
Érzelmi egészség és a stressz szerepe 

 

Amikor hangulatjavításra van szükség 

Tartós betegségek esetén előfordulhat, hogy levertnek érzi magát és szorong.  
Tekintsük át, mit tehet a jobb közérzet érdekében! 

Időnként mindenki stresszes vagy lehangolt. Egy betegséggel küzdő ember az 
átlagosnál jóval több akadállyal szembesül.  Ez azt jelenti, hogy lehetnek olyan napjai, 
amikor nehezére esik, hogy élvezetet leljen bármiben, és nem igazán tudja elképzelni, 
hogy egyszer majd jobb érzelmi állapotban lesz. 

  

 

A stressz, a rossz hangulat és a szorongás hatására könnyebben meg feledkezhet a 
kezelésről is, mivel jobban lekötik az érzelmi gondjai, mint a mindennapi teendők. 
Ráadásul vizsgálatok szerint a stressz és az állapotromlások összefügghetnek 
egymással. Ha rossz a hangulata, beszéljen orvosával. Sokféle segítség áll 
rendelkezésre. Kérje meg orvosát, segítsen olyan lehetőségek megtalálásában, 
amelyektől jobban érzi magát. 

Ha negatív gondolatai támadnak, vagy úgy érzi, hogy túlságosan nehéz megküzdeni a 
betegséggel, haladéktalanul beszéljen orvosával! 

 



 

Mit tehet? 

Lehet, hogy meglepőnek találja, hogy már olyan egyszerű dolog is segíthet a hangulat 

javításában, mint egy kellemes séta. A testmozgásnak hangulatjavító hatása van, ezért 

igyekezzen aktív életet élni. Nem kell edzőterembe mennie – bármi lendíthet 

hangulatán, amit képes elvégezni, akár az is, hogy elsétál a boltba. Az is segíthet a 

hangulat javításában, ha időt szakít arra, hogy rendszeresen végezzen örömet okozó 

tevékenységeket. Legyen az főzés, olvasás vagy kedvenc tévéműsorának megnézése 

– ha olyasmit csinál, amit élvez, az segít abban, hogy máskor is rászánja magát. Hívja 

át néhány barátját, családtagját ebédre, vagy mozduljon ki! Az is segíthet, ha saját 

magával törődik. Ez azt jelenti, hogy próbáljon egészségesen táplálkozni és pihenni. 

 

Ne küzdjön egyedül. Ha a rossz érzések néhány hét alatt sem múlnak el, illetve úgy 

érzi, hogy nem tud megbirkózni velük, beszéljen kezelőorvosával vagy a nővérrel, 

akiktől segítséget kaphat.  

A stresszről 

Az általános információk mellett a leírt tünetek és kezelési módszerek nem 

kizárólagosak, így a további kérdésekről mindenképpen konzultáljon orvosával! A 

tájékoztató nem helyettesíti a mindenkori orvosi konzultációt. Kérjük kövesse 

kezelőorvosa utasításait!  

 

 



 

A stresszreakció nem más, mint az emberi test természetes (fiziológiás) válasza az őt 

körülvevő világból érkező kihívásokra vagy veszélyes helyzetekre (stresszorokra). Az 

élettani stresszreakció célja, hogy felkészítse a szervezetet a fenyegetettség elleni 

fellépésre.  

A mindennapok során, amikor az ember – vélt vagy valós – fenyegetéssel szembesül, 

bekapcsol a test riasztórendszere és szervi szinten lefut az „üss vagy fuss” (fight or 

flight), azaz harcolásra vagy menekülésre késztető élettani program. Ennek során 

hormonok (pl.: adrenalin és kortizol) szabadulnak fel, amelyek hatására felgyorsul a 

szívverés, az anyagcsere és a légzés, ami segítségével az érzékek és az izomerő 

fokozódnak.  

Ennél az élettani vészreakciónál elhúzódóbb folyamat az akut stresszreakció, amit 

különösen súlyos fizikai vagy lelki stressz (trauma) vált ki. Ebben az esetben már 

betegségről van szó, tünetei általában néhány naptól, néhány hétig tarthatnak.  

Előfordul, hogy az állandósult stressz miatt az „üss vagy fuss” funkció folyamatos 

stresszválasszá alakul, szinte az összes szervi folyamatot megzavarva. Ez több 

szervre is káros hatással van, súlyos betegségeket is okozhat.  

 

 

 



 

Stressz és a stresszhatás  

A stressz, egyfajta negatív inger, amely évezredek óta az élet mindennapos velejárója. 

Idővel azonban sokat változott, hogy milyen környezeti hatások működnek 

stresszorként. Az eredetileg túlélésre kialakított program ma modern környezeti 

tényezők hatására is jelentkezik. Általános 21. századi stresszfaktor például a 

munkateher, a teljesítménykényszer, a számlák fizetése és a családról való 

gondoskodás feltételeinek megteremtése, a gyermeknél az iskolai elvárások 

teljesítése. De vannak ezeknél jóval súlyosabb vagy éppen sokkal kisebb stresszorok 

– azaz stresszreakciót kiváltó külső ingerek – is. A szervezet mindezeket 

fenyegetésként kezeli és gyengébb vagy erősebb vészreakcióval reagál rájuk.  

A stressz kis mennyiségben hasznos lehet – az arra adott válaszreakció fokozottabb 

éberséghez, „termelékenységhez” vezethet és több energiát mozgósít –, a stressz 

teljes hiánya viszont a motiváció és a teljesítmény csökkenését okozhatja. Ez utóbbi 

persze nagyon ritka. 

 

„Üss vagy fuss” (fight or flight) reakció  

Az ember „hozzáedződött” ahhoz, hogy megbirkózzon (harcoljon vagy meneküljön) a 

különböző stresszhatásokkal, amelyeket okozhatnak valós külső körülmények, vagy 

az egyén (nem feltétlenül reális) elvárása saját magával szemben.  

Amikor a hétköznapok során valós vagy vélt fenyegetés közelít (előbbire példa lehet 

egy kutyatámadás; utóbbira pedig amikor valakit békés séta közben megijeszt egy 

kutya ugatása), a stresszreakció részeként aktiválódik a hipothalamusz-hipofízis-

mellékvese tengely, amely fokozott adrenalin, noradrenalin és kortizol termeléssel jár:     

Az adrenalin:  

• felgyorsítja a szívverést,  

• gyorsítja a légzést,  

• megemeli a vérnyomást;  

• mozgósítja a test energiakészleteit.  

A noradrenalin:  

• stimulálja a figyelmet és a válaszreakciót.  

 

A kortizol:    

• növeli a véráramban a cukrok (glükóz) szintjét;  

• fokozza az agy glükózfelhasználását;  

• „megkönnyíti” a szöveteket regeneráló anyagok rendelkezésre állását;  



• fékezi azokat a testi funkciókat, amelyek harc vagy menekülés közben nem 

létfontosságúak, esetleg egyenesen károsak: korlátozza az emésztőrendszer 

és a reproduktív rendszer működését, valamint a növekedésért felelős 

folyamatokat, és gyengíti az immunrendszert.  

Ez a stresszre elsődlegesen reagáló élettani riasztórendszer kommunikál a 

hangulatot, a motivációt és a félelmet szabályozó agyi régiókkal is.  

 

Az „üss vagy fuss” reakció által kiváltott cselekvéstípusok:  

• harc („üss” – szembeszállás),  

• menekülés („fuss”),  

• megdermedés (passzivitás).  

A szervezet stresszre adott válaszrendszere általában önszabályozó: amint a 

fenyegetés elmúlik, a hormonszintek visszatérnek a normál szintre, ezáltal a 

szívritmus és a vérnyomás visszaáll az alapértékekre, és minden testi folyamat újra 

vészhelyzeten kívüli működésbe kapcsol. Amikor a stresszt kiváltó tényezők 

huzamosabb ideig vagy állandóan jelen vannak, és a szervezet úgy érzékeli, hogy 

folyamatos támadás alatt áll, krónikus stressz alakulhat ki. 

 

 

 



Az akut stresszreakció tünetei  

Az akut stresszreakció súlyos pszichés vagy fizikai stresszt (pl. gyász, baleset, 

életveszély, súlyos sérülés, katasztrófa, háború) követően alakul ki, azonnal és heveny 

formában.  

A sokk után jelentkező tünetek változatosak lehetnek, a trauma jellegétől függően:  

• intenzív félelem,  

• szorongás,  

• depresszió,  

• harag,  

• kétségbeesés,  

• bénultságérzés,  

• fokozott aktivitás (mozgásviharok),  

• közönyösség,  

• tudatbeszűkülés (a gondolatok csak a traumatikus esemény körül forognak),  

• figyelembeszűkülés,  

• emlékezetkiesés (részleges vagy teljes),  

• alvászavar,  

• ingerlékenység,  

• indulatkitörések,  

• a történtek újra és újra megélése gondolatban vagy álmok formájában.  

 



A panaszok a traumát követően néhány napig vagy legfeljebb néhány hétig állnak fenn, 

kivéve, ha a traumatikus helyzet állandósul – ilyenkor a beteg fokozatosan 

alkalmazkodik az új helyzethez (pl. háború).  

A súlyos pszichés vagy fizikai stressz a betegben mély nyomokat hagyhat, és van hogy 

a veszély elmúlását követően, hetekkel, hónapokkal vagy akár évekkel később 

jelentkezik stresszreakció – ez a poszttraumás stressz zavar, ami eltér az akut 

stresszreakciótól. 

Ismerje fel a stressz kiváltó okait 

Mi vált ki Önnél stresszt és szorongást? Írja le, mi történik, amikor stresszesnek érzi 

magát, kivel van ilyenkor, és milyen napszakban jellemző. Körülbelül egy hét után 

nézze át a jegyzeteit. Felismer valamilyen kiváltó okot? Most írja le, mit tudna tenni 

ezek megoldására. Ha például túlságosan sok munkája van, lehet, hogy átadhatna 

néhány feladatot valaki másnak, vagy megbeszélhetné egy munkatársával, akiben 

megbízik, hogy hogyan oszthatnák meg jobban a terheket. Az is fontos, hogy elmondja 

orvosának, hogy érzi magát – azt is, amikor stresszel. 

Stressz elkerülése 

A pszichés  tényezők, a  stressz provokáló  szerepe orvosilag is igazoltan  fontos 

szerepet játszanak a a betegségek tüneteinek súlyosbodásában. A mindennapokban 

a stressz-kezelő technikák alkalmazásával és rendszeres sportolással csökkentheti a 

negatív érzelmek káros hatásait. Lehetőség szerint szánjon időt pihenésre, lazításra, 

meditálásra, hogy ezáltal is kedvezően befolyásolhassa a tüneteket. 



Stresszkezelés 

A stressz az élet része, melyre mindenki másképpen reagál. Van, aki ideges lesz, 

pánikot, szorongást érez, vagy tartós rosszkedv, depresszió is kialakulhat és van, aki 

tudja kezelni, irányítani érzelmeit.  

Számos lehetőség és módszer létezik arra, hogy a stresszre adott reakcióit 

befolyásolni tudja és Ön irányítsa a stresszes helyzetekben jelentkező érzelmeit:  

• Ismerje fel félelmeit, ne habozzon ezekről beszélni környezetében élőkkel és 

kezelőorvosával.   

• Ne aggódjon előre jövőbeli események miatt.   

• Aggódás helyett előre tervezze meg, hogyan fog cselekedni adott helyzetekben.  

• Végezzen olyan tevékenységet, amit szeret, amit élvez.  

• Egyszerre csak egy probléma megoldásával foglalkozzon.   

• Őrizze meg pozitív szemléletét és humorát. 

• Tanuljon meg relaxálni.   

• Törekedjen az egészséges életmódra, beleértve a megfelelő táplálkozási 

szokásokat.   

• Őrizze meg fizikai aktivitását, naponta végezzen mozgásgyakorlatokat.   

• Ne legyen túl szigorú önmagához, hiszen mindenki hibázik. Ha valami nem 

sikerül, próbálja újra, közelítse meg máshonnan is a probléma megoldását, 

használjon több módszert.   

• Ha úgy érzi, hogy nem tudja kezelni érzelmeit, gondolatait, akkor érdemes 

kezelőorvosa segítségét kérnie.  



Stresszkezelő technikák 

A testmozgás elsőrangú stressz-csökkentő, legyen az akár futás, kerékpározás, úszás, 

jóga, akár egyszerű séta. Napi fél óra már jelentős eredményeket hozhat. Ha hosszabb 

a tennivalóink listája, mint ami egy napba belefér, ideje átértékelni a fontossági 

sorrendet. Ha úgy döntünk, az egészségünk mindennél előbbre való, eszerint 

rendezzük át a prioritásokat. Tanuljunk meg nemet mondani és hagyjuk el, vagy adjuk 

át másnak a kevésbé fontos dolgokat. 

 

Az önsegítő csoportoknak igen nagy szerepük van ebben a helyzetben; ha másokkal 

is megosztja a tapasztalatait, azzal önmagán és társain is segíthet. Sok beteg számára 

a pszichoterápia bizonyul a leghasznosabbnak. Ha úgy érzi, hogy egyedül nem tud 

megbirkózni problémáival, bátran keressen fel szakembert, aki segít megtanulni 

kezelni a betegséggel kapcsolatos stresszt, szorongást és depressziót. 

 

 

A stressz leküzdésének három módszere  

Időnként mindenki érezheti magát stresszesnek. Próbálja ki ezeket az ötleteket, 

amelyek segítenek a megküzdésben, ha túlságosan zsúfolt az élet.  

Nehéz megfelelni az élet különböző kihívásainak, különösen, ha rosszul érzi magát, és 

orvosi vizsgálatokra is időt kell szakítania. Segíthet, ha beépít néhány egészséges 

stresszkezelő gyakorlatot a mindennapi rutinjába.   

 



Próbálja ki a következőmódszereket:  

1. Az izmok ellazítása tetőtől talpig   

Amikor feszültnek érzi magát, ott helyben segíthet ezen egy progresszív 

izomrelaxációnak nevezett egyszerű gyakorlattal. Feszítse meg a lábizmait 10 

másodpercig, majd lazítsa el 25 másodpercig. Ismételje ezt meg a vádli izmaival, majd 

a combokkal, és így tovább, felfelé haladva a testén (ne felejtse ki az arcizmokat sem). 

Mire a végére ér, sokkal ellazultabbnak fogja érezni magát.  

 

2. Legyen kedves saját magához  

Kerítsen időt olyan dolgokra, amelyeket pihentetőnek talál. Ötletekre van szüksége? 

Kényeztesse magát, vagy illesszen be napirendjébe egy könnyű sétát egy 

természetvédelmi területen vagy parkban. Esetleg jelöljön ki egy napot, vagy akár csak 

délutánt, amikor olyan dolgokat tesz otthon, amiket élvez, például belemerül egy kád 

vízbe, könyvet vagy folyóiratot lapozgat, kimegy a kertbe vagy megnéz egy jó meccset 

a tévében.  

 

 

 

 

 



3. Tanuljon meg nemet mondani  

Ha úgy érzi, hogy élete minden területén kihívásokkal szembesül, nehéz lehet 

sorrendet felállítani és időt szakítani saját magára. Ha szeretne nemet mondani egy 

családtag ja, barátja vagy munkatársa kérésére, segíthet, ha előre eltervezi, mit fog 

mondani. Felkészülhet néhány, az Ön számára megfelelő mondattal, például: „Attól 

tartok, túlságosan sok feladatom van most, és sajnos nem lesz időm megtenni, amit 

kértél.” Ha bűntudatot érez amiatt, hogy nemet mond a családjának és barátainak, 

emlékeztesse magát, miért teszi ezt. Ha túlságosan elfárad, és emiatt romlik az 

egészsége, hogyan hat az Önre és a környezetében lévőkre? Találjon ki valamit, amit 

meg tud oldani, és szeretné is meg tenni, azután ajánlja fel azt. Például mondhatja ezt: 

„Most nem érzem úgy, hogy át tudok menni egész hétvégére, de nagyon jó lenne 

telefonon beszélgetni – felhívhatlak valamelyik este? 
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