Инструкции за MINI Plus
Запознаване с инструмента
 MINI Plus не е сложен за употреба инструмент.
 Общите инструкции са важни. Прочетете ги внимателно.
 Както при всички инструменти, така и при този, трябва да се запознаете добре
със структурата му, преди да го използвате с пациент.
 Това означава преглеждане на всички въпроси, като за предпочитане ги
прочетете на глас.
 След тази подготовка трябва да приложите MINI на член на вашето семейство,
колега или приятел, поне веднъж.
 Тъй като и други професионалисти използват MINI в настоящия проект,
използвайте възможността да го упражните заедно, за да бъдете сигурни, че
процесът на задаване на въпроси и кодиране на резултата е сходен в цялата
група.
 Въпросите трябва да се задават така, както са формулирани, но дългите въпроси
може да бъдат разделени на някоколко по-кратки.
 Когато се колебаете, отбележете „Да”. Следващите въпроси ще ви донесат
допълнителна информация.
 Очакваме обратна връзка след изпробване на инструмента във вашата група.
 Използвайте този екипен форум за въпроси и обсъждане на трудности.
Забележки върху модулите, използвани в проекта EASP
A. Тежък депресивен епизод
 Модулът започва със скрийнинг.
 Въпросите са допълнени от много инструкции. Уверете сте, че сте наясно как да
приложите методиката.
 Модулите „Меланхолни характеристики”, „Дистимия” и „Склонност към
самоубийство” се прилагат по избор (не са задължителни за настоящия проект).

D. (Хипо) маниен епизод
 Модулът започва със скрийнинг.
 Първият въпрос в скрийнинга изисква от пациентите да не взимат предвид
периоди, когато са били интоксикирани с наркотици или алкохол. Тъй като
всички пациенти в този проект са употребяващи наркотици и/или алкохол, това
може да се окаже трудност. Бихте могли да поясните въпроса, като попитате
дали употребата на алкохол и/или наркотици е влошила състоянието.
 В някои компоненти от този модул е необходима собствената ви клинична
преценка.

K. Алкохолна злоупотреба и зависимост.
 Модулът започва със скрийнинг.
 Първата част изследва скорошната употреба (последните 12 месеца), а втората
част изследва употребата през целия живот. Бихте могли да започвате всеки



въпрос с „През последните 12 месеца…” или „Някога в живота ви...”, за да
бъдете сигурни, че с пациента имате предвид един и същи период.
Ако на 3 или повече въпроса от секции K2 и K5 е отговорено с „Да”, не се
налага да задавете въпроси от частта за злоупотреба (K3 и K6).

L. Разстройства със злоупотреба на психоактивни вещества (без алкохол)
 Модулът започва със скрийнинг.
 Има различна структура от тази на модула за алкохол. Започва се с употребата
през целия живот, след което се изследва скорошната употреба (L3).
 Използвайте осъврменен списък на веществата, включително уличните им
имена.
 MINI предлага три възможности:
1. Пациентът използва само един наркотик.
2. Изследване на най-често използвания наркотик.
3. Изследване на всички споменати от пациента наркотици.
В този проект се използва възможност 3, което означава, че може да се наложи да
попълните списъка за всеки споменат от пациента наркотик.
 Дори да пропуснете L4 (секцията за злоупотреба), не пропускайте въпрос L5:
„На колко години бяхте, когато започнахте да имате проблеми със
злоупотребата с наркотици?”!
Q. Антисоциално личностово разстройство.
 В този модул не се използва скрийнинг.
 Включен е в оригиналната версия с цел диференциална диагноза. Изследва се
основно „психопатният” тип антисоциално личностово разстройство, а не поадаптирания „възпитан” тип.
W. Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието
 В този модул не се използва скрийнинг.
 Трябва да приложите само секцията за възрастни.
 Съществува дискусия за формулировката на въпрос n: „Понякога чувствате ли,
че сякаш сте в мъгла, наподобяваща телевизионен образ на снежинки или
разфокусиран образ?” Акцентирайте върху айтема.

