LA FORMACIÓ INTEGRAL DELS PROFESSIONALS
DE LA SALUT MENTAL

Data:
Divendres, 11 de maig de 2007
Lloc:
Sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.
Pg. de la Bonanova, 47. Barcelona

Organitza:
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)

PRESENTACIÓ

Ja fa més 30 anys (Xè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana.
Perpinyà, 1976) que al nostre país es començà a parlar de “model
biopsicosocial” com una versió moderna de les visions holístiques de la
salut i la malaltia humanes. Sobre aquesta base es va considerar que
l’abordatge interdisciplinar en l’assistència sanitària era el més adequat,
coherent amb una visió no reduccionista i que tenia en compte els
múltiples nivells de la organització humana, des del molecular fins el
social. La integració biopsicosocial en la clínica implicava la col·laboració
de professionals formats en diferents disciplines treballant en equip i en
xarxa.
Per aconseguir això, les respectives facultats, escoles i unitats docents,
haurien de tenir entre els seus objectius, no només impartir els
coneixements específics i desenvolupar les habilitats tècniques pròpies de
cada tipus de professional, sinó transmetre actituds i valors comuns i
coherents amb la filosofia implícita en el model.
En aquesta ocasió, hem convidat a participar als representants de quatre
de les professions més directament implicades en el camp de la salut
mental (psiquiatria, psicologia clínica, treball social i infermeria) perquè,
cadascú des de la seva perspectiva, ens exposi fins a quin punt creuen que
es contemplen aquests objectius en la formació d’estudiants i residents,
quines són les mancances que consideren més perjudicials i quines son les
seves propostes.
També tindrem la ocasió de conèixer quines son les prioritats i propostes
del Pla Director de Salut Mental i Addiccions en matèria de formació i obrir
un debat amb representants de diferents àmbits i col·lectius professionals.
Amb aquesta jornada doncs, esperem contribuir a actualitzar els plans
formatius i altres iniciatives que han de fer possible el canvi de model i el
desplegament de les propostes d’actuació continguts en el Pla Director de
Salut Mental i Addiccions.
Finalment aquesta jornada, també té un caràcter preliminar de la que
tindrà lloc a Barcelona amb participació internacional, els dies 8 i 9 de
febrer de 2008 sota el títol: “El porvenir de la formación integral del
médico: ¿bioingeniería o medicina?”, i de la qual us donarem informació
dels seus objectius i del programa previst.
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PROGRAMA

9:00 h

Presentació de la Jornada
Josep Clusa, president de la FCCSM
Miquel Casas, catedràtic de psiquiatria. UAB. President
del consell assessor del Pla Director de Salut Mental i
Addiccions
Carolina Homar, directora general de l’ICASS
Caty Carreras, presidenta delegada de l’Àrea de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona

9:30 h

“Anàlisi i propostes des de la perspectiva dels
professionals”
Manuel Valdés, metge psiquiatre. Facultat de Medicina. UB
Mercè Mitjavila, psicòloga. Facultat de Psicologia. UAB
Teresa Rossell, diplomada en treball Social. UB
M. Assumpta Rigol Quadra, diplomada en infermeria. UB
Moderadora:
Neri Daurella, docent i assessora en salut mental.

11:30 h

Pausa

12:00 h

“Orientació de la formació atenent les prioritats del Pla

Director de Salut Mental i Addiccions”
Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i
Addiccions
Antoni Calvo, coordinador tècnic d’Atenció a les Persones
Grans i a la Dependència
Discutidors:
Mercè Teixidor, de la coordinadora de CSMA
Anna Carrió, de la coordinadora de CD
Rosa Almiñana, de la coordinadora de CSMIJ
Ernesto Sierra, de la coordinadora del CAS
Assun Reyes, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària (CAMFiC)
Gemma Garcia-Parés, presidenta de la Societat Catalana de
Psiquiatria i Salut Mental
Moderador:
Antoni Vaquerizo. Cap d'Infermeria Neurociències. Hospital de
Sant Pau.
14:30 h

Cloenda
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Col·laboren:
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya
Àrea de Benestar Social. Diputació de Barcelona

Amb el suport:
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Col·legi Oficial de Treballadors Socials i Assistents Socials de Catalunya
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona
Institut d’Estudis de la Salut

Inscripcions:
Gratuït. Per formalitzar la inscripció, cal enviar a la Secretaria de la
Jornada les dades personals (nom, professió, lloc de treball, e-mail i
adreça postal).
Places limitades.

Secretaria Tècnica
Fundació CCSM
C/ Còrsega, 25. Pral.
08036 Barcelona
Tel. 93 238 62 47 – Fax 93 416 17 58
info@fccsm.net
www.fccsm.net
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