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A partir de la constatació de que les persones amb TEA, degut a les
seves dificultats de comunicació, relació i conducta, són susceptibles de
rebre una atenció sanitària especialitzada insuficient, organitzem una
taula rodona amb el lema “Atenció mèdica integral a les persones

amb TEA” amb l'objectiu d'explorar els models existents i propostes
d'optimització dels recursos sanitaris especialitzats.

https://goo.gl/forms/rVUA0dWYw7IjMdfO2


La de l'hospital Gregorio Marañón ens
parlarà del programa d'Atenció Medica Integral per a persones amb Trastorn
de l'Espectre de l'Autisme (AMI-TEA) que va ser creat el 2009 en el Servei de
Psiquiatria del Nen i de l'Adolescent, amb els objectius de facilitar l'accés de
les persones amb TEA als serveis sanitaris especialitzats i els processos
derivats d'ells, així com per millorar la coordinació amb els recursos no
sanitaris. Les persones amb TEA presenten una alta freqüència de
condicions mèdiques subjacents, una major susceptibilitat a malalties
orgàniques i una alta taxa de comorbiditat psiquiàtrica; però moltes vegades
degut tant a dificultats de comunicació i adaptació inherents a l'autisme, com
de la rigidesa i complexitat del sistema sanitari, no reben una atenció mèdica
adequada, global i a temps.

Dra. María José Penzol Alonso

Moderarà la taula rodona el , metge i director
general de la xarxa de serveis d' utisme la arriga.

Dr. Joan Cruells i Pagès

A G

El director del Pla
director de Salut Mental i addiccions del Departament de Salut ens exposarà
els models i propostes que optimitzen l'atenció sanitària especialitzada a les
persones amb TEA, al mateix temps que faciliten la feina als professionals
sanitaris.

Dr. Jordi Blanch Andreu, des de la perspectiva com a

La , directora del programa d'abordatge
integral dels casos complexes de salut mental d'elevada complexitat, ens
introduirà a aquest programa que té com a objectiu aconseguir una actuació
més eficaç en prevenció, assistència, benestar, rehabilitació i integració de
les persones amb aquest tipus de trastorn. Els casos de salut mental
complexos són aquells en què la persona pateix trastorns mentals associats
amb altres patologies greus amb necessitats complexes d'atenció sanitària i
social.

Sra. Magda Casamitjana i Aguilà

Dra. María José Penzol Alonso

És directora del programa d'abordatge integral dels casos complexes de salut
mental d'elevada complexitat de la Direcció General de Planificació en Salut
del Departament de Salut
Ha estat alcaldessa de Roses, diputada provincial a la Diputació de Girona,
presidenta del Consorci de la Costa Brava, regidora de l'Ajuntament de Roses i
diputada al Parlament de Catalunya. És llicenciada en filologia i lletres (secció
de filologia catalana) per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Sra. Magda Casamitjana i Aguilà

Dr. Jordi Blanch Andreu

És Psiquiatra adjunta del servei de Psiquiatria del Nen i de l'Adolescent a
l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid.
És llicenciada en Medicina per la Universidad Complutense de Madrid i
especialista en Psiquiatria. Té del Grau d'especialista en Psiquiatria Infanto-
Juvenil i el Màster en Salud Mental del Nen i de l'Adolescent (MSc) pel Kings
College London. Des del 2014 és investigadora adscrita al CIBERSAM (Centro
de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental)

És director del Pla director de Salut Mental i addiccions del Departament de
Salut.
És llicenciat en Medicina y Cirurgia, llicenciat en Filosofia i doctor en Medicina
i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. És especialista en Psiquiatria per
l'Hospital Clínic de Barcelona i ha estat president de la Societat Catalana de
Psiquiatria i Salut Mental.
Dr. Joan Cruells i Pagès

És director general de la xarxa de serveis d'autisme la garriga.
És llicenciat en medicina i cirurgia, màster en psiquiatria social per la
Universitat de Barcelona, expert en el diagnòstic i intervenció de l'autisme i
membre de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental.
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