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TÁJÉKOZTATÓ A LEGGYAKORIBB PSZICHÉS 
ÉS MENTÁLIS PROBLÉMÁKRÓL

A mentális egészség megőrzése minden életkorban és minden életszakaszban kiemelt  

figyelmet érdemel. A lelki betegségek kialakulása a felsőoktatásban tanuló hallgatókat is veszé-

lyezteti, ezért az alábbiakban összegyűjtöttük a leggyakoribb pszichés és mentális problémákat, 

zavarokat, betegségeket. A rövid összefoglalók célja, hogy bemutassák az egyes mentális prob-

lémákat, és eligazítást nyújtsanak azok felismerésével és lehetséges kezelésével kapcsolatban. 

 A tájékoztatóban az egyetemi mentálhigiénés tanácsadás keretein túlmutató problémákat 

ismertetjük. Fontos, hogy az itt leírtak alapján ne végezzünk öndiagnózist, a betegség gyanúja  

esetén minden esetben forduljunk szakorvoshoz segítségért.
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FÜGGŐSÉGEK

Mit jelent?

A függőség jellegzetessége, hogy a do-

minánssá váló viselkedés kontrollálása 

meghaladja a függő személy képességeit, 

akinek az adott viselkedés felfüggesztése,  

hiánya komoly stresszt jelent. A függősé-

geknek két nagy altípusa van, a pszichoak-

tív szerektől való függőség és a viselkedé-

ses függőség.

Mit jelent?

A pszichoaktív szerektől való függőség so-
rán fizikai addikció is kialakul, melyben a 
leszokáshoz addiktológiai, orvosi segítség-
re is szükség lehet. Pszichoaktív szernek 
számít az alkohol, a nikotin, a cannabis és 
származékai, az ópiátok, a kokain és egyéb 
stimuláns szerek, a nyugtatók és altatók, va-
lamint bármilyen tudatmódosító vagy szer-
vezetre felpörgető hatással bíró drog.

Mit jelent? 

A viselkedéses függőségek nem ilyen egyér-

telműek, hiszen szinte bármilyen viselkedés-

től függővé lehet válni, de a teljesség igénye 

nélkül a következők a leggyakoribbak: sze-

rencsejáték-függőség, internet és közösségi 

média-függőség, videójáték-függőség, szex 

vagy pornófüggőség, evésfüggőség (túle-

vés), kapcsolatfüggőség, edzésfüggőség, 

munkafüggőség, vásárlásfüggőség. 

PSZICHOAKTÍV SZEREKTŐL VALÓ FÜGGŐSÉG

VISELKEDÉSES FÜGGŐSÉGEK
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Hogyan ismerhető fel?

• a függőségtől szenvedő nem képes abbahagyni az adott viselkedést/szer használatát

• a függő személy számára komoly stresszel jár, ha adott szenvedélyét nem űzheti rendsze-

resen

• gyakori a függőségen kívül eső szociális kapcsolatok és egyéb hobbik elhanyagolása

• az adott viselkedés körüli beszűkült, megszállott magatartás és gondolkodás

• titkolózás

• tagadás

• anyagi problémák megjelenése

• pszichoaktív szereknél megvonás esetén az elvonási tünetek jelenléte

Hova fordulhat segítségért?

Ingyenes ellátás:

• http://www.varoszoba.hu/2015/05/22/

onsegito-kozossegek-magyarorszagon/

• https://karitasz.hu/rev

• Háziorvos írhat beutalót pszichiátriai 

vizsgálatra vagy addiktológiára a témá-

ban

Fizetős ellátás:

• Addiktológus vagy függőségek felé 

szakosodott klinikai szakpszichológus  

felkeresése 

Akut detoxikálás (életveszélyes, alkohol 

vagy más szer okozta állapot) szükségessé-

ge esetén azonnal hívjon mentőt (112)! 
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Mit jelent?

A hangulatzavaroknak két fő megjelenési formá-

ja van: a depresszió és a mánia. A depresszió egy 

olyan reménytelen, szomorú állapotot jelent, mely-

ben az élet sivárnak, terhei nyomasztónak tűnnek. 

Ezzel ellentétben a mánia olyan állapotot takar, 

amelyben a lélegzetelállító eufória, túlhajtott tett-

rekészség figyelhető meg. A hangulatzavarral küz-

dő emberek többségénél az unipoláris depresszió 

figyelhető meg, esetükben a betegség lefolyá-

sa során nem fordul elő mániás fázis. Azoknál a  

személyeknél, akiknél a mániás és a depresszi-

ós szakaszok váltogatják egymást, bipoláris vagy  

mániás depresszióról beszélhetünk.

HANGULATZAVAROK

Hogyan ismerhető fel?

Egy depressziós epizódban lévő embernél a következő  

tüneteket lehet tapasztalni:

• az idejének nagy részét szorongás teszi ki, melyet legin-

kább megfigyelni lehet, de olykor az illető jelezni is szokta

• lelkesedését és érdeklődését elveszíti olyan tevékenysé-

gekkel szemben, amelyeket korábban szeretett. Például 

már nem megy el a barátaival találkozni, vagy nem tölt 

időt családjával

• folyamatos fáradtságra panaszkodik

• reménytelenség, tehetetlenség és általános pesszimiz-

mus hatja át

• étvágytalanság, álmatlanság vagy éppen túlzottan sok 

alvás jellemzi

• halállal kapcsolatos gondolatok, esetleg önsértő maga-

tartás gondolata foglalkoztatja

UNIPOLÁRIS DEPRESSZIÓ
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Hogyan ismerhető fel? 

A mániás epizódban lévő embernél a következő 
tüneteket lehet  tapasztalni:
• kiemelkedően emelkedett hangulat, kitörő jó-

kedv
• viselkedésükben hiperaktivitás figyelhető meg
• fokozott aktivitás, mely nyugtalansággal és 

csökkent alvásigénnyel jár együtt
• állandó izgalomra, tevékenységre és társaság-

ra vágynak
• társas stílusuk gyakran az elviselhetetlenségig 

rámenős és felfokozott
• az ítélő- és tervezőképesség rendszerint kriti-

kán aluli tartományba süllyed, melyben a kül-
világ figyelmeztetése sem használ 

• nagyfokú impulzivitás

A felsorolt tünetek száma és súlyossága egyénenként és időszakonként változó lehet. Ezen tünetek 

felismerése nagyon fontos mind az egyén saját maga, mind a hozzátartozók számára, mert a ke-

zeletlen unipoláris és bipoláris depresszió is kifejezetten nagy arányban vezethet öngyilkossághoz.

Hova fordulhat segítségért?

Ingyenes ellátás:

• https://www.nap-kor.hu/ujhonlap/onsegito.html

• http://www.ongyilkossagmegelozes.hu/pszichoterapias-helyek.html

• Kérjen háziorvosától beutalót pszichiátriai kivizsgálásra.

Fizetős ellátás:

Pszichiáter és/vagy klinikai szakpszichológus felkeresése javasolt.

Ha krízisben van, vagy úgy érzi, hogy fennáll a veszélye annak, hogy kárt tegyen magában vagy 

másokban, azonnal hívja fel az éjjel-nappal működő, ingyenesen hívható Lelki Elsősegély vonalat a 

116-123 telefonszámon, vagy keresse meg a legközelebbi sürgősségi osztályt!

Vészhelyzet esetén hívja a mentőket a 112-es telefonszámon!

BIPOLÁRIS DEPRESSZIÓ
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KRÍZISEK ÉS TRAUMÁK 

Mit jelent?

Krízisnek olyan külső (sokszor váratlan) ese-
mény által kiváltott állapotot tekintünk, ame-
lyet az egyén nem tud elkerülni, kibillenti őt 
lelki egyensúlyából, a helyzetet eddig tanult, 
megszokott eszközeivel nem tudja megol-
dani. A krízisek pszichológiai szempontból 
kétfélék lehetnek, normatív krízisek vagy ese-
ményhez kötöttek. 

A normatív krízisek az élet velejárói, élet-
szakasz-váltáskor fordulnak elő. Az esemény-
hez kötött krízisek ezzel szemben sokszor 
valamilyen traumatikus esemény körül ala-
kulnak ki, például betegség, haláleset, sza-
kítás, válás, természeti katasztrófák, baleset 
vagy bűncselekmény áldozatává válás.

A trauma sérülést, sebesülést jelent, orvosi 
értelemben egy lábtörés is traumának számít. 
Pszichés értelemben olyan eseményt értünk 
alatta, melyben legtöbbször az önmagunkról 
és a világról alkotott hitünk, bizalmunk, álta-
lános biztonságérzetünk sérül. A traumati-
zálódást kiválthatja egyszeri esemény, lásd 
a fentebb felsoroltakat, vagy hosszabb távú 
folyamatos ártalom is: leggyakrabban csalá-
don belüli, munkahelyi vagy iskolai érzelmi 
és/vagy fizikai bántalmazás. 

A traumákat általában krízis követi, ami 
a psziché természetes válasza, nem számít 
kórosnak, viszont sajnos, ha a krízist nem si-
kerül feloldani, hosszabb távon kialakulhat 
poszt-traumás stressz szindróma (PTSD) is - 
ami már betegségnek számít, erről bővebben 
olvashatsz a szorongással összefüggő zava-
roknál.

Hogyan ismerhető fel?
• heves érzelmek megjelenítése vagy a 

teljes érzelemmentesség/ téma teljes 
elkerülése 

• tanácstalanság, bizonytalanság
• hétköznapi életvezetés nehézkes
• étvágytalanság, álmatlanság

Hova fordulhat segítségért?
Ingyenes ellátás:
• http://bantalmazas.hu/ -kapcsolati erő-

szak, bántalmazás esetén, ingyenesen hív-
ható 0-24 órás segélyvonallal

• https://www.segelyszervezet.hu/hu/intez-
meny/szocialis-es-fejleszto-kozpont-buda-
pest-0

• https://sos116-123.hu/ -telefonos és sky-
pe-os lehetőség 0-24

• https://www.csbo.hu/okit
• Az Óbudai Egyetemen ingyenesen elér-

hető mentálhigiénés tanácsadáson trau-
ma-feldolgozás terápiát nem végzünk, de 
az életszakasz-váltással (egyetemre ke-
rülés, költözés, kapunyitás) vagy párkap-
csolati válsággal, szakítással kapcsolatos 
problémákban tudunk segítséget nyújtani: 
https://uni-obuda.hu/hallgatoi-kozosse-
gi-kozpontok/mentalhigienia2
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Fizetős ellátás:
• krízistanácsadásban jártas pszichológushoz (tanácsadó szakpszichológusok, akik krízis szakirá-

nyon végeztek)
• EMDR terapeuta (lehetőleg olyan klinikai szakpszichológus, aki EMDR terápiás módszerben  

képződött) segíthet trauma feldolgozásában: https://emdr.hu/emdr-terapia/mit-jelent-az-emdr/
• gyászfeldolgozásban képzett szakember segíthet haláleset vagy bármilyen veszteség feldolgo-

zásában: https://gyaszfeldolgozasmodszer.hu/
• kapunyitással, életkezdéssel kapcsolatos problémákban a 20on.hu workshopján tudsz kortár-

saktól és kortárs szakemberektől segítséget kapni: https://20on.hu/20on-workshop/

EVÉSZAVAROK

Mit jelent?

Az evészavarok átfogóan a táplálkozás és 

az azzal kapcsolatos viselkedés és gondol-

kodás lelki eredetű zavarait jelentik. Az ét-

kezés szerepe sokrétű az életünkben, mind 

élvezeti, mind szociális funkciói is vannak, 

amellett, hogy elsődleges célja, hogy azt az 

üzemanyagot biztosítsuk szervezetünk szá-

mára, amivel tudunk működni. Az étkezési 

zavarokban ezek a funkciók sérülnek, az ét-

kezésnek más, általában több szerep jut. 

ANOREXIA

Mit jelent?

Az anorexia olyan betegség, mely kóros testsúlycsök-

kenés iránti késztetéseket jelent, ezeket a beteg a táp-

lálék elutasításával, a bevitel minimalizálásával oldja 

meg.  A kórházi kezelés legtöbbször szükséges, az ösz-

szes pszichés és mentális betegség közül ugyanis ez a 

legveszélyesebb: a kezelés nélkül maradó anorexiások 

20, a kezeltek 2-3 százaléka nem éri meg a diagnózistól 

számított ötödik évet.
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Hogyan ismerhető fel?
• más orvosilag indokolt ok nélkül, nagyon alacsony testtömeg-index és testzsír-százalék 
• étkezések kihagyása, koplalás 
• kalóriák kényszeres számolgatása
• a napi ajánlott kalóriabeviteltől való lényeges eltérés negatív irányban
• folyamatosan az étkezéssel, testsúllyal való foglalkozás
• elégedetlenség önmagával és testével kapcsolatban
• betegségtudat hiánya
• hajlamosító tényezője a maximalizmus, ami az élet egyéb területein is megfigyelhető 

BULIMIA

Mit jelent?

A bulimia egy olyan étkezési zavar, mely 
során a beteg, bár szeretné a testsúlyát és 
táplálékbevitelét csökkenteni, erre hosszú 
távon mégsem képes: falási rohamai van-
nak, melyek alatt akár 5-6 vagy akár 10 ezer 
kilokalóriányi ételt is elfogyaszt egy étke-
zés alatt, amelytől aztán minél gyorsabban 
igyekszik megszabadulni. Ezt többféle mód-
szerrel is elérheti (önhánytatás, hashajtók 
használata, koplalás, kényszeres edzés). A 
bulimiát a falásroham és a bevitt energiától 
való megszabadulás ördögi köre jellemzi.

Hogyan ismerhető fel?
• anorexiától nehezebben felismerhető betegség, az anorexiások fizikai jellemzői (kóros so-

ványság) ugyanis figyelemfelkeltőek, viszont a bulimiások majdnem bármilyen testtömeg-in-
dexszel rendelkezhetnek, bármilyen méretű, súlyú emberek lehetnek

• tüneteiket általában titkolják a környezetük előtt
• elsődleges tünet a kontrollálhatatlan falási rohamok megléte
• a falási rohamokat követő megszállott, kényszeres tevékenység, amivel megpróbál megsza-

badulni a bevitt tápláléktól
• gyakori a fogak hirtelen és drasztikus romlása a hányás következtében
• kapcsolódó emésztő-szervrendszeri tünetek
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EGYÉB EVÉSZAVAROK

Mit jelent?
Egyik leggyakoribb formája a túlevés, ami 

mértéktelen túlfogyasztást jelent, de ide 

sorolható bármilyen a testsúllyal vagy az 

étkezéssel kapcsolatos, az egészségre je-

lentősen káros magatartás, illetve az ét-

kezéssel, testsúllyal való foglalkozás olyan 

mértéke, mely eluralja a hétköznapokat.

Hogyan ismerhető fel?

•  túlzott táplálékbevitel és hozzá társuló jelentős túlsúly más orvosi ok nélkül

• a táplálkozással való kényszeres foglalkozás

• tápanyagtartalmakról, kalóriákról való folyamatos gondolkodás

• étkezéshez kötődő bűntudat

Hova fordulhat segítségért?

Ingyenes ellátás:

• Amennyiben jelentős és hirtelen súlyváltozás tapasztalható, de nem egyértelműek a pszichés 

tünetek, érdemes lehet háziorvosnál kivizsgálással indítani, organikus problémák (hormonmű-

ködés-beli eltérés, gyakran pajzsmirigy, vagy nőknél nőgyógyászati jellegű problémák vagy akár 

ételallergiák) is okozhatnak hízást vagy fogyást, érdemes elsőnek a szervi okokat kizárni

• Háziorvosi beutalóval pszichiátriai ambuláns vagy osztályos kezelés

• Túlevés esetén: http://www.magyaroa.hu/

Fizetős ellátás:

• Klinikai szakpszichológus vagy pszichiáter felkeresése javasolt

• A családterápiára jól reagálnak a betegek általában, érdemes lehet ilyen képzettségű klinikai 

szakpszichológus felkeresése
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ORTHOREXIA

Mit jelent?

Az orthorexia egy még betegségként nem elismert 

evészavar-típus. Azt a rendellenességet jelenti, ami-

kor valaki kényszeresen foglalkozik az egészséges 

vagy annak gondolt táplálkozással. Az anorexiások-

kal és a bulimiásokkal ellentétben az orthorexiában 

érintett nem az étel mennyiségét, hanem a minő-

séget figyelik túlzó módon azért, hogy az ételek ki-

váltotta betegségeket elkerülje. Ez azt jelenti, hogy 

nem az étel okoz önmagában szorongást, hanem az 

ételek egészségtelen, megbetegítő hatása. 

Hogyan ismerhető fel?

• erős lelkiismeret-furdalást él át, 
ha nem egészséges ételt eszik 

• erőteljes szorongást él át, ha 
meg kell szegnie a diétáját

• lenézi azokat, akik nem hozzá 
hasonlóan étkeznek 

• elszigetelődik társaiktól 
• akár órákat tölt el a boltban, 

amíg egy termék összetevőit vé-
gigolvassa

Hova lehet segítségért fordulni?

Ingyenes ellátás:

• Háziorvosi beutalóval pszichiátriai ambuláns vagy osztályos kezelés

• Háziorvosi beutalóval gasztroenterológiai vizsgálat, kezelés

Fizetős ellátás:

• Klinikai szakpszichológus, pszichiáter vagy alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus 

felkeresése javasolt

• Dietetikai tanácsadás igénylése javasolt
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TESTI SZINTEN MEGJELENŐ  
NEM TESTI ZAVAROK (SZOMATOFORM ZAVAR)

Mit jelent?

A szomatoform zavar alatt azokat a prob-
lémákat értjük, amelyek testi tünetek (pl.: 
fájdalom vagy zsibbadás) formájában jelen-
nek meg, de a hátterében nem tárható fel 
semmilyen szervi elváltozás. A testi pana-
szok hátterében általában valamilyen lelki 
probléma húzódik meg, mint például csalá-
di vagy munkahelyi stresszhatások. 

HIPOCHONDRIASIS

Mit jelent?

Egyik leggyakrabban előforduló formája az 
úgynevezett hipochondriasis, amikor a be-
teg valamilyen súlyos betegségtől fél, vagy 
azt hiszi, hogy ilyen jellegű betegsége van, 
mivel olyan fizikai tüneteket és jelenségeket 
észlel magán. Ez az erős hit általában azután 
is megmarad, hogy a teljes orvosi kivizsgálás 
során minden lelet negatív lett. 

Hogyan ismerhető fel? 

Akkor beszélhetünk hipochondriáról, ha a probléma leg-
alább 6 hónapig fennáll, és igazak rá az alábbi állítások:
• Az érintett súlyos betegségtől fél, illetve azt hiszi, súlyos 

betegséggel küzd. Mindennek az alapját az adja, hogy 
félreértelmezi a magán észlelt fizikális jelenségeket.

• A problémával a megfelelő orvosi vizsgálat és a meg-
nyugtató eredményt követően is foglalkozik.

• A bajjal való állandó foglalkozás klinikailag jelentős 
szenvedést, szociális vagy munkahelyi gondokat okoz.

• A probléma okozta szorongás nem magyarázha-
tó jobban általános vagy szeparációs szorongással, 
kényszerrel, pánikkal vagy depresszióval.

Hova fordulhat segítségért?

Ingyenes ellátás:

• Kérjen háziorvosától beutalót 

pszichiátriai kivizsgálásra. 

• http://semmelweis.hu/kl ini-

kai -psz ichologia/betegel la -

tas-es-szakmai-profilok/ 

Fizetős ellátás: 

• Pszichiáter és/vagy klinikai szak-

pszichológus felkeresése java-

solt.
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NEM ORGANIKUS INSOMNIA

Mit jelent?

Nem organikus hiperszomniáról akkor be-

szélünk, amikor az alvási problémák a túl-

zott álmosságban, meghosszabbodott alvási 

epizódban, vagy nappali alvási epizódban je-

lentkezik. 

Mit jelent? 

Az insomniáról, vagyis alváselégtelenség-

ről akkor beszélünk, ha az elalvás és annak 

fenntartása nehezített. Mivel nem organi-

kus (szervi) eredetű a zavar, jellemzően va-

lamilyen érzelmi, stresszteli esemény okoz-

za a problémát. 

 Nagyon gyakran a fáradtság és kialvat-

lanság félelmet, szorongást kelt az egyén-

ben, aki aggódni kezd a következményektől, 

és már félelemmel tekint a következő éjsza-

kára. Ebből pedig nagyon könnyen kialakul 

egy ördögi kör, ami a szorongással és fe-

szültséggel csak rontja az alvás folyamatát.

Hogyan ismerhető fel? 
Amennyiben egy hónapon belül hetente lega-
lább háromszor előfordulnak a következő tü-
netek, nem organikus insomniáról beszélünk:
• az éjszakai alvás felületes és gyakran 

megszakított, 
• az ébredés túl korai 
• az alvás nem elég pihentető. 

NEM ORGANIKUS HYPERSOMNIA

Hogyan ismerhető fel?

Amennyiben egy hónapon keresztül naponta előfordulnak a következő tünetek, állandó pa-

naszt okoznak, és a mindennapi életvitelt jelentősen befolyásolják, nem organikus hypersom-

niáról beszélünk:

• nappali álmosság és alvási rohamok

• ébredéskor hosszú átmenet a teljes ébredésig
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ALVÁS-ÉBRENLÉT CIKLUS NEM ORGANIKUS ZAVARA

Mit jelent? 

Amikor az alvás és az ébrenlét váltakozása 

nem esik egybe az egyén napi programjá-

val, akkor beszélhetünk az említett problé-

máról. Fontos, hogy ebben az esetben sem 

áll a háttérben semmilyen szervi probléma. 

Hogyan ismerhető fel?

Amikor az alvás-ébrenlét ciklusa felborul, az egyén jellemzően éjszaka nem tud elaludni, nap-

pal fokozott fáradtságról számol be. A nem kielégítő mennyiségű és minőségű alvás szenve-

dést okoz a betegnek, és rendszerint befolyásolja a foglalkozási és társadalmi tevékenységeit.  

Legggyakrabban azoknál fordul elő, akik felváltva dolgoznak éjszakai és nappalos műszakban, 

vagy sokat utaznak az időzónák között, de nagyon gyakori azon fiatalok között is, akiknek nin-

csen napi rutinja, így az idejét nem kell kötött programokhoz igazítania. 

Hova fordulhat segítségért? 

Ingyenes ellátás: 

• Kérjen háziorvosától beutalót neurológiai kivizsgálásra. 

• http://alvascentrum.hu/intezmeny/honved-korhaz/ 

• http://alvasrendeles.hu/

• https://semmelweiskft.hu/szolgaltatasaink/alvaslabor

Fizetős ellátás:

• Jelentkezzen alvásvizsgálatra: http://somnocenter.hu/jelentkezes-vizsgalatra/landing/ 

• Pszichiáter és/vagy klinikai szakpszichológus és/vagy neuropszichológus felkeresése javasolt
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SZORONGÁSOS RENDELLENESSÉGEK

Mit jelent? 

A szorongást legjobban akkor tudjuk megérteni, 
ha különbséget tudunk tenni félelem és szoron-
gás között. A félelem általában egy külső dologra 
vagy helyzetre vonatkozik. Ezzel szemben a szo-
rongás egyfajta belső, szinte megfogalmazhatat-
lan dologra utal. A szorongás általában az ember 
egész lényét érinti, mivel megjelennek fiziológiás 
(szapora szívverés, izomfeszültség, émelygés), viselkedéses (rontja a cselekvőképességet, a ki-
fejezőkészséget) és pszichés (aggodalom és nyugtalanság szubjektív állapota) válaszreakciók 
is.A szorongás természetes velejárója a mindennapi helyzeteknek. A szorongásos zavarokat 
az különbözteti meg a mindennapi szorongástól, hogy 
• a szorongásos zavar intenzívebb (például pánikrohamok), 
• tovább tart (fennmarad a szorongás attól függetlenül, hogy a stresszhelyzet elmúlt) 
• és a mindennapi életet befolyásoló fóbiákhoz vezet. 

GENERALIZÁLT SZORONGÁS (GAD - GENERAL ANXIETY DISORDER)

Mit jelent? 

Generalizált szorongásos zavar esetében legalább 6 hóna-
pon keresztül fennáll a krónikus szorongás, de nem társul 
hozzá pánikroham, fóbia vagy kényszer. A személy egyszerű-
en csak folyamatosan szorong és aggódik. A szorongás és az 
aggodalom legalább két 
stresszes életkörülmény-
re fókuszál, például pénz-
ügyek, iskolai teljesítmény 
vagy emberi kapcsolatok. 
Generalizált szorongásos 
zavarral küzdő személyek 
esetén az aggodalom in-
tenzitása és gyakorisága 
irreálisan nagy lehet a 
bekövetkezés tényleges 
valószínűségéhez képest. 

Hogyan ismerhető fel?
A gyakori, nehezen kezelhető 
aggodalom mellett a következő tünetek közül legalább három 
együttjár, úgy, hogy az elmúlt hat hónap alatt több olyan nap 
volt, amikor bizonyos tünetek jelentkeztek, mint amikor nem: 
• feszültség
• fáradékonyság
• koncentrációs nehézség
• ingerlékenység
• izomfeszültség
• alvási nehézség 
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PÁNIKZAVAR

Mit jelent?

A pánikzavarra jellemző a hirtelen fellépő 
kínzó aggodalom, valamint erős félelemér-
zet, mindez azonban nem köthető fóbiás 
helyzethez vagy valamilyen tudatmódosító 
szer hatásához. A pánik spontán, váratla-
nul, látszólag minden ok nélkül jelenik meg. 

 Hogyan ismerhető fel? 

A pánikot a következő tünetek kísérik:

• légszomj

• heves, szapora szívverés 

• szédülés, bizonytalanság érzése

• remegés, reszketés

• verítékezés

• hányinger, kényelmetlen hasi érzetek

• végtagok zsibbadás 

• hőhullámok

• mellkasi fájdalom

• halálfélelem 

• félelem a megőrüléstől, az irányítás el-

vesztésétől

• deperszonalizáció, vagy annak érzése, 

mintha „egyáltalán nem lennék ott” 

Fontos, hogy egy kiteljesedett pánikrohamnál a felsoroltak közül legalább négy jelen van. Pánikza-

varról akkor beszélhetünk, hogy ha két vagy több pánikrohamon túl van a személy, és ezek közül 

legalább egyet egy hónapnyi, vagy hosszabb, állandóan fennálló aggodalom követett.

POSZTTRAUMÁS STRESSZ RENDELLENESSÉG (PTSD)

Mit jelent?

A PTSD alapvető jellemzője, hogy egy traumás ese-
ményt követően korlátozó pszichológiai tünetek je-
lennek meg, amelyek bárkinél kialakulhatnak egy-egy 
olyan esemény hatására, amely kívül esik a normál 
emberi tapasztalás területén. Olyan traumák ezek, 
amelyek bárkiben intenzív félelmet, rettegést és te-
hetetlenség érzését idézik elő. Ide soroljuk a termé-
szeti katasztrófákat, autó- vagy repülőgép-balesete-
ket, illetve a személyt vagy családját érintő bárminemű erőszakot. Ez alapján az is elegendő 
lehet a poszttraumás stressz rendellenesség kialakulásához, hogy ha valaki látja, hogy egy má-
sik személy elszenved egy korábban említett súlyos traumát. 
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Tünetek: 

• ismétlődő, nem kívánatos és kínzó, tolakodó gondolatok az eseménnyel kapcsolatban
• rémálmok az eseménnyel kapcsolatban 
• az események erőteljes visszapergetése, ami azt az érzékletet kelti, mintha a trauma konkrétan 

újra és újra megtörténne 
• a traumához kapcsolódó gondolatok és érzések kerülésére irányuló próbálkozás
• a traumához kapcsolódó tevékenységek kerülésére irányuló próbálkozás
• érzelmi zsibbadtság, a saját érzések megközelíthetetlenségének érzése
• a korábban örömet okozó tevékenységek iránti érdeklődés elvesztése
• eltúlzott negatív meggyőződések (pl.: “Már senkiben nem bízhatok meg”, “ Tönkrement az életem”)
• a fokozott szorongás állandó tünetei, mint az elalvási nehézségek, koncentrációs zavar, inger-

lékenység 

Hogyan ismerhető fel? 

A poszttraumás rendellenesség során változó tünetek jelennek meg, melyek közül a követke-

zők a leggyakoribbak. Fontos, hogy a PTSD diagnózis felállításához a tüneteknek legalább egy 

hónapon keresztül jelen kell lenniük. 

FÓBIÁS SZORONGÁS

Mit jelent? 

Fóbiás vagy szituációs szorongásnak ne-

vezik azt, amikor a szorongás csak egy 

konkrét helyzetre adott válaszreakció-

ként jelenik meg. A szituációs szorongás 

abban tér el a mindennapi félelmektől, 

hogy aránytalan és irreális a helyzetet 

tekintve. 

A szituációs szorongás akkor válik 

fóbiássá, ha a személy elkezdi kerülni 

azokat a helyzeteket, amelyek szoron-

gást okoznak neki (pl.: már nem vezet 

autópályán, már nem megy fogorvos-

hoz). 
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Fóbiás szorongásnak tartjuk a következőket: 

• agorafóbia: attól való félelem, hogy az ember 

olyan helyzetbe kerül, ahonnan nehezen lehet 

kimenekülni, vagy nehezen lehet segítséget 

kérni.

• szociális fóbia: megalázó vagy zavart keltő 

helyzetektől való félelem, amikor ki van téve az 

ember annak, hogy mások vizslathassák.

• meghatározott, körülírt fóbia: egyetlen adott 

dologra vagy helyzetre vonatkozó erős féle-

lem, illetve azon helyzetek és dolgok kerülése; 

pl.: állatfóbiák, tériszony, repülőgép-fóbia, sé-

rülésfóbia.

Hogyan ismerhető fel? 

A fóbiás szorongásoknak nincs egy 

adott tünetlistája, de általában a követ-

kezőket mondhatjuk: 

• a fóbia tárgyának jelenléte erős szo-

rongásos választ vált ki mind fizioló-

giásan, mind viselkedésesen, mind 

pedig pszichésen

• a fóbia tárgyának elkerülésére irá-

nyuló nagyfokú próbálkozás 

• a félelem és elkerülő magatartás je-

lenléte több, mint 6 hónapja fennáll

Hova fordulhat segítségért?
Ingyenes ellátás:

• Kérjen háziorvosától beutalót pszichiátriai kivizsgálásra

• http://semmelweis.hu/klinikai-pszichologia/betegellatas-es-szakmai-profilok/

• https://www.nap-kor.hu/ujhonlap/szorongo.html

Fizetős ellátás: 

• Pszichiáter és/vagy klinikai szakpszichológus felkeresése ajánlott. 

OBSZESSZÍV-KOMPULZÍV RENDELLENESSÉG (KÉNYSZERBETEGSÉG, 
RÖVIDEN OCD) 

Mit jelent?

A kényszerbetegség során a beteg szorongása egy adott gondolatra vagy gondolatra és cse-
lekvésre kivetülve jelenik meg, mely sokszor nem kapcsolódik közvetlenül a szorongás való-
di kiváltó tényezőihez. Az obszesszív-kompulzív rendellenesség tehát két részből áll: az ob-
szesszióból, ami a kényszergondolatot jelenti és a kompulzióból, ami a kényszercselekvést. A 
kényszergondolat középpontjában valamilyen rossz dolog bekövetkezése áll. A kényszergon-
dolatot az egyén nem éli meg idegen gondolatként, viszont nem is azonosul vele, nem képes 
irányítani, leállítani, sokszor saját személyiségétől távolinak éli meg. A kényszergondolatok 
általában szorongáskeltőek, a kényszercselekvés arra hivatott, hogy a kényszergondolatok ál-
tal okozott szorongást pillanatnyilag csökkentse. Létezik kényszerbetegség kényszercselekvés 
nélkül is, viszont kényszergondolatok nélkül nem.
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Hogyan ismerhető fel?
• Folyamatos és váratlan helyzetekben is 

megjelenő foglalkozás, beszélgetés, kér-

dezgetés vagy csak gondolkodás a tisz-

taságról, fertőzésekről, betegségekről, 

balesetekről, szimmetriáról vagy pontos-

ságról

• Folyamatos takarítás, rendezgetés, szá-

molgatás, ismételgetés, ellenőrzés

• A kényszergondolatokkal való foglalkozás 

és a kényszercselekvések rendszeres je-

lenléte, melyek folyamatosan időt és ener-

giát vesznek el.

Hova fordulhat segítségért?
Ingyenes ellátás:

• Kérjen háziorvosától beutalót pszichiátriai kivizsgálásra

Fizetős ellátás: 

• OCD-ben jártas pszichiáter szakember felkeresése ajánlott.

• Kognitív viselkedésterápiában képződött pszichológus (lehetőleg klinikai szakpszichológus,  

pszichoterapeuta) a gyógyszeres, pszichiátrai terápiát kiegészítve tud hatékonyan segíteni.

A TANULÁST ÉS BEILLESZKEDÉST NEHEZÍTŐ 
MENTÁLIS PROBLÉMÁK

Mit jelent?

Átfogóan olyan nehézségeket, melyek va-

lamilyen közvetett vagy közvetlen módon 

akadályozzák vagy nehezítik a tanulást és 

a beilleszkedést. Általában nem vagy nem 

csak pszichés eredetűek, hanem fejlődési 

jellegűek; fejleszthetőek, de nem gyógyít-

hatóak. Ezek inkább állapotok, mintsem 

betegségek.
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BESZÉDDEL KAPCSOLATOS ZAVAROK

Mit jelent? 

A beszéd valamilyen neurológiai vagy pszi-

chológiai eredetű zavarát, mely zavarja a 

kommunikációt. Ide tartozik a  pöszeség, 

raccsolás, hadarás, dadogás vagy a mutiz-

mus is, ami a beszéd hiányát jelenti. A be-

szédzavarokban érintettek sajnos sokszor 

szociális szorongással élik le az életüket, 

beszédhibájuk, elégtelen kommunikációs 

készségük frusztrálja őket, gyakran szé-

gyellik a problémát, és azzal próbálják pa-

lástolni, hogy inkább keveset beszélnek. 

Hogyan ismerhető fel?
• a beszédzavarokat sokszor könnyű felismerni, hiszen legtöbbje hallható, tapasztalható

• pontos diagnózishoz logopédus szakember bevonása szükséges, de legtöbben kaptak di-

agnózist gyermekkorukban

TANULÁSI ZAVAROK: DISZKALKULIA, DISZGRÁFIA, DISZLEXIA

Mit jelent? 

Olyan, az ismeretelsajátítás valamilyen specifi-
kus zavarát, mely jelentősen akadályozza a ta-
nulást. Általában az egyén az adott területen 
nem képes az általános intellektuális képessé-
geinek megfelelően teljesíteni, részképességei 
egyenetlenül fejlettek. Nem jelenti a kognitív 
képességek globális elmaradását: átlagos vagy 
afeletti intellektusnál ütközik ki a leginkább. Jó 
esetben a korai diagnózis és fejlesztés segít: 
ugyanakkor sokszor épp a tehetségesebbek 
esetén nem történik ez meg, hiszen ők egyéb 
jó képességeikkel. egy jó darabig tudják kom-
penzálni, takargatni gyengébb részeiket.

Hogyan ismerhető fel?

• adott területen kora gyermekkortól je-
lentkező alulteljesítés, nehézségek
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A FIGYELEMMEL KAPCSOLATOS ZAVAROK

Mit jelent?

A figyelmi funkciók valamilyen módon nem 

megfelelőek, átlagtól jelentősen eltérőek: 

a figyelem vagy nagyon könnyen terelődik, 

vagy az egyén nehezen tudja irányítani, 

vagy túl rövid ideig tart ki, fáradékony. A fel-

nőttkori figyelemzavaros hiperaktivitásnak 

(ADHD) a legjobban tetten érhető, legzava-

róbb tünete a figyelem hiánya, ugrálása, irá-

nyíthatatlansága. A figyelmi funkciók maguk 

is fejleszthetőek, de felnőttkorban könnyen 

ki lehet dolgozni a figyelmi problémát kom-

penzáló technikákat pl. listák írása, önelle-

nőrzés, megfelelő time-management.

Hogyan ismerhető fel?
• az egyén gyakran elkésik vagy látszólag 

elfelejt dolgokat

• nehezen tud naptárat vezetni

• rendetlenség van körülötte

• halogat

• munkájában sok, apró hibát vét

AUTIZMUS SPEKTRUMZAVAR

Mit jelent?

Tág fogalom, épp emiatt nehezen diagnosztizál-
ható; eltérő fejlődésmenet jellemzi az autizmussal 
élőket. A három fő tünetegyüttes a szociális kom-
munikáció nehezítettsége, a szociális kapcsola-
tok kialakításának problémássága és a szenzoros 
túlérzekénység vagy váratlan érzéketlenség. Ezek 
kombinációja végtelen. Az autizmussal élő embe-
rek kognitív képességei nagyon szórtak, nem igaz, 
hogy mindegyikük zseni, de a jobb képességű au-
tisták nagy sikereket is elérhetnek: sokszor másként működik a figyelmük, jobban és hosszab-
ban tudnak fókuszálni, másfajta módon gondolkozva tudnak problémákat megoldani. Az au-
tizmussal élőknek ugyanúgy vannak érzelmeik, mint akárki másnak, a szociális kommunikáció 
és helyzetfelismerés gyengesége miatt tűnhet néha úgy, hogy  érzelmi reakcióik inadekvátak, 
de ettől semmiképpen nem lesznek érzelemmentesek. Gyakran szenvednek tőle, hogy nem 
értik a körülöttük lévő világot, ebben sokszor kérnek segítséget is.
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Hova fordulhat segítségért?

Ingyenes ellátás:

• Az Óbudai Egyetemen az Esélyegyenlőségi 

Bizottsághoz amennyiben már van kimon-

dott diagnózis: http://uni-obuda.hu/esely-

egyenlosegi-bizottsag-hallgatoi

• Autizmus spektrumzavar és figyelemhiányos 

hiperaktivitás diagnózisában háziorvosi beu-

talóval pszichiáter szakorvos tud segíteni

• Az Óbudai Egyetemen ingyenesen elérhető 

mentálhigiénés tanácsadáson - diagnózis-

ban és fejlesztésben nem tudunk segíteni, de 

kereshetünk megoldásokat, hogyan birkózz 

meg az állapotoddal az egyetemi környezet-

ben, és hogyan hozd ki a maximumot a lehe-

tőségeidből. 

https://uni-obuda.hu/hallgatoi-kozossegi-kozpontok/mentalhigienia2

Fizetős ellátás:

• Amennyiben felnőttként merül fel a figyelemhiányos hiperaktivitás vagy az autizmus sprektum-

zavar gyanúja: 

https://www.adhdkozpont.hu/

https://www.autizmus.hu/

https://lelekhely.hu/felnott-autizmus-diagnozis

• beszédzavarokkal logopédus szakembert érdemes első körben keresni

• tanulási zavarokkal pedig gyógypedagógus szakembert.

Hogyan ismerhető fel?

• az autizmussal élők sokfélék, ezért ne-

héz a felismerése még szakember szá-

mára is

• általában kevés szociális kapcsolat jel-

lemzi őket

• kommunikációjuk szokatlan benyo-

mást kelthet: tapintatlannak is tűnhet-

nek vagy nagyon komolyan vesznek 

olyasmit, amit viccnek szánt a másik

• sokszor bizonyos ingerek (leggyakrab-

ban hangos hangok, de lehet akármi 

más is, van akinél pedig semmi) túlin-

gerelhetik őket, amitől nagyon gyorsan 

nagyon labilissá válhatnak


