C6

La depresión en el mundo
desarrollado. Necesidad
de más prevención y
mejores alternativas
terapéuticas
16 i 17 de juny 2017

Informació addicional
S’han homologat 10 hores de formació
permanent del professorat, per la D. G.
de Formació Professional i Formació del
Professorat.
Idiomes: castellà i català
Preu d'inscripció: 30 euros
Lloc: Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis
(Can Victori, Camí des Castell, 28 Maó)

Per a més informació i inscripció:
www.uimir.cime.es / uimir@cime.es
Tel. 971 351 500
Segueix-nos a

Mauro García Toro

Universitat de les illes balears

Margalida Gili Planas

Universitat de les illes balears

Professorat

PROGRAMA

Miquel Roca

La depressió és un problema de salut
pública en creixement, especialment en
el món desenvolupat. Es considera que
s'està convertint en una epidèmia i que
afectarà el 15 % de la població al llarg
de la seva vida. L'objectiu d'aquest curs
és presentar els resultats dels treballs
fets i d'altres equips d'investigació
sobre alguns dels principals factors
implicats en aquesta malaltia. Es prestarà
especial atenció a les darreres evidències
científiques sobre una major prevenció
i tractament de la depressió al nostre
entorn.

Psiquiatra. Profesor de Psicología. UIB

Margalida Gili
Psicòloga. Profesor de Psicología. UIB

Mauro García
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Psiquiatra. Profesor de Psicología. UIB

Plantejar les causes de l’augment de
casos de depressió i les novetats per
millorar-ne la prevenció, el diagnòstic i el
tractament.

Divendres 16 de juny

Participants a qui va
adreçat principalment
Professionals sanitaris, pacients i
familiars.

16.00-21.00 h
- Què exposam quan parlam de
depressió com a trastorn mental?
La importància del diagnòstic.
- La depressió en el món occidental.
Magnitud del problema.
- La depressió i el suïcidi en època
de crisi socioeconòmica. La
situació d'Espanya i altres països
europeus.

Dissabte 17 de juny
9.00-14.00 h
- Estil de vida i depressió.
- Prevenció de la depressió.
L'experiència del MoodFood.
- Què cal fer quan els pacients
no milloren? Noves alternatives
terapèutiques en casos resistents.
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