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Annan Information
Hon har också fungerat som RN-fallchef för Home Health and Hospice Care som serverar
centrala Nebraska. Intressant illustrerar denna skillnad att många deltagare verkade tolka
konsekvenserna som i stor utsträckning påverkar deras karaktär och relationer. De måste
också vara medvetna om krusningseffekterna, där de involverade poolerna tenderar att växa
genom associering och behovet av att samordna planeringen av omedelbara och medellånga

och långsiktiga svar ibland över stora geografiska områden beroende på händelsens art och de
ursprung hos berörda personer. Risken för självmord och mord ökar signifikant när alkohol
används. Denna artikel föreslår också att förbereda katastrofpersonal vid krishantering och
akuthantering under katastrofplaneringen. På samma sätt är få människors beteende grovt
oorganiserat. Kroppen är helt tömd av hormonerna och resurserna det var beroende av att
hantera stressorn. Flera stressorer kan inträffa under påverkan, inklusive hot mot livet och
möten med skada och död. förlust (av nära och kära, hem, arbetsplats, ägodelar), dislokation
(dvs separation från kära, hem, bekanta inställningar, grannskap, samhälle); eller gripande av
katastrofer som orsakas av mänskligt fel, försummelse eller illvilja. Med mödriga problem
varierar lagar som vem som ska anmälas, det avsedda offeret och polisen i vissa fall. Det
kommer att visa att du ser och förstår vikten i hans eller hennes känslor, idéer och tolkningar.
Sjukhusprocedurer kan misstolkas av patienter som är delaktiga, efter MI, postictal, sedated,
unsophisticated, har akut eller kronisk demens eller hjärnskada, och de slår tillbaka i ett försök
till självförsvar. Därefter är bedömning av potentialen för fortsatt självförstörelse nödvändig.
Deras behov interagerar med den befintliga sjukligheten i drabbade samhällen, men omformar
sin presentation och förståelse. 3. Typ av katastrofer Typ av händelse är viktigt när man
beaktar graden av sjuklighet efter katastrofer och utformar de typer av hälsovårdstjänster som
krävs för att hantera effektivt med drabbade befolkningar. En studie av posttraumatiska
störningar hos barn som upplevde en industriell katastrof i Briey-regionen. Hennes ögon
växer, pulsen snabbar, munen torkar när hon följer TV: ns glöd i vardagsrummet.
Alltför ofta underskattas förekomsten och konsekvenserna av tidigare och framtida katastrofer
och andra större incidenter inom drabbade samhällen, liksom rollen av det psykologiska
traumet som härrör från katastrofer vid bestämning av mönster av bakgrunds psykiatrisk
sjuklighet i drabbade samhällen. Den anställde är ansvarig för att interagera med och observera
patienten var femte minut. Tolv av de 22 deltagarna hade upplevt ångestsjukdomar, depression
eller drogmissbruk med efterkatastrofer. Det är viktigt under denna period att inte ta det
personligen eller att reagera med vedergällning. För att bli en säker utövare i psykiatrisk
akutvård måste den professionella utveckla en övergripande förståelse för psykiatrisk
farmakologi. Den vanliga betoningen i den inställningen är emellertid på bedömning, ingrepp
och tillhandahållande av adekvat behandling så att psykiatriska nödsituationer inte uppstår.
Om du inte är bekant med ett visst läkemedel eller indikationer för dess användning, hänvisa
till läkarens skrivarreferens, ring sjukhusapoteket eller fråga en läkare eller sjuksköterska som
är omedelbart tillgänglig. Denna konflikt innebär att det är kritiskt att överlevandeperspektiv
respekteras och hanteras. Sjukhuset och den medicinska och psykiatriska omvårdnaden är
ansvariga för att säkerställa att denna riktlinje genomförs. I andra inställningar kan
psykologiska första hjälpen leverantörer cirkulera runt anläggningen för att identifiera de som
ska kontaktas för hjälp. Omedelbart efter katastrofen sätts heroiska fas i detta följt av
smekmånadfas. Behovet av socialt stöd varade i flera år, även om det fanns tillräcklig
tillgänglighet. Suicidalt beteende tenderar att toppa under våren av året.
Journal of Emergency Medical Services 1983; 8: 36-39. När detta behov är säkrat och
mellanfasen börjar, uppstår andra psykosociala behov som tidigare varit frustrerade och
ouppfyllda. Psykologisk, nöd- och posttraumatisk stressstörning (PTSD) bland. Däremot är
specialistgruppen psykiatriska tjänster mest nödvändiga senare. Bedömningsteori undersöker
processen genom vilken känslor uppstår som ett resultat av en persons subjektiva tolkning
eller utvärdering av viktiga händelser eller situationer. Därför är det utvärdering av händelser

för att bestämma ens säkerhet i förhållande till hans eller hennes plats i miljön (Lazarus, 1999).
Därför kallas den här fasen smekmånadfasen, som vanligtvis varar i 2-4 veckor.
Ett mål med största omsorg är att hjälpa patienten att minska ångest till hanterbara
proportioner. Under femtonminuters mellanrum uppmuntras patienten att delta i aktiviteter
med andra patienter och personal. Hennes vänner nämner att hon har tagit någon form av
hallucinogen när de leder till utgången. De många påfrestningarna och motgångarna i följd av
en katastrof kan leda till viktiga avbrott, förseningar eller reverseringar i
utvecklingsprogression. Var någon ser fram emot att göra något viktigt, som att starta skolan,
gå ut på gymnasiet eller gå in på college. Syndromet kan utvecklas när som helst, men
inkomsten är vanligtvis inom de första trettio dagarna av behandlingen. PTSD kan vara
uppenbart hos vissa medarbetare-överlevande och i andra fall kan PTSD också existera på en
mer subtil nivå som bara uppträder när ett minne eller en del sensoriska stimuli utlöser det.
Omedelbar behandling med propranolol minskar posttraumatisk stressstörning två månader
efter trauma. Om personen inte känner till vrede, kan den professionella göra förslag. Symtom
kan innefatta flashbacks, mardrömmar och svår ångest, liksom okontrollerbara tankar om
händelsen. Det viktiga att komma ihåg är att patienten och familjen kommer till någon form av
hjälp och personalen måste kunna ge det fysiskt och emotionellt. Som en del av en corporate
Human Resources Division-strategi kan en HR-administratör anställa, utbilda och distribuera
trauma-specialister för att tillhandahålla direkt kontaktperson eller telefonkontakt som en del
av ett övergripande krisresponslag (CRT) -program. Walker KL och Chestnut D. (2003)
Rollen av etnokulturella variabler som svar på terrorism. Journal of American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry 1987; 26: 764-769.
Traumatisk sorg förändrar sorgens gång och sätter individer på en annan tidskurs än vad
andra familjemedlemmar kan förvänta sig. Katastrofarbete och mental hälsa: förebyggande
och kontroll av stress bland arbetstagare. Vi vet att utvecklingsskador påverkar människor
annorlunda i olika åldrar och etapper (Weisaeth, 1993). Intim partner och barnmissbruk är ofta
kopplade till alkoholförgiftning. Efter en katastrof är det alltid kravet på att identifiera vad som
har fungerat och vad som har gått fel.
Detta minskar ofta en känsla av isolering och hjälplöshet i båda parter. Fyll i formuläret på
CYE-donationssidan vid CU Foundation. Evakueringssystem kan sättas på plats om det finns
en betydande förväntansperiod, till exempel med stormer. Terrorattackerna i New York den 11
september var särskilt utmanande eftersom de påverkade lokalsamhällen, turister och
internationella affärsmän. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall; 1990. För människor
som vill gräva i stor utsträckning i det förflutna, är det bäst att berätta för dem att dessa är
problem de kan komma med i framtiden, särskilt om de går in i psykoterapi. Graden av fara
sträcker sig från minimal till livshotande. Stress har blivit en av de viktigaste faktorer som
påverkar livskvaliteten idag.
Stress kan få människor att känna sig överväldigade eller skjutna till gränsen. De fick inte
någon ekonomisk ersättning eller ersättning. På den andra är övertryck (hyperstress) och
understöder (hypostress). Färdigheter i bedömning, diagnos, intervention, behandling och
utvärdering av psykiatriska nödsituationer krävs inom alla områden av yrkesutövning.
Information om pågående supporttjänster och resurser tillhandahålls överlevande.

