Urgències psiquiàtriques
en l’atenció primària de
salut
La finalitat del curs és
millorar la formació en el
maneig a urgències
psiquiàtriques en especial
enfasi en aquelles que
presentin comorbilitat
mèdica i la realització d’un
orientació diagnòstica i de
diagnóstic diferencial ben
ajustada a la situació clínica.
Dr Antoni Pujadas, 42.
Sant Boi de Llobregat,
Tel.: 936 406 350
pssjd@pssjd.org
www.pssjd.org

Curs
formatiu

Urgències psiquiàtriques en
l’atenció primària de salut
16 Juny 2016
Acreditació pel Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries, Comissió
de Formació Continuada del SNS en tràmit.

DIRIGIT
Metges adjunts d’urgències
d’hospitals comarcals de
Catalunya. Metges de
CUAPs que fan urgències
mèdiques als ambulatoris.
Metges de família.

CONTINGUTS
1. Agitació psicomotriu
(Causes i maneig)
2. Psicosi
3. Síndrome confusional agut
4. Abús de substàncies
5. Ansietat i depressió

OBJECTIU
Necessitat de millorar la
formació en el maneig a
urgències de malalts mentals
amb comorbiditats mèdiques
i la realització d’una
orientació diagnòstica i de
diagnòstic diferencial ben
ajustada a la situació clínica.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Millorar en el maneig
bàsic del malalt mental a
urgències mèdiques.
• Millorar en les eines
d’entrevista clínica i
exploració psicopatològica
que permeti una
adequada orientació
diagnóstica.

TIPUS
Presencial. Pràctic.

6. Conducta suïcida
7. Efectes secundaris de
fàrmacs
8. Aspectes ètic-legals
d’urgències
El curs inclou una visita
guiada per urgències de
Parc Sanitari

EQUIP DOCENT
Responsable del curs:
Dra Cristina López.
Psiquiatra. Referent
assistencial d’urgències
psiquiàtriques. Parc Sanitari
Sant Joan de Déu
Equip:
Dra L. Baladon,
Dra María José Rodríguez
Dra V. Barneda
Dra C. López,
Dr E. Vicens
Dra. Leire Narvaiza
Dra Maria Giralt
Dra Anna Romaguera

DATES
16 de juny 2016

CAPACITAT
15-20 alumnes

HORARIS
De 9 h a 14:30 h
i de 15:30 h a 18:00 hores
Total hores: 8 hores

PREU
70 €

LLOC
Sala Àgora
Hospital General
Parc Sanitari
Sant Joan de Déu

INSCRIPCIONS I PAGAMENT
Podeu adreçar-vos a:
http://www.pssjd.org/caes/Master_Cursos/paginas/inscripci
on.aspx?curso=16C002
Més informació: www.pssjd.org

Programa horaris

Es lliurarà certificat d’aprofitament.

Per a més informació podeu fer-ho a través del correu electrònic
unidaddocente@pssjd.org
En virtut del que disposa la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les seves
dades personals quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer responsabilitat de Parc Sanitari Sant Joan de
Déu amb la finalitat de promoció i altres relacionats amb l’acte. L’enviament de la inscripció implica l’autorització a
Parc Sanitari Sant Joan de Déu per utilitzar amb la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel · lació i oposició a les nostres oficines situades a C/.Camí Vell de la Colònia, 25, 08830 Sant Boi de Llobregat.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu es reserva el dret d’utilització de les imatges enregistrades durant l’ acte en les seves
plataformes de difusió.

