
   
 
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

LES NOVES OPORTUNITATS TERAPÈUTIQUES EN EL TRACTAMENT PERSONALITZAT                                         

DELS PACIENTS AMB ESQUIZOFRENIA I TRASTORNS RELACIONATS,                                                                          

EIX CONDUCTOR DE LA JORNADA DE SALUT MENTAL 

Divendres, 21 d’octubre. 14.45h Edifici Docent (C/ St. Antoni, 39 -Terrassa-) 

 

La direcció assistencial de l’àmbit de Salut Mental de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa (HUMT) ha 

organitzat, pel proper divendres 21 d’octubre, una jornada centrada en les noves oportunitats terapèutiques en 

el tractament personalitzat dels pacients amb esquizofrènia i trastorns relacionats. També hi participarà la 

Fundació Vallparadís i la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa. 

 

Se celebrarà a partir de les 14.45h a l’edifici docent de MútuaTerrassa i la inauguració anirà a càrrec del Dr. José 

Antonio Monreal, director assistencial de l’Àmbit de Salut Mental de l’HUMT i la Dra. Yolanda Cuesta, gerent de la 

Fundació Assistencial MútuaTerrassa (FAMT). 

 

Acte seguit s’esdevindrà la primera taula, centrada en el tractament personalitzat en les primeres fases de 

l’esquizofrènia. En el marc d’aquest bloc es parlarà sobre l’abordatge comunitari en el tractament de la psicosis en 

fases inicials, l’atenció domiciliària intensiva en els pacients amb un primer episodi psicòtic així com el tractament 

de l’esquizofrènia resistent en els programes d’hospitalització parcial. 

 

A continuació se celebrarà la segona taula de debat, en aquest cas relativa a la intervenció personalitzada en 

esquizofrènia i trastorns psicòtics relacionals. La farmacogenètica i l’ús dels antipsicòtics, el tractament 

personalitzat de les dones amb esquizofrènia en la menopausa així com les noves perspectives en el diagnòstic del 

trastorn delirant son els aspectes que s’abordaran en el marc d’aquest segon bloc. En ambdós casos les taules es 

clouran amb un espai per al debat i la discussió. 

 

L’esmentada jornada es complementarà, el proper 2 de desembre, amb una altra sessió sobre nous desafiaments 

terapèutics en el tractament personalitzat dels pacients amb depressió. L’organització de totes dues ha anat a 

càrrec del Dr. Monreal, la Dra. Mentxu Natividad, cap del servei de Salut Mental d’Adults de l’HUMT i del Dr. 

Alexandre González-Rodríguez, coordinador dels Centres de Salut Mental d’Adults de l’HUMT. 

 

 

Més informació: 

Comunicació Corporativa MútuaTerrassa  
93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat  / @Mutua_Terrassa 
 
Terrassa, 20 d’octubre de 2022 


