
Alvás kiskáté 
 
 
 
 

Mitől alszunk? Mi idézi elő az alvást a szervezetben? 

A látszattal ellentétben nem egyedül az álmosság, fáradtság az alvás legfontosabb 
előidézője, éppen ilyen fontos a napi bioritmus is.  Az alvás a napi bioritmus része, ezért 
legjobb szabályzója a lehetőleg minél rendszeresebb életmód, amelyben lényeges 
szerepet töltenek be az időben történő rendszeres étkezések. 
 

Előfordult-e már, hogy fáradt, álmos volt, mégsem tudott aludni? Vagy olyan, hogy 
pihent volt, a nap folyamán egyáltalán nem fáradt el, mégis tudott aludni? 
 
 

Mennyi alvásra van szüksége a szervezetnek? 

Az alvásigény mértéke egyéni. Bár az európai átlag felnőttek esetében kb. 7-7.5 óra,   
ettől nagyon nagy eltérések lehetnek, és önmagunkban nem tekinthetők kórosnak. 
Az alvás mennyiségénél sokkal fontosabb az alvás minősége, melynek legjobb mércéje 
az, mennyire állnak fenn nappali kialvatlansági tünetek a következő napon. 
 
 

Mik az alvászavar leggyakoribb okai?  

Mik az alvás leggyakoribb „elrontói”? 

 Stressz 
 Kiesés a ritmusból 

 Háttérbetegség (belgyógyászati, szorongás, depresszió) 
 Elalvást nehezítő gondolatok 
 Mozgáshiány 
 
A rendszeres testmozgás éppen olyan fontos az alvás és a bioritmus szabályzásában, 
mint az anyagcsere és a hangulat szabályzásában – ez utóbbiak egyébként szintén 
összefüggenek a cirkadián ritmussal és egymással is. 
 
A kialvatlanság kompenzálására tett másnapi erőfeszítések (élénkítő szerek használata, 
nappali pihenés vagy alvás) negatívan befolyásolhatják a következő éjszakai 
alváskészséget, és ezért hozzájárulhatnak az alvászavar tartóssá válásához. 
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Baj-e, ha felébredek éjszaka? 

Egy-egy éjszakai felébredés természetesnek tekinthető, mindenkivel rendszeresen 
előfordul. Ezekből csak akkor lesz probléma, ha elkezdek miattuk idegeskedni, mert     
ez gátolja a visszaalvást. 
 
 

Mikor kérjek segítséget az alvásommal kapcsolatban? 

Ha az alvászavar tünetei egy hónapig vagy tovább fennállnak, mindenképen forduljon 
segítségért, tanácsért, mert az alvászavar hátterében állhatnak betegségek is, és maga  
az alvászavar is növelheti (hosszabb távon) egyes betegségek kockázatát!  
Először forduljon családorvosához, ő elvégzi a szükséges alapvizsgálatokat, és ezektől 
függően javasol kezelést, vagy további kivizsgálást. 

A program a Takeda Pharma Kft. támogatásával jött létre. 
 
Összeállította: Dr. Purebl György, pszichiáter, pszichoterapeuta szakorvos.  
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet, klinikai igazgatóhelyettes 
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