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PÉTER LÁSZLÓ ‒ URBÁN NÓRA1 

Depresszió és szív-érrendszeri betegségek összefüggései a 
katonanők vonatkozásában 

Conrrelation of depression, and cardiovascular disease in the 
aspect of female soldiers 

Absztrakt 

A NATO csatlakozáshoz vezető, illetőleg azzal párhuzamosan érlelődő társadalmi 

változások következményeként az egészséghez és annak megtartásához fűződő 

jog a honi fegyveres erőn belül is jelentősen felértékelődött. A haderő rendeltetés-

szerű működésének szabályosan előfeltételévé vált a megfelelő szaktudással 

rendelkező, felkészített személyi állomány egészsége, és egészségének fenntar-

tása, megőrzése. A harci feladatok végrehajtásának sikeressége múlhat azon, 

hogy megfelelően kiválasztott és felkészített, a különleges körülményekhez al-

kalmazkodni képes katona teljesítsen szolgálatot. Ennek eléréséhez azonban 

nem csupán a missziót teljesítő katonáknak van komoly feladata, hanem a 

haderővédelemi feladatokat ellátó honvéd egészségügynek is. A nemzetközi kuta-

tások és irodalmak áttekintése után azt mondhatjuk, hogy a depresszió előfordu-

lása a különböző hadseregekben magas. Különösen igaz ez nők esetében, mivel 

a depresszió prevalenciája körükben 2-3-szor gyakoribb. A mai modern haderő-

ben egyre nagyobb arányban képviselteti magát a gyengébbik nem (átlagosan 

20%), ezért a depresszió, illetve a következményes öngyilkosság vizsgálata, kuta-

tása alapvető a katonapszichiáterek, katonapszichológusok számára. 

Kulcsszavak: depresszió, CVmegbetegedések,katonanők 

Abstract 

Leading to jon NATO and parallel maturing social changse as a consequence of 

the right to health and to keep it has been significantly strengthened in the armed 

forces. The proper operation of military rule, a prerequisite to switch to the 

appropriate specialist knowledge, the health of the trained staff and it’s 
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preservation. The implementation of combat tasks success may depend on how 

properly selected and trained, able to adapt to specific conditions soldiers operate 

on. To achieve this not just soldiers performing the mission has a serious task, but 

also supply the force protection tasks in military health care as well. After the 

international research and literature review, we can say that the incidence of 

depression is high in various armies. This is especially true for women, since the 

prevalence of depression among two to three times more common. In today's 

modern armed forces represented a growing proportion of the weaker sex 

(average 20%), so the depression and subsequent suicide examine the 

fundamental research military psychologists. 

Keywords: depression, CVdiseases, female soldiers 

A NATO csatlakozáshoz vezető, illetőleg azzal párhuzamosan érlelődő társadalmi változá-

sok következményeként az egészséghez és annak megtartásához fűződő jog a honi fegy-

veres erőn belül is jelentősen felértékelődött. A haderő rendeltetésszerű működésének 

szabályosan előfeltételévé vált a megfelelő szaktudással rendelkező, felkészített személyi 

állomány egészsége, és egészségének fenntartása, megőrzése. Az eszközök, képessé-

gek, amelyekkel mindez megvalósítható, a honvéd egészségügy eszköztárába tartoznak. 

Az utóbbi évtizedekben a megelőzés, a gyógyítás, valamint az életfunkciók ellenőrzése, 

fenntartása, a katona műveleti területről történő evakuációja, szolgálatra alkalmassá tétele, 

mint a társadalom biztonságérzete szempontjából nélkülözhetetlen katonaorvosi teendők 

évről-évre egyre inkább reflektorfénybe kerülnek mind a hadseregen belüli, mind az össz-

társadalmi szintű egyeztetéseken. [22] 

A katonai szolgálat változása, a harcos szerepkörének átértékelődése korunk fegyveres 

erőinek legértékesebb „alapanyagává” magát a katonát, a sokszínű személyiséggel, saját-

ságos egyéniséggel rendelkező egyedi embert teszi. [31] A sokoldalúan képzett, egyre 

specializáltabb feladatokat ellátó, egyediségének köszönhetően sajátságos problémameg-

oldó képességgel rendelkező állomány tagjának még az átmenetileg megvalósuló, ideigle-

nes katonai szolgálatra történő alkalmatlansága is már a harci képességek súlyos fokú 

veszteségét jelentheti.  

Életfunkcióinak, egészségének megőrzése, fenntartása, ellenőrzése, betegségeinek 

megelőzése, szükség esetén gyógyítása, majd mielőbb szolgálatra alkalmassá tétele, a 

katonaorvoslás kiemelt, napjainkra egyre inkább nagyra értékelt feladata. [23, 32] A sze-

mélyi állomány alkalmasságának fenntartása, vagy szolgálatba történő mielőbbi visszaállí-

tása elemi katonai érdek. 

A harci feladatok végrehajtásának sikeressége múlhat azon, hogy megfelelően kivá-

lasztott és felkészített, a különleges körülményekhez alkalmazkodni képes katona teljesít-

sen szolgálatot. Ennek eléréséhez azonban nem csupán a missziót teljesítő katonáknak 

van komoly feladata, hanem a haderővédelemi feladatokat ellátó honvéd egészségügynek 

is. 
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Különösen fontos a nők szerepére kitérni, hiszen tudjuk, hogy a depresszió előfordulá-

sa erős nemi különbségeket mutat, nők esetében 2-3-szoros prevalenciáról beszélhetünk. 

[1, 25] Mivel a nők aránya szignifikánsan emelkedik a hadseregeken belül (ez nemzetközi 

trend), a depresszió vizsgálata, megelőzése felértékelődik. 

A Magyar Honvédségben (de nemzetközi adatok alapján is), a nők száma a különböző 

beosztásokban folyamatosan emelkedik. A haderőreform, a munkaerőpiaci helyzet, vala-

mint az utóbbi években a gazdasági válság hatására egyre több nő jelentkezik katonai 

oktatási intézményekbe, vállal munkát a Magyar Honvédség kötelékében. Évről évre emel-

kedik azon fiatal nők száma, akik hivatásos vagy szerződéses tisztként, tiszthelyettesként, 

vagy szerződéses tisztesként képzelik el jövőjüket. [24,26, 33] Az újfajta kihívások, vala-

mint a férfi-, női dolgozók változó aránya szükségessé teszi a nemek közti különbségek 

átfogó tanulmányozását és kutatását is. 

Jelenlegi adatok és felmérések szerint a Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítő 

nők összlétszáma az elmúlt 4-5 évben 16%-ról 20%-ra emelkedett, mely főként a szerző-

déses tiszthelyettesi és tisztesi állománykategóriában jelentkezik.  

 

 

1.ábra: A nők emelkedő aránya értékes képességekkel és kvalitásokkal gazdagítja a honvédelmet 

(Forrás: http://www.haborumuveszete.hu/regi-art-of-war/5177-katonanok-8211-2013.-marcius-8) 

 

A kardiovaszkuláris betegségek (KVB) világszerte a vezető halálokok közé tartoznak. A 

KSH 2010-es adatai szerint Magyarországon a mortalitás 50,5%-áért a keringési rendszer 

betegségei voltak felelősek, melyek hátterében életmódbeli (dohányzás, alkoholfogyasztás, 

http://www.haborumuveszete.hu/regi-art-of-war/5177-katonanok-8211-2013.-marcius-8
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kedvezőtlen táplálkozási szokások, fizikai inaktivitás) és pszichoszociális tényezők álltak. A 

kardiovaszkuláris betegségekben meghaltak 55%-a nő, míg 45%-a férfi. [2] 

A katonanők aránya a hadseregen belül folyamatosan növekszik, hazánkban az egyik 

legmagasabb, 20% körüli. 

Az USA-ban bekövetkezett összes haláleset 38%-áért a KVB voltak felelősek 2001-

ben, míg Európában az összes haláleset kb. 32%-a mögött állt KVB. Évente világszerte 17 

millió, az Amerikai Egyesült Államokban kb. évi 950 ezer ember hal meg KVB következté-

ben. A mortalitás nagyobb nők esetében, ez valószínűleg magasabb átlagéletkorukkal van 

összefüggésben (a KVB gyakorisága az életkor előrehaladtával ugrásszerűen megnő). [3] 

A KVB gyakoribbak az afroamerikaiak körében, főleg fiatalabb életkorban. Az USA-ban a 

KVB kapcsán felmerült direkt és indirekt költségek összege kb. 386 milliárd dollárt tett ki 

2004-ben.  

A depresszió a KVB-hez hasonlóan szintén népbetegségnek tekinthető, a major dep-

resszió élettartam prevalenciája 5-17%-ra tehető. A depresszió az USA-ban évente kb. 17 

millió embert érint, és évi 43 milliárd dollárt tesznek ki a depresszió kapcsán felmerülő 

költségek. [4, 27] 

A KVB és a depresszió a nyugati világ két legnagyobb közegészségügyi problémájának 

tekinthető, megelőzésük és megfelelő kezelésük alapvető feladat. 

Több bizonyíték van arra vonatkozólag, hogy a depresszió növeli a KVB és a kardiális 

mortalitás kockázatát. Egy 1937-es vizsgálat adatai szerint „involúciós melankóliában” a 

kardiovaszkuláris halálozás nőknél 6,8-szor, míg férfiaknál 6-szor gyakoribb volt az átlag-

populációval összehasonlítva. [5] Az első tudományos vizsgálatot egy dán epidemiológus 

írta le, aki azt bizonyította, hogy az unipoláris és bipoláris depressziós betegek sokkal 

gyakrabban halnak meg szívbetegségekben, összehasonlítva az átlag dán populációval. A 

koronáriabeteg depressziósok kardiális betegségének prognózisa rosszabb, mint a nem 

depressziós betegeké. Ez az összefüggés bizonyított miokardiális infarktuson átesett, ins-

tabil anginás, bypass műtéten átesettek és szívelégtelenségben szenvedők között is. Egy 

korábbi vizsgálatba 222 infarktuson átesett depressziós beteget vontak be, akiket aztán 6 

hónapig monitoroztak. Eredményeik szerint a depressziós betegeknek 3,5-szer magasabb 

volt a mortalitása a nem depressziósokkal összehasonlítva. [6] 
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2. ábra: Depressziós betegek és nem depressziósok halálozási aránya  

(Forrás: Frasure-Smith N, Lesperance F, Talajic M: Depression following myocardial infarction. Impact 

on 6-month survival. JAMA 1993; 270: 1819–1825.) 

 

Az összefüggés azonban nemcsak a major depressziós betegekre igaz, hiszen a kevésbé 

súlyos tünetekkel rendelkezők esetében is emelkedettebb kardiális mortalitást találunk. 

Minél súlyosabb a depresszió, annál nagyobb a KVB kialakulásának rizikója. [7] A depresz-

szió azonban nem csak a KVB kialakulásának kockázatát növeli, hanem az isémiás stroke 

és a következményes halálozás valószínűségét is.  

Az ENRICHD (Enhanced Recovery in Coronary Heart Disease) vizsgálatba 1853 dep-

ressziós beteget vontak be, akik szívinfarktuson estek át. A vizsgálat randomizált és kont-

rollált volt, melyet a Nemzeti Szív, Tüdő és Vér Intézet (National Heart, Lung and Blood 

Institute) szponzorált. [8] Arra kerestek választ, hogy az alkalmazott kognitív viselkedés 

terápia csökkenti-e a kardiovaszkuláris mortalitást. Eredményeik szerint a pszichoterápia 

mellett csak a depressziós tünetek javultak, de a kardiovaszkuláris mortalitás érdemben 

nem csökkent. A bevont betegek 20%-a antidepresszív gyógyszert is kapott, és közöttük 

statisztikailag szignifikáns módon csökkent a mortalitás és javultak a depressziós tünetek 

is. A SADHART (Sertraline Antidepressant Heart Attack Randomized Trial) vizsgálatba 369 

olyan depressziós beteget vontak be, akik vagy szívinfarktuson estek át, vagy instabil an-

ginájuk volt. A résztvevők vagy sertralint, vagy placebót kaptak. Eredményeik azt igazolták, 
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hogy a sertralin hatékony és biztonságos, valamint szignifikánsan csökkenti a következmé-

nyes kardiovaszkuláris mortalitást. 

 

 

3. ábra: Szívbetegség, depresszió és mortalitás (relatív rizikó)  

(Szerk.: Péter László Forrás: Penninx et al., Arc. Gen. Psychiatry 2001: 58; 221-227) 

 

A korai indulású depresszió csak hosszú évtizedek alatt alakítja ki a vaszkuláris elváltozá-

sokat, melyek aztán a későbbiekben súlyos szív és agyi (stroke) szövődményekhez vezet-

hetnek. [9] Van viszont egy másik csoportja is a depressziósoknak, akiknek betegsége 

jellegzetesen idősebb korban indul, és esetükben specifikus vaszkuláris elváltozásokat 

írtak le az agyban. [10, 11] Képalkotó eljárásokkal bizonyítottan fehérállomány 

hiperintenzitások detektálhatóak, melyek a hosszú ideje fennálló hipertónia következmé-

nyei. (A magas vérnyomás erekre gyakorolt negatív hatását pedig jól ismerjük.) Nem meg-

lepő módon ezek a betegek nem reagálnak az antidepresszív kezelésre, mivel betegségük 

hátterében döntően érelváltozások, semmint neurotranszmitter eltérések állnak, ezért ezt a 

depresszió típust ún. vaszkuláris depressziónak is nevezik. [12] 

A jelenlegi nemzetközi tanulmányok egyre gyakrabban számolnak be arról, hogy az ira-

ki és az afganisztáni háborúban szolgáló, harci bevetésekben résztvevő katonáknál nagy 

valószínűséggel alakul ki poszttraumás stresszbetegség és depresszió. [13] A Millenium 

Study során, amely talán az egyik legnagyobb prospektív tanulmány, 2001 és 2008 között 

követték nyomon az amerikai katonák külföldi (Irak, Afganisztán) szolgálata alatt, és azt 

követően a pszichés állapot alakulását. 55 000-ből 40 000 katona esetében – akik a misz-
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sziót megelőzően mentálisan egészségesek voltak – alakult ki depresszió. A misszióban 

szolgáló és a harci bevetésekben résztvevő katonáknál szignifikánsan nagyobb arányban 

jelentkezett depresszió, mint azoknál, akik nem vettek részt bevetésekben. Az 1980 után 

születettek, az alacsonyabb iskolai végzettségűek, a nem házasságban élők, a sorozottak 

esetében szintén nagyobb volt a depresszió kialakulási valószínűsége. [21, 29] A „katonai 

szívósság”, amely megfeleltethető a pszichológiai szívósság környezet specifikus változa-

tának, úgy tűnik, hogy egyfajta védőfaktorként járulhatott hozzá, hogy egyes esetekben a 

harci bevetésekben való részvétel ellenére sem alakult ki depresszió, illetve más pszichés 

betegség. A depresszió talán legsúlyosabb következménye az öngyilkosság, mely nemzet-

közi tanulmányok és adatok alapján az USA hadseregében a második leggyakoribb halál-

ok, de lényeges és gyakori az előfordulás az orosz és brit katonák között is. [14,15] 

Az alacsony szerotonin szint összefüggést mutat az öngyilkossággal, különösen a 

violens (agresszív) formákkal. Tudjuk azt, hogy a depresszió kialakulásában is szerepet 

játszik a szerotonin, így nagy valószínűséggel mondhatjuk, hogy az öngyilkosságok hátte-

rében majdnem mindig depressziót is keresni kell. [16] 

 

4. ábra: számú ábra: Szerotonin szint és violens öngyilkosság  

(Szerk.: Péter László Forrás: http://autismodiario.org: Biological explanations of aggression) 

 

Az Amerikai Egyesült Államokban már kidolgoztak egy komplex prevenciós programot, 

hogy segítsék a harci stressz feldolgozását, a depressziós tünetek csökkentését, melynek 

során az öngyilkosság megelőzésére különösen nagy hangsúlyt helyeztek. Ezt az úgyne-

http://autismodiario.org/
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vezett visszaillesztő programot a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja is a megfe-

lelő változtatásokkal igyekezett adaptálni a misszióból hazaérkező katonák ellátására. 

Nem mehetünk el szó nélkül a rendszerből frissen kikerült, illetve nyugdíjas katonák 

mellett sem, hiszen Magyarországon lényegesen nagyobb populációt reprezentálnak az 

aktív állománnyal összehasonlítva. A Magyar Honvédség haderőreformjának következté-

ben több ezren távoztak az állományból, sokan közülük szolgálati nyugdíjba kerültek, de a 

nagy többségnek egyszerűen csak megszűnt a beosztása, és jelenleg szolgálati járadék-

ban részesülnek. A 25-30 év szolgálati viszony után, 40-55 évesen nem egyszerű ismétel-

ten elhelyezkedni a civil szférában, főleg úgy, hogy megfelelő szakképesítéssel, tudással 

sokan nem is rendelkeznek. Ráadásul az új foglalkoztatási törvények miatt hivatalosan 

nem is tudnak elhelyezkedni, mert akkor elveszítenék a járadékukat. Légüres térbe kerü l-

nek, a mindennapos rutin eltűnik életükből, nem tudnak magukkal mit kezdeni, családi, 

baráti kapcsolataik is megromolhatnak. Ha ez az állapot hosszú ideig fennáll, akkor köny-

nyen megjelenhetnek depressziós tünetek, melyek akár öngyilkosságba is torkollhatnak. A 

Magyar Honvédség által kidolgozott rekonverziós programra égetőbb szükség lenne, mint 

korábban bármikor, hogy ennek a viszonylag fiatal, tettre kész populációnak megfelelő 

munkát, megélhetést tudjon biztosítani, illetve, hogy a fentebb részletezett betegségeket el 

tudják kerülni, meg tudják előzni. [17] A Magyar Honvédség talán legnagyobb létszámú 

populációja a ténylegesen nyugdíjas korosztály. Az életkor előrehaladtával a különböző 

szomatikus betegségek előfordulása ugrásszerűen megnő (különös tekintettel a kardio-

vaszkuláris betegségekre), de a pszichés problémák is igen nagy számban jelennek meg. 

[18, 19] A különböző betegségek, a hozzátartozók, barátok halála, egyéb veszteségek, a 

reménytelenség, az anyagi problémák együttesen járulhatnak hozzá a depresszió kialaku-

lásához. [20, 28, 30] Mivel ez a korosztály sokszor már fizikailag sem egészséges, ezért a 

már korábban említett összefüggések esetükben hatványozottan fordulnak elő. 

A nemzetközi kutatások és irodalmak áttekintése után azt mondhatjuk, hogy a depresz-

szió előfordulása a különböző hadseregekben magas. Különösen igaz ez nők esetében, 

mivel a depresszió prevalenciája körükben 2-3-szor gyakoribb. A mai modern haderőben 

egyre nagyobb arányban képviselteti magát a gyengébbik nem (átlagosan 20%), ezért a 

depresszió, illetve a következményes öngyilkosság vizsgálata, kutatása alapvető a katona-

pszichiáterek, katonapszichológusok számára. 
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