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KOMP módszer 237
kompulzió 156
konceptuális komponens 102
konceptualizációs képesség 68
kondicionálás 80
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munkarehabilitáció 236
N, Ny
nagycsoport 123
naív betegségelmélet 146
narcisztikus személyiség 252
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orvos empatikus magatartása 65
orvos-beteg kapcsolat nehézségei 246
orvosi alapkompetenciák 4
orvosi ismeretek 5
Ö
ödipális konfliktus 27
önállóság iránti szükségletek 25
öndestruktív tendencia 194

TÁRGYMUTATÓ

öndestruktív viselkedésformák 173
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placebo hatás 43
polarizáló hatás 125
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projekció 74
projektív identifikáció 74, 193
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pszichiátriai diagnózis 16
pszichiátriai kórképek 16
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pszichoanalitikus iskola 11
pszichoanalitikus pszichoterápia 71, 76
pszichoanalízis 71, 112
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pszichopatológiai elméletek 73
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meghatározása 3
specifikus 8
telemedicinában 256
története 10
pszichoterápiás beavatkozások végrehajtása 33
pszichoterápiás betegvezetés 240
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orvos szempontjából 4
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pszichózis 233
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reattribúció 235
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regresszió 74
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relaxációra épített önszuggesztív eljárások 132
relaxációs módszerek 131, 158
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respondens tanulás kioltódása 85
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sémák megoldódása 39
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sematizáló hatás 125
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speciális családterápiás módszerek 117
speciális hipnoterápiás technikák 136
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stratégia 33
stratégiai (kommunikációs) iskola 117
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betegség okozta 143
pszichoszociális 51
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stresszkezelés 185
stressz-vulnerabilitás modell 90
strukturális családterápiás irányzat 202
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szakpszichoterápia 14
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szélsõséges érzelmek 35
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személyiségfejlõdés 73, 99
személyiségre jellemzõ megküzdési stílus 27
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szexuális izgalom zavar 216
szexuális vágy zavar 216
szexuális zavarok 215
pszichoterápiája 220
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szociális készségfejlesztõ tréning 236
szociális problémamegoldási tréning 236
szocializáló technikák 124
szociometria 125
Szókratészi módszer 192
szomatikus zavar 16
szomatizáció 74, 180
kognitív viselkedésterápiás modellje 182
szorongás 153, 241
szorongás/feszültség tûrés 68
szorongásmenedzselési technikák 158
szorongásos zavar 150
szövetség 114
szublimáció 75
szuggesztív formula 132
szuicid aktus 173
szuicid rizikó 173
szupervízió 263
szükségletek kielégítésének a késleltetési készsége 25
szükségletek tiszteletben tartása 25
szülõi konfliktus 116
T
tagadás 74, 148, 150
tagsági csoport 121
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gyermekkorban 228
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tárgyfüggõség 194
tárgykapcsolat-elmélet 73, 75
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társas facilitáció 125
társas készségek 6
társas szükségletek 24
társas támogatás keresése 149
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technikák meghatározása 33
telítõdés 83, 85
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erkölcsi alapértékei 267
etikai viszontáttétele felismerésének kötelessége 267
felelõssége 32
változók 62
terapeutaközpontúság 69
terápia
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hosszának meghatározása 32
kockázatairól szóló tájékoztatás kötelessége 271
lezárása 36
terápiahûség 7
terápiás elakadás 66
terápiás kapcsolat 62
elõsegítése 104
terápiás kötelék 63
terápiás közösség 188
terápiás munka támogatása 104
terápiás összhang 7
terápiás szerzõdés 3, 32, 270
terápiás szövetség 62
megszakadása 64
befolyásoló beavatkozások 63
testi-kifejezõ komponens 102
tisztázás 78
tisztelet 67, 100
titoktartás kötelessége 271
több forrásból származó kutatási bizonyíték 275
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