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Depresszió vagy mentális fáradtság 
a Covid-19 járvány alatt
Kurimay Tamás, Kurimay Dóra

A korona vírus járvány világszerte hatással van az emberek 
mentális egészségére. A koronavírus olyan stresszorokat és 
életkörülményeket generál a mindennapokban, amelyek-
kel az embereknek nem kelle   megküzdeniük korábban. 
A fertőzés, a megfertőzéstől való félelem, bizonytalanság 
és a fi zikai elszigetelődés lelki megterhelést is okozo  . Az 
egészségünk szociális determinánsai ismertek, így nem 
váratlan, hogy a munkanélküliség, pénzügyi helyze  el 
és a társadalmi kiközösítéssel kapcsolatos aggodalmak 
további tényezőkként hozzájárulhatnak a mentális egész-
ség általános romlásához. Aki COVID-19 megbetegedés-
ben szenved, annál – bár ennek aránya pontosan nem 
ismert – fennáll a kockázata az ún. folyamatos tünetes 
Covid-19 megbetegedésnek, vagy az ún. poszt-Covid 19 
szindrómának. Ez a tünetek 12 hétnél tovább tartó per-
zisztálását jelen   akkor is, amikor a vírust már nem lehet 
kimutatni. A két tünetcsoportot az ún. „Long Covid Synd-
rome”-nak, vagy hosszú Covid-19-nek nevezzük. Még azok 
is tapasztalhatnak hosszú távú tüneteket, akik enyhe vagy 
tünetmentes fertőzésen estek át. A hosszú Covid-19-szá-
mos tünete közül a szoma  kus tünetek melle   (légszomj, 
nehézlégzés, heves szívverés, mellkasi fájdalom, bőrkiü-
tések, gasztrointesz  nális tünetek, ízüle   fájdalom) álta-
lános tünetek jelentkeznek, melyek felve  k a közpon   
idegrendszer érinte  ségét is. Az alvászavar, álmatlanság, 
memória- és koncentrációs problémák, kogni  v diszfunk-
ció, szédülés rendkívüli fáradtság, fáradékonyság lehetnek 
tünetei az önállóan is megjelenő depressziónak és a szo-
rongásos megbetegedéseknek is. A perzisztáló ízlelés- és 
szaglásvesztés vagy –zavar, fülzúgás, fülfájás mint közpon   
idegrendszeri tünetek további diff erenciáldiagnosz  kai és 
következményes terápiás nehézséget jelenthetnek. 

DEPRESSZIÓ 
A depresszió (Major Depresszió, MD) az egyik leggyakoribb 
mentális betegség világszerte. A depresszió orvosi értelem-
ben ve   betegség és nem azonos a nem-kívánatos külső 
(környeze   és társadalmi) tényezők által okozo   rossz 
egyéni közérze  el. A major depressziós epizód (unipolá-
ris major depresszió és a bipoláris depressziós epizódja) 
a leggyakoribb pszichiátriai betegségek közé tartozik. 

Magyarországon minden ado   hónapban közel 200 000 
major depressziós beteggel kell számolni, akik közül 100 
depressziós páciensből 40–45 áll orvosi (gyógyszeres) 
kezelés ala  . A 2020–2021-es járvány időszakáról popu-
lációs adataink nincsenek. A háziorvosi praxisokban meg-
jelenő betegek közt a major depresszió gyakorisága való-
színűleg magasabb, mint a teljes népességben mért adatok 
(hazánkban például a praxisokban megjelenő betegeknek 
a 7,3%-a szenved aktuálisan major depressziós epizódban), 
és még magasabb ez az érték a szakellátásban. A házior-
vosoknál megjelenő betegek 6–10%-ánál diagnosz  zálható 
tehát valamilyen depresszív zavar. A megbetegedés a nők 
körében az életkor előrehaladtával, összességében kétszer 
gyakrabban fordul elő, mint férfi aknál. A depressziós tüne-
tegyü  eshez gyakran társulnak egyéb pszichiátriai kórké-
pek, pl. szorongásos betegségek, személyiség-, illetve szer-
használa   zavar. Mivel a depresszió a hangula   élet tartós, 
nega  v irányú változásával járó betegség, amelynek klinikai 
képét az aff ek  v, a kogni  v, a vegeta  v, illetve a szoma  kus 
tünetek, esetenként igen változatos kombinációja alkotja, 
így nem meglepő, hogy számos szoma  kus kórképben fon-
tos komorbid tényezőként szerepel. Többek közö   a kar-
diovaszkuláris betegségek, diabetes mellitus, légző és moz-
gásszervi kórképek esetén nő a prevalencia. A depresszió 
számos biológiai eltéréssel járhat együ   (például tartósan 
emelkede   kor  zol szin  el és csökkent szerotonin, norad-
renalin és dopamin forgalommal), és közvetlen oka lehet 
az emlékezőfunkciók romlásának, koncentrációs nehézsé-
gek, a fi gyelem fáradékonyságának és a klinikai kép sokszor 
demenciát utánoz. 

A depresszió az egyik leggyakoribb munkaképesség 
csökkenéséért felelős betegség. A depresszió megelőzése, 
felismerése és kezelése a koronavírus járvány ala   még 
fontosabbá vált. A Covid-19 járvány ala   megnövekedtek 
a stressz betegségek, a mentális fáradtság és a depresszió 
rizikófaktorai. Egyrészt a Covid-fertőzés és a hosszú-Co-
vid hozzájárulhat a depresszió kialakulásához, másrészt 
a meglévő major depressziós állapotot ronthatja. A men-
tális egészség megőrzése még fontosabbá vált a minden-
napokat illetően. 

Ahogy a bevezetőben látha  uk, a Covid-19 által okozo   
különböző szervrendszerekben jelentkező tünetcsoportok 
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és a MD közö   nagy á  edés van, ami az alapellátásban is 
diff erenciál-diagnosz  kai dilemmát okoz. A MD az öngyil-
kosság legfőbb rizikófaktora. Fontos a mielőbbi felisme-
rése és kezelése. A depresszió szűrésében és diagnosz  zá-
lásában nagy szerep jut a háziorvosoknak. 

A DEPRESSZIÓ FELISMERÉSE 
ÉS DIAGNOSZTIZÁLÁSA
A MD egyértelmű kritériumok alapján határozható meg. 
A depressziót emocionális, szoma  kus és magatartásbeli 
tünetek alko  ak, de nem minden betegnél fordul elő min-
den tünet. 

Mivel a betegek háromnegyede elsősorban szoma  -
kus tünetekre panaszkodik, ezek a tünetek a diagnosz  -
zálás akadályává válhatnak. A szoma  kus betegségben 
szenvedő betegeknél ötször ritkábban ismerik fel a major 
depressziót. A depresszió még ma is mindenü   aluldiag-
nosz  zált és alulkezelt betegség.

A depresszió két fő tünete a levert/nyomo   hangulat és 
az érdeklődés, örömre való képesség elvesztése, amelyek-
hez szoma  kus tünetek (pl. fáradtság, alvás- és étvágyza-
varok) és kogni  v zavarok (pl. koncentrációs, és emlékezet 
zavara, döntésképtelenség, önvádlás, halállal kapcsolatod 
gondolatok társulnak). 

A Betegségek Nemzetközi Osztálya (BNO-10) vagy 
DSM-5 szerint, ha legalább két héten át tapasztal a három 
kulcsfontosságú tünet közül legalább ke  őt (tartós szo-
morú hangulat; az érdeklődés és az örömérzés csökke-
nése; valamint az energia csökkenése és fáradtság mini-
mális erőfeszítése nyomán is), és legalább ke  őt tapasztal 
a hét másodlagos tünetei közül (csökkent koncentrálóké-
pesség és fi gyelem; bűnösség és értéktelenség érzése; az 
önértékelés és önbizalom csökkenése; az étvágy és a test-
súly változása; pesszimizmus és rágódás; öngyilkossági 
gondolat és cselekvés). 

DEPRESSZIÓ KEZELÉSE ÉS MEGELŐZÉSE
(A nem-gyógyszeres és gyógyszeres (an  depresszáns – 
AD) kezelés szempontjait az irodalomban idéze  , a közel-
múltban frissíte   szakmai irányelv tartalmazza)

Nem gyógyszeres terápiás lehetőségek 
1. Stresszkezelő tréningek 
  A stresszkezelő tréningek 10–16 órás tréningek, ame-

lyek kis csoportos (max. 20 fő) tréningprogramok, cél-
juk a stresszel való megbirkózás készségeit fejleszteni 
(pl. Williams-életkészségek program, h  p://www.elet-
keszsegek.hu/)

2. Pszichoterápiás módszerek, specifi kus pszichoterápiák 
  Többféle strukturált pszichoterápiás módszerről bizo-

nyosodo   be, hogy hatékony az unipoláris major 
depresszió kezelésében. A két leggyakrabban használt 
pszichoterápia a kogni  v viselkedésterápia és interper-
szonális pszichoterápia. Újabban az ún. személyes jelen-
lét (Mindfullness) irányzat is teret kap.

A mai terápiás lehetőségek birtokában depresz-
szív zavarok döntő többsége (akár háziorvosi szinten, 
pszichiátriai konzultációval) ambulánsan is eredmé-
nyesen kezelhető. Pszichoterápiát az arra képze   szak-
ember, pszichoterapeuta végezhet, de pl. a csoportos 
háziorvosi praxis részeként klinikai szakpszichológus 
segíthe   a folyamatot. 

3.  A pszichoedukáció, a beteg, valamint beleegyezésével 
családtagjai, hozzátartozói, barátai, munkatársai felvilá-
gosítása, „képzése”. 

4.  Fizikai ak  vitás: az intenzív testmozgás, pl. futás, vagy 
az ütővel végze   sport bizonyíto  an segít a fi zikai és 
mentális egészség megőrzésében, az enyhe, középsú-
lyos depressziós tünetek csökkentésében. Léteznek 
ellátó rendszerek, ahol a fi zikai ak  vitást a háziorvos 
receptre ’írja fel’. 

5.  Alvásmegvonás: a MD kiegészítő terápiája, melyet szak-
orvosi ellenőrzéssel lehet végezni. Fél-éjszakás és teljes 
éjszakás formája van. A páciens korábban kel fel, illetve 
nem fekszik le, és a következő napon végig fent van. 
Hatékony módszer lehet.

6.  Fényterápia: téli, szezonális depressziós és más depresz-
sziós formák, mint pl. a perinatális depresszió rendsze-
rint kiegészítő terápiás eljárása. 20–120 percet olvas-
nak szórt fényben, 10 000 Lux speciális lámpák melle  . 

7.  Elektrokonvulzív kezelés relaxációban. Főbb indikációs 
területe a terápia rezisztens MD, amely a hagyomá-
nyos kezelésre nem reagáló (gyógyszer, pszichoterápia) 
súlyos állapotok kezelésére szolgál. Szakorvos indikálja. 

8.  Transzmagne  kus Mágneses S  muláció (TMS) – 10–30 
alkalommal célzo   agyi területek elektromágneses 
ingerlése, hazánkban most kezd elterjedni. 

Gyógyszeres terápiás lehetőségek
An  depresszív gyógyszerek hatékonyak a depresszió keze-
lésében, de nem minden esetben. A gyógyszer szedéséről 
a kezelőorvos és a páciens közösen döntenek. A gyógyszer 
kiválasztását befolyásolják a beteg tünetei, preferenciái, 
lehetséges gyógyszerkölcsönhatások és -mellékhatások. 
Minél hosszabb ideig tart a kezeletlen depresszió, annál 
nagyobb a kockázat, hogy az an  depresszívumokra ado   
terápiás válasz kevésbé lesz hatékony.
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Amennyiben a beteg kezelését önálló farmako- vagy pszi-
choterápiával kezdtük el, de kb. 3–6 hét után sem mutatko-
zik érdemi javulás, vagy nem kerül remisszióba a páciens, 
érdemes pszichiáter szakorvos véleményét kérni. Ebben az 
esetben leggyakrabban terápiás kombinációk következnek 
(pszichoterápia+farmakoterápia a leggyakoribb).

A Covid-19 hullámai és azt követően tapasztaltuk, hogy 
a „hagyományos” kezelési protokollokban alkalmazo   
AD-ok alig vagy kevésbé voltak hatékonyak (szakértői véle-
mény szint). További kutatási evidenciák szükségesek meg-
határozni, az indokot, illetve azt, hogy mely AD-ok lehet-
nek hatékonyabbak.

DEPRESSZIÓ MEGELŐZÉSE 
A depresszió megjelenése nem előzhető meg teljesen, 
mivel a vulnerabilitás gene  kailag is kódolt, de megelőzést 
a környeze   tényezők, mentálhigiéné és egészséges élet-
mód segí  k. 

A megelőzés fő szempontjai
•  Egészséges stressz kezelő megküzdési technikák alkal-

mazása pl. meditáció és joga alkalmazása
•  Megfelelő alvás mennyiség
•  Egészséges táplálkozás 
•  Rendszeres testmozgás, a sport jótékony szerepe köztu-

do   a depressziót illetően
•  Családdal és a barátokkal való kapcsolat és rendszeres 

kommunikáció

•  Rendszeres orvosi ellenőrzés
•  Pszichoterápia alkalmazása – önismeret fejlesztése
•  Alkohol kerülése vagy mértékletes fogyasztása 
•  Extrém stressz kerülése, ha lehetséges 
•  Amikor a páciens észleli a tünetek megjelenését azonnal 

forduljon orvoshoz, szakemberhez, ne várjon.

MENTÁLIS FÁRADTSÁG MF
Különösen a Covid-19 járvány ala   fontossá vált, hogy az 
egészségügyben dolgozók, valamint a háziorvosok meg 
tudják különböztetni a depressziót a mentális fáradtság-
tól. Egyes tünetek nagyon hasonlóak, á  edések vannak. 
A MF há  erében depresszió vagy kiégés is állhat és ezért 
a mielőbbi felismerése és kezelése klinikus bevonásával 
nagyon fontos. 

MENTÁLIS FÁRADTSÁG FORMÁI ÉS TÜNETEI
A mentális fáradtság hasonlít a fi zikai kimerültségre, ame-
lyet egy hosszú edzés után tapasztal az ember. A fáradt-
ság mindkét formája hosszú időn át tartó kemény munka 
eredménye, kevés pihenés nélkül. Az első esetben a men-
tálisan fárad el az ember az utóbbi esetben pedig az izmai 
fáradnak el. A mentális fáradtság mindennapos jelenség. 
Ha túl sok döntést kell hozni vagy túl sok információ árad 
felénk, vagy éppen nincs lehetőségünk a pihenésre, akkor 
mentális kimerültség léphet fel. Az is előfordulhat, hogy 
krónikus betegség vagy depresszió áll a mentális kimerült-
ség há  erében. 

Mentális fáradtság Depresszió 

Az energia csökkenése és fáradtság minimális erőfeszítése nyomán is. Tartós szomorú hangulat; az érdeklődés és az örömérzés csökkenése; 
valamint az energia csökkenése és fáradtság minimális erőfeszítése 
nyomán is vagy hipomán tünetek előfordulhatnak. 

Szorongás: idegesnek érzi magát Szorongásos tünetek súlyos esetben vitális szorongás. 

Túlzo   érzékenység: türelmetlennek érzi magát és apróságok mia   
dühös lesz.

Túlzo   érzékenység vagy apá  a. 

Szoma  kus tünetek (pl. fáradtság, alvás-, és étvágyzavarok) Szoma  kus tünetek (pl. fáradtság, alvás-, és étvágyzavarok)

Álmatlanság: az alvás ciklus (túl kevés vagy túl sok) befolyásolja 
a mentális egészségünket.

Alvás zavar (túl kevés vagy túl sok). Elalvási vagy átalvási nehézségek. 

Rendszertelen étrend. Csökkent vagy fokozo   étvágy. 

Kogni  v zavarok:
•  Koncentrációs nehézségek: nem tud fi gyelni.
•  Memória problémák: nem emlékszik a páciens dolgokra.
•  Döntési nehézségek

Kogni  v zavarok: 
•  Tartós koncentrációs nehézségek: nem tud fi gyelni.
•  Tartós memória problémák: nem emlékszik a páciens dolgokra.
•  Önvádlás, halállal kapcsolatos gondolatok társulnak
•  Döntési képtelenség

Változó időtartam. A tüneteknek egyértelműen két hétnél tovább kell tartaniuk.

Az emberi kapcsolatok és a munka terén funkcióromlás tapasztalható, 
de nem kritérium.

Az emberi kapcsolatok és a munka terén funkcióromlás tapasztalható. 
Fennálló kritérium lehet.

1. táblázat: A depresszió és mentális fáradtság tünet összehasonlítása
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A MENTÁLIS FÁRADTSÁG MEGELŐZÉSE 
ÉS KEZELÉSE 
A MF és a MD (major depresszió) kezelés és megelőzése 
közö   számos á  edés van, de a MD betegség, amely nem 
csupán életmód, életviteli változást igényel, hanem gyak-
ran medikális kezelést. 

Szempontok és javaslatok a megelőzéshez, 
megoldáshoz: 
1.  A környezet rendben tartása. A koncentrációt és men-

tális fáradtságot befolyásolja, ha rendetlen az o  hona 
vagy irodája. 

2.  Tudjon nemet mondani, ne vállalja túl magát. Ha túl 
vállalja magát az befolyásolja, hogy egyszerre mennyi 
információt tud feldolgozni. 

3.  Húzza meg a határokat a munka és az o  honi élet 
közö  . A munka és az o  honi élet közö    határok be 
nem tartása mentális fáradtságot eredményez. Tájé-
koztassa a kollégáit, hogyha már nincs online és befe-
jezte aznapra a munkát. Ez ru  nt és struktúrát hoz létre 
a napi ritmusban, amely csökken   a stresszt. 

4.  Ne csináljon egyszerre sok dolgot. Egyszerre egy fela-
datra összpontosítson, ez segít a mentális fáradtság 
megelőzésében es az op  mális munka teljesítésében. 

5.  Gyakran tartson szünetet. Az izmaihoz hasonlóan az 
agyának is pihennie és regenerálódnia kell az intenzív 
munkától. Tartson óránként pár perc szünetet. Felállás 
az asztaltól, nyújtózkodás és egy kis séta előnyös lehet. 

6.  Vonuljon el néhány napra, csendes, nyugodt környe-
zetbe, ahol lazítani tud. 

7.  Menjen ki a szabadba. Fák közö   vagy a parkban fel 
tudunk frissülni és tudjuk regenerálni az agyunkat 
(kertészkedés, vízparton, vízesésnél való tartózkodás, 
pihenés, madárcsicsergés, természe  el való kapcsolat). 
Ökopszichológiai hatások érvényesítése.

ÖSSZEFOGLALÁS
A háziorvosi gyakorlatban a depresszió szűrése, az öngyil-
kossági kockázat felismerése, gyanú esetén a beteg szak-
orvoshoz irányítása, hosszútávon a beteg gondozása 
op  mális esetben pszichiáter szakorvossal, klinikai szak-
pszichológussal történő együ  működésben a háziorvosok 
egyik feladata. Erre a formálódó csoport-praxisok elmélet-
ben lehetőséget nyújthatnak. Az alapellátásban történő 
depresszió szűréssel kapcsolatban több hazai irodalom áll 
rendelkezésre, amelyben megtalálhatók a szűrésre java-
solt tesztek, 9- tételes Beck kérdőív és az ún. PHQ-9 kér-
dőív is. 

A mindennapi klinikai gyakorlatban a mentális fáradt-
ság (MF) és a MD elkülönítése fontos, a tünetek á  edése 
mia   is Mindkét tünetcsoportot célszerű kezelni, megol-
dásokat, terápiát javasolni a pácienssel való együ  műkö-
désben, mert a különösen a Covid-19 érában jelentkező 
MF a MD egyik rizikófaktora is.
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