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L’Hospital Santa Maria de Lleida realitza un estudi  
sobre el trastorn pel dèficit d’atenció amb o sense  
hiperactivitat (TDAH) 
 
En motiu del projecte, l’hospital busca reclutar po ssibles pacients 
amb TDAH, els quals seran sotmesos a un estudi diag nòstic 
exhaustiu i a entrevistes clíniques  
 
La Unitat de TDAH de l'adult de l'Hospital Santa Maria de Lleida du a terme un estudi en 
relació al trastorn pel dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat i, per aquest motiu, el centre 
està reclutant possibles pacients que ho pateixin. El present estudi no implica cap risc per a la 
salut de la persona ja que es limita en la recollida de dades mitjançant escales i entrevistes 
clíniques. A més, en cas de confirmar el diagnosi del trastorn, els participants es 
beneficiaran d'un diagnòstic exhaustiu el qual no se sol realitzar en la pràctica clínica 
habitual.  
 
Et costa organitzar? Et distreus amb facilitat? Comets errors per descuit? Postergues 
contínuament les tasques avorrides? Perds les coses que necessites? Se t'obliden les coses 
que has de fer? Et costa acabar les coses que comences? Et sents inquiet o estàs sempre en 
marxa com si tinguessis un motor? Tens algun familiar proper diagnosticat de trastorn per 
dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat?  

 
Entre d’altres factors, si et passa sovint alguna d'aquestes esmenes, pot ser que pateixis 
TDAH, un dels trastorns psiquiàtrics més freqüents en nens, adolescents i adults. Aquest 
pot ser el causant d'una important problemàtica social, escolar i laboral. No obstant, el TDAH 
té un tractament eficaç.  
 
Si vols participar en l'estudi, posa't en contacte amb l’Hospital Santa Maria de Lleida 
enviant  un  correu electrònic  amb el teu nom i nombre de telèfon i el centre es 
posarà en contacte amb tu el més aviat possible . L'únic requisit per participar és no estar 
prenent cap tractament antidepressiu en l'actualitat.  
 
Mail de contacte: jsalvador@gss.scs.es 
 

 
 
 

 

 

Lleida, 18 de juliol de 2014 


