
SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM 

Vezetők stresszben 

A munkahelyi és a családi gondok kettős terhétől kiváltott stressz az 
embert beteggé teheti. Az ördögi körből azonban egyszerű eszkö-
zökkel ki lehet szabadulni. 
 
Tárgyszavak: stressz; terápia; vezető; munkahely; család;  

megbetegedés. 

A vezetők abban a tévhitben élnek, hogy sérthetetlenek 

Az 51 éves német vállalatigazgató a golfpályán hirtelen összeesett, 
rohamkocsi vitte a kórház intenzív osztályára. 

A középkorú vezető négy hete nem tudott kikapcsolódni. Reggeltől 
estig tárgyalt, utána üzleti vacsorákon vett részt. A hétvégéket is lefoglal-
ták a vásári előkészületek és a külföldi utazások. Most a golfpályán meg-
szédült, alig kapott levegőt, és úgy érezte, hogy itt a vég. Ezúttal azon-
ban még néhány napos kórházi kezeléssel megúszta. Pontos diagnózist 
nem kapott, de érezte, hogy gyógykezelésre szorul. 

A munkahelyi stressz teljesen kimerítette. Évek óta fizikai és lelki 
tartalékaiból élt, most azonban „életerejének akkumulátora” már teljesen 
lemerült. 

Sok vezető csak ilyen idegösszeroppanás hatására vesz tudomást 
arról, hogy segítségre szorul – mondta a zürichi ETH Egyetem pszicho-
lógia és immunbiológia professzora. A professzor az egyetemen új tan-
széket szervez a stressz okainak kutatására és következményeinek ke-
zelésére. Elsősorban vezetőkkel foglalkozik. Ők olyan emberek, akik 
megszokták, hogy kihívásokat állítsanak maguk elé, és problémákat old-
janak meg, kicsiket és nagyokat, reggeltől estig, hétköznap és vasárnap 
egyaránt. Eközben elhanyagolják, hogy a stressz ellen gyakran egysze-
rű, de hatásos intézkedéseket tegyenek (lásd „A stressz leküzdése” c. 
fejezetet). A középvezetők a legveszélyeztetettebbek, mert „két tűz kö-
zött” vannak, fölülről és alulról is nyomást gyakorolnak rájuk, amely elől 
nem tudnak kitérni.  

A professzor megállapította, hogy minden betege, illetve a vizsgált 
személyek tartósan túllépték azt a pontot, amelyet „a kihívásokhoz való 



alkalmazkodóképességnek” nevezett. Ez a pont az ember stresszfeldol-
gozó képességének a határa. A külső nyomáshoz ekkor még a sikerte-
lenség okozta belső nyomás is társul. 

Ilyenkor rendszerint először lelki reakciók lépnek fel: a koncentráció 
romlása, alvászavarok, hangulatingadozások és levertség. Ezután fizikai 
panaszok is jelentkeznek: fejfájás, hőhullámok, néha emésztési problé-
mák vagy hátfájás, vérkeringési zavarok, magas vérnyomás, szívpana-
szok stb. Az immunrendszer meggyengül, fertőzések lépnek fel vagy 
válnak krónikussá. A teljesítőképesség tovább csökken, megkezdődik az 
ördögi kör. Ez súlyos veszélyekkel járhat, szívinfarktust vagy agyvérzést 
is okozhat, cukorbetegséget és egyéb anyagcsere zavarokat válthat ki 
vagy depresszióhoz vezethet. Aki ezen a ponton nem veszi igénybe 
szakember segítségét, életveszélybe kerülhet. 

A vállalatigazgató helyesen reagált. Beutaltatta magát egy szakklini-
kára. Ott a csoportos pszichoterápián látta, milyen sok ember küzd az 
övéhez hasonló problémával. 

A stressz Európa-szerte emberek millióit érinti 

A betegek között jelentősen nőtt a vezetők részaránya. Ennek oka 
kézenfekvő: a nagy munkatorlódás, az állandó elérhetőség mobiltelefo-
non vagy online kommunikáció útján, a hivatás és a család kettős terhe, 
az állandó utazások, amelyek során gyakran jelentős időeltolódásokat és 
klímaváltozásokat kell elviselnie.  

A kiégettség jelenségét mutató betegek kezelésére is szakosodott 
német Oberberg Klinikalánc vezetője „számtalan stressz okozta halál-
eset”-ről beszélt. Egy 2002-ben végzett európai tanulmány szerint a 
stressz közvetlen következményeinek kezelése Európa-szerte évente 20 
milliárd euróba kerül – nem is beszélve a szív- és vérkeringési panaszok, 
a depresszió és a rák, a munkakiesés és a korai nyugdíjazás költségei-
ről. A számok éppen olyan bizonytalanok, mint amennyire megfoghatat-
lanok a stressz következményei, a lelki és fizikai kimerültség, a pszicho-
szomatikus zavarok és a kiégettség jelensége. 

Egy azonban bizonyos – a szakemberek már régóta elvetették a „jó” 
és a „rossz” stressz közötti, hajdan népszerű megkülönböztetést. A 
szakmai és egyéb kihívások magukban nem tesznek beteggé. Ezek csak 
akkor okoznak problémát, ha hosszú ideig túllépik a leküzdhetőség hatá-
rát. Ez a határ egyénenként különböző, akárcsak a többi vezetői tulaj-
donság. És ez a határ az élet folyamán változik. Minden életkorban van-
nak csúcspontok és mélypontok, de általánosságban elfogadható, hogy 

 



az élet második felében tartós terhelés hatására csökken a teljesítőké-
pesség.  

Az érintetteket különböző programok segítik abban, hogyan küsz-
öböljék ki a stresszt – sporttal, mozgással, jobb táplálkozással, kikapcso-
lódással. Az állami egészségügyi ellátás ezt csak különösen indokolt 
esetekben finanszírozza, a magánbiztosítók azonban rendszerint fedezik 
ezeket a költségeket, még a hosszadalmas kezelésekét is. A stressz 
megelőzését azonban mindenki saját maga szervezheti meg. 

A stressz csapdájából nem könnyű kimenekülni 

Hiszen eredetileg a stressz-reakciók hasznos, életmentő védőintéz-
kedések voltak, amelyek segítették az embert – akárcsak az állatvilágot 
–, hogy túlélje a vészhelyzeteket. Korábban például vadállatok támadá-
sát kellet kivédeni, napjainkban inkább a munkahelyi konfliktusokat és 
aggodalmakat. 

Amint a központi idegrendszer automatikusan működő („vegetatív”) 
részei vészjelzést adnak, a mellékvese nagy mennyiségű adrenalint és 
egyéb stresszhormont választ ki. A hatás a másodpercek töredéke alatt 
jelentkezik, sokkal előbb, mint ahogy egy vészhelyzet valódi súlyosságát 
tudatosan ki tudnánk elemezni. A vérbe került anyag hatására a szív 
gyorsabban és erősebben kezd el verni. Nő a vérnyomás, ami rövid tá-
von javítja a szervezet oxigén- és tápanyagellátását; a pupillák kitágul-
nak, hogy a sötétben javuljon a látás. Ezek a radikális változások fizikai-
lag és lelkileg segítették a kőkorszaki embert, például medvetámadás 
esetén vagy más hasonló helyzetekben. 

A külső jelre fellépő stresszreakciók gyorsak, hatékonyak és meg-
bízhatók – egyébként szándékunktól és akaratunktól függetlenek. „Téves 
riasztás” esetén is ugyanolyan automatikusan jelentkeznek, mint életve-
szélyben, például akkor is, ha nem egy ordító grizzly medve áll az irodá-
ban, hanem a főnök, aki valamelyik munkánkkal elégedetlen. Az ember 
ilyenkor is ősi stresszprogramjával reagál. 

Az adrenalin és társai, amelyek hajdan megmenthették az ősember 
életét, ha felbőszült állatcsorda útjába került, napjainkban – tartós hatás 
esetén – inkább kárt okoznak. Krónikus terheléskor hatásukat egy másik 
stresszhormon is fokozza, a kortizol, amely tovább gyengíti az immun-
rendszert, és átalakítja az agynak egy olyan területét, a hippocampust, 
amely a tanulásban és az emlékezésben döntő szerepet játszik. A 
kortizol hasznos és káros hatását jól szemlélteti a lazac példája. Miköz-
ben a lazacok heteken át az óceánból ívóhelyükre, távoli patakokhoz 



vándorolnak, vérükben megemelkedik a stresszhormon mennyisége, ami 
kitartást ad nekik ahhoz, hogy örvényeket, hullámokat, a víz áramlását 
legyőzzék, miközben alig esznek és pihennek. A hosszú út végére azon-
ban a kortizol tönkreteszi emésztőrendszerüket, és immunrendszerük 
felmondja a szolgálatot. Így a legtöbb állat ívás után elpusztul. 

A tartós stresszben élő emberek ugyanúgy járhatnak, mint a laza-
cok. Vérükben túl sok a kortizol, és örülhetnek, ha ezt a korszerű gyó- 
gyászat vagy pszichoterápia időben felfedezi. 

A stressz következményeinek gyógyítása 

Három fő oszlopon nyugszik a gyógyítás:  
– az életkörülmények és a szokások alapos megváltoztatásán,  
– a gyógyszereken és  
– a pszichoterápia különböző formáin. 
Ehhez járulnak még új kezelési módok, például olyanok, mint ami-

lyent a lindaui szakklinika vezetője alkalmaz (1. táblázat). Rájött arra, 
hogy sok betegénél a stressz csak kiváltja a komoly tüneteket. A tényle-
ges ok az előzetes megbetegedés, amelyet nem ismertek fel és nem di-
agnosztizáltak: valamilyen fertőzés, hormonzavarok vagy a bél gombá-
sodása miatt fellépő tápanyaghiány. 

 
1. táblázat 

Oknyomozó gyógykezelés 
 

 
A kezelés lényege: a stresszkrízist kiváltó járulékos megbetegedések (fertőzések, 

hormonzavarok stb.) orvosi diagnosztizálása és kezelése; hormonok, vitaminok, 
aminosavak és ásványi anyagok adása. 

A kezelés célja: a járulékos megbetegedések meggyógyítása; általános egészséges 
életvitel. 

A kezelés időtartama: kezdetben hetenkénti kezelés, később ritkábban; a kezelés 
összességében hat hónapig tart.  

A kezelés előnyei: ambuláns kezelés; intenzív orvosi diagnosztizálás; a leletek gon-
dos dokumentálása 

A kezelés hátrányai: kevés pszichoterápia. 
Elsősorban ajánlott: a pszichoterápia ellenzőinek; bonyolult betegségekben szenve-

dőknek; azoknak, akik a válság önálló leküzdésének hívei. 
A módszert alkalmazza: Fachklinik für medizinisches Stressmanagement, Lindau 
 

 



Továbbá abból indul ki, hogy a gyengeség, a vérkeringési zavarok 
és minden egyéb tünet a hormonértékek kisebb-nagyobb eltolódására és 
emiatt az anyagcserében bekövetkezett változásokra vezethető vissza. 
Költséges vérvizsgálatokat rendel el, amelyekkel feltárja a szervezet vi-
tamin-, ásványi anyag-, nyomelem-, valamint zsír-, koleszterin- és ami-
nosav háztartásának hiányosságait. Ezeket a hiányosságokat ezután in-
jekciókkal és ugyancsak költséges hatóanyagok keverékéből álló infúzi-
ókkal megszünteti. 

A stressz kezelésére szakosodott orvosok valamennyien egyetérte-
nek abban, hogy receptköteles gyógyszereket legfeljebb a kezelés kez-
detén, a stressz heveny szakaszában kell alkalmazni, továbbá abban az 
esetben, ha olyan súlyos szövődmények lépnek fel, mint a mánia, függő-
ség vagy a pánikrohamok. Később szelídebb gyógynövények jöhetnek 
szóba, enyhe depresszió esetén altatóként macskagyökér (valeriána), 
nyugtatóként orbáncfű. 

A gyógykezeléshez tartozik még a nyugalom, a pihenés és a kikap-
csolódás. A stresszbetegeket védeni kell a munkahelyi napi követelmé-
nyek ostromától. A klinika így próbálja elérni, hogy a beteg új belső szu-
verenitást alakítson ki (2. táblázat). 

 
2. táblázat 

Gondoskodás 
 

 
A kezelés lényege: klinikai terápia minden szükséges pszichoterápiai és orvosi mód-

szerrel. 
A kezelés célja: a fizikai erőnlét visszaállítása, lelki stabilizáció, az egyéni stressz-

érzékenység és a stresszbetegség elkerülési lehetőségeinek megismerése. 
A kezelés időtartama: átlagosan hat hét klinikai tartózkodás. 
A kezelés előnyei: A betegeket a klinikai gyógykezelés során gondoskodással veszik 

körül; a klinikaépületek szép környezetben fekszenek. 
A kezelés hátrányai: közös klinikai hétköznapok heterogén összetételű beteg-

társaságban (tanárok, orvosok, művészek); csoportterápiák, részben mániás be-
tegekkel együtt stb. 

Elsősorban ajánlott: azoknak, akik sürgős segítségre szorulnak és azoknak, akiknek 
betegségéhez szövődmény is társul (mánia, depresszió stb.); jól kommunikáló és 
a csoportterápiára alkalmas vezetőknek. 

A módszert alkalmazza: Oberbergklinik Berlin/Brandenburg 
 



A félreeső helyen lévő szanatórium további előnye, hogy ott a köz-
ismert betegek megőrizhetik névtelenségüket, betegségükről a sajtó és a 
nyilvánosság nem szerez tudomást. Sok vezető csak akkor talál magára, 
és csak akkor tud kikapcsolódni, ha bizonyos abban, hogy nem figyelik. 
Václav Havel volt cseh államelnököt is például a Bühlerhöhe-i Klinikán 
kezelték, távol a kíváncsi tekintetektől (3. táblázat).  

 
3. táblázat 

A varázshegy 
 

 
A kezelés lényege: egy belgyógyászati klinika pszichoszomatikai osztálya, mély-

lélektani kezelési módszerek.  
A kezelés célja: fizikai és lelki rehabilitáció; annak feltárása, hogy az adott betegnél 

mi okoz stresszt és az hogyan kerülhető el.  
A kezelés időtartama: átlagosan három-hat hét, néha több hónap. 
A kezelés előnyei: Luxus elhelyezés és gondoskodás; csodálatos környezet a Feke-

te-erdőben; nagyrészt VIP betegek. 
A kezelés hátrányai: VIP betegek; kevés csoportterápia. 
Elsősorban ajánlott: azoknak a betegeknek, akik diszkrécióra és pihenésre vágynak; 

reflektorfényben élő, önmagukkal elfoglalt stresszkárosultaknak; a betegek között 
sok a nő.  

A módszert alkalmazza: Max-Grundig-Klinik, Psychosomatik, Bühl 
 

 
 

A zürichi egyetem pszichológiaprofesszora szerint azonban a klini-
kai gyógykezelésnek csak rövid ideig, a legnagyobb vészhelyzetben van 
értelme, például idegösszeroppanás után vagy akkor, ha a stressz legsú-
lyosabb következményei gyógyszeres kezelést igényelnek. A professzor 
nem tartja szerencsésnek a negatív kicsengésű „pszichoterápia” kifeje-
zést. Ehelyett inkább „a megismerési és szellemi folyamatok átprogra-
mozásáról” beszél (4. táblázat). A szakzsargon pontos programot takar, 
amellyel két síkon kezeli betegeit. Először új módszereket gyakoroltat 
velük a stresszhelyzetek leküzdésére. Javítja konfliktuskezelési és kom-
munikációs képességüket, gyakoroltatja velük a lazítási technikákat. Ez-
után megpróbálja javítani azt a beállítottságukat, amely a nagy külső ter-
helést belső nyomással még tovább növeli. 

 

 



4. táblázat 
Átprogramozás 

 
 
A kezelés lényege: ambuláns terápia egyéni beszélgetésekkel, szerepjátékokkal; 

életviteli tanácsadás és útmutatás. 
A kezelés célja: a magatartás megváltoztatása; az értékítéletek átprogramozása. 
A kezelés időtartama: kezdetben hetenként egy kezelés, később ritkábban, össze-

sen hat hónapig. 
A kezelés előnyei: ambuláns kezelés; a betegek nem szakadnak ki társadalmi kör-

nyezetükből (család, munka, baráti kör). 
A kezelés hátrányai: A betegséget előidéző körülmények megmaradnak. A betegek-

nek be kell látniuk a gyógykezelés szükségességét, és kitartással kell rendelkez-
niük. 

Elsősorban ajánlott: jó szervezőkészségű, rugalmas stresszbetegeknek, akik nem 
hagyják el magukat, hanem mielőbb újra formába szeretnének lendülni. 

A módszert alkalmazza: Institut für Verhaltenswissenschaften, Zürich; Manfred 
Schedlowski pszichológus. 

 
 

A „mesterterv átírása” 

A stresszterápia legnehezebb része. Egyrészt azért, mert ehhez a 
beteg egyetértése és közreműködése is szükséges. Másrészt azért, mert 
a korábbi években begyakorolt viselkedési minta gyakran éveken át a 
siker receptjét jelentette a vezetők előmeneteléhez. Az Oberberg-Klinika 
orvosa hasonlóképpen látja a problémát: „A legtöbb stresszbeteg, aki 
hozzánk kerül, minél előbb ugyanolyan szeretne lenni, mint azelőtt volt. 
Ezt a gondolatot azonnal és nagyon alaposan ki kell vernünk a fejükből.” 

Mindazoknak a nagy karriert befutott embereknek, akik pályájuk so-
rán azt tanulták, hogy nincs lehetetlen, meg kell változtatniuk az önma-
gukkal szemben támasztott igényeiket és teljesítményük értékelését. 
Megbetegedésük ugyanis alapvetően a régi viselkedési mintákra vezet-
hető vissza. 

Az Oberberg-Klinikán a stressz és a kiégettség gyógykezelése átla-
gosan 4–6 hétig tart. A Bühlerhöhe szanatóriumban legalább 3 héttel kell 
számolni, de a különösen bonyolult esetek meggyógyításához fél év ott-
tartózkodás szükséges. Nagyjából ugyanennyi időt javasol a zürichi 



egyetem ambuláns viselkedésterápiájára, a lindaui szakklinika pedig 
„gyógyszeres stresszkezelésére”, amelyet szintén ambulánsan végez. 

Természetesen az a legjobb, ha ki sem alakul a stresszbetegség, ha 
az érintettek már eleve megakadályozzák, hogy hormonjaik ámokfutásba 
kezdjenek és krónikus herpeszt, cukorbetegséget, magas vérnyomást, 
fejfájást és még súlyosabb bajokat idézzenek elő. 

Egyes vállalatok ezért ún. „vállalati egészségprogramokat” alakítot-
tak ki. Ennek keretében nem csupán terheléses EKG-t és vérképvizsgá-
latokat végeztetnek, hanem egyre gyakrabban tartanak szemináriumokat 
és tanfolyamokat a stressz elkerüléséről és kiküszöböléséről. Ideális 
esetben a programban nemcsak a felső vezetők, hanem a különösen 
veszélyeztetett középvezetők is részt vehetnek. Ebben jó példát mutat a 
Deutsche Bahn és a SAP. 

Végső soron maguknak kell eldönteniük mindazoknak, akik sokat 
dolgoznak, hogyan védekeznek a stressz következményei ellen. Van, aki 
akkor érzi jól magát, ha rendszeresen nagy munkaterheléssel birkózhat 
meg, mások viszont inkább teljesen átalakítják életüket, hogy a stresszt 
elkerüljék.  

A legtöbb ember ötvözi a két féle megoldást. A legfontosabb azon-
ban az, hogy időben elkezdjük, ne várjuk meg a nagy összeomlást. 

A stressz leküzdése 

A túl nagy megterhelést mindenki egyszerű módszerekkel leépítheti. 
Egyesek azt állítják, hogy a stressz az alkalmatlanság jele. A cinikus 

kijelentésben van igazság, a stressz valóban azt mutatja, hogy valaki 
nem tudja saját teljesítőképességét összeegyeztetni az objektív köve-
telményekkel. Más szóval, akkor lép fel stressz, ha valaki túlhajszoltsá-
gát nem ismeri el, nem tartja kézben, és nem építi le. Ehhez bizonyos 
odafigyelésre és időre van szükség, valamint annak belátására, hogy a 
helyzeten változtatni kell. 

Öndiagnózis: Ismerje meg egyéni tüneteit: Fejfájást kap-e a stressz-
től, vagy feszülést érez nyakában? A háta fáj-e vagy herpeszt kap? Nem 
tud elaludni vagy felébred az éjszaka közepén a problémák miatt? 

Állapot felismerés: Mindegy, hogy milyen fizikai vagy lelki reakciót 
tapasztal, vegye komolyan a tüneteket, és tegyen valamit ellenük. 

Gondolkodás: Vizsgálja meg kritikusan: Valóban olyan súlyos-e a 
helyzet? Vagy talán magam támasztok túlzott követelményeket? Ha ez 
utóbbi az igaz, kérdezze meg hasonló gondossággal: mi történne, ha ez 
alkalommal engednék követelményeimből? 

 



Sport: Találjon módot arra, hogy egy stresszhelyzetet követően mi-
nél előbb kedvenc sportját űzhesse, lehetőleg a szabad levegőn. A tartós 
mozgás a legjobb a stressz ellen. Az izomzat ugyanis gyakorlatilag min-
den stresszhormont leépít. 

Tartózkodjon az altatótól: Este egy pohár vörösbor oldhatja a fe-
szültséget, de a második pohár már megzavarhatja az álmot, és reggel 
kevésbé kipihenten fog felébredni. 

Lazítás: Tanulja meg az autogén tréning vagy jóga technikáit. Né-
hány hét gyakorlás után már le sem tud majd mondani gyakorlatainak 
jótékony hatásáról. 

Adja át a munkát: Ha a munkától már majdnem összeroppan, azon-
nal gondoskodjon arról, hogy lehetőleg sok munkát vegyenek el öntől. 
Vállalata attól nem fog tönkremenni, ha nem mindent ön, saját maga vé-
gez. 

A stressz megelőzése 

Táplálkozás: Mondjon le az édes teasütemény és kalács eszegeté-
séről. A gyorsan felszívódó szénhidrátok és az ezekből a vérben kelet-
kező zsírok stressz hatására erősen megnövelik a cukorbetegség veszé-
lyét. Ráadásul még zsírpárnákat is képeznek. Helyettesítse a nassolást 
gyümölccsel. 

Éjszakai nyugalom: Próbáljon meg a lehető legrendszeresebben 
aludni még akkor is, ha néha ezért egy-egy összejövetelt ki kell hagynia. 
A jól kialakított alvási ritmus átsegíti azokban az időszakokban, amikor 
utazása során gyakran vált időzónát. 

Szervezés: Osszon le elvileg minden olyan feladatot, amely leoszt-
ható. Látni fogja, hogy munkatársai többet fognak dolgozni, ha többet bíz 
rájuk, önt pedig tehermentesítik. 

Önvizsgálat: Miért olyan szigorú önmagához? Miért kell mindig min-
denki mást túlszárnyalnia? Miért nem engedi meg, hogy egyszer maga is 
kevesebbet dolgozzon? 

Rendszeres mozgás: Ahol csak lehet, gyalog menjen fel a lépcsőn. 
Kertjében maga gereblyézze össze a faleveleket. Esténként sétáltassa 
meg a kutyát. 

Összeállította: Szabó Ildikó 
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