
Bevezetés

„Nincs egészség lelki egészség nélkül.” Ezzel a
gondolattal mutatott rá az Egészségügyi Világszer-
vezet (World Health Organization: WHO) 2005-
ben arra, hogy bármilyen egészségfejlesztõ prog-
ramnak a mentális egészségre is figyelmet kell for-
dítania (1). Jelen tanulmány egy iskolai környezet-
ben megvalósuló, serdülõknek kidolgozott, univer-
zális, mentális egészségfejlesztõ programot mutat
be.
A serdülõkor egy „érzékeny” idõszak a felnöveke-
dés során, amikor egészséges fejlõdés mellett is a
fiataloknak sok változással kell megküzdeniük (2).
A szociális kapcsolataikban új szakasz következik:
a szülõktõl való leválás markánsabbá válik, kortár-
sak szerepe pedig megnõ, valamint az elsõ szerel-
mek is gyakran erre az idõszakra esnek, sõt akár az
elsõ szakítások is.
A szakmai életükben is a fiataloknak egy fontos lé-
pést kell elõkészíteni, azt hogy ki milyen irányban
tanul tovább. Mindezek miatt sok a bizonytalanság
ebben az idõszakban.
Továbbá számos testi változás is történik ebben az
életszakaszban, melyekre most nem térünk ki.

Epidemilológiai adatok szerint a felnövekedés so-
rán minden 4. gyermeknél van olyan idõszak, ami-
kor fennáll valamilyen mentális betegségük (3, 4).
A klasszifikációs rendszerek kritériumrendszere
szerint, mentális betegségrõl akkor beszélünk, ha a
tünetek funkciókárosodást okoznak (5, 6).
A gyermekek és a serdülõk igen sok idõt töltenek az
iskolában, így az iskolai környezet alkalmas hely-
szín, hogy befogadja a mentális egészség pro-
móciós, fejlesztõ és a mentális betegségeket meg-
elõzõ programokat (7-9). Megkülönböztetünk uni-
verzális, szelektív (másodlagos) és indikált (har-
madlagos) prevenciós programokat (10). Az uni-
verzális programok a megcélzott populáció min-
den tagja számára kidolgozott beavatkozások, ez-
által a stigmatizálást elkerülik. Ez azért fontos,
mert a pszichiátriai betegségekhez világszerte, így
hazánkban is a mai napig számos stigma kötõdik.
Az univerzális programok széles fókuszú, mind az
affektív, mind viselkedés problémák megelõzésére
irányuló beavatkozások. A szelektív programok
hasonló rizikójú gyermekeket céloznak meg, míg
az indikált prevenciós programok már egy adott
betegség fennállása esetén nyújtanak segítséget a
gyermekeknek.
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Módszer. A „Serdülõkori mentális egészségfejlesztõ programot” (YAM) a „Fiatalok életének megmentése és szerepvál-
lalásuk / önállóságuk növelése Európában” címû randomizált, kontrolált, 12395 európai (1009 magyar) 14-16 éves fia-
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öngyilkos magatartás elõfordulási gyakoriságában a kontroll karhoz képest.
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Serdülõkori mentális egészségfejlesztõ
program (Youth Aware of Mental Health
Programme: YAM) ismertetése

A YAM program kidolgozása – Háttér

A YAM egy univerzális mentális egészségfejlesztõ
program, amely a 14–16 éves fiatalok egészsé-
ges/egészségtelen viselkedésformákkal kapcsola-
tos tudását, valamint az én-hatékonyságuk fejlesz-
tését célozza meg (hogyan ismerik fel magukon,
társaikon, ha segítségre szorulnak és ilyenkor mit
tegyenek) (11-13).
A YAM programot a Fiatalok életének megmentése
és szerepvállalásuk / önállóságuk növelése Európá-
ban (Saving and Empowering Young Lives in
Europe: SEYLE) vizsgálat során egy 12 országból ál-
ló nemzetközi konzorcium dolgozta ki (12-14).
A konzorcium munkáját a svédországi Karolinska
Insitute koordinálta Prof. Danuta Wasserman veze-
tésével. A projektben résztvevõ országok: Ausztria,
Észtország, Franciaország, Írország, Izrael, Ma-
gyarország, Németország, Olaszország, Románia,
Szlovénia, Spanyolország, Svédország. Ebben a
munkában hazai centrumként a Vadaskert Gyer-
mekpszichiátriai Kórházban és az ELTE, Pedagó-
giai és Pszichológiai Kar, Pszichológia Intézetben
mûködõ kutatócsoportunk vett részt. A projekt az
Európai Unio FP7-es keretprogramjának támogatá-
sával történt. Minden részt vevõ országban a SEYLE
vizsgálat a helyi etikai bizottság – hazánkban az
Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi és Tudo-
mányos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bi-
zottságának – engedélyével zajlott. A vizsgálatban
történõ részvétel több szinten is önkéntes volt: az
iskolák, a szülõk és a serdülõk írásbeli beleegyezé-
sét egyaránt kértük szóbeli és írásbeli tájékoztatás
után.

A YAM program kidolgozása –
Célkitûzés

A SEYLE egy randomizált, kontrolált, serdülõk
mentális egészségét fejlesztõ vizsgálat, melynek fõ
célja az volt, hogy a fokozott kockázatú magatartás
csökkentésével segítse elõ az egészségesebb élet-
módot (12). A fokozott kockázatú magatartások
legrosszabb kimenetele az öngyilkosság, aminek
megelõzése a program célkitûzései között szintén
szerepel. Tekintve, hogy a program által megcél-
zott 14–16 éves korosztálynál az öngyilkosság a
második vezetõ halálok a balesetek után, és több fi-
atal hal meg öngyilkosság miatt, mint együttvéve
szülési károsodás, tumor, kardiális betegség,
pneumonia és influenza miatt (15), így a SEYLE
vizsgálat öngyilkosság-megelõzõ célkitûzésének
fontos népegészségügyi szerepe is van.

A SEYLE vizsgálat céljai voltak (11, 12):
1. Európában a serdülõk mentális egészségérõl,

jól-létérõl és értékeirõl információ gyûjtése.
2. Serdülõk számára „programok” kidolgozása,

mely jobb egészséghez – beleértve a mentális
egészséget – vezetnek, azáltal hogy csökkenti a
fokozott kockázatú viselkedést, különös hang-
súllyal ennek legrosszabb kimenetelére, az ön-
gyilkosságra.

3. Az egyes európai országok kulturális szokásai-
hoz illõ, hatékony, bizonyítékokon alapuló, a
serdülõk mentális egészségét fejlesztõ és pszi-
chés betegségek megelõzõ programok ajánlása
a kapott eredmények alapján.

A YAM program kidolgozása – Módszer

A SEYLE randomizált, kontrolált vizsgálat során,
három iskolai színtéren zajló, aktív, univerzális in-
tervenciós vizsgálati kart („ProfScreen” program;
Question, Persuade, and Refer (QPR: Question-
Kérdez, Persuade – Meggyõz és Refer- Irányít;
YAM) és egy kontroll kart hasonlítottunk össze
(11-12).
A „ProfScreen” program, egy két lépcsõs szûrõ-
program, melyet a SEYLE vizsgálatra dolgoztuk ki
(16). A szûrés a SEYLE vizsgálat „Alapfelmérés” ön-
kitöltõs kérõív alapján történt, mely ismert validált
kérdõíveket (pl. Beck depresszió kérdõív, Zung
szorongás kérdõív, Young öngyilkosság kérdõív) és
a vizsgálatra kidolgozott kérdéseket tartalmazott.
Azokat a diákokat, akik a kérdõív szûrõkérdésein
egy meghatározott pontszám feletti eredményt ér-
tek el („magas kockázatú” diákok) (elsõ lépés), to-
vábbi kivizsgálásra, gyermekpszichiáterrel folyta-
tott interjúra hívtuk (második lépés). Szûrõkérdé-
sek a kérdõív következõ lehetséges problémákra
vonatkozó kérdései voltak: öngyilkossági és önsér-
tõ magatartás, hangulatzavarok, szorongásos zava-
rok, testtömeg arányok, alkohol- és pszichoaktív
szerhasználat, dohányzás, iskolai lógás, túlzott
médiahasználat és kockázatkeresõ magatartás.
A ponthatárok meghatározása (ami felett a fiatalt
megkerestük) korábbi nemzetközi vizsgálatok ta-
pasztalatain alapultak. Akiknél a személyes vizs-
gálat során a gyermekpszichiáter szakember pszi-
chiátriai problémát talált, azokat szakellátásba irá-
nyította további kezelésre, akiknél az életmód javí-
tását tartotta a szakember szükségesnek, egészsé-
ges életmód csoportba küldte, míg akiknél nem
erõsítette meg a személyes interjú a kérdõív alap-
ján jelzett nehézségeket, azoknak a diákoknak
nem javasolt további kezelést.
A QPR egy „kapuõr / gatekeeper” program, amit az
USA-ban dolgoztak ki, melynek során a pedagógu-
sok és az iskola egyéb dolgozói részesültek képzés-
ben arról, hogyan ismerhetik fel és irányíthatják
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szakszerû segítséghez a magas kockázatú diákokat
ki (17). A QPR képzést tartó szakemberek standar-
dizált power point elõadást tartottak a tanároknak
és az iskolai dolgozóknak, amit adaptáltunk min-
den országban (pl. a példákat saját kulturális kö-
zegbõl merítettük, pl. hazánkban belekerült Arany
János Hídavatás verse), valamint minden tanár és
iskolai dolgozó kapott egy 34 oldalas prospektust
(öngyilkosság rizikófaktorairól, figyelmeztetõjelei-
rõl, hogyan kommunikáljanak olyan diákjaikkal,
akiknél öngyilkossági rizikó áll fenn és hogyan irá-
nyítsák õket ellátásba) és névjegykártyát 24 órán át
elérhetõ szakember telefonszámával, ahova irá-
nyíthatták a diákjaikat. A pedagógusokat és az is-
kolai személyzetet arra kértük, hogy az „Alapfel-
mérés kérdõív” felvételét követõ két hónapban fi-
gyeljék a fiatalokat, és ha szükségesnek látják, se-
gítõ beszélgetés keretében irányítsák õket a
vizsgálat szakembereihez.
A YAM egy univerzális egészségfejlesztõ program,
mely egy egész osztálynak fut egyszerre (14). Egy
igen részletes kézikönyv szolgál a programot veze-
tõ szakemberek képzésének alapjául (18). A YAM
program öt tanítási órát tartalmaz: egy tanítási órán
(45 perc) történik a nyitóelõadás, három tanítási
óra (3 x 45 perc) alatt zajlik a szerepjáték szakasz
és végül egy tanítási órát (45 perc) vesz igénybe az
összefoglaló záró elõadás. A nyitó-, és
záróelõadást egy pszichológus, vagy egy gyer-
mek-, ifjúságpszichiáter tartja, míg a szerepjátéko-
kat két szakember vezeti, egy pszichológus/ gyer-
mek-, ifjúságpszichiáter pszichiáter és egy segítõ
(pl. pszichológus, szociális munkás, medikus, pszi-
chológus hallgató, foglalkoztató). A fiatalok
tanárai nem vesznek részt a YAM programon, hogy
a diákokat ezzel is segítsük, hogy meg tudjanak
nyílni.
A nyitóelõadás témáit az 1. táblázat foglalja össze,
mely elõadáshoz standardizált diasort dolgoztunk
ki, adaptálva az egyes résztvevõ országokra.

A YAM program elején a fiatalok kapnak egy 25 ol-
dalas prospektust – „Változtass azon, ahogyan ér-
zed magad” címmel –, amely a nyitóelõadásnál fel-
sorolt hat témát tartalmazza röviden, didaktikusan

összefoglalva, színes ábrákkal (lásd 1. táblázat).
Ezt a prospektust bármikor késõbb is elõ tudják
venni a fiatalok és az iskolai könyvtárban is megta-
lálják.
Továbbá az osztálytermekre kikerül a falra hat
poszter, amelyek ugyanarról a nyitóelõadásban
felvázolt hat témáról közölnek röviden, jól átte-
kinthetõen, pontokba szedve, könnyen érthetõen
megfogalmazva információt (lásd 1. táblázat).
A program elején minden résztvevõ fiatal kap egy
névjegykártyát, melyen egy facilitátor (kapcsolat-
tartó) a nap 24 órájában elérhetõ telefonszáma és
email címe, valamint a gyermekpszichiátria elér-
hetõségei szerepelnek. Igy, ha a program során el-
hangzottak alapján valaki úgy érzi, hogy segítségre
van szüksége neki, vagy egy társának, tud hova
fordulni.
A szerepjátékok lehetõséget teremtenek a fiatalok-
nak, hogy átgondolják, megértsék és átérezzék a
nyitóelõadás során, a prospektusban és a posztere-
ken felvetett kérdéseket. A szerepjáték szakasznál
az osztálytermet lehetõleg úgy kellene átrendezni,
hogy ahol a szerepjátékot elõadják, ne legyenek
székek és legyen elég hely a mozgáshoz.
A szerepjátékok az alábbi három témát fedik le:
! tudatosság a választásokban,
! tudatosság az érzelmekkel kapcsolatosan, és ho-

gyan kezeljük a stresszt / feszültséget és a krízis-
helyzeteket,

! tudatosság a depresszióval és az öngyilkossági
gondolatokkal kapcsolatban.

A szerepjátékok során a fiatalok eljátszanak olyan
helyzeteket, amelyek feszültséget kelthetnek a
mindennapok során és/vagy megoldásuk konflik-
tussal járhat és/vagy kimenetelük problémát okoz-
hat. Miután a szerepjátékok tartalmát úgy állítottuk
össze, hogy lefedjenek számos, a fiatalok életében
esetlegesen elõforduló nehéz helyzetet, mely saját
magukra, vagy barátjukra, társukra, szüleikre vo-
natkozik (pl. költözés, iskolaváltás, bullying, csa-
ládban feszültség, depresszió, öngyilkossági gon-
dolatok), így a fiataloknak lehetõségük nyílik biz-
tonságos környezetben felkészülni az ilyen szituá-
ciókra, ha esetleg belekerülnének késõbb. A sze-
repjátékok sorrendje az egyszerûbbektõl haladt a
fokozódó nehézségû helyzetek felé (pl. „Egy bará-
tod hazavinne kocsival buli után, de részeg. Mit
csinálsz?” „A legjobb barátod elmondja titkát,
hogy öngyilkos akar lenni, de megkér tartsd meg a
titkát. Mit csinálsz?”). A szerepjátékok során a fia-
talok problémamegoldó, stresszkezelõ képessége
fejlõdik, és az eljátszott helyzetek segítenek, hogy
a késõbbiek során felismerjék „élesben”, mikor
szükséges ezeket a megtanult képességeket hasz-
nálniuk. Fontos, hogy a különbözõ szerepekben
játszók szerepet cseréljenek, ezáltal mindenki
megtapasztalhassa a szerepjáték mindkét oldalát.
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1. táblázat: A nyitóelõadás, a diákoknak szóló prospektus, az
osztálytermekre kihelyezett poszterek és a záróelõadás témái

Mit is jelent az, hogy mentális egészség

Tanácsok, hogyan segíts magadon.

Stressz és krízis.

Depresszió és öngyilkossági gondolatok

Segítségnyújtás egy gondban levõ barátnak

Tanács-kérés: kihez fordulhatsz?



Minden szerepjáték után a fiatalok a csoportot ve-
zetõ szakemberekkel átbeszélik a felmerülõ kérdé-
seket, érzéseiket. Így a szerepjátékok és az ezt kö-
vetõ megbeszélések során a fiatalok átgondolhat-
ják az eljátszott nehéz helyzeteket kiváltó esetle-
ges okokat, megelõzési módokat, illetve megoldási
lehetõségeket. Ezáltal a szerepjátékok és azt ezt
követõ beszélgetések lehetõséget teremtenek a
fiataloknak, hogy megértsék más emberek nézõ-
pontját, felismerjék saját érzéseiket, viselkedésü-
ket egy adott nehéz helyzetben, megtanuljanak
ellenállni a kortársak nyomásának, illetve az adott
kérdéssel kapcsolatban átgondolják a felnõttek (pl.
szülõk, pedagógusok, gyermekorvos, pszichiáter)
szerepét, felelõsségét.
A YAM programot interaktív elõadás zárja, mely le-
hetõséget teremt, hogy a fiatalok a programot veze-
tõ szakemberekkel újra, strukturáltan átgondolják
a program során elhangzott témákat (lásd 1. táblá-
zat) ugyanannak a diasornak a segítségével, amit a
nyitó elõadáson használtunk. A záróelõadás során
mindig használjuk a fiataloknál levõ prospektust
is, amire a YAM program vége után is tudnak majd
támaszkodni.
A SEYLE vizsgálatban a kontroll kar is tartalmaz eti-
kai okokból egy ún. „minimális programot”, ezért
ezt a beavatkozást „Tájékoztató programnak” ne-
vezzük. Ennek során a YAM programban is hasz-
nált hat poszter (lásd 1. táblázat) itt is kikerül az
osztálytermek falára, így a fiatalok információt
kapnak a mentális egészség tudatosításáról, a krí-
zishelyzetekrõl, a depresszióról, az öngyilkosság-
ról és az adaptív megküzdés lehetõségeirõl, vala-
mit a posztereken szerepelt egy facilitátor a nap 24
órájában hívható telefonszáma és email címe is,
valamint egy gyermekpszichiátriai elérhetõségei.
Ezen kívül ebben a programban résztvevõ diákok is
kaptak egy névjegykártyát a facilitátor telefonszá-
mával, email címével, egy gyermekpszichiátria el-
érhetõségeivel, így ebben a vizsgálati karban is
azok a fiatalok, akik úgy vették észre magukon,
hogy segítségre lenne szükségük, meg volt a lehe-
tõségük, hogy a facilitátor személyt felkeressék és
vele együtt eldöntsék, hogy a továbbiakban milyen
segítségre van szükségük. Összességében azonban
ez a kontroll csoport/minimális program karja a
SEYLE vizsgálatnak jelentõsen különbözött a vizs-
gálat fentebb ismertetett YAM karjától, mivel csak
a posztert használtuk információ átadásra, elõadá-
sokat nem tartottunk, prospektust nem kaptak és
szerepjátékokba sem vontuk be a diákokat, mely
intervenciók a YAM program során felhasználásra
kerültek.
Statisztikai módszer (13): Az adatokat általános
kevert lineáris variancia-analízis modellel elemez-
tük (GLMM). A véletlen hatás a diákok iskolák sze-
rinti klasztere volt, a beágyazott véletlen hatás pe-
dig ismétlõ faktorként az eltelt idõ (3 és 12 hónap).

Végül a vizsgált változó az intervenciós vizsgálati
csoport/kar eredményének az eltérése volt.
A GLMM minden esetben magában foglalta a be-
avatkozás fix hatását, a hónap kategóriát és a be-
avatkozás-csoport*hónap interakciót. Az analízis
alapja a korrigált esélyhányados (OR) volt a három
intervenciós vizsgálati csoportban, illetve a kont-
roll csoportnál 3 és 12 hónapok hónap után (mind-
egyiknél 95% Cls). A szignifikancia vizsgálatnál az
intervenciós vizsgálati csoportokat csak a kontroll
csoporttal hasonlítottuk össze, azaz nem történt
kölcsönös összehasonlítás az intervenciós vizsgá-
lati csoportok között.

A YAM program kidolgozása –
Eredmények

Európában összesen 12395 14-16 éves diák vett
részt a vizsgálatban (11,19). Az egyes vizsgálati ka-
rokban a hiányzások miatt végül következõképpen
alakult a bevont diákon száma: ProfScreen: 2764
diák, QPR: 2692 diák, YAM: 2721 diák, Kontroll/
Tájékoztató: 2933 diák (13).
Magyarországon 15 budapesti iskolát, 99 osztályt,
összesen 1009 fiatalt vontunk be a projektbe, a
vizsgálat során 14 diák vonta vissza beleegyezését,
közülük ketten a YAM programból.
A három féle intervenciós program (lsd. fenn) közül
a YAM program mellett mutatkozott szignifikáns
csökkenés a 14-16 éves fiataloknál a 12 hónapos
utánkövetéskor az öngyilkos magatartás elõfordu-
lási gyakoriságában a Tájékoztató programhoz ké-
pest (OR: 0,45, 95% CI: 0,24–0,85, p=0,014), míg
a másik két programnál nem (ProfSceen: OR: 0,65,
95% CI: 0,36–1,18, p=0,158, QPR: OR:0,70, 95%
CI: 0,39–1,25, p=0,229) (13).
Bár jelen tanulmány céljához szorosan nem tarto-
zik, a kapott eredményekbõl kiemelnénk, hogy az
alapfelmérés kérdõív alapján (Beck depresszió kér-
dõív, Zung szorongás kérdõív, Young öngyilkosság
kérdõív) a fiatalok 32%-a küszöb alatti szorongá-
sos tüneteket, míg 5,8%-uk küszöb feletti szoron-
gást és 29,2%-uk küszöb alatti depressziót, míg
10,5%-uk küszöb feletti depressziót mutatott (18).
Küszöb alatti szintnek nevezzük, amikor a tünetek
mennyisége és/vagy fennállásuk idõtartama nem
meríti ki a klasszifikációs rendszerek kritériumait
(pl. depresszió esetében nem áll fenn 5 tünet
és/vagy nem állnak fenn a tünetek 2 hétig). Jelen
vizsgálatunkban azt kaptuk, hogy mind a küszöb
alatti, mind a küszöb feletti szorongás és de-
presszió funkciókárosodással járt és növelte az ön-
gyilkosság rizikóját, azonban a klasszifikációs
rendszer kritériumait kimerítõ állapot szignifikán-
san nagyobb mértékben mindkét esetben, mint a
küszöb-alatti tünetegyüttes (19). Ezért eredménye-
ink felhívják a figyelmet arra, hogy a prevenciónak
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már a küszöb alatti állapotokra is ki kell terjedniük.
Nemzetközi és a hazai tapasztalataink szerint a
YAM univerzális mentális egészségfejlesztõ prog-
ramot a fiatalok kifejezetten élvezték, örömmel
vettek részt benne. Informális úton visszajutott ku-
tatócsoportunkhoz, hogy volt olyan osztály, ahol a
fiatalok a SEYLE program lezárulta után is rendsze-
resen összejártak szabadidõjükben, hogy a YAM
program során megtanult eszközökkel folytassák a
programot, figyeljenek egymásra és magukra.

Megbeszélés

A YAM program Angliában, Ausztráliában és Svéd-
országban a középiskolákban az illetékes minisz-
tériumok által már bevezetésre került. Összességé-
ben elmondhatjuk, hogy mivel randomizált, kont-
rolált vizsgálat során hatékonynak bizonyult a
YAM program és a nemzetközi és hazai adaptáció-
ja során kapott visszajelzések alapján igen pozitív
a fogadtatása a fiatalok között, így javasolt a YAM
program bevezetése a hazai iskolákba is.
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Summary

Adolescence School-based Metal Health Program: Introducing the „YAM” program
Judit Balazs, 1 Institute of Psychology, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary and 2. Vadaskert Child
Psychiatric Hospital and Outpatient Clinic, Budapest, Hungary

Aims: Childhood mental disorders have a negative effect of the development in several ways. In this article, we aim to
introduce a school based, universal, adolescent prevention program.
Methods: The Youth Aware of Mental Health Program (YAM) was developed during the Saving and Empowering Young
Lives in Europe study, which is large-scale, multicountry, randomized controlled trial, including altogether 12 395
European (1009 Hungarian) adolescents.
Results: YAM was more effective in reducing the number of suicide attempts and severe suicidal ideation in adolescents
compared to the control group at the 12 month follow-up.
Conclusions: The results underline the benefits of introducing YAM to schools.

KEYWORDS adolescent, school, universal, mental health prevention programme, psychiatric disorders
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