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טיפול משפחתי כאמצעי עזר לילדים 977
תוכניות למען בריאות הנפש של ילדים 977
סיכום 980
פרק  ˆ 16שיטות טיפול 983
סקירה כללית על טיפול 984
מדוע אנשים פונים לטיפול נפשי? 984
הפרעות פסיכולוגיות ונסיבות חיים מעוררות עקה 985
מטופלים הנרתעים מן הטיפול 985
בני אדם המחפשים צמיחה אישית 986
מי מספק שירותי טיפול פסיכולוגי? 987
הקשר הטיפולי 988
מדידת ההצלחה של טיפול פסיכולוגי 989
מדידה אובייקטיבית וכמותית של השינוי 989
הערכת המטופל 989
הערכת המטפל 990
הערכה על ידי גורם שלישי 990
מדדים אובייקטיביים 990
התנהגויות גלויות 992
האם יחול שינוי בכל מקרה? 992
האם טיפול נפשי עלול לגרום נזק? 993
אילו גישות טיפוליות יש לנקוט? 994
טיפול המבוסס על ראיות 994
טיפול תרופתי או פסיכולוגי? 996
שילוב גישות טיפול 997
גישות פסיכו־חברתיות לטיפול 998
טיפול התנהגותי 998
טיפול בחשיפה 998
טיפול המעורר סלידה 1000
הדגמה 1000
שמוש שיטתי בחיזוקים 1000
כלכלת אסימונים 1002
הערכת הטיפול ההתנהגותי 1002
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פסיכופתולוגיה

טיפול קוגניטיבי וטיפול קוגניטיבי־התנהגותי 1003
טיפול התנהגותי רציונלי־רגשי 1003
גישת הטיפול הקוגניטיבי של בק 1004
הערכת הטיפולים הקוגניטיביים־התנהגותיים 1007
טיפולים הומניסטיים־התנסותיים 1008
טיפול המתמקד במטופל 1009
ריאיון מוטיבציוני 1010
טיפול גשטאלט 1011
הערכת הטיפולים ההומניסטיים־התנסותיים 1012
טיפולים פסיכודינמיים 1013
הפסיכואנליזה הפרוידיאנית 1014
הערכת הטיפולים הפסיכודינמיים 1017
טיפול זוגי ומשפחתי 1018
טיפול זוגי 1018
טיפול משפחתי 1020
אקלקטיות ושילוב 1021
התאמה מחדש של הפסיכותרפיה 1021
גישות חברתיות־תרבותיות 1022
ערכים חברתיים וטיפול פסיכולוגי 1023
טיפול פסיכולוגי ושונות תרבותית 1024
גישות ביולוגיות לטיפול 1025
תרופות אנטי־פסיכוטיות 1026
תרופות נוגדות דיכאון 1028
מעכבים בררניים של קליטת סרוטונין חוזרת 1028
מעכבי מונואמין אוקסידז 1031
תרופות נוגדות דיכאון תלת־טבעתיות 1032
נוגדי דיכאון אחרים 1032
השימוש בתרופות נוגדות דיכאון בטיפול בהפרעות חרדה,
בבולימיה נרבוזה ובהפרעות אישיות 1033
תרופות נוגדות חרדה 1033
בנזודיאזפינים 1033
תרופות נוגדות חרדה אחרות 1034
ליתיום ותרופות מייצבות מצב רוח נוספות 1035
טיפולים ביולוגיים לא תרופתיים 1038
טיפול בנזעי חשמל 1038
גרייה מגנטית חוצת גולגולת 1041
ניתוחי מוח 1042
סיכום 1046
פרק  ˆ 17סוגיות עכשוויות ושאלות משפטיות בפסיכופתולוגיה 1049
גישות למניעה 1051
התערבויות אוניברסליות 1052
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אסטרטגיות ביולוגיות 1053
אסטרטגיות פסיכו־חברתיות 1053
אסטרטגיות חברתיות־תרבותיות 1054
התערבויות סלקטיביות 1054
התערבויות בבתי הספר 1056
תוכניות התערבות למתבגרים בסיכון גבוה 1057
תוכניות לחינוך הורים והתערבות משפחתית 1057
אסטרטגיות במסגרות חינוך משלימות 1057
תוכניות מניעה המבוססות על האינטרנט 1057
אסטרטגיות מניעה מקיפות 1058
התערבויות ייעודיות 1059
טיפול בחולים המאושפזים בבתי חולים לחולי נפש בחברה בת זמננו 1060
בית החולים לחולי נפש כקהילה טיפולית 1060
תוכניות המשך טיפול לאחר אשפוז 1063
המגמה להורדת שיעורי האשפוז 1064
סוגיות משפטיות שנויות במחלוקת הנוגעות לאנשים הלוקים בנפשם 1067
אשפוז כפוי 1068
הערכת "מסוּכנוּת" 1070
ניסיונות לנבא מסוכנות 1070
החובה להגן :השלכותיה של החלטת טרסוף 1071
אי־שפיות כקו הגנה 1073
הכשירות לעמוד לדין 1081
האם בעיות בבריאות הנפש גורמות לעבריינים מורשעים
לחזור לכלא אחרי שחרורם? 1082
פעולות מאורגנות למען בריאות הנפש 1083
פעולות למען בריאות הנפש בארצות הברית 1083
הממשל הפדרלי ובריאות הנפש 1083
ארגונים מקצועיים לבריאות הנפש 1084
תפקידם של ארגונים וסוכנויות התנדבותיים 1084
משאבי בריאות הנפש בתעשייה הפרטית 1085
פעולות בין־לאומיות למען בריאות הנפש 1087
ארגון הבריאות העולמי 1087
הפדרציה העולמית לבריאות הנפש 1087
אתגרים לעתיד 1088
הצורך בתכנון 1089
תרומת היחיד 1089
סיכום 1093
מונחון 1097
רשימת מקורות 1141
מפתח 1213
רשימת בעלי זכויות היוצרים 1239
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