
A családtagok fontos 

szerepet játszanak 

a betegek 

támogatásában:

67%-uk maga 

gondoskodik a páciens 

financiális hátterének 

biztosításáról.



A betegség a gondozó hozzá-
tartozók életére is hatással van:

56%-uknál a szabadidő aktív 

kihasználásának lehetőségei 
beszűkülnek

45%-ukra jellemző a társas 

kapcsolatok beszűkülése, a kisebb-
nagyobb mértékű elmagányosodás
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kihasználásának lehetőségei 
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54%-uknak okoz problémát 

munkahelyük megtartása a 
diagnózist követően

47%-uk rosszabb anyagi körül-

mények közé kerül a hozzátartozó 
páciens betegsége következtében



A felállított diagnózissal való 

szembenézés kritikus időszak a 

hozzátartozó számára. Ebben a 

periódusban fokozottan 

szükséges az érintett családtag 

érzelmi támogatása és tájéko-

zottsági szintjének javítása. 

A diagnózis során jelentkező, a 

gondozókat érő kezdeti sokk-

hatás idővel enyhül, de a 

szorongás és szomorúság a 

mindennapok része marad. 

A betegség orvos-szakmai 

igazolásának pillanatában 

további frusztráló teher a 

családtag számára az 

elinduláshoz/továbblépéshez 

szükséges információk hiánya.



A betegséggel és a hozzátartozói 
élet menedzselésével kapcsolatban 

tájékozódó családtagok jelentős 
információs hiánnyal kénytelenek 

szembenézni:

58% azok aránya, akik az 

önsegélyezés témájában kerestek, 
de nem találtak elegendő 

információt

57% azok aránya, aki az új 

gyógyszer-innovációkkal 
kapcsolatban kerestek, de nem 
találtak elegendő információt



A betegséggel és a hozzátartozói 
élet menedzselésével kapcsolatban 

tájékozódó családtagok jelentős 
információs hiánnyal kénytelenek 

szembenézni:

58% azok aránya, akik az 

önsegélyezés témájában kerestek, 
de nem találtak elegendő 

információt
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52% a sorstársak tapasztalatait 

szerette volna megismerni, de 
elégedetlen volt a talált 

információkkal



Konklúzió: a gondozó család-

tagok támogatása valós 

támogatást jelent a 

skizofréniában szenvedő

betegek számára.
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Támogatásra elsősorban az 
alábbi területeken van 

szükségük:

• a betegség menedzselésében

• a beteg életének vezetésében

• a hozzátartozót támogató 

önsegítő megoldásokban

• a sorstársakkal való 

érintkezés lehetőségeinek 

megteremtésében


