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Justificació Clínica



Canvi de Model Assistencial en primers episodis

• La població jove sigui la diana de les intervencions preventives,

diagnòstiques i de tractament

• Objectiu de salut pública

• Enfocament col.laboratiu/ voluntarietat

• Equips clínics mòbils: acostar l’atenció a les persones (proper)

• Contacte continuat i freqüent

• Abordatge obert: informació clara i assequible

MODEL PROPER I ATRAIENT PEL PACIENT JOVE



PIPPEP: Programa 

d’Intervenció Precoç en 

Primers Episodis Psicòtics

Justificació Clínica



Noves tecnologies

E-Mental Health Care



Hipòtesis

✓ Les TICS contribuiran a una major accessibilitat d’informació

verídica que ajudarà a la prevenció, detecció precoç i reducció

de l’estigma

✓ Les TICS milloraran la vinculació dels pacients i les seves

famílies i una participació més activa en el seu tractament

✓ Major atenció clínica i més específica per tenir millors taxes de

recuperació major us de recursos comunitaris i menys

hospitalaris



Objectius

• Detectar precoçment els possibles casos de psicosi incipient 

en població general

• Avaluar l’efectivitat de les noves TICs en el tractament de 

les persones amb EMAR i un primer episodi psicòtic 

• Avaluar l’efectivitat de les noves TICs en el suport a les 

famílies.

• Avaluar la satisfacció dels i les professionals amb les noves 

TIC pel tractament de persones amb EMARS o primers 

episodis psicòtics.



Mòduls

1. Portal (web+app) + Xarxes Socials 

2. Plataforma web +app

3. Recursos i Continguts



Portal web + app+ xarxes socials

•Bloc psicoeducatius

•Directori de serveis, com contactar

•Experiències en primera persona

•Xarxes socials. 

•FAQS

•Fòrum

Recursos audiovisuals, gamificació



Plataforma web + app

•Integració amb polseres d’activitat i altres gadgets 

•Monitoratge dels símptomes i integrar a HCI

•Recollir: variables clíniques i patrons (son, activitat...) 

•Resum diari de símptomes visible pels clínics i pel pacient.

•Oferir recursos musicals/ audiovisuals/ lectura 

•Definir alarmes i enviament.

•Poder demanar visita, poder linkar a la “Meva Salut”

•Poder entrar al xat i/o videoconferència amb els terapeutes.

•Gamificació 



Recursos i Continguts

•Demanar i pagar llicència escales clíniques

•Recerca de material psicoeducatiu

•Comprar material psicoeducatiu, vídeos, escales. 

•Creació de material propi

•Crear vídeos propis

•Contactes i/o convenis



Enquestes

Població general

A pacients en programa PIPPEP

A les famílies

Als professionals

Necessitats no cobertes en primers episodis

Ús de les tecnologies

Accessibilitat dels serveis

Opinió: monitoratge malaltia, tractament, informació que es busca



Planning

• Realitzarem una consulta de mercat amb diferents lots

• Previsió octubre/novembre’19



Vídeo

https://vimeo.com/327092085?_ga=2.173134435.1119981078.1568765749-2125491561.1568765749

https://vimeo.com/327092085?_ga=2.173134435.1119981078.1568765749-2125491561.1568765749
https://vimeo.com/327092085?_ga=2.173134435.1119981078.1568765749-2125491561.1568765749
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