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Entrevista de investigación
psiquiátrica para
trastornos mentales y por
sustancias, “PRISM”

Grup de recerca en trastorns per ús de substàncies. Programa de
recerca en neuropsicofarmacologia- Institut Municipal Investigació
Mèdica (IMIM-Hospital del Mar)

Dirigit per:
Aquest curs està organitzat pel Grup de Recerca Aplicada

en el Trastorn per Ús de Substàncies (Unitat de Recerca en
Psiquiatria-IMIM-IAPS), en col·laboració amb la Red de
Trastornos Adictivos i la Red de Genotipación y Psiquiatría
Genética

Marta Torrens
Rocío Martín-Santos

Barcelona
Dates a concretar
Red de Genotipación y Psiquiatría Genética

La PRISM és l’ Entrevista de investigación psiquiátrica para
trastornos mentales y por sustancias. És una entrevista
semiestructurada dissenyada per resoldre els problemes de
diagnòstic d’altres patologies psiquiàtriques en subjectes amb
elevat consum d’alcohol o d’altres substàncies psicoactives. La
PRISM avalua 20 trastorns de l’ Eix I i dos trastorns de l’ Eix II
segons el DSM-IV.

INSCRIPCIÓ (Màxim 20 places)
Despeses d’inscripció: 650 € (inclou el material)

Introduir els tres conceptes principals de diagnòstic
comòrbid en la PRISM: trastorn mental primari, trastorn
induït per substàncies i els efectes esperats de la
intoxicació i l’abstinència.

•

Presentar l’organització i convencions de la PRISM, així
com l’ estructura dels seus apartats.

•

Proporcionar informació pràctica sobre la pròpia
entrevista, apartat per apartat, posant de manifest com
s’apliquen els conceptes diagnòstics.

•

Certificació dels assistents com
l’administració de l’ entrevista PRISM.

a

experts

11:00 - 11:15 Cafè
Abans de l’inici del curs, els assistents rebran un
exemplar de l’entrevista PRISM i el seu manual. És
imprescindible que el dia 6 de juliol hagin llegit amb
deteniment el manual per tal de poder iniciar la
presentació de l’ entrevista.

Llicenciats en medicina, psicologia i graduats en altres
disciplines relacionades, amb experiència clínica en població
consumidora de substàncies i població psiquiàtrica.

11:15 - 12:00
Apartats 5-7 - Distímia, mania, ciclotímia
Apartat 8 - Psicosi primària i induïda per substàncies
Apartats 9-15 - Trastorns d’ansietat
Apartats 16-17 - Trastorns de la conducta alimentària
Apartats 18-19 – T. límit i antisocial de la personalitat
12:00 - 14:00 Role-play I- els assistents al curs entrevistaran el
professor que farà el paper de pacient

en

ADREÇAT A:

8:00 - 9:00 Lliurament de documentació i presentació del curs a
càrrec de Marta Torrens
9:00 - 11:00 Què és la PRISM?
Convencions i concepte de comorbilitat en la PRISM
Apartat 1 – Visió general
Apartats 2-3 – Avaluació d’alcohol i substàncies
Abús i dependència d’alcohol i substàncies
Apartat 4 – Revisió de conceptes de comorbilitat
Depressió major primària i induïda per substàncies

OBJECTIUS DEL CURS:
•

PROGRAMA:

Dijous 6 de juliol

14:00 - 15:00 Dinar

OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT:

15:00 – 17:00 Continuació del Role-play I

Un cop finalitzat el curs, els assistents hauran de completar
un enregistrament en àudio d’un cas mitjançant l’entrevista
PRISM i remetre-la per ser avaluada per un expert. Un cop
avaluada i aprovada, s’expedirà el certificat pertinent
d’acreditació.

17:00 – 18:00 Torn de preguntes
Divendres 7 de juliol
9:00 - 10:00 Revisió dels conceptes presentats el dia 1

DURACIÓ:

10:00 – 12:00 Role-play I – Role-play II els assistents al curs
entrevistaran el professor que farà el paper de
pacient

El curs consta de 20 h i es durà a terme els dies 6 i 7 de juliol
de 2006 (de 9:00 a 19:00h).

12:00 - 12:15 Cafè
12:15 - 14:00 Continuació del Role play II

LLOC:

14:00 - 15:00 Dinar

Servei de Psiquiatria i Toxicomanies
Despatxos Mèdics
Hospital del Mar
Barcelona

15:00 – 18:00 Continuació del Role play II
18:00 – 19:00 Torn de preguntes. Instruccions per obtenir el
certificat en la PRISM

