ًحدّ عمي النفظ العَادِ
منىذج تقديم احلالة للتدزيب (مقسزات اإلشساف على احلالة العًادية)
أوال :املعلىمات التعسيفًة
االضي ،العىس ،احلالْ االجتىاعَْ،اخلمفَْ الثكافَْ/العسقَْ ،الدٍن ،املطتٌٔ التعمَىُ ،العىن ،إخل.
ثانًا :االنطباعات العًادية مبا يف ذلك تقىيم احلالة العقلًة.
ًصف وعوس املطتشري/املسٍضً ،ضمٌكىً ،كالوى ،إخلً .إن كنت تعىن وع أضسّ فىطمٌب ونك أن تفعن ذلك لكن فسد ًلألضسّ
كٌحدّ ًاحدّ (أٍن جيمطٌن ،كَف ٍتفاعمٌن عندوا حضسًا ،إخل)( .إزجع لمىصادز اليت تمكَتوا عن فخص احلالْ العكمَْ ًقٌاٖي
األعساض يف وكسز االضطسابات النفطَْ).
ثالجا :مشكلة الشكىى مبا يف ذلك الشكىى السئًسًة (األعساض)
وشكمْ الشكٌٔ قد تكٌن شُٕ ون" :تٌيف أخُ األكرب" .الشكٌٔ السَٖطَْ قد تكٌن" :ال أضتطَع النٌون ًفكدت السغبْ يف
احلَاّ" .حيدد هرا اجلصٕ ون حدٍث ًنعسّ املطتشري ملشكمتى ًزبطى لألعساض أً الشكٌٔ السَٖطًَْ .اذكس أٍضا أفكاز املطتشري
عن ضبب ًجٌد املشكمْ اً األعساض يف هرا الٌقت بالرات .زمبا ضَركس "أشوْ حدٍثْ".
زابعا :التازيخ – الشخصٌ ،واالجتماعٌ ،واألسسٍ ،والصخٌ الهفسٌ ،والطيب
ًصف الطفٌلًْ ،املساهكًْ ،السشد مبا يف ذلك الصًاجً ،األطفاهً ،العالقات األخسٔ ،إخلً .تازٍخ األضسّ ًأِ وشكالت نفطَْ
ًجطدٍْ .الشكأً أً األوساض املصونًْ ،العىمَات اجلساحًَْ ،التنٌٍيً ،الدًإ ًجسعاتىً ،الدًإ بدًن ًصفًْ ،األدًٍْ غري الطبَْ
(وثال ،األعشاب) ،الكوٌّ ،الكخٌهً ،تعاطُ املخدزات .التعاوالت الطابكْ ًاحلالَْ وع ممازضُ ًوٌظفُ املون الطبَْ ًالصخَْ
النفطًَْ .الحغ أِ عالجات بدٍمْ.
خامسا :بهاء حالة أولٌ باستخدام الهظسيات العلمًة املدعمة باألدلة
حدد أِ منط فكسِ ،وشاعسِ ،ضمٌكًُ ،اعتكادٍِ ،عوس عمٓ املطتشري أً املسٍضً .إن زغبت يف ذلك ،ميكنك أن جتسب نفطك
عمٓ التعسض لمىطاٖن النىاًَْٖ ،املكاًوًْ ،املطاٖن الثاقفَْ احملتىمْ.
سادسا :تشخًص أولٌ
ذلاًز التشخَص حطب الدلَن التشخَصُ اإلحصاُٖ (.)DSM-IV
سابعا :التىصًات العالجًة
حدد التٌصَات العالجَْ بنإ عمٓ تكسٍس احلالْ ًبنإ احلالْ األًلُ (عالج فسدِ ،أضسِ ،مجعُ؟) أً مجاعات املطاعدّ الراتَْ؟ ًكي
جمطًْ ،كَفَْ تٌشٍعاي شونَاً .حاًه حتدٍد أهداف أًلَْ لمعالج.
ثامها :نقد للعالج حتى هره اللخظة وطلب التغرية الساجعة مو اجملمىعة
تازٍخ عالقتك باملطتشريً .نكاط الكٌّ ًالنىٌ اليت ضىنتوا هري العالقْ .الحغ وشاعسك ًأفكازك .حدد طمباتك لمتغرٍْ الساجعْ ون
دلىٌعتك العَادٍْ.

