PROGRAMA

Jornada:

PSICOPATOLOGIA I PSICOTERAPIA
DE LA PSICOSIS
(PSYCHOPATHOLOGY and PSYCHOTHERAPY of PSYCHOSIS)

Presentació de la Col·lecció:

“Psicopatología y Psicoterapia de las Psicosis”
dirigida per Jorge L. Tizón
Herder Editorial

Barcelona, 6 de juny de 2008

Lloc:
Sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Passeig de la Bonanova, 47
Barcelona

Organitza:
Fundació Congrés Català de Salut Mental
Herder Editorial
Equip de Prevenció en Salut Mental-EAPPP (ICS)

PRESENTACIÓ
Els trastorns psicòtics son aquells que probablement causen més sofriment i
repercussions tant a nivell psicològic, del individu i la seva família, com a nivell econòmic i
social. No obstant, en tant que tècnics especialistes en el problema, hem de admetre que
els resultats, tenint en compte el sofriment del pacient i els mitjans amb que comptem en el
“mon desenvolupat”, continuen sent bé deficitaris. Per altra banda, no resulten molt més
eficients que els obtinguts en els països en vies de desenvolupament, en els quals, amb
una disponibilitat de recursos infinitament menor que la nostra, s’obtenen, en canvi,
resultats a vegades similars o millors. A més a més, malgrat que els nostres coneixements
avancen, i inclús els recursos dedicats a la investigació i a la cura dels pacients son cada
vegada majors, les grans dosis de marginació i estigmatització social acompanyants no
retrocedeixen.
Avui en dia, el grau de democràcia real d’una societat també s’ha de mesurar per la
seva capacitat d’integrar la marginació en general i la marginació interna i externa de les
persones amb trastorns mentals greus en particular. En canvi, les dades de que disposem
mostren que en alguns dels països “desenvolupats” del planeta, els pacients, les seves
famílies i inclús els professionals posseeixen molt poca llibertat a l’hora d’escollir quin
tractament volen rebre o aplicar.
La col·lecció “Psicopatología y Psicoterapia de las Psicosis” intenta ser un
suport en el sentit de contribuir a proporcionar dades, evidències i models sovint negligits
per la comprensió d’aquests pacients, de les seves vivències i patiments, i dels seus
trastorns (Modelos de locura, és el títol del primer llibre de la col·lecció). Amb aquesta
col.lecció s’intentarà suggerir procediments a vegades complementaris i a vegades
alternatius per al seu tractament, procurant sempre que provinguin d’autors amb
experiència clínica en el camp sobre el que escriuen, o d’especialistes en la investigació
dels esmentats àmbits.
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PROGRAMA
Divendres, 6 de juny de 2008
08.30 h

Acollida i registre dels participants

09.00 h

Inauguració de la jornada
Josep Clusa, president de la Fundació CCSM
Raimund Herder, editor de Herder Editorial
Jorge L. Tizón, director de la col·lecció PPP

09.30 h

The Scandinavian programs of psychotherapy in the treatment of
psychosis.*
(Els programes escandinaus de psicoteràpia en el tractament de les
psicosis).
Jan Olav Johannessen (Noruega)

10.30 h

An interdisciplinary perspective about creativity, psychosis and
adolescence.*
(Una visió interdisciplinària de la creativitat, la psicosis i la
adolescència).
Pirkko Turpeinen-Saari (Finlàndia)

11.30 h

Descans – cafè

12.00 h

Narcisisme i psicosi en la infància i la adolescència.
Francisco Palacio-Espasa (Suïssa)

13.00 h

Taula rodona – debat:
Moderadors:
Jorge L. Tizón, director de la col·lecció “Psicopatología y Psicoterapia de la
Psicosis” (PPP)
Jaume Aguilar, membre del GAPP de la Fundació CCSM.
(Grup d’Atenció Psicoterapèutica als Trastorns Psicòtics).

14.00 h

Pausa

16.00 h

Treball clínic:
Reflexió en grup sobre casos clínics de psicosis o de subjectes en
risc de psicosis presentats per components del grup. Caldrà inscriure’s
prèviament a un dels grups. Places limitades a 20 participants per grup.
Grup 1:
Grup 2:
Grup 3:
Grup 4:

18.00 h

Jan Olav Johannessen
Pirkko Turpeinen-Saari
Francisco Palacio-Espasa
Jorge L.Tizón

Fi de la jornada

* Hi haurà traducció simultánea anglès / català durant la sessió del matí
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Relació de participants:
Jan Olav Johannessen (MD, Ph. D.) Cap de Psiquiatria en el Stavanger University Hospital
(Noruega). Està especialment interessat en intervenció precoç en psicosis (el projecte TIPS),
prevenció de la psicosis, i psicoteràpia dels trastorns psicòtics en adolescents i joves. Altres camps
en els que treballa o ha treballat son la epidemiologia i la organització de serveis psiquiàtrics, la
avaluació de la qualitat i el seus indicadors, i en programes informatius basats en la pròpia
comunitat.
Actualment és President de la Associació Psiquiàtrica Noruega i ha estat president de la ISPS
(International Society for the Psychological Treatments of Schizophrenia and Other Psychoses) i
membre de la Junta Directiva de la IEPA (International Early Psychosis Association). Co-editor del
llibre de la Col·lecció PPP Evolución de las Psicosis (Herder Editorial, 2008).
Pirkko Turpeinen-Saari ( MD, M. S.). Especialista en psiquiatria de nens i adolescents així com
especialista en psiquiatria d’adults. Ex-directora dels Serveis de Psiquiatria de la Adolescència de la
ciutat de Hèlsinki. En aquests moments es dedica a tasques docents i a redactar la seva pròpia
experiència pràctica i la seva perspectiva de la creativitat i els processos creatius en les
organitzacions, la prevenció del trastorn mental mitjançant les cures de dia i les escoles, la
organització del tractament precoç en les psicosis i la psicoteràpia d’adolescents amb esquizofrènia.
Els seus llibres anteriors s’han centrat en els problemes de la drogodependència, la seva interacció
amb el creixement personal i la influència social sobre els mateixos: Huumeet WSOY (On drug
addiction), Inhimillinen kasvu ja yhteisö Kasankulttuuri (Personal Growth and the Society),
Parantajan roolit Kirjayhtymä (The Roles of a Healer),
Ahdingossa luova lapsi ja
nuori (Adolescencia, creatividad y psicosis, Colección PPP, Herder Editorial, 2007).
El seu darrer llibre Suuri yksinäinen, es centra en l’estudi històric i psicològic de l’ex-President de
Finlàndia Urho Kekkonen des del punt de vista de la creativitat.
Francisco Palacio-Espasa (MD, Ph. D.) Neuropsiquiatra i psicoanalista. Ex-catedràtic de
Psiquiatria del Nen i l’Adolescent (Universitat de Ginebra) i ex-cap del Servei de Psiquiatria del Nen i
l’Adolescent a l’Hospital Cantonal Universitari de Ginebra. Actualment és Vice-President de la
Societat Suïssa de Psicoanàlisis i Membre Formador. Consultor clínic i de recerca a l’Institut Stella
Maris (Càtedra de Psiquiatria Infantil Pisa, Itàlia).
Les seves àrees d’interès fonamentals actuals són els models terapèutics en les psicosis infantils,
les intervencions terapèutiques pares-fills (del nadó i l’adolescent), la consulta terapèutica i les
psicoteràpies individuals "focals" breus.
Ha estat autor o co-autor, entre d’altres, de: Les teràpies en psiquiatria infantil i en psicopedagogia,
La pratique psychothérapique avec l’enfant, Diagnóstico estructural en el niño (Herder), Les
scénarios narcissiques de la parentalité, Dépression de vie dépression de mort, tots ells traduïts al
espanyol i italià, i La dimension narcissique de la personnalité.(La dimensión narcisista de la
personalitad, Colección PPP, Herder Editorial, 2008).
Jorge L. Tizón (MD, Ph. D.) Neuro-psiquiatra, psicoanalista. Actualment director de l’ Equip de
Prevenció en Salut Mental – EAPPP (Equip d’Atenció Precoç als Pacients en risc de Psicòsi) de
l’Institut Català de la Salut a Barcelona. Els seus camps de treball fonamentals son l’atenció
integrada a les persones en situació de risc de psicosis i la integració de la psicoteràpia (individual,
familiar i grupal) en aquestes ajudes, partint per a això de la necessitat de concepcions més
holístiques, biopsicosocials i comunitàries del devenir psicòtic. És director de la Col·lecció PPP
(Psicopatología y Psicoterapia de la Psicosis) de Herder Editorial i professor de la Universitat
Ramon Llull.
Durant decennis ha treballat per la vinculació dels serveis de salut mental amb l’Atenció Primària de
Salut, la xarxa social i la comunitat. Els seus darrers llibres publicats són Pérdida, pena, duelo, El
humor en la relación asistencial (Herder, 2005) i “Psicoanálisis, procesos de duelo y psicosis”
(Col·lecció PPP, Herder Editorial, 2007).
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Amb el suport de:
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Inscripcions:
Per formalitzar la inscripció, cal enviar a la secretaria de la jornada les dades personals
(nom, professió, lloc de treball, adreça electrònica i adreça postal), juntament amb el
comprovant de pagament, que es pot fer per transferència al c/c núm. 2100-3109-602200137911 o xec bancari a nom de FCCSM, amb data límit 2 de juny. Places limitades.
Quotes:
- Jornada (matí)
- Sessió de supervisió (tarda)
- Jornada completa (matí i tarda)

20 €
20 €
30 €

Secretaria Tècnica:
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)
C/ Còrsega, 257. Pral.
08036 Barcelona
Tel. 932 386 247 – Fax 934 161 758
A/e: info@fccsm.net
Web: www.fccsm.net
Amb la col·laboració de:
Departament de promoció de Herder Editorial
A/e: promocion@herdereditorial.com
Web: www.herdereditorial.com
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