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OBJECTIUS DE LA JORNADA  

VI JORNADES DE SALUT MENTAL DE l’HOSPITALET  

Data límit d’enviament: 31 de gener de 2020 

Continguts: presentació de projectes, iniciatives , intervencions o resultats 
de treballs realitzats en l’àmbit del diagnòstic i l’abordatge precoç de les pato-
logies de salut mental. 

Format de l’arxiu: 

 Presentació en Microsoft Power Point 

 Orientació Vertical 

 Enviament en format PDF 

Enviament: 
S’hauran d’enviar els arxius abans del 31 de gener de 2020 en format PDF a 
l’adreça de correu electrònic: salutmentallh.hbmenni@hospitalarias.es 
Es recomana fer l’enviament amb confirmació d’entrega i de lectura. 

Confirmació i avaluació: un comitè científic confirmarà la rebuda i accep-
tació del treball. Posteriorment hi haurà un procés d’avaluació dels continguts 
amb uns criteris comuns per a tots els participants. 

Exposició: 
Els treballs  seran exposat en una pantalla a la recepció de l’auditori del Centre 
Cultural la Bòbila durant el transcurs de la Jornada. 

Reconeixement al millor treball: 
El treball amb millor valoració tindrà un reconeixement durant la cloenda de la 
Jornada. 

L’evidència empírica assenyala la importància d’un diagnòstic precoç dels episodis 
psicòtics i  una intervenció primerenca com a factor de millor pronòstic per a l’evo-
lució i funcionalitat de la persona afectada. 
 
Els professionals de la salut mental hem d’estar formats, no només en la detecció 
precoç de la simptomatologia psicòtica, sinó també en el diagnòstic diferencial amb 
trastorns del neurodesenvolupament que, d’una banda, sovint queden desaperce-
buts en la infància, i es poden confondre, a l’edat adulta, amb d’altres de l’esfera 
psicòtica. D’altra banda, aquests trastorns,  estan acompanyats amb símptomes psi-
còtics que encara dificulten més la comprensió del quadre i el correcte abordatge. 
 
Els objectius d’aquesta jornada són: 
 

 Analitzar la importància d’una detecció, diagnòstic i intervenció precoç en la 
millora de l’evolució i funcionalitat de la persona. 

 Donar a conèixer el Programa d’Atenció Específic al Trastorn Psicòtic Incipient. 

 Dotar d’eines per a un bon diagnòstic diferencial entre primers episodis psicò-
tics i trastorns del neurodesenvolupament. 

 Conèixer els abordatges més eficaços en la psicosi incipient 

Bases per a la presentació de treballs científics: 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

Detecció i intervencío precoç. Claus per a la Salut Mental del futur. 

9:15-9:45  Presentació de la Jornada 

Representants del Departament de Salut 
Respresentants de l’Àmbit Municipal 
Direccions de Benito Menni CASM 

9:00-9:15  Entrega documentació 

9:45-11:15  Ponència Inaugural 

 Aproximació ètica i epistemològica al diagnòstic en Salut Mental 
 Sabel Gabaldón–Psiquiatre infantil. Coordinador del Comitè d’ètica 
 Hospital Sant Joan de Déu Materno-Infantil 
 Modera: Clara Bosque - Psiquiatra. 
 Coordinadora d’Àrea de l’Hospitalet Benito Menni CASM 

11:15-11:45 Pausa cafè 

11:45-13:45 Espai d’experiències 

Jordi Artigue-Psicòleg Clínic. ECID 
Fundació Vidal i Barraquer 
Olga Puig–Psicòloga Clínica Infantil 
Responsable PAE-TPI. HCPB 
Rosa del Hoyo – Experiència en 1a. Persona 
Marc Póo- Experiència en 1a. Persona 
Maria Portella - Experiència d’un familiar 

 Modera: Gloria Adam- Psicòloga Clínica 
 CAS l’Hospitalet. Benito Menni CASM 

14:00-14:15  Monòleg 
        Carol Miguel. Infermera especialista en Salut Mental. Benito Menni 

13:45-14:00  Reconeixement dels treballs científics  
         Elsa Quiñonero-Psicòloga Clínica. Comitè Científic. Benito Menni CASM 

14:15-14:30  Cloenda de la Jornada 


