PROGRAMA

JORNADA DE TREBALL

8,45 h. Recepció assistents
9,00 h. Benvinguda i Presentació

Les psicosis són els principals problemes sanitaris dels trastorns men-

Mar Lleixà Fortuño. Directora Serveis Territorials de Salut de les
Terres de l'Ebre

tals, per l’elevada incidència, per com afecten el desenvolupament de

9,15 h. Què és el PAE-TPI? Implementació territorial.

entorn familiar i social.

Cristina Vila. Psiquiatra. Directora Mèdica FPMTE. Membre de la
Comissió Pedagògica i de seguiment PAE.TPI

La major part dels trastorns mentals greus s’inicien en l'adolescència i

9,45 h. Símptomes prodròmics de la psicosi
Carmen Zapater. Psiquiatra CSMIJ Amposta i PAE-TPI
Amposta
10,30 h. Psicosi i cànnabis

les persones que els pateixen i l’impacte que produeixen en el seu

la joventut i comportar una ruptura important en aquesta etapa vital,

TREBALL EN XARXA

prèvia a un episodi, atenua la fase aguda i millora el pronòstic evolutiu.
El Programa d’Atenció Específica a les persones que presenten un Tras-

Lidia Sarrió. Infermera CSMIJ Terres de l'Ebre

torn Psicòtic Incipient i a les seves famílies requereix del treball integrat

11,00 h. Pausa-Café

de tots els dispositius de salut mental i addiccions vinculats a l’atenció

11,30 h. La Intervenció Social als Programes de Psicosi

a aquesta població en cada territori.

incipient

Els objectius de millora de la detecció, valoració i intervenció en el

Laura Morro. Treballadora Social Sanitària a l'Hospital del Mar,
Barcelona. Professora col·laboradora de la UOC. Cursant

trastorn psicòtic incipient fa també necessària la col·laboració del

12,15 h. Programa d'Atenció Específica al trastorn psicòtic

TRASTORN PSICÒTIC INCIPIENT:

que afecta al llarg de la vida. La detecció i intervenció precoç inicial o

Bàrbara Adell-. Infermera PAE-TPI Amposta

doctorat a la URV.

PROGRAMA D'ATENCIÓ ESPECÍFICA
A LES PERSONES AMB

conjunt de dispositius sanitaris, socials, educatius i comunitaris de
cada àmbit territorial.

incipient del Servei de Rehabilitació Comunitària
Frederic Cervelló. Terapeuta ocupacional SRC Tortosa.
12,45 h. Taula Rodona i Espai de debat amb el públic:
Avançant en la recuperació
Fulgencio Corón. Psiquiatre CSMA i PAE-TPI Móra d'Ebre
Experiència en primera persona: usuari de PAE-TPI Amposta

Imatge guanyadora del concurs COMPTEM AMB TU

Cinta Soler. Metgessa i coordinadora CAS Tortosa, Tortosa Salut

Inscripció GRATUÏTA places limitades (per ordre
d’inscripció)

Gemma Batlle. Metgessa de família. ABS Amposta
Jaume Seguer. Educador social. PSI adolescents Terres de l’Ebre
Marga Merlos. Coordinadora i referent territorial CRETDIC a les
Terres de l’Ebre.
13,30 h. Conclusions finals i Acte de cloenda
Antonio Labad . Psiquiatre. President del Patronat de la
Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre
Ajuntament de Tortosa

Més informació i inscripcions:
Jornada adreçada a professionals d'atenció primària i altres
serveis de salut, educació, serveis socials i serveis de joves,
així com altres professionals interessats en la temàtica.
Jornada reconeguda pel Departament d’Ensenyament
per als docents inscrits amb codi xtec: 8001130508

matamorosi@peremata. com
Es lliurarà cerificat d’assistència

Data: 4 de juny 2019
Data: 4 de juny 2019
Lloc : Auditori Felip Pedrell Tortosa (sala petita)
Lloc : Auditori Felip Pedrell Tortosa (sala petita)

