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A MODERN PSZICHIÁTER
Az eltelt évtizedek során a pszichiátriai beteganyag megváltozott.
A modern gyógyszerek széleskörû elterjedését követõen a hospitalizáció idõtartama drámai módon lecsökkent. Míg korábban
hónapokat töltöttek kórházban a skizofrén betegek, addig a modern atípusos antipszichotikus gyógyszerek mellett a kezelés idõtartama pár hétre redukálódott. Ugyanez igaz az affektív betegségekben szenvedõkre, sõt esetükben sokszor ambulánsan is megoldható a probléma, nincs szükség kórházi kezelésre. Az átlagéletkor növekedésével a demens populáció nagysága ugrásszerûen
megnõtt. A pszichiátriai osztályok vezetõ kórképei között egyre
nagyobb számban találunk demenciát, vagy más organikus eredetû betegséget, szemben a korábbi évtizedekkel, amikor ezen betegek száma lényegesen alacsonyabb volt, illetve nem pszichiátriai
osztályon kerültek ellátásra. A demens populáció tagjai között lényegesen magasabb számban fordulnak elõ egyéb komorbid állapotok, melyek magasabb gyógyszerköltséghez, illetve a diagnosztikus kivizsgálások számának emelkedéséhez vezetnek
A pszichiátriai betegségek komorbiditása viszonylag magas.
Nagyon sok pszichiátriai zavar esetében egyidejûleg több más
pszichiátriai betegség is detektálható. Jól ismert pl. a depresszió és
az addiktológiai kórképek együttes elõfordulása. A pánikbetegség
igen gyakran fordul elõ agorafóbiával, de depresszióval együtt is.
Korunk régi-új betegsége a PTSD komorbiditása extrém magas,
85-90%-os, a leggyakoribb társuló betegségek a depresszió, a szorongásos zavarok, illetve az addiktológiai kórképek.
A pszichés komorbiditáson túl igen magas a pszichiátriai betegségekkel szimultán elõforduló szomatikus zavarok elõfordulása
is. A depresszió és az ischémiás szívbetegségek kapcsolata régóta
ismert. A stroke-ot követõ ún. poszt-stroke depresszió is igen gyakori. A daganatos betegségek és a depresszió együttes elõfordulása közismert, és ennek a terápia megválasztásakor is fontos szerepe lehet. Az idõskorra jellemzõ pszichiátriai betegségek esetében
(demencia, organikus zavarok) az adott életkorra jellemzõ szomatikus betegségek elõfordulásának rizikója is sokszorosára növekszik. Különbözõ vizsgálatok adatai szerint a skizofrén betegek
50-70%-nál detektálható egyidejûleg más betegség is, melyek között a leggyakoribb a diabétesz, hipertónia, májbetegségek, görcsök, urológiai problémák, epemûködési rendellenességek voltak.
Felmérésünk során retrospektív módszerrel a 2005-ben osztályunkon feküdt, véletlenszerûen kiválasztott 100 beteg terápiáját
vizsgáltuk. Választ vártunk arra a kérdésre, hogy a korszerû terápiák mennyire valósulnak meg a mindennapi gyakorlatban, illet-
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ve, hogy a szomatikus terápiák mekkora részét képezik az osztály gyógyszerfelhasználásának.
A 100 beteg életkora 49.87 év volt. Közülük 40
unipoláris depressziós, 19 organikus, 19 bipoláris
affektív, 12 skizofrén, 10 drog-alkohol beteg volt,
2 esetben személyiségzavart, míg 1 betegnél szorongásos zavart diagnosztizáltunk. Vizsgáltuk az
osztályra való bekerüléskor illetve a kibocsátáskor szedett gyógyszerek mennyiségét is. Betegeink közel 60 %-a kapott hipnotikumot, 57-57 beteg antidepresszív illetve anxiolithicus terápiában
is részesült. 20 beteg esetében atípusos antipszichotikus, 16 esetben típusos antipszichótikus, 19
esetben hangulatstabilizáló terápiát is indikáltunk.
25 beteg részesült bennfekvése során infúziós vinpocetin kezelésben. Minden egyes gyógyszercsoport esetében a kibocsátáskori gyógyszerszám alacsonyabb volt, összehasonlítva a bekerüléskor alkalmazott gyógyszer-számmal. Betegeink többsége 3 vagy 4 féle pszichiátriai szer mellett került kibocsátásra, a leggyakoribb kombináció az antidepresszívum+anxioliticum+hipnotikum volt.
A pszichiátriai szerek mellett rengeteg szomatikus gyógyszert is alkalmaznunk kellett, a nagyszámú szomatikus komorbid állapot kezelésére.
61 betegünk kapott valamilyen kardiovaszkuláris
szert, 23 esetben gasztrointesztinális, 10 betegnél

respiratorikus, 6 páciensnél hormonkészítményt
indikáltunk, de a többi szomatikus gyógyszercsoport is igen magas számban képviseltette magát
betegeink körében. A 61 kardiovaszkuláris terápiában is részesülõ beteg közül hárman hétféle kardiovaszkuláris szert kaptak. Leggyakrabban 2 és
3-féle kardiovaszkuláris szert kaptak a betegek, az
alap pszichiátriai terápiájuk mellett.
Eredményeinkbõl az látszik, hogy a szomatikus
szerek legalább olyan számban és mennyiségben
képviseltették magukat a terápiában, mint a pszichiátriai szerek. A sok szomatikus komorbid állapot felértékelheti a pszichiáter, mint orvos szerepét, amely az utóbbi idõszakban kicsit talán háttérbe szorult. A szomatikus betegségek viszonylag magas száma miatt külön ki kell hangsúlyozni
a konzultációs pszichiátria szerepét, a társszakmák közötti minél nagyobb együttmûködés igényét. A pszichiáter, mint orvos szerepe megváltozott, hiszen míg korábban „csak” a pszichés betegségek kezelésében kellett kiemelkedõen jártasnak lennie, addig manapság komplexen, a pszichét és a szómát együttesen nézve kell gyógyítania.
Péter László
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