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A PSZICHIÁTRIAI
GYÓGYKEZELÉSEKRÕL

Az elmúlt évszázad a modern pszichofarmakológia megjelenésével
újabb forradalmat jelentett a pszichiátriai gyógyításban, azonban a
pszichoterápia és a szocioterápia, valamint a pszichiátriai rehabilitáció már jóval korábban hozott lényegesen újat és fejlõdik ma is
rohamosan.
Hosszú évtizedekig a pszichofarmakológia vagy a pszichoterápia,
ill. a szocioterápia avatott mûvelõje meg volt gyõzõdve, hogy a
maga választott terápiás módszere egyedül és megfelelõen hatásos
a pszichiátria minden betegségének gyógyításában. Ezt méltán gondolhatták, hiszen mindhárom irányzat igen meggyõzõ fejlõdést tudott felmutatni az elmúlt idõszakban. Abban azonban egyetértettek,
hogy az általuk gyógyított betegnek többnyire szüksége van a legmodernebb pszichiátriai rehabilitációra.
Ma már szinte hihetetlen, hogy a pszicho-, szocio- és
farmakoterápia észszerû kombinációját csak néhány mûhely vállalta el, és csak az utóbbi egy-két évtizedben, a kombinált kezelés
nagy terápiás sikerén felbuzdulva alkalmazzák egyre kiterjedtebben. Pedig az igazán sikeres pszichiátriai gyógykezelésnél mindhárom módszerre szükség van: a betegség természetétõl, súlyosságától, a beteg egyéni adottságától függõen egyik vagy másik módszer
elõtérbe kerülhet, de a teljes gyógyuláshoz mindhárom módszer
egymás melletti, sokszor egyszerre való alkalmazására, ill. a rehabilitációs módszerekre egyaránt szükség van.
Endogén pszichózisban többnyire a pszichofarmakoterápia a szükséges megoldás, azonban elképzelhetetlen, hogy a javulás kezdeti
fázisát ne gyorsíthatnánk rendszeres pszichoterápiával és esetenként szocioterápiával; a huzamos ideig (évekig-évtizedekig) tartó
farmakoterápia (a fenntartó gyógykezelés) azonban elengedhetetlen. De ilyenkor is szükség van az idõszakos pszicho- és
szocioterápiára. Reaktív kórképekben elsõdleges a szocio- és pszichoterápia, ezek sikerét átmeneti farmakoterápia lényegesen segítheti.
A tudomány mai állása szerint a kombinált gyógykezelés, tehát a
pszichofarmakológia, pszichoterápia és a szocioterápia együttes,
esetenként egymást közvetlenül követõ alkalmazása a megfelelõ
megoldás. A holnap gyógykezelése azonban a bíztató genetikai kutatások eredményei szerint már sokkal inkább egyénre szabott lesz:
az anyagcsere és a gén vizsgálatok meg fogják mutatni, melyik
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gyógyszertõl várható majd biztos gyógyulás. Ter- tok fejlõdésével sokkal hatásosabb és gyorsabb lemészetesen a pszichoterápiára és szocioterápiára, het, de a kombinált kezelési módszerekre váltoill. rehabilitációs kezelésre továbbra is elengedhe- zatlanul szükség lesz.
tetlen szükség lehet. Feltételezzük, hogy a jövõ
pszichiátriai gyógykezelése a genetikai vizsgála-
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