XIII./2. fejezet: A lélektani segítségnyújtás –a
pszichoterápiás beavatkozás lehetőségei
Bevezetés
A mindennapi gyakorlatban az akut szomatikus ellátást végző
kezelőorvos feladata a páciens lelki állapotának mielőbbi pontos
felmérése és a további segítségnyújtás megtervezése.
Sorolja fel az akut segítő
beavatkozás elemeit!

Alapvető fontosságú az együttérző, empatikus kapcsolatfelvétel és
pszichés támogatás, mely oldja az akut szuicid veszélyt és
megalapozza a páciens későbbi kezeléssel való együttműködését.
Az akut segítő beavatkozások nélkülözhetetlen elemei:
azonnali beavatkozás szükségessége;
a stabilizáció mielőbbi elérése;
a megértés elősegítése;
a problémamegoldásra való fókuszálás;
önbizalom, az önelfogadás bátorítása és hiteles támogatása.

XIII./2.1. A krízisintervenció elméleti háttere
XIII./2.1.1. A krízisintervenció definíciója
A krízisintervenció definíciója:
krízishelyzetben történő, a krízisállapot oldására irányuló olyan segítő,
pszichoterápiás jellegű és szemléletű, időben behatárolt, sürgősségi
pszichológiai beavatkozás, mely a pszichoterápia elemeit korlátozott
módon és mértékben, ehhez a speciális helyzethez adaptált módon
alkalmazza.
A krízis-orientált beavatkozások spektrumának végpontjait - a
beavatkozás intenzitási fokának megfelelően - a krízisszupporció
(„krízis-támogatás”), és a krízisintervenció („krízis-beavatkozás”)
jelentik.

XII./2.1.2. Krízisszupporció
A krízisszupporció egyfajta nem-specifikus kríziskezelést jelent, amit
tulajdonképpen bárki végezhet, akivel a krízisbe jutott személy
kapcsolatba kerül, így ez az a módszer, amit a sürgősségi orvosi
ellátásban is alkalmazunk.
A krízisszupporció elemei közé tartoznak:
a krízisben lévő kliens támogatása, erősítése;
a krízis negatív kimeneteleitől való védelem;
Ismertesse a
krízisintervenció formáit

az egyén mindennapi funkcióinak, adaptációs képességeinek
helyreállítása;
a krízist kiváltó mélyebb összefüggésekkel, a háttérben álló

és ezek jellemzőit!

súlyosabb személyiségproblémákkal nem foglalkozik;
külső tényezők megváltoztatására irányuló törekvések;
az aktuális pszichopatológiai tünetek enyhítésére alkalmazott
gyógyszeres kezelés.

XIII./2.1.3. Krízisintervenció
Miben hasonlít és miben
különbözik a
krízisintervenció a
pszichoterápiás
beavatkozásoktól
általában?

A krízisintervenció egy sokkal specifikusabb beavatkozás, melynek
célja a krízis oldása, ennek elemei:
a háttérben álló problémák, a személy működési zavarainak
áttekintése;
lehetőséget ad a személyiség a korábbinál magasabb szinten
történő integrációjára;
az aktuális helyzet megoldásán túlmutatva a jövővel is
foglalkozik;
a későbbi, hasonló szituációkkal való megküzdésre is
felkészít;

XIII./2.2. A krízisintervenciók és a pszichoterápiák
kapcsolat
A krízisintervenció során alkalmazott technikák nagy része átfedést
mutat a pszichoterápiák során használt módszerekkel, a segítő attitűdje
is pszichoterápiás jellegű, ugyanakkor a krízisintervenció elméleti
háttere, kontextusa, gyakorlatban történő alkalmazásának
jellegzetességei különböznek a pszichoterápiák szigorú
követelményeitől.
A krízisintervenció nem rendelkezik például önálló emberképpel,
személyiségfejlődési elmélettel, személyiség- és betegségmodellel.
Mindazonáltal a krízisintervenciónak is van specifikus terápiás- és
hatásmodellje, gyakorlati módszertana, sajátos technikai elemei. A
krízisintervenció, valamint a pszichoterápiák tehát eltérnek céljaikban,
fókuszukban, kontextusukban, időkereteikben és módszereik egy
részében.

XIII./2.3. A krízisintervenció gyakorlata
XIII./2.3.1. A krízisintervenció céljai
lelki elsősegély nyújtása;
a krízisállapot, a lélektani beszűkültség, a regresszió oldása;
az ineffektív problémamegoldó eszközök helyreállítása;
Ismertesse a
krízisintervenció céljait!

az alkalmazkodás elősegítése;
az érzelmi egyensúly és a személyiség funkcionalitásának
visszaállítása az eredeti szintre, vagy magasabb szinten
történő integrációja;
a jövőbeli krízisek kialakulásának megakadályozása,

prevenciója;
másodlagos célja lehet a kliens előkészítése a
krízisintervenciót követő pszichoterápiára;
a modern krízisparadigma fejlődésközpontú szemlélete szerint
a krízisintervenció elsősorban arra irányul, hogy a kliens:
a krízis akut fázisát túlélje;
a szubakut szakban helyreálljon, változzon;
majd tovább fejlődjön, és végül érettebb
személyiséggé váljon;
A klasszikus krízisintervenció időben maximálisan 6-8 hetet
és körülbelül ugyanennyi találkozást ölel fel, hiszen általában
heti egy-két alkalommal találkozunk a klienssel.
A pszichés segítségnyújtás (egyéni krízisintervenció,
párkonzultáció, családi intervenció, csoportterápia)
lehetőségei mellett az adekvátan alkalmazott biológiai,
farmakológiai beavatkozásoknak éppúgy helyük van a krízis
ellátásában, ahogy a szociális segítségnyújtás különböző
módozatainak is.
A sürgősségi, életveszélyes helyzetben történő – in vivo –
kapcsolatfelvételt illusztrálja a 3. esetrészlet.

1.melléklet: „In vivo” kapcsolatfelvétel - esetelemzés

XIII./2.3.2. A krízisintervenció szakaszai
XIII./2.3.2.1. Bevezető fázis
A bevezető fázis elemei:
a kapcsolatteremtés (kapcsolatteremtés);
a helyzet definiálása(helyzet definiálása)
impressziókeltés(impressziókeltés )
Jellemezze a segítő
magatartását!

bizalom kialakítása (aktuális érzések tisztázása,
bizalomkeltés )
a probléma felvázolása(probléma felvázolása )
Célok:

a kliens bizalmának megnyerése;
a krízis súlyosságának és az aktuális pszichopatológiai
állapotnak a felmérése;(pszichopatológiai tünetek
felderítése )
Mit jelent a konténer és a
holding funkció a
krzízisintervenció során?

ambivalens vagy ellenséges érzések, elutasítás, negatív
indulatok kezelése; megértése, tolerálása;
a lelki munkára való előkészítés;
Segítői attitűd:
Aktív és elfogadó, nagyfokú érzelmi odafordulás és
támogatás, a ventilláció és dependenciaigény kielégítése, a
rogers-i változók alkalmazása, különösen a teljes elfogadás,
megértés, támogatás, megnyugtatás és bátorítás, konkrét
tanácsok adása.
A segítő „konténer” és holding funkciója: képes befogadni és
tartalmazni a kliens fájdalmát, veszteségét, negatív és
ellenséges érzéseit, hogy ez - a segítő által ideiglenesen
befogadott és átélt tartalom - a későbbiekben újra felszínre
hozható, közösen feldolgozható és újrafogalmazható legyen.
A kapcsolatfelvételt és a szuicid veszély felderítését illusztrálja a 4.
melléklet.

4. melléklet: Esetrészlet.

XIII./2.3.2.2. A középső/munka fázis
a jelen helyzet eseményei helyett egyre inkább a
krízishelyzetet közvetlenül megelőző és kiváltó események
állnak a középpontban; (kiváltó_események )
Milyen terápiás
technikákat használunk a
krízisintervenció során?

fel kell deríteni miért is történt az, ami történt, vagyis mi
vezetett valójában a krízishez;(a krizis okai), (szenvedést
okozó élethelyzet )
A konkrét történések megbeszélése mellett, elengedhetetlen:
a manifeszt események mögött húzódó látens intrapszichés és
interperszonális dinamika élettörténeti aspektusainak
személyiségvonások azonosítása;
korábbi_öndestruktivitás ;

gyökerek_felderítése;
a hibás, inadaptív problémamegoldó mintáinak megértése
önkép negatív aspektusai ,
kompenzáló lehetőségek felderítése
Technikák:
szupportív visszajelzések
együttérző_összefoglalás,
jövőbeni_tervek_felderítése,
tisztázó kérdések önreflexivitás_erősítése, kapcsolat negatív
érzések,
az összefüggések megértését, újrakeretezését és az
énrészesség vállalását célzó óvatos interpretációkambivalens
érzések tisztázása , érzelmek hátterében álló problémák ,
együttérző értelmezések folytatása,
kognitív önreflexív tanulási folyamat elősegítése
intellektuális, majd érzelmi belátás belátás erősítése,
hibás, vagy inadaptív problémamegoldó mechanizmusok
korrekciója.
A középső/munka fázis részei:
I. alfázis jellemzői:
monologizálás, az ambivalencia, a helyzet „megértése”;
ambivalens érzések tisztázása
Ismertesse a
krízisintervenció
szakaszait!

a kiváltó esemény, a korábbi megküzdési stratégiák, a
támogató rendszer feltérképezése; kapcsolati támogató
erőforrások.
II. alfázis jellemzői:
párbeszéd, a lehetséges alternatívák kidolgozása, értékelése,
tesztelése; alternatívák_kidolgozása.
Célja: az adaptívabb megküzdési mechanizmusok facilitációja,
a kliens aktivitásának növelése,
a régebbi hatékony és az új, innovatív stratégiák elősegítése.
III. alfázis jellemzői:
adekvát megoldások kidolgozása, hasonló helyzetek
megoldási lehetőségei,
preformált döntések megerősítése,
a kivitelezés módszereinek és eszközeinek megbeszélése.

XIII./2.3.3. A krízisintervenció befejező szakasza
Befejező szakasz - TerminációLezárás

Cél:
leválasztás,
a helyzet értékelése,
a jövő újradefiniálása, és pozitív anticipációja,
gyakorlati teendők megtervezése,
kedvező változások hangsúlyozása,
önállósodási törekvések erősítése,
a konkrét tanácsok helyett a preformált döntések támogatása,
további segítségnyújtás és a jövőbeli segítségkérés
lehetőségeinek tisztázása.
A konkrét tervek megbeszélésének lépéseit illusztrálja az 5. melléklet.

5. melléklet: Konkrét tervek megbeszélésének lépései.

