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A könyvről: 

 
Az orvos ezredes, alvásspecialista, neurológus szerző részletesen körbejárja és bemutatja mindazt, amit az 
alvászavarok, alvásmegvonás okozta tünetek kivizsgálásáról és felismeréséről tudni kell.  
A könyv ajánlott neurológusoknak, szomnológusoknak, katonaorvosoknak, foglalkozás-egészségügyi 
szakembereknek, valamint egyetemi hallgatóknak. 
 
Az idegtudomány, a pszicho-farmakológia rendkívül gyorsan fejlődik, továbbá új tudományos eszközök 
állnak rendelkezésre az agyi tevékenység, az elektromos és kémiai stimuláció és az emberi viselkedés 
közötti kapcsolatok alapvető megismerésére. Ezek a kutatási eredmények azonban hatással lehetnek a 
katonai erők működésére és hatékonyságára, mind a szimmetrikus, mind az aszimmetrikus hadviselésben.   

A tartósan jelen lévő fokozott nappali aluszékonyság az alvás-ébrenlét szabályozás súlyos zavara, 
melyet gyakran félrediagnosztizálnak és félrekezelnek. Gyakran jelentkezik fiatal felnőtt korban, emellett 
szokatlan szellemi megterhelés provokálhatja, amely a teljesítmény és a viselkedés komoly zavarához 
vezethet: a balesetek kockázatát megnöveli, és éjszakai zavartsághoz vezethet. 

Az alvásmegvonás a teljesítmény csökkenését, a hatékonyság romlását, hangulatzavart okozhat; 
feszültséget, depressziót, agressziót, kimerültséget és zavartságot von magával. Ez hátrányt jelent a 
harckészültségben és hozzájárul az ún. harci stressz kialakulásához. 

A megfelelő hosszúságú alvásidő engedélyezése alapvető fontosságú, az alvásidő nem áldozható fel 
más tevékenységek javára. Ez különös jelentőséget akkor kap, amikor a munkakör szoros megszorításokat 
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diktál (pl. többműszakos beosztás, katonai szolgálat), és a tartós, magas szintű éberség jelentős szerepet kap 
a munkateljesítményben, a döntéshozatalban vagy a túlélés szempontjából. Azoknál, akik fokozott nappali 
aluszékonyságban szenvednek, rendkívül fontos meghatározni, hogy a háttérben a környezeti feltételek által 
okozott alváshiány áll, vagy valamilyen alvászavar. 
 A kényelmetlen munka- és alváskörülmények, a gyors hadműveleti tempó, a tartós hadműveletek 
és az elégtelen ellátó személyzet a fáradtságot egyre inkább a figyelem középpontjába helyezik. A katonai 
hatékonyság egyik jelentős eleme, közvetlen emberi tényezője a teljesítmény romlása stresszes körülmények 
között, különös tekintettel az alváshiányra. Ha az ellenség jelentős alvási előnnyel rendelkezik, akkor ez 
komoly veszélyt jelent.  
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Terjesztés: 

A könyvet 20% kedvezménnyel vásárolhatja meg a SpringMed internetes webáruházban, és közvetlenül 
(postai úton, vagy személyes átvétellel) a SpringMed Kiadótól.  

Kontaktszemély: Végh Rita (info@springmed.hu).  
Figyelje akcióinkat, ahol a 20% kedvezményen felül további engedményeket is adunk egyes könyveinkre. 

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy közvetlenül kapjon ezekről értesítést! 
A könyv és az e-book kapható még a Lira és Libri egyes könyvesboltjaiban, és azok webáruházaiban is. 

További kiadványainkról bővebb információ honlapunkon: 
www.springmed.hu és www.springmedkonyvaruhaz.hu 


