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Bizonytalanság jellemzi az emberek életét lassan két 
éve, mióta a koronavírus világszintű járvánnyá nőtte ki 
magát. Rémült és türelmetlen várakozás járta át az em-
bereket, hogy legyen valami megoldás a helyzetre. Lett. 
Jöttek az oltások, velük pedig az újabb kételyek: ,,oltat-
ni vagy nem oltatni”?

Milyen egyszerű kérdés, mégis 
barátságokat, családokat zilál 
szét az erre adott válasz. Jelen 

írás célja kifejezetten az, hogy az ellensé-
geskedés lehetséges lélektani magyaráza-
tába nyújtson bepillantást, nem az oltás 
beadatása mellett vagy elleni érvelés. 

Csoporttagnak lenni jó
Ha jellemezni kell magunkat, szinte biztos, 
hogy valamilyen csoport tagjaként tesszük 
meg: nő/férfi, városi/falusi, fradi/újpest 
drukker, katolikus/református. Oltott vagy 
oltatlan. Amikor felismerjük önmagunk és 
a csoport más tagjai közti hasonlóságot, 
csatlakozunk a csoporthoz. Szándékunk 
szerint ezzel fejezzük ki, hogy valamilyen 
értékrend mellett elköteleződtünk. Jó ér-
zés azt tudni, hogy társaink hozzánk ha-
sonlóan gondolkodnak: ettől növekszik az 
önbizalmunk és hisszük, hogy számítha-
tunk a többiektől védelemre. Erősödik az 

identitásunk, hiszen azzal, hogy csoport-
tagságom is alátámasztja milyen vagyok, 
az is egyértelművé válik, milyen nem va-
gyok. Máris kész a kibékíthetetlen ellentét, 
oltást pártolók és elutasítók között.

Az is ismert szociálpszichológiai jelen-
ség, hogy a bizonytalan helyzetből fakadó 
félelem növekedésével egyenes arányos 
módon növekszik a ,,másik felekezet” iránti 
harag. Márpedig kiszámíthatatlanság mos-
tanában akad bőven.

Leegyszerűsítjük 
a problémát?

Folytathatjuk a sort az úgynevezett kog-
nitív torzításokkal. Vagyis: kockázatos 
helyzetben az agy elkezdi leegyszerűsíteni a 
helyzetet. Bár ezek az ,,egyszerűsítések” el-
engedhetetlenek a gyors döntéshozatalhoz, 
ám a beáramló információt erősen ferdítik, 
ezért nem feltétlenül vezetnek racionális és 
helyes döntéshez. 

Kibékíthetetlen ellentét 
az oltottak és oltatlanok között

 A HÓNAP AKTUALITÁSA

Mire gondolhatunk? Például mintha 
megfeledkeznénk arról, hogy barátunk, 
rokonunk több pusztán az oltáshoz való 
viszonyánál. Szomorú, de úgy tűnik: a 
családi-baráti kapcsolatok felbomlására 
nagyobb hatással van az oltással kapcso-
latos attitűd, mint a politikai vagy más 
értékrendbeli különbözőség. Sokszor csak 
olyan információkat keresünk, melyek a 
mi csoportunk nézőpontját támasztják alá. 

Ebbe a hibába talán a legkönnyebb bele-
csúszni, hiszen már az interneten beütött 
keresőszavak is determinálják, hogy milyen 
cikkeket találunk majd ott. Ez pedig meg-
ingathatatlanná teszi választott csoportunk 
értékrendje melletti elköteleződésünket.

Lelki vészreakciók 
sorozata
A helyzet miatti belső feszültséget többfé-
le, úgynevezett elhárító mechanizmussal 
is igyekszünk magunkban feloldani. Na-
gyon leegyszerűsítve ezek arra jók, hogy 
megvédjük elménket a teljes összeomlás-
tól. Ilyen például a tagadás: ,,ilyen nincs, 
nem is létezik”. 

Ugyanis ha szembe kellene nézni a 
valósággal, elviselhetetlen félelem járna 
át minket. De maradjunk a ,,másokkal” 
szembeni direktebb ellenségeskedésnél: 
ez a projekció. Jelen esetben ez azt jelen-
ti, hogy az önmagunkban megtapasztalt 
tehetetlenséget és dühöt másokra vetít-
jük ki, például ,,mások bántani akarnak.” 
Egyéni meggyőződését pedig mindenki 
megkérdőjelezhetetlen igazságként osztja 
meg szerettei, kollégái körében. 

A koronavírus-járvány okozta egész-
ségügyi-gazdasági-társadalmi krízis lelki 
vészreakciók sorát indítja be mindenki-
ben. Nehéz azonban arra emlékeztetni 
magunkat, hogy ezek a viselkedésbeli 
túlkapások ahhoz szükségesek, hogy csa-
ládtagunk, barátunk, munkatársunk meg 
tudjon küzdeni a szorongásával. 

Meg kell jegyezni, hogy bármily megle-
pő, a két csapatnak mégiscsak van metszés-
pontja. Mindkét tábor úgy érzi, hogy az élet 
és egészség védelme érdekében gondolko-
dik úgy, ahogy, ezért foggal-körömmel 
ragaszkodnak a csoportjuk által képviselt 
igazsághoz. Gondoljuk meg, megéri-e emi-
att sutba dobni kapcsolatainkat?

Katona Katalin
okleveles pszichológus

Az azonnali, sürgető késztetés, hogy „ki kell mennie”, 
minduntalan megtöri nappalai és éjjelei ritmusát –  
de lehetséges, hogy ezt nem a BPH-problémája okozza. 

• Naponta legalább 8 alkalommal kénytelen 
felkeresni a mosdót?

• És még éjjelente is legalább 2 alkalommal ki kell 
mennie?

• Szokott érezni hirtelen, azonnali késztetést 
(sürgető vizelési ingert), ami miatt kénytelen 
használni a mosdót?

Ha ezek a tünetek törik meg a nappalai és éjjelei 
ritmusát, elképzelhető, hogy OAB-szindrómától  
is szenved.

Klinikai kutatási vizsgálat irányul arra, hogy ellenőrizze egy 
vizsgálati készítmény biztonságosságát és hatékonyságát 
BPH-kezelésben részt vevő, ugyanakkor OAB-szimptómákat 

személy vesz majd részt 135 észak-amerikai és európai 
vizsgálati központban a COURAGE vizsgálatban.

Ön gyakran jár bizonyos helyekre? 
Vagy keres helyeket, ahova kijárhat?

Talán nem elég, ha pusztán jóindulatú prosztatamegnagyobbodását 
(benign prostatic hyperplasia, BPH) kezeli. Ha BPH-kezelésen vesz részt,  

és a mosdót gyakran látogatja, elképzelhető, hogy hiperaktívhólyag-
szindrómától (overactive bladder, OAB) is szenved.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór

Szabóné Juhász Éva 

Nyiregyhaza4400

+36-30-901-0063 

  szevi7777@freemail.hu

A COURAGE vizsgálattal kapcsolatos további tájékoztatásért 
látogasson el www.couragestudy.com honlapra, vagy vegye 
fel a következő személlyel a kapcsolatot:

Vizsgálati központ Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet

Kapcsolattartó Dr. Balogh Zoltán 

Cím Budapest 1204

Telefonszám +36-70-670-6933 

E-mail   baloghzoli66@gmail.com

Ha felveszi velünk a kapcsolatot, az nem jelenti azt, hogy be kell lépnie  
a vizsgálatba, vagy hogy részt vehet abban.
A vizsgálatot az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet engedélyezte az Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai 
Farmakológiai Etikai Bizottsága által adott szakhatósági állásfoglalás 
birtokában 241917 HUN Newspaper Ad 20190312 1.0 Hungarian


