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Benvolgudes i benvolguts,
El 2020 ha estat un any diferent i imprevisible, on tots hem hagut d’aprendre de la incertesa i readaptar-nos a nous entorns
marcats per la presència de la COVID19. En aquest marc, el present i futur de la salut mental infantil i juvenil està encara per
definir, però com tots els temps de crisi, també són temps de noves oportunitats. Per aquest motiu no hem volgut suspendre
la nostra jornada anual i encara que l’hem aplaçat respecte a la data prevista inicialment, hem fet l’esforç de reubicar-la en
els temps i espais virtuals que corren, i que passi a ser la 16ª reunió de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil,
alhora que la 1ª Jornada anual virtual de la Societat. A la primavera ens vam iniciar en el món dels webinars, que van tenir
força seguiment, i això ens ha animat per repensar el format i l’agenda. Com a novetat principal hem plantejat la comunicació
dels projectes de recerca dels assistents en vídeos de 3 minuts i seguir premiant als millors. Per garantir la seva presentació
hem facilitat un taller d’habilitats audiovisuals que pensem que pot ser atractiu i motivant per a molts participants, a finals
de novembre. Les dues taules rodones les dedicarem a noves formes de tractament i a patologies i trastorns que s’han vist
incrementats durant la pandèmia. Tanmateix, a la tradicional lliçó magistral parlarem de personalitat, constructe sovint
oblidat en la patologia infantil i que te el seu origen evolutiu durant el neurodesenvolupament.
És veritat que la nostra reunió anual ha estat el millor fòrum social on compartir coneixements i experiències, i que aquest
any trobarem a faltar les abraçades i el caliu de la proximitat, però internet farà que no haguem d’escollir seu i el celebrem,
alhora, a tot arreu. Serem molt més accessibles i confiem que més grans, gaudint de la presència dels que en temps i espais
reals no haguessin estat. Dèiem l’any passat que el camí cap a la complexitat creixent de la salut mental de la infància i
l’adolescència no estava sent fàcil, amb la Covid 19 no només està amenaçada la salut pública, sinó que també ho estan
el drets dels nens i adolescents, conjunció molt arriscada pel seu benestar emocional. Trobar l’equilibri enfront amenaces
i incerteses mantingudes en el temps és el repte, i de ben segur, atendre el millor possible a la nostra població, el nostre
principal deure... Desitgem de tot cor retrobar-nos i que la reunió us sigui molt profitosa. Ens veiem online,
														
													Astrid Morer
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PROGRAMA
09:00 PRESENTACIÓ
4Jordi Blanch. Psiquiatre. Director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
09:15 ALTERNATIVES A LA HOSPITALITZACIÓ
Modera4Astrid Morer. Psiquiatra. Presidenta SCPIJ
Equip Clínic d’Atenció a Domicili (ECID)
4Mark Dangerfield. Psicòleg Clínic. Director de l’Institut Universitari de Salut Mental Fundació Vidal i Barraquer.
Presentació del model d’atenció domiciliària en crisi
4Violeta Pérez. Psiquiatra. Merton Community Child and Adolescent Mental Health Service. South West London and St George’s Mental Health Trust.
Ingrés agut domiciliari: experiència en població infanto-juvenil
4Rebeca Gracia. Psiquiatra. Coordinadora de la Unitat d’Hospitalització de Psiquiatria Infantil de l’Hospital Universitari Parc Taulí.
11:00 SALUT MENTAL POSTCOVID-19
Modera4Santiago Batlle. Psicòleg Clínic. Secretari SCPIJ
Revisió de les conseqüències del confinament en infants i joves
4Xavier Estrada i Esther Via. Psiquiatres. Departament de Psiquiatria i Psicologia, Unitat d’hospitalització total, Hospital Sant Joan de Déu.
Trastorns alimentaris
4Teia Plana. Psiquiatra. Cap de la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària del Servei de Psiquiatria i Psicologia Clínica de l’ICN. Hospital Clínic.
Pantalles
4Josep Matalí. Psicòleg Clínic. Cap de Secció de Psicologia i Consultes Externes. Servei de Psiquiatria i Psicologia. Hospital Sant Joan de Déu.
12:45 PRESENTACIÓ COMUNICACIONS FINALISTES (en format vídeo 3 minuts)
14:00 LLIÇÓ FOLCH I CAMARASA
The importance of adolescent personality pathology for adaptive psychosocial function
4Carla Sharp. Psicòloga. Directora de la Clinical Training del Department de Psicologia de la Universitat de Houston.
15:00 CLOENDA
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