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VÉSZHELYZET A MAGYAR
PSZICHIÁTRIÁBAN ÉS KLINIKAI
PSZICHOFARMAKOLÓGIÁBAN
Az ötvenes években lezajlott a pszichiátria újabb forradalma: elõször a klinikai pszichofarmakológia robbanásszerû fejlõdése – az
antipszichotikumok, antidepresszívumok, benzodiazepin szorongásoldók stb. megjelenése – majd a kognitív (és egyéb, viszonylag
könnyen alkalmazható) pszichoterápia és modern szocioterápiás
módszerek bevezetése hozott lényegesen újat. A pszichiátriai betegségek jelentõs része vált gyógyíthatóvá, vagy lehetett tünetmentessé tenni. A magyar pszichiátria ebben a folyamatban lépést
tudott tartani; nemcsak rövid idõn belül vette át a hasznos útmutatásokat, de új módszerek bevezetésével is tovább segítette a fejlõdést. Az itthoni pszichiátriai ellátás sok tekintetben példamutató
volt: megszervezte a kórházi kezelés mellett a (gyermek és felnõtt)
pszichiátriai gondozók hálózatát, és sokféle más lehetõséget is a
krízis-intervenciótól a rehabilitációig. Meggyõzõ eredményeket
mutatott fel a korábban gyógyíthatatlannak tartott lelki betegségekben, a korábbi fájóan magas öngyilkossági ráta visszaszorításában, az alkoholizmus és drogfüggõség csökkentésében. Az egyre szélesebb tömegeket érintõ pszichiátriai megbetegedések – a
fokozódó stressz okozta szorongásos kórképek ma már a lakosság
harmadát-felét érintik, a depresszió szinte népbetegség stb. – ellátásának meg tudott felelni, annak ellenére, hogy más – nyugati –
országok egészségügyi kiadásainak töredéke jutott csak itthon fejlesztésre.
Ma már tudjuk, hogy a pszichiátriai gyógyítás, ellátás elsõsorban az otthoni környezetben a leghatásosabb, így a gondozó-járóbeteg hálózat fejlesztése szükséges.
A politika azonban közbeszólt: a szakmai véleményeket teljes
mértékben figyelmen kívül hagyva szüntetett meg pszichiátriai
osztályokat (kórházat), ezzel párhuzamosan gyengíti a gondozói
hálózatot. Az állami egészségügy évekig nem talált forrást a kórházi pszichiátriai osztályok felújítására – majd a megszüntetés indokaként azok rossz állapotára hivatkozott! De Ezópus “A farkas
és a bárány” meséje több területen is visszaköszönt.
Miközben a lakosság egyre nagyobb rétege igényli a pszichiátriai ellátást, a korábbiakhoz képest is egyre kevesebben jutnak ehhez hozzá. A gyógyszerek, melyek egyes kórképekben nélkülözhetetlenek (szkizofrénia, bipoláris betegségek stb.), ezen igen sze-
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gény betegek számára még a látszólag minimális
plusz költségek mellett is megfizethetetlenek lettek. Az orvosok tevékenysége a gyógyszerek felírásánál is korlátozott, igyekezniük kell a legolcsóbb készítményt felírni, sokszor a már korábban
bevált szer helyett.
A kényszerû megszorítások, az új intézkedések
egy része vészhelyzetet teremthet a hazai pszichiátriai ellátó rendszerben. Égetõ szükség van a re-

formokra, mielõtt összeomlik a lelki betegeket
gyógyító hálózat! Fontos a gondozói rendszer sürgõs fejlesztése, a rászoruló betegek szocioterápiás
és rehabilitációs segítése, a pszichiátriai osztályok, kórházak helyzetének javítása. Mindez a lelki betegségek gyógyítása, a pszichiátriai betegek
elemi érdeke.
Gaszner Péter
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