Formation dépistage des troubles mentaux chez l’enfant et
l’adolescent et accès aux soins
KHÓA ĐÀO TẠO : TẦM SOÁT CÁC RỐI LOẠN TÂM THẦN NƠI
TRẺ EM VÀ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN VÀ TIẾP CẬN CHĂM SÓC TRỊ
LIỆU
Modalités – CÁC PHƯƠNG PHÁP
- 100h de formation : 84h de cours (théorie et pratique) et 16h de travaux personnels (dossiers et cas
cliniques) ; Khóa đào tạo 100 giờ : 84 giờ giảng (lý thuyết và thực hành) và 16 giờ thực tập cá nhân
(trên các hồ sơ bệnh án và các ca lâm sàng) ;
1 journée par semaine pendant 3 mois (12 séances, le mardi, de juin à fin août) ; 1 ngày một tuần lễ trong
vòng 3 tháng (12 buổi, thứ 3 từ tháng 6 đến cuối tháng)
-

-

Retour sur expérience 1 mois après la fin de la formation ; Điểm lại kinh nghiệm sau 1 tháng kết thúc
đào tạo :
L’enseignement sera partagé entre des temps de présentation théorique et des temps d’atelier pour
la pratique des tests. Thời gian đào tạo sẽ được phân chia giữa thời gian trình bày lý thuyết và thời
gian làm nhóm để thực hành các bài test.
Les plages horaires réservées pour chaque cours sont susceptibles d’être modifiées. Thời gian dành
cho mỗi buổi học có thể được thay đổi.

Public – Thành phần tham gia
Professionnels de santé : Những nhà chuyên môn trong ngành Y Tế :
-

Médecins généralistes et médecins de famille ; Các bác sĩ đa khoa và các bác sĩ gia đình ;
Infirmiers ; Các điều dưỡng
Techniciens médicaux. Các kỹ thuật viên Y tế
Psychologues : Các tâm lý gia

Programme CHƯƠNG TRÌNH
Module
Mô-dun

1

Plan
Kế hoạch

Qu’est-ce que la santé mentale ? Khái niệm về
sức khỏe tâm thần
Introduction à la
psychopathologie
Le normal et le pathologique. Bình thường và
Giới thiệu về tâm
bệnh lý
bệnh học
Les 3 structures psychiques : psychose,

Intervenants
Giảng viên

Planning
Thời gian
dự kiến

Léa Bernengo et
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon, 7 heures –
Psychologues
7 tiếng
cliniciennes,
psychothérapeutes,

névrose et états limites. 3 cấu trúc tâm thần:
loạn thần, loạn thần kinh ( nhiễu tâm) và trạng
thái ranh giới

2

3

4

formatrices EPP
Léa Bernengo và
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon
– Tâm lý gia lâm
sàng – Nhà điều trị
tâm lý – Giảng viên
đào tạo của EPP
Léa Bernengo et
Vécu de grossesse et troubles associés. Sống
Béatrice Thibaud
trong thai kỳ và các rối loạn liên quan
de La Rochethulon,
Développement du nourrisson : psychique,
Le
Psychologues
physique
et
psycho-moteur.
Phát
triển
của
trẻ
développement
cliniciennes,
de l’enfant, de la sơ sinh: tâm lý, thể chất và tâm vận động
psychothérapeutes,
grossesse à l’âge
formatrices EPP
Développement du jeune enfant : psychique,
adulte Sự phát
Léa Bernengo và
physique et psycho-moteur. Phát triển của trẻ
triển của trẻ, từ
Béatrice Thibaud
nhỏ: tâm lý, thể chất và tâm vận động
khi mang thai đến
de La Rochethulon
trưởng thành
– Tâm lý gia lâm
Développement de l’adolescent : psychique,
physique et psycho-moteur. Phát triển của trẻ sàng – Nhà điều trị
vị thành niên: tâm lý, thể chất và tâm vận động tâm lý – Giảng viên
đào tạo của EPP
Léa Bernengo et
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon,
Troubles de l’attachement. Rối loạn gắn bó
Les troubles
Psychologues
Troubles envahissants du développement. Rối cliniciennes,
psychiques chez
loạn phát triển lan tỏa
l’enfant et
psychothérapeutes,
l’adolescent
formatrices EPP
- Troubles du spectre autistique. Rối loạn
Những rối loạn
Léa Bernengo và
phổ tự kỷ
tâm thần ở trẻ
Béatrice Thibaud
em và trẻ vị
de La Rochethulon
- TDAH. Rối loạn tăng động giảm chú ý
thành niên
– Tâm lý gia lâm
(TDAH)
sàng – Nhà điều trị
tâm lý – Giảng viên
đào tạo của EPP
Troubles des acquisitions Rối loạn của những Léa Bernengo et
Béatrice Thibaud
điều đã đạt được
Les troubles
de La Rochethulon,
psychiques chez
Troubles d’acquisition de la propreté (énurésie Psychologues
l’enfant et
et encoprésie) Rối loạn về sự sạch sẽ (đái dầm cliniciennes,
l’adolescent (2)
và ỉa đùn)
psychothérapeutes,
Những rối loạn
formatrices EPP
Troubles du langage. Rối loạn ngôn ngữ
tâm thần ở trẻ
Léa Bernengo và
em và trẻ vị
Troubles de l’apprentissage. Rối loạn học tập
Béatrice Thibaud
thành niên (2)
de La Rochethulon
Retard mental. Chậm phát triển tâm thần
– Tâm lý gia lâm

7 heures –
7 tiếng

7 heures –
7 tiếng

7 heures –
7 tiếng

Vignettes cliniques ou observation bébé. cas
lâm sàng hoặc quan sát các em bé

5

Les troubles
psychiques chez
l’enfant et
l’adolescent (3)
Những rối loạn
tâm thần ở trẻ
em và trẻ vị
thành niên (3)

6

Les troubles
psychiques chez
l’enfant et
l’adolescent (4)
Những rối loạn
tâm thần ở trẻ
em và trẻ vị
thành niên (4)

7

Les troubles
psychiques chez
l’enfant et
l’adolescent (5)
Những rối loạn
tâm thần ở trẻ
em và trẻ vị
thành niên (5)

8

Les troubles

sàng – Nhà điều trị
tâm lý – Giảng viên
đào tạo của EPP

Léa Bernengo et
Béatrice Thibaud
Troubles de l’humeur Rối loạn khí sắc
de La Rochethulon,
Dépression. Trầm cảm
Psychologues
cliniciennes,
Anxiété. Lo âu
psychothérapeutes,
Phobie scolaire. Ám sợ trường học
formatrices EPP
Léa Bernengo và
Signes précoces d’un trouble bipolaire (chez
Béatrice Thibaud
les adolescents uniquement) Dấu hiệu sớm của
de La Rochethulon
rối loạn lưỡng cực (chỉ ở nơi thanh thiếu niên)
– Tâm lý gia lâm
sàng – Nhà điều trị
tâm lý – Giảng viên
đào tạo của EPP
Léa Bernengo et
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon,
Le risque suicidaire : détecter, évaluer,
Psychologues
prévenir. Nguy cơ tự tử: phát hiện, đánh giá, cliniciennes,
phòng ngừa.
psychothérapeutes,
formatrices EPP
Présentation d’échelle d’évaluation du risque
Léa Bernengo và
suicidaire. Giới thiệu thang lượng giá nguy cơ
Béatrice Thibaud
tự tử
de La Rochethulon
Cas pratiques. cas thực hành
– Tâm lý gia lâm
sàng – Nhà điều trị
tâm lý – Giảng viên
đào tạo của EPP
Léa Bernengo et
Troubles du comportement Rối loạn hành vi
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon,
Troubles du comportement alimentaire :
anorexie mentale, boulimie. Rối loạn ăn uống: Psychologues
cliniciennes,
Chán ăn tâm thần, ăn vô độ
psychothérapeutes,
Addictions (substances et comportementales) formatrices EPP
Nghiện (chất và hành vi)
Léa Bernengo và
Béatrice Thibaud
Conduites à risque. Hành vi nguy cơ
de La Rochethulon
Troubles du comportement sexuel
– Tâm lý gia lâm
(transsexualité, …). Rối loạn hành vi tình dục
sàng – Nhà điều trị
(chuyển đổi giới tính, ...)
tâm lý – Giảng viên
đào tạo của EPP
Troubles psychotiques Rối loạn loạn thần
Léa Bernengo et

7 heures –
7 tiếng

7 heures –
7 tiếng

7 heures –
7 tiếng

7 heures –

psychiques chez
l’enfant et
l’adolescent (6)
Những rối loạn
tâm thần ở trẻ
em và trẻ vị
thành niên (6)
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Problématiques
liées à
l’environnement
de l’enfant et de
l’adolescent
Các vấn đề liên
quan đến môi
trường của trẻ và
trẻ vị thành niên

Psychoses précoces. Loạn thần sớm
La décompensation. Mất bù
Entrée dans la schizophrénie. Nhập tâm thần
phân liệt

Violences domestiques et abus sexuels. Bạo
lực gia đình và lạm dụng tình dục
Détecter, évaluer, agir. Phát hiện, đánh giá,
hành động
Notion de traumatisme. Khái niệm về chấn
thương

Harcèlement scolaire. Bắt nạt học đường

Les prises en charge. Hỗ trợ điều trị
Les prises en
10 charge
Hỗ trợ điều trị

Les prises en
11 charge (2)
Hỗ trợ điều trị (2)

Conduite d’un entretien avec l’enfant Thực
hiện một cuộc thăm khám với trẻ
Alliance thérapeutique tri-partite. Liên minh trị
liệu

Différentes approches de prises en charge. Các
cách tiếp cận khác nhau để hỗ trợ điều trị
Utilisation des médiations. Sử dụng những
trung gian
Les outils diagnostiques. Công cụ chẩn đoán

Béatrice Thibaud
de La Rochethulon,
Psychologues
cliniciennes,
psychothérapeutes,
formatrices EPP
Léa Bernengo và
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon
– Tâm lý gia lâm
sàng – Nhà điều trị
tâm lý – Giảng viên
đào tạo của EPP
Léa Bernengo et
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon,
Psychologues
cliniciennes,
psychothérapeutes,
formatrices EPP
Léa Bernengo và
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon
– Tâm lý gia lâm
sàng – Nhà điều trị
tâm lý – Giảng viên
đào tạo của EPP
Léa Bernengo et
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon,
Psychologues
cliniciennes,
psychothérapeutes,
formatrices EPP
Léa Bernengo và
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon
– Tâm lý gia lâm
sàng – Nhà điều trị
tâm lý – Giảng viên
đào tạo của EPP

7 tiếng

7 heures –
7 tiếng

7 heures –
7 tiếng

Léa Bernengo et
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon, 7 heures –
Psychologues
7 tiếng
cliniciennes,
psychothérapeutes,

Retour sur
expérience Điểm
lại các kinh
nghiệm
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formatrices EPP
Léa Bernengo và
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon
– Tâm lý gia lâm
sàng – Nhà điều trị
tâm lý – Giảng viên
đào tạo của EPP
Retour sur expérience Điểm lại các kinh
Léa Bernengo et
nghiệm
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon,
Psychologues
Bilan et évaluation de la formation. Tổng kết và cliniciennes,
đánh giá khóa đào tạo
psychothérapeutes,
formatrices EPP
7 heures –
Léa Bernengo và
7 tiếng
Béatrice Thibaud
de La Rochethulon
– Tâm lý gia lâm
sàng – Nhà điều trị
tâm lý – Giảng viên
đào tạo của EPP

