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Bevezetés

 Reformok gazdasági szempontokra alapoztak és a HR 
kérdés háttérbe szorult

 Egészségügyben dolgozók: érzelmi munkát végző, 
empátiás készséget igénylő munkakörök

 Fokozott pszichés és fizikai munkahelyi megterhelés -
>csökken a munkavégző képesség és a szolgáltatás 
minősége

 Munkaképességet és életminőséget kedvezőtlenül 
befolyásolja a fejfájás, minden 3. 15-49. év közötti 
embert migrén gyötör



Kiégés



Módszerek

 Önkéntes anonim kérdőíves felmérés 2018. 04. 01-2019.03.31. között 441 fő:

 Komló 252 fő

 Pécs 32 fő

 Kecskemét 159 fő

 Alkalmazott mérőeszközök:

 Maslach- féle Kiégés Kérdőív

 Diszfunkcionális Attitűd Skála

 Beck- féle rövidített depresszió kérdőív

 Erőfeszítés- jutalom- egyensúlytalanság kérdőív

 Társas Támogatás kérdőív

 Kiégés Tüneti Kérdőív

 Pain Detect kérdőív



Eredmények

Átlagos

pontszám

(szórás: 6,57)

Érzelmi 

kimerültség

25,25

Deperszonalizáció

23,48

Teljesítmény-

vesztés

11,03

Alacsony 21,2% 43,8% 11,6%

Közepes 70,6% 51,5% 84%

Súlyos 8,2% 4,7% 4,4%



Szociodemográfia

 Özvegyek/ elváltak: legmagasabb (8,4% magas), hajadonok / nőtlenek 

legalacsonyabb arány (0%)

 Magas érzelmi kimerültség aránya gyermekek számával arányosan 

magasabb (min. 3 gyermek: 6,5% súlyos kiégés)

 46-55 életév: 6,4%, 62 év felett 23,8% magas fokú kiégés

 Több, mint 30 munkában töltött év: 10% feletti magas fokú kiégés aránya

 Aktív fekvőbeteg ellátásban dolgozók: 81,1%-uk közepes, 8,1% magas fokú 

kiégés

 Orvosok 8,6%-a, ápolók 7,4%-a, orvosírnokok 12%-a magas fokú kiégésben 

szenved (közepes fokú kiégés átlagos aránya 79,5%)

 Felsőfokú végzettségűek 87,1%-a közepes (átlag: 76,1%), 5,6% súlyos 

kiégés

 Másodállást vállalók 4,8%-a súlyos kiégéssel érintett



Depresszió

 Férfiaknál súlyos fokú depresszió aránya 0%

 Szakdolgozók 7,5%-a súlyos depresszióban szenved, orvosok 0%-a

 Közepesen súlyos depresszió: családban élők: 6,4%-a, egyedülállók 9,1%-a

 Magas érzelmi kimerültségben szenvedők 77,1%-a, magas 

teljesítményvesztéssel érintettek 66,7%-a depresszióval érintett

 8,7% heti rendszerességgel kilátástalan érzi jövőjét, 39,5%-uk enyhe 

depresszióban szenved

 Nem dohányzók 4,3%-kal magasabb arányban szenvednek súlyos kiégésben

56,7%

37%

5,6%

0,7%

nem depressziós

enyhe depresszió

közepes depresszió

súlyos depresszió



Diszfunkcionális attitűdök

 Pozitív, erős kapcsolat a depresszió súlyossága és a diszfunkcionális 

attitűdök között (korrelációs együttható: 0,859)

 Depressziós tüneteket leginkább a külső elismerés és a teljesítmény, 

kontroll igény magyarázza

 Szeretettség igénye, perfekcionizmus depresszió súlyosságát nem 

befolyásolják



Megküzdési stratégiák

 65,7% jónak ítéli meg a munkatársakkal, vezetőkkel való kapcsolatát, 84,2% 
hetente többször számíthat kollégái segítségére; magas fokú  kiégésben 
szenvedők 14,1%-a nem számíthat napi szintű segítségre

 70,3% boldognak, kiegyensúlyozottnak érzi magát (házasságban élők 52,4%-a, 
kapcsolatban élők 19,7%-a), alacsony fokú kiégésben szenvedők 71,7%-a 
leginkább boldognak érzi magát

 41,0% gondolt pályamódosításra; ápolók 43,7%-a, 
magas fokú kiégésben szenvedők 69,8%-a  pályát módosítana

 53,3% túlterheltnek érzi magát, 41,1% érzi úgy, hogy egyre több erőfeszítést 
igényel a munkája

 Rendszeres továbbképzéseken részt vevők 72,1%-a alacsony fokú kiégésben 
szenved

 88,7% biztosnak érzi munkahelyét

 74,6% nem elégedett a javadalmazással (orvosok 48,6%-a, ápolók 15,6%-a, 
kiszolgáló személyzet 10%-a elégedett)



Társbetegségek, egészségi állapot

 57,1% jónak ítélte meg egészségi állapotát, (55%-uk felsőfokú 

végzettségű), orvosok 25,7%-a kitűnő egészségi állapotnak örvend

 Szív- érrendszeri problémákkal küzdők 2,7%-a magas fokú kiégéssel 

érintett, mozgásszervi megbetegedéssel szenvedők 2,9%-a 

 Kiégés és az alábbi tünetek között pozitív korreláció: 

 nyakfájás 46,1%-ot, 

 fejfájás 40,5%-ot, (6,9%-uk magas fokú kiégésben szenved)

 hangulatváltozás 37,7%-ot,

 érzelmi feszültség 35,8%-ot,

 alvászavar 29,6%-ot érint



Fejfájás



Módszerek

 Retrospektív tanulmány: 2014.01.01-2015.01.01. között szigetvári 

Fejfájás Ambulancián megjelent 202 beteg

 Fejfájás típusa (NFT kritériumrendszere alapján)

 Képalkotó vizsgálatok 

 CT

 Kontrasztanyagos CT

MRI

 Kardiovaszkuláris rizikófaktorok



Eredmények

 tenziós fejfájás: 

szignifikánsan idősebbek, 

több érrendszeri 

társbetegség, mint 

migrénben szenvedőknél

 trigemino autonóm 

fejfájás: dohányzás 

szignifikáns kockázati 

tényező

 Nonsteroid

gyulladáscsökkentők 

felírási aránya 100%

MIGRÉN
TENZIÓS

FEJFÁJÁS

TRIGEMINO 

AUTONÓM

FEJFÁJÁS

Beteglészám:

- Nő

- Férfi

84 fő

- 66 fő

- 18 fő

76 fő

- 22 fő

- 54 fő

18 fő

-8 fő

-10 fő

Képalkotás:

-CT

-Kontrasztanyagos CT

-MRI

68

32

66

100

16

46

14

14

12

Profilaktikus kezelés 25% 29% 0%

- szelektív szerotonin 

visszavétel gátló

- benzodiazepin

- opioid

7%

10%

19%

11%

23%

13%

0%

28%

28%



Megbeszélés

 Fejfájás kezelése kihívást jelent az alapellátók számára

 Nem adekvát alapellátási kezelés és esetmenedzselés

 Magas sürgősségi megjelenési / felvételi esetszám

 Indokolatlanul magas a szükségtelen képalkotó vizsgálatok (koponya 

CT-k 1/3-a) száma, Amerikában közel 4000 rákos megbetegedés 

hozható összefüggésbe az indokolatlan CT kérésekből eredő 

sugárterheléssel

 Opioidok magas felírási aránya



Megbeszélés I.

 Kiégés szociodemográfiai rizikófaktorai:

 Súlyos kiégésben szenvedők több, mint kétharmada 46 év feletti, 

illetve a 30 éve a pályán dolgozók nagyobb arányban érintettek

 Elváltak / özvegyek kétszer olyan magas mértékben figyelhető 

meg magas fokú kiégés, mint a kapcsolatban élők körében

 Legalább 3 gyermeket nevelők esetében 2,5%-kal nagyobb mértékű 

magas fokú kiégés

 Szakorvosok és ápolók 88%-a közepes vagy súlyos kiégésben 

szenved

 Aktív fekvőbeteg ellátás dolgozóinak 89,2%-a közepes vagy súlyos 

kiégéssel érintett



Megbeszélés II.

 Ápolók 84,4%-a elégedetlen: túlterheltségre, nem megfelelő anyagi és 

erkölcsi megbecsülésre visszavezethető

 43,7% gondolt már pályamódosításra

 Magas fokú kiégésben szenvedők 22,7%-a közepes / súlyos 

depresszióban szenved

 Alacsony fokú kiégésben szenvedők 56,3%-a napi szinten számíthat 

kollégái segítségére

 Rendszeres edukációban részt vevők több, mint kétharmada alacsony 

fokú kiégéssel érintett

 Pozitív korreláció a kiégés és a fejfájás, érzelmi feszültség, alvászavar 

között



Köszönöm a figyelmet!


