Διαδικτυακή
Εκπαίδευση Στη
Διπολική Διαταραχή

Eξ αποστάσεως Εκπαίδευση στη Διάγνωση,
Ψυχομετρική Aξιολόγηση και Γνωσιακή
Συμπεριφορική Θεραπεία της Διπολικής
διαταραχής (Μανιοκατάθλιψης)
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1. Εκπαίδευση στη δομημένη κλινική εκτίμηση και
ψυχομετρική μέτρηση της συμπτωματολογίας και
πορείας των συναισθηματικών διαταραχών
Η ση$αντική +ρόοδος +ου έχει ε+ιτευχθεί τη τελευταία δεκαετία στη θερα+εία των
ψυχικών διαταραχών, οϕείλεται εν $έρη στη συστη$ατική ψυχο$ετρική
+οσοστο+οίηση της συ$+τω$ατολογίας τους και στο διαγνωστικό ορισ$ό τους.
Πλέον, ερευνητικά εργαλεία +ου είχαν δη$ιουργηθεί για $ελέτες +ου εξετάζουν την
α+οτελεσ$ατικότητα
θερα+ευτικών
+αρε$βάσεων,
έχουν
αρχίσει
να
χρησι$ο+οιούνται στην καθη$ερινή κλινική +ρακτική ε+αγγελ$ατιών ψυχικής
υγείας $ε τους ασθενείς τους. Η χρήση δο$η$ένων συνεντεύξεων και ψυχο$ετρικών
εκτι$ήσεων για τη $έτρηση της συ$+τω$ατολογίας ασθενών $ε συναισθη$ατικές
διαταραχές, α+οτελεί τη +ιο άρτια και υ+εύθυνη κλινική +ρακτική και χαρακτηρίζει
όλα τα κλινικά +ρογρά$$ατα της Ε∆Ο (http://menu.bipolar.gr/).
Μέσα α+ό αυτόν το σε$ιναριακό κύκλο, θα σας δοθεί η ευκαιρία να $άθετε εις βάθος
τη συ$+τω$ατολογία των συναισθη$ατικών διαταραχών, καθώς και τη χρήση
έγκυρων εργαλείων $έτρησής τους.
Η +αρούσα εκ+αίδευση, +αρέχει $ία +ολύ ση$αντική βάση για όσους ε+αγγελ$ατίες
ψυχικής υγείας ενδιαφέρονται να ανα+τύξουν $ία +ραγ$ατική ε+ιστη$ονικά
τεκ$ηριω$ένη κλινική +ρακτική (evidence-based practice).

Οι ενότητες του 1ου κύκλου θεωρητικής εκπαίδευσης:

1. Εισαγωγή στη συ+,τω+ατολογία των συναισθη+ατικών διαταραχών και στις
+εθόδους +έτρησής τους
2. Μέτρησή της καταθλι,τικής συ+,τω+ατολογίας +ε τη συνέντευξή του
Hamilton
3. Μέτρηση της +ανιακής συ+,τω+ατολογίας +ε τη συνέντευξή του Young
4. Κλινική αξιολόγηση ,αρούσας κατάστασής και λειτουργικότητας +ε τις
κλί+ακες CGI, LIFE-II, GAF
5. Κλινική αξιολόγηση της ,ορείας ασθενών +ε συναισθη+ατικές διαταραχές +ε
τις κλί+ακες LIFE-II & NIMH-Lifechart
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6. Ψυχο+ετρική αξιολόγηση ,αρούσας κατάστασής και λειτουργικότητας +ε τις
κλί+ακες IDS (κατάθλιψη), ALTMAN (+ανία), SAS (λειτουργικότητα), GAD-7
(άγχος)
7. Η χρήση νέων τεχνολογιών στη +έτρηση και ,αρακολούθηση των
συναισθη+ατικών διαταραχών (actigraphy, pedometry, ESM)
8. Τελική εξέταση γνώσεων 1ου κύκλου (,ροαιρετικό για όσους θέλουν βεβαίωση
α,όδοσης και υ,οχρεωτικό για όσους θέλουν να συνεχίσουν +ε την ,ρακτική
κατάρτιση)
Μέχρι το τέλος της εκ+αίδευσής οι εκ+αιδευό$ενοι θα έχουν $άθει να χρησι$ο+οιούν
τις κλινικές και ψυχο$ετρικές εκτι$ήσεις και να $+ορούν να +αρέχουν στους
ασθενείς τους την αρτιότερη $έτρηση της ψυχικής τους κατάστασης.
Θα δοθούν οι Ελληνικές εκδόσεις και η άδεια χρήσης τους στους συ$$ετέχοντες,
καθώς και η δυνατότητά να συ$$ετέχουν στο ερευνητικό +ρόγρα$$ά στάθ$ισης των
ψυχο$ετρικών εκτι$ήσεων. Θα δοθεί και όλη η σχετική βιβλιογραφία στην Αγγλική
γλώσσα. Τέλος σε όσους συνεχίσουν τη συ$$ετοχή τους στην στάθ$ιση των
αναφερό$ενων κλι$άκων, θα δοθεί +ρόσβαση και η άδεια χρήσης του ηλεκτρονικού
συστή$ατος +ου έχει ανα+τυχθεί για την αξιολόγηση των θερα+ευτικών
+αρε$βάσεων της Ε∆Ο.
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2. Βασική εκπαίδευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική
Θεραπεία (ΓΣΘ) της Διπολικής διαταραχής
Η δι+ολική διαταραχή ($ανιοκατάθλιψη) είναι $ία α+ό τις +ιο σοβαρές ψυχικές
διαταραχές της διάθεσης. Χαρακτηρίζεται α+ό εναλλασσό$ενα ε+εισόδια $ανίας και
κατάθλιψης και ε+ηρεάζει $ε διάφορες $ορφές της α+ό το 1% εώς και το 6% του
+ληθυσ$ού. Η αιτιολογία της, καθώς και η βασική θερα+εία της, έχουν α+ό +ολύ
νωρίς βασιστεί σε βιολογικές +ροσεγγίσεις.
Παρόλο +ου η φαρ$ακευτική αγωγή έχει +λέον καθιερωθεί ως η κύρια θερα+εία των
+ερισσότερων δι+ολικών ασθενών, η αδυνα$ία της φαρ$ακευτικής αγωγής να
στα$ατήσει τις συνεχό$ενες υ+οτρο+ές, καθώς και το γεγονός ότι η +ορεία της
δι+ολικής διαταραχής ε+ηρεάζεται έντονα α+ό ψυχοκοινωνικούς +αράγοντες, έκανε
αναγκαία την ανά+τυξη εξειδικευ$ένων ψυχοθερα+ευτικών +ρογρα$$άτων.
Οι $ελέτες α+οτελεσ$ατικότητας +ου έχουν διαξαχθεί $ε αυτές τις
ψυχοθερα+ευτικές +αρε$βάσεις έχουν +λέον α+οδείξει ότι ο συνδυασ$ός της
εξειδικευ$ένης ψυχοθερα+είας $ε τη φαρ$ακευτική αγωγή α+οτελούν την +ιο
α+οτελεσ$ατική θερα+ευτική +αρέ$βαση στη δι+ολική διαταραχή.
Η Γνωσιακή Συ$+εριφορική θερα+εία (ΓΣΘ) έχει α+ό +ολύ νωρίς υ+άρξει η +ρώτη
δο$η$ένη ψυχοθερα+εία +ου έχει δείξει θετικά α+οτελέσ$ατα στις +ερισσότερες
ψυχικές διαταραχές, καθώς και στη θερα+εία της δι+ολικής διαταραχής. Έ+ειτα α+ό
τουλάχιστον 20 χρόνια $ελέτης και $ία σειρά α+ό $ελέτες α+οτελεσ$ατικότητας, η
Γνωσιακή Συ$+εριφορική θερα+εία (ΓΣΘ) α+οτελεί την +ιο καλά $ελετη$ένη και
ε+ιστη$ονικά τεκ$ηριω$ένη ψυχοθερα+εία για τη δι+ολική διαταραχή. Μελέτες
έχουν δείξει ότι $ειώνει τον κίνδυνο υ+οτρο+ών, βελτιώνει τη λειτουργικότητα των
ασθενών, ενισχύει το θερα+ευτικό ρόλο των φαρ$ακευτικών αγωγών και βοηθάει
στη +ιο γρήγορη ανάρρωση α+ό τη δι+ολική κατάθλιψη. Το ΓΣΘ $οντέλο του
καθηγητή Dominic Lam καθώς και οι ΓΣΘ +αρε$βάσεις α+οτελεσ$ατικότητάς του,
έχουν α+οτελέσει +αράδειγ$α για την α+οτελεσ$ατικότητα της θερα+είας στη
+ροφύλαξη.
Στο δεύτερο κύκλο εκ+αίδευσης στις βασικές αρχές της Γνωσιακής Συ$+εριφορικής
Θερα+είας θα καλυφθεί η ε+ιστη$ονική βιβλιογραφία των Γνωσιακών
Συ$+εριφορικών $οντέλων της δι+ολικής διαταραχής και θα δοθεί εκ+αίδευση στη
Γνωσιακή Συ$+εριφορική Θερα+εία +ροφύλαξης στη δι+ολική διαταραχή σύ$φωνα
$ε το $οντέλο και τη +αρέ$βαση του Lam.
Οι ΓΣΘ +αρε$βάσεις +ου έχουν ε+ικεντρωθεί στην +ροφύλαξη α+ό νέα ε+εισόδια σε
συνδυασ$ό $ε την φαρ$ακευτική αγωγή έχουν δείξει τα καλύτερα θερα+ευτικά
α+οτελέσ$ατα στη δι+ολική διαταραχή.
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Η ε+ίση$η εφαρ$ογή της συγκεκρι$ένη θερα+είας +αρέχεται α+οκλειστικά α+ό την
Ε∆Ο και την εταιρεία Ψυχικής του ∆ρ. Ιωάννη Γ. Μάλλιαρη & Συνεργάτες και για
+ρώτη φορά στην Ελλάδα α+ό το 2011 εώς και σή$ερα.

Οι ενότητες του 2ου κύκλου θεωρητικής εκπαίδευσης:

1. Εισαγωγή στις ψυχολογικές θερα,είες της δι,ολικής διαταραχής. Ο
ση+αντικός ρόλος της συνδυαστικής θερα,είας.
2. Οι Φαρ+ακευτικές αγωγές στη θερα,εία της δι,ολικής διαταραχής.
3. Οι Γνωσιακές Συ+,εριφορικές θεωρίες της δι,ολικής διαταραχής.
4. Ανασκό,ηση +ελετών α,οτελεσ+ατικότητας ΓΣΘ ,αρε+βάσεων.
5. Το ΓΣΘ +οντέλο του Dominic Lam και η ΓΣΘ θερα,εία ,ροφύλαξης.
6. Τα 3 στάδια θερα,είας ,ροφύλαξης και η εφαρ+ογή της ΓΣΘ θερα,είας του
Lam.
7. Ε,ιτυχίες και α,οτυχίες της ΓΣΘ θερα,είας του Lam και το +έλλον των ΓΣΘ
,αρε+βάσεων στη θερα,ευτική ,ροφύλαξη της δι,ολικής διαταραχής.
8. Τελική εξέταση γνώσεων 2ου κύκλου (,ροαιρετικό για όσους θέλουν βεβαίωση
α,όδοσης και υ,οχρεωτικό για όσους θέλουν να συνεχίσουν +ε την ,ρακτική
κατάρτιση)
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3. Πρακτική άσκηση στη διάγνωση, αξιολόγηση και
Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία της Διπολικής
διαταραχής.
Οι συ$$ετέχοντες +ου θα τελειώσουν $ε ε+ιτυχία τους +ρώτους δύο κύκλους
θεωρητικής κατάρτισης θα έχουν τη δυνατότητα να συ$$ετέχουν σε +ρακτική
κατάρτιση υ+ό ε+ο+τεία, ό+ου και θα εφαρ$όσουν τις γνώσεις τους α+ό τους
+ρώτους δύο κύκλους θεωρητικής κατάρτισης $ε 2 δι+ολικούς ασθενής σε εθελοντική
βάση.

Οι ενότητες του 3 κύκλου πρακτικής άσκησης:

1. Θερα,ευτική σχέση, κλινικά όρια και συ+φιλίωση δι,ολικών ασθενών.
2. Κλινική διαχείριση και διαχείριση κρίσεων δι,ολικών ασθενών.
3. Συνέντευξη εισαγωγής και λήψη ιστορικού δι,ολικών ασθενών.
4. Ψυχο+ετρική εκτί+ηση ,αρούσας κατάστασης και διαγνωστικού ιστορικού
δι,ολικών ασθενών.
5. ΓΣΘ θερα,εία ,ροφύλαξης στη ∆ι,ολική διαταραχή.
6. Παρακολούθηση και +έτρηση συναισθη+ατικών
θερα,ευτικών αλλαγών στη ∆ι,ολική διαταραχή.

διακυ+άνσεων

και
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Ο ∆ρ. Μάλλιαρης έχει δουλέψει και εκ+αιδευτεί $ε τον +ατέρα της ΓνωσιακήςΣυ$+εριφορικής Ψυχοθερα+είας στη ∆ι+ολική διαταραχή, τον Καθηγητή Dominic
Lam στο Πανε+ιστή$ιο του Λονδίνου (Institute of Psychiatry, King’s College London,
2002-2010) και έχει εκ+αιδευτεί στην Συ$+εριφορική θερα+εία $ε τον Καθηγητή Ivar
Lovaas στο Πανε+ιστή$ιο UCLA της Καλιφόρνιας.
Έχει διδάξει $αθή$ατα κλινικής ψυχολογίας και ψυχιατρικής σε φοιτητές ιατρικής
και κλινικής ψυχολογίας στο Institute of Psychiatry του King's College London
(2002-2010), έχει ε+ιβλέψει αρκετές ερευνητικές εργασίες +ρο+τυχιακών και
$ετα+τυχιακών φοιτητών και +αρέχει ε+ο+τεία σε ε+αγγελ$ατίες ψυχολόγους +ου
δουλεύουν $ε δι+ολικούς και καταθλι+τικούς ασθενείς.
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Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για ,ληροφορίες σχετικά +ε τα διαδικαστικά και το κόστος εκ,αίδευσης
καλέστε +ας στο 210-8815970 και συ+,ληρώστε τη φόρ+α ενδιαφέροντος

http://bit.ly/edoprosregister2018
Εταιρεία Ψυχικής Υγείας ∆ρ. Ιώαννης Γ. Μάλλιαρης & Συνεργάτες
210-8816137 : DrMalliaris.gr
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