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M E G H Í V Ó  
 

 

RISKÓ ÁGNES (BUDAPEST) 

Pszichoonkológia - A daganatos betegek  

és a velük foglalkozók lelki rehabilitációja Magyarországon 
 

 

Időpont és helyszín: 2009. július 3., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner 

Háza, Oberföhringer Str. 40., 81925 München 

Rendezők: MMI és KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja 

Házigazda: Pfitzner Rudolf, KMÉM 
 

 

A daganatos betegek, hozzátartozóik és az onkológiai szakemberek pszichológiai szempontból 

„egy hajóban eveznek”, különösen az onkológiai kezelések idején. Az önmagukat életveszély-

ben érző, ezért lelki krízisbe került emberek megváltozott lelki állapota és regresszív pszi-

chés működése ugyanis nem ismer határokat, mintegy „átfolyik” az őket segítő, gyógyítani 

akaró emberekbe. Ma már egyre elfogadottabb, hogy a korszerű onkológiai kezelésekkel egy 

időben a betegek lelkiállapotát is tekintetbe kell venni, az onkológiai csapat-tag klinikai 

pszichológusoknak érdemes a betegek belső portré-ját is elkészíteni, majd ennek alapján a 

lelki rehabilitációt felajánlani, és megvalósítani.  

Mára kialakultak a csoportmunka lehetőségei az onkológusok, a kutatók, a pszichiáterek, a 

pszichológusok, a gyógytornászok, a nővérek, a kórházi lelkészek és a szociológusok között. 

Közöttük a lelki kiégés elterjedtségét kérdőíves kutatással igazolták a kutatók. 

 

RISKÓ ÁGNES az Országos Onkológiai Intézet egyik kemoterápiás osztályán 1990 óta klinikai 

szakpszichológusként, pszichoanalitikusként megfigyeléseket, pszichodiagnosztikai vizsgála-

tokat (Rorschach, Szondi), kiscsoportos mozgásterápiát és egyéni támogató pszichoterápiát 

végez. Munkájának első 10 évében analitikusával, Székács Istvánnal kidolgozták és alkalmaz-

ták az intenzív szupervíziót. Előadónk az itt elkezdett kutatást, a pszichoanalitikus onkopszi-

chológia elméleti alapjainak kidolgozását egy kollégával folytatja. Rendszeresen oktatja a 

leendő klinikai szakpszichológusokat és onkológus szakorvosjelölteket, pszichoedukációs elmé-

leti és gyakorlati továbbképzést vezet onkológusoknak és nővéreknek. 1999-ben könyvet írt 

„A test, a lélek és a daganat” címmel és társszerkesztője az „Onkopszichológia a gyakorlat-

ban” c. tankönyvnek. Ferenczi Sándor úttörő gondolatait az onkológiában is alkalmazza. 
 

 

Az előadás és az általános eszmecsere után kötetlen együttlét. 
 

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes költséghozzájárulásukat! 

  


