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A pszichiátriai betegséggel élőkkel 

való bánásmód 
 

• Vallási értelmezés és modell 

 

• „Rendészeti” modell 

 

• Medikális modell 

 

• A három megközelítés ma is jelen van, függ a társadalmi atittűdtől… 

 

• A pszichiáter feladata a „szabadság, egyenlőség, testvériség” 
elveiért való küzdelem..(N.Sartorius) 

• Tudományfilozófiailag: A természettudományos megközelítés 
mellett a szellem-tudományos és egzisztencialista nézőpontok is 
fontosak a pszichiátriában 

 



Az orvosi megközelítés története 

• Börtönök helyett kórházak 

 

• Elkülönítés, kezdetben nem humánus 

bánásmód, később fokozatos humanizálódás 

(Pinel) 

 

• „Asylum” (Goffman) 

 

• „Stigma” 









 



Az intézményes ellátás „forradalmai” 

(Tringer) 

• A terápiás közösség 

– A 2. világháború után, igazán a 60-as évektől 

– Méltányos és humánus bánásmód 

– Szimmetrikus kapcsolat 

– Szociális szerepek gyakorlása az 

intézményben (nagycsoport, kiscsoportok, 

szocioterápiák) 

– Készségfejlesztés 

– Családterápiák, pszichoterápia 

 

 





A közösségi pszichiátria 

• A 60-as években kezdődő, a 80-as évektől 

kiteljesedő modell 

• „Ki a nagy intézményekből! 

• Terápia és rehabilitáció=közösségi gondozás 

– A beteg természetes környezetében 

– Hozzátartozói bevonásával (természetes 

forráscsoport) 

– Individuális, a személyes szükségletekre alapozott 



200 szkizofréniával élő ember véleménye – 

TÁRKI, 2001 

Ön m ilyen e llá tási form át  vet t

ille tve venne igénybe?

14

15

53

22

40

17

16

37

28

26

49

95

33

75

35

56

18

17

24

6

4

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

kórházban fekvőbeteg

kórházi ambulancia

pszichiátr iai gondozó

pszichiátr iai szociális otthon

háziorvos

magánrendelés

nappali kórház

nappali klub

házigondozás

védett lakhatás

védett munkahely

%

igénybe venné igénybe vet te









Védett munkahelyek… 





A szükségletek megjelenése a terápiában: 

a bio-pszichoszociális szemlélet 

 

 

  a tünetek  

       kontrollja 

 

      Személyes célok      



A rehabilitációs terv 

1. A személyes célok felmérése (beteg és 
hozzátartozók) 

2. A célokat akadályozó kulcsproblémák 
felmérése 

3. A kulcsproblémák megoldási terve: a 
rehabilitációs terv 

• Evidenciákra alapozott biológiai és 
pszichoszociális intervenciók, pl. 
pszichoedukáció, stresszkezelés, 
készségfejlesztés, gyógyszeres kezelés 



Készségfejlesztés: helyzetgyakorlat 



A felépülés (recovery) fogalma 

• „Sokáig kerestem 

egy pszichiátert, aki 

compliance az 

elképzeléseim-mel.” 

 

 



Mérhető-e a felépülés? 

 

(Válasszuk ki a helyes választ!) 

 

1. Nem, hiszen értékeket jelöl 

 

2. Igen, hiszen a személyes szükségletek 

teljesülése mérhető 



A felépülés 
• Mit jelent? (Válasszuk ki a 

legjobb definíciót!) 

1. A személyes célok teljesülését 

2. Integrációt a közösségben – 

barátok, család, kis közösségek 

3. A személyes szabadságot és 

emberi méltóságot 

4. Az „enpowermentet” 

5. A stigma hiányát 

6. Az önsegítő aktivitást 

 



Mivel mérjük tehát a rehabilitáció sikerét? 
(Válasszuk ki együtt!) 

1. A visszailleszkedés mutatóival 

2. Az életminőséggel 

3. A remisszióval: a tüneti 

állapottal és a 

(funkció)károsodással 

4. A felépüléssel: a személyes 

célok és szükségletek 

megvalósulásának mértékével 


