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Összefoglalás 

Bevezetés: Kutatásunkat epilepsziás betegek körében végeztük azzal a céllal, hogy olyan 

adatokat gyűjtsünk, amelyek hozzájárulhatnak a magas mortalitási mutatók és az 

életminőségbeli hátrányok okainak felderítéséhez. Ahhoz, hogy megoldást találjunk, meg kell 

ismernünk a betegek problémáit.  

Módszer: A kutatást egy online kitölthető kérdőív segítségével végeztük el 2013-ban. A 

kérdőív elkészítése során a QOLIE-31 nevű standardizált kérdőív egyes elemeit is 

felhasználtuk, melyeket saját kérdésekkel egészítettünk ki. A mintába kerülhetett minden 

nagykorú epilepsziás beteg. Februártól szeptemberig 203 darab kérdőív érkezett vissza. Ezek 

közül 180 válaszadó adatait dolgoztuk fel (N = 180). A kiskorú válaszadók kizárásra kerültek 

a mintából, így adataikat és válaszaikat nem dolgoztuk fel. Az adatelemzés során a Microsoft 

Office Excel 2007 12.0 és az IBM SPSS Statistics 20.0 szoftvereket használtunk. 

Eredmények: Elmondható, hogy a betegek véleménye szerint az epilepszia megjelenése 

rossz hatással volt az életminőségükre. Mindkét nem esetén, 90%-nál magasabb azoknak az 

aránya, akik szerint a betegség hatással van az életük bizonyos területeire. Azok közül, akik 

legalább öt éve élnek együtt a betegséggel 90-en érezték már úgy, hogy nem tudnak 

megbirkózni az ebből adódó nehézségekkel.  

Következtetés: Ezek a tényezők hozzájárulnak a szorongásos tünetek, a depresszió és a 

szuicid hajlam megjelenéséhez. Ezen problémák megoldása, az okok feltárása további 

kutatásokat igényel, melyekhez jelen vizsgálatunk jó alapul szolgálhat. 
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Therapy and treatment of patients with epilepsy to decrease mortality  

and increase quality of life 

 

 

Summary 

Introduction: We have made our research among people with epilepsy, in order to present 

the changes in their lifestyle, health status and soul caused by the disease. We chosen this 

topic because we exprienced that people living with epilepsy are in worse position in every 

area of their life, compared to average. To find a solution we have to recognise the everyday 

problems of these people.  

Method: We made our research through a survey in 2013. We assembled the survey from 

questions of the QOLIE-31 standard survey, and further points of view. It was required to get 

into the sample to be at least 18 years old and been ever diagnosed with epilepsy. Altogether 

we processed the data of 180 people. For the induction we used the Microsoft Office Excel 

2007 (version 12.0) software. To analyse the statistics we used the IBM SPSS Statistics 

(version 20.0) software.  

Results: Generally we can say that the show up of the epilepsy had a bad effect on the 

lifestyle, according to the people’s opinions. At this point 92,16% of women and 92,30% of 

men declared epilepsy has effected various areas in their life. Among patients who live with 

their disease since five years or more, 90 said that already had feelings about not being able to 

deal with the difficulties caused by their disease.  

Conslusion: These factors contribute in showing up anxiety symptoms, depression and 

suicidism. We think the solution of these problems needs further researches, for which our 

examination can be a proper foundation. 
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