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Gyógyszeres kezelés és egészségkontrollhit 

a pszichiátriai betegek szemszögéből: 

attitűdbeli különbségek

Bevezető: A páciensek pszichiátriai kezeléssel szembeni attitűdje jelentősen befolyásolja 
a terápia kimenetelét. Az egészségkontrollhitet, valamint a terapeutához és a gyógyszeres 
kezeléshez való viszonyulást azonban számos olyan faktor határozza meg, melyről ismere-
teink meglehetősen hiányosak. Vizsgálatunkban hazánkban elsőként alkalmaztuk az Egész-
ségtudat és Pszichiátriai Kezeléssel Kapcsolatos Páciens Attitűd Skálát (Patient’s Health Belief 
Questionnaire on Psychiatric Treatment; PHBQPT) a pszichés zavarban szenvedők kezeléssel 
kapcsolatos vélekedésének és viszonyulásának felmérése céljából. Módszerek: Vizsgálatunkba 
115 pszichiátriai osztályon kezelt beteget vontunk be a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és 
Addiktológiai Intézetből. A páciensek 5 különböző betegségkategóriába voltak sorolhatóak 
(addiktológiai-F1x; pszichotikus-F2x; aff ektív-F3x; szorongásos-F4x; személyiségzavar-F6x), 
ennek alapján összehasonlító elemzést végeztünk a csoportok között. A betegek önkén-
tesen és anonim módon töltötték ki a PHBQPT skálát és 4 saját kiegészítő tételt, amelyek a 
gyógyszerek hatékonyságával és a placebohatással kapcsolatos vélekedésre irányultak. Az 
összehasonlító vizsgálatot a skála tételeinek, valamint 5 alskálájának összpontszáma alapján 
végeztük ANOVA teszttel. Eredmények: A teljes minta pontszámainak értékei nem mutattak 
lényeges eltérést a skálát eredetileg bemutató közleményhez képest. A tételenkénti össze-
hasonlítás és az alskálák értékei alapján a legélesebben az addiktológiai és a pszichotikus 
betegek különültek el a külső és belső kontrollt mérő alskálákon. Egyes egészségkontrollra 
vonatkozó tételek tekintetében az F1x csoport az összes többi pszichés zavarban szenvedők 
csoportjától is markánsan különbözött. Ugyanakkor a gyógyszerek hatékonyságát a szer-
függők és a pszichotikus betegségben szenvedők csoportja érezte a leggyengébbnek. Azt, 
hogy a gyógyszerek az adott személyre a megszokottól eltérő módon hatnak, legritkábban 
a szorongó, leggyakrabban az addiktológiai és a pszichotikus zavarban szenvedők érzékelték 
magukon. Konklúzió: A PHBQPT skála jól alkalmazható a hazai pszichiátriai betegek körében 
is; az eredmények hasonlósága arra utal, hogy a kezeléssel kapcsolatos attitűd kultúrától és 
egészségügyi rendszertől független. Eredményeink felhívják a fi gyelmet az eltérő betegség-
csoportok egészségkontrollhitének, valamint a gyógyszeres kezeléssel szembeni attitűdjének 
különbségeire. Vizsgálatunk megerősíti a páciensek egyéni attitűdjének elemzésének szük-
ségességét a megfelelő adherencia kialakítása céljából. 
(Neuropsychopharmacol Hung 2019; 21(4): 170–178)

Kulcsszavak: gyógyszerszedési attitűd; egészségkontroll; egészségtudat; adherencia; terápiás 
compliance
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 BEVEZETÉS

Régóta ismert a pszichiátriai betegek gyógyszeres 
kezeléssel szembeni hiányos adherenciája, ennek 
következtében a relapszusok aránya magas, gyakran 
van szükség ismételt kórházi kezelésre, a kórlefolyás 
pedig gyakran emiatt válik kedvezőtlenebbé (Rusch, 
Todd, Bodenhausen, Weiden, & Corrigan, 2009). A 
gyakoribb, egyre hosszabb ideig tartó kórházi keze-
lések költségei jelentős terhet jelentenek az egészség-
ügyi fi nanszírozóknak és a társadalomnak (Corrigan, 
2008). Az adherencia mértékét számos tényező be-
folyásolja, ezek egy része a pácienssel, illetve a kezelt 
betegséggel, másik része az orvos-beteg kapcsolat mi-
nőségével, a terápiás szövetséggel, kommunikációval, 
pszichoedukációval kapcsolatos (Jin, Sklar, Min Sen 
Oh, & Chuen Li, 2008; Th ompson & McCabe, 2012). 
Pszichiátriai betegek esetében az adherencia hiányos-
ságainak pácienshez köthető okai között a vizsgálatok 
során a kezeléssel szembeni negatív attitűd szerepe 
mellett számos más tényezőt is azonosítottak (a beteg-
ség mellett fennálló szerhasználat, nem terhelhető terá-
piás szövetség, intenzív tünetek fennállása, kedvezőtlen 
kórlefolyás) (Czobor et al., 2015; Gibson, Brand, Burt, 
Boden, & Benson, 2013; Leclerc, Mansur, & Brietzke, 
2013). Egyes vizsgálatok kulturális különbözőségeket is 
feltártak a hiányos adherencia hátterében: egyes orszá-
gokban a kezeléssel kapcsolatos szkepticizmus, más-
hol a farmakofóbia volt a leggyakoribb oka a hiányos 
adherenciának (De Las Cuevas, Penate, & Cabrera, 
2016). Ugyanakkor tudjuk, hogy a tartós gyógyszer-
szedést szükségessé tevő krónikus pulmonológiai, 
kardiológiai, diabetológiai stb. betegségek esetén is 
megjelennek az adherenciával kapcsolatos problémák, 
a pszichiátriai betegségek kezelése során tapasztalthoz 
hasonló gyakorisággal (Cramer & Rosenheck, 1998). 
A WHO adatai szerint a gazdaságilag fejlett országok-
ban a krónikus betegségek kezelése során tapasztalt 
adherencia átlagosan 50%, feltételezhetően a fejlődő 
országokban ez ennél még alacsonyabb (WHO, 2003).

Annak ismeretében, hogy a gyógyszeres kezeléssel 
szembeni attitűd egyik fontos prediktora a későbbi 
adherenciának (Gaebel et al., 2010; Jonsdottir et al., 
2013), ennek megítélése a különböző betegpopulációk 
esetében kiemelt fontosságú a megfelelő intervenciók 
megtervezése érdekében. 

Vizsgálatunk célja az volt, hogy összehasonlítsuk kü-
lönböző pszichiátriai betegségek miatt kórházi kezelés 
alatt álló páciensek gyógyszeres kezeléssel szembeni 
attitűdjét és erre vonatkozóan kórképekre specifi kus 
tényezőket, csoportok közötti különbségeket azonosít-
sunk. Emellett, ahogy korábbi közleményeinkben erről 

részletesen beszámoltunk, a placebohatás kulcsszere-
pet játszik a pszichés zavarban szenvedők kezelésében 
(Pogany, 2017, 2018), ezért a páciensek placebohatással 
kapcsolatos ismereteit, vélekedését is felmértük vizs-
gálatunkban. Arra kerestünk továbbá választ, hogy a 
betegek mennyire érzik hatékonynak a gyógyszeres 
kezelést, valamint az orvos-beteg konzultációt. 

MÓDSZEREK

Vizsgálati személyek

A vizsgálatba 115 beteget (60 férfi  és 55 nő; átlag 
életkor:45,2±13,8 év) vontunk be a Nyírő Gyula Or-
szágos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet fekvő-
beteg osztályairól. A kórházi kezelést igénylő kór-
isméket tekintve 5 nagyobb kategória különült el: 
az addiktológiai betegségek (BNO-kód szerint F1x; 
n=43); a pszichotikus zavarok (F2x; n=34), a hangu-
latzavarok (F3x; n=18); a szorongásos zavarok (F4x; 
n=13); és a személyiségzavarok (F6x; n=7). A betegek 
önként, anonim módon vettek részt a vizsgálatban 
szóbeli tájékoztatást követően.

Mérőeszközök

A 17 tételből álló Egészségtudat és Pszichiátriai Ke-
zeléssel Kapcsolatos Páciens Attitűd Skála (Patient’s 
Health Belief Questionnaire on Psychiatric Treatment; 
PHBQPT) kitöltését kértük a vizsgált személyektől, 
akik egy 6 pontos Likert-skálán jelölték meg, hogy 
milyen mértékben értenek vagy nem értenek egyet 
az adott kijelentéssel. A kérdőívet De Las Cuevas és 
munkatársai alkották meg és validálták, három, ko-
rábban ismert skála elemeiből állítva össze azt (De Las 
Cuevas & de Leon, 2019). A skála 8 tétele a Gyógy-
szerszedési Attitűd Skálából (Drug Attitude Inventory, 
DAI-10) (Nielsen, Lindstrom, Nielsen, & Levander, 
2012), további 3-3 item a Multidimensional Health 
Locus of Control-Doctor (HLOC-D) alskálából, va-
lamint a Multidimensional Health Locus of Control-
Internal-ból származik (HLOC-I), 3 tételt pedig a 
Hong Psychological Reactance Scale-ből (HPRS) vet-
tek át a szerzők (De Las Cuevas, Penate, & Sanz, 2014). 
A HLOC-ből származó itemek azt mérik fel, hogy 
a vizsgált személy az egészségi állapotát mennyiben 
hozza összefüggésbe saját magatartásával vagy inkább 
külső tényezőkkel, mennyire hajlandó „rábízni magát” 
orvosára (De Las Cuevas et al., 2014). A HPRS azt a 
pszichológiai reaktivitást értékeli, ami az egyéni döntés 
szabadságát, az egyén autonómiájának csökkentését 
veszélyeztető szabályok bevezetésének következmé-
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nyeként jelenik meg. A 17 tételes skálán így 5 alskála 
különíthető el, melyek két tengelyen helyezkednek el: 
1.) A gyógyszerrel szemben mutatott attitűd, melyhez 
2 alskála tartozik (Pozitív Aspektus; PozAsp és Negatív 
Aspektus; NegAsp); 2.) Az egészség feletti kontroll per-
cepciója, melyhez 3 alskála tartozik: a) Az orvos általi 
kontroll (Doctor HLOC) b) Saját kontroll (Internal 
HLOC) és c) Pszichológiai reaktivitás (Psychological 
reactance; PsycholReact). A pontszámokat a PHBQPT 
kérdőív publikációjában található módszerek alapján 
elemeztük. A De Las Cuevas közleményben bemuta-
tott vizsgálathoz képest saját kutatásunkban a beteg-
ségcsoportok közötti összehasonlítást is végeztünk. 

A PHBQPT angol eredeti szövegét munkacsopor-
tunk fordította magyarra.

A PHBQPT mellett további 4 kérdés segítségé-
vel a gyógyszerekhez való viszonyulás felmérését a 
placebohatással kapcsolatos témával egészítettük ki. 
Ezek a kérdések a következők voltak: 
a. Hallott-e már a placebohatásról? (igen/nem). 
b. Mit gondol, Önre mekkora hatása van a place-

bónak? (1-nincs hatással; 2-kevés hatással van; 
3-közepes hatással van; 4-kifejezett hatást vettem 
észre). 

c. Általában a gyógyszerek rám máshogy hatnak, 
mint a többi emberre (igaz/nem igaz). 

d. A kezelőorvosom által javasolt gyógyszer minden 
esetben enyhíti azt a panaszt, amivel hozzá fordul-
tam (igaz/nem igaz).

Statisztikai módszerek

A pontszámok átlagértékének összehasonlítását a cso-
portok között egyutas és többváltozós ANOVA teszttel 
végeztük. Az egyes csoportok közötti különbség elem-
zéséhez a Tukey-féle post hoc tesztet alkalmaztuk. A 
teszt formájától függően az eredmények bemutatá-
sa során az átlagpontszámot és a szórást (standard 
deviation, SD) vagy a standard hibát (standard error 
of mean, SE) tüntettük fel. A kétértékű változók cso-
port közötti összehasonlításához khi négyzet próbát 
alkalmaztunk és esélyhányadost (odds ratio, OR) 
számoltunk. A p-értéket 0,05 alatti alfa érték esetén 
fogadtuk el szignifi kánsnak. A statisztikai próbákat az 
SPSS 25.0 programcsomag segítségével végeztük el.

EREDMÉNYEK

Leíró statisztika

A nemek eloszlása a különböző betegségkategóriák 
esetén nem különbözött szignifi kánsan (F1x: 29ffi   

és 14 nő vs. F2x 15 ffi   és 19 nő vs. F3x 6 ffi   és 12 nő 
vs. F4x: 5ffi   és 8 nő vs. F6x: 5 ffi   és 2 nő; p=0.76). Az 
életkor vonatkozásában szignifi kánsan idősebb volt az 
F3x populáció az F1x, az F2x és az F6x csoportokhoz 
képest (F1x: 43,3±10,9 vs. F2x: 43,9±13,5 vs. F3x: 
55,6±17,9 vs. F4x: 45,0±10,9 vs. F6x: 35,4±13,4 év; 
p=0,010; p=0,023; p=0,007).

PHBQPT tételek összehasonlító elemzése

A De Las Cuevas és mtsai által közölt publikáció 
alapján az elemzést a tételekhez tartozó pontszámok 
összehasonlításával kezdtük. A tételekhez tartozó 
pontszámok a teljes mintában hasonló értékeket mu-
tattak az eredeti közleményben közölt adatokhoz. 
A betegségkategóriák közötti összehasonlítás ered-
ménye alapján szignifi kánsan magasabb pontszám 
jellemezte az F1x csoportot az 1., 2., 6., 7. és 12. tétel 
esetén az F2x csoporthoz képest (p=0,001; p=0,038; 
p=0,000006; p=0,001; p=0,028). Az F1x kategóriába 
sorolható diagnózisok miatt kezelés alatt álló pácien-
sek szintén nagyobb pontszámmal értékelték a 3. és 
a 12. tételt az F3x kategóriába tartozó személyekhez 
képest (p=0,045; p=0,002). Az F4x csoporthoz tarto-
zó személyek a 2. tétel esetén értek el szignifi kánsan 
magasabb pontszámot, mint az F2x csoport tagjai 
(p=0,039). Ugyanakkor, az F4x csoportba tartozó 
vizsgálati alanyok szignifi kánsan alacsonyabb pont-
számot adtak a 12. tétel esetén az F1x csoporthoz ké-
pest (p=0,010). A tételenként végzett összehasonlítás 
eredményeit az 1. tábla foglalja össze.

A PHBQPT alskálák összehasonlító elemzése

További statisztikai elemzést végeztünk a betegség-
kategóriák és a PHBQPT 5 alskáláján elért pontszá-
mok összefüggésére vonatkozóan. Az analízis ered-
ménye arra utal, hogy a teljes mintában lényegesen 
nem térnek el az átlag pontszámok a de las Cuevas 
és mtsai által közölt értékektől. Saját mintánkban 
szignifi káns különbség a csoportok között az orvos 
kontroll (Doctor HLOC) és a saját kontroll (Internal 
HLOC) alskáláinak pontszámai között fi gyelhető 
meg. A Doctor HLOC esetében az F1x csoport szig-
nifi kánsan magasabb pontszámot ért el mind az F2x, 
mind pedig az F3x csoporthoz képest (p=0,003 és 
p=0,007). Az Internal HLOC alskálán az F1x csoport 
jelölt szintén jelentősen magasabb pontértékeket az 
F2x, az F3x, valamint az F4x csoportokhoz viszonyítva 
(p=0,00002; p=0,002; p=0,033). Az alskálák pontszá-
mait összehasonlító elemzések eredményeit a 2. tábla 
és az 1. ábra szemlélteti.

E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y  Pogány László és Lazáry Judit
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1. tábla PHBQPT tételek átlagpontszámai és összehasonlítása a különböző BNO betegségcsoportok között

PHBQPT tételek Total F1x F2x F3x F4x F6x p-érték

(1) Közvetlenül felelős vagyok az állapotom 
javulásáért vagy rosszabbodásáért.

5,1±1,1 5,6±0,7 4,5±1,5 4,9±1,1 5,2±0,8 5,1±1,0 p(F1x vs.F2x)=0,001

(2) Ha rendszeresen felkeresem a 
kezelőorvosomat, kevésbé valószínű, hogy 
romlik az állapotom.

4,8±1,3 5,2±1,1 4,4±1,3 4,5±1,5 5,5±0,5 4,1±1,2 p(F1x vs.F2x)=0,038
p(F2x vs.F4x)=0,039

(3) Ha valaki rá akar venni valamire, inkább 
az ellenkezőjét tenném.

3,2±1,4 3,9±1,4 2,9±1,5 2,7±1,6 3,4±1,2 2,6±0,5 p(F1x vs.F3x)=0,045

(4) Számomra a gyógyszerszedés több jót 
jelent, mint rosszat.

4,0±1,6 3,6±1,7 4,4±1,5 4,1±1,6 4,8±1,1 3,7±0,9 ns

(5) Furcsán, kábultan érzem magma, amikor 
gyógyszert szedek.

3,5±1,6 3,5±1,9 4,0±1,5 2,7±1,3 3,6±1,0 2,7±0,8 ns

(6) Az állapotom leginkább a saját hozzáál-
lásomon múlik.

4,6±1,3 5,3±0,9 4,0±1,4 4,4±1,5 4,4±0,8 4,3±0,8 p(F1x 
vs.F2x)=0,00006

(7) Az orvosom utasításainak pontos 
betartása a legjobb módja annak, hogy 
megelőzzem az állapotrosszabbodást.

5,2±0,9 5,6±0,5 4,8±1,1 5,0±1,2 5,4±0,8 5,0±0,8 p(F1x vs.F2x)=0,001

(8) Ellenállok annak, hogy mások befolyá-
solni tudjanak.

4,4±1,4 4,9±1,2 4,3±1,5 4,1±1,9 3,9±1,1 4,3±1,1 ns

(9) A gyógyszerek segítenek abban, hogy 
ellazultabb legyek.

3,9±1,4 3,9±1,7 4,1±1,5 3,8±1,3 4,8±0,9 3,4±0,5 ns

(10) A gyógyszerek miatt fáradt és lelassult 
vagyok.

3,5±1,5 3,6±1,7 3,8±1,5 3,0±1,4 3,9±1,5 2,7±0,5 ns

(11) Jobban érzem magam, ha gyógyszert 
szedek.

3,9±1,4 3,6±1,7 4,1±1,6 3,9±1,3 4,9±0.9 4,3±0,8 ns

(12) Ha az állapotom rosszra fordul, azért 
van, mert nem vigyáztam eléggé magamra.

4,2±1,5 5,0±1,2 4,0±1,4 3,4±1,8 3,5±1,5 3,9±1,3 p(F1x vs.F2x)=0,028
p(F1x vs.F3x)=0,002
p(F1x vs.F4x)=0,010

(13) Ha az állapotom rosszabbodik, fel kell 
keresnem a kezelőorvosomat.

5,3±1,0 5,6±0,8 5,3±1,2 5,2±1,4 5,6±0,7 4,7±0,9 ns

(14) Természetesellenes az elmém és a tes-
tem számára, hogy gyógyszerek befolyása 
alatt álljon.

3,6±1,7 4,0±1,9 3,4±1,6 3,8±1,7 2,9±1,3 3,1±1,5 ns

(15) A gondolkodásom tisztább amikor 
gyógyszert szedek.

3,2±1,6 2,8±1,6 3,8±1,5 3,3±1,9 3,5±1,7 3,6±0,8 ns

(16) A gyógyszerszedés meg fog védeni 
engem a kiborulástól.

3,8±1,6 3,5±1,6 4,2±14 4,0±1,6 3,9±1,5 4,0±0,8 ns

(17) Dühös vagyok, amikor nem dönthetek 
szabadon.

4,2±1,5 4,3±1,5 4,2±1,5 4,4±1,6 3,9±1,4 4,0±1,6 ns

Az ANOVA tesztek eredményei a különböző betegség csoportok tételenkénti pontszámaira vonatkozóan. 

A gyógyszer hatásának egyéni percepciója 
és placebohatás vizsgálata

A PHBQPT skála kiegészítéseként további 4 tételt 
emeltünk be a kérdőívbe. A válaszok kiértékelése 
alapján a placebohatásról a különböző csoportok-
hoz tartozó páciensek többsége hallott már, a legin-
formáltabb (92,3%) ebben a témában a szorongásos 
zavarban szenvedők csoportja volt. A gyógyszerek 
eltérő hatását érzékelte az F1x csoport 75,6%-a, az 

F3x csoport 68,8%-a, az F4x csoport 84,6%-a és az 
F6x csoport 83,3 %-a. Azzal kapcsolatban, hogy a 
kezelőorvos által javasolt gyógyszer minden esetben 
enyhíti-e a panaszt, az F3x klaszter tagjainak több 
mint fele (52,9%) úgy érezte, hogy nem kap a pana-
szát enyhítő gyógyszert, sőt, a személyiségzavraban 
szenvedők csoportjának egésze negatív választ adott. 
A placebohatás önértékelését célzó kérdésre adott 
válaszok alapján a csoportok között szignifi káns el-
térés nem mutatkozott (khi négyzet próba, p>0,05). 
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2. tábla A PHBQPT alskálák átlagértékének összehasonlítása 5 betegségcsoport esetén

PHBQPT alskála Total BNO kód Átlag±SE 95% CI p-érték

PozAsp 18,9±6,2 F1x
F2x
F3x
F4x
F6x

17,4±0,9
20,1±1,0
18,7±1,4
21,7±1,7
19,0±2,3

15,5-19,2
18,0-22,2
15,8-21,6
18,4-25,1
14,4-23,6

ns

NegAsp 10,5±3,3 F1x
F2x
F3x
F4x
F6x

10,9±0,5
10,7±0,6
9,8±0,8

10,3±0,9
8,6±1,2

9,8-11,9
9,6-11,9
8,2-11,3
8,5-12,1
6,1-11,1

ns

Doctor HLOC 15,3±2,6 F1x
F2x
F3x
F4x
F6x

16,4±0,4
14,4±0,4
14,1±0,6
16,5±0,7
13,9±0,9

15,7-17,2
13,6-15,2
12,9-15,2
15,2-17,9
12,1-15,6

p(F1x vs.F2x)=0,003
p(F1x vs.F3)=0,007

Internal HLOC 13,8±3,2 F1x
F2x
F3x
F4x
F6x

15,8±0,4
12,6±0,5
12,2±0,7
13,2±0,8
13,3±1,1

14,9-16,7
11,6-13,5
10,9-13,6
11,6-14,7
11,1-15,4

p(F1x vs.F2)=0,00002
p(F1x vs.F3)=0,0002
p(F1x vs.F4)=0,033

PsycholReact 11,8±2,7 F1x
F2x
F3x
F4x
F6x

12,6±0,4
11,5±0,5
10,9±0,6
11,1±0,7
10,9±1,0

11,8-13,4
10,6-12,4
9,7-12,2
9,6-12,5
8,9-12,9

ns

Összehasonlítási vizsgálat a betegségcsoportjainak alskála pontszámaira vonatkozóan ANOVA teszttel.

1. ábra Szignifi káns különbségek a PHBQPT alskálák pontszámai között 

** p <0,005 *p<0,05

A gyógyszer- és placebohatás egyéni értékelésével 
kapcsolatos eredményeket a 2. és 3. ábrák illusztrálják.

MEGBESZÉLÉS

Vizsgálatunkban 5 betegségkategóriába tartozó 115 
páciens egészségtudattal és gyógyszerszedéssel kap-
csolatos viszonyulását elemeztük az Egészségtudat 

és Pszichiátriai Kezeléssel Kapcsolatos Páciens At-
titűd Skála (Patient’s Health Bilef Questionnaire on 
Psychiatric Treatment, PHBQPT), valamint saját 
kiegészítő kérdések segítségével. A de las Cuevas és 
mtsai által fejlesztett PHBQPT validálását bemutató 
publikáció 2019-ben jelent meg (De Las Cuevas & de 
Leon, 2019) és Magyarországon jelen vizsgálatunkban 
került először alkalmazásra. Az eredeti közlemény-
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2. ábra A placebohatással kapcsolatos kérdésekre adott válaszok százalékos megoszlása a különböző betegség csoportokban
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ben 588 pszichiátriai járóbeteg szerepelt, míg saját 
vizsgálatunkban fekvőbeteg osztályokról vontuk be a 
résztvevőket. Az elemszám, valamint az ellátási for-
ma különbözőségei ellenére a teljes mintában mért 
átlagpontszámok mind a tételenkénti, mind pedig az 
alskálák tekintetében nem különbözött lényegesen a 
de las Cuevas és mtsai által közölt adatoktól. Ez egy-
részt megerősíti a fordítási és vizsgálati elrendezés 
validitását a saját vizsgálat vonatkozásában, másrészt 
arra utal, hogy a pszichiátriai betegek egészségtuda-
ta és kezeléssel kapcsolatos attitűdjük kultúrától és 
egészségügyi rendszertől független.

A PHBQPT skálát leíró eredeti közleményhez ké-
pest saját vizsgálatunkban további elemzést végeztünk 
a különböző betegségcsoportok összehasonlításával. 
Eredményeinkből egyértelműen jól látszik, hogy az 
egészséggel kapcsolatos felelősségérzetben, a külső és 
a belső kontroll (Doctor és Internal HLOC) arányában 
mutatkozott a legélesebb különbség a diagnosztikai 
kategóriák között. Az addiktológiai zavar miatt kezelés 
alatt álló páciensek markánsan magasabb pontszám-
mal fejezték ki az orvosba vetett hit fontosságát, az 
orvos utasításainak pontos követésnek, a kezelőorvos 
felkeresésének és az állapot rosszabbodásáért vállalt 
saját felelősségnek a jelentőségét a többi pszichés za-
varban szenvedőkhöz képest. A legtöbb tétel vonat-
kozásában az addiktológiai betegek a pszichotikus 
zavarban szenvedőktől különültek el élesen, de egyes 
tételek esetén a többi kategóriától is szignifi kánsan 
különböztek. A jelenség hátterében az állhat, hogy 
az addiktológiai osztályon kezelt betegek szigorú kri-
tériumrendszer által szelektált populációt képeznek 
és motivációs interjút követően kerültek felvételre, 
tehát az elköteleződés a terápia mellett és a felelős-
ségvállalás sokkal erőteljesebben jelenik meg, mint 
a morbustudattal kevésbé rendelkező pszichotikus 
betegek jelentős részénél. Ugyanakkor a jelentős szen-
vedésnyomással bíró aff ektív és szorongásos kórké-
pekkel küzdők esetén ez kevésbé kielégítő magyarázat. 
Amellett, hogy a betegségek lényegét tekintve is kifeje-
zett különbségek vannak a betegségcsoportok között, 
fontos megjegyezni, hogy önmagában az edukációval, 
illetve motivációs interjúval jelentős elmozdulást lehet 
elérni az attitűd változását illetően.

Ami a pszichológiai reaktivitást illeti, az alskála 
összpontszáma nem tért el szignifi kánsan betegség-
csoportonként, azonban érdekes eredmény, hogy az 
ellenállást felmérő 3. tétel esetében az addiktológiai 
betegek lényegesen magasabb pontszámot értek el 
az aff ektív zavarban szenvedőkhöz képest. Izgalmas 
kérdés és további vizsgálat tárgya lehet, hogy ez a 
különbség a hangulatzavarból adódó gyengült aka-

raterő, vagy sokkal inkább az addiktológiai betegekre 
jellemző reakció áll a háttérben.

További kiemelendő érdekesség, hogy a szorongásos 
zavarban szenvedő csoport értékelte a legmagasabb 
pontszámmal a „Jobban érzem magam, ha gyógy-
szert szedek” tételt, ugyanakkor szintén ez a csoport 
érezte leginkább úgy, hogy „Természetellenes az el-
mém és a testem számára, hogy gyógyszerek befolyása 
alatt álljon”. Ez az ambivalencia segíthet rávilágítani 
arra, hogy milyen kognitív hibák nehezítik a páciens 
adherenciáját és feloldása nélkül miért alakulhat ki 
hiányos compliance a szorongásos zavarban szenvedő 
pácienseknél is.

Egy másik említésre méltó ambivalencia, hogy a 
pszichotikus zavarban szenvedő páciensek megle-
hetősen nagy arányban értettek egyet azzal, hogy 
ellazultabbak lesznek a gyógyszer hatása által (ma-
gasabb pontszámot adtak, mint a szorongó betegek), 
ugyanakkor a gondolkodásukat kifejezetten nem érzik 
tisztábbnak a gyógyszer szedése mellett (ezt a tételt 
viszont magasabbra pontozták a szorongásos zavarral 
küzdő páciensek). Ez arra is utalhat, hogy a pszichoti-
kus betegek jobban féltik a gondolkodási képességü-
ket, míg a szorongásos zavarban szenvedők esetében 
a tiszta gondolkodás akár fenyegető is lehet. Mind-
ezeknek az ambivalens, ellentmondó érzéseknek az 
ismerete fontos lehet betegeink hatékonyabb pszichés 
vezetéséhez. Egy összefoglaló közlemény szintén arra 
hívja fel a fi gyelmet, hogy a gyenge adherencia komp-
lex interakciós mátrix eredménye, és ennek sziszte-
matikus feldolgozása a pácienssel elengedhetetlen a 
hatékony terápia érdekében (Farooq & Naeem, 2014).

E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y  Pogány László és Lazáry Judit

3. ábra A placebohatás saját becslése 
a betegek véleménye alapján

Az ANOVA teszt alapján a placebohatás becslését célzó tétel 
átlagpontszámai nem különböznek szignifi káns szinten a beteg-
ségcsoportok között.
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A gyógyszerek hatékonyságával, valamint a 
placebohatással kapcsolatos kiegészítő kérdéseink 
közül a gyógyszerek egyénileg eltérő eff ektusát célzó 
és a hatékonyságra vonatkozó tételek mutattak érde-
kes eredményeket. Az „Általában a gyógyszerek rám 
máshogy hatnak, mint a többi emberre” tartalmú té-
telt az F4x csoportban, és – meglepő módon – az F6x 
csoportban értékelték pozitívan a legkevesebben, a 
többi kategóriában minden esetben a túlnyomó többség 
igaznak érezte a megállapítást. Kifejezetten érdekes 
módon a legnagyobb arányban az addiktológiai zavar-
ban szenvedő páciensek csoportjaiban éreztek speciális 
gyógyszerhatást. Ez a különbség felveti annak a lehető-
ségét, hogy a gyógyszerek hatásának percepciója nem 
csak pszichotikus zavar által torzulhat, hanem az orvos 
félreértése, vagy kognitív hiba következménye is lehet. 
A kezelőorvos által javasolt gyógyszer hatékonyságával 
kapcsolatban a legtöbb bizalmat a szerfüggők és a szo-
rongásos zavarban szenvedők szavaztak a gyógyszer-
nek, ami a szorongásos zavarban szenvedők túlzottan 
a gyógyszerre való támaszkodására és a gyakori társuló 
gyógyszer addikcióra is utalhat..
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Pharmacological treatment and health control 

beliefs from the perspective of psychiatric 

patients: diff erences in attitudes

Introduction: Patients’ attitudes towards psychiatric treatment have an important infl uence 
on therapeutic outcome. Health beliefs and the patient’s attitude towards the psychiatrist 
and medical treatment are determined by several factors about which there is only a scarce 
knowledge. In our study we used the Patient’s Health Belief Questionnaire on Psychiatric 
Treatment, PHBQPT) to assess the beliefs and attitudes of patients suff ering from psychiatric 
disorders. Methods: We recruited 115 inpatients from the Nyírő Gyula National Institute 
of Psychiatry and Addictions. Patients were categorized into 5 classes based on ICD-10 
(addictions-F1x; psychotic disorders-F2x; aff ective disorders-F3x; anxiety disorders-F4x; and 
personality disorders-F6x). Subjects voluntarily and anonymously completed the PHBQPT 
questionnaire and answered 4 additional items regarding their opinion about the effi  cacy 
of drugs and the placebo eff ect. We compared the scores of the items and the total scores 
of subscales of the PHBQPT scale between disorder categories using ANOVA tests. Results: 
Total scores did not diff er signifi cantly in our sample compared to those in the publication of 
the original version of the PHBQPT scale. The most robust diff erences were found between 
patients with addictions and psychotic patients on the external and internal control subscales. 
F1x subgroup could also be distinguished from other psychiatric disorders on certain health 
belief related items. However, patients with personality disorder and aff ective disorder felt 
that the effi  cacy of medications in general was the weakest. The impression that in the drug 
eff ect is individually modifi ed in case of a given patient was more frequent in the F1x and 
F2x groups and rare in the group of subjects with anxiety disorders and personality disorders. 
Conclusion: The Hungarian version of the PHBQPT can be used in case of Hungarian psychiatric 
patients; the similarity shown by the results points at the fact that attitude towards treatment 
is independent of cultural and healthcare system diff erences. Our results highlight that there 
are variances between diff erent psychiatric disorders in health belief and attitude towards 
drug treatment. Our study emphasizes the importance of thorough assessment of patients’ 
attitude that is necessary to conceive an eff ective adherence improving intervention.

Keywords: drug attitude; health controlling; health belief; adherence; treatment compliance
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