milyen műszakbeosztás tartozik a munkakörhöz. Alvászavarban érintett 
pszichésen akadályozott személyeknél nem javasolható a több műszakos munka-
végzés.

Terhelés elviseléséhez szükséges kompetenciák és fontosságuk mértéke: a 
stressztolerancia és az aktivitás, gyors munkavégzés kompetenciájának a fontosságát 
kell megítélni. Pszichésen akadályozott személyek stressztoleranciája általában ala-
csony, illetve a fokozott stressz az állapot további romlását okozhatja, ezért ha ezen 
kompetencia fontossága felértékelődik, nem javasolható a munkakör számukra. Az 
aktivitásnak, gyors munkavégzésnek főleg a teljesítménykényszerrel járó munka-
végzésnél van jelentősége. A magasabb aktivitás csökkenti vagy kiküszöböli az általa 
okozott terhelés káros következményeit.

8.   Egyéb kompetenciák
 

Ebben a témakörben olyan tényezők feltárása történik, amelyek többnyire a fi-
zikai munkavégzésen alapuló munkakörökben jellemzőek. Mivel a megváltozott 
munkaképességűek jelentős részénél, a pszichésen akadályozottak jelentős hánya-
dánál alacsonyabb iskolai végzettség fordul elő, a szellemi munkák kevésbé jelöl-
hetőek meg számukra célállásként. Indokolt ezért a kérdőívben a fizikai munkákra 
jellemző tényezők elemzése.

Kezek használata: egy vagy két kéz használatát igényli a munkafeladatok végzé-
se, esetleg nem igényli a kezek használatát. Nem számít az adminisztrációs jellegű 
munkáknál a számítógép használata.
Kéziszerszámok használata: jelölni kell, ha a munkafeladatok elvégzése 
kéziszerszám(ok) használatát igényli; meg kell nevezni, konkrétan milyen kéziszer-
szám szükséges a feladatvégzéshez.
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A legkisebb munkadarab mérete: itt azokat a munkadarabokat kell fi gyelembe 
venni, amelyeket a feladatvégzés során meg kell fogni. 
A munkadarabok tömege: a munkadarabok hozzávetőleges tömegét a legkisebbtől 
a legnagyobbig jelöljük. 

Kézügyesség és ujjügyesség mértéke: a munkakör kérdőív által feltárt jellemzőinek 
alapján meg kell becsülni a kéz- és ujjügyesség fontosságát. 

Monotonitás
A monotónia már szerepelt a munkakör-elemző kérdőív pszichés terhelő tényezői 
között, itt pedig lehetőség nyílik a monotonitás mértékének a jelölésére is. (Mivel az 
alacsonyabb képzettséget igénylő és a betanított munkák között jelentős számban 
fordulnak elő monoton feladatvégzésen alapuló munkakörök, indokolt ennek a té-
nyezőnek az elemzése.)
Jelölni kell, hogy a munkafeladatok csak néhány ismétlődő mozdulatsorból állnak-e, 
azaz nagyfokú monotonitás a jellemző, esetleg a monotonitás csak részben jellemző, 
vagy a feladatok változatosak, nincs monotónia.

A monotóniatűrés fontosságát 1- 5-ig terjedő skálán jelölni kell.

Figyelem
Jelölni kell, hogy a munkakör feladatai igénylik-e a folyamatos, aktív odafi gyelést, 
valamint a fi gyelmetlenségből adódó hibalehetőségek mértékét. 
A fi gyelemkoncentráció fontosságának megítélésénél jelentősége van annak, milyen 
hibázási lehetőségeket okozhat a fi gyelmetlenség. Nagyobb következmények esetén 
a kompetencia fontossága megnövekszik.

Számolás
Ez a tényező a négy számtani alapműveletre (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) 
vonatkozik. Be kell írni, igényli-e a munkakör számolási feladatok végzését, ha igen, 
egyszerű vagy bonyolult feladatokról van-e szó. Egyszerű számolási feladatokról be-
szélünk, ha a feladatvégzés során egy-, vagy legfeljebb kétféle műveletet kell hasz-
nálni. (Például össze kell adni az elkészült munkadarabok vagy a selejtek számát.) 
Bonyolult számolási feladatok végzése során többféle vagy összetett műveletet kell 
használni. (Például átlag, alapterület kiszámítása, aránypárok használata stb.)

Térlátás, térelképzelés
Tervrajzok alapján végzett munkánál van jelentősége, vagy például egyes összesze-
relési feladatoknál, amikor az alkatrészek térbeli viszonyainak a felismerése fontos 
az eredményes munkavégzés szempontjából.
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Testhelyzet:
Jelölni kell, hogy ülő, álló vagy változó testhelyzetben történik-e a munkavégzés. 
Gyakori, hogy a pszichés akadályozottságon kívül egyéb megbetegedéseket is figye-
lembe kell venni a rehabilitáció során. Ilyen például a mozgásszervi, ízületi prob-
lémák, gerincbetegség, amely korlátozhatja, hogy milyen testhelyzetben képes a 
személy munkát végezni, ezért indokolt ennek a szempontnak a felhasználása. Ter-
mészetesen az egészségügyi korlátozó-, kizáró tényezők megítélése a foglalkozás-
egészségügyi szakorvos kompetenciája.

A munkakörelemzés alapján fel lehet állítani a munkakör profilját. Ez alapján lát-
ható, melyek azok a fontosabb kompetenciák, amelyekkel rendelkezni kell ahhoz, 
hogy a munkakör követelményeinek meg tudjon a jelölt felelni, és a kiválasztás so-
rán milyen terhelő tényezőket kell figyelembe venni. 

A munkakör profilja

A munkakör megnevezése:…………………………………………..……...

Elvárt végzettség:  ……………………………………………….
 - szakképzettség: …………………………………..........………
 - speciális ismeret: ………………………………..........…………
 - tapasztalat:  ………………………………………………..

Kompetenciák és fontosságuk:
 Beszéd:   1 2  3  4  5
 Szövegértés:   1  2  3  4  5
 Írás:    1  2  3  4  5
 Együttműködés:  1  2  3  4  5
 Alkalmazkodás:  1  2  3  4  5
 Konfliktuskezelés:  1  2  3  4  5
 Felelősségtudat:  1  2  3  4  5
 Problémamegoldás:  1  2  3  4  5
 Kreativitás:   1  2  3  4  5
 Stressztolerancia  1  2  3  4  5
 Aktivitás:   1  2  3  4  5
 Kézügyesség:   1  2  3  4  5
 Ujjügyesség:   1  2  3  4  5
 Monotóniatűrés:  1  2  3  4  5
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 Figyelemkoncentráció: 1  2  3  4  5
 Matematikai képesség:  1  2  3  4  5
 Térlátás:   1  2  3  4  5

Terhelő tényezők: 

 1. ……………………………………………..........……….
 2. ………………………………………..........…………….
 3. …………………………………..........………………….
 4. ……………………………………..........……………….
 5. ……………………………………….........……………..
 6. …………………………………….........……………......

Kompetenciák meghatározása:
Kommunikáció: hatékony szóbeli és írásbeli önkifejezés, gondolatok érthető meg-
fogalmazása, jó beszédkészség, a szóban vagy írásban való közlés megértése, két-
irányú kommunikációra való képesség. A kommunikáció kompetenciáját tovább 
bontottuk a beszédre, szövegértésre és írásra.
• Beszéd, szóbeli kommunikáció: az artikuláció és a tartalom szempontjá 
 ból is érthető beszéd, szóbeli megnyilvánulás.
• Szövegértés: a szóban és az írásban való közlések, szövegek megértése. Ide  
 tartoznak például a szöveges utasítások, a levelek tartalmának a felfogása.
• Írás: a gondolatok írásban való megfogalmazása, a helyesírás szabályainak  
 a betartása. (például a levelezés lebonyolítása.)

Együttműködés: a munkafeladatok megoldása során képes a társakkal való közös 
tevékenységre, a munkafeladatok megosztására. 

Alkalmazkodás: képes a munkacsoport tagjaihoz, a változó környezeti hatásokhoz, 
elvárásokhoz, munkafeladatokhoz alkalmazkodni és eredményes munkát végezni.

Konfl iktuskezelés: az élethelyzetek, munkaszituációk során felmerülő vitás, nehéz 
helyzetek, érdekütközések eredményes, sikeres megoldását elősegítő kompetencia. 
Pszichésen akadályozott személyek számára nem javasolható az olyan munkakör, 
ami a konfl iktuskezelés kompetenciáját igényli.

Felelősségvállalás: belátja a saját tevékenysége hosszú távú következményeit és vál-
lalja azokat. A magas felelősség pszichés terhelő tényezőt is jelent. Egyes pszichiátriai 
betegségek – például egyes személyiségzavarok – csökkent felelősségtudattal járnak, 
ezért ezekben az esetekben nem javasolható a felelősséggel járó munkakörökben
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való foglalkoztatás. Mivel a magas felelősségvállalás követelménye stresszkeltő té-
nyező, ezért, például szorongásos kórképekben, az állapot rosszabbodását válthatja ki.

Problémamegoldás: a munkafeladatok végzése során felmerülő problémák, fel-
ismerésének, elemzésének és a megoldásának a képessége. A problémamegoldás 
összefüggésben áll az intellektussal. Alacsony intellektusú pszichésen akadályo-
zott személyek számára nem javasolhatóak azok a munkakörök, amelyek igénylik a 
problémamegoldást.

Kreativitás: új, eredeti, addig nem létező megoldási módok, dolgok megalkotásá-
nak, kitalálásának a kompetenciája.

Stressztolerancia: képes a fokozott stresszel járó feszültségek elviselésére, illetve a 
stresszkeltő környezetben is képes kiegyensúlyozottságának megőrzésére. Általában 
elmondható, hogy a fokozott stresszel járó munkakörök pszichésen akadályozott 
személyek számára nem javasolhatóak.

Aktivitás, gyors munkavégzés: képes a munkafeladatok gyors tempóval való elvég-
zésére. Különösen normakényszer mellett, vagy szalag mellett való munkavégzés 
során értékelődik fel a szerepe.

Kézügyesség: a kar- és csuklómozdulatok gyors, pontos kivitelezésének, nagyobb 
méretű (5cm felett) tárgyak biztos megfogásának a képességét jelenti.

Ujjügyesség: az ujjak fokozott használatát igénylő, kis- vagy apró méretű tárgyak 
biztos megfogásának a képességét jelenti.

Monotóniatűrés: az ismétlődő, azonos sémákra épülő, nem változatos munkafolya-
matok elviselésének, tűrésének a kompetenciája.

Figyelemkoncentráció: a feladatra való tartós, stabil koncentrálás, összpontosítás, 
amely lehetővé teszi a folyamatos, alacsony hibaszámmal járó feladatvégzést.

Matematikai képesség: a négy alapvető számtani művelet gyors és pontos elvégzé-
se, egyszerű matematikai problémák megoldása. 

Térlátás: Térbeli viszonyok felismerése, tárgyak, geometriai formák elképzelése, 
képzeletben való mozgatása. Geometriai problémák megoldása, tervrajzok, vetületi 
rajzok értelmezése során van jelentősége.
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V. Pszichés zavarral élő munkaválla-
lók a munka világában

Még napjainkban is komoly stigmatizációt jelenthet, ha a munkavállaló-
ról kiderül, hogy esetleg valamilyen pszichés zavarral kell együtt élnie. E pszichés 
zavarok mind tünettanuk, mind súlyosságuk tekintetében igen széles spektrumon 
helyezkednek el. A pontos morbiditási adatokat - éppen mivel ezen állapotokat az 
érintettek inkább titkolni igyekeznek - nehéz megismerni, de egyéb mutatókból is 
vonhatunk le releváns következtetéseket. Az 1. ábra a megváltozott munkaképesség 
okait rangsorolja az első és második legsúlyosabb betegség szerint. Látható, hogy az 
„egyéb idegrendszeri, lelki, illetve mentális betegségek” az első legsúlyosabb meg-
betegedések listáján a hetedik helyen állnak, második legsúlyosabb diagnosztizált 
betegségként az ötödik helyen állnak. E statisztika külön entitásként kezeli a de-
pressziót, amely így mint első legsúlyosabb betegség a tizenegyedik helyet foglalja 
el. Értelemszerűen e statisztikába csak azon esetek kerülhettek be, amelyek a mun-
kaképesség-csökkenést vizsgáló/minősítő folyamat során dokumentálásra kerültek, 
de tán így is elegendőek ahhoz, hogy a probléma jelentőségét aláhúzzák.

3. ábra: Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási aránya, az első és 
második legsúlyosabb betegség alapján. (Forrás: KSH)
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Tanulságos összevetni a hazai munkaképesség-csökkent dolgozók foglalkoztatott-
sági arányát az Egyesült Királyság (mint a fejlett, nyugati típusú országok reprezen-
tánsa) adataival (2. ábra). 

4. ábra: Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatottsági aránya Magyar-
országon és az Egyesült királyságban. (Forrás: KSH)

Látható, hogy a legtöbb betegség-entitás esetében Nagy Britanniában magasabb 
arányban foglalkoztatnak munkaképesség-csökkent dolgozókat, amiből következ-
tethetünk a támogatott foglalkoztatási rendszerek közötti működési különbségekre. 
A pszichés zavarokra fókuszálva kitűnik, hogy míg depressziós diagnózis esetében 
Nagy Britanniában 15,85%-kal magasabb a regisztrált foglalkoztatás, az „egyéb 
idegrendszeri, lelki, illetve mentális megbetegedés és krónikus szorongás, migrén” 
tekintetében a két ország mutatói viszont gyakorlatilag megegyeznek.

E fejezetben a pszichés zavarokkal élő munkavállalók foglalkoztatásával kapcso-
latos információkat szeretnénk összegyűjteni, elősegítendő a munkavállalási ará-
nyok javulását. 
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Általánosságban az alábbi, munkavégző képességet gátló/nehezítő pszichés akadá-
lyozottságot jelentő állapotokat tudjuk összefoglalni:

• a munkahely megközelítése/az onnan való távozás gátolt/nehezített (pl. ago- 
 rafóbia miatt)
• a munkahelyen való megjelenés bizonytalan, kiszámíthatatlan (pl. szerfüg- 
 gőség, kényszerbetegség vagy depresszió miatt)
• a munkahelyi közösségbe való beilleszkedés akadályozott (pl. szociális fóbia 
 miatt)
• a munkateljesítmény erősen hullámzó (pl. szerfüggőség, ciklotímia, bipolá- 
 ris aff ektív zavar miatt)
• a munkahelyi feladatokat a munkavállaló nem, vagy csak korlátozottan érti  
 meg (pl. mentális retardáció miatt)
• egyes munkafolyamatokat, munkához kapcsolódó tevékenységeket a mun- 
 kavállaló nem tud elvégezni (pl. egyes fóbiák, kényszerbetegségek miatt)
• munkavállaló a munkaeszközökben, anyagokban kárt tesz, vagy eltulajdo- 
 nítja őket (pl. szerfüggőség esetén)
• szociopata, összeférhetetlen a többi munkatárssal (pl. személyiségzavarok  
 miatt)
• belátó képessége korlátozott, rosszul méri fel a munkavégzéshez kapcsoló- 
 dó veszélyeket, ön-/közveszélyes (pl. szerfüggőség, pszichózisok miatt)
• munkavállaló felelősségérzete (pl. személyek testi épségéért, anyagi java- 
 kért) sérült (pl. szerhasználóknál, pszichózisokban szenvedőknél)

A foglalkoztatással kapcsolatos részleteket az alábbiakban, kórképenként összefog-
lalva  ismertetjük.

Mentális retardáció

A mentális retardáció szintje alapvetően befolyásolja az egyén habilitálhatóságát, 
rehabilitálhatóságát. Súlyosságától függően három megjelenési formát különbözte-
tünk meg:

• súlyos (idiócia): IQ: 20 alatt
• középsúlyos (imbecilitás): IQ: 20-50 között
• enyhe (debilitás): IQ: 50-69 között.

Az enyhén retardált személy gyermekkorában később kezd el beszélni, de a minden-
napi életben való boldoguláshoz szükséges beszédkészséget eléri. 

• Önellátásban teljesen független, önálló életvitelre képes, bár fejlődése sok- 
 kal lassúbb a normálisnál. 
• Az írás és olvasás problémás. 
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• Kevésbé komplikált gyakorlati munkát képes elvégezni, szellemit kevésbé. 
• A betegség sokszor észrevehető érzelmi és szociális éretlenséggel párosul.

Magatartási, érzelmi és szociális nehézségei és az állapotából következő kezelés és 
támogatás közelebb áll a normál intelligenciájú emberekéhez, mint a közepesen és 
súlyosan retardáltakéhoz. 

A mérsékelten retardált személy nyelvi és értelmi fejlődése lassú, és ezeken a terüle-
teken elérhető szintje behatárolt. 

• Önellátási és mozgáskészségük visszamaradott, sokan egész életükön át fel- 
 ügyeletre szorulnak. 
• A képességek profilja eltéréseket mutat. Egyesek jobb vizuális-térbeli és rosz- 
 szabb nyelvi képességekkel rendelkeznek, mások ügyetlenek, de élvezik a  
 szociális interakciót. Vannak, akik nem tanulnak meg beszélni, vannak, akik 
 csak az alapvető szükségleteket fejezik ki, és vannak, akik egyszerű társalgás- 
 ra is képesek. 
• Felnőttként egyszerű, gyakorlati munkavégzésre képesek, ha feladatuk pon- 
 tosan meghatározott és irányítást kapnak. Önálló munkavégzésre nem al- 
 kalmasak. Teljesen önálló életvitelre nagyon ritkán képesek, viszont mozgé 
 konyak, aktívak, a többség képességének megfelelő szintű szociális fejlődést  
 mutat, megkísérel kapcsolatot teremteni másokkal. 

A súlyosan retardált személy komolyan korlátozott értelmi készséggel bír, kevés uta-
sítást ért meg. 

• Legtöbbjük mozgásképtelen, vagy súlyosan mozgáskorlátozott, inkontinens  
 és csak a nonverbális kommunikációs formák legalapvetőbb szintjére képes. 
• Alapvető szükségleteik kielégítésére alig vagy egyáltalán nem képesek, ál- 
 landó segítségre és felügyeletre szorulnak. A legegyszerűbb vizuális és térbe- 
 li készségeket elsajátíthatják.
• Mérsékelten tudnak részt venni gyakorlati munkában, csak a legegyszerübb 
 részmunkafolyamatokat tudják végezni, felügyelettel.

Paranoid személyiségzavar

A paranoid személyiségzavarban szenvedő emberre jellemző a másokkal szem-
beni kiterjedt és mély bizalmatlanság, gyanakvás. Gyanakvásuknak valós alapja 
nincs, veszélyérzetük irreális. A mindennapi életet erősen befolyásolja ez a min-
denben és mindenkiben  rosszindulatot feltételező viszonyulás. Jellemző a túlzott 
óvatosság, állandó feszültség, fokozott éberség, amivel a környezetükhöz viszonyul-
nak. Jelentéktelen eseményeket alaptalanul felnagyítanak, és azokat bizonyítékként
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Jelentéktelen eseményeket alaptalanul felnagyítanak, és azokat bizonyítékként ke-
zelik az elméleteik igazolására. A vélt vagy valós sérelmeiknek túlzott jelentőséget 
tulajdonítanak, nem felejtenek és nem bocsátanak meg. Típusosan visszafogottan 
feszültek, zárkózottak és burkoltan vagy nyíltan ellenségesek, nem ritkán nyíltan is 
támadóan lépnek fel. 
Közösségben többnyire elszigetelődnek és képtelenek jó munkatársi kapcsolatok 
kialakítására, valamint az együttműködésre. Fentiek okán többnyire egyszerű, jól 
defi niálható munkafolyamatok elvégzésére alkalmasak, amelyek nem igényelnek 
kooperációt.

Szkizoid személyiségzavar

Ezen személyekre jellemző a szociális készségek zavara. Súlyos problémáik van-
nak a kapcsolatteremtéssel és kapcsolattartással. Jellemzően hűvösek, zárkózottak, 
távolságtartók, nincs is igényük a bensőségesebb viszonyok kialakítására. Érzelmi 
eszköztáruk szegényes. Közösségben magányosak, elszigeteltek. Szociális kapcso-
lataik minimálisak, még a közeli családtagokkal való kapcsolatuk is rideg. Érzelmi 
életük sivár.
Munkakörülményeik tervezésekor vegyük fi gyelembe, hogy többnyire egyedül 
végezhető munkára alkalmasak, rosszul kooperálnak. Jó értelmi képességeik al-
kalmassá teszik őket az intellektuális természetű munkavégzésre. Ugyanakkor 
megfi gyelhető, hogy gyakran ambíciószegények, nehezen motiválhatóak. Kevés te-
vékenységben lelik örömüket. Team-munkára, vezetői feladatkör betöltésére, embe-
rekkel való foglalkozást igénylő munkára korlátozottan alkalmasak. 

Szkizotípiás személyiségzavar

A szkizotípiás személyek különös viselkedésűek, szorongóak, szociális képessé-
geik fejletlenek. Sokszor magukban beszélnek, motyognak, logikátlan és értelmez-
hetetlen mozdulatokat, gesztusokat tesznek, továbbá furcsán öltözködnek. Gyako-
riak náluk az érzékcsalódások, sajátos, fura képességeket tulajdonítanak maguknak. 
Beszédük körülményes, elvont, nehezen értelmezhető. Érzelmi életük beszűkült, 
hangulatuk inadekvát. Különcségük az adott társadalmi közeg normarendszerének 
nem felel meg. Közösségekben inkább izolálódnak, háttérbe szorulnak, ami viszont 
nem zavarja őket, mert nem is igénylik a társas kapcsolatokat, inkább távol marad-
nak a társaságtól. Hajlamosak lehetnek a paranoiditásra.
Munkavégzés tekintetében különcségük, szokatlan kinézetük az elhelyezkedést meg-
nehezíti. Olyan feladatokat, amelyek nem igényelnek különösebben szoros együtt-
működést, el tudnak végezni. Szellemi munkára is alkalmasak, főleg olyanokra, ame-
lyek nem igényelnek magasabb szintű szociális kapcsolatteremtést, érintkezést. 



105

Antiszociális személyiségzavar

A személyiségzavarra jellemző a törvényi és társadalmi normarendszer figyel-
men kívül hagyása. Típusosan az antiszociális egyén rendszeresen összeütközésbe 
kerül a törvénnyel. Magatartása felelőtlen, impulzív, nem érzi a tettei súlyát. Az anti-
szociális személy nem szorong a viselkedése miatt, és nem tanul a tapasztalatokból. 
Kudarctűrő képességük alacsony, dühkitörésekkel reagálhatnak, egyáltalán nem 
empatikusak. Mások érzéseit nem képesek megérteni, és figyelmen kívül is hagy-
ják. Hosszú távú, meghitt kapcsolatokat nem tudnak kialakítani. Kapcsolatteremtő, 
meggyőző képességük viszont kiváló lehet, számos sikeres szélhámos szenvedett 
ilyen személyiségzavarban.
Fentieknek megfelelően korlátozottak a munka világának azon szegmensei, ahol 
helyt tudnának állni. A felelősségteljes, megbízhatóságot követelő munkakörökre 
nem alkalmasak. Jellemzően nehezen állnak helyt a munka világában, megbízha-
tatlanok, nem tudnak együttműködni a munkatársakkal. A munkahelyüket sűrűn 
cserélgetik. 
Ezen sajátosságok alapján-bár intellektusuk magasabb kvalitású munkákra is alkal-
massá tenné őket, inkább csak egyszerű, felelősséggel nem járó részmunkák elvég-
zésére alkalmasak. Olyan státuszokban, ahol fokozott felelősséget kell viselniük em-
berek életéért, egészségéért vagy anyagi javakért, nem alkalmasak. 

Borderline személyiségzavar

A leggyakrabban előforduló személyiségzavar. Jellemző a labilis és végletek kö-
zött csapongó érzelmi és hangulati élet, és az ismétlődő önsértő magatartás. Az 
önpusztító viselkedéshez hozzá tartozhat az alkohol, vagy más pszichoaktív szerek 
abúzusa, az impulzív erőszakos cselekmények, a kockázatkereső életmód. Jellemző 
az elhagyatástól, szeparációtól való félelem, ugyanekkor önsértő, agresszív magatar-
tás, provokatív manipulációk, vádaskodás és önvád. Ritkán átmeneti pszichotikus 
epizódok is előfordulhatnak. Érzelmi életük végletes, hiperaktív állapotok csapnak 
át hirtelen mély elkeseredésbe. Ezek a gyors váltások bekövetkezhetnek valamilyen 
frusztráció hatására, sokszor viszont nem köthető valamilyen nyilvánvaló kiváltó 
okhoz. Jellemző rájuk a folyamatos elégedetlenség, rossz közérzet, düh, keserűség, 
gunyorosság. Munkavégzés során igen fontos a biztos, támogató háttér megléte. Ér-
telmi kapacitásuk magas, ami képessé teszi őket intellektuális teljesítményt igény-
lő értelmiségi munkára. Ismeretlen, vagy szokatlan körülmények között könnyen 
megzavarodhatnak, talajt vesztenek, átmenetileg elveszíthetik valóság-érzékelő, -ér-
tékelő képességüket. Ilyenkor külső segítséggel (pl. egy megbízható, elfogadott sze-
mély segítsége) vagy a helyzet strukturálásával realitás-kontrolljuk helyreáll. Krea
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tivitásuk és magas intellektusuk ellenére a borderline egyének a munka világában 
nem képesek állandó, magas szinten teljesíteni. Karrierjüket gyors, meggondolatlan 
váltások, menekülési epizódok és kudarcok kísérik. 

Nárcisztikus személyiségzavar

A nárcisztikus személy típusosan felismerhető mérhetetlen önelégültségéről, 
saját különlegességének, egyedüliségének hangsúlyozásáról és indokolatlanul kü-
lönleges elbánást igénylő követelő viselkedéséről. Ezekből a személyekből az em-
pátia teljességgel hiányzik, másokat kihasználnak, saját céljaik elérése érdekében 
felhasználnak. Sokszor öntelten, gőgösen, arrogánsan viselkednek, hangsúlyozva, 
hogy számukra a legmagasabb szintű kapcsolatok és a legjobb minőségű bánás-
mód jár. A csodálatért, amit elvárnak, nem kívánnak tenni semmit, azt vélt fel-
sőbbrendűségükért igénylik. Olyan szituáció, ahol szembesítik őket igényeik meg-
alapozatlanságával, intenzív indulatokat vált ki belőlük. Típusosan sértettséget és 
haragot, aminek mértéke nincs arányban a vélt, vagy valós sérelem mértékével.
A munkahelyeken nehéz a nárcisztikus személlyel együtt dolgozni. Bár intellektu-
sa révén magas kvalifi kációt igénylő munkafeladatokat is el tud látni, kapcsolata 
munkatársaival kritikus pont. Igényli a munkatársai, főleg alárendeltjei feltétlen 
csodálatát. Amennyiben ez a viszony meginog, intenzíven, dühödten reagál, és új 
kapcsolatok, helyzetek keresésével igyekszik önbecsülését helyreállítani. E kap-
csolatok is addig működnek, amíg az elvárt feltétlen csodálat - vagy legalább an-
nak illúziója - biztosított.

Elkerülő személyiségzavar

Az elkerülő személyiségzavaros emberek markáns, átható szorongást, feszélye-
zettséget élnek át, főleg társas szituációkban. Annak ellenére, hogy vágynak az 
emberi kapcsolatokra, mégis kerülik azokat, mivel tartanak tőle, hogy gúny és 
elutasítás tárgyává válnak. Önértékelésük alacsony, jóval alább értékelik magukat 
a reálisnál. Túlérzékenyek az elutasításra, kritikára, félénkek, szégyenlősek és túl-
zottan foglalkoztatja őket a negatív megítélésük lehetősége. Ezért kerülik a kap-
csolatokat, és az új kezdeményezésektől is idegenkednek. 
A munkahelyen megfelelő támogató háttér megléte mellett tudnak érvényesülni. 
Olyan feladatokat tudnak megoldani, amelyek nem járnak konfl iktushelyzetekkel, 
nem igényelnek gyorsan kiépítendő szociális kapcsolatokat, illetve rábeszélő ké-
pességet.
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Dependens személyiségzavar

A dependens személyiségek felettébb félnek a magánytól, az izolálódástól és a 
döntési helyzetektől. Ezt kompenzálandó szeretik alárendelni magukat úgymond 
domináns személyek akaratának, rájuk hagyva a döntések súlyát és ódiumát. Gyen-
gének tartják magukat, és ítélőképességükben is kételkednek. Önértékelésük ala-
csony, önbizalmuk kevés, így kerülik a felelősségvállalással, illetve döntéshozatallal 
járó helyzeteket. A kiválasztott személynek mindenben alárendelik magukat, sok-
szor saját érdekeiket is háttérbe szorítva, képtelenek ellentmondani, félve, hogy el-
veszítik az éltető támogatást. 
Az ilyen személyek a munkahelyeken is ezt a mintát követik. Keresnek egy olyan 
személyt, akinek alárendelhetik magukat, és a döntéseire támaszkodhatnak. Vezetői 
feladatokkal nehezen tudnak megbirkózni. Az utasításokat igyekeznek végrehajtani, 
ám ha az konfliktushelyzetekkel jár, inkább halogatják. Fontos a támogató és az ön-
magát alárendelő helyzettel vissza nem élő munkakörnyezet kialakítása. 

Rögeszmés-kényszeres személyiségzavar

Az ilyen személyiségzavarokkal élőkre jellemző az extrém rendszeretet, tiszta-
ság-mánia, túlzott lelkiismeretesség, rigiditás, makacsság. Ezen - egyébként hasz-
nos tulajdonságokat - olyannyira túlzóan mutatják, hogy az már a konvencionális 
mindennapi életben zavarja őket. Rendszeretetük pedantériává fokozódhat, min-
dent rendszerbe akarnak rendezni, amely már a környezetük számára tolerálhatat-
lan szintet is elérhet. Érzelmi életük rideg, kapcsolataik felszínesek, távolságtartók. 
Racionalizálók, intellektualizálók. Képtelenek másokban megbízni, szoros kontroll 
alatt akarják tartani környezetüket, ellenkező esetben kiszolgáltatottnak érzik ma-
gukat. Morális kérdésekben hajthatatlanok, szigorúságuk már-már kegyetlenségbe 
csap át. Az újdonságokkal, ismeretlen szituációkkal kapcsolatosan bizonytalanok, 
veszélyforrásként élik meg.
Munkájukat az állhatatosság jellemzi. Perfekcionisták, kompromisszumképtele-
nek, csak a tökéletességet képesek elfogadni. Pont emiatt rendszerint képtelenek 
befejezni a feladatokat. Rendszerint rengeteget dolgoznak, az effektivitásuk mégis 
alacsony. Nem adnak át feladatot másoknak, nem bíznak meg a többiekben. Nem 
tudják rangsorolni a feladatokat, így elvesznek a részletekben. Döntési helyzetek-
ben hezitálnak, bizonytalanok, ami végső soron döntésképtelenséget okoz. Ha nincs 
tennivalójuk, furdalja őket a lelkiismeret, szorongás fogja el őket. Biztonságigényük 
fokozott, szükségük van a támogató környezetre. Kreativitást igénylő feladatokat 
nem tudnak ellátni. Megfelelően rendezett munkakörülmények között, pontosan 
leírt feladatokkal viszont hasznos munkaerővé tudnak válni.



108

Fóbiás- szorongásos rendellenességek

A fóbiás emberekre jellemző, hogy bizonyos helyzetekben igen intenzív szoron-
gást élnek meg. Jellemző típusaik:

Agorafóbia: olyan helyek, helyzetek idézik elő, ahonnan problémás lehet kimene-
külni, vagy ahol nehezen elérhető a segítség. Jellegzetesen ilyenek a zárt helyek (lift , 
közlekedési eszközök, alagutak, színház, mozi). Típusosan szorongást provokáló 
helyzetek az otthon elhagyása, tömegben, forgalmas helyen való tartózkodás. A 
közlekedési fóbia jellemzően manifesztálódik (főleg zsúfolt) tömegközlekedési esz-
közök használatakor. Minél zsúfoltabb, annál inkább félelmetesebb az agorafóbiás 
személy számára. Gyakran állandó kíséretet igényel közlekedéskor az agorafóbiás 
személy.
Az agorafóbia súlyosságától függően akadályozza a mindennapi életet. Agorafó-
biás munkavállalónál problémás a munkahelyre való eljutás, zsúfolt munkahelye-
ken való munkavégzés. Megfelelő gyógyszeres és pszichoterápiás kezelés mellett a 
munkavállaló egyensúlyban lehet, de fontos a fóbiát kiváltó szituációk csökkentése. 
Otthonról végezhető munkatevékenység megoldást jelenthet a problémára. 

Szociális fóbia: társas érintkezést igénylő helyzetek kiváltotta erős szorongás. A szo-
ciális fóbiás személyek tartanak mások rossz véleményétől, az elutasítástól, kiközö-
sítéstől. Rettegnek a nyilvános szereplésektől, kerülik azokat amennyire lehetséges.  
Félelmet éreznek minden mások előtt zajló cselekvés miatt. 
A munkahelyi teljesítmény általában gyengébb a munkavállaló képességeinél, mert 
gyakorlatilag lebénítja a félelem. Ezért sokszor be sem tudják tölteni a kvalitása-
iknak megfelelő munkakört. Mivel ezek a szociális érintkezést igénylő helyzetek 
szinte kikerülhetetlenek, ezeket az embereket a fóbia akadályozza társas kapcsola-
taik és munkájuk terén egyaránt. Adekvát pszichoterápia mellett, valamint békés, 
elkülönülést lehetővé tévő munkakörnyezet biztosításával lehet segíteni a beillesz-
kedésüket.

Szenvedélybetegségek

A szenvedély önmagában nem kóros - a személyiség természetes állapota. A 
függőség során viszont felfokozott intenzitású, diff erenciálatlan, sablonos öröm-
szerzés valósul meg. A függőségben torzul az egészséges szenvedélyesség. Valamely 
szer használata vagy szokás egyoldalúan kizárólagossá válik, ami torzítja a szemé-
lyiséget. 
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Az elvonás, leszoktatás folyamata során a szenvedélybeteg személyisége jelentős vál-
tozásokon megy keresztül:

• testiességében érzéketlenség, örömtelenség, érzéki igénytelenség, távlattalan  
 élménymód,
• szellemiségében lassult felfogás, értelmi kiüresedés, tudati beszűkültség,
• kapcsolataiban kapcsolatvesztés, magányosodás, öntörvényűség, agresszió  
 és autoagresszió,
• létfelfogásban nihilizmus, érdektelenség, parazitizmus, felelősség hárítása,  
 megszerzett pozíciók feladása jellemző.

A függő személyeket a terápia során fokozatosan lehet visszavezetni a társadalom-
ba. Foglalkoztatásuk, és a munkaterápia az egész folyamat során kiemelt figyelmet 
kap. Ilyen jellegű problémával küzdő személyek esetén lényeges kérdés a támoga-
tó munkakörnyezet kialakítása. Kezdetben preferálandóak az egyszerű, közepesen 
nehéz fizikai munkák. A későbbiekben is fontos a békés, konfliktusmentes miliő. 
Lényeges a folyamatos és egyenletes munkaterhelés. A tétlenség, az „üresjáratok” 
mind a függőséggel kapcsolatos gondolatok előtörésével járhatnak. Kerülendőek a 
konfliktusokkal, döntési helyzetekkel, nagy érzelmi megterheléssel járó munkatevé-
kenységek. Fontos az érzékeny környezet, olyan képzett személyekkel, akik érzékelik 
a munkavállaló jelzéseit, jól fel tudják mérni mikor, szorul esetlegesen segítségre. 

Pszichés kockázati tényezők hatásainak kezelése 
a munkahelyeken

A munkahelyi pszichés kockázat alatt a munkavállalót a munkahelyén érő azon 
hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bi-
zonytalansága stb.) összességét értjük, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott 
válaszreakciókat, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű 
szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be. 
Minden munkavégzés valamilyen mértékben szellemi megterhelést okoz, minden 
munkavégzésnek van szellemi és fizikai komponense. 

Az információáramlásra visszavezethető megterhelés:
• fiziológiai információterhelés  
• pszichológiai információterhelés 
• perceptív, kognitív tevékenyéggel kapcsolatos megterhelés.

A szellemi munka lényege az információfeldolgozás. Elviselhető mértéke a 20 dön-
tés – 60 döntés/perc, optimális a 40 döntés percenként.
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Az OSHA (Occupational Safety and Health Administration)  szerint a munka-
helyi stressz jelenti az egyik legnagyobb egészségügyi és biztonsági kihívást Euró-
pában. Csaknem minden negyedik munkavállalót érinti, és a vizsgálatok szerint az 
„elveszített munkanapok” alakulásában is egyre jelentősebb tényező. Ez hatalmas 
költséget jelent mind az emberi kimerültség, mind pedig a csökkent gazdasági telje-
sítmény tekintetében. Ugyanakkor az ügynökség arra is felhívja a fi gyelmet, hogy a 
stressz a második leggyakoribb munkahelyi egészségügyi panasz, (50-60%).
2002-2006 a munkavállalók 18 %-a érintett az EU- ban munkahelyi stressz által 
2008 –ban  a munkavállalók 28 %-a érintett, mintegy 40 millió munkavállaló 
A munkahelyi stressz halálozása Japánban mintegy 10.000 fő/év. Jelentőségét is mu-
tatja, hogy külön nevet adtak a „halálra dolgoztatás” jelenségének. ( Karoshi - 過労死 ).

• Az Egyesült államokban, az Egyesült Királyságban, Finnországban, Német 
 országban és Lengyelországban a lelki egészségi problémák gyakoriságának  
 megnövekedése – különösen a depresszió incidenciája – riasztó (20%).
• Az Egyesült Államokban a dolgozók 40%-a nyilatkozik úgy, hogy munkája  
 nagyon vagy extrém mértékben stressz-hatású.
• Nagy Britanniában mintegy félmillió ember érzi úgy, hogy munkahelyi  
 stresszben szenved; emellett 5 millióan érzik munkahelyüket/munkájukat  
 nagy mértékben stressz-hatásúnak.
• Németországban a korengedményes nyugdíjak 7%-áért a munkahelyi stresszt  
 tartják felelősnek.
• Magyarországon pontos adatokkal nem rendelkezünk; mintegy 150 ezer  
 mentális beteget tartanak nyilván, de a depressziósok, neurotikusok arányát  
 különböző vizsgálatok 20-40%-ra becsülik.

A „fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek ” azonosításában a 33/1998 
NM rendelet vonatkozó passzusát kell, hogy hivatkozzuk. Azaz per defi nitionem 
pszichés kóroki tényezők expozíciójának számít:
„1. Különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért.
2. Döntés szükségessége
    a) nehezen áttekinthető helyzetben,
    b) új helyzetekben,
    c) hiányos információk alapján,
    d) ellentmondó információk alapján,
    e) bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján,
    f) egymást gyorsan követő problémákban.
3. Alkotó szellemi tevékenység
    a) zavaró ingerek környezetében,
    b) különösen bonyolult szabályok, utasítások alapján.
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4. Rutin szellemi munka
    a) időkényszer viszonyai között,
    b) rövid idejű, egyszerű feladat, változtatás nélküli állandó ismétlésével,
    c) tartósan szükséges akaratlagos figyelemmel.
5. Különböző munkaeszközök, technológiai folyamatok pontos, gyors váltogatása 
időkényszer vagy különleges figyelmi követelmény, illetve fokozott felelősség ese-
teiben.
6. Képernyős munkahelyeken történő munkavégzés.
7. Emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben.
8. Testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd- és más fogyatékos személyek nevelési-okta-
tási, ápolási-gondozási, rehabilitációs intézményeiben, javító intézetekben nevelési, 
oktatási tevékenységet végzők.
9. Szakképzett ápolói munkát végzők elmeosztályokon, elmeszociális otthonokban, 
súlyos fogyatékosok szociális intézményeiben, szociális otthonok munkavállalói, 
traumatológiai, intenzív osztályokon, krónikus és baleseti belgyógyászati osztályo-
kon (öngyilkossági kísérletet tett betegeket ellátó osztályokon), onkológiai osztályo-
kon, detoxikálókban, krónikus elmegyógyászati osztályokon, valamint drogambu-
lancián, illetve -osztályokon.”

Mivel a szellemi munkát többnyire másokkal együtt végezzük, az ún. működési 
terheléshez konfliktusterhelés is járul. A munkahelyi pszichés terhelés függ a mun-
kakörnyezeti tényezőktől: 

• rossz munkaszervezés 
• rossz munkahelyi kialakítás és technológia 
• elismerés hiánya 
• kapkodás 
• túlzott ellenőrzés 
• nem megfelelő vezetői magatartás 
• munkatársak intrikája

 Fentiek alapján tán nem túlzás az a kijelentés, hogy szinte alig van olyan 
munkahely és munkakör, ahol ne lenne valamilyen pszichés kóroki tényező hatásá-
nak kitéve a munkavállaló. 

A munkáltatóknak kötelességük foglalkozni a munkahelyi stressz problémájá-
val – ehhez szolgáltat alapot a munkahelyi egészségvédelemről és biztonságról szóló 
89/391/EGK keretirányelv. Hazánkban 2008. január 1-jétől kötelező a munkáltatók-
nak a kockázatértékelés elkészítésekor a pszichoszociális kóroki tényezők munkavál-
lalókra gyakorolt hatását értékelni, és kidolgozni a kockázat csökkentésére szolgáló 
intézkedéseket. (A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. § (1) bekezdés 
d) pontja.).
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E kóroki tényezők esetében is a kockázat-analízis adekvát lépéseit kell alkalmazni, 
úgymint:

• kockázat felmérés,
• kockázat kezelés,
• kockázat kommunikáció. 

E feladatok végrehajtása a foglalkozás-egészségügy és a munkavédelmi szervezet 
együttes feladata. A munkához ajánlott munkapszichológus szakember segítségét is 
igénybe venni. 
A munkahelyi kockázat felmérés kérdőívek segítségével történhet. A lekérdezés lehet 
anonim, vagy nevesített, függően a kockázat felmérés céljától. 
Anonim felmérést alkalmazhatunk, ha általános következtetéseket szeretnénk le-
vonni a munkahelyre jellemző kockázati tényezőkről, és/vagy a munkavállalók bi-
zalmatlansága miatt feltételezhető, hogy nem vennének részt a felmérésben, vagy 
nem a valóságot tükröző válaszokat adnának, amennyiben beazonosítható módon 
interjúvolnánk meg őket.
Feltétlenül nevesítetten kell a felmérést elvégezni, ha a munkavállalók kitettségét sze-
mélyre szólóan kívánjuk értékelni. Erre szükség lehet például a munkához kapcso-
lódó kiégés elemzésekor, amikor is pontosan azonosítani kell a dolgozókat, akiknél 
intervencióra lesz szükség.

A kérdőívben az alábbi szempontokra célszerű rákérdezni:
• fi gyelemkoncentráció igénye
• monotónia
• időkényszer alatt végzett tevékenység
• döntéskényszer
• munkamegszakítások, munkaakadályok
• változó intenzitású terhelés
• túlszabályozott-e a folyamat
• megbecsülik-e a munkát
• szervezetlenség a munkában
• feladatkör és hatáskör diszharmóniája
• hibázás következményei
• ellentmondásos követelmények, feladatok
• lépéstartás jellemzői az újításokkal
• képességek és követelmények megfelelnek-e egymásnak
• munkakörülmények

A munkahelyi kockázatok felmérése és kiértékelése után a következő lépés a koc-
kázat kezelés. A kockázat kezelés (intervenció) két megközelítés szerint történhet:



113

Az egyén oldaláról:
• individuális és csoportos önmegismerési, személyiség- és magatartásfejlesz- 
 tési tréningek, 
• konfliktuskezelési technikák elsajátítása, autogén tréning, a pszichikus álló 
 képesség fejlesztését szolgáló szerepgyakorlatok,
• egészséges és kellő idejű, változatosságú pihenés, kultúrafogyasztás, 
• egészséges szabadidős programok.

Ugyanakkor figyelmet kell fordítani a stresszoldás negatív magatartásformáira, me-
lyek az egyéneknél megjelenhetnek. Ezek:

• a stressz okozta feszültségek elfojtása,
• alkohol, kábítószer, nyugtató szerek abúzusa,
• acting out a feszültségek levezetésére.

Amennyiben tömegesen tapasztaljuk ezeket a jelenségeket, az jelzi számunkra az 
emelkedett kockázatot, amit feltétlenül kezelni kell. 

A szervezet oldaláról:
• Mindent el kell követni a korszerű, biztonságos, egészségi kockázatot nem  
 jelentő munkafeltételek és munkakörülmények biztosítása érdekében.
• A munkavállaló elégedetlensége ettől megszűnik, de elégedett még nem lesz. 
 Ehhez az egyénnek át kell élnie: „Együtt vagyunk, érezzük, hogy össze tar- 
 tozunk”.
• Csak a vezetők vezetési szakismereteinek, vezetéstechnikai készségeinek  
 függvényében - melyeknek személyiségi követelményei hasonlóan fontosak 
 - nyílik lehetőség a munkahelyi pszichoszociális kóroki tényezők nagy ré- 
 szének megelőzésére.

Az intervenció időzítése szerint lehet:
• elsődleges stresszkezelő program: a munkahelyi stressz kialakulásának meg 
 előzése (pl.: rugalmas munkaidő révén).
• másodlagos stresszkezelő programok: a magas munkahelyi stressz csökken 
 tését vagy olyan védő tényezők kialakítását célozzák, amelyek csökkentik a  
 munkahelyi stressz káros hatásait (pl.: munkahelyi társas kapcsolatok javítása).
• harmadlagos stresszkezelő program: a munkahelyi stressz következménye- 
 ként már kialakult betegséget kezelik, a munkavállalók rehabilitációját cé- 
 lozzák (pl.: pszichoterápiás kezelés).
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A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok feladatai az alábbiakban foglalhatóak össze:
• a pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók fokozott  
 egészségi felügyeletet igényelnek. Ennek biztosítása azonban a foglalkozás- 
 egészségügyi szolgálat részéről különös gondosságot igényel. A munkaköri 
 alkalmasság megítélésekor jogszabályban rögzített gyakorisággal vizsgálni 
 kell a fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalókat, illetve a  pszic- 
 hoszociális kóroki tényezőknek kitett munkavállalókat. (33/1998. (VI. 24.) 
 NM rendelet 6.§ e), f) pont (5. és 6. számú melléklet)
• a veszélyeztetett munkavállalók nem képeznek ugyanis egységes munkahe- 
 lyi csoportot, egyedi problémákról lehet szó, amelyet munkáltatójuk előtt  
 is titkolni igyekeznek. Helyzetük rendezéséhez az orvosi közreműködés  
 nagy körültekintést igényel.

A kockázat analízis utolsó lépése a kockázat kommunikáció. Ennél a fázisnál kü-
lönös fi gyelem fordítandó a helyes kommunikációra. A bizalmi légkör megterem-
tése a hatékony intervenciók alapja. Lényeges, hogy az információkat körültekintő-
en, diszkréten kezeljük, nem hozhatjuk a munkavállalót kellemetlen, kiszolgáltatott 
helyzetbe. Helyesen kialakított és levezetett tréningek eredményeként a munkavál-
laló a későbbiekben is bizalommal fordul hozzánk, ha szükségét érzi. 



Felhasznált irodalmak
 jegyzéke
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Mellékletek

1. számú melléklet - DSM betegségek osztályzási rendszere 

I. Először rendszerint csecsemő-, gyermek- vagy serdülőkorban diagnosztizált 
zavarok

MENTÁLIS RETARDÁCIÓ
317  Enyhe mentális retardáció
318.0  Mérsékelt mentális retardáció
318.1  Súlyos mentális retardáció
318.2  Igen súlyos mentális retardáció
319  Mentális retardáció, súlyosság feltüntetése nélkül

TANULÁSI ZAVAROK
315.00  Olvasási zavar
315.1  Számolási zavar
315.2  Írásbeli kifejezés zavar
315.9  Tanulási zavar MNO

MOTOROS JÁRTASSÁG ZAVARAI
315.4  Koordináció-fejlődési zavar

KOMMUNIKÁCIÓS ZAVAROK
315.31  Expresszív beszédfejlődési zavar
315.31  Kevert receptív-expresszív beszédfejlődési zavar
315.39  Fonológiai zavar
307.0  Dadogás
307.9  Kommunikációs zavar MNO

ÁTFOGÓ FEJLŐDÉSI ZAVAROK
299.00  Autisztikus zavar
299.80  Rett-féle zavar
299.10  Gyermekkori dezintegrációs zavar
299.80  Asperger-féle zavar
299.80  Átfogó fejlődési zavar MNO

FIGYELEMHIÁNYOS ÉS DISZRUPTÍV VISELKEDÉSI ZAVAROK
314.xx  Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar

.01  Kombinált típus
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.00  Főleg figyelemhiányos típus

.01  Főleg hiperaktív-impulzív típus
314.9  Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar MNO
312.8  Viselkedés zavar
313.81  Oppozíciós zavar
312.9  Disztruptív viselkedési zavar MNO

TÁPLÁLKOZÁSI ÉS EVÉSI ZAVAROK CSECSEMŐ- VAGY KORAI GYERMEK-
KORBAN
307.52  Pica
307.53  Ruminatiós zavar
307.59  Csecsemő- vagy korai gyermekkori táplálkozási zavar MNO

TIC ZAVAROK
307.23  Tourette-féle zavar
307.22  Krónikus motoros vagy vokális tic zavar
307.21  Átmeneti tic zavar
307.20  Tic zavar MNO

ÜRÍTÉSI ZAVAROK
787.6  Encopresis constipatióval és incontinentiával
307.7  Encopresis constipatio és incontinentia nélkül
307.6  Enuresis

A CSECSEMŐ-, GYERMEK- VAGY SERDÜLŐKOR EGYÉB ZAVARAI
309.21  Szeparációs szorongás
313.23  Szelektív mutizmus
313.89  Reaktív kötődési zavar csecsemő- vagy kisgyermekkorban
307.3  Sztereotípiás mozgászavar
313.9  Csecsemő-, gyermek- vagy serdülőkori zavar MNO

II. Delírium, demencia, amnesztikus és egyéb kognitív zavarok

DELÍRIUM
293.0  Delírium … miatt
 Pszichoaktív szer intoxikációs delírium
 Pszichoaktív szer megvonásos delírium
 Delírium többszörös etiológiával
780.09  Delírium MNO
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DEMENCIA
290.xx  Alzheimer-típusú demencia, korai kezdet

.10  komplikáció nélkül

.11  delíriummal 

.12  téveszmékkel

.13  depresszív hangulattal

290.xx  Alzheimer-típusú demencia, késői kezdet
.0  komplikáció nélkül
.3  delíriummal 
.20  téveszmékkel
.21  depresszív hangulattal

290.xx  vaszkuláris demencia
.40  komplikáció nélkül
.41  delíriummal 
.42  téveszmékkel
.43  depresszív hangulattal

249.9  Demencia HIV betegség miatt
294.1  Demencia fejtrauma miatt
294.1  Demencia Parkinson betegség miatt
294.1  Demencia Huntigton betegség miatt
290.10  Demencia Pick betegség miatt
290.10  Demencia Creutzfeldt-Jakob betegség miatt
294.1  Demencia … miatt
 Pszichoaktív szer okozta tartós demencia
 Demencia többszörös etiológiával
294.8  Demencia MNO

AMNESZTIKUS ZAVAROK
294.0  Amnesztikus zavar…miatt
 Pszichoaktív szer okozta tartós amnesztikus zavar
294.8  Amnesztikus zavar MNO

EGYÉB KOGNITÍV ZAVAROK
294.9  Kognitív zavar MNO
III. Mentális zavarok általános egészségi állapot miatt

298.89  Kataton zavar… miatt
310.1  Személyiségváltozás… miatt
293.9  Mentális zavar MNO… miatt
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IV. Pszichoaktív szerek használatával összefüggő zavarok

ALKOHOLLAL KAPCSOLATOS ZAVAROK
Alkoholhasználat zavarai
303.90  Alkohol dependencia
305.00  Alkohol abúzus
Alkohol okozta zavarok
303.00  Alkohol intoxikáció
291.8  Alkohol megvonás
291.0  Alkohol intoxikációs delírium
291.0  Alkohol megvonásos delírium
291.2  Alkohol okozta tartós demencia
291.1  Alkohol okozta tartós amnesztikus zavar
291.x  Alkohol okozta pszichotikus zavar

.5  téveszmékkel

.3  hallucinációkkal
291.8  Alkohol okozta hangulatzavar
291.8  Alkohol okozta szorongásos zavar
291.8  Alkohol okozta szexuális diszfunkció
291.8  Alkohol okozta alvászavar
291.9  Alkohollal kapcsolatos zavar MNO

AMPHETAMINNAL (VAGY AMPHETAMIN TÍPUSÚ SZEREKKEL) KAPCSO-
LATOS ZAVAROK
Amphetamin-használat zavarai
304.40  Amphetamin dependencia
305.70  Amphetamin abúzus
Amphetamin okozta zavarok
292.89  Amphetamin intoxikáció
292.0  Amphetamin megvonás
292.81  Amphetamin intoxikációs delírium
292.x  Amphetamin okozta pszichotikus zavar

.11  téveszmékkel

.12  hallucinációkkal
292.84  Amphetamin okozta hangulatzavar
292.89  Amphetamin okozta szorongásos zavar
292.89  Amphetamin okozta szexuális diszfunkció
292.89  Amphetamin okozta alvászavar
292.9  Amphetaminnal kapcsolatos zavar MNO
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KOFFEINNEL KAPCSOLATOS ZAVAROK
Koff ein okozta zavarok
305.90  Koff ein intoxikáció
292.89  Koff ein okozta szorongásos zavar
292.89  Koff ein okozta alvászavar
292.9  Koff einnel kapcsolatos zavar MNO

HASISSAL KAPCSOLATOS ZAVAROK
Hasis használat zavarai
304.30  Hasis dependencia
305.20  Hasis abúzus
Hasis okozta zavarok
292.89  Hasis intoxikáció
292.81  Hasis intoxikációs delírium
292.xx  Hasis okozta pszichotikus zavarok

.11  téveszmékkel

.12  hallucinációkkal
292.89  Hasis okozta szorongásos zavar
292.9  Hasissal kapcsolatos zavar MNO

KOKAINNAL KAPCSOLATOS ZAVAROK
Kokainhasználat zavarai
304.20  Kokain dependencia
305.60  Kokain abúzus
Kokain okozta zavarok
292.89  Kokain intoxikáció
292.0  Kokain megvonás
292.81  Kokain intoxikációs delírium
292.xx  Kokain okozta pszichotikus zavar

.11  téveszmékkel

.12  hallucinációkkal
292.84  Kokain okozta hangulatzavar
292.89  Kokain okozta szorongásos zavar
292.89  Kokain okozta szexuális diszfunkció
292.89  Kokain okozta alvászavar
292.9  Kokainnal kapcsolatos zavar MNO
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HALLUCINOGÉN SZEREKKEL KAPCSOLATOS ZAVAROK
Hallucinogén-használat zavarai
304.50  Hallucinogén dependencia
305.30  Hallucinogén abúzus
Hallucinogén okozta zavarok
292.89  Hallucinogén intoxikáció
292.89  Hallucinogén okozta tartós percepciós zavar
292.81  Hallucinogén intoxikációs delírium 
292.xx Hallucinogén okozta tartós pszichotikus zavar

.11  téveszmékkel

.12  hallucinációkkal
292.84  Hallucinogén okozta hangulatzavar
292.89  Hallucinogén okozta szorongásos zavar
292.9  Hallucinogénnel kapcsolatos zavar MNO

SZERVES OLDÓSZERREL KAPCSOLATOS ZAVAROK
Szerves oldószer használat zavarai
304.60  Szerves oldószer dependencia
305.90  Szerves oldószer abúzus
Szerves oldószer okozta zavarok
292.89 Szerves oldószer intoxikáció
292.81  Szerves oldószer intoxikációs delírium
292.82  Szerves oldószer okozta tartós demencia
292.xx  Szerves oldószer okozta pszichotikus zavar

.11  téveszmékkel

.12  hallucinációkkal
292.84  Szerves oldószer okozta hangulatzavar
292.89  Szerves oldószer okozta szorongásos zavar
292.9  Szerves oldószerrel kapcsolatos zavar MNO

NIKOTINNAL KAPCSOLATOS ZAVAROK
Nikotinhasználat zavarai
305.10  Nikotin dependencia
Nikotin okozta zavar
292.0  Nikotin megvonás
292.9  Nikotinnal kapcsolatos zavar MNO
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OPIÁTOKKAL KAPCSOLATOS ZAVAROK
Opiáthasználat zavarai
304.00  Opiát dependencia
305.50  Opiát abúzus
Opiát okozta zavarok
292.89  Opiát intoxikáció
292.0  Opiát megvonás
292.81  Opiát intoxikációs delírium
292.xx  Opiát okozta pszichotikus zavar

.11  téveszmékkel

.12  hallucinációkkal
292.84  Opiát okozta hangulatzavar
292.89  Opiát okozta szexuális diszfunkció
292.89  Opiát okozta alvászavar
292.9  Opiáttal kapcsolatos zavar MNO

NYUGTATÓ/ALTATÓ/SZORONGÁSOLDÓVAL KAPCSOLATOS ZAVAROK
Nyugtató/altató/szorongásoldó használat zavarai
304.10  Nyugtató/altató/szorongásoldó dependencia
305.40  Nyugtató/altató/szorongásoldó abúzus
Nyugtató/altató/szorongásoldó okozta zavarok
292.89  Nyugtató/altató/szorongásoldó intoxikáció
292.0  Nyugtató/altató/szorongásoldó megvonás
292.81  Nyugtató/altató/szorongásoldó intoxikációs delírium
292.81  Nyugtató/altató/szorongásoldó megvonásos delírium
292.82  Nyugtató/altató/szorongásoldó okozta tartós demencia
292.83  Nyugtató/altató/szorongásoldó okozta tartós amnesztikus zavar
292.xx  Nyugtató/altató/szorongásoldó okozta pszichotikus zavar

.11  téveszmékkel

.12  hallucinációkkal
292.84  Nyugtató/altató/szorongásoldó okozta hangulatzavar
292.89  Nyugtató/altató/szorongásoldó okozta szorongásos zavar
292.89  Nyugtató/altató/szorongásoldó okozta szexuális diszfunkció
292.89  Nyugtató/altató/szorongásoldó okozta alvászavar
292.9  Nyugtató/altató/szorongásoldó szerrel kapcsolatos zavar MNO

V. Szkizofrénia és egyéb pszichotikus zavarok

295.xx  Szkizofrénia
.30  téveszmés (paranoid) típus
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.10  dezorganizált (hebefrén) típus

.20  kataton típus

.90  nem differenciált típus

.60  reziduális típus
295.40  Szkizofreniform zavar
295.70  Szkizoaffektív zavar
297.1  Paranoid zavar
298.8  Rövid pszichotikus zavar
297.3  Indukált pszichotikus zavar
293.xx  Pszichotikus zavar

.81  téveszmékkel

.82  hallucinációkkal
 Pszichoaktív szer okozta pszichotikus zavar
298.9  Pszichotikus zavar MNO

VI. Hangulatzavarok

DEPRESSZÍV ZAVAROK
29.xx  Major depresszív zavar

.2x  egyszeri epizód

.3x  visszatérő 
300.4  Dysthymiás zavar
311  Depresszív zavar MNO

BIPOLÁRIS ZAVAROK
296.xx  Bipoláris I zavar

.0x  egyszeri mániás epizód

.40 legutóbbi epizód hipománia

.4x legutóbbi epizód mániás

.6x  legutóbbi epizód kevert

.5x  legutóbbi epizód depresszív

.7  legutóbbi epizód meghatározatlan
296.89  Bipoláris II zavar (visszatérő major depresszió hipomániás epizóddal)
301.13  Cyclothymiás zavar
296.80  Bipoláris zavar MNO
293.83  Hangulatzavar ... miatt
 Pszichoaktív szer okozta hangulatzavar
296.90  Hangulatzavar MNO
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VII. Szorongásos zavarok

300.01  Pánikzavar agorafóbia nélkül
300.21  Pánikzavar agorafóbiával
300.22  Agorafóbia pánik zavar nélkül
300.29  Specifi kus fóbia
300.23  Szociális fóbia
300.3  Kényszeres zavar
309.81  Poszttraumás stressz zavar
308.3  Akut stressz zavar
300.02  Generalizált szorongásos zavar
300.00  Szorongásos zavar MNO

VIII. Szomatoform zavarok

300.81  Szomatizációs zavar
300.81  Diff erenciálatlan szomatoform zavar
300.11  Konverziós zavar
307.xx  Fájdalom zavar

.80  pszichológiai tényezőkkel társulva

.89  pszichológiai és általános egészségi tényezőkkel együtt
300.7  Hypochondriasis
300.7  Test dysmorphiás zavar
300.81  Szomatoform zavar MNO

IX. Facticiózus zavarok

300.xx  Facticius zavar
.16  főleg pszichológiai jelekkel és tünetekkel
.19  főleg fi zikális jelekkel és tünetekkel
.19  pszichológiai és fi zikális jelek kombinációjával

300.19  Facticius zavar MNO

X.  Disszociatív zavarok

300.12  Disszociatív amnesia
300.13  Disszaociatív fuga
300.14  Disszociatív identitás zavar
300.6  Depersonalisatiós zavar
300.15  Disszociatív zavar MNO
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XI.  Szexuális- és nemi identitás zavarok

SZEXUÁLIS DISZFUNKCIÓK
Szexuális vágy zavarai
302.71  Hipoaktív szexuális zavar
302.79  Szexuális averziós zavar

Szexuális készenlét zavarai
302.72  Női szexuális készenlét zavarai
302.72  Férfi erekciós zavar
Orgazmus zavarok
302.73  Női orgazmus zavar
302.74  Férfi orgazmus zavar
302.75  Korai magömlés
Fájdalommal járó szexuális zavarok
302.76  Dyspareunia
306.51  Vaginizmus

PARAPHILLÁK
302.4  Exhibicionizmus
302.81  Fétisizmus
302.89  Frotteurizmus
302.2  Pedofília
302.83  Szexuális mazochizmus
302.84  Szexuális szadizmus
302.3  Transzvesztita fétisizmus
302.82  Voyeurizmus
302.9  Paraphilia MNO

NEMI IDENTITÁS ZAVARAI
302.xx  Nemi identitás zavar

.6  gyermekkori

.85  serdülő- vagy felnőttkori
302.6  Nemi identitás zavar MNO
302.9  Szexuális zavar MNO

XII. Táplálkozási zavarok

307.1  Anorexia nervosa
307.51  Bulimia nervosa
307.50  Étkezési zavar MNO
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XIII. Alvási zavarok

ELSŐDLEGES ALVÁSI ZAVAROK
DYSSOMNIÁK
307.42  Primer insomnia
307.44  Primer hyperdomnia
347  Narcolepsia
780.59  Légzéssel kapcsolatos alvási zavar
307.45  Cirkadián ritmus zavar 
307.47  Dyssomnia MNO 

PARASZOMNIÁK
307.47  Lidérces álomzavar 
307.46  Alvási rémület zavar 
307.46  Alvajárás zavar 
307.47  Parasomnia MNO

XIV. Az impulzus kontroll zavarai

312.34  Ismétlődő explozív zavar
312.32  Kleptománia
312.33  Kóros játékszenvedély
312.39  Trichotillomania
312.30  Impulzuskontroll zavar MNO

XV. Alkalmazkodási zavarok

309.xx  Alkalmazkodási zavar
.0  depresszív hangulattal
.24  szorongással
.28  keverten szorongással és depresszióval
.3  viselkedési zavarral
.4  keverten érzelmi és viselkedési zavarral
.9  meghatározatlan

XVI. Személyiségzavarok (a II. tengelyen kódolva)

301.0  Paranoid személyiségzavar
301.20  Szkizoid személyiségzavar
301.22  Szkizotip személyiségzavar
301.7  Antiszociális személyiségzavar
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301.83  Borderline személyiségzavar
301.50  Hisztrionikus személyiségzavar
301.81  Nárcisztikus személyiségzavar
301.82  Elkerülő személyiségzavar
301.6  Dependens személyiségzavar
301.4  Kényszeres személyiségzavar
301.9  Személyiségzavar MNO

XVII. Egyéb, mentális zavart nem jelentő, de figyelmet és kezelést igénylő álla-
potok

ÁLATLÁNOS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOT BEFOLYÁSOLÓ PSZICHOLÓGIAI 
TÉNYEZŐK
316  Adott pszichológiai tényező által befolyásolt szomatikus állapot

GYÓGYSZER OKOZTA MOZGÁSZAVAROK
332.1  Neuroleptikus parkinsonismus
333.92  Neuroleptikus malignus szindróma
333.7  Neuroleptikus akut dystonia
333.99  Neuroleptikus akut akathisia
333.1  Gyógyszer okozta poszturális tremor
333.90  Gyógyszer okozta mozgászavar MNO

EGYÉB GYÓGYSZER OKOZTA ZAVAR
995.2  Gyógyszerelés adverz hatása

KAPCSOLATI PROBLÉMÁK
V61.9  Kapcsolati probléma mentális zavar v. általános egészségi állapot következ- 
 tében
V61.20 Szülő-gyermek kapcsolati probléma
V61.1  Partnerkapcsolati probléma
V61.8  Testvérkapcsolati probléma (rivalizáció)
V62.81 Kapcsolati probléma MNO

VISSZAÉLÉSSEL ÉS ELHANYAGOLÁSSAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK
V61.21 Gyermek bántalmazása
V61.21 Gyermekkel való szexuális visszaélés
V61.21 Gyermek elhanyagolása
V61.1  Felnőtt bántalmazása
V61.21 Felnőttel való szexuális visszaélés
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TOVÁBBI, KLINIKAI FIGYELMET IGÉNYLŐ ÁLLAPOTOK
V15.81 Kezeléssel való együttműködés hiánya
V65.2  Szimulálás
V71.01 Felnőtt antiszociális magatartása
V71.02 Gyermek vagy serdülő antiszociális magatartása
V62.89 Marginális intellektuális teljesítmény
780.9  Korfüggő kognitív hanyatlás
V62.82 Egyszerű gyász
V62.3  Tanulási probléma
V62.2  Foglalkozási probléma
313.82  Identitás probléma
V62.89 Vallási és spirituális probléma
V62.4  Akkulturációs probléma
V62.89 Életciklus probléma
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2. számú melléklet - Munkakör elemzési kérdőív

1. Alapadatok
A munkakör megnevezése ..............................................................................  
Szervezet megnevezése ..............................................................................  
Szervezeti egység megnevezése.............................................................................  
Szakterület megnevezése ..............................................................................  
A munkakör célja:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. A munkakör feladatai
A munkakör által ellátott legfontosabb feladatok felsorolása (maximum 7 pont), és 
az egyes feladatoknak a havi munkaidőben megjelenő százalékos aránya (összesen 
maximum 100%).
 Feladat        Munkaidő
1. .............................................................................   ........................ %
2. .............................................................................  ........................ %
3.  .............................................................................  ........................ %
4.  .............................................................................  ........................ %
5.  .............................................................................  ........................ %
6.  .............................................................................  ........................ %
7.  .............................................................................  ........................ %

3. Felkészültségi igény
Ismeretek
Iskolai végzettség
   alapfokú (8 általános)
   középfokú (szakiskolai, szakmunkásképző)
   középfokú (szakközépiskola, gimnázium)
   felsőfokú (főiskola)
   felsőfokú (egyetem)
   egyéb (középfokú, felsőfokú szaktanfolyam)
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Szakképzettség megnevezése: …………………………………………………..

Speciális ismeret
   számítástechnikai ismeret
   nyelvismeret 
   gépjárművezetői engedély

   .......................................................................... 

Vezetői ismeret
 szükséges
 nem szükséges

Tapasztalat, gyakorlat
Szakmai tapasztalat

 nincs szükség
 1-3 év
 3-5 év

Vezetői tapasztalat
 szükséges
 nem szükséges

4. Kapcsolattartás
Kommunikáció

A kommunikáció gyakorisága
 nincs
 esetenkénti
 rendszeres 

A kommunikáció környezete
 jellemzően szervezeten belül kell kommunikálni
 részben szervezeten kívül kell kommunikálni
 jellemzően külső személyekkel kell kommunikálni

A kommunikáció jellege
 szóbeli kommunikáció
 írásbeli kommunikáció
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Hatékony kommunikációhoz szükséges kompetenciák és fontosságuk (1-egyálta-
lán nem fontos, 5 – nagyon fontos)
 
 Beszéd    1  2  3  4  5
 Szövegértés  1  2  3  4  5
 Írás   1  2  3  4  5

Együttműködés
Szakmai együttműködés
   szükséges
   nem szükséges
Az együttműködő partnerek
   külső
   belső
   kisszámú
   nagyszámú
Az együttműködés gyakorisága
   eseti
   gyakori

Az együttműködést igénylő feladatok bonyolultsága
   rutinfeladatok
   részben rutin
   részben újszerű
   újszerű 
Kapcsolattartáshoz szükséges kompetenciák és fontosságuk (1-egyáltalán nem 
fontos, 5 – nagyon fontos) 
 Együttműködés  1  2  3  4  5
 Alkalmazkodás  1  2  3  4  5
 Konfliktuskezelés  1  2  3  4  5

5. Felelősség
A felelősségi kör kiterjedése
   saját munkavégzésért
   munka- és tárgyi eszközökért
   emberekért
   anyagiakért
   információkért
   döntésekért
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 szervezeti eredményért
 a szervezet imázsáért
 egyéb:

A szakmai munkáért viselt felelősség
A hiba következményeinek mértéke

 kis mértékű következmények
 közepes mértékű következmények
 nagy mértékű következmények 

A befolyásolt szakterület nagysága
 csak a saját szakterületet befolyásolja
 a saját és kapcsolódó szakterületeket befolyásolja
 az egész szervezetben érezteti hatását
 a külső környezetre is hatással van

Felelősségtudat fontosságának mértéke (1 – egyáltalán nem fontos, 5- nagyon fon-
tos) 
 Felelősségvállalás 1  2  3  4  5

6. Probléma- és feladatmegoldás
Feladatok jellege
A feladatok elvégzése során jelentkező problémák jellege, bonyolultsága

 jellemzően egyszerűek
 jellemzően bonyolultak 

Az elvégzendő feladatok jellege
 jellemzően rutinszerűek
 jellemzően újszerűek

Feladatvégzés önállóságának szintje
 teljes önállóság
 részben önálló
 nincs önállóság

A probléma megoldásának lehetséges változatai
 jellemzően ismertek
 jellemzően újszerűek

Információszerzés és feldolgozás
Információgyűjtés formája

 írásbeli
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   szóbeli
   audiovizuális
   informatikai eszközökön megjelenő
   egyéb:
   ..............................................................................  
Információszerzés
   rendelkezésre állnak
   nem mindig állnak rendelkezésre
   nehezen megszerezhetők
Feldolgozandó információ mennyisége
   kis mennyiség
   közepes mennyiség
   nagy mennyiség

Probléma- és feladatmegoldáshoz szükséges kompetenciák és fontosságuk (1-egy-
általán nem fontos, 5 – nagyon fontos)
 Problémamegoldó képesség 1  2  3  4  5
 Kreativitás   1  2  3  4  5

7. Terhelés
Terhelés jellege és forrása
Fizikai terhelés
   nincs
   esetenként
   rendszeresen
Pszichikai terhelés
   baleseti veszély
   időnyomás
   készenlét
   bezártság-érzés
   döntési kényszer
   idegen környezet
   változó munkaterhelés
   szerepkonfliktus
   monotónia
   teljesítménykényszer
   ügyfélkapcsolati terhelés
   egyéb:
  .................................................................................................
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Munkakörnyezetből adódó terhelés
 szabadban végzett munka
 zárt térben végzett munka
 zaj
 légszennyezettség
 képernyő előtt végzett munka
 veszélyes anyagok
 fertőzésveszély
 áramütés veszélye
 magasban végzett munka
 úttesten végzett munka
 egyéb:

   .......................................................................................  
Munkaidő

 teljes
 rész:

Műszak
 egy
 több
 folyamatos

Terhelés elviseléséhez szükséges kompetenciák és fontosságuk mértéke (1 – egyál-
talán nem fontos; 5- nagyon fontos)
Stressztolerancia  1  2  3  4  5
Aktivitás, gyors munkavégzés 1  2  3  4  5

8. Egyéb kompetenciák
Kezek használata

A munkafeladatok egy vagy két kéz használatát igénylik?
 egy kéz   
 két kéz    
 nem igényli

Kézi szerszámot kell használni a munkavégzés során?
 igen
 nem
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Ha igen, a szerszám(ok) megnevezése: 
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................

A legkisebb munkadarabok mérete:
   1 cm-nél kisebb 
   1-5 cm   
   5-20 cm  
   nagyobb méretű   

A munkadarabok tömege (-tól  -ig): …………………………………………………

Kézügyesség és ujjügyesség fontosságának mértéke (1-egyáltalán nem fontos, 5 – 
nagyon fontos)
Kézügyesség  1  2  3  4  5
Ujjügyesség  1  2  3  4  5

Monotonitás
Néhány mozdulatsor ismétlődéséből áll a munkafeladatok nagy része
   igen  
   nem  

A munkafeladatok részben monotonak.
   igen 
   nem  

Változatos feladatokból áll a napi tevékenység nagy része, a monotónia nem jel-
lemző.
   igen  
   nem  

Monotóniatűrés fontosságának mértéke (1 – egyáltalán nem fontos, 5 – teljes mér-
tékben fontos)
   1   2   3  4  5
Figyelem
Folyamatos, aktív figyelmet igényel a munka.
   igen  
   nem 
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A fi gyelmetlenségből adódó hiba jelentős következményekkel jár.
   igen  
   nem 

A fi gyelmetlenségből adódó hiba következményei mérsékeltek.
    igen
    nem

Figyelemkoncentráció fontosságának mértéke (1 – egyáltalán nem fontos, 5 – teljes 
mértékben fontos)  1   2   3  4   5

Számolás
Kell-e a munka során számolási feladatokat végezni?

 Nem.
 Igen, a feladatok jellemzően egyszerűek.
 Igen, a feladatok jellemzően bonyolultak.

Matematikai képesség fontosságának mértéke (1 – egyáltalán nem fontos, 5 – teljes 
mértékben fontos)  1   2   3  4   5

Térlátás
A munkafolyamat jó térlátást igényel? Szükséges-e a feladatvégzés során tervraj-
zok, vetületi rajzok értelmezése?

 igen
 nem

Térlátás fontosságának mértéke (1 – egyáltalán nem fontos, 5 – teljes mértékben 
fontos)               1   2   3  4   5

Testhelyzet

 Jellemzően ülő munka.
 Jellemzően álló munka.
 Változó testhelyzetben történik a munkavégzés.
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3. számú melléklet - Munkakör-elemzési kérdőív 
pszichésen akadályozott megváltozott munkaké-
pességű személyeknél

 A munkakörelemzés alkalmazása a gyakorlatban, a pszichésen akadályozott 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjában.
Z kereskedelmi Rt. tevékenységének bővülése miatt adminisztrációs jellegű munka-
körben munkaerő felvételét tervezte. Mivel a cég vezetését magas társadalmi felelős-
ségvállalás jellemzi, úgy döntött, az üres álláshelyet megváltozott munkaképességű 
dolgozóval tölti fel, azon belül is egy velük kapcsolatban álló civil szervezet javasla-
tára pszichésen akadályozott munkavállalóval. A kiválasztás szempontjainak meg-
határozásához munkakörelemzést végeztek. A kitöltött munkakörelemző kérdőív 
így alakult:

1. Alapadatok
A munkakör megnevezése  adatrögzítő, adminisztrátor
Szervezet megnevezése  Z Kereskedelmi Rt.
Szervezeti egység megnevezése nyilvántartási csoport
Szakterület megnevezése  logisztika

A munkakör célja:
A vállalat fuvarozási és egyéb logisztikai tevékenysége során keletkező adatok rögzí-
tése, rendszerezése, havi kimutatások összeállításában való közreműködés.

2. A munkakör feladatai
A munkakör által ellátott legfontosabb feladatok felsorolása (maximum 7 pont), és 
az egyes feladatoknak a havi munkaidőben megjelenő százalékos aránya (összesen 
maximum 100%).
      
 Feladat                  Munkaidő
1. Szállítólevelek adatainak rögzítése, ellenőrzése  50 %
2. Teljesítmény-nyilvántartások rögzítése   30 %
3.  havi nyilvántartáshoz táblázatok összeállítása   10 %
4.  kapcsolattartás a csoport munkatársaival   10 %
5.  ...............................................................................  ......%
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3. Felkészültségi igény
Ismeretek
Iskolai végzettség

 alapfokú (8 általános)
  - középfokú (szakiskolai, szakmunkásképző)

 középfokú (szakközépiskola, gimnázium)
 felsőfokú (főiskola)
 felsőfokú (egyetem)
 egyéb (középfokú, felsőfokú szaktanfolyam)

Szakképzettség megnevezése: …………………………………………………..

Speciális ismeret
  - számítástechnikai ismeret

Ms Offi  ce (word, excel ismerete)
 nyelvismeret 
 gépjárművezetői engedély

Vezetői ismeret
 szükséges

  - nem szükséges

Tapasztalat, gyakorlat
Szakmai tapasztalat
  - nincs szükség 

 1-3 év
 3-5 év

Vezetői tapasztalat
 szükséges

  - nem szükséges

4. Kapcsolattartás
Kommunikáció
A kommunikáció gyakorisága

 nincs
  - esetenkénti

 rendszeres 
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A kommunikáció környezete
  -  jellemzően szervezeten belül kell kommunikálni
   részben szervezeten kívül kell kommunikálni
   jellemzően külső személyekkel kell kommunikálni

A kommunikáció jellege
  -  szóbeli kommunikáció
  -  írásbeli kommunikáció

Hatékony kommunikációhoz szükséges kompetenciák és fontosságuk (1-egyálta-
lán nem fontos, 5 – nagyon fontos)  
 Beszéd    1  2X 3  4  5
 Szövegértés   1  2  3  4X 5
 Írás    1  2  3X 4  5

Együttműködés
Szakmai együttműködés
  -  szükséges
   nem szükséges
Az együttműködő partnerek
   külső
  - belső
  -  kisszámú
   nagyszámú
Az együttműködés gyakorisága
   eseti
  - gyakori
Az együttműködést igénylő feladatok bonyolultsága
  - rutinfeladatok
   részben rutin
   részben újszerű
   újszerű 

Kapcsolattartáshoz szükséges kompetenciák és fontosságuk (1-egyáltalán nem 
fontos, 5 – nagyon fontos) 
 Együttműködés  1  2  3X 4  5
 Alkalmazkodás  1  2X 3  4  5
 Konfliktuskezelés  1X 2  3  4  5
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5. Felelősség
A felelősségi kör kiterjedése
  -  saját munkavégzésért

 munka- és tárgyi eszközökért
 emberekért
 anyagiakért

  -   információkért
 döntésekért
 szervezeti eredményért
 a szervezet imázsáért
 egyéb:

A szakmai munkáért viselt felelősség
A hiba következményeinek mértéke

 kis mértékű következmények
  -  közepes mértékű következmények

 nagy mértékű következmények 
A befolyásolt szakterület nagysága

 csak a saját szakterületet befolyásolja
  -  a saját és kapcsolódó szakterületeket befolyásolja

 az egész szervezetben érezteti hatását
 a külső környezetre is hatással van

Felelősségtudat fontosságának mértéke (1 – egyáltalán nem fontos, 5- nagyon fon-
tos) 
 Felelősségvállalás 1  2  3  4X 5

6. Probléma- és feladatmegoldás
Feladatok jellege
A feladatok elvégzése során jelentkező problémák jellege, bonyolultsága
  - jellemzően egyszerűek

 jellemzően bonyolultak  
Az elvégzendő feladatok jellege
  - jellemzően rutinszerűek

 jellemzően újszerűek
Feladatvégzés önállóságának szintje

 teljes önállóság
  - részben önálló

 nincs önállóság
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A probléma megoldásának lehetséges változatai
  -  jellemzően ismertek
   jellemzően újszerűek

Információszerzés és feldolgozás
Információgyűjtés formája
  - írásbeli
   szóbeli
   audiovizuális
  - informatikai eszközökön megjelenő
   egyéb:
  
Információszerzés
  - rendelkezésre állnak
   nem mindig állnak rendelkezésre
   nehezen megszerezhetők
Feldolgozandó információ mennyisége
   kis mennyiség
   közepes mennyiség
  - nagy mennyiség

Probléma- és feladatmegoldáshoz szükséges kompetenciák és fontosságuk (1-egy-
általán nem fontos, 5 – nagyon fontos)
 Problémamegoldó képesség  1X 2  3  4  5
 Kreativitás    1X 2  3  4  5

7. Terhelés
Terhelés jellege és forrása
Fizikai terhelés
  X nincs
   esetenként
   rendszeresen

Pszichikai terhelés
   baleseti veszély
  - időnyomás
   készenlét
   bezártság-érzés
   döntési kényszer
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   idegen környezet
   változó munkaterhelés
   szerepkonfl iktus
  - monotónia
   teljesítménykényszer
   ügyfélkapcsolati terhelés
   egyéb:
   megjegyzés: időnyomás a hó végi záráskor jelentkezik 

Munkakörnyezetből adódó terhelés
   szabadban végzett munka
   zárt térben végzett munka
   zaj
   légszennyezettség
  - képernyő előtt végzett munka

 veszélyes anyagok
 fertőzésveszély
 áramütés veszélye
 magasban végzett munka
 úttesten végzett munka
 egyéb:

Munkaidő
 teljes

  - rész:
  6 órás munkaidő
Műszak
  - egy

 több
 folyamatos

Terhelés elviseléséhez szükséges kompetenciák és fontosságuk mértéke (1 – egyál-
talán nem fontos; 5- nagyon fontos)
Stressztolerancia   1x 2  3  4  5
Aktivitás, gyors munkavégzés  1  2  3  4X 5
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8. Egyéb kompetenciák
Kezek használata
A munkafeladatok egy vagy két kéz használatát igénylik?
   egy kéz   
   két kéz    
   nem igényli
Kézi szerszámot kell használni a munkavégzés során?
   igen
   nem

Ha igen, a szerszám(ok) megnevezése: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
 
A legkisebb munkadarabok mérete:
   1 cm-nél kisebb 
   1-5 cm   
   5-20 cm  
   nagyobb méretű   

A munkadarabok tömege (-tól  -ig): …………………………………………………

Kézügyesség és ujjügyesség fontosságának mértéke (1-egyáltalán nem fontos, 5 – 
nagyon fontos)
 Kézügyesség   1X  2   3  4   5
 Ujjügyesség  1X  2   3  4   5

Monotonitás
Néhány mozdulatsor ismétlődéséből áll a munkafeladatok nagy része
  X  igen
   nem  

A munkafeladatok részben monotonak.
   igen  
   nem  

Változatos feladatokból áll a napi tevékenység nagy része, a monotónia nem jel-
lemző.
   igen  
   nem  
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Monotóniatűrés fontosságának mértéke (1 – egyáltalán nem fontos, 5 – teljes mér-
tékben fontos) 1   2   3  4X  5

Figyelem
Folyamatos, aktív fi gyelmet igényel a munka.
  X  igen

 nem  

A fi gyelmetlenségből adódó hiba jelentős következményekkel jár.
  X  igen

 nem 

A fi gyelmetlenségből adódó hiba következményei mérsékeltek.
  igen
  nem

Figyelemkoncentráció fontosságának mértéke (1 – egyáltalán nem fontos, 5 – teljes 
mértékben fontos)  1   2   3  4   5X

Számolás
Kell-e a munka során számolási feladatokat végezni?

 Nem.
  X  Igen, a feladatok jellemzően egyszerűek.

 Igen, a feladatok jellemzően bonyolultak.

Matematikai képesség fontosságának mértéke (1 – egyáltalán nem fontos, 5 – teljes 
mértékben fontos)  1   2   3X 4  5

Térlátás
A munkafolyamat jó térlátást igényel? Szükséges-e a feladatvégzés során tervraj-
zok, vetületi rajzok értelmezése?

  igen
  X  nem

Térlátás fontosságának mértéke (1 – egyáltalán nem fontos, 5 – teljes mértékben 
fontos)
1X  2   3  4   5
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Testhelyzet
  X Jellemzően ülő munka.
   Jellemzően álló munka.
   Változó testhelyzetben történik a munkavégzés.

A kitöltött kérdőív alapján összeállítható volt a munkakör profilja:

A munkakör profilja

A munkakör megnevezése: adatrögzítő, adminisztrátor
Elvárt végzettség: középfok, érettségi
szakképzettség: nem szükséges
speciális ismeret: számítástechnika, MS Office, (word, excel) felhasználói szint
tapasztalat: nem szükséges

Kompetenciák és fontosságuk:
 Beszéd:   1  2X 3  4  5
 Szövegértés:   1  2  3  4X 5
 Írás:    1  2  3X 4  5
 Együttműködés:  1  2  3X 4  5
 Alkalmazkodás:  1  2X 3  4  5
 Konfliktuskezelés:  1X 2  3  4  5
 Felelősségtudat:  1  2  3  4X 5
 Problémamegoldás:  1X 2  3  4  5
 Kreativitás:   1X 2  3  4  5
 Stressztolerancia  1X 2  3  4  5
 Aktivitás:   1  2  3  4X 5
 Kézügyesség:   1X 2  3  4  5
 Ujjügyesség:   1X 2  3  4  5
 Monotóniatűrés:  1  2  3  4X 5
 Figyelemkoncentráció: 1  2  3  4X 5
 Matematikai képesség:  1  2  3X 4  5
 Térlátás:   1X 2  3  4  5

Terhelő tényezők: 
 1. időnyomás
 2. monotónia
 3. képernyő előtt végzett munka
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A profi l alapján látható, hogy öt kompetenciának igényli az átlagosnál magasabb 
szintjét a munkakör: szövegértés, aktivitás, monotóniatűrés, fi gyelemkoncentráció, 
felelősségvállalás. 

Pszichésen akadályozott személyek esetén kritikus lehet még az átlagos szinten 
elvárt együttműködés, bár a konkrét munkakörnél a munkacsoport kisszámú tag-
jával, viszonylag egyszerű feladatok végzésében kell együttműködni. A munkálta-
tóval kapcsolatban álló, megváltozott munkaképességűek rehabilitációs programját 
működtető civil szervezet javaslatára a munkakör feladataiban változtatást hajtottak 
végre. Kivették a feladatok közül a pénzügyi vonatkozásokkal bíró, így nagyobb fokú 
felelősséggel járó „teljesítmény-nyilvántartások rögzítése” feladatot. Ez a tevékeny-
ség egyébként is a munkaidőnek kisebb, mindössze 10 %-át jelentette. Helyébe a 
hibázási lehetőségek kisebb következményeivel járó, a gépkocsivezetők tevékenysé-
géhez kapcsolódó nyilvántartás vezetését tették. A felelősségvállalás kompetenciája 
így négyesről a kettes, az átlagosnál kevésbé fontos szintre csökkent, lehetőséget te-
remtve a munkakör pszichésen akadályozott személlyel való betöltésére. 

A civil szervezet hat álláskereső, pszichésen akadályozott személyt választott ki 
az adatbázisából a megváltozott munkaképességű ügyfelei közül, akik végzettség, 
számítógépes ismeret szempontjából megfeleltek az elvárásoknak. A munkakör 
profi lja fi gyelembevételével, a jelöltek betegségeinek jellemzői és a kompetenciáik 
alapján három fővel csökkent a munkáltatónak közvetítettek száma. A nem megfe-
lelés okai: az egyik jelöltet középsúlyos depresszióval kezelik, jelenleg olyan antidep-
resszáns gyógyszert szed, amelynek hatására aktivitása, munkatempója csökkent, 
fi gyelemkoncentrációja gyengült. Egy másik jelölt személyiségzavarban érintett, tü-
netei, a betegségének jellemzői alapján együttműködést igénylő munkakörök nem 
javasolhatóak számára. A harmadik kizárt jelölt pánikrohamok miatt jár pszichiát-
riai járóbeteg ellátásra. Korábban a munkaerő-piaci  lehetőségei miatt végzettségi 
szintje alatt, gyártósori összeszerelőként dolgozott. A rendkívül monoton munka-
végzés szorongásos tüneteinek fokozódásával járt, az üzemorvos véleménye alap-
ján munkaviszonyát megszüntették. Mivel monotónia tűrése kifejezetten gyenge, 
nem megfelelő számára a jelentős részben adatrögzítéssel járó munkakör. A három 
megmaradt személlyel interjú készült, amely alapján a munkakör követelményeinek 
megfelelőnek látszottak, mindhárman motiváltak voltak az állás elvállalására. 

A munkáltató interjú és néhány, munkafolyamatot modellező, számítógépes feladat-
ban mutatott teljesítmény alapján választott a jelentkezők közül. A döntés egy 42 
éves depresszióval és kényszeres tünetekkel kezelt ügyfélre esett, akinek állapotát a 
hosszú, két éves munkanélküli lét súlyosbította. Kezelőorvosa véleménye alapján az
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elhelyezkedés egy nem túlzott megterhelést jelentő munkahelyen elősegítheti tüne-
tei enyhülését. A rá jellemző pedantéria, önellenőrzés előnyös a munkaköri felada-
tok szempontjából. 

A sikeres közvetítés után a civil szervezet mentora több alkalommal konzultált 
a cég személyzetisével, ez alapján a munkahelyi kollektívába az ügyfelük be tudott 
illeszkedni, társai elfogadták, teljesítményével a cég elégedett volt. A hat hónapos 
nyomonkövetés alkalmával az ügyfél még mindig munkaviszonyban állt, rehabilitá-
ciója sikeresnek tekinthető.




