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Alkalmassági vizsgálat: A katona, aki mindent 
kettőnek látott (Joseph Heller: A 22-es csapdája)

Amikor a szörnyű hírt meghallotta, Yossarian felült az ágyában, és felkiáltott:
– Mindent kettőnek látok.
Megint pokoli ricsaj támadt a kórteremben...
Ennek az orvosbandának a vezére egy méltóságteljes, szorgos úriember volt, aki 
egyik ujját egyenesen Yossarian orra alá dugta, és megkérdezte: – Hány ujjat lát?
– Kettőt – válaszolta Yossarian.
– Hány ujjat lát most? – kérdezte az orvos, és feltartotta két ujját.
– Kettőt – mondta Yossarian.
– És most mennyit? – kérdezte az orvos, és nem tartott fel egyet sem.
– Kettőt – válaszolta Yossarian. Az orvos arca holdvilágos mosolyra gömbölyödött. –
Istenemre, igaza van – jelentette ki diadalittasan. – Tényleg mindent kettőnek lát!
Yossariant a hordágyon kitolták abba a szobába, ahol az a másik katona lakott, aki 
mindent kettőnek látott, és a kórteremben mindenki mást elkülönítettek tőlük még 
egyszer tizennégy napra.



„Alkalmasságum hungaricum” – azaz hogyan lesz a 
munkavállaló még betegebb? (Részlet egy 

JELENLEGI munkahelyi egészségügyi kérdőívből)
• Kezelték-e, illetve kezelik-e (műtét is ideértendő) a következő betegségekkel (írja be, húzza alá):

• idegkimerültség

• Volt-e, van-e pszichológiai problémája vagy ideg-, pszichiátriai betegsége (epilepszia, pánikbetegség, depresszió, szorongás, alkoholfüggőség, 

játékszenvedély, egyéb):

• Volt-e öngyilkossági kísérlete (mikor, hogyan):

• Kezelték-e ideggyógyászaton, pszichiátriai intézetben (mikor, miért):

• Fél-e, illetve iszonyodik-e vértől, halo�ól, tűztől, víztől, egyébtől:

• Tudomásul veszem, hogy az általam ismert betegségem vagy egészségi elváltozásom elhallgatása utólag is „Alkalmatlan” 

minősítést vonhat maga után. Kijelentem, hogy a KÉRDŐÍVET a valóságnak megfelelően töltöttem ki!



Örülünk, Vincent?



Hiedelmek és tévhitek (depresszió, a társadalom és 
az ELLÁTÓK szemszögéből (is))

Depresszió

A depresszió nem betegség, 
csak „jellemgyengeség”

A depresszió (gyógyszerekkel) 
nem gyógyítható

Az antidepreszívumok 
„mérgezik az agyat”, vagy 

hozzászokást esetleg 
öngyilkosságot okoznak

A pszichiáterek mindenkit 
„bolondnak” minősítenek

A depresszió pihenéssel, 
környezetváltozással 

gyógyítható („szedd össze 
magad”)

A „kiváltó okot” kell 
megszüntetni



Vigyázó szemünket vessük hát egy munkahelyre!



A munkahely (stresszhely) valósága



A pszichiátriai alkalmasság folyamatszemlélete

Franklin White: Primary Health Care and Public Health: Foundations of Universal Health Systems. WHO Position Paper 2014



A pszichiátriai alkalmassági vizsgálat globális 
alapszempontjai

Betegbiztonság (kockázat-alapú megközelítés)

Evidenciákon alapuló és hatásos diagnosztikai, terápiás, rehabilitációs és gondozási háttér

A szolgáltatással összefüggő stressz/distressz kezelés

Kapcsolat a munkahelyi egészségszolgáltatásokkal

A munkahellyel kapcsolatos paraméterek figyelembe vétele

Nem orvosi jellegű igények és szempontok figyelembe vétele 



A pszichiátriai alkalmassági vizsgálat szakmai pillérei

Esetleges komorbid tényezők megállapítása

Betegségelőnyön alapuló tendenciák kizárása

Betegségfázis- és rekurrencia elemek figyelembe vétele

Stigmatizáció figyelembe vétele

A jogszabályi háttér mindenkori figyelmbe vétele

A stigmatizációval kapcsolatos distressz kiemelt kezelése



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


