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Háttér 
 

Vészhelyzetben a Humanitárius szereplők gyakran szembesülnek azzal, hogy kihívásokba ütközik annak követése, 
hogy Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál a mentális egészségi és pszichoszociális támogatás (MHPSS) keretében. Ez a 
tudás alapvető a sikeres koordinációhoz. A Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál eszközöket a segítségnyújtás több 
területén is használják, a nagy kiterjedésű földrajzi területeken folyó tevékenységek feltérképezéséhez. A Ki, Mikor, 
Hol van és Mit csinál eszközök célja a kormányzati és nem kormányzati ügynökségek által nyújtott támogatás 
feltérképezése, a vészhelyzetet megelőző szolgálatokra és támogatásokra is kiterjedően. 

 
A mentális egészséggel és pszichoszociális támogatással foglalkozó IASC Referenciacsoport fejlesztette ki a Ki, 

Mikor, Hol van és Mit csinál eszközöket abból a célból, hogy a humanitárius helyzetekben nyújtott MHPSS 
tevékenységeket ágazatonként felmérjék. Ezt az eszközt előreláthatóan MHPSS koordinációs felelősséggel 
rendelkező csoportok fogják olyan vészhelyzetekben használni, ahol számos MHPSS szereplő van jelen. Az eszköz 
két részből áll: 

 
(a) A Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál táblázat alkalmazás (Excelben) az alábbi címen 

érhető el:mhpss.net/4Ws1 

 
(b) Jelen kézikönyv, amely ismerteti az adatgyűjtés módját. 

 
 
Az MHPSS-re vonatkozó Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál (4Ws) eszköz az 
alábbiakhoz hasznos: 

 
(a) Átfogó képet nyújt azz MHPSS válasz mértékéről és jellegéről 

 
(b) Azonosítja a hiányosságokat az MHPSS válaszban a koordinált cselekvés lehetővé tétele céljából 

 
(c) A Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál ismeretében lehetővé teszi az átirányítást 

 
(d) Koordinált segélyezési eljárásokhoz információt nyújt(például Koordinált Segélyezési Eljárás (CAP)) 

 
(e) Elősegíti az MHPSS átláthatóságát és legitimitását i a strukturált dokumentáció segítségével 

 
(f) A gyakorlati minták áttekintésének és a tanulságok levonásának lehetőségével fejleszti a jövőbeli 

beavatkozásokat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 (1). Látogasson el az alábbi címre: www.mhpss.net. 
(2). Kattintson a „Groups” (Csoportok) hivatkozásra a fő navigációs sáv közepén. Ez a hivatkozás a csoportkönyvtárra mutat. 
(3). A csoportjegyzékben keresse meg a Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál archívumot vagy úgy, hogy kikeresi az összes csoport listájából az 

„Assessment, Monitoring, Evaluation and Research” (Felmérés, megfigyelés, értékelés és kutatás), vagy írja be a „4Ws Archives” (Ki, Mikor, 
Hol van és Mit csinál archívum) kifejezést a keresőmezőbe. 

(4). A „4Ws Archives” csoportban keresse ki a „Resources” (Források) lapon találja meg a dokumentumokat. 

http://www.mhpss.net/
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Kapcsolódási pontokat adaz IASC programklaszterek más K i , 
Mikor, Hol van és Mit csinál eszközeihez 

 
• Számos klaszterben folyamatban van Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál eszközök kifejlesztése. 

 
• Fontos, hogy ezek a klasztereszközök lefedjék az ágazatuk szempontjából fontos MHPSS tevékenységeket, és 

hogy ezek a klasztereszközök illeszkedjenek a többi MHPSS Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál eszközhöz. 
 

• Amennyiben az összes programklaszter sikeres lenne a releváns MHPSS adatok gyűjtésében a Ki, Mikor, Hol 
van és Mit csinál rendszereiken keresztül, akkor nem lenn szükség a jelenlegi eszköz alkalmazására. Ezért 
fontos megérteni az MPHSS Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál eszköz és a különböző klasztereszközök közötti 
összefüggéseket (példáért lásd az 1-es függeléket). 

 
A Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál adatgyűjtési táblázat 
alkalmazás 

 
A Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál adatgyűjtési táblázat alkalmazás egy Excel-fájl, amely 3 munkalapot tartalmaz. 
Az első lap egy bevezetőt tartalmaz A Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál adatgyűjtési táblázat alkalmazás második 
lapját kell kitölteni a Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál gyakorlatban részt vevő szervezetnek. Az 1-es táblázatban 
találja a kitöltendő tételeket. A harmadik lap csak referencia céljára szolgál. Ez a lap tartalmazza az MHPSS 
tevékenységi kódokat, amelyeket a 2-es táblázatban talál (ennek a kiadványnak a hátlapján). 

 
Mentális egészségi és pszichoszociális támogatási tevékenységi 
kódok 

 
• A 2-es táblázat (a hátlapon) a vészhelyzetekben leggyakrabban használt MHPSS tevékenységek kódjait és 

alkódjait sorolja fel, és ezek azok a tevékenységek, amelyeket a Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál adatgyűjtési 
táblázat rögzít. Az MHPSS tevékenységi kódok ezen listája nem teljes. Az „Egyéb” kategória használandó olyan 
tevékenységek dokumentálása, amelyek nincsenek ebben a listában. 

• Az MHPSS tevékenységi kódok és alkódok listája azt tükrözi, hogy mi történik gyakran a vészhelyzetek alatt és 
után. Nem feltétlenül tükrözi a jó gyakorlatokat Annak érdekében, hogy a szervezetek lehetőleg nyíltan 
válaszoljanak, a lista sem útmutatást nem nyújt, sem javaslatot nem tesz az esetlegesen nem megfelelő 
tevékenységekkel kapcsolatban. 

 
• A 2-es táblázatban található tevékenységeket az alábbiak szerint osztották fel: (a) közösségre irányuló 

tevékenységek (az 1–6. tevékenység, amelyek közösségeket vagy ezeknek egy részét célozzák meg), (b) 
esetközpontú tevékenységek (a 7–10. tevékenység, amelyek az érintett lakosság konkrét személyeire 
irányulnak), és (c) általános tevékenységek (11. tevékenység). 

 
• A segélymunkásoknak nyújtott pszichológiai támogatást általános tevékenységként kell feljegyezni (11.5 

alkód); a 7–10 kódok használata nem ajánlott a segélymunkások számára nyújtott támogatás leírására. 

• Ezen eszköz számos használója megkérdezte, milyen kapcsolatban vannak a tevékenységi kódok az IASC 
útmutatói tevékenységi lapjaival és a piramisával. Ezt a kapcsolatot a 2-es függelék írja le. Ez a függelék 
hasznos referenciaként szolgál az IASC útmutató oktatásához. 

 
• Az MHPSS tevékenységi listák kódjai nem terjednek ki az egyes ágazatok alapvető tevékenységeire, például 

egy orvosi rendelő vagy olyan védelmező tevékenység végzésére, amelynek nyilvánvalóan nincs egyértelmű 
pszichoszociális támogatási összetevője. Ezeket a tevékenységeket feltételezhetően az adott 
ágazatok/programklaszterek térképezik fel. 
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1- ES MEZŐ: AKTUÁLIS PÉLDÁK A MENTÁLIS EGÉSZSÉGRŐL ÉS PSZICHSZOCIÁLIS 
TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ KI, MIKOR, HOL VAN, ÉS MIT CSINÁL MHPSS 
FELMÉRÉSEKRE 

 
Jordánia (2009) és Nepál (2010) 
Két értékelő, a helyi MHPSS klasztereken átívelő koordinációs csoport képviselői, e-mailben küldték ki a Ki, Mikor, 
Hol van és Mit csinál adatgyűjtési táblázatot minden egyes szervezetnek, és megkérték őket a kitöltésére. Ez 
mindössze csak részleges válaszhoz vezetett. Az értékelő ezután telefonon vagy személyesen megkereste 
mindegyik szervezetet, és megbeszélte az adatokat az illetékes személyekkel. Ez a párbeszéd fontos volt a 
homályos kérdések pontosítása, a válaszok ellenőrzése és a hiányzó adatok kitöltése céljából. 

 
Azt állapították meg, hogy a telefonbeszélgetések elegendőek voltak azon szervezeteknél, amelyek kevés számú 
tevékenységről írtak világos és egyértelmű jelentést. Az interjúk személyes lefolytatása pedig akkor volt fontos, 
amikor a szervezetek sok tevékenységet említettek meg a jelentésben, vagy nem töltötték ki a fájlt megfelelően. 

 
Az adatelemzésről jelentést készítettek, azt megosztották az ügynökségekkel, ezek pedig hasznosnak találták a 
tevékenységet. Ezt követően Jordánia 2010/2011-ben és 2012-ben frissítette az adatokat. 

 
Haiti (2010) 
Haitiban egy értékelő, az MHPSS programklasztereken átívelő munkacsoport képviseletében, elküldte e-mailben 
a Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál adatgyűjtési táblázatot számos szervezetnek, de nem volt kielégítő a 
válaszadás. Ezt követően az értékelő bemutatta az eszközt a csoport által az ügynökségek szervezett találkozón, 
és elmagyarázta nekik, hogyan tervezik azt használni. Elmagyarázta, hogy „ez nem egy bürokratikus gyakorlat, 
hanem inkább az Ön által a helyszínen végzett jó munka bemutatása, és hozzájárulás a válságreakcióban lévő 
hiányosságok kiküszöbölésére. Mi pedig a gyűjtött adatokról készült jelentést elküldjük Önöknek, hogy ez 
megkönnyítse a segítségnyújtás során az emberek átirányítását”. Ott és akkor megkérték a résztvevőket, hogy 
papíron töltsék ki a Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál fájlt. 

A válaszokat kielemző jelentéstervezetet közzétették, aminek hatására az adatlapot addig nem kitöltő 
szervezetek is beküldték az információkat, mert most már ők is a program részesei akartak lenni. Az eljárást 
havonta megismételték. Idővel az adatgyűjtési munka olyan ügynökségek megkeresésére irányult, amelyek nem 
adták meg a szükséges információkat, akkor, amikor e-mailben, telefonon vagy személyesen felkeresték őket. 

 
Hasznosak voltak az információk az ügynökségek számára az MHPSS tevékenységeik tervezéséhez. Egy 
ügynökség például megfigyelte, hogy egy adott területen minimális tevékenységeket végez idős emberekkel, így 
ezt beépítette a program tervezetébe. 

 
A haiti földrengést követő vészhelyzeti válasz során az MHPSS volt az egyik olyan segítségnyújtási terület, amely 
képes volt naprakész, átfogó Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál jelentést készíteni több mint 100 ügynökségről. A 
kormányzatot is beleértve több ügynökség relevánsnak találta a jelentésekben nyújtott hiányelemzést. Értékelték 
azt is, hogy megismerhették az ügynökségek tevékenységeit, illetve hozzájuthattak az elérhetőségeikhez. 
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A feltérképezési eszköz használata 
 
Mielőtt úgy döntenek, hogy a Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál eszközt használják az MHPSS-re vonatkozóan, 
gondolják át, hogy már összegyűjtötték-e ezeket az információkat, vagy hogy könnyebben össze lehet-e ezeket 
gyűjteni az Egészségügyi, Oktatási és (Gyermek-) Védelmi Klaszterek által működtetett Ki, Mikor, Hol van és Mit 
csinál eszközzel. Fontos, hogy megpróbáljuk elkerülni a Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál felmérés ismétlését. Fontos 
a klaszterek támogatása a kódleírásaik kidolgozásában, amikor ezek a MHPSS-re vonatkoznak. 

 
Javasolt lépések az MHPSS-re vonatkozó Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál eszköz bevezetésére: 

 
1. Igazítsa a Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál adatgyűjtési táblázatot a helyi körülményekre2. Vegye 

figyelembe, hogy a táblázat tartalmaz néhány nem kötelező jelleggel megválaszolandó kérdést (1-es 
táblázat), és el kell dönteni, hogy szükséges-e feltenni ezeket a kérdéseket. Amennyiben kételyei 
vannak, ne tegyen fel túl sok kérdést, azért, hogy elkerülje az elfoglalt emberek terhelését olyan 
információk miatt, amelyeket lehet, hogy soha nem fognak elemezni. 

 
2. Fordítsa le a Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál adatgyűjtési táblázatot a helyi nyelvre, ha szükséges. A helyi 

nyelvi fordítást építse be a számolótábla fájlba, hogy a szöveg minden egyes tétele meglegyen a helyi 
nyelven is. Ez azért fontos, hogy a nemzeti szintű civil szervezetektől jó válaszadási arányt érjünk el. 

 
3. Vegye fel a kapcsolatot az adott ország kormányával és az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs 

Irodájával (OCHA) (vagy az ENSZ más koordinációs irodájával), hogy tájékoztassa őket ezen 
tevékenységről, és hogy lekérje a földrajzi területek hivatalos írásmódját és kódját,3 beleértve a földrajzi 
területek határait. A koordinációs ügynökség csak akkor tud a segélyezési területeket átfogó 
humanitárius tevékenységekről egy átfogó földrajzi térképet készíteni, ha a feltérképezési tevékenységek 
a földrajzi területeket egységes írásmóddal és határokkal használják. 

 
4. Döntse el az adatgyűjtés terjedelmét. A nagyszámú MHPSS szereplőt magába foglaló vészhelyzetekben a 

munkamennyiség lecsökkentése érdekében dönthet úgy, hogy kezdetben csak az A–M változókról (1-es 
táblázat) gyűjt adatokat, majd az adatgyűjtést később kiterjeszti az N–S kódokra. 

 
5. Dolgozzon ki egy adatgyűjtési stratégiát. Ez a gyakorlat többféleképpen végezhető el (1-es mező). A 

teljeskörű adatgyűjtéshez kitartásra és jelentős befolyásra van szükség. Hasznos első lépés lehet az 
eszköz bemutatása egy koordinációs értekezleten, valamint a táblázat kitöltését kérő levél 
megfogalmazása és kiküldése az ügynökségeknek (levélmintát a 2. mezőben talál). Annak érdekében, 
hogy az adatokat a legtöbb ügynökségtől beszerezhesse, általában szükség van egy későbbi 
telefonhívásra, találkozóra vagy személyes látogatásra is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Szükség lehet egyes kérdések vagy kategóriák módosítására vagy törlésére, illetve újak hozzáadására. Arról is döntést kell hozni, hogy milyen részletességre van 
szükség a helyszín leírásához (például csak a város vagy szomszédság nevére, vagy GPS lokalizációra is). 
3A hivatkozás megkönnyítéséhez a földrajzi területek kódjait a Ki, Mikor, Hol van és Mit csinál adatgyűjtési táblázatban egy külön munkalapra érdemes felvezetni. 
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2- ES MEZŐ: MINTA AZ ÜGYNÖKSÉGEKHEZ SZÓLÓ KI , MIKOR, HOL VAN ÉS MIT CSINÁL 
SEGÍTSÉGKÉRŐ LEVÉLHEZ 

 
Kedves……… 

 
Én a/az [a koordinációs csoport neve] nevében írok Önnek. Jelentést készítünk a [földrajzi területen] végzett 
mentálhigiénés és pszichoszociális segítségnyújtási (MHPSS) munkákról, és ehhez kérjük a segítségét. Jelentést 
készítünk arról, hogy ki, hol, illetve milyen munkát végez, valamint az ilyen munkák határidejeiről. 
(négykérdőszavas felmérés). Ez segít beazonosítani a hiányosságokat, azért, hogy a segítségnyújtás minőségét 
javítsuk. 

 
Célunk, hogy minden programot feltérképezzünk, köztük a kormányzat és a civil szervezetek által jelenleg is nyújtott 
szolgáltatásokat. 

 
Csatoltunk egy Excel-alapú adatgyűjtő táblázatot, amely tartalmazza, hogy milyen információkra lenne 
szükségünk. Legyen szíves, töltse ki a fájl adatbeviteli lapját minden olyan földrajzi hely 
vonatkozásában, ahol szolgáltatásokat vagy segítségnyújtást biztosít. Vissza tudná küldeni a 
kitöltött fájlt a következő dátumig? [dátum ] 

 
Ezután szeretném telefonon / személyesen is megvitatni az információkat, és meggyőződni arról, hogy jól 
értelmeztem azokat. Ha lehetséges, ekkor szeretnék telefonálni / személyesen is ellátogatni Önhöz: [dátum]. 
Lehetséges lenne ez? 

 
Célunk, hogy a jelentést és az adatokat nyilvánosan is elérhetővé tegyünk, és ezáltal javítsuk az átláthatóságot, a 
koordinációt és az együttműködést a szervezetek között. Tevékenységünk eredményét elküldjük Önnek, ez pedig 
segít Önnek a referálók és jelentések készítésében. 

 
Ha kérdése van, a következő e-mail címen és telefonszámon léphet velem kapcsolatba: [e-mail cím, 

telefonszám]. Köszönöm a segítségét. 

Üdvözlettel: ............… 
 

6. Ha szervezetektől kér adatokat, törekedjen az inkluzivitásra. Fontos, hogy a kormányzati és civil 
szervezetek, helyi egyetemek, helyi vallásos intézmények és közösségi csoportok által jelenleg 
biztosított szolgáltatások feltérképezésre kerüljenek. 

 
7. Ha adatokat kér, mindig magyarázza el a gyakorlat célját, és tájékoztassa a szervezetet arról, hogy a 

gyűjtött adatokat nyilvánosságra fogják hozni. 
 

8. Nézze át a kapott adatokat, és szűrje ki a nagyobb ellentmondásokat és hibákat. A 
szervezetekkel ismét fel kell venni a kapcsolatot, ha a válaszok nem értelmezhetők (például 
két tanácsadó nem tud 2000 embernek egy hónap alatt tanácsokat adni). 

 
9. Ha lehetséges, látogasson el a szervezethez, és beszélje át a kérdéseket a programért felelős 

személlyel. A kérdező további kérdéseket is feltehet, hogy jobban megértse a programot (ld. a 2. 
mellékletet). Az ezen kérdésekre adott válaszok hasznosak lehetnek az MHPSS tevékenységeinek 
koordinációjáért felelős személyeknek. Ezeket a további kérdéseket azonban csak akkor tegyük fel, 
ha tudjuk, hogy az ezekre adott válaszokat hogyan használhatjuk majd a válaszok pontosítására. 

 
10. Az adatokat egyetlen „válaszösszegző számolótábla fájlba” egyesítse, amelynek különböző 

munkalapjai tartalmazzák az egyes földrajzi helyekre vonatkozó adatokat. 
 

11. Tisztázza le az adatokat a válaszösszegző számolótábla fájlban. Például gondoskodjon arról, hogy a 
szervezetek és települések neve, illetve egyéb információk egységes írásmóddal szerepeljenek, 
mivel ez fontos lesz a későbbi statisztikai elemzésekhez. 
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12. Hasonlítsa össze a gyűjtött adatokat az azoknak megfelelő, az Egészség- Oktatás és (Gyermek) 
Védelmi Klaszterek által megadott adatokkal, és a megfelelő szervezetek megkérdezésével oldja fel a 
nagyobb ellentmondásokat. 

 
 

13. Ahol szükséges, kategorizálja a válaszokat. A célcsoportokról szóló adatokat az adatgyűjtés után 
kóddal kell ellátni.4 

 
14. Alkalmazzon szűrőket a válaszösszegző táblázatkezelő oszlopaiban, így a releváns tevékenységekről, 

illetve szervezetekről később egyszerűbben meg lehet találni az adatokat. A szűrők alkalmazásáról 
„Excel Auto Filter“ címmel itt találhat információkat: 
http://www.youtube.com/watch?v=234GasE_W9k. Ez növeli a szervezetek kapacitását az érintettek 
adekvát segítséghez juttatására.5 

 
15. Készítse el az adatokat összegző jelentést.6 A jelentésnek tartalmaznia kell a választevékenység 

egyértelmű hiányosságainak elemzését. A jelentés a következő négy alapvető elemzést kell, hogy 
tartalmazza: 

 
(a) Kördiagramok, hisztogramok és táblázatok. Például: 

 
(i) Különböző folyamatban lévő és tervezett tevékenységek gyakorisága (a hátlapon 

található 2. táblázatban ismertetett 11 kód segítségével, ld. a 4. függelékben 
található példát) 

 
(ii) A különböző tevékenységek gyakorisága 100 000, az általános népességhez tartozó lakosra 

kivetítve 
 

(iii) Tevékenységek gyakorisága a különböző célcsoportok szerint 
 

(iv) Altevékenységek gyakorisága (a 2. táblázatban ismertetett 45 alkód használatával) 
 

(v) A közösségekre, illetőleg az egyes esetekre irányuló tevékenységek gyakoriságának 
összehasonlítása. 

 
(b) A jelentésben szereplő tevékenységek elhelyezése az IASC MHPSS útmutatóban ismertetett 

piramisban (ld. a 3. függeléket). 
 

(c) Kördiagramok, hisztogramok és a kulcsfontosságú információkat földrajzi elhelyezkedés 
szerint mutató térképek. Fontos lehet a különböző földrajzi területeken élő népesség 
közlése, vagy az adatok gyakoriságának 100 000 általános népességhez tartozó lakosra 
kivetített formában való megadása. 

 
(d) Tüntesse fel az adatokat biztosító szervezetek elérhetőségeit. 

 
 

4A következő kódok használhatók: nincs kifejezett alcsoport = 1; nők = 2; férfiak = 3, gyerekek (0–6 évesig) = 4; gyerekek (7–12 évesig) = 5; gyerekek (13–18 
évesig) = 6, idősek = 7, egyéb specifikus alcsoportok (pl. kínzások túlélői, fogyatékkal élők) = 8, segítők (pontosítani kell, pl. tanárok) = 9. Megjegyzés: több kód is 
használható egyszerre. 
5A haiti, jordán és nepáli adatok példáit szűrőkkel a mhpss.net/4Ws  linken, az útmutatást pedig az 1. lábjegyzetben találja 
6A jordán, líbiai és nepáli jelentések példáit a mhpss.net/4Ws linken, az útmutatást pedig az 1. lábjegyzetben találja. Különösen a 2011-es jordán jelentés jó 
példája az adatok prezentációjának (meghatározás és feltöltés). 

http://www.youtube.com/watch?v=234GasE_W9k
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16. A jelentést és a válaszösszegző táblázatkezelőt azonnal tegye elérhetővé a legfőbb érdekelt 
felek részére, valamint mindazoknak, akik: 

 
(a) adatokat biztosítottak; 

 
(b) akiktől adatokat kért be, de azt nem biztosították (megjegyzésként: ez motiválhatja őket arra, 

hogy utólag adatokat biztosítsanak, illetve hogy részt vegyenek a négykérdőszavas felmérések 
későbbi változatainak elkészítésében); 

 
(c) a ÍKormány; 

 
(d) Humanitárius koordinátor; 

 
(e) Minden szektor/klaszter kapcsolattartója; 

 
(f) Az országban működő, a feltérképezésért felelős OCHA vagy egyéb ENSZ ügynökség képviselete; 

 
(g) releváns humanitárius weboldalak. 

 
17. Vitassa meg az érdekeltekkel a hiányosságokat, és tegyen lépéseket a programok 

fejlesztésére. 
 

18. Rendszeresen frissítse az adatokat és a jelentéseket (pl. gyorsan súlyosbodó válságok esetén 
havonta küldjön frissítéseket). Az adatok frissítését telefonon vagy e-mailben is kérheti oly 
módon, hogy azok ne kívánjanak túl sok erőfeszítést a területen tevékenykedő szervezetek 
részéről. 

 

Szükséges források 
 

• A négykérdőszavas felmérés kitöltéséhez szükséges idő és munkaerő a válság nagyságrendjétől függ. 
 

• Hatalmas, sok MHPSS szereplőt bevonó válságok esetén az első hónapokban szükség lehet egy teljes 
munkaidőben ezen dolgozó információmenedzserre, később pedig egy részmunkaidős kollégára. 

 
• Az információmenedzsernek minimum a következő képességekkel és hajlandóságokkal kell rendelkeznie: 

 
(a) jó kapcsolatok ápolása; 

 
(b) a különböző MHPSS négykérdőszavas felmérések kategóriáinak gyors megtanulása és megértése; 

 
(c) az adatgyűjtésben gyakorolt kitartás; 

 
(d) a táblázatkezelő programok (pl. Excel) gyors megtanulása; 

 
(e) az adatbázis-kezelés gyors megtanulása, az alapvető elemzések végrehajtása, valamint 

diagramok és jelentések készítése; 
 

(f) A helyi nyelv ismerete, vagy fordításhoz való hozzáférés. 
 

• Az információmenedzsernek valószínűleg együtt kell dolgoznia egy részmunkaidős műszaki 
szakértővel, aki felügyeli a munkát, pl. ellenőrzi, hogy a gyűjtött adatok értelmezhetők-e, és 
biztosítja, hogy az elemzések és a jelentés megfelelő legyen. 
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Korlátok 
 

• A különböző szervezetektől történő adatgyűjtés megfeleő befolyást követel meg. Sok helyzetben 
csak a koordinációs feladatokat ellátó szervezetek tudják sikeresen begyűjteni az adatokat. 

 
• Az adatgyűjtés többnyire az önellenőrzésre támaszkodik. Egyes szereplők dönthetnek úgy, hogy olyan 

adatokat biztosítanak, amelyek jobb színben tüntetik fel őket. 
 

• A módszerrel a szolgáltatások és támogatások hiányát vagy meglétét lehet felmérni, de az a 
minőségre nem tér ki. 

 
Az adatokból készült jelentés 2 fenti korlátját potenciálisan figyelembe kell venni. 

 
 
 
 
Lehetőségek 
 

• Az adatgyűjtés megkönnyítésére léteznek lehetőségek specifikus adatbázis szoftverek (pl. Access), 
valamint alkalmazások (pl. mobilalkalmazások) kifejlesztésére. 

 
• A négykérdőszavas eszköz szintén sokféleképpen használható az MHPSS területen végzett 

humanitárius tevékenységek elemzésére. A világszerte 160 programot magába foglaló elemzés 
eredményeiért lásd az 5. mellékletet. 
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1. TÁBLÁZAT: A NÉGYKÉRDŐSZAVAS ADATGYŰJTÉSI TÁBLÁZAT MÁSODIK LAPJÁN 
KITÖLTENDŐ TÉTELEK 

 
A. Az információk biztosításának vagy frissítésének időpontja 

B. Az azokat alkalmazó szervezet neve* 

C. Azon szervezet(ek) neve(i), amelyekkel az adott tevékenységet együtt végzik (közösen végzett tevékenységek esetén)** 

D. A kapcsolattartó neve 

E. A kapcsolattartó telefonszáma 

F. A kapcsolattartó e-mail címe 

G. Azon régió/körzet, ahol a tevékenységet végzik 

H. Azon város/környék, ahol a tevékenységet végzik 

I. A földrajzi hely a kormányzat/OCHA által használt kódja 

J. Mentálhigiénés és pszichoszociális segítségnyújtás (MHPSS) tevékenységi kódok 

K. Mentálhigiénés és pszichoszociális segítségnyújtás (MHPSS) tevékenységi alkódok 

L. A tevékenység egymondatos leírása (az „egyéb“ alkód használata, vagy egyéb, az alkód által nem 
megfelelően lefedett tevékenységek esetén) 

M. Célcsoport(ok) (ha releváns, a korcsoportokat is adjuk meg) 

N. A célcsoportban az elmúlt 30 napban közvetlenül támogatott emberek száma 

O. A tevékenység (1) jelenleg működik (2) a pénzügyi források rendelkezésre állnak, de még nem működik, 
vagy (3) nem áll rendelkezésre pénzügyi forrás, és nem működik 

P. A működés kezdő dátuma (a jelenleg is végzett tevékenységek esetén a valós kezdő időpontot adja meg, 
ne az eredetileg tervezettet) 

Q. A tevékenység befejezésének dátuma (adja meg, hogy az erre szánt pénzügyi források mikor apadnak el) 
 
 

Opcionális (a következő 5 választható kérdés segít a rendelkezésre álló szolgáltatások minőségének és 
volumenének jobb megértésében, azonban egy hirtelen kirobbanó nagyobb válság első heteiben ezek túl 
részletesek lehetnek). 

 
 

R. A tevékenységet végző MHPSS dolgozók száma és típusa (pl. 4 közösségi önkéntes, 1 
pszichológus és 1 ápoló) 

S. Az MHPSS témában elvégzett, egyetemen kívüli képzés témája és időtartama (pl. az ápolók 1 napos pszichológiai 
elsősegély képzést kaptak) 

T. (ha érvényes) a tevékenység rendelkezésre állása (pl. gyerekbarát hely vagy klinika, heti 40 órás nyitva tartással) 

U. Hol biztosítják az MHPSS szolgáltatásokat? (emberek otthonában, klinikán, közterületeken stb.) 

V. Kell az embereknek fizetni ezekért a szolgáltatásokért/támogatásokért? 
 
 

* az itt megnevezett szervezet a szolgáltatást biztosító szervezet legyen, ne a szponzor. 
** az adatok elemzése során figyelni kell arra, hogy a közösen végzett tevékenységeket csak egyszer számoljuk. 
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1. FÜGGELÉK A MENTÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS PSZICHOSZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK 
NÉGYKÉRDÉSES KÓDJAI ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMKLASZTEREK ORVOSI 
FELSZERELÉSEINEK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁNAK FELTÉRKÉPEZÉSI (HERAMS) KÓDJAI KÖZÖTTI 
KAPCSOLAT 

MHPSS négykérdéses 
tevékenységkódok 

Megjegyzés Vonatkozó HeRAMS kódok 

7. (Személyközpontú) pszichoszociális 
munka 

Csak akkor kell HeRAMS C81-es kóddal ellátni, 
ha az (esetközpontú) pszichoszociális munkát a 
közösségben biztosítják 

C81 (a nem fertőző betegségekben 
szenvedők, sérültek és mentális 
problémával küzdők közösségi ápolása) az 
öngondoskodás elősegítése, alapvető ápolás és 
segítségnyújtás, a súlyos esetek beazonosítása 
és kezeléshez juttatása, a krónikus betegek és 
fogyatékkal élők részére fenntartott 
egészségügyi- és szociális intézményekből 
hazabocsátott személyek részére 
kontrollvizsgálatok biztosítása 

8. Pszichológiai segítségnyújtás Csak akkor kell HeRAMS C81-es kóddal ellátni, 
ha a pszichológiai segítségnyújtást a 
közösségben biztosítják 

 

7. (Személyközpontú) pszichoszociális 
munka 

Csak akkor kell HeRAMS C84-es kóddal ellátni, 
ha az (esetközpontú) pszichoszociális munkát a 
egészségügyi alapellátásban/ általános 
egészségügi ellátásbanbiztosítják 

P84 (elsődleges ellátás: mentálhigiénés 
problémák) Mentálhigiénés ellátás: az akut 
stressz és szorongás kezelése, a súlyos és 
gyakori mentálhigiénés rendellenességek első 
vonalbeli kezelése 8. Pszichológiai segítségnyújtás Csak akkor kell HeRAMS C84-es kóddal ellátni, 

ha a pszichológiai segítségnyújtást az 
egészségügyi alapellátásban / általános 
egészségügyi ellátásbanbiztosítják 

9. Mentális zavarok orvosi ellátása nem arra 
szakosodott egészségügyi szolgáltató 
által (pl. egészségügyi alapellátás, 
rehabilitációs osztály) 

HeRAMS C84-es kód 

 

7. (Esetközpontú) pszichoszociális munka Csak akkor kell HeRAMS S82-es vagy S83- 
as kóddal ellátni, ha az (esetközpontú) 
pszichoszociális munkát erre szakosodott 
specialista biztosítja 

S82 vagy S83: Mentálhigiénés szakellátás 

8. Pszichológiai segítségnyújtás Csak akkor kell HeRAMS S82-es vagy S83-as 
kóddal ellátni, ha a pszichológiai 
segítségnyújtást erre specializálódott 
szakellátásban biztosítják 

 

10. Mentális zavarok orvosi ellátása nem 
arra szakosodott egészségügyi 
szolgáltató által (pl. egészségügyi 
alapellátás, rehabilitációs osztály) 

HeRAMS S82-es vagy S83-as kód  
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A következők további, opcionális, részben strukturált kérdések, amelyeket az MHPSS területen széleskörű tapasztalattal rendelkező 
kérdező tehet fel a program mélyebb megértésének céljából. Ezek a kérdések nem képezik a négykérdőszavas felmérés részét. Az ezen 
kérdésekre adott válaszok ennek ellenére hasznosak a koordinált válaszadás szempontjából. 

• A gyakorlati megvalósítás kifejezésen mit ért? (pl. gyermekbarát terek vagy tanácsadás) Leírná pontosan, hogy mi az a 
tevékenység, amit végeznek? 

• Hogyan invitálják az embereket a részvételre? Vannak-e feltételei a csatlakozásnak, vagy vannak-e kizáró okok? 

• Milyen képzésen vett részt a személyzetük? Milyen témákra összpontosított a képzésük? Mikor és milyen 
időtartamban vettek részt a képzésen? Ki biztosította a képzést? 

• Mennyi technikai felügyeletet tudnak biztosítani? Ezt hogyan szervezik meg? 

• Mesélne arról, hogy hogyan irányítják az embereket különböző specialistákhoz? Általában kikhez irányítják az embereket? 

• Kapcsolódnak-e (egyéb), közösségi ellátást végző szervezetekhez? HA IGEN, hogyan? Mely szervezetekkel működnek együtt? 

• (nemzetközi szervezetek esetén) Kapcsolódnak a nemzeti kormányok és nemzeti civil szervezetek által létrehozott programokhoz? 
Hogyan? 

• Hogyan kísérik figyelemmel és hogyan értékelik programjaikat? 

2. FÜGGELÉK: TOVÁBBI, RÉSZBEN STRUKTURÁLT KÉRDÉSEK A TEVÉKENYSÉGEK MÉLYEBB 
MEGÉRTÉSE CÉLJÁBÓL 
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3. FÜGGELÉK: A NÉGYKÉRDŐSZAVAS MHPSS TEVÉKENYSÉGI KÓDOK ÉS AZ IASC (ÜGYNÖKSÉGEK 
KÖZÖTTI ÁLLANDÓ BIZOTTSÁG) MHPSS IRÁNYMUTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Mentálhigiénés és pszichoszociális 
segítségnyújtás (MHPSS) tevékenységi 
kódok (Ki, Mikor, Hol, Mit csinál) 

IASC Iránymutatások szerinti 
tevékenységlap-szám 

Az IASC iránymutatási piramis szintje 

1. Információterjesztés a közösség egészében Információ a jelenlegi helyzetről, segélyezési 
tevékenységről vagy a rendelkezésre álló 
szolgáltatásokról: 8.1. A pozitív megküzdésről 
szóló üzenetek: 8.2. 

3. Ha specifikus csoportoknak szól 
2. Ha a lakossághoz szól általánosságban a 
pozitív megküzdési módszerekről 
1. Ha a lakossághoz szól általánosságban, és 
a vészhelyzetre vonatkozó segélyezésről és 
jogi értelemben vett jogosultságokról van 
szó 

2. A közösségi mozgósítás feltételeinek 
megteremtése, közösségszervezés, 
sürgősségi segélyekkel kapcsolatos 
közösségi felelősségvállalás vagy annak 
közösségi irányítása általánosságban 

5.1 1 

3. A közösség és a család támogatásának 
erősítése 

Közösségi gyógyító szertartások: 5.3 Egyéb: 
5.2 

3. Amennyiben személyek vagy marginalizált 
csoportok társadalmi integrációját segítő, 
célzott támogatásról van szó 
2. Amennyiben a közösség és a család 
támogatásának erősítését célzó tevékenységről 
van szó 

4. Biztonságos terek A védelem részeként: 3.2 (cselekvési terv 
5. pontja) 
A közösségszervezés részeként: 5.1 
(cselekvési terv 5. pontja) 
A közösségek és családok támogatásának 
erősítése vonatkozásában 5.2. (cselekvési 
terv 4. pontja) 
Az oktatás részeként: 7.1 (cselekvési terv 1. 
pontja) 

2. (és néha 3.) 

5. Pszichoszociális támogatás az oktatásban Az oktatás részeként 7.1 1., 2. vagy 3. 

6. Szociális/pszichoszociális megfontolások 
figyelembe vételének támogatása a 
védelem, egészségügyi szolgáltatások, 
táplálkozás, élelmiszersegély, óvóhely, 
helyszíntervezés vagy víz és higiénia 
kérdéseinek során 

A védelem vonatkozásában: 3.1, 3.2 
Az egészségügyi szolgáltatások 
vonatkozásában (társadalmi szempontok) 6.1 
(cselekvési terv 1. pontja) 
A táplálkozás vonatkozásában. 9.1 
Óvóhely és helyszíntervezés 
vonatkozásában: 10.1 
Víz és higiénia (WATSAN, Water and 
Sanitation) vonatkozásában: 11.1 

1. (általában) 

7. (Személyközpontú) pszichoszociális munka Pszichológiai elsősegély (PFA, Psychological 
First Aid): 4.4 (cselekvési terv 6. pontja), 5.2 
(cselekvési terv 5. pontja), 6.1 (cselekvési 
terv 5. pontja) 
Egyéb: Érintve az 5.2 cselekvési tervben (5. 
pont) 

Változó 

8. Pszichológiai segítségnyújtás Egyéni vagy csoportos pszichológiai 
megbeszélés: nincs említve 
Alapszintű egyéni tanácsadás: nincs említve 
Alapszintű csoportos vagy családi 
tanácsadás: nincs említve 
Segítségnyújtás alkoholproblémák/ 
szerhasználati problémák esetén: 6.5 
Pszichoterápia: nincs említve 

4. Amennyiben hivatalos pszichoterápiáról van 
szó 
3. Egyéb 

9. Pszichés zavarok orvosi ellátása nem arra 
szakosodott egészségügyi szolgáltató 
által (pl. egészségügyi alapellátás, 
rehabilitációs osztály) 

6.2 4. 

10. Pszichés zavarok orvosi ellátása arra 
szakosodott mentális egészségügyi 
szolgáltatók által (pl. pszichiáterek, 
pszichiátriai ápolók és egészségügyi 
alapellátásban/általános egészségügyi 
intézményben/*mentális egészségügyi 
intézményben dolgozó pszichológusok) 

Amennyiben a szakorvos az 
egészségügyi alapellátás résztvevője: 
6.2 
Mentális egészségügyi intézmények: 
6.3 

4. 

11. A mentálhigiénés és pszichoszociális 
segítségnyújtást (MHPSS, Mental health and 
psychosocial support) támogató általános 
tevékenységek 

Helyzetelemzés/-kiértékelés: 2.1 
Oktatás/ismeretterjesztés: 4.3 
Műszaki vagy orvosi felügyelet: 4.3 
Személyzet/önkéntesek pszichoszociális 
támogatása: 4.4 
Kutatás: nincs említve 

Nem alkalmazható (kivéve az a képzés és 
felügyelet, amely a képzés és felügyelet 
tartalmától függően elhelyezhető a 
piramison) 
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4. FÜGGELÉK: PÉLDA A JORDÁNIÁBAN JELENTETT NÉGYKÉRDŐSZAVAS (Ki, Mikor, Hol, Mit csinál) 
ADATOK ALAPJÁN (2010/2011) 

Táblázat (3) Előfordulás gyakorisága tevékenységtípusok szerint 

Folyamatban lévő 
tevékenységek 

Tervezett 
tevékenységek 

9: Pszichés zavarok orvosi ellátása nem arra szakosodott egészségügyi…  

2: A közösségi mozgósítás feltételeinek megteremtése, közösségszervezés  

6: Szociális/pszichoszociális megfontolások figyelembe vételének támogatása a...  

10: Pszichés zavarok orvosi ellátása arra szakosodott egészségügyi...  

11: A mentálhigiénés és pszichoszociális segítségnyújtást (MHPSS, Mental health 
and psychosocial support) támogató általános tevékenységek 

1: Információterjesztés a közösség egészében  

4: Biztonságos terek  

7: (Esetközpontú) pszichoszociális munka  

5: Pszichoszociális támogatás az oktatásban  

8: Pszichológiai segítségnyújtás  

3: Közösségi és családi támogatás erősítése  

Tevékenység gyakorisága (lásd alább) 

Tevékenység kódja Négykérdőszavas (Ki, Mikor, Hol, Mit  csinál) tevékenység megnevezése 

1. tevékenység Információterjesztés a közösség egészében 

2. tevékenység A közösségi mozgósítás feltételeinek megteremtése, közösségszervezés, sürgősségi segélyekkel 
kapcsolatos közösségi felelősségvállalás vagy annak közösségi irányítása általánosságban 

3. tevékenység Közösségi és családi támogatás erősítése 

4. tevékenység Biztonságos terek 

5. tevékenység Pszichoszociális támogatás az oktatásban 

6. tevékenység Szociális/pszichoszociális megfontolások figyelembe vételének támogatása a védelem, 
egészségügyi szolgáltatások, táplálkozás, élelmiszersegély, óvóhely, helyszíntervezés vagy víz és 
higiénia kérdéseinek során 

7. tevékenység* (Esetközpontú) pszichoszociális munka 

8. tevékenység* Pszichológiai segítségnyújtás (pl. tanácsadás, pszichoterápia) 

9. tevékenység* Pszichés zavarok orvosi ellátása nem arra szakosodott egészségügyi szolgáltató által (pl. 
egészségügyi alapellátás, rehabilitációs osztály) 

10. tevékenység* Pszichés zavarok orvosi ellátása arra szakosodott mentális egészségügyi szolgáltatók által (pl. 
pszichiáterek, pszichiátriai ápolók és egészségügyi alapellátásban/általános egészségügyi 
intézményben/mentális egészségügyi intézményben dolgozó pszichológusok) 

11. tevékenység A mentálhigiénés és pszichoszociális segítségnyújtást (MHPSS, Mental health and psychosocial 
support) támogató általános tevékenységek 

* Megjegyzés: a 7. és 8. tevékenységi körök némely tevékenysége a 9. és 10. tevékenységi körbe is besorolható, amennyiben azok az 
egészségügyi ellátásban történnek. A 7–10. tevékenységi körökbe való besorolás tehát nem kizárólagos. 
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5. függelék: Ki, Mikor, Hol, Mit csinál (4W) elemzés világszerte 160 mentálhigiénés és 
pszichoszociális segítségnyújtási (MHPSS) program jelentése alapján* 

Tevékenység Jelentett számok (%): 

Közösségközpontú (Bármely 1–6: 70,0%) 

1. Információterjesztés a közösség egészében 

1.1. Információ a jelenlegi helyzetről 21 (13,1) 

1.2. Pszichoedukáció/tudatosság-növelés 31 (19,4) 

1.3. Egyéb típusú információszolgáltatás 0 (0,0) 

Bármely 1. kategória 43 (26,9) 

2. A közösségi mozgósítás feltételeinek megteremtése, közösségszervezés, segélyekkel kapcsolatos 
közösségi felelősségvállalás vagy annak közösségi irányítása általánosságban 

2.1. Közösségi kezdeményezésen alapuló humanitárius tevékenységek támogatása 13 (8,1) 

2.2. Közösségi tevékenység támogatása megbeszélések szervezésével / helyiségek biztosításával 17 (10,6) 

2.3. Egyéb típusú közösségi mozgósítás 5 (3,1) 

Bármely 2. kategória 27 (16,9) 

3. A közösség és a család támogatásának erősítése 

3.1. Közösségi kezdeményezésű szociális segítségnyújtás támogatása 34 (21,3) 

3.2. Nevelési támogatás/családi támogatás erősítése 23 (14,4) 

3.3. Kiszolgáltatott személyek közösségi támogatásának elősegítése 37 (23,1) 

3.4. Strukturált szociális tevékenység 19 (11,9) 

3.5. Strukturált szabadidős/kreatív tevékenység 27 (16,9) 

3.6. Koragyermekkori fejlődést segítő tevékenység 10 (6,3) 

3.7. Őslakos népek hagyományőrző, spirituális vagy vallási támogatásához szükséges feltételek megteremtése 11 (6,9) 

3.8. Egyéb típusú közösségi/családi támogatás 2 (1,3) 

Bármely 3. kategória 77 (48,1) 

4. Biztonságos terek 

4.1. Gyermekbarát terek 34 (21,3) 

4.2. Egyéb típusú biztonságos terek 5 (3,1) 

Bármely 4. kategória 38 (23,8) 

5. Pszichoszociális támogatás az oktatásban 

5.1. Iskolai tanárok pszichoszociális támogatása 8 (5,0) 

5.2. Iskolai tanulók pszichoszociális támogatása 25 (15,6) 

5.3. Egyéb típusú pszichoszociális támogatás az oktatásban 2 (1,3) 

Bármely 5. kategória 27 (16,9) 

6. Szociális/pszichológiai megfontolások figyelembe vételének támogatása a védelem, egészségügyi 
szolgáltatások, táplálkozás, élelmiszersegély, óvóhely, helyszíntervezés vagy víz és higiénia kérdéseinek 
során 

6.1. Tájékoztatás vagy érdekképviselet segélyszervezetek dolgozóinak segítségével 26 (16,3) 

6.2. Egyéb, szociális/pszichológiai megfontolások figyelembevételét elősegítő támogatás különböző szektorokban 2 (1,3) 

Bármely 6. kategória 26 (16,3) 
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5. függelék: KI, MIKOR, HOL, MIT csinál (4W) ELEMZÉS VILÁGSZERTE 160 MENTÁLHIGIÉNÉS 
ÉS PSZICHOSOCIÁLIS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI (MHPSS) PROGRAM JELENTÉSE ALAPJÁN* (FOLYT.) 

Tevékenység Jelentett számok (%): 

Esetközpontú (Bármely 7–10: 62,5%) 

7. (Esetközpontú) pszichoszociális munka 

7.1. Pszichológiai elsősegély 15 (9,4) 

7.2. Veszélyeztetett személyek általános humanitárius erőforrásokkal való összekötése 18 (11,3) 

7.3. Egyéb esetközpontú pszichoszociális munka 5 (3,1) 

Bármely 7. kategória 32 (20,0) 

8. Pszichológiai segítségnyújtás 

8.1. Általános egyéni tanácsadás 63 (39,4) 

8.2. Általános csoportos/családi tanácsadás 32 (20,0) 

8.3. Segítségnyújtás alkoholproblémák/szerhasználat esetén 8 (5,0) 

8.4. Pszichoterápia 15 (9,4) 

8.5. Egyéni vagy csoportos pszichológiai megbeszélés 5 (3,1) 

8.6. Egyéb pszichológiai segítségnyújtás 0 (0,0) 

Bármely 8. kategória 78 (48,8) 

9. Pszichés zavarok orvosi ellátása nem arra szakosodott egészségügyi szolgáltató által (pl. 
egészségügyi alapellátás, rehabilitációs osztály) 

9.1. Nem gyógyszeres kezelés 5 (3,1) 

9.2. Gyógyszeres kezelés 4 (2,5) 

9.3. Szociális munkás általi azonosítás, átirányítás és nyomon követés 22 (13,8) 

9.4. Egyéb nem szakorvosi, orvosi ellátás 0 (0,0) 

Bármely 9. kategória 28 (17,5) 

10. Pszichés zavarok orvosi ellátása arra szakosodott mentális egészségügyi szolgáltatók által (pl. pszichiáterek, pszichiátriai ápolónők és 
egészségügyi alapellátásban/általános egészségügyi intézményben/mentális egészségügyi intézményben dolgozó pszichológusok) 

10.1. Nem gyógyszeres kezelés 24 (15,0) 

10.2. Gyógyszeres kezelés 10 (6,3) 

10.3. Fekvőbeteg mentálhigiénés ellátása 8 (5,0) 

10.4. Egyéb szakorvosi ellátás 2 (1,3) 

Bármely 10. kategória 31 (19,4) 

A mentálhigiénés és pszichoszociális segítségnyújtást (MHPSS, Mental health and psychosocial support) támogató általános tevékenységek 
(63,1%) 

11.1. Helyzetelemzés/-kiértékelés 34 (21,3) 

11.2. Oktatás/ismeretterjesztés 81 (50,6) 

11.3. Műszaki vagy orvosi felügyelet 26 (16,3) 

11.4. Személyzet/önkéntesek pszichoszociális támogatása 12 (7,5) 

11.5. Kutatás, megfigyelés és kiértékelés 32 (20,0) 

11.6. Más általános tevékenységek 6 (3,8) 

Bármely 11. kategória 101 (63,1) 

* Készült a “Mental health and psychosocial support in humanitarian settings: linking practice and research”. (Ford.: Mentálgigiéniás és 
pszochoszociális segítségnyújtás humanitárius helyzetekben: a gyakorlat és az elmélet összekapcsolása) Lancet. 2011. október 
29.;378(9802):1581–91. (webannex táblázat A1) alapján 
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2. táblázat Mentálhigiénés és pszichoszociális segítségnyújtás (MHPSS) tevékenységi kódok és 
alkódok 

ELŐSZÖR EZT OLVASSA EL! 
• A MHPSS a „Mental health and psychosocial support“ vagyis a mentálhigiénés és pszichoszociális támogatás rövidítése. 
• A felsorolás súlyos humanitárius válság alatt leggyakrabban előforduló, mentálhigiénés és pszichoszociális támogatás (MHPSS) címszó alatt végzett 

tevékenységeket tartalmazza. 
• A felsorolás nem kizárólagos. A felsorolásban nem szereplő tevékenységek dokumentálásához használja az „Egyéb (fejtse ki az adatszolgáltató lap C 

oszlopában)“ kategóriát. 
• A lista inkább leíró (deskriptív), mintsem előíró (preskriptív). A tevékenységek hasznosságát és megfelelőségét nem kívánja megítélni. Számos 

említett tevékenység ellentmondásos, vagy ellentmondásos lehet. Útmutató a javasolt gyakorlathoz, lásd IASC (2007). 
• ÚTMUTATÓ: ÍRJA BE A MEGFELELŐ MHPSS TEVÉKENYSÉGI KÓDOT (LÁSD AZ ALÁBBI A OSZLOPOT) ÉS ALKÓDOT (LÁSD AZ ALÁBBI B 

OSZLOPOT) AZ ADATSZOLGÁLTATÓ LAP A ÉS B OSZLOPÁBA. AMENNYIBEN EGY ADOTT TEVÉKENYSÉGI KÓD ALÁ TARTOZÓ 
TEVÉKENYSÉG TÁGABB ÉRTELEMBEN ÉRTENDŐ, VÁLASSZA AZ „EGYÉB“ ALKÓDOT. 

 
A oszlop: Mentálhigiénés és 
pszichoszociális segítségnyújtás (MHPSS) 
tevékenységi kódok (Ki, M i k o r , Hol, M i t  
csinál) 

B oszlop: Segítségnyújtás példái alkódokkal. Válassza ki a megfelelőket. 
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1. Információterjesztés a közösség egészében 1.1 Információ a jelenlegi helyzetről, segélyezési tevékenységről vagy a rendelkezésre álló 
szolgáltatásokról általánosságban 

1.2 A mentálhigiénés és pszichoszociális támogatással kapcsolatos figyelemfelkeltés és tudatosság- 
növelés(pl.: pozitív megküzdéssel kapcsolatos vagy rendelkezésre álló mentálhigiénés 
szolgáltatásokkal és pszichoszociális támogatással kapcsolatos információk) 

1.3 Egyéb (fejtse ki az adatszolgáltató lap C oszlopában) 

2. A közösségi mozgósítás feltételeinek 
megteremtése, közösségszervezés, 
sürgősségi segélyekkel kapcsolatos 
közösségi felelősségvállalás vagy annak 
közösségi irányítása általánosságban 

2.1 Közösségi kezdeményezésen alapuló sürgősségi segélyezés támogatása 
2.2 Közösségi terek/megbeszélések támogatása, hogy a közösség tagjai megbeszélhessék, 

megtervezhessék a vészhelyzetre reagáló problémamegoldó tevékenységet 
2.3 Egyéb (fejtse ki az adatszolgáltató lap C oszlopában) 

3. A közösség és a család támogatásának 
erősítése 

3.1 Közösségi kezdeményezésű szociális segítő tevékenységek támogatása 
3.2 Nevelési támogatás/családi támogatás erősítése 
3.3 Kiszolgáltatott egyének közösségi támogatásának elősegítése 
3.4 Strukturált szociális tevékenység (pl. csoportos foglalkozások) 
3.5 Strukturált szabadidős vagy kreatív tevékenység (ne ide vegye a 4.1 alá tartozó gyermekbarát 

tereket) 
3.6 Koragyermekkori fejlődést segítő tevékenység 
3.7 Őslakos népek hagyományőrző, spirituális vagy vallási támogatásához szükséges feltételek 

megteremtése, beleértve a közösségi gyógyító szertartásokat 
3.8 Egyéb (fejtse ki az adatszolgáltató lap C oszlopában) 

4. Biztonságos terek 4.1 Gyermekbarát terek 
4.2 Egyéb (fejtse ki az adatszolgáltató lap C oszlopában) 

5. Pszichoszociális támogatás az oktatásban 5.1 Iskolai tanárok ill. egyéb iskola/oktatási intézmény személyzetének pszichoszociális támogatása 
5.2 Osztályok/gyermekcsoportok pszichoszociális támogatása az iskolákban/oktatási intézményekben 
5.3 Egyéb (fejtse ki az adatszolgáltató lap C oszlopában) 

6. Szociális/pszichoszociális megfontolások 
figyelembe vételének támogatása a 
védelem, egészségügyi szolgáltatások, 
táplálkozás, élelmiszersegély, óvóhely, 
helyszíntervezés vagy víz és higiénia 
kérdéseinek során 

6.1 Segélyszervezetek/ügynökségek tájékoztatása, vagy a segítségükkel történő 
érdekképviselet a programszervezés során történő szociális/pszichoszociális 
megfontolások figyelembevételéhez (az adatszolgáltató lap C oszlopában fejtse ki, 
melyik területről van szó) 

6.2 Egyéb (fejtse ki az adatszolgáltató lap C oszlopában) 
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7. (Személyközpontú) pszichoszociális munka 7.1 Pszichológiai elsősegély (PFA, Psychological First Aid) 
7.2 Sérülékeny személyek/családok erőforrásokkal való összekötése (pl. egészségügyi ellátás, 

megélhetési támogatás, közösségi erőforrások stb.) és annak nyomon követése, hogy 
részesültek-e támogatásban. 

7.3 Egyéb (fejtse ki az adatszolgáltató lap C oszlopában) 

8. Pszichológiai segítségnyújtás 8.1 Általános egyéni tanácsadás (az adatszolgáltató lap C oszlopában fejtse ki, mely típusú) 
8.2 Általános csoportos vagy családi tanácsadás (az adatszolgáltató lap C oszlopában fejtse ki, mely 

típusú) 
8.3 Segítségnyújtás alkoholproblémák/szerhasználati problémák esetén (az adatszolgáltató lap 

C oszlopában fejtse ki, mely típusú) 
8.4 Pszichoterápia (az adatszolgáltató lap C oszlopában fejtse ki, mely típusú) 
8.5 Egyéni vagy csoportos pszichológiai megbeszélés 
8.6 Egyéb (fejtse ki az adatszolgáltató lap C oszlopában) 

9. Pszichés zavarok orvosi ellátása nem arra 
szakosodott egészségügyi szolgáltató által 
(pl. egészségügyi alapellátás, 
rehabilitációs osztály) 

9.1 Pszichés zavarok nem gyógyszeres kezelése nem arra szakosodott egészségügyi szolgáltató 
által (amennyiben lehetséges, a 7-es és 8-as kategória segítségével fejtse ki, mely típusú 
kezelésről van szó) 

9.2 Pszichés zavarok orvosi ellátása nem arra szakosodott egészségügyi szolgáltató által 
9.3 Szociális munkások a pszichés zavarokkal küzdő egyének felismerésére és továbbirányítására 

illetve nyomon követésére irányuló tevékenysége annak érdekében, hogy az adott személy 
orvosi kezelésben részesüljön 

9.4 Egyéb (fejtse ki az adatszolgáltató lap C oszlopában) 
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 10. Pszichés zavarok orvosi ellátása arra 
szakosodott mentális egészségügyi 
szolgáltatók által (pl. pszichiáterek, 
pszichiátriai ápolók és egészségügyi 
alapellátásban/általános egészségügyi 
intézményben/*mentális egészségügyi 
intézményben dolgozó pszichológusok) 

10.1 Pszichés zavarok nem gyógyszeres kezelése arra szakosodott egészségügyi szolgáltató 
által (amennyiben lehetséges, a 7-es és 8-as kategóriák segítségével fejtse ki, mely 
típusú kezelésről van szó) 

10.2 Pszichés zavarok orvosi ellátása arra szakosodott egészségügyi szolgáltató által 
10.3 Fekvőbeteg mentálhigiénés ellátása 
10.4 Egyéb (fejtse ki az adatszolgáltató lap C oszlopában) 

Ál
ta

lán
os

 

11. A mentálhigiénés és pszichoszociális 
segítségnyújtást (MHPSS, Mental health 
and psychosocial support) támogató 
általános tevékenységek 

11.2 Helyzetelemzés/-kiértékelés 
11.3 Folyamatos megfigyelés/értékelés 
11.4 Oktatás/ismeretterjesztés (az adatszolgáltató lap C oszlopában fejtse ki, mely témával kapcsolatos) 
11.5 Műszaki vagy orvosi felügyelet 
11.6 Segélyszervezetek dolgozóinak pszichoszociális támogatása (az adatszolgáltató lap C oszlopában 

fejtse ki, mely típusú) 
11.7 Kutatás 
11.8 Egyéb (fejtse ki az adatszolgáltató lap C oszlopában) 
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