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PRINCIPLES  

  IIMMMMEEDDIIAATTEE  HHEELLPP    

  SSOOCCIIAALL  NNEETTWWOORRKK  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEE  

  FFLLEEXXIIBBIILLIITTYY  AANNDD  MMOOBBIILLIITTYY  

  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTYY  

  PPSSYYCCHHOOLLOOGGIICCAALL  CCOONNTTIINNUUIITTYY  

  TTOOLLEERRAANNCCEE  OOFF  UUNNCCEERRTTAAIINNTTYY  

  DDIIAALLOOGGIISSMM  

  
IMMEDIATE HELP 

  FFiirrsstt  mmeeeettiinngg  iinn  2244  hhoouurrss  

  CCrriissiiss  sseerrvviiccee  ffoorr  2244  hhoouurrss  

  AAllll  ppaarrttiicciippaattee  ffrroomm  tthhee  oouuttsseett  

  PPssyycchhoottiicc  ssttoorriieess  aarree  ddiissccuusssseedd  iinn  ooppeenn  ddiiaalloogguuee  wwiitthh  eevveerryyoonnee  pprreesseenntt  

  TThhee  ppaattiieenntt  rreeaacchheess  ssoommeetthhiinngg  ooff  tthhee  ””nnoott--yyeett--ssaaiidd””  
 
SOCIAL NETWORK PERSPECTIVE 

  TThhoossee  wwhhoo  ddeeffiinnee  tthhee  pprroobblleemm  sshhoouulldd  bbee  iinncclluuddeedd  iinnttoo  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  pprroocceessss  

  AA  jjooiinntt  ddiissccuussssiioonn  aanndd  ddeecciissiioonn  oonn    wwhhoo  kknnoowwss  aabboouutt  tthhee  pprroobblleemm,,  wwhhoo  ccoouulldd  

hheellpp  aanndd  wwhhoo  sshhoouulldd  bbee  iinnvviitteedd  iinnttoo  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  mmeeeettiinngg  

  FFaammiillyy,,  rreellaattiivveess,,  ffrriieennddss,,  ffeellllooww  wwoorrkkeerrss  aanndd  ootthheerr  aauutthhoorriittiieess  
 
 FLEXIBILITY AND MOBILITY 

  TThhee  rreessppoonnssee  iiss  nneeeedd--aaddaapptteedd  ttoo  ffiitt  tthhee  ssppeecciiaall  aanndd  cchhaannggiinngg  nneeeeddss  ooff  eevveerryy  

ppaattiieenntt  aanndd  tthheeiirr  ssoocciiaall  nneettwwoorrkk    

  TThhee  ppllaaccee  ffoorr  tthhee  mmeeeettiinngg  iiss  jjooiinnttllyy  ddeecciiddeedd  

  FFrroomm  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  hhoommeess,,  ttoo  wwoorrkkiinngg  ppllaacceess,,  ttoo  sscchhoooollss,,  ttoo  ppoollyycclliinniiccss  eettcc..  

  
RESPONSIBILITY 

  TThhee  oonnee  wwhhoo  iiss  ffiirrsstt  ccoonnttaacctteedd  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aarrrraannggiinngg  tthhee  ffiirrsstt  mmeeeettiinngg  

  TThhee  tteeaamm  ttaakkeess  cchhaarrggee  ooff  tthhee  wwhhoollee  pprroocceessss  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  ppllaaccee  ooff  tthhee  

ttrreeaattmmeenntt  

  AAllll  iissssuueess  aarree  ooppeennllyy  ddiissccuusssseedd  bbeettwweeeenn  tthhee  ddooccttoorr  iinn  cchhaarrggee  aanndd  tthhee  tteeaamm  
 
PSYCHOLOGICAL CONTINUITY 

  AAnn  iinntteeggrraatteedd  tteeaamm,,  iinncclluuddiinngg  bbootthh  oouuttppaattiieenntt  aanndd  iinnppaattiieenntt  ssttaaffff,,    iiss  ffoorrmmeedd  

  TThhee  mmeeeettiinnggss  aass  oofftteenn  aass  nneeeeddeedd  

  TThhee  mmeeeettiinnggss  ffoorr  aass  lloonngg  ppeerriioodd  aass  nneeeeddeedd  

  TThhee  ssaammee  tteeaamm  bbootthh  iinn  tthhee  hhoossppiittaall  aanndd  iinn  tthhee  oouuttppaattiieenntt  sseettttiinngg  

  IInn  tthhee  nneexxtt  ccrriissiiss  tthhee  ccoorree  ooff  tthhee  ssaammee  tteeaamm  

  NNoott  ttoo  rreeffeerr  ttoo  aannootthheerr  ppllaaccee  
 



TOLERANCE OF UNCERTAINTY 

  TToo  bbuuiilldd  uupp  aa  sscceennee  ffoorr  aa  ssaaffee  eennoouugghh  pprroocceessss    

  TToo  pprroommoottee  tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  rreessoouurrcceess  ooff  tthhee  ppaattiieenntt  aanndd  tthhoossee  nneeaarreesstt  

hhiimm//hheerr  

  TToo  aavvooiidd  pprreemmaattuurree  ddeecciissiioonnss  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ppllaannss    

  TToo  ddeeffiinnee  ooppeenn  
 
DIALOGISM 

  TThhee  eemmpphhaassiizzee  iinn  ggeenneerraattiinngg  ddiiaalloogguuee  --  nnoott  pprriimmaarriillyy  iinn  pprroommoottiinngg  cchhaannggee  iinn  

tthhee  ppaattiieenntt  oorr  iinn  tthhee  ffaammiillyy  

  NNeeww  wwoorrddss  aanndd  jjooiinntt  llaanngguuaaggee  ffoorr  tthhee  eexxppeerriieenncceess,,  wwhhiicchh  ddoo  nnoott    yyeett  hhaavvee  

wwoorrddss  oorr  llaanngguuaaggee  

  LLiisstteenn  ttoo  wwhhaatt  tthhee  ppeeooppllee  ssaayy  nnoott  ttoo  wwhhaatt  tthheeyy  mmeeaann  
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  EEvveerryyoonnee  ppaarrttiicciippaatteess  ffrroomm  tthhee  oouuttsseett  iinn  tthhee  mmeeeettiinngg  

  AAllll  tthhiinnggss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aannaallyyzziinngg  tthhee  pprroobblleemmss,,  ppllaannnniinngg  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  aanndd  

ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  aarree  ddiissccuusssseedd  ooppeennllyy  wwhhiillee  eevveerryyoonnee  pprreesseenntt  

  TThheemmeess  ffoorr  ddiiaalloogguuee  aarree  nnoott  ppllaannnneedd  iinn  aaddvvaannccee        

  FFoorrmm  ooff  ddiiaalloogguuee  iiss  nnoott  ppllaannnneedd  iinn  aaddvvaannccee    

  MMeeeettiinngg  ccaann  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  oonnee  tthheerraappiisstt  oorr  tthhee  eennttiirree  tteeaamm  ccaann  ppaarrttiicciippaattee  

iinn  iinntteerrvviieewwiinngg      

  TThhee    pprriimmaarryy  aaiimm  iinn  tthhee  mmeeeettiinnggss  iiss  nnoott  aann  iinntteerrvveennttiioonn  cchhaannggiinngg  tthhee  ffaammiillyy  oorr  

tthhee  ppaattiieenntt    

  TThhee  aaiimm  iiss  ttoo  bbuuiilldd  uupp  aa  nneeww  jjooiinntt  llaanngguuaaggee  ffoorr  tthhoossee  eexxppeerriieenncceess,,  wwhhiicchh  ddoo  

nnoott  yyeett  hhaavvee  wwoorrddss  

  PPrrooffeessssiioonnaallss  ddiissccuussss  ooppeennllyy  ooff  tthheeiirr  oowwnn  oobbsseerrvvaattiioonnss  wwhhiillee  tthhee  nneettwwoorrkk  iiss  

pprreesseenntt  

  TThheerree  iiss  nnoo  ssppeecciiffiicc  rreefflleeccttiivvee  tteeaamm,,  bbuutt  tthhee  rreefflleeccttiivvee    ccoonnvveerrssaattiioonn  iiss  ttaakkiinngg  

ppllaaccee  bbyy  cchhaannggiinngg  ppoossiittiioonnss  ffrroomm  iinntteerrvviieewwiinngg  ttoo  hhaavviinngg  aa  ddiiaalloogguuee  

  IInn  tthhee  ccoonnvveerrssaattiioonn  tthhee  tteeaamm  ttrriieess  ttoo  ffoollllooww  tthhee  wwoorrddss  aanndd  llaanngguuaaggee  uusseedd  bbyy  

tthhee  nneettwwoorrkk  mmeemmbbeerrss  iinnsstteeaadd  ooff  ffiinnddiinngg  eexxppllaannaattiioonnss  bbeehhiinndd  tthhee  oobbvviioouuss  

bbeehhaavviioorr  

  UUnncceerrttaaiinnttyy  iiss  ttoolleerraatteedd  aanndd  iimmmmaattuurree  aanndd  rraappiidd  ccoonncclluussiioonnss  aanndd  ddeecciissiioonnss  aarree  

aavvooiiddeedd    
 
 


