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Krooniset dissosiaatiohäiriöt (erityisesti DID, DDNOS ja depersonalisaatiohäiriö) ovat kompleksisia
postraumaattisia häiriöitä. Vaikka niitä on tutkittu Pierre Janetin ajoista saakka, tunnistaminen on edelleen
ongelmallista.
Dissosiatiiviset häiriöt ovat vaikeita diagnosoida seuraavista syistä:
1. Potilaat eivät yleensä hae apua dissosiatiivisiin oireisiin vaan pyrkivät salaamaan ne.
2. Dissosiaatiohäiriöillä on paljon päällekkäisyyttä kompleksisen PTSD oireyhtymän ja
persoonallisuushäiriöiden kanssa.
3. Erotusdiagnostiikka suhteessa psykooseihin ja bipolaarihäiriöihin on vaikeaa.
4. Tärkeimmät diagnoosiluokittelut (DSM ja ICD) eroavat dissosiaatiohäiriöiden määrittelyissään.
5. Kliinikoille ei ole tarjolla systemaattista koulutusta dissosiaatiohäiriöiden diagnosoimiseksi.
6. DID-diagnoosin luotettavuudesta ja validiudesta on hyvin polarisoituneita käsityksiä.
Riittämättömän dissosiaatiohäiriöiden tunnistamisen vuoksi dissosiaatiohäiriöiset potilaat voivat olla vuosia
mielenterveyspalvelujen piirissä erilaisin diagnoosein ilman, että heidän ydinongelmaansa hoidettaisiin. Jos
dissosiatiivista rakennetta ei tunnisteta, myös traumaattisten muistojen käsittely traumamenetelmillä,
kuten EMDR, voi olla vaarallista ja heikentää potilaan toimintakykyä.
Koulutuksen ensimmäisenä päivänä keskitytään dissosiatiivisiin ja muihin traumaan liittyviin häiriöihin
kuten kompleksinen PTSD ja somatoforminen dissosiaatio. DSM-V ja ICD-10 luokitteluja katsotaan
kliinisestä näkökulmasta. Keskustellaan arviointimenetelmistä ja diagnostisesta haastattelusta.
Toisena päivänä paneudutaan erilaisiin diagnooseihin (persoonallisuushäiriöt, psykoottiset häiriöt,
mielialahäiriöt). Koulutuksessa on mahdollista esittää rajatusti tapausesimerkkejä. Myös kliinistä
materiaalia näytetään videoilta.
Koulutus lisää osallistujien tietoa kompleksisista traumahäiriöistä ja antaa valmiudet käyttää TADS-I
-dissosiaatiohäiriöiden haastatteluun perustuvaa strukturoitua arviointimenetelmää.
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