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1. Bevezetés 
Ezen doktori kutatás témáját valós klinikai igény szülte. Az intenzív osztályon dolgozó 
szakemberek gyakran szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a lélegeztetett betegek nehezen 
mondanak le a lélegeztet gép által adott légzéstámogatásról, f leg, ha hosszú ideje megszokták a 
segítségét. A szakemberek felismerték, hogy sok esetben ennek lélektani háttere van, így adódott 
a feladat: megnézni, hogy a pozitív szuggesztív kommunikációs eszközök tudnak-e (és hogyan) 
segíteni a gépr l való „leszoktatás” folyamatában. 

2. Pozitív szuggesztiók az intenzív osztályon 
Tanulmányok sora bizonyítja, hogy az intenzív osztályon való kezelés hatalmas 

széls séges érzelmi stresszt jelent a betegek számára (Bennun 2001; Cochran és Ganong, 1989; 
Diószeghy, Pénzes 2003; Griffiths és Jones, 2005; Pennock és mtsai 1994, Rotondi 2002, Russell 
1999, Van de Leur és mtsai 2004). A betegek saját betegségeiken, szorongásaikon, félelmeiken 
túl egy olyan helyzetben és környezetben találják magukat, ami ismeretlen, riasztó számukra. 
Ezek a betegek a nap szinte 24 óráján át egy számukra mesterséges és idegen világban, többnyire 
értelmetlen és gyakran fájdalmas ingerekkel vannak körülvéve. A perceptuális deprivációs 
kutatások kimutatták (pl. Heron, 1957), hogy már ilyen helyzetben viszonylag kevés id  után is 
fellépnek hallucinációk, kognitív torzítások, érzelmi labilitás, dezorientáció. Láthatjuk azt is a 
szakirodalom fényében (Cropp és mtsai, 1994; Topf, 2000), hogy az intenzív osztály annyiban 
különbözik a perceptuális deprivációs helyzett l, hogy a betegek a perceptuális deprivációt és 
ingerelárasztást – egyszerre és folyamatosan élik át.

A teljes kiszolgáltatottság és függ ség (sokszor az alapvet  életfunkcióik is az ápoló 
személyzett l függenek), a történések (beleértve saját testüket, testhelyzetüket is) feletti kontroll 
teljes hiánya, a hétköznapokban meglév  társadalmi normák és „tabuk” (pl. meztelenség a 
koedukált kórtermekben) megsértése a mozgás- és kommunikációképtelenséggel, az 
alvásdepriváció hatásaival együtt a hétköznapitól nagyon eltér  élménnyé alakítja a kórházi 
tartózkodást. A beavatkozások hirtelensége, váratlansága, kiszámíthatatlansága és sokszor 
elkerülhetetlenül fájdalmas, valamint a beteg számára érthetetlen és gyakran értelmetlen mivolta 
a fentiekkel együttesen jó táptalajt nyújt a negatív transzállapot (Cheek, 1969) és a tanult 
tehetetlenség (Seligman, 1975) kialakulásának. A mozgás és kommunikáció korlátozottsága és a 
mindennem  kiszolgáltatottság a feln tt személyiség integrációjának bomlásához vezethet és egy 
gyermekihez hasonló pszichés állapotba való visszacsúszást idézhet el  a betegben (Buda 1994).  

Az intenzív osztályon való kezelés tehát önmagában is kimeríti a kritikus állapot (Cheek, 
1969) fogalmát. A fentebb tárgyalt „alapstresszekhez” járul még hozzá a lélegeztetés által 
okozott pszichés megterhelés. A lélegeztetés olyan széls séges érzelmi stresszel jár, ami további 
pszichés megterhelést jelent a fizikailag amúgy is sérülékeny betegek számára. Az intenzív 
osztályon eltöltött id vel, és f ként a lélegeztetéssel és szedációval kapcsolatos emlékek és 
élmények kutatása az elmúlt évtizedek jelent s kutatási kérdésévé vált (Rundshagen és mtsai 
2002). Fontos tudni, hogy a lélegeztetett betegek általában több id t töltenek el az intenzív 
osztályon, mivel állapotuk eleve súlyosabb, ezért rájuk az ,,alap-stresszorok’’ is fokozottabban 
hatnak, mint a nem lélegeztetettekre (Criner és Isaac 1994).  

Az intenzív osztályon átélt traumák nemcsak a kezelés id tartama alatt jelentenek komoly 
érzelmi megterhelést (pl. nagy a veszélye az ICU-szindróma, a delírium kialakulásának), hanem 
hatásaik hosszútávon is megjelennek, mentális megbetegedés (PTSD) formájában (Rotondi és 
mtsai, 2002; Russell, 1999). 

A szakirodalom kiemeli (Schelling és mtsai, 1998; Russell 1999) hogy a kés bbi PTSD 
kialakulását megel zend  nagyon fontos az intenzív osztályon fekv  betegek pszichés 
támogatása. A kezel  team szerepét els dlegesnek tartják, mivel eredményeik szerint azok, akik 
kell  támogatást kaptak, nagyobb biztonságban érezték magukat. A pszichés támogatás els
lépése lenne a kommunikáció. Azonban az utóbbi ötven év medikális technikájának fejl dése, 



3

ahogy egyre hatékonyabbá és jobbá váltak az alkalmazott eszközök, gépek, valahogy az emberi 
kontaktus és kommunikáció hiányát hozta magával (Varga, Diószeghy és Fritúz, 2007). Egyre 
lényegesebb lett a „gépek szava” az emberi szóval és kommunikációval szemben. A 
kommunikációval kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják (pl. Mohta és mtsai, 2003; Wong és 
Arthur, 2000), hogy az intenzív osztályon dolgozó n vérek munkaidejükb l nagyon keveset (van 
olyan tanulmány, mely szerint összesen 5%-át (!) – Baker és Melby, 1996) töltenek a betegekkel 
való kommunikációval. A legfontosabb, a kommunikáció mennyiségét befolyásoló faktorok: a 
páciens tudatosságának mértéke (minél kevésbé volt tudatánál, annál kevésbé foglalkoztak vele), 
a fizikai ápolás mennyisége (akiknek több kellett, azzal többet voltak ,,kénytelenek” foglalkozni) 
és a hozzátartozók jelenléte. A kutatások szerint (Russell, 1999; Diószeghy és Pénzes, 2003; 
Griffith és Jones, 2005) a kommunikáció hiánya rosszabb gyógyulási feltételekhez és 
fölöslegesen átélt distresszhez vezet a pácienseknél, míg azok a páciensek, akikkel megfelel
módon kommunikálnak, saját kezelési folyamatuk aktív résztvev vé válnak és jobban 
mozgósítják a bels  er forrásaikat.  

Mindezek fényében tehát nemcsak a kommunikáció mennyiségi aspektusára érdemes 
jobban odafigyelni, hanem a kommunikáció HOGYAN-jára is, hiszen az itt kezelt betegek 
kognitív feldolgozási módja eltér a hétköznapi, éber, megszokottól, és úgynevezett alternatív 
információfeldolgozási módra vált át (Unestahl 1981, Varga és Diószeghy 2001, 2004b), 
valamint a legtöbb esetben negatív transzállapot is fellép (Varga és Diószeghy 2001, Diószeghy 
és Pénzes 2003). Ezen feldolgozási mód f  jellemz i: az els dlegesfolyamat-gondolkodás 
uralkodóvá válik, csökken a valóságvizsgálat és az önkontroll, az id - és térpercepció torzul, 
megváltozhat a testkép, az én- és testhatárok felbomlanak, a saját szubjektív érzések, élmények 
fokozott jelent ség vé válnak (Ludwig 1966; Varga, 1989, 2008; Varga és Diószeghy 2001). 
Ebben az állapotban a beteg mindent szó szerint vesz (literalizmus), minden megnyilatkozást 
saját magára vonatkoztat, ráadásul mindent a lehet  legkedvez tlenebb módon értelmez, a nyelvi 
árnyalatok elt nhetnek, vagy éppen túlságosan fontosak lesznek (Bejenke 1996a és b; Bonke 
1990). Mindezen változásokkal együtt jár a megnövekedett szuggesztibilitás, így a környezeti 
elemek, a történések és elhangzó szavak szuggesztióként m ködnek,  azaz  „üzenet [lehet], ami 
hat” (Varga és Diószeghy, 2001. 10.).  

A szuggesztív kommunikáció hatékonyságát általánosan (Barsky és munkatársai, 2002; 
Leigh és mtsai, 2003; Put és mtsai, 2004)  vagy m téti helyzetben (Maroof és mtsai, 1997; 
Eberhart és mtsai, 1998; Jelicic, Bonke, Millar, 1993; és a magyar kutatások: Varga, 1998, 
Varga, Jakubovits, Janecskó, 1995, Jakubovits, Janecskó, Varga, 1998, Jakubovits, 2005a, 
Jakubovits és mtsai, 2005b, Jakubovits, 2006) számos tanulmány igazolta. Magyarul jó 
összefoglalást nyújt Kekecs és Varga (2011). Bár a tanulmányok és metaanalízisek tartalmaznak 
egymásnak ellentmondó eredményeket is (Blankfield, 1991; Merikle és Dahneman, 1996), ma 
már azt mondhatjuk, hogy a m tét alatt általános anesztézia állapotában lev  betegek is vesznek 
fel információt a környezetükb l, és ezek az információk szuggesztióként, bidirekcionálisan 
m ködnek. Mivel az általános anesztézia állapotában lev  beteg tudatállapota viszonylag közel 
áll az intenzív osztályon kezelt betegek tudatállapotához, mindenképpen valószín síthet , hogy 
az intenzív osztályon fekv  kritikus állapotú betegek is vesznek föl információt a 
környezetükb l, még szedatívumok hatása alatt is. A szakirodalomból az is látható, hogy a 
szuggesztiók jelenségvilága nagyon komplex (pl. a szakirodalom éppen emiatt átfedéseket mutat 
a placebo, a hipnózis jelenségkörével is), ezért számos tényez  összjátékát kellene még 
pontosabban kontrollálni (pl. módszertani tényez k, a szuggesztiók törvényszer ségei Ewin, 
2011), hogy a válasz még egyértelm bb legyen. 

A lélegeztetés („össz-lélektani” szempontból is, ahogy fentebb láttuk, és) az ezen 
helyzetre kialakítandó specifikus szuggesztiók szempontjából is egy különleges helyzet. A 
lélegeztetés ugyanis nemcsak egy medikális szituáció, mely orvosi szempontból jól leírható 
objektív paraméterekkel jellemezhet , hanem lélektanilag is fázisokra bontható (Varga, Fritúz, 
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Diószeghy, 2007; Varga és Diószeghy, 2004a). Az egyes fázisokban más és más az elérend  cél 
(orvosilag) és másfélék a lélektani feladatok és más jelenti a stresszforrást és a megnyugvást is. 
A lélegeztetés megkezdésekor lényeges szempont, hogy a páciensnek lényegében azonnal 
alkalmazkodnia kell a saját fiziológiai folyamataival ellentétes helyzethez, a géphez, a 
személyzethez is, mindezt életveszélyes szomatikus állapotban és az ezzel együtt járó 
széls séges érzelmi helyzetben. A lélegeztetés fenntartásának fázisában a páciensnek rá kell 
bíznia magát a gépre és fenntartani az együttm ködést, és mivel ez az id szak a leghosszabb, 
(óráktól hetekig is tarthat), a legtöbb beavatkozás is itt történik, amelyek további problémákkal 
járhatnak (pl. kimerül a páciens). A lélegeztetés befejezésének fázisában a betegnek el kell 
szakadnia a többé-kevésbé megszokott lélegeztet gépt l és vissza kell térnie az önálló 
légzéshez.. Ez azonban nehéz, mert minél tovább kapott gépi segítséget, annál nehezebb a 
visszatérés a normál légzési folyamathoz. Az els  önálló légvételeket gyakran kíséri a fulladás 
élménye, ami nem megfelel  tájékoztatás esetén újbóli visszatérést jelent a gépi segítséghez. A 
fulladás élménye beindíthat egy olyan ördögi kört, melynek során újból és újból vissza kell térni 
a géphez, miközben a beteg orvosilag kell en jól van ahhoz, hogy önállóan lélegezzen, pusztán a 
fulladáshoz társuló pánik-érzések miatt nem bízik a saját testében, légz izmaiban. 

Annak ellenére, hogy a pozitív szuggesztiók orvosi helyzetekben való alkalmazásával 
kapcsolatos eredmények egyre er teljesebbek, és egyre több olyan kutatás jelenik meg, amely az 
intenzív osztály lélektani oldalával foglalkozik, munkacsoportunk kutatásain kívül nincs olyan 
szisztematikus kutatás a szakirodalomban, amely kifejezetten a pozitív szuggesztiókat 
használó kommunikáció hatásait vizsgálná intenzív osztályon fekv  lélegeztetett betegek 
esetében. A jelen értekezésben foglalt kutatásoknak ezért éppen ez a célja, megvizsgálni a 
pozitív szuggesztiók alkalmazhatóságát a lélegeztetett betegek körében. Ezen belül a vizsgálat 
(elemzés) következ  célja, hogy feltárja, hogy pontosan mely összetev k – pl. a szuggesztiók 
id tartama, id zítése, tartalma – a legkedvez bbek a gyógyulás el segítése szempontjából. 

3. El vizsgálat: Az intenzív osztályon kezelt betegek élményeinek vizsgálata 

3.1. Az el vizsgálat célja 
Az el vizsgálat célja az volt, hogy részletesen megvizsgáljuk, milyen az intenzív 

osztályon kezelt betegek élménymintázata. Els sorban azt szerettük volna látni, mik azok a 
leglényegesebb elemek, amik a lélegeztetett betegek élményeit tekintve eltérnek a nem 
lélegeztetett betegek élményeit l, mivel az  élményeik alapján válhatott kidolgozhatóvá a 
megfelel  pszichés támogatás (azaz a szuggesztiós protokoll), amit a f  vizsgálat során 
teszteltünk. Az el vizsgálat interjúit és a kérd íveket Mohácsi Ágnes vette fel a betegekkel. A 
vizsgálat jelent sége, hogy ez az els  olyan hazai intenzív osztályos kutatás, ahol a 
tapasztalatokat az intenzív osztályt éppen elhagyó betegekt l gy jtöttük be, azaz maximum 3 
órával az ITO-ról való elbocsátásuk után történt az élménygy jtés a betegek írásos 
beleegyezésével. A vizsgálatot több helyen (Mohácsi, 2005; Benczúr és Mohácsi, 2005; 
Benczúr, Mohácsi és Varga, 2005) publikáltuk. 

3.2. A vizsgált minta 
Az el vizsgálatban öt budapesti kórház intenzív osztályáról gy jtöttünk adatot. A vizsgálat 
beválogatási kritériumai a következ k voltak: betöltött  18. év, minimum 4 órán át lélegeztették 

ket a vizsgálat helyszínén, és legalább két napot töltöttek intenzív osztályon. A nem 
lélegeztetett (kontroll) csoport betegeit pedig átmenetileg sem lélegeztették endotrachealis 
tubuson keresztül (maximum noninvazív légzéstámogatásban részesültek, azaz maszk vagy 
csutora és egy gép segítségével légz tornát végeztek.) A lélegeztetett csoportnál kizáró 
kritériumként szerepelt, ha a személyt, a vizsgálat helyszínének intenzív osztályától különböz
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intenzív osztályon kezdték lélegeztetni. Mindkét csoportnál kizáró kritériumnak számított a 
megel z  neurológiai vagy pszichiátriai megbetegedés, illetve alkohol vagy droghasználat 
(krónikus alkoholizmus, vagy a beteg bent tartózkodása idején dokumentált elvonási tünetek, 
vagy alkoholos eredet  delirium tremens jelentkezése), újraélesztés, térbeli és id beli 
dezorientáció. Mindezek alapján összesen 25 beteg került be a vizsgálatba, 11 a lélegeztetett és 
14 a nem lélegeztetett csoportba. 

3.3. Eljárás 
Az intenzív osztályról való elbocsátás után maximum 3 órával a beteg informált beleegyezése 
után személyesen történt az élmények feltárása a Kórházi Élmény Kérd ív (KÉK) (Székely, 
2002) és a munkacsoportunk által kidolgozott Interjú segítségével. A beszélgetés magnószalagon 
lett rögzítve. Az egyes vizsgálatok egyénekt l függ en, átlagosan 25-45 percig tartottak. 

3.4. A vizsgálatban használt eszközök 
A Kórházi Élmény Kérd ív eredetileg négy bevezet  kérdés után, három nagyobb csoportra 
osztva 22 kérdést tartalmaz. A kérd ív gerincét a nyitott vég  mondatokból álló élményfeltáró 
mondatbefejezési feladat alkotja, melyek vagy tematikusan kérdeznek rá egyes eseményekre, 
illetve  a kérdések tartalma nem határolja be a válaszok témáját, s t azok relációját sem. A 
módszer lehet séget ad az egyes témáknak (félelem, fájdalom) a betegek saját élményei alapján 
történ  kategorizálására. A KÉK kérd ív elemzése független kódolók által három lépésben 
kialakított kategóriarendszer felállításával történt. 
Az Interjú 17 kérdése az el z  módszert kiegészítve vizsgálja az intenzív osztályon átélt 
kellemes és kellemetlen élményeket. Ezen túl közvetlenül is értékelteti a betegekkel, hogy 
mennyire voltak elégedettek az ellátással, illetve milyen saját elképzelésük van arról, hogy 
hogyan lehetne még kellemesebbé/biztonságosabbá tenni az intenzív osztályt. Feltérképezi azt is, 
mire emlékeznek a személyek a kezelésb l. Az interjúk elemzése, hasonlóképpen a KÉK 
kérd ívhez, független kódolók által három lépésben kialakított kategóriarendszer felállításával 
történt 

3.5. Élményekkel kapcsolatos f bb eredmények 

3.5.1. Gondoskodás és odafigyelés 

Vizsgálatunk eredményei szerint a betegek számára nagy jelent séggel bír a személyzet 
hozzáállása. A legkiemelked bb jó élménynek azt tartják a betegek, amikor odafigyeltek rájuk, 
megélték, hogy gondoskodnak róluk. Ezt az élményt els sorban a kommunikáció, a környezeti 
kapcsolatteremtés lehet sége, az információk adása, az érintések, összességében a kezel
személyzet valódi jelenléte hordozta számukra.  

3.5.2. Fájdalom 

A fájdalomcsillapítással kapcsolatban kiemelend  az az eredmény, hogy a teljes minta 
20%-a számolt be arról, hogy a fájdalomcsillapítás nem volt megfelel . 

3.5.3. Lélegeztetés 

A lélegeztetéssel kapcsolatos eredmények közül fontos, hogy a lélegeztetett betegek 
73%-a elégedetlen a környezetével, míg a nem lélegeztetett betegek 71%-a elégedett (a 
különbség a binomális próba alapján szignifikáns (p=0,0001)). 
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A szuggesztiós protokoll kialakítása szempontjából kiemelked  az az eredmény, hogy a 
lélegeztetett betegek 72%-a vagy a lélegeztetéssel kapcsolatos történésekhez (36%) (pl. a 
lélegeztet  tubus kivételéhez) vagy a róluk való gondoskodáshoz, odafigyeléshez (36%) köti az 
állapotában beálló pozitív fordulatot. A nem lélegeztetett betegek pedig a beavatkozásokhoz, 
saját személyes elhatározáshoz (vagy semmihez sem) kötik az állapotjavulást, és közülük senki 
nem hangsúlyozta a gondoskodást és odafigyelést.  

3.5.4. Nemi különbségek 

A férfiak és n k élménymintázatában meglév  a vizittel kapcsolatos kérdés nyomán 
mutatkoznak meg leginkább: míg a férfiak inkább elfogadják (50%) és pozitívnak (36%) élik 
meg a vizit élményét, a n k egy része (45%) pozitívan éli meg, és senki nem elfogadóan, illetve 
a n k 36%-a nem is válaszolt a kérdésre. 
  
3.5.5. Pozitív és negatív élmények önbeszámolója 

A KÉK kérd ív legjelent sebb pozitív és negatív élményekre rákérdez  kérdéseire adott 
válaszok nagy variabilitást mutattak, de ezek közül egyetlen jellemz  sem emelkedik ki a többi 
közül annyira, hogy statisztikailag szignifikáns hatást lehessen kimutatni. A sokféleségb l az 
élmények komplexitása emelhet  ki. Az Interjú napszaki ritmussal kapcsolatos kérdésére kapott 
válaszok az intenzív osztály gyors, olykor kiszámíthatatlan ritmusát tükrözik. 

3.6. A vizsgálat tanulságai a szuggesztiós protokoll szempontjából 

Az el vizsgálat alapján tehát a következ  szempontokra mindenképpen érdemes a szuggesztiós 
protokollban megfogalmazásokat tenni. 

• a környezeti momentumok (pl. zajok, látvány átkeretezése, nyugodt id szak 
megteremtése a teammel való kooperáció segítségével)  

• a fájdalom (átkeretezés, vezetett imagináció használata)  
• a beavatkozások (beavatkozások megfelel  és pozitív elmagyarázása) 
• a gondoskodás és odafigyelés (jelenlét, tör dés, érintés) 
• a gyógyulás jelei, kiemelten a lélegeztetés befejezésére irányulóan (a kezdet 

kezdetét l érdemes a lélegeztetés befejezésére irányuló szuggesztiókat is 
megfogalmazni, hiszen a betegek élménymintázata meger síti azt a klinikai és 
elméleti tapasztalatokon nyugvó állítást, hogy „a leszoktatás folyamata a gépi 
lélegeztetés indításakor megkezd dik” (Varga, Diószeghy és Fritúz, 2007. 141.). 

4. F  vizsgálat: Pozitív szuggesztiók alkalmazása lélegeztetett betegeknél 

4.1. A f  vizsgálat célja 
A lélegeztetett betegek lélegeztet  gépr l való leszoktatásának nehézségei szülték azt a klinikai 
igényt, hogy pszichés eszközökkel segítsünk ezeknek a betegeknek. A klinikai igényb l 
tudományos kérdés formálódott, hiszen lényeges volt, hogy az anekdotikus adatokon túl tesztelni 
tudjuk, vajon a pozitív (hipnotikus) szuggesztiók hatékony segít k lehetnek-e a lélegeztet
gépr l való leszokás során. Ezen általános cél mellett fontos feladata a jelen elemzésnek, hogy 
meghatározzuk azokat a szuggesztiós elemeket, tartalmakat, amelyek a legkedvez bbek, 
valamint az egyes tartalmak id zítésének, gyakoriságának lehetséges hatásait a lélegeztetésre, az 
intenzív osztályon töltött id re. 
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4.2. A vizsgálati helyszínek és a vizsgált minta 
A vizsgálat két helyszínen folyt 2005 szeptemberét l 2006 szeptemberéig, két különböz
stábbal. Az egyik helyszín a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Osztálya (továbbiakban „A” kórház)), a másik a Délpesti Jahn Ferenc Kórház Intenzív Terápiás 
Osztálya (továbbiakban „B” kórház). A kutatás mindkét helyszínen etikai engedélyek birtokában 
a szakmai etikai elvek betartásával zajlott.  

A vizsgálatot egy kísérleti és egy kontroll csoporttal végeztük. A kísérleti csoport 
(továbbiakban: szuggesztiós csoport) az intenzív osztályos kezelés teljes id tartama alatt naponta 
20 perc pozitív szuggesztióban (a szuggesztiós protokoll alapján) részesült képzett 
hipnotiz rökt l, illetve a Szuggesztiók a Szomatikus Orvoslásban Képzést elvégzett kollegáktól. 
A szuggesztiók él szóban a betegágynál hangzottak el. A kontrollcsoport pedig a hagyományos 
intenzív ellátást kapta, szuggesztiók nélkül. 
A vizsgálat beválogatási kritériumai a következ k voltak:  

- Intenzív osztályon 48 óránál tartósabban intubált és gépi lélegeztetésben részesül
beteg,  

- a vizsgálatba való bevonáskor orvosi megítélés alapján a várható élettartam hosszabb, 
mint 30 nap. Arra, hogy milyen okból kerül sor a lélegeztetésre, szándékosan nem voltunk 
tekintettel.  

- 18 év fölötti, mindkét fülre ép hallású betegek. 
- akik aktuálisan a bekerüléskor eszméletlen állapotban voltak, ott is orvosilag várható 

volt, hogy visszanyerik a tudatukat.  
A kizáró kritériumok pedig: súlyos hipertónia-betegség, súlyos arteriosclerosis, krónikus 
fájdalom, migrén, pszichiátriai betegség, hallászavar.  

A vizsgálatba összesen 79 beteg került be, melyekb l különféle okok (váratlan áthelyezés 
más kórházba, túl kevés lélegeztetési id , adattrimmelés) miatt ki kellett hagynunk 16 beteget. A 
végleges minta 63 beteg adataival dolgozott, ebb l 35 f  a szuggesztiós csoportba, 28 f  pedig a 
kontrollcsoportba tartozott. Azok a betegek kerültek be a végleges elemzésbe, akik 25 év 
fölöttiek, minimum 48 órát és maximum 600 órát voltak lélegeztet gépen és maximum 700 órát 
töltöttek az intenzív osztályon. A szuggesztiós és a kontroll csoport nem különbözött egymástól 
az átlagéletkort és a bekerüléskor mért SAPS értékeket tekintve, ugyanakkor a B kórház betegei 
átlagosan 9 évvel id sebbek voltak. A kontrollcsoport átlagéletkora a teljes mintán 68,1 év („A” 
kórház: 64,1 év, „B” kórház: 70,8 év), a szuggesztiós csoporté pedig 66,3 év („A” kórház: 59,4 
év, „B” kórház: 70,9 év). 

4.3. A vizsgálatban használt eszközök 

4.3.1. Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) 
Ez a mér eszköz a halálozás becslését adja meg a diagnózis specifikálása nélkül. 12 élettani 
paramétert vizsgál a bekerülést l számított els  24 órában, úgymint: h mérséklet, artériás 
középnyomás, pulzus, légzésszám, oxigénellátottság, (SO2, PaO2), pH, Na, K, kreatinin, 
haematokrit, fvs, Na bicarbonate. Ezen kívül tartalmazza a Glasgow Coma Skálát, az életkort és 
a krónikus betegség meglétét is.

4.3.2. Ramsay-score 
A Ramsay-skála (Ramsay és mtsai, 1974) a szedáció adekvát mértékének megbecslésére való 
mér eszköz. A páciens küls  megfigyelésén alapul, és eredményei korrelálnak az EEG-
vizsgálatokból (BIS-monitoring) származó adatokkal (Riker és mtsai, 1998). Hat szinten tesz 
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különbséget a beteg tudatállapotát tekintve az éber ám nyugtalan, szorongó állapottól a 
fájdalomra sem reagáló mély, szedált állapotig.  

4.3.3. Orvosi becslések (els  és napi becslés) 
Az Orvosi els  becslés az orvos által szakmai mérlegelés alapján adott becslés a bekerülést l 
számított három órán belül arra nézve, hogy mennyi id t kell a betegnek lélegeztet gépen 
töltenie (napban megadva), illetve mennyi ideig lesz várhatóan az osztályon (szintén napban 
megadva). 
Az Orvosi napi becslés az orvos által szakmai mérlegelés alapján adott becslés naponta szintén 
tartalmazta a várható lélegeztetési id t (napokban megadva), a várható intenzív osztályos 
tartózkodás idejét (szintén napokban megadva), három kategóriában lehetett megjelölni a beteg 
állapotára, gyógyulására vonatkozó elképzeléseket: 1) elvártnak megfelel  2) a vártnál jobb, és 
3) a vártnál rosszabb. 

4.3.3. Szuggesztiós protokoll 
Az el vizsgálat eredményei, valamint a szakirodalmi ismeretek nyomán kidolgoztunk egy 
szuggesztiós protokollt, ami a lélegeztetés pszichés stádiumait (Varga, Diószeghy és Fritúz, 
2007) és a beteg aktuális feladatait veszi figyelembe. A lélegeztetés megkezdésének fázisában 
alkalmazott szuggesztiókban a hangsúly a tájékoztatáson, az id legességen, a 
légzéstámogatáson, az aktivitás és kontroll fokozásán van, valamint az el vizsgálatok alapján 
kiemelt szempont az ijeszt  környezet biztonságos hellyé átkeretezése. A lélegeztetés 
fenntartásának fázisában kiemelt szerepet kaptak a beavatkozásokra, az „ember-gép 
összehangolására”, a kommunikációs alternatívákra, a gyógyulás jeleire (kiemelten a majdani 
extubáció) irányuló szuggesztiók, és itt kaptak nagyobb teret az analógiák, metaforák és az egyéb 
hipnoszuggesztiós intervenciós technikák (pl. vezetett imagináció). A lélegeztetés befejezésének
fázisában f ként az extubáció el készítését, az aktivitás tovább er sítését, az állapot javulási 
folyamatának további stabilizálását, a páciens énhatékonyságának fokozását segít  szuggesztiók 
voltak fókuszban. 

4.4. Eljárás 

A vizsgálat mindkét helyszínén három különböz  stáb dolgozott, ami sok ember összehangolt 
önkéntes munkáját kívánta meg.  
Az ORVOSI STÁB dolga volt a betegek beválogatása a kutatásba a megadott kritériumok 
mentén, a randomizálás, a SAPS, Ramsay és az Orvosi els  becslés, illetve az Orvosi napi 
becslések kitöltése.  
A SZUGGESZTIÓS STÁB tagjai (képzett hipnoterapeuták, illetve SASOK (Szuggesztiók a 
Szomatikus Orvoslásban Képzés) képzést végzettek) adták a kísérleti csoport betegeinek a 
szuggesztiókat a Szuggesztiós protokoll alapján minden nap, személyesen. Az aktuálisan 
elhangzott szuggesztiókat, az odaállás idejét és végét, a beszél  monogramját minden alkalom 
után be kellett jelölni az erre a célra rendszeresített rlapon. A szuggesztiós stáb értesítette az 
ELBOCSÁTÓ stáb tagjait, amikor távozó beteget lehetett vizsgálni.  
Az ELBOCSÁTÓ STÁB az értesítés után (ez adott napokon folyamatos készenlétet jelentett) 
felvette a távozó betegekkel a Kórházi Élmény Kérd ívet és az el vizsgálatból már ismert 
Interjút. 
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4.5. Hipotézisek és kérdésfeltevések 

Hipotézisek: 

1. A lélegeztetési id  a szuggesztiós csoportban rövidebb, mint a kontrollcsoportban. 
2. Az ITO-n való tartózkodási id  a szuggesztiós csoportban rövidebb, mint a 

kontrollcsoportban. 
3. A szuggesztiós csoport túlélési esélyei jobbak, mint a kontrollcsoporté. 
4. A szuggesztiós csoportban kevesebb nagy beavatkozásra (újraélesztés és reintubáció) van 

szükség. 
5. Az elméleti alapon felállított szuggesztiós protokollban megállapított lélektani fázisoknak 

megfeleltethet  szuggesztiók valóban valid skálákba rendez dnek. 

Kérdésfeltevések: 

1. Az orvos által adott becslések összefüggenek-e a lélegeztetés és az ITO-n való 
tartózkodás idejével és eltérnek-e a két csoportban? 

2. Az orvos által adott becslések (Els  és Napi becslés) mennyire jól jósolják a túlélést?
3. Lényeges kérdés a szuggesztiók hatékonyságát illet en, hogy melyek azok a tényez k, 

amelyek fontosabbak a lélegeztetés idejét, az ITO-n való tartózkodás idejét és a túlélést 
illet en (pl. a szuggesztiók ideje, specifikus tartalma, szuggesztiót adó személy). 

4.6. A f  vizsgálat eredményei 

4.6.1. A szuggesztiók hatása a lélegeztetésre 

Eredményeink szerint a szuggesztiós csoport lélegeztetési ideje lényegesen rövidebb, mint a 
kontrollcsoporté. A kezdeti eredmények különbségeket hoztak a két kórházban („A” kórházban 
nem (p = 0,14), míg „B” kórházban szignifikáns különbség (p = 0,02) volt a két csoport között), 
és ennek okát is elkezdtük keresni. Az egyik elképzelés szerint (K. Szilágyi, Diószeghy, Benczúr 
és Varga, 2007) a szuggesztiós szakember jelenlétének állandósága (ugyanattól a személyt l 
kapja-e a szuggesztiókat a beteg) áll a háttérben. Az adatok alapján azonban a különbséget a 
tracheostómával rendelkez  néhány hosszan lélegeztetett beteg adatai okozták, mivel ket 
kihagyva, mindkét kórházban szignifikáns különbséget kaptunk („A” kórházban p = 0,04; „B” 
kórházban p = 0,04).  

4.6.2. A szuggesztiók hatása az intenzív osztályon eltöltött id re 

Eredményeink szerint a szuggesztiós és a kontroll csoport között nincs különbség az intenzív 
osztályon eltöltött id  tekintetében. Itt is megkaptuk a kórházak közti különbséget („B” 
kórházban szignifikáns a két csoport között, „A” kórházban nem), amit ugyanúgy, ahogy a 
lélegeztetési id vel kapcsolatban már láttuk, a tracheostómával rendelkez  betegek adatai 
okoztak. 

4.6.3. A szuggesztiók hatása a túlélésre

A teljes mintában a páciensek 65%-a távozott élve (41 páciens) az intenzív osztályról és 34%-a 
(22 páciens) halt meg csoporthovatartozástól és kórháztól függetlenül. Az élve távozás azonban 
a szuggesztiós csoportban tendenciaszinten nagyobb volt, mint a kontrollcsoportban (χ2 = 
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2,93, p = 0,07). A kontrollcsoport mortalitási rátája: 46,42%, a szuggesztiós csoport mortalitási 
rátája: 25,71%.  
A kontrollcsoport adatain logisztikus regresszióval modellt építettünk a túlélésre. A szuggesztiós 
csoportban az el rejelzéshez képest több olyan volt, akinek az el rejelzés szerint nem kellett 
volna túlélnie és mégis túlélt. A modell szerint a férfiak esetében a kritikus korhatár 75-76 év: az 
e fölöttiek valószín bb, hogy meghalnak, a fiatalabbak túlélnek. N k esetében a 64-65 év a 
kritikus: alatta túlélnek, fölötte inkább nem. Az eredmények azonban azt mutatják, hogy a n k 
nagyon determinisztikusan, az életkoruk által elvárt módon gyógyulnak. A férfiak között ezzel 
szemben sokkal több a modell alapján „váratlanabb” túlélés. A kontroll és szuggesztiós 
csoportok összehasonlításában a szuggesztiós csoportban (a modell el rejelzésével ellentétben)
a jóval id sebbek közül is többen kerültek ki élve az intenzív osztályról. 

4.6.4. A szuggesztiók hatása a beavatkozások mennyiségére   

A kontroll és a szuggesztiós csoport között szignifikáns különbséget találunk a reintubációk 
számát illet en a teljes mintán: a kontrollcsoportban többször került sor reintubációra 
(lélegeztet  tubus visszahelyezése a légcs be) (t=2,07, p=0,04).  
Nem volt azonban különbség a kontroll és a szuggesztiós csoport között az újraélesztések 
mennyiségét illet en (t=0,09, p=0,92).  

4.6.5. Az orvosi állapot-el rejelzés 

Az Orvosi Els  és Napi Becsléseket elemezve azt találtuk, hogy az orvosok a harmadik napra 
már elég jól meg tudják ítélni az ellátás várható hosszúságát (MVH és LOS) és kimenetelét 
(túlélés). Közepes (szignifikáns) korrelációt találtunk a harmadik napi orvosi becslések és a mért 
MVH, LOS és túlélési adatok között. 
Az orvosi el rejelzés elemzése azt mutatja, hogy az orvosok a kontrollcsoport tagjai esetében 
inkább az “elvártnál rosszabb”-nak ítélik a gyógyulási folyamatot, míg a szuggesztiós csoportban 
inkább “elvártnak megfelel ”-nek min sítik azt (t = 2,92, p = 0,006). Az orvosok minden nap 
megbecsülték, hogy a beteg állapota a vártnál jobb (2), elvárt (1), vagy rosszabb (0), amelyet 
ezután a beteg összes kórházi napjára átlagolunk.  Annak érdekében, hogy meggy z djünk a 
szuggesztió gyógyulási folyamatra való, jobb orvosi megítélésben megjelen  hatásáról, 
megvizsgáltuk külön az els  napok becsléseit. Az els  három napon az orvosok várhatóan még 
nem láthatják a szuggesztiók hatására történ  javulást, ennek megfelel en megítélésük nem is 
tért el a két csoport között.  Tehát a szuggesztió hatására megfigyelt javulásban vélhet en nem 
játszott szerepet az, hogy az orvos esetleg mégis ismerhette a beteg csoportba tartozását. 

4.6.6. A szuggesztiós protokoll elemzése 

A szuggesztiók id tartamának vizsgálata során azt találtuk, hogy nem a mennyiség számít 
önmagában, azaz önmagában a ténylegesen a betegágy mellett eltöltött id nek nincs 
kapcsolata sem a lélegeztetési id vel, sem a LOS-sal. A szuggesztiók id zítésével kapcsolatos 
adatok viszont azt mutatják, hogy minél hamarabb történik meg a tájékoztatás, annál kevesebb 
ideig kell lélegeztetni a beteget.  
A szuggesztiók tartalmi elemzése (faktoranalízis) kapcsán azt láttuk, hogy a Szuggesztiós 
protokollban alkalmazott szuggesztiók részben megfelelnek a lélegeztetés elméleti alapon 
kidolgozott lélektani fázisainak. Két reliábilis skálát kaptunk: az egyik a Lélegeztetés 
megkezdése (LMK-Információ) skála, a másik a Lélegeztetés befejezése (LBF) skála. 
Eredményeink szerint minél több lélegeztetés megkezdésére irányuló (LMK-Információ-
típusú) szuggesztiót kap a beteg, annál rövidebb ideig kell t lélegeztetni. Azonban semmilyen 
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más lélegeztetés közben adott szuggesztiósor nincs kapcsolatban a lélegeztetési id vel vagy az 
ITO-n töltött id vel. Az LMK-Információ skála tartalmaz néhány olyan tételt is, melyek az 
elméleti fázisok közül elvileg a lélegeztetés fenntartásához tartoznának (pl. biztonság, jó 
kezelés), ám valószín leg épp az általános helyzetértékelés és információk szempontjából 
fontosak a beteg számára és ezért gyakoriak is. Tehát eredményeink szerint azok a szuggesztiók 
számítanak tartalmilag, melyeket lélegeztetés közben kap a beteg. 

5. Megbeszélés: A pozitív szuggesztiók klinikai alkalmazásának lehet ségei 

Vizsgálatunk azon kutatások sorába illeszkedik, melyek meger sítik a 
szomatogyógyászati helyzetekben alkalmazott szuggesztiók kedvez  hatását. A téma és a kutatás 
újszer ségét mutatja, hogy a szakirodalomban eleddig nem vizsgálták a szuggesztiók 
hatékonyságát lélegeztetett betegek esetében. Vizsgálatunk igazolta, hogy a szuggesztiók a 
szakirodalomban leírtaknak megfelel en az elhangzó hatókörön belül (Ewin, 2005, 2011; 
Bejenke, 1996a és b; Varga és Diószeghy, 2001) mindenképpen hatnak (a lélegeztetés ideje, a 
lélegeztetéssel kapcsolatos beavatkozások mennyisége a szuggesztiós csoportban csökken). 
Fontos eredmény, hogy a kontrollcsoport mortalitási rátája az intenzív osztályon tapasztalt 50%-
os rátának felel meg (pl. Grady, 2001; Pénzes és Lorx, 2004), a szuggesztiós csoporté viszont 
csak a fele annak, tehát az alkalmazás szempontjából minimális ráfordítást igényl  pozitív 
szuggesztiók alkalmazásával a páciensek életesélyei is megnövekedhetnek. A lélegeztetés 
szempontjából fontos, hogy minél el bb kapja meg a beteg a megfelel  tájékoztatást a 
lélegeztetésr l, annál könnyebb lesz számára a visszatérés a saját légzéséhez.  

Tehát összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy az intenzív osztályon való kezelés 
lélektanilag egy összetett és a betegek számára nagyon nehéz helyzetet jelent, melyben 
fokozottabban igényük van a társas támogatásra (Kulcsár, 2005; Varga és Benczúr, 2007), a 
valódi odafigyelésre. A pozitív szuggesztiók alkalmazásával azonban egy lépéssel tovább 
mehetünk, hiszen így a szakemberek birtokába kerül a „hogyan tegyük mindezt” kérdésre a 
válasz, hiszen a szuggesztiós protokoll az egyes ITO-specifikus helyzetekre konkrét 
megfogalmazásokat kínál. 

Összességében azt mondhatjuk tehát, hogy a kutatás elérte a kit zött célját, hiszen a 
kidolgozott szuggesztiós protokoll m ködik, tehát a szakemberek fontos lélektani támpontokat 
kaphatnak, amelyek (némi szemléletformálás után) beilleszthet ek az intenzív osztályos 
m ködés keretei közé. 
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