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Acest set de manuale conţine 5 părţi
 O mapă cu un CD interactiv, conţinând toate manualele,
prezentările power point utilizate în training şi materiale
adiţionale care nu se regăsesc în forma printată
 Manual 1: Linii directoare pentru echipe multidisciplinare 1:
SET DE INSTRUMENTE PENTRU SERVICIILE DE SĂNĂTATE
MINTALĂ, care - printre altele – acoperă temele: implicarea
aparţinătorilor şi beneficiarilor; managementul serviciilor
de sănătate mintală; lucru în echipă şi supervizare; lucrul cu
pacienţii: planificarea îngrijirilor şi continuitatea îngrijirilor,
structura zilei, lucrul cu mintea – abordări cognitive
comportamentale, lucrul cu corpul – relaxare şi respiraţie,
lucrul cu situaţii de zi cu zi – activităţi ale vieţii de zi cu zi,
urgenţe, vizite la domiciliu

Linii directoare pentru
îmbunătăţirea îngrijirilor de sănătate
mintală în România

Training Pentru Screening
Interactiv Psihiatric
pentru medicii de familie

 Manual 2: Linii directoare pentru echipe multidisciplinare 2:
CURS STRUCTURAT PENTRU TERAPIE OCUPAŢIONALĂ
 Manual 3: MANUAL PENTRU ACŢIUNI ANTISTIGMA ÎN ŞCOLI
 Manual 4: TRAINING PENTRU SCREENING INTERACTIV
PSIHIATRIC PENTRU MEDICII DE FAMILIE - acoperă depresia,
anxietatea şi tulburări legate de consumul de alcool

Titlul proiectului: „Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate
mintală şi de instituţionalizarea persoanelor cu tulburări mintale”
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Acest manual a fost produs în cadrul unei serii de 4 manuale

Linii directoare pentru îmbunătăţirea îngrijirilor
de sănătate mintală în România
Manual 1: Set de Instrumente pentru serviciile de sănătate mintală
Manual 2: Curs structurat pentru terapie ocupaţională
Manual 3: Manual pentru activităţi antistigma în şcoli
Manual 4: Training pentru screening interactiv psihiatric pentru medicii de familie
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Dezvoltat în cadrul proiectului de twinning al Comisiei Europene în România
„Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală
şi de instituţionalizarea persoanelor cu tulburări mintale”

Introducere
Manualul 4 abordează trainingul medicilor de familie în identificarea persoanelor cu tulburări
depressive, de anxietate şi ale consumului de alcool1. Pe lângă oferirea unui instrument de
invăţare, TRIPS-2 (Training pentru Screening Interactiv Psihiatric – în contexte non-psihiatrice)
care facilitează identificarea a 12 diagnostice din ICD-10, şi care este inclus aici în versiunea
printată, pe CD am inclus materialele de training utilizate - sub forma unor prezentări powerpoint
în limba engleză - care conţin, printre altele, recomandări pentru managementul tulburărilor
diagnosticate. De asemenea, veţi găsi în curând toate materialele pe pagina Ministerului Sănătăţii
(www.ms.ro>Programe>Sanatate Mintala) şi pe pagina Centrului Naţional de Sănătate Mintală (în
construcţie).
1 Acest manual corespunde sarcinii 3.2.1 a Proiectului de Twinning al Comisiei Europene

