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A könyv az egész ség szo ron gás és hi po chond ria té ma kör ét tár gyal ja, ami nap ja ink ban kor sze -
r! té ma. Az egész ség szo ron gás egész ség gel kap cso la tos túl zott ag go dal ma kat ta kar; hát te ré -
ben tes ti ér ze tek re vo nat ko zó túl zó fé lel mek áll nak, me lyek kö vet kez té ben haj la mo sít ar ra,
hogy a sze mély a nor mál tes ti ér ze te ket (sú lyos) be teg ség re uta ló jel ként ér tel mez ze. Je len
könyv egy jól ért he t" ös  sze fog la ló ja a té má nak, mely ben a szer z"k át te kin tik az egész ség szo -
ron gás prob lé ma kö rét a di ag nosz ti ká tól kezd ve egé szen a ke ze lé si le he t" sé ge kig. Olyan gya -
kor la ti ta ná cso kat, eset le írá so kat, te ra pe u ta-be teg pár be szé de ket is tar tal maz, me lyek se gít sé -
gé vel kön  nyen el sa já tít ha tók a te rá pi ás ke ze lés hez szük sé ges kész sé gek. 

A könyv az Advances in Psychotherapy: Evidence-Based Practice so ro zat leg újabb, 2011
ja nu ár já ban meg je lent tag ja. A vi sel ke dés vál to zás pszi cho ló gi ai alap ja i ra épít, meg ér té sé hez
szük sé ges va la men  nyi pszi cho ló gi ai alap is me ret is. El s" sor ban pszi cho ló gu sok nak, pszi chiá -
te rek nek, or vo sok nak, ápo lók nak, as  szisz ten sek nek, szo ci á lis mun ká sok nak, hall ga tók nak és
olyan egész ség ügyi dol go zók nak ké szült, akik ta lál koz tak már or vo si lag meg ma gya rá zat lan
tü ne tek kel. 

Saj nos egy el" re csak an gol nyel ven kap ha tó, de kön  nyen ol vas ha tó, ér de kes, és akár ke -
ze lé si út mu ta tó ként is hasz nál ha tó az egész ség szo ron gás kog ni tív vi sel ke dés te rá pi á já hoz. 
A könyv kül le mét te kint ve sem egy „ne héz” ol vas mány, pu ha kö té s!, ki lenc ven négy ol da las,
de lé nyeg re tö r" és hasz nos in for má ci ó kat tar tal maz. A két szer z" már ko ráb ban is je len te tett
meg köny vet egész ség szo ron gás és hi po chond ria té má ban (Treatment of Health Anxiety and
Hypochondriasis: A Biopsychosocial Approach, 2008). Jonathan S. Abramovitz, az Anxiety
and Stress Disorders Clinik igaz ga tó ja és pro fes  szo ra az észak-karolinai egye te men. Ne vé hez
tíz könyv és több mint száz pub li ká ció köt he t" az egész ség szo ron gás és a kap cso ló dó za va -
rok te rén. Társ szer kesz t" ként dol go zik a Behaviour Research and Therapy és a Jo ur nal of
Cognitive Psychotherapy fo lyó irat nál. Autumn E. Braddock, kli ni kai egész ség pszi cho ló gus,
szak te rü le te a szo ron gá sos za va rok kog ni tív vi sel ke dés te rá pi á ja. Több pub li ká ció és ku ta tás
f! z" dik a ne vé hez, el s" sor ban egész ség ügyi po pu lá ció szo ron gás vizs gá la ta te rén.

A könyv tar tal mi lag öt fe je zet re osz lik, ezen be lül to váb bi al fe je ze tek te szik még át te kint he -
t"b bé a té mát. Az el s" fe je zet Az egész ség szo ron gás le írá sa (Description of Health Anxiety), mely -
ben a szer z"k de fi ni ál ják és fo gal mi ke ret be he lye zik a hi po chond ri át és az egész ség szo ron gást.
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A hi po chond ria a DSM-IV di ag nosz ti kai kri té ri um rend szer ben is meg je le nik, vi szont az egész -
ség szo ron gás nem, mi vel az nem egy di ag nó zis. Ezt sok fé le meg je le né si for má ja is iga zol ja.
A dif fe ren ci ál di ag nó zis al fe je zet be mu tat ja, hogy mi lyen más za va rok tól kell meg kü lön böz -
tet nünk az egész ség szo ron gást (pl. szomatizációs za var, deluzív za var, spe ci fi kus fó bi ák, pá -
nik za var, kény sze res za var, ge ne ra li zált szo ron gás za var és fáj da lom za var). To váb bá egy 
– a DSM-V ál tal kí nált – új, egy sé ges fo gal mi ke re tet és di ag nó zist ajánl: a Komp lex Szoma -
ti kus Tü net za vart (CSSD). A di ag nosz ti ka meg kön  nyí té sé hez a Di ag nosz ti kai fo lya mat és doku -
men tá ció cí m! al fe je zet kí nál kü lön fé le al ter na tí vá kat: struk tu rált és fé lig struk tu rált di ag nosz -
ti kai in ter jút és ön be szá mo lós kér d" íve ket. A má so dik fe je zet az Egsézségszorongás el mé le tei
és mo dell jei (Theories and Models of Health Anxiety). A szer z"k a fe je zet ben el mé le ti hát tér -
be ágyaz va tár gyal ják az egész ség szo ron gás ki ala ku lá sát, majd Beck (1976) kog ni tív mo dell -
jé vel ma gya ráz zák a fo lya ma tot. To váb bi al fe je ze tek fog lal koz nak az egész ség szo ron gást fenn -
tar tó té nye z"k kel, ezen be lül pszi cho ló gi ai, kog ni tív és vi sel ke dé ses fak to rok kal. A szer z"k a
prob lé ma kör ér tel me zé sé hez az egész ség biopszichoszociális mo dell jét hív ják segít sé gül,
ezzel ki ala kít ják a ha té kony ke ze lés (kog ni tív vi sel ke dés te rá pia) alap ja it. A har ma dik fe je zet,
a Di ag nó zis és a ke ze lés in di ká ci ói (Diagnosis and Treatment Indications) ke re tet biz to sít a tü -
ne tek di ag nosz ti kus ér té ke lé sé hez és be te kin tést nyújt az egész ség szo ron gás ke ze lé sé nek
pszi cho ló gi ai meg kö ze lí té sé be. 

Az el s" né hány al fe je zet lé nye gé ben a pá ci ens sel tör té n" el s" ta lál ko zás hoz kí nál gya kor -
la ti ta ná cso kat. Ki emel ten tár gyal ja a kli ni kai in ter jú kér dés kö rét, mely nek so rán hang sú lyoz -
za a kór el"z mény, a pa na szok, a han gu lat, a szo ci á lis m! kö dés mód, az el" ze tes ke ze lé sek és
csa lá di anam né zis te rü le te it. Kö vet ke z" lé pés ként két fé le ha té kony ke ze lé si mó dot ajánl 
– a kog ni tív vi sel ke dés te rá pi át és a farmakoterápiát (SSRI sze rek) –, majd tár gyal ja mind kett"
el" nye it és hát rá nya it. Mi vel a könyv to váb bi ré szé ben a kog ni tív vi sel ke dés te rá pia és al kal -
ma zá sa ke rül el" tér be, az utol só né hány al fe je zet en nek be ve ze té sé hez nyújt se gít sé get.
Gyakor la ti ta ná cso kat ad a be teg el len ál lá sá nak le küz dé sé re és a pá ci ens sa ját, te rá pia mel lett
szó ló ér ve i nek ki ala kí tá sá ra. A ne gye dik fe je zet, a Ke ze lés (Treatment) cí m! a leg hos  szabb az
ös  szes kö zül. Se gít sé get nyújt egy egész ség szo ron gás ra sza bott kog ni tív vi sel ke dés te rá pi ás
prog ram meg ter ve zé sé hez. A hang súly in kább az egyes te rá pi ás stra té gi ák el sa já tí tá sán van,
mint az aján lott struk tú ra pont ról pont ra tör té n" be tar tá sán. A fe je zet ele jén a szer z"k aján la -
nak egy te rá pi ás ülés struk tú rát, majd az egyes al fe je ze tek ben en nek meg fe le l" en tár gyal nak
min den fon tos lé pést. El" ször az egész ség szo ron gás tü ne te i nek funk ci o ná lis ér té ke lé sét em -
lí ti, mely ben cé lul t! zi ki a triggerek, kog ni tív jel lem z"k és a vi sel ke dé ses vá la szok azo no sí -
tá sát. A kö vet ke z" lé pés ben az ön mo ni to ro zás sze re pét hang sú lyoz za, majd a pszichoedukáció
fon tos sá gá ról be szél, f" ként a biopszichoszociális meg kö ze lí tés meg ala po zá sa te rén. A fe je -
zet kö ze pén tár gyal ja a kog ni tív vi sel ke dés te rá pi ás tech ni ká kat, vé gül pe dig a ke ze lés köz ben
fel me rü l" noncompliance prob lé má kat. A szer z"k min den lé pést szem lé le te sen mu tat nak be,
a gya kor la ti al kal ma zást meg kön  nyí tik a szö veg be ágya zott te ra pe u ta-be teg pár be széd pél dák,
va la mint a szür ke ke ret be fog lalt kli ni kai ta ná csok. 

Az ötö dik fe je zet egy Eset be mu ta tás (Case Vignette), ami na gyon hasz nos az is me re tek
gya kor lat ba ül te té se szem pont já ból. A fe je zet a szer z"k egy egész ség szo ron gá sos be te gé nek
pél dá ját tar tal maz za, aki ami att ag gó dott, hogy b"r rák ban fog meg hal ni. A tör té ne tet vé gig -
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kö vet het jük az anam né zis t"l kezd ve a biopszichoszociális át ke re te zé sen ke resz tül egé szen 
a te rá pi ás fo lya ma tig. A kö te tet to váb bi ol vas má nyok aján lá sa zár ja, il let ve a mel lék le tek ben
tizen két kog ni tív vi sel ke dés te rá pi ás gya kor lat ban hasz ná la tos esz közt ta lál ha tunk. Van köz -
tük funk ci o ná lis ér té ke l" !r lap, tü net nap ló, !r lap a tes ti tü ne tek mo ni to ro zá sá hoz, to váb bá
handoutok a pszichoedukációhoz stb. Ezek mind jól hasz nál ha tó ak a te rá pi ás fo lya mat ban.

Ös  szes sé gé ben el mond ha tó, hogy az egész ség szo ron gás vál to za tos ké pet mu tat hat, de a
könyv jól hasz nál ha tó a kü lön fé le egész ség gel kap cso la tos ag go dal mak ke ze lé sé re kog ni tív
vi sel ke dés te rá pi ás gya kor lat ban. Az Advaces in Psychotherapy: Evidence Based Practice
soro zat lé nye ge el s" sor ban a gya kor la ti al kal maz ha tó ság. Cél ja, hogy gya kor la ti, el mé le ti leg
meg ala po zott ke ze lé si út mu ta tót nyújt son, ami hasz nál ha tó a kli ni kai gya kor lat ban; mind ezt
„ol va só ba rát” for má ban. A könyv jól struk tu rált, kö vet he t", át te kint he t", és re le váns a va ló -
sá gos gya kor lat tal. Tar tal ma és jel le ge mi att el s" sor ban pszi cho ló gu sok nak, pszi chi á te rek nek,
pszichoterapeutáknak, pszi cho ló gus hall ga tók nak és olyan ér dek l" d"k nek aján lom, akik va la -
men  nyi el" ze tes tu dás sal ren del kez nek az egész ség szo ron gás és a kog ni tív vi sel ke dés te rá pia
te rén.
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