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Pszichiátria

agresszió mértékének csökkentését, 
illet"leg megszüntetését kell megcé-
lozni. Ezen sürg"sségi ellátás kereté-
ben leggyakrabban alkalmazott sze-
rek a benzodiazepinek ! ezek közül 
is az úgynevezett nagypotenciálú 
készítményeket részesítjük el"ny-
ben, mint a clonazepam, alprazolam 
!, valamint az antipszichotikumok, 
és ezen készítmények kombinációi. 
Gyakran lehet szükség a gyógy-
szerek parenterális alkalmazására 
a nyugtalan, agresszív, ilymódon 
nem-kooperáló betegek esetében. A 
parenterális gyógyszer-bevitel nem 
kizárólagos feltétele a gyors hatás-
nak, viszont egyértelm&en szüksé-
ges ahhoz, hogy az együttm&ködési 
készség híján lév" betegnél a készít-
mény bejusson a szervezetbe. Szo-
lúció alkalmazására ugyancsak sor 
kerülhet. A gyakorlatban els"sor-
ban ajánlható, és a fenti kiszerelési 
formákban elérhet" készítmények 
tehát a clonazepam, a haloperidol, a 
tiaprid illet"leg a risperidon, termé-
szetesen a javallatok és ellenjavalla-
tok aktuális, gondos mérlegelésével. 
A pszichiátriai sürg"sségi betegellá-

tásában pszichoterápiás intervenci-
ók per definicionem nem alkalmaz-
hatók, mivel a páciensek belátási 
képessége korlátozott, ugyanakkor 
helye lehet a feltétel nélküli elfoga-
dásnak, vagy a határozott, direktív 
fellépésnek, az aktuális helyzett"l 
éppen függ"en. Az agresszív beteg 
els"dleges, sürg"sségi ellátása után 
a háziorvosnak arról kell dönte-
nie, hogy a továbbiakban a beteget 
saját hatáskörében gyógykezelje-e, 
szakorvosi ellátását, konzultációt 
vegyen-e igénybe, avagy intézeti 
keretek között folyjék-e a további 
terápia. Amennyiben az impulzív, 
agitált magatartás hátterében szo-
matikus kórok sejthet", úgy ezen 
testi alapprobléma gyors rendezé-
se és megszüntetése a cél, az adott 
kórképnek megfelel" kórházi osztá-
lyon. Amennyiben a nyugtalanság, 
agresszivitás nem csökkenthet", 
illet"leg nem szüntethet" meg, úgy 
pszichiátriai osztályra való beutalás-
ra kerülhet sor. Ezen esetben a beteg 
gyógykezelése nem önkéntes, tehát 
saját elhatározás nyomán történik, 
hanem a sürg"sségi vagy kötelez" 

kategóriába sorolható. Ezen utóbbi 
esetben a kórházi osztályra felvételt 
nyert beteget 24 órán belül függet-
len igazságügyi elmeorvosszakért" 
is véleményezi, illet"leg 72 órán  
belül bírósági eljárás folyik le a 
beutalás jogszer&ségének biztosítá-
sa céljából. Az obszerváció, a tartós 
pszichiátriai osztályos megfigyelés, 
kivizsgálás nyomán lehet eljutni a  
pontos diagnózishoz, és ennek nyo-
mán korrekt terápiás interveciókra 
nyílik mód. 
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KÜZDELMES JÁTÉK ! JÁTÉKOS KÜZDELEM * Mozgássérült gyermekek a Pet" 
Intézetben * KOVÁTS ZSOLT FOTÓM_VÉSZ KÉPEI 

Az a magától értet"d" mozdulat, ahogyan a legtöbb ember megfog egy poharat, leül egy 
székre vagy bemegy egy ajtón, mozgássérült társaink részére lehetetlenül nehéz feladatot 
jelent. A fotográfiák az elesett, mozgássérült gyermekek er"feszítéseit idézik fel, elmélyülé-
süket a játékban, örök igyekezetüket a feladatsorok sikeres végrehajtásában, hogy mozgá-
suk mind finomabb, mind harmonikusabb legyen. Ezáltal indulataikat kifejez" arcjátékuk 
mind-mind a fejl"d" ember "szinte megnyilatkozásai. A fényképek, amelyek a jellegzetes, 
gyermeki létb"l fakadó magatartásra hívják fel a figyelmünket, mégis különböznek a meg-
szokott gyermekfényképekt"l. 

Kováts Zsolt érzékeny figyelemmel ábrázolja a küzdelem és játékosság kett"sségét, a 
mindennapok meghitt egyszer&ségét. Érzelmileg elkötelezett világ ez, amely bennünket is 
érzelmi elkötelezettségre szólít fel.
A!kiállítás!2006.!április!10-ig!látogatható"

2005. október 28-29-én Budapesten rendezték meg az 
American College of Nutrition Európai Tagozata éves kon-
ferenciáját. A szervez"k nagy hangsúly helyeztek a (leg)fiata-
labbakkal kapcsolatos kérdésekre.

Egy 6-18 évesek körében Magyarországon elvégzett úttör" 
vizsgálat felhívta a figyelmet arra, hogy az elhízott és/vagy 
a metabolikus szindróma jeleit mutató gyermekek 15 szá-
zalékánál májzsírosodás/zsíros májgyulladás is jelentkezik. 
Ez az els"sorban fiúknál el"forduló  elváltozás diétával és 
antioxidáns kezeléssel gyakorlatilag maradéktalanul rendbe-
hozható, azonban fel nem ismerése és elhanyagolása estén 
akár súlyos májkárosodáshoz is vezethet. Így tehát a veszé-
lyeztetettek esetében érdemes a májat ultrahang vizsgálattal 

is szemügyre venni, és a kapott eredményeket a kezelés 
összeállításakor figyelembe venni.

Egy Bécsben végzett kiscsoportos tudományos vizsgálat 
során az állati eredet& fehérjék szója proteinnel történ" diétás 
kiváltásának hosszú távú hatásait vizsgálták családi eredet& 
koleszterin zavarokban szenved" gyermekek és kamaszok 
esetében. Az eredmények rámutattak arra, hogy a szója 
fehérje helyettesít" alkalmazása a diétában olyan további el"-
nyös tulajdonságokkal bír, mint az összkoleszterin-szint és 
az LDL-koleszterin szint csökkentése. Ennek alapján az állati 
eredet& fehérje helyettesítése szójával esetükben megfelel"-
nek t&nik hosszú távú diétás alkalmazásra, és hozzájárulhat a 
korai szív- és érrendszeri szöv"dmények megel"zéséhez.

Az vagy, amit megeszel$


