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„A kezeletlen major depressziós betegek tizenöt százaléka
önkezűleg vet véget az életének, ha kapnak időben segítséget,
akkor ez az arány három-négy százalék.”
 
Prof. Dr. Rhimer Zoltán

 
Konzultációs lehetőség pszichiáterekkel háziorvosoknak és védőnőknek

Ingyenes, online lehetőség a páciensek mentális egészségével kapcsolatos
aggodalmak megbeszélésére pszichiáter szakemberekkel

olyan betege, kliense, gondozottja van, akinél felmerül annak a gyanúja, hogy tünetei vagy

úgy érzi, a betegét, kliensét az alapellátásban is el lehetne látni, ám ehhez tanácsra, segítségre

úgy érzi, szeretne fejlődni az alacsony küszöbű pszichoterápiás intervenció alkalmazásában,
olyan kérdése van, amiről úgy gondolja, egy pszichiáter szakorvos tudja a legkönnyebben

 
„A markáns tünetekkel jelentkező pszichotikus kórképek könnyebben felismerhetők, de sok zavar,
betegség rejtve maradhat, jelentős szenvedést okozva a betegnek, továbbá kudarcélményt az
orvosnak. Ezek jó része a háziorvosi praxisban is felismerhető lenne, így már az alapellátásban
beavatkozva szakszerű kezelést kaphatna a beteg. A gyógyszeres terápia elérhető a rendelőkben
és az alacsony küszöbű pszichoterápiás intervenció elsajátítható.” (Dr. Molnár Károly, a Magyar
Pszichiátriai Társaság volt elnöke)

Az Európai Szövetség a Depresszió Ellen (European Alliance Against Depression, www.eaad.hu) egy
bizonyítottan hatékony, közösségi alapú, többszintű nemzetközi (Európa határain is túlnyúló)
intervenciós program, melynek célja a depresszióban szenvedő betegek ellátásának javítása és az
öngyilkossági magatartás, cselekedetek megelőzése. A program egyik központi eleme a
háziorvosok, az alapellátás támogatása, az alapellátás és a szakellátás közötti kapcsolat erősítése.
A Végeken Egészséglélektani Alapítvány, mint az EAAD hazai képviselője a CallForHelp
kezdeményezés keretében sok éves tapasztalattal rendelkező, elismert pszichiáterek önkéntes
felajánlásával elindított egy online, videohívás formájában megvalósuló konzultációt a háziorvosok
és védőnők számára. A konzultáció célja az alapellátásban dolgozó egészségügyi dolgozókban
felmerülő kérdések megvitatására ingyenes, gyorsan és könnyen elérhető fórum biztosítása, illetve
a pszichoszomatikus betegségek és az öngyilkossági cselekmények prevenciójának segítése.
 
Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha

magatartásváltozása mögött pszichiátriai vagy esetleg lelki, mentális problémák húzódnak
meg, és ennek eldöntéséhez szeretne tanácsot kérni,

lenne szüksége,

megválaszolni.
 
Amennyiben van rá lehetősége, elsősorban a területileg illetékes pszichiáterrel próbáljon konzultálni!
A CallForHelp konzultációs lehetősége nem kívánja lecserélni, kiváltani a közvetlen, a területen dolgozó
szakemberekkel való kapcsolatot, de bármilyen akadályoztatás vagy egyéb nehézség esetén, akár a helyi
pszichiáterrel egyeztetve, örömmel állunk rendelkezésre.
 
További információkért keresse fel a callforhelp.hu/konzultacio/ oldalt!

https://callforhelp.hu/konzultacio/

