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[ presentació IMAS ]

Àrea de referència
L’ IMAS té assignada com àrea de referència els districtes de Ciutat
Vella i Sant Martí amb una població estimada de 300.000 habitants.

L’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS) és una institució,
creada l’any 1.983 que gestiona els dispositius sanitaris de l’Ajuntament
de Barcelona: Hospital del Mar, Hospital de l’Esperança, Centre Geriàtric
i Institut Psiquiàtric, a més d’altres programes sanitaris i escoles de
procedència municipal. També compta amb l’Institut Municipal
d’Investigació Mèdica (IMIM). Es tracta, per tant, d’un Organisme
Autònom de l’administració local amb personalitat jurídica pròpia,
amb patrimoni propi i es regeix per la normativa de dret públic. La
representació de l’Ajuntament de Barcelona en el Consell d’Administració
és del 60% i el 40% correspon a la Generalitat de Catalunya.
La missió
La raó principal és l’atenció orientada a les necessitats de salut de la
població a la que s’adreça especialment a aquella que li és més pròxima.
La integració i ple desenvolupament de les funcions docents i de
recerca, lligades o complementàries a aquesta activitat principal,
constitueix també una part essencial d’aquesta missió.

Oferta de serveis assistencials
Els hospitals de l’IMAS tenen desplegada una cartera de serveis que
respon a la responsabilitat comunitària que els ha estat encarregada.
Aquesta cartera abasta des de programes de suport especialitzat a
l’atenció primària, serveis d’urgències, serveis materno-infantils,
serveis mèdics i quirúrgics d’hospitalització, serveis ambulatoris
diagnòstics i terapèutics, serveis de psiquiatria i salut mental i serveis
sociosanitaris. En l’actualitat l’oferta de llits es concreta en 902 que
desglossat ens mostren que 571 es dediquen a malalts aguts i els
331 es distribueixen en llits destinats a salut mental i atenció
sociosanitaria.
Oferta de serveis docents
L’oferta de serveis es distribueix entre els estudis de Medicina de la
Unitat docent de l’IMAS amb la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), els estudis de Biologia amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF),
la diplomatura d’Infermeria de l’Escola Universitària d’Infermeria amb
la Universitat de Barcelona (UB) i els diferents cicles de Formació
Professional Sanitària de l’Escola Bonanova. En un futur s’ha previst
que els equipaments docents de l’IMAS és concentrin als espais que
actualment ocupa l’IMIM en l’entorn de l’Hospital del Mar.

Recerca
L’IMAS disposa d’uns sòlids recursos propis per donar suport a
l’activitat de recerca dels metges de la Institució: l’Institut Municipal
d’Investigació Mèdica (IMIM), adscrit a la UPF. Però també una bona
coordinació amb xarxes externes que asseguren una investigació
capdavantera i un benefici directe per a l’assistència sanitària. Destaca
per les seves línies de recerca bàsica, clínica i epidemiologica del
càncer, la investigació clínica i epidemiologica en fàrmacs i drogues
d’abús , la recerca sobre serveis sanitaris, malalties cardiovasculars,
medicina respiratòria , salut ambiental i l’investigació en informàtica
mèdica. Al mateix temps l’IMAS participa, juntament amb altres
institucions, d’un ambiciós projecte internacional centrat en la
investigació biomèdica: El Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
(PRBB) que inclourà més de 60 grups de investigació biomèdica i
ciències de la salut que es veurà complementat amb diferents línies
de col·laboració amb altres iniciatives públiques i privades.
Els professionals
La plantilla de l’IMAS està formada per 2.136 professionals, dels que
595 són titulats superiors, 692 titulats mitjans , 537 suposen la resta
de personal assistencial i 312 treballadors com a personal de suport.

[1]

[ presentació IAPS ]

L’IAPS, desenvolupa i promou, juntament amb les activitats assistencials
i de gestió, activitats docents i de recerca coordinades en un àmbit
de gestió que propicií la motivació i incentivació dels professionals.

Institut d’Atenció Psiquiàtrica: Salut Mental i Toxicomanies (IAPS)
L’Institut d’atenció Psiquiàtrica: Salut Mental i toxicomanies té com
a objectiu l’atenció clínica, diagnòstic i tractament de manera
personalitzada de les persones de les comunitats de referència amb
trastorn psiquiàtric (incloent toxicomanies) o en risc identificable de
patir-ne, incorporant també el pronòstic i el curs de la malaltia com
a eines de gestió clínica. L’activitat de l’IAPS abasta el 40% de
l’assistència en salut mental de la ciutat de Barcelona. L’IAPS està
ubicat en diferents centres i dispositius assistencials de l'’MAS,
depenent del tractament que s’hagi de donar i atenent a les necessitats
de la Institució sempre d’acord amb el seu pla assistencial.
Els dispositius
• Institut de Psiquiatria (IMPU).
• Centre de Salut Mental Sant Martí.
• Centre d’atenció i seguiment (CAS).
• Servei de psiquiatria i Toxicomanies de l’Hospital del Mar.
• Servei de psiquiatria de l’Hospital de l’Esperança.
• Unitat extrahospitalaria (EMSE).
• Psicooncologia.

L’objecte de l’IAPS és
• Ajustar la cartera de serveis a les necessitats de la població incorporant
la complexitat de la immigració i de la interculuturalitat.
• Consolidar la presencia hospitalària i extrahospitalaria.
• Articular els serveis de psiquiatria, toxicomanies i psicologia clínica.
• Incorporar els fonaments biopsicosocials de la malaltia.
• Potenciar els programes i intervencions interdepartamentals,
intersectorials, interdisciplinaris i interxarxes amb tots els
protagonistes.
• Ampliar i millorar les estructures actuals.
• Introduir models de gestió que estableixin correlació acurada entre
els objectius i el seu compliment.
• Facilitar la participació i corresponsabilització entre els professionals.
• Integrar la participació i presència d’usuaris i famílies.

Cartera de serveis
Oferta de serveis assistencials
• Atenció d’urgències.
• Atenció de malalts aguts i episodis de crisi.
• Atenció ambulatoria en el centre de salut mental, centre d’atenció i
seguiment de toxicomanies i consultes externes.
• Hospitalització completa i parcial de malalts drogodependents o
amb patologia dual.
• Consulta ambulatoria de drogodependencies i programa de
manteniment metadona.
• Activitats d’interconsulta i enllaç.
• Procediments diagnòstics i terapèutics.
Oferta de serveis docents
• Programes MIR, PIR i ISMIR.
• Programes pre i postgrau de medicina, infermeria.
Psicologia i treball social.
• Programa de Doctorat en Neurociencia Cognitiva amb la UAB i
l’entitat de diagnòstic per la Imatge CRC-Mar.
Recerca
L’ IAPS disposa d’un grup acreditat per la recerca psiquiàtrica.
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[ nou projecte de l’ IAPS ]
El projecte de construcció i
remodelació de les noves
instal·lacions de l’IAPS a l’Hospital
del Mar representa un pressupost de
8 milions d’euros. La distribució del
pressupost es concreta en 5 milions
d’euros destinats a les prestacions
assistencials, inversió garantida per
la participació pública en el projecte.
La resta de la inversió prevista per
aquest nou immoble es destinarà a la
dotació d’espais adients per tal de
que l’IAPS desenvolupi els seus
projectes de recerca. En aquest sentit,
la voluntat de l’IMAS és la de trobar
formules institucionals per assegurar
la inversió i resta pendent de convenir,
en el marc de les figures jurídiques
que ho possibilitin, les iniciatives de
col·laboració dins de l’àmbit del
patrocini.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ DE L’INSTITUT D’ATENCIÓ PSIQUIÀTRICA
Estudi dels trastorns d’ansietat i patologies associades
• Estudis epidemiològics d’incidència i prevalença de trastorns
d’ansietat i altres patologies mèdiques associades.
• Estudi del nou fenotip clínic pànic-fòbies laxitut articular.
• Estudi de mutacions genòmiques, estudi d’associació, linkage i
microsatèlits en trastorns d’ansietat i patologies associades.
LA PSIQUIATRIA A L’HOSPITAL GENERAL
Durant la primera part del segle XX el desenvolupament de la psiquiatria
en relació al coneixement de les bases causals i especialment dels
tractaments, fou més lent que en altres branques de la medicina. Amb
tot, des de la dècada dels 60, el creixement dels coneixements en
neurociències, psicofarmacologia, tractaments psicoterapèutics i
organització dels serveis ha estat extraordinari, probablement dels
més destacats en la medicina moderna.

NOVES
INSTAL·LACIONS
DE L’IAPS
A L’HOSPITAL
DEL MAR

Un dels exemples d’aquesta evolució ha estat la incorporació de la
psiquiatria en tots els hospitals generals al mateix temps que es van
tancant els grans hospitals psiquiàtrics, la tasca global dels quals està
sent substituïda i superada. La psiquiatria a l’Hospital General començà
justament als anys 70 i és en l’actualitat un model internacional aplicat
per tots els sistemes sanitaris moderns. La tasca d’assistència en la
interconsulta per a pacients ingressats en altres serveis és essencial,
donat que és ben conegut que la prevalença de problemes
psicopatològics arriba al 40% de les persones hospitalitzades. Però
també la valuosa presència d’equip permanent de psiquiatria als
serveis d’urgències per a problemes psiquiàtrics i d’abús de substàncies
ha estat un pas fonamental i d’èxit en la integració de la psiquiatria
en l’assistència sanitària general.
Aquest conjunt (a vegades conegut com psiquiatria d’enllaç) permet
el desenvolupament de programes molt rellevants com les unitats de
dolor, la psico-oncologia, la psicodermatologia, la cirurgia bariàtrica,
els trastorns de conducta de les demències, etc. Tots ells requereixen
equips multidisciplinars ben relacionats per a atendre la complexitat
de la malaltia i al pacient com a persona.
Finalment, dues dimensions cabdals d’aquest període han consolidat
i enriquit la cooperació entre la psiquiatria i la medicina a l’Hospital
General: en primer lloc, la gran tasca docent recíproca que ha augmentat
els coneixements respectius i en segon lloc la fecunda trajectòria de
la investigació biomèdica en neurociències i en psiquiatria, que es
troba en expansió continua.

Estudi de drogues d’abús i patologies associades
• Estudis d’eficàcia de tractaments farmacològics per a l’abús i
dependència de drogues.
• Estudis de psicopatologia en pacients addictes (patologia dual).
• Estudis de farmacogenòmica en els trastorns per abús i dependència
de substàncies psicoactives.
Estudi dels trastorns depressius en l’Hospital General
• Estudis d’incidència i prevalença de trastorns depressius en pacients
ingressats a Medicina Interna.
• Estudi de seguiment per a valorar morbiditat i mortalitat associades.
Estudi de la relació de la Biometeorologia i la Psicopatologia
• Estudis d’associació entre urgències i variables biometeorològiques.
• Estudis d’associació entre estacions i trastorns afectius i d’ansietat.
Desenvolupaments d’Instruments d’Investigació
en Psicopatologia i Medicina
• Escales de delirium i orientació. Adaptació castellana del Delirium
Rating Scale i de l’Orientation Scale.
• Adaptació castellana de l’escala LSP (Life Skills Profile) Perfil
d’habilitats de la vida quotidiana.
• Índex de Reactivitat front a l’Estrès en homes i dones, IRE.
• Adaptació espanyola de l’escala de Waldrop.
• Desenvolupament de l’escala i programa d’entrenament per a
l’exploració de la Laxitud Articular.
Desenvolupament de Fàrmacs Antidepressius i Antipsicòtics
• Fàrmacs Antidepressius i neuroimatge.
• Fàrmacs Antipsicòtics i ocupació de receptors dopaminèrgics
(SPECT).
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