ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
SCID
Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) ξεκινάει νέο
κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη χορήγηση της Δομημένης Ψυχιατρικής
Συνέντευξης SCID I και SCID II. Την ευθύνη των σεμιναρίων έχει η Ομοτ.
Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών Άννα Κοκκέβη.
Λίγα λόγια για το SCID
H Δομημένη Κλινική Συνέντευξη για τις Διαταραχές του άξονα Ι (Μείζονες
Ψυχιατρικές Διαταραχές) και του άξονα ΙΙ (Διαταραχές της Προσωπικότητας) του
διαγνωστικού συστήματος DSM δημιουργήθηκαν από το Βιοιατρικό Ερευνητικό
Τμήμα του Ψυχιατρικού Ινστιτούτου της Ν. Υόρκης με σκοπό τη βελτίωση της
διαγνωστικής αξιοπιστίας και εγκυρότητας της ψυχιατρικής διάγνωσης.
To SCID αποτελεί ένα πολύτιμο κλινικό και ερευνητικό εργαλείο. Μπορεί να
χορηγηθεί σε ψυχιατρικούς ασθενείς καθώς και σε ασθενείς με κάποια σωματική
νόσο.
Προσφέρεται επίσης για χορήγηση σε μελέτες όπου τα άτομα δεν ταυτοποιούνται ως
ψυχιατρικοί ασθενείς (π.χ. μελέτες στην κοινότητα, οικογενειών, στην πρωτοβάθμια
φροντίδα) και είναι καταλληλότερο για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.
To SCID δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης των δεξιοτήτων ψυχιατρικής συνέντευξης
στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας – ψυχιατρικής, ψυχολογίας, ψυχιατρικής
κοινωνικής εργασίας, νοσηλευτικής – καθώς και στους φοιτητές.
Σε ποιους απευθύνονται τα σεμινάρια
Τα σεμινάρια απευθύνονται στους επαγγελματίες και τους τελειόφοιτους ή
μεταπτυχιακούς φοιτητές του ευρύτερου χώρου της ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους,
ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές).
Υλικό της εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση, όσο εκκρεμεί η προσαρμογή του υλικού του SCID-I και SCID-II
σύμφωνα με το DSM-V, θα βασίζεται στο υλικό της έκδοσης του DSM-IV-ΤR.
Βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι η κατάκτηση από τους εκπαιδευόμενους των
δεξιοτήτων και της τεχνικής της διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης για το DSM.
Στο σεμινάριο θα συζητούνται όλες οι διαφοροποιήσεις μεταξύ του DSM-ΙV και
DSM-V ως προς τις διαγνωστικές κατηγορίες και τα κριτήρια ώστε οι εκπαιδευόμενοι
να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν, χωρίς νέα εκπαίδευση, το αναθεωρημένο υλικό
των συνεντεύξεων SCID-I και ΙΙ το οποίο θα τους διατεθεί αργότερα (γύρω στο
καλοκαίρι του 2014). Το υλικό το οποίο θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους στη
διάρκεια των σεμιναρίων για το SCID-Ι και το SCID-II περιλαμβάνει αντίστοιχα : τον
Οδηγό Χ ρήστη SCID-I (230 σελίδες) και τα έντυπα της Συνέντευξης SCID-I (270
σελίδες), τον Οδηγό Χρήστη SCID-II (100 σελίδες), το αυτοχορηγούμενο
Ερωτηματολόγιο SCID-II (10 σελίδες) και την διαγνωστική Συνέντευξη SCID-II (45
σελίδες).
Διάρκεια σεμιναρίων
Θα πραγματοποιηθούν ξεχωριστά σεμινάρια για το SCID-I (συνολικής διάρκειας 20
ωρών, κατανεμημένων σε τετράωρα, 2 ημέρες της εβδομάδας για τρεις συνεχόμενες
εβδομάδες) και για το SCID-II (συνολικής διάρκειας 16 ωρών, κατανεμημένων σε 4
τετράωρα, 2 ημέρες την εβδομάδα, για δύο συνεχόμενες εβδομάδες).

Χρόνος πραγματοποίησης σεμιναρίων
SCID-I. Ολοκληρώθηκε το πρώτο σεμινάριο του έτους αυτού μέσα στο Φεβρουάριο
και το επόμενο προβλέπεται να γίνει το Φθινόπωρο του 2014.
SCID-II. Θα πραγματοποιηθεί μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Απριλίου ώρες
2.00μμ με 6.00 μμ στις ακόλουθες ημερομηνίες :
Τρίτη 1 Απριλίου (Έναρξη), Πέμπτη 3 Απριλίου, Τρίτη 8 Απριλίου και Πέμπτη
10 Απριλίου (Λήξη).
Μέθοδοι διδασκαλίας
Η διδασκαλία γίνεται σε μικρές ομάδες 10-12 ατόμων, είναι ενεργητική και
στηρίζεται στο έντυπο υλικό (Οδηγοί, Έντυπα συνεντεύξεων), το οποίο διατίθεται
στους συμμετέχοντες. Δίνεται έμφαση στο παίξιμο ρόλων και στην χορήγηση των
συνεντεύξεων σε κλινικά περιστατικά (άτομα με μείζονες ψυχικές διαταραχές και με
διαταραχές προσωπικότητας).
Κόστος παρακολούθησης σεμιναρίων
Το κόστος συμμετοχής στο οποίο περιλαμβάνεται και το αντίστοιχο υλικό είναι 550
ευρώ για το σεμινάριο του SCID-I και 350 για το SCID-II. Το υλικό για την
αναθεωρημένη έκδοση του υλικού της συνέντευξης SCID-I και SCID-II θα διατεθεί
χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σε όσους έχουν ολοκληρώσει τις
αντίστοιχες εκπαιδεύσεις.
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