
TEST ÉS LÉLEK 

A múlt hétvégén – 2012. március 9-10 én -  Test és lélek címmel két napos konferenciát rendeztek 

Pécsett. (az esemény honlapja itt található: http://pcongress.hu/Congress/index/28) A rendezvény 

erősítette azt a tudásunkat, hogy test és lélek ikertestvérek, mint a főszervezők, Illés Enikő 

pszichológus és Dr. Illés Zsolt neurológus professzor. A kongresszuson neurológusok, pszichiáterek, 

pszichológusok, pszichoterapeuták vettek részt. Gyermekszekció is volt, ezért gyermekorvosok, 

gyermek-neurológusok és gyermekpszichiáterek is jelen voltak. Bár a kongresszus nem az SM-mel 

foglalkozott, többször szóba került ez a betegség is. – kezdi beszámolóját a rendezvényről a 

magyarmsinfo.hu orvos-szakértője, dr. Mátyás Klotild, neurológus főorvos.  A folytatást is tőle 

olvashatjuk:  

Szó volt az immunrendszer, endokrin rendszer (hormonokat termelő mirigyek), idegrendszer és lelki 

működések egységéről. Arról, hogy azonos kémiai anyagok, azonos érzékelő készülékek, ún. 

receptorok mutathatók ki a korábban egymástól függetlennek hitt rendszerekben. Ahogy ezek a 

rendszerek szabályozzák egymás működését, rávilágít arra, miért olyan erős a testi és lelki 

működések kölcsönhatása. Személyiségünk befolyásolja betegségeink kialakulását és a velük való 

megküzdés lehetőségeit. Születéskor sok minden eldől, a gének erősek, de egész életünk során 

fejlődünk. Eleinte testben és lélekben, később inkább lélekben. Ezt a fejlődést tudja a 

pszichoterapeuta szükség esetén segíteni, korrigálni, helyes mederbe terelni, ami visszahat testi 

állapotunkra. 

A fájdalom külön szekciót kapott. Szenzációs előadáson korszerűsíthettük ismereteinket a fájdalom 

érzékelésének anatómiai alapjairól. Az egyre finomodó technikai lehetőségek, az MRI olyan 

szoftverrel való használata, ami működés közben vizsgálja az agyat (funkcionális MRI), szinte már 

láthatóvá teszi a gondolatot. Ezzel a módszerrel vizsgálva a fájdalmat, jól látható a különbség egy 

fizikai inger, vagy betegség által fellépő azonnali fájdalom pályája és a krónikussá vált fájdalmak által 

aktivált agyi területek közt. Ez magyarázatot ad arra, hogy a krónikus fájdalmak miért nem kezelhetők 

fájdalomcsillapítóval és miért reagálnak hangulatjavító szerekre. Teljesen más aspektusból közelítve a 

fájdalmat, az egyik előadás a fájdalom evolúciós szerepéről szólt. 

A pszichoszomatikus betegségek pszichoterápiája egyre nagyobb teret kap a mindennapokban. Az 

előadók beszámolója szerint e betegségek gyógyításában kitüntetett szerepe van a módosult 

tudatállapotban és szimbólumokkal végzett kezeléseknek. Erre elméleti magyarázatot is kaptunk. 

Magyar kutatók igazolták, hogy hipnózisban a jobb agyfélteke aktívabb, a két félteke 

együttműködése intenzívebb. A hipnózisban végzett munka ezáltal segíti, hogy a tudattalan érzelmek 

kifejeződjenek. A hipnózis szekcióban előadást hallhattunk arról is, hogy a fizikai ingerrel és a 

hipnózissal kiváltott szédülés ugyanazon agyi területeket aktiválja. Ezt is a korábban említett 

funkcionális MRI-vel igazolták pécsi kutatók.  

A különböző pszichoterápiás módszerek kombinálhatók is, amit integratív terápiának nevezzük. Ebből 

a tárgykörből is hallhattunk elméleti előadást, sőt gyakorlati bemutatón is részt vehettünk. 

A szklerózis multiplexes betegek példáján keresztül került bemutatásra, milyen fontos egy krónikus 

betegség kialakulásakor a betegség „megtanítása” a betegnek, és a gondozás kapcsán a gondozó 

orvos pszichoterápiás attitűdje. Szerencsés neurológiai osztályokon – Magyarországon kivételesen – 

http://pcongress.hu/Congress/index/28


pszichológus is segíti ezt a munkát. Munkája komplex: tanácsadás, támogatás, krízis helyzetben 

segítségnyújtás. Történhet egyénileg, csoportban, vagy a családterápia keretében. 

A rendezvénynek a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont adott otthont. Igen hasznos, 

különleges, élményt nyújtó kongresszus volt.  


