Les incerteses
del diagnòstic
en salut mental
X Jornada ACPSM-AEN
6 de febrer 2015
Lloc: CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (sala Mirador)
carrer Montalegre, 5 Barcelona
Inscripció gratuïta a:
https://docs.google.com/forms/d/1H-2NbZeP2CxnpSHNa91Ahh2wW_bCW_XEt5qvo4oc70/viewform?usp=send_form
El diagnòstic sovint constitueix la porta d’entrada al sistema sanitari i comporta per
a la persona, la reformulació d’un patiment o malestar en termes que classifiquen,
delimiten, clarifiquen, preocupen... segons la informació que acompanya al diagnòstic
i el marc assistencial en que es produeix.
La nostre activitat professional ens confronta sovint amb la complexitat i les incerteses
del procés diagnòstic.
No és tracta solament de generar debat sobre les classificacions diagnòstiques. Ens
preguntem sobre els aspectes ètics relacionats. Ens preguntem sobre l’impacta de
nous paradigmes assistencials, com el model d’atenció a la Cronicitat. Ens preguntem
sobre la incidència de factors com les disfuncions familiars o els aspectes psicosocials
en els quadres clínics, especialment rellevants en la salut mental infantil i juvenil, on
el psiquisme s’està desenvolupant. Ens preguntem sobre la diversitat de diagnòstics
que pot tenir una persona i si es mantenen al llarg dels anys.

PROGRAMA
9:00 Inauguració de la Jornada
9:15 Conferencia “Ètica i diagnòstic en salut mental”, a càrrec de Begoña Roman
10:00 El Pacient Crònic Complex PCC en salut mental, a càrrec de Pere Bonet
10:45 Descans
11:15 Taula rodona sobre” Incerteses del diagnòstic en salut mental”:
• Luis de Angel
• Alberto Lasa
• Berna Villarreal
Discutidors: Daniel Cruz i Mercè Teixidor
13:30 Assemblea ACPSM
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