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A fejezet célja az, hogy a felhasználót megismertesse a
szorongásos tünetek pszichoterápiás kezelésének
alaptechnikáival.
A fejezet megtanulása után a hallgató képes lesz a szorongás
alaptüneteinek felmérésére, a szorongásos tünetek kognitív
konceptualizálására, és a szorongásos tünetek kezelésének
alaptechnikáinak alkalmazására.

Bevezetés
Ebben a fejezetben megismerheti azokat az egyszerűbb pszichoterápiás
technikákat, melyek segítségével hatékonyabban tud segíteni a
szorongásos zavarok különböző tüneteinek enyhítésében.
Célcsoport: Általános orvosok és orvostanhallgatók

Javasolt tanulási módszerek
Olvassa el a szöveges részeket, illetve tekintse meg a hozzájuk tartozó
videó részleteket is.
Ezt követően válaszoljon az összegző kérdésekre!
Amennyiben nem tudott mindegyikre válaszolni, a problémás részeket
tekintse át ismét a szövegben!
Ezután oldja meg a video részletekhez tartozó feladatokat, majd
végezze el az önellenőrző tesztet!
A tananyagot egyszerre javasoljuk áttekinteni.
Az összes tanulási időszükséglet: 3 óra
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