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Veszteséggel  összefüggő  pszichés  és  szomatikus  megbetegedések 

vizsgálata

Összefoglalás   A  házastárs  elvesztése,  a  szakirodalmi  adatok  alapján  a  hátramaradott  

házastárs szomatikus és pszichés tüneteinek növekedését, felerősödését vonja maga után. 2003  

őszén végzett kutatásom célja az volt, hogy egy kisebb, homogén mintán, objektív orvosi adatok  

(pl.  orvosi  konzultációk  számának)  elemzésén  keresztül  megvizsgáljam,  hogy  a  házastárs  

elvesztése valóban a szomatikus és pszichés  tünetek számának megnövekedését  vonja-e maga 

után, valamint nagyobb arányú mortalitással jár-e az illesztett kontrollhoz képest.

Összesen  62  személy  (31  gyászoló  és  31  kontroll)  orvosi  adatait  (konzultációk,  felírt  

receptek, valamint szakrendelésre való beutalások száma) tekintettem át. A gyászolók körében az 

összes vizsgált változó szignifikánsan (p<0.05) magasabb volt a kontrollcsoport adataihoz képest.  

Az eredmények alátámasztják azokat a kutatási eredményeket, amelyek a veszteség pszichés és  

fizikai egészségre gyakorolt negatív hatásait igazolták, bár fontos hangsúlyozni, hogy a háttérben 

egyéb, a vizsgálatban nem kontrollált tényezők is állhatnak.

A „bereavement  protocoll” olyan hozzáállást,  törődési  módot  jelent,  amely  a  veszteség 

negatív hatásait  minimalizálná. A veszteséget követő pszichés distressz  redukálására irányuló  

intervenciók  hosszútávon  kedvező  hatást  gyakorolhatnak  a  pszichés  és  fizikai  mortalitásra,  

morbiditásra, ezért fontos lenne a rizikófaktorok feltérképezése és a korai intervenció. Ez sajnos 

a mai napig elhanyagolt  területe az egészségügynek,  az egészség-tájékoztatásnak – a kutatás  

ennek fontosságára hívja fel a figyelmet.

Bevezetés

A pszichológiában a tudományos megközelítés mai irányvonala a bio-pszicho-szociális szemlélet, 

amely a betegségek kialakulásában a pszichológiai, szociális és kulturális faktorok szerepét is 

figyelembe veszi, szemben a hagyományos biomedikális modellel, amely a biológiai változókra 

helyezi  a  hangsúlyt.  A  bio-pszicho-szociális  elmélet  egyik  legkidolgozottabb  területe  a 



pszichoneuroimmunológia tudománya, mely a viselkedés, az immunrendszer és az idegrendszer 

közötti kölcsönhatásokkal foglalkozik egészséges és beteg szervezetekben (Solomon, 1999. Id: 

Urbán,  2003).  A  pszichoneuroimmunológia  egyik  területe  az  immunológiai  betegségek 

pszichoszociális  meghatározóinak azonosítása,  valamint  ezek  hátterében meghúzódó biológiai 

mechanizmusok feltárása  (Solomon,  1999.  Id:  Urbán,  2003).  A gyászolók  körében  tapasztalt 

pszichológiai  stressz  (haláleset)  által  indukált  immunszupresszió  a  későbbiekben  szomatikus 

betegségek kialakulását vonhatja maga után. Bár a gyásszal foglalkozó tanulmányok a pszichés 

és szomatikus szimptómákat sokszor egymástól elkülönítve vizsgálják,  a bio-pszicho-szociális 

szemlélet fontos támpontokkal járul hozzá az eredmények értelmezéséhez.

A gyász  pszichés  morbiditásra  gyakorolt  hatásának  vizsgálatai  alapján  összefoglalóan 

elmondható,  hogy gyászolók  körében  gyakoribb  a  major  depresszió,  a  disszociatív  reakciók, 

hipochondria,  fóbia,  pánik-  és  kényszerbetegség,  az  addiktív  magatartásformák  (alkohol, 

cigaretta, kábítószer), valamint a poszttraumás stressz szindróma (Devan, 1993; Zisook, 1995). A 

felsoroltak közül különösen gyakori a major depresszió. Zisook (1987) és mtsai két hónappal a 

haláleset után vizsgáltak özvegyeket, s a minta 28%-ánál diagnosztizáltak major depressziót a 

DSM-III-R  kritériumai  alapján.  Prigerson  (1997)  3-6  hónappal  a  haláleset  után,  Hamilton-

skálával szintén 28%-osnak találta a depresszió gyakoriságát.

A  pszichés  megbetegedések  mellett  növekszik  a  szomatikus  elváltozásokat  okozó 

megbetegedések aránya  is.  Archer  (1999)  kutatási  eredményei  szerint  a  gyászolók körében a 

szomatikus szimptómák növekednek a kontrollhoz képest, és még negatívabb a kimenetel, ha a 

gyász-reakció intenzív (Prigerson, 1997).

A  gyásszal  összefüggő  szomatikus  betegségek  között  a  szakirodalom  elsősorban  az 

ischemiás  szívbetegségeket,  az  egyéb  kardiovaszkuláris  megbetegedéseket  (főként  a  magas 

vérnyomást), a daganatos betegségeket és a colitis ulcerosát említi.

A megnövekedett morbiditás a mortalitási adatokra is hatással van. A gyászolók természetes 

halálokokkal  magyarázható  halálozási  aránya  a  halálesetet  követő  első  két  hétben  több mint 

kétszeresére nő (Kaprio, 1987. Id: Pilling, 2003). Ez az arány a vizsgált időtartam kiterjesztésével 

még magasabb, az első hat hónapban négyszeres is lehet (Mendes, 1993). A mortalitási rátában 

azonban nemi különbségek vannak, a férfiaknál az arány valamivel magasabb, mint a nőknél, az 

illesztett kontrollhoz képest (Schaefer, 1995). A mortalitás növekedésének hátterében főként az 

erőszakos halál különböző fajtái (balesetek, öngyilkosság), valamint az alkohol (és egyéb élvezeti 

szerek,  gyógyszerek)  mértéktelen  használata  folytán  kialakult  betegségek  (pl.  rosszindulatú 



daganatos  megbetegedések,  májcirrózis)  állnak.  Különösen  veszélyeztetettek  a  gyász  kezdeti 

időszakában lévők, a férfiak, a 65 évnél fiatalabbak és az alacsony szocio-ökonómiai státuszúak 

(Martikainen,  1996).  A halálozások nagy része a gyász időszakát  jellemző depresszív állapot 

direkt vagy indirekt következményének tekinthető (Stroebe és Stroebe, 1993).

Az  említett  kutatások  eredményeit  áttekintve  összefoglalóan  megállapítható,  hogy  a 

házastárs  elvesztését  követően,  a  hátramaradott  házastársak  körében  nő  a  fizikai  és  pszichés 

megbetegedések, valamint a halálozás aránya.

A „bereavement  protocoll”  olyan  hozzáállást,  törődési  módot  jelent,  amely a  veszteség 

negatív  hatásait  minimalizálná.  A veszteséget  követő  pszichés  distressz  redukálására  irányuló 

intervenciók („nyugodt gyász”) hosszútávon kedvező hatást gyakorolhatnak a pszichés és fizikai 

mortalitásra,  morbiditásra  (Fauri,  2000;  Grimby,  1999),  ezért  fontos  lenne  a  rizikófaktorok 

feltérképezése  és  a  korai  intervenció.  Ez  sajnos  a  mai  napig  elhanyagolt  területe  az 

egészségügynek,  az  egészség-tájékoztatásnak –  jelen kutatás  ez  irányban szeretne  egy fontos 

lépés tenni.

I. 1. A kutatás célja

A 2003 őszén végzett kutatás annak a feltárására irányult, hogy a házastárs illetve élettárs halála 

milyen kihatással van a hátramaradott házastárs egészségi állapotára nézve.

A vizsgálat célja az volt, hogy egy kisebb, homogén mintán, objektív orvosi adatok (pl. 

orvosi konzultációk számának) elemzésén keresztül megvizsgáljuk, hogy a házastárs elvesztése – 

a  szakirodalomban  leírtakkal  összhangban  –  a  szomatikus  és  pszichés  tünetek  számának 

megnövekedését  vonja-e  maga után,  valamint  nagyobb arányú mortalitással  jár-e  az illesztett 

kontrollhoz képest.

I. 2. Hipotézisek

A házastárs halálát követően, a vizsgálati személyek körében

 a  szomatikus  és  pszichés  tünetek  száma várhatóan  nagyobb  lesz  az  illesztett  kontrollhoz 

képest;

 az orvosi konzultációk száma várhatóan növekedni fog a halálesetet megelőző időszakhoz 

képest;

 várhatóan több vény kerül felírásra, mint az azt megelőző időszakban;



 a  szakrendelésre  való  beutalások  száma  várhatóan  nagyobb  lesz,  szemben  a  halálesetet 

megelőző időszakkal;

 várhatóan nagyobb lesz a mortalitás az illesztett kontrollhoz képest;

 feltehetően nagyobb lesz az erőszakos halálesetek (öngyilkosság, balesetek) száma, szemben 

a halálesetet megelőző időszakkal;

 az özvegy férfiak öngyilkossági aránya várhatóan magasabb, mint a megözvegyült nőké és a 

kontrollszemélyeké.

I. 3. Kutatási terv. Retrospektív-longitudinális vizsgálat, kvalitatív elemekkel

Annak a hipotézisnek a tesztelésére, hogy a haláleset, mint negatív életesemény rizikófaktornak 

tekinthető-e  a  hátramaradott  hozzátartozók  különböző  megbetegedései  szempontjából,  több 

módszer kínálkozik. A retrospektív-longitudinális vizsgálati módszer előnyei jelen vizsgálatban a 

következők:

- a hagyományos longitudinális vizsgálatnál rövidebb időn belül elvégezhető;

- a vizsgált mintából nincs lemorzsolódás;

- célcsoportból (gyászolók) indul ki;

- az elemzés objektív orvosi adatokon keresztül történik, ami kizárja az esetleges torzításokat (pl. 

emlékezeti torzítások, szubjektív beszámolók torzításai).

Bizonyos  összefüggések  feltárására  a  kvantitatív  módszerek  nem elégségesek,  ezért  az 

adatokat  kvalitatív  szempontból  is  elemeztem.  A kvalitatív  elemzés  előzetes  szempontjai  a 

következők voltak: milyen a vizsgálati csoport tünetei és a felírt gyógyszerek viszonya, valamint, 

hogy  az  elhunyt  tünetei  és  a  hátramaradott  hozzátartozó  tünetei  között  van-e  valamilyen 

kapcsolat?

I. 4. Eljárás

A vizsgálat Budapesten, a XIV. kerületben Dr. K. É. háziorvosi körzetében zajlott. A háziorvos 

nem ismerte a vizsgálat célját. A vizsgálati személyek orvosi adatait a házastárs halálát megelőző, 

valamint az azt követő 2 évre vonatkozóan vizsgáltam.

Azoknak a pácienseknek, akik a házastársuk halálát követő 2 éven belül meghaltak (vagy a 

házastárs  halála  utáni  időszakban  háziorvost  váltottak),  az  orvosi  adatait  a  férj  /  feleség 

halálesetét megelőzően ugyanolyan időtartamra nézve vizsgáltam, mint amekkora időtartamra az 

azt következő időszakban (a páciens haláláig) lehetőségem nyílt.



Ugyanígy jártam el  azokkal  a  kontrollszemélyekkel  is,  akik  a  vizsgált  időszakon belül 

orvost váltottak vagy elhaláloztak.

Összesen 62 páciens orvosi adatait rögzítettem egy előre elkészített regisztrációs lapon a 

háziorvosi  rendelőben. A beteg személyes adataihoz (név és TAJ-szám) nem volt  hozzáférési 

jogosultságom.

I. 5. Vizsgálati személyek

A vizsgálati személyek kiválasztása az alábbi kritériumok alapján történt.

Bevonási kritériumok:

A háziorvos 1999-es, valamint a 2000-es év folyamán összes elhunyt betege közül azok, akiknek 

túlélő  házastársa  szintén  ugyanannak  a  háziorvosnak  a  körzetébe  tartozik,  így  orvosi  adatai 

nyomon követhetőek. A vizsgálati személyek életkora 50 év felett volt.

Kizárási kritériumok:

Azok a páciensek, akik ugyanahhoz a háziorvoshoz tartoznak, de

- nem házastársi / élettársi kapcsolatban, hanem más rokonsági viszonyban voltak az elhunyttal;

- házastársi kapcsolatban álltak az elhunyttal, de a vizsgált időszakon belül elköltöztek, vagy

- a házastárs halálát követően rögtön háziorvost váltottak;

- anamnézisükben pszichiátriai betegség szerepelt.

Az adatgyűjtés során 68 elhunyt beteg (2000-ben 19-en, 1999-ben 49-en haltak meg a körzetben) 

adata  került  feldolgozásra,  közülük  31  személy  (16  nő,  15  férfi)  felelt  meg  a  vizsgálat 

kritériumainak.

Kontrollcsoport kiválasztása:

A kontrollcsoport létszáma szintén 31 fő volt, akik nemük és életkoruk szerint illeszkedtek a 

vizsgálati  személyek  mutatóihoz,  és  szintén  XIV.  kerületi  lakosok  voltak.  Mivel  az  olyan 

személyes  adatokhoz,  mint  jövedelem,  iskolázottsági  fok,  munkaviszonyok,  nem  volt 

hozzáférésem,  ezért  a  szocio-ökonómiai  státusz  megállapításához  közelítő  becslésként  a 

lakóhelyet vettem alapul.



A kontroll kiválasztása random módon történt; elsőként a vizsgálati személy életkorának és 

nemének megfelelő kontroll személyeket kerestem ki a háziorvos páciensei közül, majd közülük 

kiválasztottam azt, aki a vizsgálati személlyel egy hónapban született (ha több ilyen volt, akkor 

azt, akinek születési időpontja legközelebb volt a vizsgálati személyéhez).

A  vizsgált  és  a  kontroll-személyek  csoportja  között  nemben  és  életkorban  (férfiak 

átlagéletkora: 72.2 év, nőké: 69.6 év) nem volt szignifikáns különbség.

I. 6. Mérőeszközök

Összegzett orvosi adatok:

 orvosi konzultációk száma

Ez magában foglalta az orvosi rendelésen való megjelenések számát, valamint az otthoni vizitek 

számát is.

 felírt receptek száma

Azért  választottam ezt a  mutatót,  szemben a felírt  gyógyszerek számával (hány doboz),  mert 

egyes gyógyszerek kisebb kiszerelésben kerülnek forgalomba (pl. a 28 db-os Mono-Mack Depot, 

szemben a 60db-os  kiszerelésű az Olicarddal;  vagy a  30 db-os Olicard,  szemben a 60 db-os 

kiszerelésű Cordaflex Retarddal).  Így nem kellett  a  felírt  gyógyszerek számát  a  gyógyszerek 

kiszereléséhez arányosítani.

 szakrendelésre való beutalások száma

A szakrendelésre való beutalásokat 3 csoportba soroltam: laborvizsgálat, szakorvosi beutaló és 

kórházi beutaló (műtét is).

Egyes  betegeknél  kiemelkedően  magas  a  felírt  vények  száma.  Ennek  kapcsán  fontos 

megemlíteni,  hogy az említett  körzeti  rendelőben két orvos dolgozik egymást váltva. Néhány 

beteg ezt „kihasználva” több alkalommal mindkét orvossal felíratott gyógyszereket. Erre akkor 

derült fény, amikor egy-egy beteg orvosi adatait összegeztük.

I. 7. Eredmények

Az orvosi adatok összehasonlításához először kiszámoltam a haláleset előtti és utáni vizitek / 

vények / és szakrendelések arányát. Ugyanígy jártam el a kontrollszemélyek adataival is. A kapott 

arányszám azt  mutatja,  hogy a  vizsgálati  és  a  kontrollszemélyek a  vizsgált  időszak második 



felében  hányszor  több  konzultáción  vagy  szakrendelésen  voltak,  illetve  hányszor  több  vény 

felírására került sor, mint a vizsgált időszak első felében.1

A következő eredményeket kaptam: Az orvosi vizitek aránya a vizsgálati személyeknél a 

halálesetet követően 2.55-szorosára, a kontrollcsoportban pedig a vizsgált időszak első feléhez 

viszonyítva 1.19-szeresére nőtt. A felírt vények aránya a vizsgálati személyeknél a halálesetet 

követően 4.8-szorosára, a kontrollcsoportban pedig a vizsgált időszak első feléhez viszonyítva 

1.1-szeresére  nőtt.  A szakrendelések  aránya  a  vizsgálati  személyeknél  3.25-szorosára  nőtt  a 

halálesetet követően, míg a kontrollcsoportban a vizsgált időszak első feléhez viszonyítva 1.07-

szeresére emelkedett. A vizsgált mutatók arányát az alábbi táblázat szemlélteti:

Az orvosi vizitek, vények és szakrendelések aránya a vizsgálati (gyászolók) és kontrollszemélyeknél

Vizsgált változó Elemszám Arányszám
Standard 

deviáció

ORVOSI VIZITEK ARÁNYA

vizsgálati 

személyek
31 2.55 3.92

kontroll 

személyek
31 1.19 .45

FELÍRT VÉNYEK ARÁNYA

vizsgálati 

személyek
31 4.84 10.84

kontroll 

személyek
31 1.1 .44

SZAKRENDELÉSEKRE TÖRTÉNT 

BEUTALÁSOK ARÁNYA

vizsgálati 

személyek
31 3.25 3.02

kontroll 

személyek
31 1.07 .82

Az orvosi  vizitek aránya a  vizsgálati  személyeknél  2.55,  míg a kontrollcsoportban 1.19 volt. 

Jelentősen  különbözött  a  felírt  vények  aránya,  ami  a  vizsgálati  csoportban  4.84,  míg  a 

kontrollcsoportban  1.1  volt.  A  szakrendelésekre  való  beutalások  gyakorisága  a  vizsgálati 

csoportban háromszorosa volt a kontrollcsoportban mért értéknek (3.25-1.07).

A vizsgálati és a kontrollcsoport fenti mutatóinak összehasonlításához független-mintás T-

próbát használtam. A vizsgált mutatók különbségei a vizsgálati és a kontrollcsoport között 5 %-os 

szignifikanciaszinten (p< 0.05) szignifikánsak voltak.



A mortalitási  mutatók a  következőképpen alakultak:  A vizsgálati  csoport  mortalitása  (3  eset) 

háromszorosa  volt  a  kontrollcsoporténak,  ezen  belül  a  megözvegyült  nők  körében  kétszer 

nagyobb volt a mortalitás, szemben a férfiakkal. A vizsgálati csoport halálokait vizsgálva, két 

esetben  erőszakos  haláleset  történt  (öngyilkosság,  gyilkosság),  a  harmadik  esetben  pedig 

infarktus  okozta  halált.  A kontrollcsoportban  tapasztalt  egy  halálesetet  szintén  szívbetegség 

okozta.

I. 8. Esetismertetések

A statisztikai elemzés alapjául az összegzett orvosi adatok szolgáltak, azonban az egyes esetek 

végigkövetése az eredmények értelmezéséhez újabb szempontokat adott. Ezért a következőkben 

néhány esetet részletesebben is ismertetni fogok. Az adatok a páciensek kartonjaiból származnak, 

néhány kérdéses pontban pedig a háziorvostól kértem felvilágosítást.

1. eset – 69 éves nőbeteg:

A páciens férje 2000 októberének elején, 69 évesen agyi érelzáródásban halt meg. A feleséget a 

háziorvos a  következő alap-betegségekkel2 kezelte:  szívelégtelenség,  ischaemiás szívbetegség, 

csontritkulás,  gerincmeszesedés,  hiperlipidémia.  A feleség  a  férj  halála  után  szinte  teljesen 

egyedül  maradt,  egyetlen  (örökbefogadott)  fia  saját  elmondása  alapján  alig  törődött  vele. 

Egészségi állapota nagymértékben leromlott, orvosának alvászavarokról, nyugtalanságról számolt 

be,  és  öngyilkossági  gondolatok  is  erősen  foglalkoztatták.  A  háziorvos  több  alkalommal 

kezdeményezte  a  pszichiátriai  kivizsgálást,  de  a  beteg  nem  volt  hajlandó  együttműködni. 

Panaszaira szorongásoldókat illetve altatókat kapott (Andaxin, Seduxen, Pipolphen, Dorlothyn), 

emellett  tovább  szedte  az  alapbetegségekre  kapott  gyógyszereket  is.  A férj  halála  előtti  3 

hónapban összesen 10 alkalommal volt a háziorvosnál, 180 receptet írtak neki, szakrendelésen 

(laborvizsgálat)  pedig  egy  alkalommal  volt.  A halálesetet  követően  a  beteg  19  alkalommal 

konzultált az orvosával, akit az esetek legalább felében házhoz hívott. Ebben az időszakban 244 

recept  felírására  került  sor,  és szintén egy alkalommal volt  laborvizsgálaton.  2000.  december 

végén, otthonában a telefonra borulva holtan találták. A halál oka a háziorvos feltételezése szerint 

gyógyszerabúzus (boncolás nem volt).

2. eset – 74 éves férfibeteg:



A 74  éves  férfibeteg  feleségének  halálát  vastagbélrák  nyomán  kialakult  agyi  áttét  okozta,  a 

betegség  lefolyása  egy év  volt.  A férjet  második  típusú  diabetesszel  és  magas  vérnyomással 

kezelte a háziorvos. A halálesetet megelőző két évben az orvosi vizitek száma 58, a felírt vények 

száma 130, a szakorvosi beutalók száma pedig 6 volt (5 alkalommal laborvizsgálat, 1 alkalommal 

reumatológia). A felesége halála után a férj egyedül maradt a közös lakásban, és egyedül látta el 

magát. Mivel az előírt diétát nem tartotta, és a felírt gyógyszereket nem szedte, a mért cukor- 

illetve vérnyomásértékek megnövekedtek. Az orvosi vizitek száma a vizsgált időszakban 59-re 

nőtt.  Noha  a  felírt  vények  száma megközelítőleg  ugyanannyi  maradt  (138 db),  a  szakorvosi 

beutalások száma jelentős  mértékben megnőtt.  A 33 beutalóból  9  laborvizsgálat,  20  diabetes 

ambullancia, 4 alkalommal pedig kórházi beutalóra is szükség volt a magas cukorérték miatt.

3. eset – 53 éves nőbeteg:

A páciens  férje  73 évesen halt  meg tüdőrákban,  1999 szeptemberében.  A 20  évvel  fiatalabb 

feleség ápolta, gyermekük nem volt. A férj halálát megelőző 2 évben a páciens 3 alkalommal járt 

rendelésen,  mivel  epeköve  és  hólyag-gyulladása  volt.  A  háziorvos  egy  alkalommal  utalta 

szakrendelésre, és egy recept felírására került sor. A férj halálát követően szintén 3 alkalommal 

járt  rendelésen,  hát-tájéki  fájdalmakra  és  erős  köhögésre  panaszkodott,  amire  a  háziorvos 

antibiotikumot  és  köhögéscsillapítót  rendelt.  Ugyanezen  okok  miatt  3  alkalommal  küldte 

szakrendelésre  (EKG-,  labor-  illetve  röntgen-vizsgálatokra).  A leletek  negatívak  voltak.  Ezt 

követően  a  panaszok  elmúltak,  a  vizsgált  időszak  alatt  a  későbbiekben  nem  jelent  meg 

rendelésen.

4. eset – 73 éves nőbeteg:

A beteg  férje  2000  októberében,  83  éves  korában  halt  meg,  halálának  oka:  vastagbélrák.  A 

feleség, mikor férjénél  diagnosztizálták a rosszindulatú daganatot,  rohamosan lefogyott (3 hét 

leforgása alatt 20 kg-ot). A férj halála után szenilis paranoia alakult ki nála, a háziorvosnak a 

következő téveszmékről számolt be: „éjszaka betörnek hozzá, idegenek mászkálnak a lakásában,  

elvisznek dolgokat...”. 2001. január végén átkérte magát másik orvoshoz, így orvosi adatai csak 3 

hónapig voltak nyomon követhetőek. A férj halála előtti és utáni időszak adatait összevetve: a 

haláleset előtt 18 konzultációra, és összesen 32 vény felírására került sor, a gyász időszakában 15 

alkalommal  volt  konzultáción,  szakorvosi  beutalót  (laborvizsgálat)  2  alkalommal  kapott,  és 

összesen 39 receptet  írtak fel  neki.  Pszichiátriai  kivizsgálásra nem volt  hajlandó elmenni.  Az 



átkérést  követően  rövid  időn  belül  meghalt,  a  halál  beálltának  megállapításához  még  a  régi 

háziorvost hívták ki. A beteg halálát erőszakos bűncselekmény okozta; betörtek a lakásába, és 

miután kirabolták, megfojtották.

5. eset – 53 éves férfibeteg:

Az 53 éves férfi felesége 1999 szeptemberében, 42 éves korában, agyvérzésben halt meg. Az 

asszonynak komoly egészségügyi problémái nem voltak, magas vérnyomás miatt rendszeresen 

vérnyomáscsökkentőt szedett.  A haláleset  váratlanul következett  be.  A férfi  egyedül  maradt a 

közös lakásban, mert felnőtt gyerekeik már elköltöztek. A férj alapbetegségei: magas vérnyomás, 

hiperlipidémia.  A feleség halálát  megelőzően 13  alkalommal  volt  rendelésen,  a  háziorvos  20 

alkalommal  írt  fel  gyógyszert,  és  5  alkalommal  küldte  szakrendelésre.  A halálesetet  követő 

időszakban  az  orvosi  vizitek  száma 20-ra,  a  felírt  vények  száma pedig  25-re  emelkedett.  A 

háziorvos két alkalommal utalta be pszichiátriára szorongás és depresszió tüneteivel, valamint 

súlyos alkoholproblémák miatt (összesen 6 szakorvosi beutalásra került sor). A szorongásoldót, 

valamint az alapbetegségekre felírt gyógyszereket rendszertelenül szedte.

6. eset – 79 éves férfibeteg:

A páciens felesége 1999 februárjában, 78 éves korában, tüdőembóliában halt meg. A 79 éves 

férfit a háziorvos ischaemiás szívbetegséggel, cukorbetegséggel, magas vérnyomással, prosztata-

túltengéssel kezelte. A feleség halála előtt orvosi vizitre 62 alkalommal került sor, háziorvosa 418 

vényt  írt  fel  az  alapbetegségek  kezelésére,  és  egy alkalommal  küldte  szakorvoshoz  deréktáji 

fájdalmak miatt.  A halálesetet  követően az orvosi  vizitek száma 68-ra,  a szakorvosi  beutalók 

száma  6-ra,  a  felírt  vények  száma  pedig  488-ra  emelkedett,  amelyek  között  szerepeltek 

nyugtatók, altatók, valamint emésztést  segítő gyógyszerek is.  A férfi testsúlya nagymértékben 

lecsökkent, étvágytalan volt, nem evett,  mint az a kartonjából kiderült.  Sokat és gyakran sírt, 

mentális állapota egy agyi érelzáródást követően leromlott. 2001 márciusában holtan találták, a 

halál oka a háziorvos véleménye szerint infarktus (boncolásra nem került sor).

7. eset – 60 éves nőbeteg:

A páciens  férje  90  évesen  halt  meg  nyirokcsomórákban.  A házastársak  között  30  év  volt  a 

korkülönbség.  A feleség  a  férj  halálát  megelőzően  8  alkalommal  volt  rendelésen  (glaukóma 

illetve hiperlipidémia miatt), összesen 7 vény felírására került sor, és 3 alkalommal utalták be 



szakrendelésre (2 labor, 1 szemészet). A férj halálát követően 11 alkalommal volt rendelésen, a 

háziorvos 21 vényt  írt  fel  (az eddigi  gyógyszerek mellett  altatót  is),  és  6 alkalommal küldte 

laborvizsgálatra.  A páciens  egészségi  állapota  kielégítőnek  mutatkozott,  a  rövid  ideig  tartó 

alvászavarokat leszámítva semmilyen panasza nem volt.

I. 9. Az eredmények értékelése

A vizsgálati minta kiválasztásánál a következőket tapasztaltam: azok a kontrollszemélyek, akik a 

vizsgált időszakban háziorvost váltottak, és emiatt nem feleltek meg a vizsgálat kritériumainak, 

ezt főként lakóhely-változtatás miatt tették. Ezzel szemben a vizsgálati csoportban az esetek jóval 

nagyobb részében a háziorvos-váltásra a házastárs halála miatt, nem sokkal azt követően került 

sor, úgy, hogy a beteg sokszor ugyanabban a körzetben maradt. A gyászolók negatív érzelmei a 

halálesetet követően sokszor a kezelőorvos felé irányulnak (Zisook és mtsai, 1987). Az általam 

vizsgált  esetekben  a  háziorvosról,  nem  pedig  a  kezelőorvosról  volt  szó,  a  hátramaradottak 

ugyanis a szakorvos mellett sokszor a háziorvost vagy akár az egész egészségügyet hibáztatják. A 

háziorvos beszámolója szerint az orvos-váltást a házastársak sokszor azzal indokolták, hogy „más 

orvos  előbb  észrevette  volna,  mi  baja  van  a  férjemnek  / feleségemnek”.  A halálhoz  vezető 

betegséget  sokszor  évekig  tartó,  más  panaszok  előzik  meg,  amelyek  az  adott  betegséggel 

nincsenek  összefüggésben,  a  hozzátartozók  azonban  ebben  is  a  háziorvos  mulasztását  vélik 

felfedezni. Az orvos-váltások azért jelenthetnek problémát, mert egyes tünetek (pl. alvászavarok, 

fogyás,  hallucinációk)  hátterében  sokszor  a  közelmúltban  bekövetkezett  haláleset  áll,  az  új 

háziorvos azonban nem ismeri a páciens, a haláleset körülményeit.

Az  orvosi  adatok  elemzésének  eredményei  azt  mutatták,  hogy  a  gyászolók  körében  a 

házastárs halálát követő időszakban mind az orvosi vizitek, mind a felírt vények, mind pedig a 

szakrendelések száma megnőtt a kontrollcsoportéhoz képest.
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A diagramon látható,  hogy a  legnagyobb  változás  a  gyászolók  csoportjában,  a  felírt  vények 

számában történt, ehhez viszonyítva a vizitek száma kevesebbet változott (bár a veszteség előtti 

időszakénak így is több mint kétszerese).

A  pszichés  tünetek között  a  gyászolók  körében  szorongásos  tünetek,  paranoia,  depresszív 

tünetek, addiktív magatartásformák (gyógyszer, alkohol) és öngyilkossági fantáziák szerepeltek, 

ami megfelel a szakirodalomban (Devan, 1993; Zisook, 1995) leírtaknak. A felírt vények között 

megnövekedett  a  nyugtatók,  altatók,  szorongásoldók  száma,  mind  a  halálesetet  megelőző 

időszakhoz,  mind  a  kontrollcsoport  adataihoz  képest.  A pszichés  tünetek  miatti  szakorvosi 

beutalók száma szintén megnőtt.

A szomatikus megbetegedéseket tekintve összefoglalóan elmondható, hogy a halálesetet 

követően  kevésbé  alakultak  ki  új  betegségek,  inkább  a  már  meglévő  ‘alapbetegségek’ 

súlyosbodtak.

A szomatikus  és  pszichés  megbetegedések  hátterében  álló  tényezők  között  Jacobs  és 

Ostfeld (1977) a következőket említi:

- változások az egészségmagatartásban,

- a  krónikus  betegségek  (pl.  diabetes,  daganatos  megbetegedések)  nem  megfelelő 

menedzselése,

- a betegség kezdeti tüneteinek ignorálása,



- alkohol- és drog-abúzus, valamint

- az elvesztett társ által nyújtott gondoskodás megszűnése.

A társas támogatás mind a morbiditással, mind a mortalitással szemben fontos védőfaktor lehet, 

és a többi tényezőre is nagymértékben kihat. A halálesetet követően a hátramaradott házastárs 

társas  hálója  sok  esetben  leszűkül,  főleg  a  megözvegyült  férfiak  esetében.  Emiatt  kevésbé 

érvényesülnek a  társas támogatás pozitív hatásai:  mint a házastárs által  nyújtott  gazdasági  és 

fizikai segítség, tanácsok, valamint a pozitív pszichológiai hatások (jóllét érzése, pozitív érzések, 

önértékelés, észlelt kontroll javulása). A társas támogatás a felsoroltak mellett tompítja a stressz 

pszichológiai és fiziológiai hatásait is (Cohen és Syme, 1985). Stressz alatt nem csak a haláleset 

értendő,  hanem  a  gyásszal  egyidejűleg  fellépő  egyéb  stresszhelyzetek  (életkörülmények 

megváltozása, táplálkozási, alvási szokások megváltozása) is.

A krónikus betegségek nem megfelelő menedzselése szintén jelentős kockázati tényező a 

hátramaradottak egészségromlásának szempontjából. Ennek egyik példáját láthatjuk a 2. számú 

esetleírásban, ahol a megözvegyült  férj  képtelen volt  cukorbetegségének megfelelő ellátására. 

Ebben az esetben a férj non-complience magatartása is súlyosbította a helyzetet. A házastársak 

betegségreprezentációja  jelentősen  befolyásolja  a  krónikus betegek pszichés  és  fizikai  jóllétét 

(Leventhal, 1998), és a betegség felett érzett kontroll mértékét is. A betegséggel való megküzdés 

modelljében  (Leventhal,  1998)  a  betegséggel  való  szembesülés  első  lépésének  a  tünetek 

észlelését tartja. A tünetek azonosításában a szociális környezet is részt vesz, valamint a beteg 

személy betegséggel kapcsolatos oki attribúcióira is hatással van. A kapcsolatok megléte azonban 

önmagában  még  nem  hat  pozitívan  az  egészségmutatókra.  Az  újabb  kutatások  azonban  a 

kapcsolatok  megléte  helyett,  inkább  azok  minőségére,  valamint  a  társas  támogatás  észlelt 

mértékére fókuszálnak.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgálati személyek non-compliance3 (nem 

együttműködő) magatartása is fontos hatással lehet az egészségromlásra (Marks, 2000). A non-

compliance magatartású beteg általános jellemzői közül (Marks, 2000) a társadalmi izolációt, a 

szociális támogatás kisebb mértékét és a feledékenységet emelném ki. Feltehetően ezek állnak a 

vizsgálati csoport magatartásának hátterében (lsd. 2. és 5. eset), de ezek mellett természetesen 

egyéb tényezők is jelen lehetnek, mint például a nem megfelelő egészséghit4 vagy a nem stabil 

lakóhely.



A  mortalitási  mutatókat  tekintve  a  gyászolók  mortalitása  háromszorosa  volt  a 

kontrollcsoporténak, ezen belül a megözvegyült nők körében kétszer nagyobb volt a mortalitás, 

szemben  a  férfiakkal.  Ha  a  gyilkossági  esettől  eltekintünk  (mert  a  szakirodalom  főként 

baleseteket, öngyilkosságokat és az alkohollal kapcsolatos halálozásokat említi), akkor a nemek 

megoszlása  egyenlő  mértékű.  A kis  elemszám  miatt  azonban  a  vizsgálat  eredményei  nem 

hasonlíthatóak össze a szakirodalom adataival.

Az özvegyek öngyilkossági  mutatóit  vizsgálva Li (1995. Id:  Pilling,  2003) a következő 

nemi különbségeket tapasztalta: a megözvegyült nők esetében az öngyilkosság relatív rizikója 

nem  változott,  a  férfiaknál  (különösen  az  időseknél)  azonban  közel  háromszorosa  volt  a 

kontrollcsoporténak.  A vizsgálati  csoportban az egyetlen – feltételezhető – öngyilkosságot nő 

követte el (lsd. 1. eset),  az ő esetében azonban a férj  halálát követő időszakban a társas háló 

drasztikus leszűkülését láthatjuk, szinte teljes mértékben izolálódott. Emellett a pszichés tünetek 

alapján komplikált gyászreakciót is feltételezhetünk, amit súlyosbít a gyógyszer-abúzus (érdemes 

megfigyelni, hogy már a haláleset előtti időszakban 2 a felírt vények napi (!) átlaga).

Az elhunyt haláloka, tünetei és a hátramaradott házastárs tünetei között a kvalitatív elemzés 

alapján  csak  három esetben  volt  összefüggés  (pl.  3.  eset),  érdemes  lenne  ezt  a  szempontot 

nagyobb mintán tovább vizsgálni.

Végül  a  felírt  vények magas számát tekintve nem elhanyagolható az tény sem, hogy a 

komplikált  gyászhoz  sokszor  gyógyszer-abúzus  kapcsolódik,  ami  a  megnövekedett  mortalitás 

egyik háttértényezője (lsd. 1 eset), bár az egyik ok a már említett probléma is lehet (a beteg mind 

a két orvossal íratott vényeket). A háziorvosi gyakorlatban erre tehát figyelmet kell fordítani.

Az  eredményeket  összegezve  elmondható,  hogy  a  megözvegyült  házastársak  körében 

megnövekedett az orvosi konzultációk, felírt vények, valamint a szakrendelésre való beutalások 

száma.  Az összegzett  orvosi  adatok alapján levonhatjuk azt  a  következtetést,  hogy a  vizsgált 

csoport  morbiditási  mutatói  (megbetegedések  száma,  betegségek  súlyossága)  a  veszteséget 

követő  időszakban  rosszabbak  voltak,  mint  a  veszteség  előtti  időszakban,  valamint  a 

kontrollcsoporthoz képest. Noha ennek hátterében egyéb, a vizsgálatban nem kontrollált tényezők 

is állhatnak, az eredmények a veszteség pszichés és fizikai egészségre gyakorolt negatív hatásait 

igazolják.

I. 10. Korlátok az eredmények értelmezésénél



Az eredmények értelmezésénél figyelembe kell venni a következő tényezőket: Mivel a vizsgálat 

az orvosi mutatók elemzésére korlátozódott, ezért nem volt információm olyan egyéb mutatókról, 

mint  például  a  házastársi  /  élettársi  kapcsolat  hossza  vagy minősége.  Egyes  tényezők,  mint 

például  a  társas  támogatás  más  (a  házastárson  kívüli)  formája,  valamint  más  negatív 

életesemények száma nem voltak kontrollálva. Ezek különbségeket okozhatnak a vizsgálati és a 

kontrollcsoport között, és a vizsgálati csoporton belül is, valamint a komplikált gyász kialakulását 

is valószínűsíthetik.

Végül  fontos megemlíteni,  hogy a  vizsgált  minta főleg idősekből állt  (az átlagéletkor a 

férfiaknál 72, a nőknél 70 év volt), a morbiditás és mortalitás pedig az életkorral lineárisan nő.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton  szeretnék  köszönetet  mondani  Pilling  Jánosnak  tanácsaiért,  valamint  Rózsa  Sándornak  és 

Mészáros Eszternek a kutatásban nyújtott módszertani segítségéért.



1JEGYZETEK
 Azoknál a személyeknél, akik a vizsgált időszak első felében egy alkalommal sem voltak konzultáción, szakrendelésen, 

illetve nem írattak receptet, az aránypár kiszámolásához a nevezőben 0 helyett 1-es értékkel számoltam.
2  Alapbetegségként  azokat  a  betegségeket  jelölöm,  amelyekkel  a  pácienst  a  hozzátartozó  halála  előtt  kezelte  a 

háziorvosa.
3  A non-compliance magatartás magában foglalja a  nem megfelelő gyógyszerszedést,  és az orvosi  utasítások nem 

megfelelő betartását. Az USA-ban évente körülbelül 100 000 ember hal meg helytelen gyógyszerszedés miatt (Marks, 

2000).
4  A Janz  és  Becker  (1984)  által  leírt  egészséghiedelem-modellből  Glasgow  a  betegség  megelőzéséből  származó 

nyereséget  (a  kezelés  előnyei  /  hátrányai,  észlelt  hatékonysága)  tartja  a  compliance  (együttműködő)  magatartás 

legjobb prediktorának (Marks, 2000).
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