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Cím: Új kezdeményezések - változóban a pszichiátriai betegek helyzete a 

fővárosi hajléktalan-ellátásban 

 Kivonat:  
 

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei-ről röviden 

 

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) a fővárosi hajléktalan-ellátás 

férőhelyeinek közel 50%-át biztosítja. Éjjeli menedékhelyeinken, átmeneti szállásainkon, 

munkásszállásainkon összesen közel 4000 ember számára nyújtunk szállást naponta. Krónikus 

Belgyógyászati Osztályunkon és a kapcsolódó Ápolási Osztályunkon 73 ágyon valamint két további ún. 

Lábadozóban látjuk el a betegeket. Két Egészségügyi Centrumunkban háziorvosi valamint pszichiátriai 

szakorvosi és bőrgyógyászati szakrendelést tartunk fenn. Ezen túl utcai szociális munkás csoportokat 

és nappali melegedőket is működtetünk. 

 

 

Pszichiátriai betegek a budapesti hajléktalan emberek körében 

 

2018 nyarán a BMSZKI és több, a Főváros területen ellátást végző szolgálat együttműködésével, 3 528 

hajléktalan ember adatainak feldolgozásával hiánypótló felmérést készítettünk. 

 

Az adatgyűjtésben szereplő 3 528 ember: 

 73,6% férfi, 26,4% nő, 

 átlagéletkor 52,3 év, legfiatalabb ügyfél 18 éves, legidősebb 88 éves 

 legnépesebb korcsoport 46-65 év közötti (64,1%) 

 öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte 23,6% (834 fő) 

 

Pszichiátriai betegségre vonatkozó adatok 

 

 diagnózissal rendelkező pszichiátriai beteg 15% (529 fő), 

 diagnózissal nem rendelkező, a területen dolgozó szakember véleménye szerint pszichiátriai 

beteg további 9,5% (335 fő) 

 az utcán élők körében arányuk nagyobb, 37% 

 

A hajléktalan emberek körében tehát igen magas a pszichiátriai betegek aránya, akik jellemzően 

semmilyen szakszerű ellátásban nem részesülnek. Az intézmények illetve az ott dolgozók ugyanakkor 

nincsenek felkészülve a problémák kezelésére, sem kellő szaktudással nem rendelkeznek, sem a 

szükséges szolgáltatásokat nem tudják számukra biztosítani. Alapvetően nem erre a célcsoportra 

szerveződtek, így a vonatkozó jogszabályok sem kívánják meg a feltételek biztosítását. 

Ez a helyzet súlyos diszfunkciókkal jár, mind az ellátatlan betegek, mind a közösségi együttélés, a többi 

lakó, mind a személyzet szempontjából. Ennek főbb eredményei: gyakori konfliktusok, a betegek 

kirekesztésének fokozott kockázata, a személyzet kiégése és az intézmény csekély hatásfokú 

működése. 

 

További diszfunkciókat jelent és a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a hajléktalan-ellátás 

intézményeiben úgymond ömlesztve vannak az ellátottak, azaz eltérő prognózisú és szükségletű 

(életkorú, egészségi és mentális állapotú) emberek azonos intézményben vannak elhelyezve, ami 

végképp ellehetetleníti a hatékony és eredményes munkát. Hasonló problémákkal szembesültünk a 
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BMSZKI intézményeiben is, ezért a megkezdett átalakítás egyik legfontosabb célja az ún. profiltisztítás, 

azaz a hasonló prognózisú és szükségletű emberek azonos intézményben történő elhelyezése. Az így 

kialakított homogén intézményekben már elvileg megoldható a szükséges szolgáltatások és a 

megfelelő szakemberek biztosítása. 

 

Az átalakítás előkészítését, az intézményeink felkészítését és a munka koordinálását mintegy egy éve 

Bulyáki Tünde segíti. 

 

2. Vidia Negrea (International Institute for RP Europa/UBB 

Kolozsvár) 

Cím: Biztonságos terek kockázatos beszélgetésekhez; resztoratív eljárások 

 Kivonat:  Hazánkban is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a resztoratív 

szemlélet gyakorlati alkalmazása az oktatásban, nevelésben, munkahelyi- vagy 

lakóközösségekben. A resztoratív kifejezés az igazságszolgáltatás területén vált 

ismertté, és többnyire a kapcsolatok helyreállítására, jóvátételre és a közös 

felelősségvállalásra törekvő konfliktuskezelési technikái révén került a 

köztudatba, a büntető szemlélet alternatívájaként. Alapelveit azonban 

megtaláljuk azokban a mindennapi társas kapcsolatok kialakítását-, erősítését- 

és rendeződését célzó egyéni vagy csoportos erőfeszítésekben, melyek 

törekednek a befogadásra, a traumák csökkentésére és a közösségi jól-létre. Az 

igazságszolgáltatáson kívül, az elmúlt három évtizedben legfőképp amerikai és 

ausztrál resztoratív programok bizonyították hatékonyságukat az iskolai 

egészséges légkör kialakításában és az erőszak leküzdésében (Morrison, 2001, 

RAND, 2018). Napjainkban már világszerte találunk egész városokat felölelő 

kezdeményezéseket, melyekben interdiszciplináris megközelítésben, de 

resztoratív elvek mentén szervezik együttműködésüket az egyéntől a 

közösségig, válaszként az élet kihívásaira, múltbeli sérelmekre, vagy éppen 

proaktívan, a problémák megelőzésére.  

3. Ledia Lazeri (WHO Magyarország, irodavezető) 

Cím: Mental Health Care in the community – an interdisciplinary and 

intersectoral perspective. 

A közösségi lelki gondozásról – egy interdiszciplináris és interszektoriális 

szemszögből… 

 Kivonat: Advancement of community care in various contexts and regions of 

the world has brought enough evidence that continuity of person centred, 

comprehensive care in the community cannot and should not be seen as the 

domain of one medical discipline, and neither as the response of one level of 

health care. The needs of people with mental disorders are as complex as the 

disorders are severe. It is therefore only through (a) multi-disciplinary teamwork, 

(b) strengthened collaboration between primary health care and secondary 

mental health care services, (c) strengthened collaboration between health, 
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social, employment, and education sectors – among others, as well as (d) 

community participation and users’ empowerment that balanced mental health 

care paves the way towards recovery. 

4. Harangozó Judit (Ébredések Alapítvány) 

Cím: Gyógyít-e a szabadság? Szociálpszichiátria – újratöltve 

 Kivonat:   A mai pszichiátria egyik nagy kihívása a biomedikális szemlélet, 

eljárásrend és dominancia korlátozott hatásosságának és érvényességének 

belátása és a pszichoszociális, etikai és prevenciós szemlélet befogadása, 

felélesztése. Komoly kihívás a CRPD (ENSZ Fogyatékosügyi Egyezmény), 

amely az erőszakmentességre, az emberi méltóság mindenek feletti tiszteletére 

szólítja fel, kötelezi a szakembert. Az előadásban a posztpszichiátria 

alapvetéseit ismerjük meg és áttekintjük az erőszakmentesség lehetőségeit, 

kockázatait. Bemutatjuk a mentális problémákra ható társadalmi tényezőket és 

ezek jelentőségét a prevencióban a WHO ajánlásai alapján. 

5. Váradi Judit (Ecole Varadi SA Nyelviskola, Genf) 

Cím: ADHD járvány:  egy valószínűtlen narrativa világsikerének szociológiai 
megvilágítása 

Alcím: Nevelés helyett medikalizáció, pedagógia helyett pszichiátriai kategóriákba 
skatulyázás 

Kivonat:  Észak-Amerikában és Európában a gyermekek 10-11%-

a  szed  központi idegrendszert stimuláló, teljesítményfokozó 

gyógyszereket, hogy megfeleljen iskolai, családi, társadalmi elvárásoknak. 

- a járvánnyá hatalmasodott  narrativa szereplői és feltételei 

- innovativ és hatékony pedagógiai megoldások medikalizáció és 

gyógyszeres kezelés nélkül 

6. Wernigg Róbert (OTH) 

Cím: A mentális egészségre irányuló eddigi prevenciós programok 

Magyarországon 

Kivonat:   Az elmúlt évtizedekben 6 alkalommal zajlott szervezett mentális 

prevenciós program Magyarországon. Ezek az öngyilkosság megelőzésére 

irányultak, döntően a hangulatzavarok korai felismerése és kezelése révén.  

1. Kiskunhalason 2000-2005. között Rihmer és mtsai 30 háziorvost képeztek ki 

a depresszió felismerésére és kezelésére. A beavatkozási időszakban csökkent 

az öngyilkossági halálozás Kiskunfélegyházához képest. 

 2. Szolnokon, az EAAD (Európai Szövetség a Depresszió Ellen) keretében 

2003-2005 között Kopp és mtsai vezetésével 5 szintű beavatkozás zajlott 

(alapellátási képzés, lakossági érzékenyítés, közösségi segítők kiképzése, a 

magas kockázatú csoportok felkutatása, és a halálos eszközök visszaszorítása). 

A Lelki Elsősegély Telefonszolgálathoz befutó hívások száma emelkedett, az 

öngyilkossági halálozás csökkent.  
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3. 2009-2010 között a 11.110 serdülőkorú gyermeknél végzett SEYLE 

nemzetközi multicentrikus random kontrollált vizsgálat részeként Balázs és mtsai 

Magyarországon is tesztelték a YAM (Youth Aware of Mental Health 

Programme) iskolai készségfejlesztő tréninget, és a 12 hónapos kimenetelnél 

szignifikánsan kevesebb öngyilkossági kísérletet találtak, mint a 

kontrollcsoportban. (Az összes felsorolt beavatkozás közül egyedül itt történt 

analitikus epidemiológiai vizsgálat.)  

4. Miskolcon az OSPI (EAAD) program keretében Kopp és mtsai 2009-2011. 

között az EAAD intervenciói mellett bevezették az online segítő eszközök 

használatát is. Itt a szakellátás humánerőforrás-hiánya befolyásolta az 

eredményeket, de a férfiak violens öngyilkossági kísérleteinek aránya a kontroll 

területhez (Szeged) képest csökkent.  

5. A Válaszd az Életet! programban 2014-2016 között Heves megye 5 járásában 

zajlottak az EAAD lépéseinek megfelelő, figyelemfelkeltő és oktató 

tevékenységek. A program népszerű volt, és jelentős aktivitást indukált a hálózati 

szereplők részéről. A területspecifikus standardizált öngyilkossági halálozás 

csökkent az elvárthoz képest.  

6. A Norvég Lelki Egészség Programban 2016-2017-ben központi módszertani 

fejlesztés mellett 6 járásban megtörtént a Lelki Egészség Központok vizsgálata, 

melyek feladata a helyi problématérképek, hálózattérképek, jó gyakorlat-

elemzések és helyi beavatkozási tervek elkészítése volt. A helyi segítők körében 

szignifikánsan nőtt a krízisintervencióval kapcsolatos magabiztosság, és 

csökkent a depresszióval kapcsolatos stigmatizáló attitűd mértéke. Az 

öngyilkosság standardizált halálozási aránya 5 járásban csökkent az elvárthoz 

képest. 

7. Pusztai Erzsébet (Európai Coaching Szövetség tagja) 

Cím: A pszichés és pszichoszomatikus zavarok feltárásának és terápiájának új 

módszere 

Kivonat:    Az EMDR módszer speciális izomteszteléssel történt 

kiegészítéséből alakult ki a wingwave-nek nevezett eljárás. (Cora Besser 

Siegmund és Harry Siegmund) Az előadó nyolc év alatt több mint ezer emberrel 

közel négyezer órányi tapasztalatot szerzett a módszer alkalmazásában, 

kibővítve azt orvosi – élettani ismereteivel. Tanulmányozta a poszt traumás 

állapotok irodalmát valamint a neurologiai, pszichoneurologiai kutatások 

eredményeit, melyek feltárták a súlyos traumák utóhatásainak idegrendszeri 

alapjait. A szerző tapasztalatai megerősítik, hogy a pszichés és 

pszichoszomatikus zavarok alapját a traumák jelentik, és ezek a traumák nem 

csak a születés utáni életből származhatnak. Meghatározó jelentősége van a 

magzati élet teszteléssel pontosan feltárható idegrendszeri hatásainak. A 

módszerrel megtalálhatók az öröklött érzelmi tartalmak, az elődök súlyos 

traumáinak testi és érzelmi emlékei, melyek sok szempontból jellegzetes, bár 

egyénenként rendkívül változatos testi, érzelmi következményekkel járnak. A 
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szerző ismerteti a különböző mentális zavarok esetén az összetevők 

előfordulási gyakoriságát, és a módszer eredményeit. 

8. Rácz Andrea (ELTE TÁTK Szociális Munka Tanszék) 

Cím: A gyermekvédelem határán élő családok támogatásának új útjai  

         Kivonat: Az előadás arra irányul, hogy milyen új utak léteznek a társadalmi 

befogadást középpontba állító, komplex szolgáltatások rendszerében 

gondolkodó gyermekvédelmi gyakorlat kialakítása terén, erre milyen jó 

gyakorlatok szolgáltatnak példát a hazai gyermekvédelemben.  A komplex 

megközelítésre épülő gyermekvédelmi programok hangsúlyt fektetnek a szülők 

szerepének megerősítésére a pozitív irányú változások elérése érdekében. Az 

intervenció megtervezésekor kulcsfontosságú az egyének társadalmi 

szerepének, mint befolyásoló tényezőnek a kezelése. A támogatás tervezésébe- 

és nyújtásába is érdemes bevonni a kliensek szociális hálóját és a közösségi, 

illetve kortársi erőforrásokat. Az előadásban két modellprogram szakmai 

célkitűzései és eredményei kerülnek bemutatásra: 1) szülői kompetenciafejlesztő 

programok; 2) Youngo, a gyermekvédelemben élő gyermekek és fiatal felnőttek 

sikeres társadalmi integrációját segítő telefonos applikáció.  

WORKSHOPOK – KEREKASZTALOK 

1. Alzheimer Café – Dementia prevenció 

Cím:   Új törekvések a demenciával élő idősek és családjaik támogatásában: a 

közösségi részvétel növekvő szerepe 

(az ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete 
munkatársainak szervezésében) 

Vezeti: dr. Szabó Lajos (PhD, klinikai szakpszichológus, c. egyetemi tanár, 

Szociális Munka Tanszék) 

Moderátor: dr. Kucsera Csaba (PhD, szociológus, tud. főmunkatárs, 

Szociálpolitikai Tanszék) 

Kivonat:   A workshop keretében a demenciával élő idősek ellátása és 

családjaik támogatása kapcsán szeretnénk megvitatni olyan új törekvéseket és 

kezdeményezéseket, amelyek a korai felismerés, az otthonában megtartó és 

otthon közeli ellátások támogatási hátterének kiszélesítése, a korszerű 

gondozás menedzsment, és a családoknak biztosított konzultációs 

szolgáltatások terén kezdeményezett ellátás fejlesztés lehetséges irányait 

érintik.. Kiemelt szempontunk az ellátások illeszkedésének, és a társszakmák 

együttműködésének kérdésköre, valamint a formális és informális segítők 

kapcsolata egy tágabb közösségi kontextusban.  

A workshopban kezdeményezett szakmai vitát bevezető rövid előadások 

előadói a hazai idősellátás innovatív törekvéseket képviselő gyakorló 

szakemberei, a kapcsolódó képzések, valamint a demenciával élőket és 
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családjaikat képviselő " gondozási partnerek" és közösségi programok 

képviselői. 

Felkért résztvevők:  

Baranyai Judit, a „Tartós beteg /demens/ családtagot /otthon/ ápolók Facebook 
csoportjának képviselője                                                                             

Bokonics - Krámlik Márta mb. ismeretátadási osztályvezető  
/Szentendrei Szabadtéri Múzeum/                                       

Jobbágy Mária  Alzheimer Café koordinátor /EMMI Szociális és Gyermekvédelmi 

Főosztály/ 

dr. Martony Zsuzsanna pszichiáter, geriáter, oszt.vez. főorvos,                                         

Szt. Imre Kórház Pszichiátriai Osztály 

Mátics Katalin szociológus, szociálpolitikus, int.vez, helyettes, Újbudai Gondozási 

Központ                         

dr. habil. Pék Győző, PhD, klinikai szakpszichológus, egyetemi docens, Debreceni 

Egyetem, Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológiai Tanszék 

Polyák Szilvia szociális munkás, Főv. Önk. Gödöllői Otthona, demenciával élőket 

gondozó „Ozory Ház” szakmai vezetője  

Somorjai Ildikó szociológus, ny. főiskolai adjunktus - a demenciával élők számára 

létrehozott klubok működésének módszertani szakértője 

dr. Szaszkó Anikó neurológus főorvos, mentálhigiénés szakember,                                                         

Szent Kristóf Szakrendelő, Újbuda 

2. Nem vagyok bolond, csak szkizofrén 

Vezeti: Oravetz Dániel, KulcsárTeodóra 

Kivonat:  Több, mint tizenöt esztendeje élek szkizofréniával. Feleségemmel 

workshopunkon arra vállalkozunk, hogy az elmúlt időszak tapasztalatait 

összefoglaljuk és megosszuk sorstársainkkal és szeretteikkel. Korábban 

megjelent Mentőöv című önsegítő kézikönyvünk után, most egy újabb, 

átfogóbb jellegű könyvön dolgozunk. A workshopon ebből a kéziratból adunk 

most ízelítőt segítő szándékkal. 

3. A PTSD testközelből 

Cím: Háború okozta PTSD: Személyes megtapasztalások és felépülés a háború 

utáni Bosznia-Hercegovinában 

Vezeti: Bojan Sosic (Fenix Alapítvány, Tuzla) 

Felkért résztvevők: Vahid Djulovic, Jazmin Palata 

4. Autentikusan, empatikusan, nyitottan… 
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Cím: Pszicho-szocio-pedagógiai módszerek ADHD mentális zavarnak 

minősített  viselkedési és tanulási problémák megoldására  

Vezeti:  Váradi Judit (Ecole Varadi SA nyelviskola, Genf) 

Felkért résztvevők: Lopez Jimenez és José Fernando     

             Kivonat:      Partnerkapcsolaton alapuló pedagógiai 

esettanulmányok,  melyeknek célja az ADHD-vel diagnosztizált gyermekek és 

serdülők viselkedésének és tanulási képességeinek újraértelmezése. 

 A diákok  képesek voltak koncentrálni, amikor a tanulási folyamat 

középpontjában álltak, amikor a tanár képes volt értelmet adni a végrehajtandó 

feladatoknak, elkerülni az ismétléseket és az unalmat, ösztönözni a 

kreativitást, elfogadni a tanulók fizikai és szellemi mozgásigényét, 

elismerni  és értékelni jó tulajdonságaikat, kíváncsiságukat és képességeiket. 

5. Segítő kommunikáció  

Cím:   Alacsony intenzitású pszichológiai beavatkozások szociális és    

egészségügyi szakembereknek 

Vezeti: Purebl György  

            (SE Magatartástudományi Intézet, Magyar Pszichiátriai Társaság) 

             Kivonat: Ez a tréning elsősorban azoknak az orvos, pszichológus, 

egészségügyi szakdolgozó vagy egyéb segítő foglalkozású kollégáknak szól, 

akiknek nincs idejük pszichoterápiát tanulni, vagy éppen a mindennapi 

rohanás közben alkalmazni - de mégis úgy érzik, betegeiknek, klienseiknek 

szükségük van pszichológiai támogatásra. Kizárólag a leggyakoribb, 

hétköznapi betegellátásban jelentkező pszichés problémákra igyekszik gyors, 

gyakorlati megoldást nyújtani.  

6.  A mentalizáció alapú terápia (MBT) alapjai; Munkánk borderline-  

addikt kettős diagnózisú páciensekkel. 

Vezeti: Kárpáti Tamás klinikai szakpszichológus, (INDIT Közalapítvány) 

Felkért résztvevők:  Ágoston Dorina (INDIT Közalapítvány, Pécs), Ott 

Brigitta szociális munkás (Közösségért Alapítvány a 

Pszichiátriai Betegséggel Élők Felépüléséért, Pécs)  

Kivonat: A mentalizáció önmagunk és mások viselkedésének megértését 

jelenti a mögöttes szándékok, vágyak, érzések stb. alapján. A mentalizáció 

gyakori és tartós zavara olyan súlyos problémákhoz vezethet, mint 

szerfüggőség, öngyilkosság, önsértés, illetve a kapcsolati és érzelmi élet 

diszfunkcionális működése. Ezzel a mélyen emberi képességgel minden 

segítői kapcsolatban dolgozunk, de akkor vajon mégis miben különbözik a 

mentalizáció alapú terápia (MBT) a többi módszertől? Az MBT, az egyéni és 

csoportterápia folyamatainak a fókuszába a mentalizálást helyezi. Igyekszik 
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megérteni a mentalizáció esetleges összeomlásának folyamatát és 

elősegíteni helyreállítását. A módszer kidolgozói – Peter Fonagy és Anthony 

Bateman – a borderline személyiségzavar terápiás kezelésére fejlesztették ki 

az MBT technikáját, azonban napjainkban már több más területen – pl. 

evészavar, antiszociális személyiségzavar, depresszió, szenvedélybetegség, 

serdülőkori viselkedészavarok, szülő – gyerek terápiák – is alkalmazzák az 

eredeti módszertannal és szemlélettel, de az adott problematikához igazított 

terápiás szerkezettel. A workshop során szeretnénk az elméleti bevezető után 

élményszerű megtapasztalást nyújtani a résztvevőknek (dramatikus 

eszközökkel), hogy mit is jelent az, ha a mentalizálást helyezzük a terápiás 

folyamat fókuszába, és mik azok a terápiás eszközök, amikben tényleg 

speciális az MBT. E mellet pedig szeretnénk azt a modellt is bemutatni, 

ahogyan több intézmény együttműködésében dolgozunk ezzel a módszerrel. 

7. Gyermekvárás, szülés körülményei itthon és otthon  

Vezeti: Várfalvi Marianna (KINCS és Védőnőkért, új szülők és újszülöttekért  

Alapítvány 

Felkért résztvevők: Székely András (KINCS), Barta Orsolya (PPKE 

Szociológia Intézet) 

               Kivonat:  Társadalmi mentalitás hatásai a gyermekvárás és szülés  
időszakában lévő hazai és Kárpát-medencei magyar családok szokásaira. 

8. Tehetséggondozás nehéz terepen 

Vezeti: Kun Aliz (Igazgyöngy Alapítvány) 

           Kivonat: Az Igazgyöngy Alapítvány Kelet-Magyarország egy leszakadó 

térségében dolgozik a generációs szegénységben élő gyerekek és családjaik 

esélyteremtéséért. A problémahalmaz megoldására az állam által fenntartott 

intézményrendszer egyre kevésbé képes. A szakemberhiány, a hatósági 

eszközök megerősödése, az ügyek, akták lezárására, és nem az okok 

megszüntetésére irányuló munka a problémák halmozódását eredményezi. 

Prevencióról a szegregátumokban már rég nem beszélhetünk. Fogást találni 

a problémán csak komplex szemlélettel, hosszú távra tervezett, stratégiaszerű 

gondolkodással, és egy másfajta intézményi munkakultúrával lehet. Olyannal, 

ami együttműködésen alapul, támogatja, kiegészíti a beavatkozásokat, 

hatásokat. E nélkül a hatások kioltják egymást, amortizálódik a sikeresnek 

tűnő beavatkozás is. További információ: www.igazgyongyalapitvany.hu 

9. A bizonytalanság tűrése és transzparencia – Open Dialogue a 

Menedékben 

Moderátor:  Karácsonyi Anikó (Ébredések Alapítvány) 

Felkért résztvevők: Ács Dániel (Soteria Menedék Program vezetője),   

                               Részegh Imola filozófus, mentálhigiénés szakember 

http://www.igazgyongyalapitvany.hu/
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               Kivonat:  A finn Open Dialogue hálózatterápiás modell elemei a Soteria   

Alapítvány "MiniMenedék" szolgáltatásában. 

10. Debrecenbe kénbe menni.... (rehabra)  

Cím:  Minnesota Modell megyei kórház addiktológiáján 

Vezeti: dr. Gaál Erzsébet DE Kenézy Gyula Kórház Felnőtt Pszichiátriai 

Osztály  

Felkért résztvevők: Dr. Szerdahelyi Bence szakorvos, Béres Rita 

szakpszichológus, Garamvölgyi Orsolya szakpszichológus, 

Darabán Enikő művészetterapeuta, Szabó László tapasztalati 

szakértő, Kerekes Erzsébet nővér és tapasztalati szakértő, Gál 

Judit református lelkész 

           Kivonat: Rehabilitációs programunk immáron 12. éve működik Debrecenben, 

a Hajdú-Bihar Megyei Kórház Pszichiátriai Osztályán belül. A térségben 

úttörőnek számító önsegítő hagyományokon alapuló addiktológiai szemlélet új 

lehetőségeket nyitott meg a szenvedélybetegek számára. Műhelymunkánk 

során szeretnénk bemutatni hogyan sikerült a Szigetváron megismert 

rehabilitációs módszert a debreceni viszonyokhoz adaptálni, többek között a 

pszichiátriai osztályos háttérbe ágyazottság, az oktatásban való részvétel, a 

rendelkezésre álló erőforrások, a helyi önsegítő közösséggel alakuló kapcsolat 

mentén. Műhelymunkánk közös visszatekintés az elmúlt évek változásaira, 

tapasztalataira, küzdelmeire. A beszélgetés során szeretnénk kötetlenebb 

hangvételben felidézni melyek azok a tényezők, amik sajátságosan 

debrecenivé formálták a működésünket, kissé betekintést engedve stáb 

megbeszéléseink hangulatába is. Az együttgondolkodás fontos érték 

számunkra, ennek jegyében számítunk a résztvevők interaktív részvételére is. 

11.  A közösség, személyesség, spiritualitás- a Józsefvárosi  

Evangélikus Gyülekezet inkluzív közösségépítési modellje 

Vezeti: Bolba Márta evangélikus lelkész (jelenleg anyasági szabadságon) 

Felkért résztvevők: Rihay Szabolcs evangélikus lelkész,  

                           Kovács Márta gyülekezeti munkatárs  

             Kivonat: A Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség újjáépülő 

keresztény gyülekezet. Hét éve kezdődött el az a közösségfejlesztő folyamat, 

mely a helyi szükségletekre nyitottan, a környék szociális szervezeteivel 

együttműködve kereste annak a lehetőségét, hogyan lehetne embertársai 

hasznára Jézus követésében. A folyamat közben valódi találkozások és 

megtartó szeretetkapcsolatok jöttek létre, melyben gyógyul és egészségesen 

fejlődik a személyiség. 
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12. Addiktológia és elfogadás 

Cím: A társadalmi elfogadás és elutasítás következményei az 

addiktológiában 

Vezeti:  Dr. Bodrogi Andrea addiktológus (Ébredések Alapítvány) 

Felkért résztvevők: Lencse Menyhért és Pelbát Gergely (Kék Pont 

Drogkonzultációs Központ és  Drogambulancia Alapítvány), Wittmann 

Zoltán és Lóránd Gergely tapasztalati szakértők 

             Kivonat: Kerekasztal-beszélgetésünkön a szenvedélyszerek használatának 

társadalmi elfogadásáról és el nem fogadásáról, valamint ennek  az egyes 

egyénekre  és / vagy az ellátórendszerre gyakorolt következményeiről 

szeretnénk közösen gondolkozni. 

Mint ismeretes, ma Magyarországon az úgynevezett tiltott drogok használata, 

akár csak kipróbálása is törvénybe ütköző, büntetőeljárás következményét, 

illetve - büntetés alternatívájaként - elterelésben való részvétel kötelezettségét 

vonja maga után, ezáltal pszichiátriai /addiktológiai vizsgálatot ír elő, akár 

egyébként panaszmentes és egészséges fiataloknak.  

Ugyanakkor az alkohol, mint legális drog használata nem csak megengedett, 

sok esetben egyenesen „kívánatos”, mint ahogyan ez az alkohol „média 

megjelenéseiből” is tisztán kivehető.  Fogyasztása gyakran elvárásként, adott 

társadalmi kiscsoportba tartozás feltételeként jelenik meg. Onnantól viszont, 

ha az alkoholfogyasztó függővé válik, főleg, ha kezelést is igénybe vesz, a 

társadalom eddigi elfogadó attitűdje megváltozik, kirekesztővé, elutasítóvá 

válik. 

POSZTEREK 

1. Simon Dávid (ELTE TáTK)  

Cím: Az orvosképzés hatása egyes, a későbbi orvos-beteg kapcsolatot 

befolyásoló pszichológiai tényezőkre 

 Kivonat: A kutatás célja a formális és rejtett tanterv hatásának vizsgálata az 

empátiára, észlelt stresszre és a kiégésre, orvostanhallgatók körében. 

Hipotézisünk szerint a klinikai évek alatt a nem hivatalos rejtett tanterv negatív 

hatással van az empátiás készségre és növeli az észlelt stressz mértékét és 

valószínűbbé teszi a kiégés szindróma egyes tüneteinek megjelenését. Módszer: 

Kérdőíves kutatás során egy magyar orvosegyetem első, harmad és ötödéves 

hallgatói (N=417) körében empátia, észlelt stressz és kiégés skála, valamint a 

magatartástudományi tárgyakkal kapcsolatos attitűdök és az oktatók betegekkel 

kapcsolatos, hallgatók által észlelt attitűdje került mérésre. Eredmények: Az 

empátia skála cinizmus komponense emelkedett (t=3,04; p=0,003; t=2,38; 

p=0,012), míg az empátia skála fantázia komponense csökkent (t=-2,95; 
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p=0,003). Az empátia fejlesztését potenciálisan segítő magatartástudományi 

tárgyak vélt fontossága ezzel párhuzamosan csökkent, az oktatóik körében a 

hallgatók partneri orvos-beteg szerepmodell érvényesülését az oktatók körében 

általában kisebb mértékben észlelték magasabb évfolyamokon, a 

legmeghatározóbb oktató esetén ugyanakkor ellenkező tendencia volt 

megfigyelhető. Konklúzió: A szaktudás elsajátításával párhuzamosan az 

orvosképzés során egyes pszichológiai tényezők változásában negatív 

tendenciák voltak megfigyelhetők, amelyek csökkenő empátiás készségben és 

növekvő diszstresszben manifesztálódtak a kiégés egyes tüneteinek 

megjelenése mellett. A képet pozitív és negatív szerepmodell párhuzamos 

megjelenése tette komplexebbé. A kutatás eredményei aláhúzzák a képzésbe 

építhető védőmechanizmusok (pl.: Bálint csoport, tréningek) fontosságát, 

ugyanakkor szükségessé teszik a háttérben húzódó folyamatok részletesebb 

vizsgálatát. 

2. Lengyel Lea:  

Cím: A pszichiátriai ellátás fontossága a hajléktalan emberekkel végzett 

szociális munkában  

        Kivonat: A hajléktalan ellátásban dolgozó szociális munkások mindennapi 

munkájuk során találkoznak olyan hajléktalan emberekkel, akik pszichoszociális 

fogyatékossággal élnek együtt. Ennek a közhiedelem szerint egyik oka, hogy az OPNI 

bezárása óta sok egykori kezelt az utcára került és hajléktalanná vált. A másik 

vélekedés, hogy a hajléktalanná válás olyan traumát eredményez, mely hajlamosít a 

pszichiátriai betegségekre, illetve a korábbi diagnózis okán az egyén kitagozódott a 

társadalomból és így vált hajléktalanná. 

A szociális munkások számára mindez szinte lényegtelen is. A szakma szempontjából 

az egyik nagy kérdés, hogy a terepen dolgozók mennyire ismerik a pszichoszociális 

fogyatékosságot, annak sajátosságait, hogyan viszonyulnak a diagnosztizált és nem 

diagnosztizált betegekhez, tudják-e adott esetben kapacitálni az ügyfeleket a 

segítségkérésre, hogy viszonyulnak a részleges vagy teljesen hiányzó 

betegségbelátáshoz. Szintén fontos, hogyan fordulnak az érintettekhez, 

megbélyegzik-e őket, kizárják-e az intézmény igénybevevői közül őket. 

Kutatásom központi elemét a szociális munkások pszichoszociális fogyatékosságról 

való tudása vagy nemtudása, teendőikkel kapcsolatos tudásbázisuk felmérését 

képezi. Emellett szeretném bemutatni a két szakterület együttműködését, továbbá 

hogy van-e bármilyen különbség a vélt vagy valós diagnózisokat tekintve. 

 

 


