Информационен
бюлетин
Септември 2013
Добре дошли във второто издание на нашия PREDI-NU бюлетин!
Вече сме в края на втората година от проект „Превенция на депресиите и
повишаване на информираността чрез създаване на мрежи от професионалисти в
Европейския съюз - PREDI-NU”. Проектът, финансиран от Европейския съюз, ще
продължи до август 2014 г. Той има за цел да повиши информираността и
възможностите за самоуправление на депресията с помощта на информационни и
комуникационни технологии. Проектът цели да предостави на специалистите,
работещи в областта на превенцията и лечението на депресията, основани на научни
доказателства инструменти за подобряване на скрининга, диагностиката и лечението.
За тази цел разработихме „Аз се боря с депресията”, програма за самопомощ при лека
и умерена депресия, която е интернет-базирана и ръководена от здравни специалисти
на регионално равнище. PREDI-NU работи и на ниво общество, за да повиши
информираността относно депресията сред специалистите с обществени професии и
сред широката общественост.
Настоящото издание на бюлетина очертава постигнатото в рамките на PREDI-NU
през последните 12 месеца и посочва как проектът се вписва в Плана за действие за
електронно здравеопазване—2012 на Европейската комисия. Моля, чувствайте се
свободни да разпространявате този бюлетин сред колеги с интерес в областта на
промоцията на психичното здраве, депресията и
превенцията на суицидно поведение. Можете да отправяте
коментари и запитвания на: info-predinu@eaad.net. Повече
информация ще намерите на: www.predi-nu.eu.

В крак с актуалните задачи и развитие: PREDI-NU отговаря на
Плана за действие за електронно здравеопазване (2012) на ЕК
През декември 2012 г. Европейската комисия публикува „План за действие за
електронно здравеопазване 2012-2020 – Иновативно здравеопазване през 21-ви век”,
който подчертава, че са необходими структурни реформи за постигане на устойчивост
на настоящата здравна система. Планът отбелязва, че информационните и
комуникационни технологии трябва да съставляват значителна част от подобни
реформи. Затова планът за действие е насочен към и цели да премахне бариерите,
свързани с прилагането на електронните здравни интервенции в по-широк план. Три
от четирите задачи, залегнали в плана за действие, могат да бъдат преведени от поширокото национално равнище към нашия PREDI-NU проект и неговите цели:

План за действие електронно здравеопазване
Подобряване управлението на
хроничните заболявания и
мултиморбидността и
засилване на ефективните
практики за превенция и
промоция на здраве
Подобряване устойчивостта и
ефективността на здравните
системи чрез отключване на
иновациите, повишаване на
пациент/гражданинцентрираната грижа,
увеличени възможности за
гражданите и насърчаване на
организационни промени
Насърчаване на
трансграничното
здравеопазване, здравна
сигурност, солидарност,
универсалност и равенство

PREDI-NU
Програма „Аз се боря с депресията” има за цел да подобри
възможностите за самопомощ на страдащите от лека до
умерена депресия, за да предотврати развиването на потежка депресия. В същото време, предоставящият по-обща
информация уебсайт www.ifightdepression.com промотира
позитивното психично здраве.
Тъй като е интернет-базирана, програма „Аз се боря с
депресията” дава повече възможности на пациента поради
своята достъпност (независимо от времето на деня,
географското местоположение и финансовия статус) и
фокуса си върху самоуправлението на заболяването.
Прилагането на програмата чрез общопрактикуващите
лекари и психотерапевти е иновативно, тъй като насърчава
поетапен подход към управлението на депресията в
общността.
И програмата за самопомощ, и уебсайтът „Аз се боря с
депресията” са многоезични инструменти, позволяващи
една и съща информация с високо качество да бъде
достъпна в много държави. Въпреки че се прилагат на
местно равнище в рамките на общността, различните
езикови версии са достъпни за всички и са улеснение за
пациентите с друг роден език.
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Координатори на проекта

Проф. Улрих Хегерл

Департамент по
психиатрия и психотерапия,
Университет на Лайпциг, Германия

Проф. Елла Аренсман

Национална фондация за изследване на
самоубийствата & Департамент по
епидемиология и обществено здраве,
Университетски колеж на Корк, Ирландия

PREDI-NU: Цели

Да разработи интернет-базирана
насочвана от специалист
програма за самопомощ „Аз се
боря с депресията” за млади
хора (15-24г.) и възрастни с лека
до умерена депресия

Да създаде уебсайт
„Аз се боря с депресията”,
включващ многообразно
съдържание на девет езика, с цел
повишаване на информираността
за депресията

Да приложи и оцени програма
„Аз се боря с депресията”
в шест Европейски страни

Да се интегрира уебсайтът „Аз се
боря с депресията” и
програма „Аз се боря с
депресията” в четиристепенната
интервенция на Европейския
алианс срещу депресията

Втората година от проект PREDI-NU: Какво постигнахме?
 През тази втора година от PREDI-NU консорциумът се фокусира върху превода, програмирането и
редактирането на програма „Аз се боря с депресията”, както и върху прилагането й в пет европейски страни.
Накратко, основните постигнати резултати през изминалата година са следните: програма „Аз се боря с
депресията” е достъпна онлайн на английски език от април 2013 г. в две версии, една за млади хора на
възраст 15 – 24 години и една за възрастни; скоро след това тя е налична на още пет други езика (немски,
унгарски, испански, каталонски, естонски).
 Бяха разработени и преведени обучителни материали за районите на интервенция, които започнаха да
прилагат програма „Аз се боря с депресията” (виж стр. 4).
 Планът за оценка и всички инструменти за
оценка на пилотната фаза бяха финализирани и
понастоящем се прилагат.

Членове на консорциум PREDI-NU по време на Четвъртата работна среща в
Колареш, Португалия, Февруари 2013

 Междинният отчет на PREDI-NU, очертаващ
постигнатите резултати през първата половина
на проекта (септември 2011 - февруари 2013), бе
завършен и одобрен от Европейската комисия.
 Освен в брошури и популярни публикации,
резултатите от PREDI-NU бяха представени и на
няколко научни събития.
 През януари PREDI-NU екипът от Будапеща
изнесе две презентации на 18-тата годишна
конференция на Унгарската психиатрична
асоциация.
 Членове на нашия консорциум проведоха симпозиум „Аз се боря с депресията: Използване на интернет за
повишаване на информираността и възможностите за самоуправление на депресията” в рамките на 21-ия
Световен конгрес по социална психиатрия в Лисабон, 29 юни – 3 юли, 2013 г.
 Проведоха се четвърта и пета работна среща на партньорите по проекта, съответно на 18 и 19 февруари 2013
в Колареш, Португалия, и на 27 и 28 август 2013 г. в Инсбрук, Австрия.

Научен консултативен съвет и експертна група
С благодарност към научния консултативен съвет и експертната група за постоянната им подкрепа

Научен консултативен съвет


Проф. Пим Кайперс, Департамент по клинична психология и Институт
EMGO, VU Университет на Амстердам – ХОЛАНДИЯ



Проф. Кен Къркби, Медицински факултет, Университет на Тасмания;
Департамент по здравеопазване и социални услуги – АВСТРАЛИЯ



Проф. Стан Кътчър, Департамент по психиатрия, Университет Далхаузи;
Председател “Юношеско психично здраве”, IWK Здравен център – КАНАДА



Проф. Кати Ричардс, Национална здравна служба Лодиан, Единбург –
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Експертна група


Проф. Крис Уилямс



Проф. Джуди Праудфут



Проф. Кати Грифитс



Илена Дей, Action on Depression



Долорес Гаучи и Педро Мануел Ортиз де Монтелано, Gamian



Томас Мюлер-Рьорих, Deutsche Depressionsliga



Берт Джонсън, Eufami
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Програма за самопомощ „Аз се боря с депресията”
В момента програма „Аз се боря с депресията” се прилага от общопрактикуващи лекари и специалисти
по психично здраве в пет европейски района. Програмата представлява интернет-базиран инструмент
за самопомощ при лека до умерена депресия. Разработена е от консорциум PREDI-NU с идеята за
основаване на съществуващите научни доказателства и добри практики, с помощта на международни
експерти в областта и на представители на пациентски и семейни организации. Програмата има две
версии, една за възрастни над 25 години и една за младежи на възраст между 15 и 24 години.
Съдържанието се основава на подхода на когнитивно-поведенческата психотерапия, като включва
допълнителен елемент за регулиране на съня. Програмата се фокусира върху връзките между мисли,
чувства и поведение. В допълнение към въвеждащата информация и контактите за спешни случаи,
програмата съдържа шест основни модула, които трябва да бъдат изпълнявани по един на седмица:
 Мислене, чувстване и действия
 Планиране и правене на неща, които Ви доставят удоволствие
 Да свършим задачите

"Смятам, че този проект е страхотен, и с нетърпение
очаквам следващия модул. Продължавайте все така!"

 Разпознаване на негативни мисли

Пациент от Лайпциг, използващ програмата

 Промяна на негативните мисли
 Регулиране на съня

Всеки модул съдържа упражнения и работни листи, за да затвърди наученото и да насърчи
самонаблюдаването. Работните листи могат да бъдат запаметени в програмата, принтирани и
занесени на консултациите с общопрактикуващия
лекар или специалиста по
психично здраве на потребителя. В допълнение
съществуват и модули по
избор (три за младежи и
един
за
възрастни),
отнасящи се до следните
свързани с депресията
психо-социални области:
 Взаимоотношения
 Социална тревожност
 Здравословен начин на
живот

Потребителите са насърчавани да следят настроението си като попълват
Въпросника за здравето
на пациента - 9 (Patient
Health Questionnaire - 9),
който оценява симптомите
на депресия. Оценките на
настроението са графично
представени, давайки възможност на потребителя
да следи настроението си
в течение на времето. Надяваме се, че насочваната от специалист интернетбазирана програма “Аз се боря с депресията” ще послужи на здравните
специалисти като допълнително средство при лечението на лека до умерена
депресия.
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Регионално прилагане на програмата за самопомощ „Аз се боря с депресията”
Програма „Аз се боря с депресията” е преведена, програмирана и редактирана онлайн и понастоящем се прилага в
пет европейски региона: Будапеща, Унгария; Барселона, Испания; Корк, Ирландия; Лайпциг, Германия и Талин,
Естония. Всички центрове получиха одобрение от своите местни етични комисии за прилагането и оценяването на
програмата. Всеки район на интервенция състави местна консултативна група, която ще се събира регулярно в
периода на изследването, за да ръководи прилагането на програмата на местно ниво и да въвлече основните
заинтересовани страни. Консултативните групи включват общо 23 експерти от университети, местна власт, болници,
консултативни центрове, общопрактикуващи лекари, училища и широката
общественост.
Всеки интервенционен район проведе
по три обучителни уъркшопа с общопрактикуващи лекари и специалисти в
областта
на
психичното
здраве,
работещи с младежи и работещи с
възрастни. Тези тричасови обучителни
сесии бяха насочени към повишаване на
общата информираност по отношение
на депресията, както и към представяне
на самата програма за самопомощ и как
тя може да се използва в ежедневната
работа на специалистите. Уъркшопите
бяха акредитирани от Европейския
Обучителен уъркшоп в Естония, януари 2013
алианс срещу депресията, както и от
национални и регионални професионални организации. Така специалистите
“Това е един много добър проект. Из- бяха подготвени да набират пациенти за проучването и да ги напътстват при
ползването на интернет е ежедневие работата им с програмата. До момента 87 пациенти са дали информирано
за младите хора и премахва бариери- съгласие и използват програмата.

те пред употребата на свързани със
здравето предложения“ - Специалист,
прилагащ програмата за самопомощ,
Лайпциг

Понастоящем едновременно с използването на програмата от първите
пациенти в пилотната фаза тече и съпътстващо оценяване на приемането и
приложимостта на програмата в интервенционните райони. То включва
провеждането на три фокус групи във всеки интервенционен район (една група
със здрави интернет потребители, една с професионалисти, ръководещи
ползването на програмата, и една с пациенти, използващи програмата). Скоро ще бъде систематизирана и
анализирана и информация от въпросници. Първоначалната обратна връзка
е положителна, фокус групите също изведоха полезни предложения за понататъшна оптимизация. Тази оптимизация на програмата и процедурите по
“Мисля, че това е най-доброто, което
прилагането й ще се осъществят през следващите месеци, след което се
можете да получите в интернет, което е в
планира по-широко й приложение. Инсбрук, Австрия, ще се присъедини като
състояние да достигне до хората, да им
шести интервенционен район през октомври 2013 г. Като следваща стъпка
даде инструмент да се справят сами, да
екипът от Испания кандидатства за грант към Испанския национален
управляват състоянието си, да следят
здравен институт, за да извърши 3-годишно клинично проучване
напредъка си“ - Здрав интернет потре(рандомизирано, контролирано, двойно сляпо) сред повече от 300 пациенти
бител, Корк
от различни райони на Испания.

Новини и събития
 Устна презентация за програма „Аз се боря с депресията”
беше приета за участие в рамките на XXVII Световен
конгрес на Международната асоциация за превенция на
самоубийствата, Осло, 24 – 28 септември, 2013 г.
 Програма „Аз се боря с депресията” ще бъде представена
на втората европейска среща на Европейското общество за
изследване на интернет интервенциите (ESRII), която ще се
проведе между 3 и 5 октомври 2013 г. в Линкьопинг, Швеция
 Интервенцията в Австрия ще започне със симпозиум
„Самопомощ и депресивни разстройства”. Лектори: проф.
д-р Райнекар, проф. д-р Шпернер-Унтервигар, проф. д-р
Хауцингър, Инсбрук, Австрия, 11 октомври, 2013 г.

Консорциум PREDI-NU по време на 4-тата работна
среща в Колареш, Португалия, февруари 2013

Настоящият бюлетин е създаден от консорциума по проект PREDI-NU и
написан от партньорите от Ирландия, Германия и Австрия. Следващият брой
ще излезе през август 2014 г. Ако искате да го получите, или искате да
прекратите абонамента си, моля свържете се с нас на info-predinu@eaad.net.
www.predi-nu.eu
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