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A psychogén  dysphonia  értelmezésem szerint  pszichoszomatikus  eredetű
megbetegedés. A pszichoszomatikus zavarok esetén a lelki problémák testi tü-
netekben jelennek meg.

Freud (1952) szerint a testi tünet szorongásból ered, amelynek keletkezése
visszavezethető a feszültségek levezetésének zavarára. (1. ábra)

Testi tünetek keletkezése (Freud)

1. ábra

Stern (1957) szerint a pszichoszomatikus megbetegedések esetén van egy
alapkonfliktus és egy kiváltó konfliktus. Az alapkonfliktus érzelmi traumatizá-
ció a fejlődés során. A kiváltó konfliktus olyan zavar, ami miatt az alapkonflik-
tus aktualizálódik és kiváltja a betegséget.

A pszichoszomatikus tünetképződés során a lelki zavar a testi tünettől elszi-
getelődik, majd különválik, ezért általában a pszichoszomatikus problémák-
ban szenvedőknek nehézségei vannak annak megértésében, hogy testi tünetei
milyen érzések elfojtásához kapcsolódnak.

A pszichoszomatikus tünet az érzelmi zavar elfojtása miatt alakul ki, ezért a
páciens érzéseit nehezen lehetett mobilizálni.

A rövidterápiát az a felismerés hozta életre, hogy a kezelés hatékonysága
nem mindig volt arányos a terápia hosszával.

* Elhangzott a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság Kongresszusán,
Esztergom, 2001. június 21-23.
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Freud legkorábbi  pszichoanalitikus kezelései  is  rövidek voltak.  Rank és
Ferenczi a húszas években a pszichoanalitikus terápia aktív változatával pró-
bálkozott. 1946-ban Alexander és French közös könyve jelentette az amerikai
rövidterápiák kezdetét. Bálint Mihály a hetvenes években alapítja meg a lon-
doni rövidterápiás iskolát. Az ő munkatársa volt  Malan, Edin Balint és  Paul
Ornstein. (Harmatta, 2000)

        A rövidterápia jellegzetességei

– Pszichoanalitikus alapelveken nyugszik.
– Fő terápiás eszköze az értelmezés és az áttételes kapcsolat átdolgozása. Az

áttétel azt jelenti, hogy a páciens korábbi érzései a terápiában a terapeutával
szemben megjelennek.

– Időhatár, amely mozgósítja az elszakadáshoz tapadó korábbi érzéseket. A
normál elszakadás bánatot okoz, de az illető, aki elszenvedi azt, egy idő után
feldolgozza. Ha azonban az elveszített személy iránt ambivalens érzések van-
nak, az elfojtott agresszió nehezíti a gyászmunkát. A probléma az élet során el-
szenvedett újabb veszteségek alkalmával aktiválódik, a szenvedés megjelenik,
és az illető a korábbi elhárítási módszereit alkalmazza. Ezért a rövidterápiában
különösen fontos a befejezés, az időhatár kezelése.

A fókusz középpontot jelent vagy gyújtópontot, amibe összefutnak a fénysu-
garak. A pszichoterápiában a terápiás fókusz a páciens aktuális lélektani kons-
tellációjára utaló munkahipotézis.

Binder és Strupp szerint (id. Harmatta, 2001) a fókusznak a következők az
ismertetőjelei:

1. olyan emberi történés,
2. amely emberi kapcsolatokban jelenik meg,
3. ismétlődő (pszichodinamikai) mintát követ,
4. problémához vezet és jelenleg is nehézségeket okoz.

Luborsky (1988) szerint a fó-
kuszt a páciens korábbi, jelenle-
gi terápiás és jelenlegi terápián
kívüli kapcsolati  eseményeinek
metszete adja.  Ezt  nevezi  köz-
ponti  kapcsolati  konfliktusnak.
(2. ábra)

2. ábra

      A terápiás fókusz kialakítása (Luborsky)
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A terápiás fókusz kialakítását egy pszichogén diszfóniás nőbeteg esetével
szemléltetem, akinek hangja strúmaműtétje után változott meg.

Kornélia már megjelenésében és tekintetében is a magárahagyottságot és
egyben a kapaszkodás igényét fejezi ki. Beszéd közben zavart mosolya mögé
rejti igazi érzelmeit.

Az első beszélgetés alkalmával azt meséli, hogy a műtétet megelőző időszak-
ban elvesztette munkáját,  és hiába járta az állásközvetítőket,  nem vették fel
dolgozni sehová. Házasságát érzelemszegénység jellemzi. Mikor a műtét után
a kórházból hazaengedték, a férje elfelejtett érte jönni, fontosabb dolga akadt.
Az otthon töltött hétvége veszekedésekkel telt, mert férje nem volt hajlandó el-
kísérni a kontrollvizsgálatra. Amikor hétfőn reggel meg akart szólalni, már alig
jött ki hang a torkán. A történteket teljesen érzelemmentesen meséli el.

Kornélia múltbéli  párhuzamait kutatva  kiderül,  hogy eddigi  élete  során
hangja  olyan  helyzetekben változott  meg,  amikor  elhagyták,  vagy magára
hagyták.

Az első ilyen élmény édesapja halálához köthető. Apja sohasem fogadta el őt,
húga volt a kedvence. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy megtanulta érzéseit távol
tartani.  Aznap, amikor apja örökre elhagyta őt,  munkából érkezett  haza és
édesanyja fogadta a gyászhírrel. Kornéliát ez nem rázta meg, nem érzett fájdal-
mat, akkor és később a temetésen sem sírt, mintha nem is történt volna semmi,
mégis másnap elment a hangja. Amikor erről beszél, akkor is zavartan moso-
lyog, bár közben mintha könny szökne a szemébe.

Alapkonfliktus: az apa elvesztése.
Kiváltó konfliktus: magárahagyottság a kórházban.

Már javában zajlik a kezelés, amikor férje kiküldetésre utazik és aznap este
ő kíséri ki a pályaudvarra. Reggelre hangja olyan rossz állapotba kerül, hogy le
akarja mondani szokásos találkozónkat.  A terápiás ülések végét és a kezelés
befejezését is láthatóan rosszul viseli, egy-egy ülés alkalmával megkér, hogy

ne mondjam azt, hogy „most
abba kell  hagynunk”.  A ke-
zelés végéhez közeledve vé-
gig reménykedik a folytatás-
ban,  az  elválás  elkerülésé-
ben.

A terápia fókuszába így a
terápia  végétől,  mint  újabb

3. ábra
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veszteségtől való félelem megértése kerül, amely elgondolásom szerint lehető-
séget teremt a korábbi veszteségek, fájdalmak feldolgozásához. (3. ábra)

A terápia eredményének volt tekinthető, hogy a páciens több párhuzamot és
összefüggést felismert testi és lelki működése, illetve emberi kapcsolatai kö-
zött. Nem sikerült azonban a terápia során előhozni a páciens elfojtott érzelme-
it, és ezért a terápia nem tudott tüneti szinten jelentős javulást hozni.
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SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY

Szíves tudomására hozzuk olvasóinknak, hogy a 2002. évi 2. számunkban
közölt „Néhány gondolat a »Minőségi rendszerek a különleges ellátásban...«”
című írásunk (szerző: Herzogné Fürst Beáta, 148-149. old.) az eredeti kézirat
helyszűke miatt rövidített változata.
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