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1.

Presentació
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El procés d’elaboració de la Memòria Anual d’Activitat de qualsevol organització és una
fita important, ja que evidencia la feina feta al llarg de l’any, amb una perspectiva global,
i reflecteix el treball i la implicació dels diferents professionals que la integren. L’IAPs va
engegar aquesta dinàmica l’any passat, i ens sentim orgullosos de continuar-la enguany
amb la nova Memòria Anual d’Activitat de l’IAPs (2007) que avui us presentem.
Amb aquesta memòria volem donar-vos a conèixer quina ha estat l’activitat
desenvolupada en l’àmbit de l’atenció psiquiàtrica (salut mental i addiccions), i com ha
evolucionat en relació a l’any 2006. També fem un especial esment a aquella altra
activitat que també ens caracteritza com a organització de referència en l’àmbit de la
recerca i la docència.
Hem considerat també que era important informar sobre quina és l’opinió dels nostres
clients en relació als serveis que els ofereix l’IAPs, quina és l’estructura interna dels
nostres recursos humans, i donar a conèixer els diferents projectes de futur en els que
està implicat l’IAPs, i per extensió l’IMAS.
Finalment, volem que aquesta Memòria Anual d’Activitat de l’IAPs esdevingui una
eina útil de gestió interna, que ens serveixi per a millorar en el nostre quefer diari i com
a organització sanitària al servei dels ciutadans. Però sobretot, volem donar a conèixer a
la xarxa de salut mental i addiccions, i al conjunt del nostre sistema sanitari, els diferents
serveis i recursos que l’IAPs i l’IMAS ofereixen a la ciutat de Barcelona i per extensió a la
Regió Metropolitana de Barcelona, com un senyal inequívoc de la nostra voluntat de
compromís amb la societat.

Jaume Raventós i Monjo
Conseller delegat de l’IMAS

Antoni Bulbena i Vilarrasa
Director de l’IAPs
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2.

L’ Institut d’Atenció Psiquiàtrica: salut
mental i addiccions (IAPs). El nou
model organitzatiu
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L’IAPs té com a objectiu l’atenció clínica, diagnòstic i el tractament de manera
personalitzada, eficaç, eficient i segura de les persones de les comunitats de referència
amb trastorns psiquiàtrics i/o addictius o en risc identificable de patir-ne, incorporant
també el pronòstic i el curs de la malaltia com a eines de gestió clínica.
L’Institut desenvolupa i promou, a l’ensems amb les activitats assistencials i de gestió,
les activitats docents i de recerca, degudament coordinades en un model de gestió
integral, que propiciï la motivació, la incentivació i el coneixement dels seus
professionals. Això inclou:


El desenvolupament d’una pràctica clínica adequada que permeti que els diferents
professionals treballin de manera integrada i coordinada per tal d’oferir als
ciutadans una atenció sanitària ràpida i de qualitat.



L’articulació i integració amb tots els serveis, instituts i centres de l’IMAS,
promovent, de forma activa, els mecanismes de comunicació, interacció,
cooperació i coordinació, tal i com correspon a un model d’atenció sanitària
modern.



El foment d’una dinàmica de treball d’equips experts en els diferents camps de la
salut mental, la patologia psiquiàtrica i les addiccions, que faciliti un procés de
millora i avanç continu en el desenvolupament tècnic, organitzatiu, de recerca i
docent al voltant de l’assistència al pacient.



La promoció dels aspectes de compromís, motivació i illusió dels seus
professionals en la realització d’un treball de qualitat científica i tècnica, definint el
psiquiatre com a responsable d’un equip de professionals que treballen per a la
millora de l’estat de salut de les persones, la seva seguretat i el seu confort.



L’establiment dels mecanismes que incorporen els professionals en la gestió de
l’IAPs, fent-los corresponsables i partícips dels seus resultats.

El nou model organitzatiu
L’IAPs depèn de la Gerència de l’IMAS i el seu director és membre del Comitè de Direcció
de la institució. Durant l’any 2007 s’ha desplegat el nou model organitzatiu de l’IAPs, i
s’ha procedit a la incorporació de nous responsables. Així doncs, l’IAPs s’estructura de la
manera següent:


Direcció de l’IAPs. El Dr. Antonio Bulbena ostenta la representació de l’IAPs i
té com a funció dirigir, liderar i planificar els recursos humans i materials propis,
per tal d’assolir l’acompliment dels seus objectius.



Direcció de Gestió. El Sr. Marcos Hernando és responsable de l’àmbit
econòmic-administratiu, de recursos humans i dels sistemes d’informació de
l’IAPs.



Direcció d’Infermeria. La Sra. Rosa Aceña
d’infermeria de l’Institut, així com d’altres
assignar. Així mateix té responsabilitat sobre
línies assistencials i el desenvolupament
relacionades amb la docència i la recerca.

és la responsable del personal
professionals que se li puguin
el procés clínic de les diferents
de les activitats d’infermeria
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Coordinació de Programes. La Sra. Mont-serrat Grané, incorporada a l’IAPs el
gener del 2007 és la responsable de la coordinació de les diferents línies, així
com dels sistemes d’informació vinculats a l’activitat assistencial i de la política
de qualitat de l’Institut.



Direcció de la línia d’Atenció Primària i Programes especials. El Dr. Luis Miguel
Martín és el responsable dels dispositius d’atenció primària especialitzada en
salut mental de l’IAPs i dels diferents programes especials.



Direcció de la línia de Psiquiatria i urgències. La Dra. Ana Merino és la
responsable de l’hospitalització psiquiàtrica i de les urgències de psiquiatria de
l’IAPs.



Direcció de la línia d’Addiccions. La Dra. Marta Torrens és la responsable dels
diferents dispositius d’atenció a les addiccions de l’IAPs.

La figura 1 representa l’organigrama funcional de l’IAPs
Figura 1 – Organigrama funcional de l’IAPs

DIRECCIÓ IAPs
Dr. Antonio Bulbena
Direcció de Gestió
Sr. Marcos
Hernando

Atenció primària i
programes especials
Dr.Luis Miguel Martín

Direcció
d’Infermeria
Sra. Rosa Aceña

Hospitalització
Psiquiàtrica i urgències
Dra. Ana Merino

Coordinació de
Programes
Sra. Mont-serrat
Grané

Addiccions
Dra. Marta Torrens

Recerca i
docència

Secretaria de Direcció
Sra. Esperança
González

Atenció al client
Sra. Concepció Riu
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3.

Activitat assistencial
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L’activitat assistencial de l’IAPs comprèn des de l’atenció primària especialitzada en salut
mental, tant per a la població infantil i juvenil (CSMIJ) com per a la població adulta
(CSMA), fins a l’hospitalització psiquiàtrica d’aguts (urgències, ingrés, CCEE i
interconsulta psiquiàtrica), passant també pels serveis específics d’atenció als
drogodependents (CAS, UHD, Unitat de Patologia Dual i interconsulta de
toxicomanies),
i
altres
programes
especials
(EMSE,
PAIGUM,
PRE-B,
Psicooncologia, etc...). Tot seguit es presenta la informació detallada de cadascun dels
serveis i programes assistencials que ofereix l’IAPs, en funció de les diferents línies
assistencials

3.1. Atenció primària especialitzada
Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Ciutat Vella
El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Ciutat Vella atén la població de les
ABS de Barceloneta, Casc Antic, Gòtic, Raval Sud i Raval Nord - Dr. Sayé (veure
distribució per franges d’edat i gènere, a la taula 1 i al gràfic 1).
Gràfic 1 – Distribució de la població assignada al CSMIJ de Ciutat Vella

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: CSB

Taula 1 – Població assignada al CSMIJ de Ciutat Vella
Franges d’edat

Homes

Dones

total

de 0 a 5 anys

3.182

3.068

6.250

de 6 a 11 anys

2.873

2.653

5.526

de 12 a 17 anys

2.675

2.370

5.045

POBLACIÓ TOTAL

8.730

8.091

16.821

Font de dades: Consorci Sanitari de Barcelona

Durant l’any 2007 el CSMIJ de Ciutat Vella ha atès un total de 420 pacients, i ha realitzat
3.957 visites, la qual cosa ha suposat un increment del 40,62% en relació a l’any 2006.
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L’evolució de l’activitat assistencial i els indicadors epidemiològics que han generat, es
reflecteixen al gràfic 2.
Gràfic 2 – Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMIJ Ciutat
Vella

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

L’any 2007 el CSMIJ de Ciutat Vella ha
registrat un total de 39 pacients atesos en el
marc del Programa de trastorn mental greu
(TMG) i que tenen algun dels 9 diagnòstics
catalogats com a TMG (veure gràfic 3). Això
suposa que durant l’any 2007 el Programa
TMG del CSMIJ de Ciutat Vella ha tingut una
cobertura del 9,29% sobre el total de
pacients atesos.

Gràfic 3 – Diagnòstics pacients CSMIJ
Ciutat Vella en programa TMG

Si analitzem la procedència de les primeres
visites realitzades pel CSMIJ de Ciutat Vella,
observem que el 81,23% han estat derivades
Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
per
l’EAP,
un
17,62%
pels
Equips
d’Assessorament Psicopedagògic d’Ensenyament, i un 1,15% hi han accedit directament.
Durant l’any 2007 s’han donat d’alta 223 pacients, amb la indicació de retorn i seguiment
a l’Equip d’atenció primària de referència.

Programa Salut i Escola (PSiE)
Des de fa dos anys s’està implementant el Programa Salut i Escola (PSiE) al districte de
Ciutat Vella. L’activitat que s’ha realitzat és de 22 consultes, que han generat 11 visites
al Centre. Aquest programa és una eina per desenvolupar polítiques de promoció i
prevenció de salut en els adolescents. Durant l’any 2007 s’han posat en marxa dues
accions noves per millorar la qualitat del programa:
1. La creació d’un espai d’interconsulta i orientació pels professionals d’infermeria de
salut i escola per poder compartir i supervisar les seves actuacions amb els
adolescents a la consulta oberta.
2. Impartir un curs teòric a les infermeres de “Salut i Escola” sobre focus d’interès,
psicopatologia bàsica, i urgències.
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Finalment, el CSMIJ de Ciutat Vella compta amb un equip de 8 professionals (280 hores
setmanals) per al desenvolupament de la seva tasca assistencial (veure gràfic 4).
Gràfic 4 – Recursos Humans del CSMIJ Ciutat Vella

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Martí Nord
El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Sant Martí Nord atén la població de
les ABS dels Encants, Camp de l’Arpa, El Clot, Verneda Nord, La Pau i Verneda Sud
(veure distribució per franges d’edat i gènere, a la taula 2 i al gràfic 5).
Gràfic 5 – Distribució de la població assignada al CSMIJ de Sant Martí Nord

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: CSB

Taula 2 – Població assignada al CSMIJ Sant Martí Nord
Franges d’edat

Homes

Dones

total

de 0 a 5 anys

3.897

3.615

7.512

de 6 a 11 anys

3.457

3.247

6.704

de 12 a 17 anys

3.166

3.001

6.167

10.520

9.863

20.383

POBLACIÓ TOTAL

Font de dades: Consorci Sanitari de Barcelona
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Durant l’any 2007 el CSMIJ de Sant Martí Nord ha atès 943 pacients, que han generat un
total de 5.675 visites, la qual cosa ha suposat gairebé doblar (98,91%) l’activitat
realitzada l’any anterior. L’evolució de l’activitat assistencial i els indicadors
epidemiològics que han generat, es reflecteixen al gràfic 6.
Gràfic 6 – Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMIJ Sant Martí
Nord

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Durant l’any 2007 el CSMIJ de Sant Martí
Nord ha registrat un total de 91 pacients
atesos en el marc del Programa de trastorn
mental greu (TMG) i que tenen algun dels 9
diagnòstics catalogats com a TMG.

Gràfic 7 – Diagnòstics pacients CSMIJ Sant
Martí Nord en programa TMG

Això suposa que durant l’any 2007 el
Programa TMG del CSMIJ de Sant Martí
Nord ha tingut una cobertura del 2,55%
sobre el total de pacients atesos. La seva
distribució diagnòstica queda reflectida al
gràfic 7.
Segons les dades disponibles, totes les
primeres visites realitzades pel CSMIJ de Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
Sant Martí Nord (n=475) han estat
derivades pels EAP de referència. Durant l’any 2007 el CSMIJ de Sant Martí Nord no ha
donat d’alta cap pacient.

Programa Salut i Escola Sant Martí
Al districte de Sant Martí el programa Salut i Escola es posa en marxa l’any 2007. Es
tracta d’un programa que abasta tot el districte municipal de Sant Martí, i està compartit
entre el CSMIJ Sant Martí Sud i el CSMIJ Sant Martí Nord. L’activitat que s’ha generat és
de 10 Consultes, que distribueixen de la manera següent: 6 consultes a Sant Martí Nord
que van generar 2 visites al Centre, i 4 consultes a Sant Martí Sud, que van generar 4
visites al Centre.
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Finalment, el CSMIJ de Sant Martí Nord compta amb un equip de 9 professionals per al
desenvolupament de la seva tasca assistencial (veure gràfic).
Gràfic 8 – Recursos Humans del CSMIJ Sant Martí Nord

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sant Martí Sud
El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) de Sant Martí Sud atén la població de
les ABS de Vila Olímpica, Ramon Turró, Poblenou, Besòs,(veure distribució per franges
d’edat i gènere, i al gràfic 9 i a la taula 3).
Gràfic 9 – Distribució de la població assignada al CSMIJ Sant Martí Sud

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: CSB

Taula 3 – Població assignada al CSMIJ Sant Martí Sud
Franges d’edat

Homes

Dones

total

de 0 a 5 anys

3.578

3.422

7.000

de 6 a 11 anys

2.951

2.771

5.722

de 12 a 17 anys

2.676

2.410

5.080

POBLACIÓ TOTAL

9.205

8.603

17.802

Font de dades: Consorci Sanitari de Barcelona
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Durant l’any 2007 el CSMIJ de Sant Martí Sud ha atès 743 pacients, que han generat un
total de 5.399 visites, la qual cosa ha suposat un increment del 35,01% sobre l’activitat
realitzada l’any anterior. L’evolució de l’activitat assistencial i els indicadors
epidemiològics que han generat, es reflecteixen al gràfic 10.
Gràfic 10 – Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMIJ Sant
Martí Sud

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

En analitzar la procedència de les primeres
visites del CSMIJ de Sant Martí Sud (n=660),
observem que el 90,91% han estat derivades
per l’EAP. De la resta (9,09%) se’n desconeix la
procedència.
Durant l’any 2007 el CSMIJ de Sant Martí Sud
ha registrat un total de 59 pacients en el marc
del Programa de trastorn mental greu (TMG) i
que tenen algun dels 9 diagnòstics catalogats
com a TMG (veure gràfic 11), la qual cosa
suposa que la cobertura del Programa TMG del
CSMIJ de Sant Martí Sud és del 7,94%. Durant
l’any 2007 el CSMIJ de Sant Martí Sud no ha
donat d’alta cap pacient.

Gràfic 11 – Diagnòstics pacients CSMIJ
Sant Martí Sud en programa TMG

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Programa Salut i Escola La Mina
El Programa Salut i Escola de La Mina es va iniciar fa dos anys. Durant l’any 2007 s’han
realitzat 6 interconsultes que han generat dues visites al CSMIJ.
Finalment, el CSMIJ de Sant Martí Sud compta amb un equip de 7 professionals (221
hores setmanals) per al desenvolupament de la seva tasca assistencial (veure gràfic 12).
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Gràfic 12 – Recursos Humans del CSMIJ Sant Martí Sud

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de La Mina
El Centre de Salut Mental Infantil i
Juvenil (CSMIJ) de La Mina, de Sant
Adrià del Besòs, atén la població de
l’ABS Sant Adrià del Besòs 2.
La taula 4 i el gràfic 13 ens mostra la
seva distribució per franges d’edat i
gènere, d’acord amb les dades de la
RCA del 2007.

Taula 4 – Població assignada al CSMIJ La Mina
Franges d’edat

Homes

Dones

total

de 0 a 5 anys

601

591

1.192

de 6 a 11 anys

614

486

1.100

de 12 a 17 anys

570

533

1.103

1.785

1.610

3.395

POBLACIÓ TOTAL

Font de dades: Consorci Sanitari de Barcelona

Gràfic 13 – Distribució de la població assignada al CSMIJ La Mina

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: CSB

Durant l’any 2007 el CSMIJ de La Mina ha atès 279 pacients, que han generat un total de
1.119 visites, la qual cosa representa un increment del 33,21% en relació a l’activitat
realitzada l’any 2006. L’evolució de l’activitat assistencial i els indicadors epidemiològics
que han generat, es reflecteixen al gràfic 14.
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Gràfic 14 – Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMIJ La Mina

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

En analitzar la procedència de les primeres
visites del CSMIJ de La Mina (n=95) observem
que el 92,63% han accedit directament al
recurs i un 7,37% dels pacients han estat
derivats des del Programa Salut i Escola.

Gràfic 15 – Diagnòstics pacients del
CSMIJ La Mina en programa TMG

Durant l’any 2007 el CSMIJ de La Mina ha
registrat un total de 183 pacients en el marc del
Programa de trastorn mental greu (TMG) i que
tenen algun dels 9 diagnòstics catalogats com a
TMG, la qual cosa suposa que la cobertura del
Programa TMG del CSMIJ La Mina és del
65,59%. La seva distribució diagnòstica queda Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
reflectida al gràfic 15. Durant l’any 2007 s’han
donat d’alta 9 pacients, amb la indicació de retorn i seguiment a l’Equip d’atenció
primària de referència.
Finalment, el CSMIJ de La Mina compta amb un equip de 6 professionals, compartits amb
el CSMA, per al desenvolupament de la seva tasca assistencial (veure gràfic 16).
Gràfic 16 – Recursos Humans del CSMIJ La Mina

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
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Anàlisi comparativa de l’activitat dels CSMIJ gestionats per l’IAPs
Si realitzem una anàlisi més detallada dels diferents indicadors epidemiològics dels
centres gestionats per l’IAPs, ens trobem amb la situació següent:


Relació successives – primeres (visites successives / primeres visites): El rang
d’aquest indicador oscilla entre les 7,18 (CSMIJ Sant Martí Sud) fins a les 14,16
(CSMIJ Ciutat Vella).



Incidència (primeres visites / població assignada) x 1.000 hab): El rang d’aquest
indicador oscilla entre el 15,52 (CSMIJ Ciutat Vella) fins al 37,06 (CSMIJ Sant
Martí Sud).



Prevalença atesa (pacients atesos / població assignada) x 1.000 hab): El rang
d’aquest indicador oscilla entre el 32,22 (CSMIJ Ciutat Vella) fins al 82,18
(CSMIJ La Mina).



Freqüentació (total visites / població assignada) x 1.000 hab): El rang d’aquest
indicador oscilla entre el 235,24 (CSMIJ Ciutat Vella) fins al 329,60 (CSMIJ La
Mina).

La taula 5 presenta aquests indicadors de forma agregada, de tal manera que permet fer
comparacions i anàlisis més acurades. Atès que els indicadors que ofereix el CSMIJ de la
Mina continuen sent sensiblement diferents, de la resta de CSMIJ presentem dues
opcions d’anàlisi, una amb tots els CSMIJ gestionats per l’IAPs i l’altra excloent el CSMIJ
de la Mina.
Taula 5 – Comparació indicadors epidemiològics dels CSMIJs
CSMIJs
IAPs

(exclòs La Mina)

CSMIJs RM.
Barcelona

CSMIJs
Catalunya

9,83

9,77

15,72

15,14

Incidència atesa

25,53

25,38

15,65

15,09

Prevalença atesa

40,83

38,28

34,54

33,84

276,51

273,23

261,74

243,48

Indicadors
Relació successives /primeres

Freqüentació

CSMIJs IAPs

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs i CatSalut

Així doncs, es pot observar que:
1.

la relació de visites successives/ primeres és gairebé un 35% inferior en els CSMIJ
gestionats per l’IAPs, tant si ho comparem amb els CSMIJ de la Regió Metropolitana
de Barcelona (-37,46%), com amb el conjunt de Catalunya (-35,05%).

2.

la freqüentació, per contra, presenta uns resultats lleugerament superiors (5,64%
en relació a la Regió Metropolitana de Barcelona, i un 13,57% en relació a
Catalunya).

3.

la incidència atesa també és considerablement superior en relació a la Regió
Metropolitana de Barcelona (63,09%) o al conjunt de Catalunya (69,19%).
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4.

la prevalença atesa en els CSMIJs de l’IAPs és sensiblement superior tant en relació
a la Regió Metropolitana de Barcelona (18,22%) com en relació a Catalunya
(20,66%). Aquesta dada dona idea de la pressió assistencial d’aquests centres,
sobre tot si tenim en compte que, segons les recomanacions del PDSMiAd1, la
prevalença atesa s’hauria de situar en 30 i no en el 40,83 actual.

El gràfic 17 ens permet veure l’evolució d’aquests indicadors, en relació a l’any 2006
Gràfic 17 – Evolució dels indicadors epidemiològics en els CSMIJ gestionats per l’IAPs

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Finalment el gràfic 18 ens permet visualitzar, i comparar alhora, els diferents perfils
epidemiològics dels CSMIJs gestionats per l’IAPs amb la mitjana dels CSMIJ de la Regió
Metropolitana de Barcelona, i del global de Catalunya, i veure l’evolució en relació a l’any
anterior. Com es pot veure, el CSMIJ de La Mina presenta uns resultats sensiblement
diferents a la resta de CSMIJ, tant l’any 2006 com en el 2007, que probablement
indiquen i reflecteixen la complexa realitat sociodemogràfica del barri de la Mina.
Gràfic 18 – Comparació i evolució dels perfils epidemiològics dels CSMIJ (IAPs/
Metropolitana/ Catalunya)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs i CatSalut

1

Pla Director de Salut Mental i Addiccions (Capítol 7. Mapa Sanitari – pàg. 119) . Departament de Salut.
Generalitat de Catalunya (2006)
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Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA)

Centre de Salut Mental d’Adults de Sant Martí Sud
El Centre de Salut Mental d’Adults de Sant Martí Sud atén la població de les ABS de Vila
Olímpica, Ramon Turró, Poblenou i Besòs (veure distribució per franges d’edat i gènere, i
al gràfic 19 i a la taula 6).
Gràfic 19 – Distribució de la població assignada al CSMA Sant Martí Sud

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: CSB

Taula 6 – Població assignada al CSMA Sant Martí Sud
Franges d’edat
de 18 a 64 anys
< de 65 anys
POBLACIÓ TOTAL

Homes

Dones

total

32.424

30.883

63.307

6.494

9.508

16.362

38.918

40.391

79.669

Font de dades: Consorci Sanitari de Barcelona

Durant l’any 2007 el CSMA Sant Martí Sud ha visitat 2.617 pacients, i ha realitzat 11.092
visites, la qual cosa suposa un lleuger descens (10,49%) en relació a l’activitat realitzada
l’any anterior. L’evolució de l’activitat assistencial i els indicadors epidemiològics que han
generat, es reflecteixen al gràfic 20.
Gràfic 20 – Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMA Sant Martí
Sud

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
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El gràfic 21 ens mostra la classificació
diagnòstica dels pacients atesos al CSMA de
Sant Martí Sud durant l’any 2007, d’acord
amb la informació recollida i validada pel
CMBD-CSM.

Gràfic 21 – Classificació diagnòstica dels
pacients atesos al CSMA Sant Martí Sud

Com es pot veure, les agrupacions
diagnòstiques que destaquen són: els
trastorns afectius (23,6%), l’ansietat i
trastorns de personalitat (22,1%) i els
trastorns esquizofrènics i altres trastorns
relacionats (9,9%). Hi ha també un grup de
pacients considerable (23,8%) classificats
sota
la
categoria
“d’altres
afeccions
mentals”.
Del total de pacients atesos al CSMA de Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: CMBDSant Martí Sud, 647 tenen un dels 10 CSM (CatSalut)
diagnòstics inclosos en la classificació
nosològica de Trastorn Mental Sever (TMS), 309 compleixen els 3 criteris (diagnòstic,
anys d’evolució i gravetat clínica) dels quals 84 estan inclosos en programa (PAE-TMS),
la qual cosa representa una cobertura del 14,81% dels pacients que podrien ser tributaris
de PAE-TMS (veure gràfic 22).
Gràfic 22 – Programa PAE-TMS al CSMA Sant Martí Sud (cobertura i diagnòstics)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Segons les dades disponibles, el 89,83% de les primeres visites realitzades en el CSMA
venen derivades des de l’Equip d’Atenció primària (EAP). Altres procedències com la
directa o espontània (3,35%) o bé la derivada des del CSMIJ (0,67%) són poc rellevants
en el conjunt de l’activitat realitzada.
Durant l’any 2007 s’han derivat 73 pacients a altres recursos de la xarxa de salut mental
i addiccions la qual cosa ha suposat un increment del 28,07% en relació a les derivacions
realitzades l’any anterior.
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En el gràfic 23 es detalla la distribució
d’aquestes derivacions, de les quals se’n pot
destacar les realitzades al centre de dia de
referència
(41,10%),
a
les
unitats
d’internament a la comunitat (19,18%), al CAS
(16,44%) i a l’Hospital de Dia (12,33%).
El fet que durant l’any 2007 només s’hagin
derivat 73 pacients a altres recursos de la
xarxa especialitzada (2,79% del total de
pacients atesos), dona una idea aproximada del
grau de pressió assistencial que té el CSMA de
Sant Martí Sud.

Gràfic 23 – Derivació a altres recursos

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Durant l’any 2007 s’han donat 412 altes, que es distribueixen de la següent manera: 96
altes clíniques (23,30%), 32 altes amb indicació de retorn i seguiment a l’Equip d’atenció
primària de referència (7,77%), 18 altes per canvi de CSMA (4,37%) i 266 altes
administratives (64,56%).

Programa de collaboració amb la primària
Pel que fa a la implantació del programa de collaboració amb els EAP que té assignats, el
CSMA Sant Martí Sud ha realitzat 1.098 visites que es distribueixen tal com es descriu al
gràfic 24.

Gràfic 24 – Activitat del programa de collaboració amb la primària

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Del total de visites realitzades als EAPs, se n’han derivat 567 pacients al CSMA Sant Martí
Sud, la qual cosa significa que s’han derivat un 52,07% dels pacients visitats. El gràfic 25
mostra com es distribueixen aquestes derivacions.
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Gràfic 25 – Derivacions de visites al CSMA Sant Martí Sud

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Tal i com es pot observar en els gràfics, els EAP’s del Besòs i de Ramon Turró són els que
han generat més demanda d’atenció. Pel que fa a les derivacions l’EAP del Besòs és el
que ha generat més derivacions al CSMA (tant en nombre absolut com en pes relatiu).
El gràfic 26 mostra els perfils diagnòstics dels diferents casos derivats al CSMA. Com es
pot observar, hi ha força heterogeneïtat en la distribució, tot i que destaquen, per la seva
prevalença els trastorns depressius i els d’ansietat.
Gràfic 26 – Orientació diagnòstica dels casos derivats al CSMA Sant Martí Sud

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Finalment, el CSMA de Sant Martí Sud compta amb un equip de 12 professionals (409
hores setmanals), per al desenvolupament de la seva tasca assistencial (veure gràfic 27).

Memòria anual d’activitat de l’IAPs – 2007 - 25

Gràfic 27 – Recursos Humans del CSMA Sant Martí Sud

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Centre de Salut Mental d’Adults de Sant Martí Nord
El Centre de Salut Mental d’Adults de Sant Martí Nord atén la població de les ABS del
Clot, Sant Martí, La Pau i Verneda Sud (veure distribució per franges d’edat i gènere, i al
gràfic 28 i a la taula 7).
Gràfic 28 – Distribució de la població assignada al CSMA Sant Martí Nord

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: CSB

Taula 7 – Població assignada al CSMA Sant Martí Nord
Franges d’edat
de 18 a 64 anys
< de 65 anys
POBLACIÓ TOTAL

Homes

Dones

total

26.084

26.796

52.880

6.802

9.615

16.417

32.886

36.411

69.297

Font de dades: Consorci Sanitari de Barcelona

Durant l’any 2007 el CSMA Sant Martí Nord ha atès 3.221 pacients i ha realitzat 17.656
visites, la qual cosa ha suposat un increment del 49,25% sobre l’activitat realitzada l’any
2006. L’evolució de l’activitat assistencial i els indicadors epidemiològics que han generat,
es reflecteixen al gràfic 29.
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Gràfic 29 – Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMA Sant Martí
Nord

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Segons les dades disponibles la totalitat de les primeres visites realitzades al CSMA de
Sant Martí Nord venen derivades des de l’Equip d’Atenció Primària (EAP).
Del total de pacients atesos al CSMA de Sant Martí Nord, 1.500 tenen un dels 10
diagnòstics inclosos en la classificació nosològica de Trastorn Mental Sever (TMS);
d’aquests, 300 compleixen els 3 criteris de TMS (diagnòstic, anys d’evolució i gravetat
clínica) , dels quals 60 estan inclosos en Programa (PAE-TMS), la qual cosa representa
una cobertura del 20% dels pacients que podrien ser tributaris de PAE-TMS (veure gràfic
30).
Gràfic 30 – Programa PAE-TMS al CSMA Sant Martí Nord (cobertura i diagnòstics)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Finalment, en el gràfic 31 es detallen les derivacions que s’han realitzat a altres recursos
de la xarxa de salut mental i addiccions, de les quals se’n pot destacar la derivació a les
unitats d’hospitalització d’aguts (68,4%) i als centres de dia (24,6%) del total de les
derivacions fetes (n=114).
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El fet que durant l’any 2007 només s’hagin
derivat 114 pacients a altres recursos de la
xarxa especialitzada (3,54% del total de
pacients atesos), dóna una idea aproximada del
grau de pressió assistencial del CSMA de Sant
Martí Nord.

Gràfic 31– derivació a altres recursos

Durant l’any 2007 s’han donat d’alta 90
pacients, amb la indicació de retorn i seguiment
a l’Equip d’atenció primària de referència.
Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Programa de collaboració amb la primària
Pel que fa a la implantació del programa de collaboració amb els EAP que té assignats, el
CSMA Sant Martí Nord ha realitzat 1.248 visites que es distribueixen tal com es descriu al
gràfic 32.

Gràfic 32 – Activitat del programa de collaboració amb la primària

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Tal i com es pot veure en els gràfics, l’ABS que genera més activitat és la del Clot
(34,21%). Es constata també un increment de les visites urgents i preferents sobre el
total de visites fetes als EAPs, fins arribar gairebé al 40% de l’activitat realitzada (l’any
2006 les visites urgents i preferents se situaven al voltant del 30%).
Finalment, el CSMA de Sant Martí Nord compta amb un equip de 13 professionals (404
hores setmanals), per al desenvolupament de la seva tasca assistencial (veure gràfic 33).
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Gràfic 33 – Recursos Humans del CSMA Sant Martí Nord

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

CSMA Maragall
El Centre de Salut Mental d’Adults de Maragall funciona com una consulta perifèrica del
CSMA de Sant Martí Nord i atén la població de les ABS dels Encants i Camp de l’Arpa
(veure distribució per franges d’edat i gènere, i al gràfic 34 i a la taula 8).
Gràfic 34 – Distribució de la població assignada al CSMA Maragall

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: CSB

Taula 8 – Població assignada al CSMA Maragall
Franges d’edat
de 18 a 64 anys
< de 65 anys
POBLACIÓ TOTAL

Homes

Dones

total

13.709

14.371

28.080

3.184

4.820

8.004

16.893

19.191

36.084

Font de dades: Consorci Sanitari de Barcelona

Durant l’any 2007 el CSMA Maragall ha visitat 1.250 pacients, i ha realitzat 5.207 visites,
la qual cosa ha suposat un increment del 45,84% sobre l’activitat realitzada l’any 2006.
L’evolució de l’activitat assistencial i els indicadors epidemiològics que han generat, es
reflecteixen al gràfic 35.
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Gràfic 35 – Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMA Maragall

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Segons les dades disponibles la totalitat de les primeres visites realitzades al CSMA
Maragall venen derivades des de l’Equip d’Atenció Primària (EAP).
Del total de pacients atesos al CSMA Maragall, 990 tenen un dels 10 diagnòstics inclosos
en la classificació nosològica de Trastorn Mental Sever (TMS); d’aquests, 231 compleixen
els 3 criteris de TMS (diagnòstic, anys d’evolució i gravetat clínica), dels quals 44 estan
inclosos en Programa (PAE-TMS), la qual cosa representa una cobertura del 19,05% dels
pacients que podrien ser tributaris de PAE-TMS (veure gràfic 36).
Gràfic 36 – Programa PAE-TMS al CSMA Maragall (cobertura i diagnòstics)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Gràfic 37– derivació a altres recursos

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Finalment, en el gràfic 37 es detallen les
derivacions que s’han realitzat a altres recursos
de la xarxa de salut mental i addiccions.
El fet que durant l’any 2007 només s’hagin
derivat 65 pacients a altres recursos de la xarxa
especialitzada (4,26% del total de pacients
atesos), dóna una idea aproximada del grau de
pressió assistencial del CSMA Maragall. Durant
l’any 2007 el CSMA Maragall no ha donat d’alta
cap pacient.
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Programa de collaboració amb la primària
Pel que fa a la implantació del programa de
collaboració amb els EAPs que té assignats, el
CSMA Maragall ha realitzat 632 visites, que es
distribueixen tal com es descriu al gràfic 38.

Gràfic 38 – Activitat del programa de
collaboració amb la primària

Com es pot observar durant l’any 2007 no s’han
generat visites urgents, i la majoria han estat
visites ordinàries.
Malauradament, per problemes amb el sistema
d’informació, no disposem de la informació
Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
desagregada per ABS, ni del nombre de
derivacions realitzades al CSMA Maragall ni de l’orientació diagnòstica de les visites
derivades.
Finalment, el CSMA Maragall compta amb un equip de 6 professionals (210 hores
setmanals), per al desenvolupament de la seva tasca assistencial (veure gràfic 39).
Gràfic 39 – Recursos Humans del CSMA Maragall
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Centre de Salut Mental d’Adults La Mina
El Centre de Salut Mental d’Adults La Mina atén la població de l’ABS de Sant Adrià del
Besòs 2, del municipi de Sant Adrià del Besòs (veure distribució per franges d’edat i
gènere, a la taula 9 i al gràfic 40).
Taula 9 – Població assignada al CSMA la Mina
Franges d’edat

Homes

Dones

total

de 18 a 64 anys

4.792

4.632

9.424

< de 65 anys

1.041

1.452

2.493

POBLACIÓ TOTAL

5.833

6.084

11.917

Font de dades: Consorci Sanitari de Barcelona
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Gràfic 40 – Distribució de la població assignada al CSMA La Mina

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: CSB

Durant l’any 2007 el CSMA La Mina ha visitat 3.250 pacients i ha realitzat 8.121 visites,
la qual cosa ha suposat un lleuger descens del 7,02% sobre l’activitat realitzada l’any
2006. L’evolució de l’activitat assistencial i els indicadors epidemiològics que han generat,
es reflecteixen al gràfic 41.
Gràfic 41 – Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMA La Mina

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Segons les dades disponibles, la totalitat de les primeres visites realitzades al CSMA La
Mina han estat derivades per l’EAP.
Gràfic 42 – Programa PAE-TMS al CSMA La Mina (cobertura i diagnòstics)
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Del total de pacients atesos al CSMA Maragall, 308 tenen un dels 10 diagnòstics inclosos
en la classificació nosològica de Trastorn Mental Sever (TMS); d’aquests, 153 compleixen
els 3 criteris de TMS (diagnòstic, anys d’evolució i gravetat clínica), dels quals 36 estan
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inclosos en Programa (PAE-TMS), la qual cosa representa una cobertura del 23,53% dels
pacients que podrien ser tributaris de PAE-TMS
(veure gràfic 42).
Gràfic 43 – derivació a altres recursos
Finalment, en el gràfic 43 es detallen les
derivacions que s’han realitzat a altres
recursos de la xarxa de salut mental i
addiccions. El fet que durant l’any 2007 només
s’hagin derivat 58 pacients a altres recursos de
la xarxa especialitzada (1,78% del total de
pacients atesos), dóna una idea aproximada
del grau de pressió assistencial del CSMA La
Mina. Durant l’any 2007 el CSMA La Mina ha
donat l’alta clínica a 52 pacients.
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Programa de collaboració amb la primària
Gràfic 44 – Activitat del programa de
collaboració amb la primària

Pel que fa a la implantació del programa de
collaboració amb l’EAPs que té assignat, el
CSMA La Mina ha realitzat 496 visites, que es
distribueixen tal com es descriu al gràfic 44.
Com es pot observar durant l’any 2007 la
major part de les visites fetes a l’EAP han estat
ordinàries mentre que les visites urgents no
han arribat al 4% de l’activitat realitzada.

En el transcurs de l’any 2007, 52 pacients han
estat derivats a l’EAP per a fer el seu
seguiment. Malauradament, per problemes
amb el sistema d’informació, no disposem de la
Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
informació sobre el nombre de derivacions
realitzades al CSMA La Mina de l’orientació diagnòstica de les visites derivades.
Finalment, el CSMA La Mina compta amb un equip de 8 professionals, algun d’ells
compartit amb el CSMIJ La Mina (216 hores setmanals), per al desenvolupament de la
seva tasca assistencial (veure gràfic 45).
Gràfic 45 – Recursos Humans del CSMA La Mina

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
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Anàlisi comparativa de l’activitat dels CSMA gestionats per l’IAPs
Si realitzem una anàlisi més detallada dels diferents indicadors epidemiològics dels CSMA
gestionats per l’IAPs, ens trobem amb la situació següent:


Relació successives – primeres (visites successives/ primeres visites): L’any
2007 s’han reduït les diferències en aquest indicador i el rang oscilla entre les
11,02 (CSMA Maragall) fins a les 15,37 (CSMA La Mina).



Incidència (primeres visites/ població assignada) x 1.000 hab: L’any 2007 s’han
incrementat les diferències en el valors d’aquest indicador, el rang del qual
oscilla entre el 9,42 (CSMA Sant Martí Sud) fins al 41,62 (CSMA La Mina).



Prevalença atesa (pacients atesos /població assignada) x 1.000 hab: L’any 2007
s’han reduït les diferències en aquest indicador i el rang oscilla entre el 33
(CSMA Sant Martí Sud) fins al 272,72 (CSMA La Mina).



Freqüentació (total visites /població assignada) x 1.000 hab: L’any 2007 s’han
reduït les diferències en aquest indicador i el rang oscilla entre el 149,28 (CSMA
Sant Martí Sud) fins al 681,46 (CSMA La Mina).

Tal com es pot observar el CSMA de La Mina se situa sempre en la part alta del rang i
amb uns resultats força diferents a la resta de CSMAs de l’IAPs, que probablement
reflecteix la situació social complexa de la població del barri, però que distorsiona els
resultats dels indicadors globals de la zona de referència de l’IAPs. La taula 10 presenta
els indicadors agregats, i permet fer les comparacions amb dues opcions d’anàlisi, una
amb tots els CSMA gestionats per l’IAPs, i l’altra excloent el CSMA de la Mina.
Taula 10 – Comparació indicadors epidemiològics dels CSMAs
CSMAs
IAPs

(exclòs La Mina)

CSMAs RM.
Barcelona

CSMAs
Catalunya

Relació successives /primeres

13,09

12,67

18,95

17,12

Incidència atesa

16,32

14,69

9,10

9,27

Prevalença atesa

53,98

39,87

28,25

27,88

229,85

200,82

181,55

168,01

Indicadors

Freqüentació

CSMAs IAPs

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs i CatSalut

Així doncs, es pot observar que:
1.

la relació de visites successives/ primeres és sensiblement inferior en els CSMA
gestionats per l’IAPs, tant si ho comparem amb els CSMA de la Regió Metropolitana
de Barcelona (-30,46%), com amb el conjunt de Catalunya (-23,55%).

2.

la freqüentació, per contra, presenta uns resultats sensiblement superiors (26,66%
en relació als CSMA de la Regió Metropolitana de Barcelona, i un 36,87% en relació
a Catalunya).

3.

la incidència atesa també és considerablement superior en relació als CSMA de la
Regió Metropolitana de Barcelona (79,38%) o al conjunt de Catalunya (76,05%).
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4.

la prevalença atesa en els CSMAs de l’IAPs gairebé duplica la registrada en els
CSMAs de la Regió Metropolitana de Barcelona (91,10%) com la del conjunt de
Catalunya (93,64%). Aquesta desviació es redueix a la meitat si la comparació es
fa excloent la informació corresponent al CSMA de la Mina, pels motius indicats
anteriorment). Malgrat tot, aquesta dada fa palesa la pressió assistencial d’aquests
centres, sobre tot si tenim en compte que, segons les recomanacions del PDSMiAd2,
la prevalença atesa s’hauria de situar en 30 (per 1.000 hab) i no en el 53,98 actual.

El gràfic 46 ens permet veure l’evolució 2006 – 2007 d’aquests indicadors agregats.
Gràfic 46 – Evolució dels indicadors epidemiològics dels CSMA gestionats per l’IAPs

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

El gràfic 47 ens permet comparar els diferents perfils epidemiològics dels CSMIJs
gestionats pel l’IAPs amb la mitjana dels CSMIJ de la RM de Barcelona, i de Catalunya, i
veure’n l’evolució en relació a l’any anterior.
Gràfic 47 – Perfils epidemiològics dels CSMA (IAPs /Metropolitana /Catalunya)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

2

Pla Director de Salut Mental i Addiccions (Capítol 7. Mapa Sanitari – pàg. 119) . Departament de Salut.
Generalitat de Catalunya (2006)
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Programes Especials

EMSE
L’equip EMSE és un servei especialitzat de consulta i atenció a les persones amb
trastorns psiquiàtrics, composat per 2 psiquiatres i 2 infermers, que complementa i dona
suport al Servei coordinador d’urgències 061 a la ciutat de Barcelona, i des de mitjans
2007 a les ciutats de l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat.
Durant l’any s’ha actuat en
248 alertes, la qual cosa ha
suposat un lleuger increment
en relació a les alertes de l’any
2006, que permet situar-se
gairebé en el mateix volum
d’alertes de l’any 2005 (veure
gràfic 48).
Aquestes alertes han generat,
durant l’any 2007, 312 visites
a
domicili,
223
visites
ambulatòries i 2.995 atencions
telefòniques (veure gràfic 49).

Gràfic 48 – Evolució de les alertes ateses per l’EMSE

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Gràfic 49 – Evolució de l’activitat assistencial de l’EMSE

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Tal i com es pot observar en el gràfic 49, durant l’any 2007 s’ha incrementat en un
7,39% l’activitat global de l’EMSE. Aquest increment es distribueix de la manera següent:


55,22% pel que fa a l’activitat domiciliària,



8,25% en l’activitat ambulatòria, i



3,99% en l’atenció telefònica.
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El gràfic 50 ens mostra, d’una manera més detallada, l’activitat realitzada per l’EMSE
durant l’any 2007, amb la distribució de les gestions realitzades i l’orientació de derivació
al recurs més adient de la xarxa sanitària.
Gràfic 50 – Activitat assistencial de l’EMSE - 2007

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

El gràfic 51 ens mostra el perfil assistencial
arran de l’estimació diagnòstica dels pacients
atesos per l’EMSE.
Així mateix el gràfic 52 ens mostra l’evolució
dels perfils diagnòstics dels pacients que han
sollicitat la intervenció de l’EMSE. Podem veure
doncs que ha disminuït el pes dels pacients
amb esquizofrènia i altres psicosis (53,7% vs
67,1%) i per contra han augmentat les
demandes dels pacients amb trastorns de
personalitat (5% vs 9,5%) i amb trastorns
cognoscitius (6% vs 8,8%). Finalment han
incrementat també el nombre de pacients amb
altres diagnòstics (inespecífics i/o ajornats).

Gràfic 51– Estimació diagnòstica dels
pacients atesos per l’EMSE

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Gràfic 52 – Evolució del patró diagnòstic dels pacients atesos per l’EMSE

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
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PAIGUM
El Programa d’atenció integral a la Guàrdia Urbana (PAIGUM) és un programa de
prevenció, suport i atenció que ha creat l’Ajuntament de Barcelona per a la policia
municipal, en collaboració amb l’IMAS i l’IAPs. Els objectius principals del programa són:


Prevenir la presència dels trastorns mentals i les alteracions psicològiques en el
Cos de la Guàrdia Urbana de la ciutat de Barcelona,



Assistir i tractar els trastorns psicològics i psicopatològics dels Guàrdies Municipals,



Fer prevenció i formació en Riscos Laborals que motivin patologia psiquiàtrica



Reduir les repercussions de l’estrès laboral amb l’objectiu de disminuir riscos de
desenvolupar problemes psicològics i/ o problemes relacionats amb el consum de
substàncies.



Coordinació amb els Serveis de Salut Laboral amb l’objectiu de prevenció de riscos
psicosocials i de discapacitats laborals.



Participar en els processos de selecció de personal.

El Programa PAIGUM ha atès 244 pacients durant l’any 2007. L’activitat realitzada durant
aquest any és de 41 primeres visites3 i 959 visites successives, la qual cosa suposa una
ràtio de 23,39 successives/ primeres, però si comparem aquesta activitat amb la de l’any
2006 veurem que s’ha produït un descens del 14%. Probablement aquest descens de
l’activitat té a veure amb l’elevat nombre d’abandonaments que s’han produït (24,7%
dels pacients atesos).
El gràfic 53 ens mostra l’evolució de l’activitat del programa PAIGUM així com els
diagnòstics de les primeres visites realitzades durant l’any 2007.
Gràfic 53 – Evolució activitat assistencial del Programa PAIGUM

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

3

S’han considerat primeres visites només les realitzades pel psiquiatra. La resta de visites realitzades pels
altres professionals del Programa PAIGUM (psicòleg i infermeria) s’han comptabilitzat com a visites successives.
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Gràfic 54 – Situació dels pacients atesos
en el Programa PAIGUM

Del total de professionals atesos en el
programa, un 73% són homes, l’edat mitjana
dels pacients se situa en els 46 anys (amb un
rang que va dels 28 als 61 anys), i amb una
mitjana de servei a la GU de 22 anys.
El gràfic 54 ens mostra la situació dels
pacients atesos en el programa PAIGUM.
Així doncs podem veure que, a finals de l’any
2007, un 36% dels pacients continuaven en
tractament, un 16,9% han estat donats d’alta
mèdica, i un 24,7% han abandonat el
tractament.

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Finalment, durant l’any 2007 s’ha aprovat la realització de l’estudi pilot “Factors
relacionats amb la Qualitat de Vida de les persones ateses en el Programa
d’Atenció Integral al Guardia Urbà Malalt (PAIGUM)”.

PRE-B
El Programa de salut mental de suport emocional als bombers de Barcelona (PRE-B) és
un programa de prevenció, suport i atenció que ha creat l’Ajuntament de Barcelona per
als bombers , en collaboració amb l’IMAS i l’IAPs, i que té com a objectius principals:


Prevenir la presència dels trastorns mentals i les alteracions psicològiques en el
Cos de Bombers de la ciutat de Barcelona,



Assistir i tractar els trastorns psicològics i psicopatològics dels professionals del Cos
de Bombers de la ciutat de Barcelona i del seu entorn familiar,



Fer prevenció i formació en Riscos Laborals que motivin patologia psiquiàtrica,



Reduir les repercussions de l’estrès laboral dels bombers amb l’objectiu de
disminuir riscos de desenvolupar problemes psicològics i/ o problemes relacionats
amb el consum de substàncies,



Coordinació amb els Serveis de Salut Laboral amb l’objectiu de prevenció de riscos
psicosocials i de discapacitats laborals.



Participar en els processos de selecció de personal del Cos de Bombers de la ciutat
de Barcelona.
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Gràfic 55 – Evolució activitat assistencial del Programa PRE-B

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

El Programa PRE-B ha atès, durant l’any 2007, 22 pacients, que han generat 32 primeres
visites i 159 visites successives, la qual cosa suposa una ràtio de 4,96 successives
/primeres. Si comparem aquesta activitat amb la realitzada l’any anterior veiem que s’ha
produït un increment del 73,64%.
Pel que fa a l’absentisme, hi ha hagut 2 sollicituds de primera visita no presentada, i 31
visites successives no presentades. El gràfic 55 ens mostra l’evolució de l’activitat
assistencial del Programa PRE-B, així com la distribució diagnòstica dels pacients atesos
durant l’any 2007.

ONCOPSIQUIATRIA
Aquest programa forma part d’una iniciativa conjunta de l’Institut Català d’Oncologia
(ICO) i l’IMAS - IAPs per tal de donar una assistència específica psicooncològica als
pacients de càncer, i famílies a la xarxa hospitalària del IMAS (Hospital del Mar i Hospital
de l’Esperança). La missió del programa és:


la identificació i tractament de la clínica psiquiàtrica i neuropsiquiàtrica als pacients
de càncer.



avaluar el patiment psicològic i els factors emocionals que poden afectar la
percepció de la malaltia oncològica i l’adherència al tractament.



realitzar les intervencions directes o indirectes que es precisen per tal d’aconseguir
el millor nivell de funcionament del pacient i la màxima qualitat de vida possible.



coordinar-se amb els diferents serveis mèdics implicats.



Participar en la docència i en programes divulgatius.

L’activitat assistencial del Programa d’Oncopsiquiatria es distribueix en consultes
externes i interconsulta hospitalària, que es realitza tant a l’Hospital del Mar com a
l’Hospital de l’Esperança.
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Gràfic 56 – Evolució activitat assistencial del
Programa d’Oncopsiquiatria

Durant l’any 2007 s’han atès 264
pacients en el
marc del Programa
d’Oncopsiquiatria, la qual cosa ha
suposat un increment del 23,94% sobre
el total de pacients atesos durant l’any
2006.
Pel que fa a la consulta externa s’han
realitzat 116 primeres visites i 448
visites successives, la qual cosa suposa
una ràtio de 3,86 successives /primeres.
El total de visites fetes en consultes
externes és de 564, la qual cosa ha
suposat un increment del 20,77% sobre
el total de visites realitzades durant
l’any 2006.

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

El gràfic 56 ens mostra com ha
evolucionat aquesta activitat en relació a
l’any 2006.

La distribució diagnòstica dels 264 pacients atesos en l’àmbit del Programa
d’Oncopsiquiatria, ja sigui a l’Hospital del Mar com a l’Hospital de l’Esperança, queda
reflectida al gràfic 57.
Gràfic 57 – Distribució diagnòstica dels pacients del Programa d’Oncopsiquiatria

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

PAMEM
Aquest programa, iniciat al mes de març del 2007, forma part d’una iniciativa conjunta
de l’Institut de Prestacions d’assistència mèdica al personal municipal (PAMEM) i l’IMAS IAPs per tal de donar una assistència específica als funcionaris de l’Ajuntament de
Barcelona.
Aquesta assistència es presta mitjançant un psiquiatre i un psicòleg, amb dedicació
parcial i es desenvolupa en les dependències del PAMEM.
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Durant aquest 9 mesos s’han realitzat un total de 510 visites, que es distribueixen de la
manera següent (veure gràfic 58):


consulta de psiquiatria (387 visites totals): 147 primeres i 240 successives.



consulta de psicologia (123 visites totals): 39 primeres i 84 successives.

Gràfic 58 – Activitat assistencial del Programa
d’atenció al PAMEM

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
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3.2. Atenció hospitalària
Urgències psiquiàtriques
L’IAPs disposa de dos punts d’atenció a les urgències psiquiàtriques, l’un situat a
l’Hospital del Mar, amb 3 boxs i l’altre al Centre FÒRUM, amb 2 boxs, per atendre
indistintament la població dels districtes de Ciutat Vella, Sant Martí i Sant Andreu, de la
ciutat de Barcelona, i el barri de la Mina, de Sant Adrià del Besòs.
Entre els dos serveis s’han atès un total
de 6.249 urgències psiquiàtriques, amb
un
promig
de
17,12
urgències
psiquiàtriques ateses. Això representa un
increment del 4,90% sobre el total
d’urgències realitzades l’any 2006 (veure
gràfic 59).

Gràfic 59 – Evolució activitat
psiquiàtriques de l’IAPs

urgències

Si
ho
analitzem
desagregadament,
l’Hospital del Mar ha atès un promig de
8,17 urgències diàries, mentre que al
Centre FÒRUM el promig és de 8,94
urgències
diàries.
Aquesta
activitat
d’urgències ha generat 1.145 ingressos
hospitalaris (veure gràfic 60).
De l’anàlisi d’aquestes dades es constata
una certa diferenciació en l’organització
funcional
de
les
dues
unitats
d’hospitalització.
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Així doncs, mentre que a l’Hospital del Mar una part considerable dels ingressos són
programats (un 12,66% des del CAS, o un 0,63% des de CCEE) o bé derivats d’altres
serveis del propi hospital (11,39%), al Centre FÒRUM gairebé tots els ingressos passen
per una valoració prèvia del servei d’urgències (88,92% dels ingressos hospitalaris).
Gràfic 60– Urgències vs. Ingressos hospitalaris

Si ho comparem amb l’any 2006, si
que podem observar però un lleuger
canvi de tendència tant a l’Hospital
del Mar com al Centre FÒRUM,
probablement com a conseqüència
de
l’obertura
de
la
Unitat
d’hospitalització de Patologia Dual a
mitjans de setembre. Això es pot
constatar, per exemple, en el
descens de les derivacions a les
unitats d’aguts de psiquiatria fetes
des del CAS de la Barceloneta (del
35,04% al 12,66%).

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS

Memòria anual d’activitat de l’IAPs – 2007 - 43

Accessibilitat
Quan s’analitza l’activitat dels serveis
d’urgències, en funció de la procedència
dels pacients atesos, veiem que el Centre
FÒRUM té consolidada la seva capacitat
d’atracció sobre els sectors de referència
(83,98%
vs.
16,02%),
mentre
que
l’Hospital del Mar (63,69% vs. 36,31%) té
una procedència més diversificada (veure
gràfic 61).
Si ens centrem exclusivament en els
sectors de referència (veure gràfic 62), es
constata que l’Hospital del Mar exerceix una
major atracció sobre la població del
districte de Ciutat Vella (28,27%) i de Sant
Martí Sud (18,12%), mentre que en el
Centre FÒRUM el pes recau sobre la
població del districte de Sant Andreu
(26,59% de les urgències ateses).

Gràfic 61 – Urgències ateses
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Pel que fa a les urgències ateses de fora del sector de referència, tant en el cas de
l’Hospital del Mar com en el Centre FÒRUM, el volum més important correspon a pacients
d’altres districtes de la ciutat de Barcelona (22,68% Hospital del Mar vs. 9,01% Centre
FÒRUM).
Gràfic 62 – Urgències ateses dels sectors de referència, segons el punt d’atenció

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS

Finalment, a l’Hospital del Mar destaquen les urgències de pacients d’altres regions
sanitàries (1,44%) o de la resta d’Espanya (3,05%), segurament com a conseqüència de
ser un hospital general, i també per la seva ubicació geogràfica a la ciutat (zona turística)
que fa que atengui més transeünts, o població passavolant o itinerant. Per contra, en el

Memòria anual d’activitat de l’IAPs – 2007 - 44

Centre FORUM, l’atenció de població d’altres Regions Sanitàries o de la resta de l’Estat no
arriba al 3% (2,6%).
La Taula 11 reflecteix l’índex de freqüentació dels serveis d’urgències psiquiàtriques de
l’IAPs, durant l’any 2007, segons la procedència dels pacients.
Taula 11 – Índex de freqüentació d’urgències, per districte de procedència
ÍNDEX DE FREQÜENTACIÓ

H. Mar

C.FÒRUM

IAPs

Ciutat Vella

8,61

4,38

12,99

Sant Martí (+ La Mina)

4,33

7,04

11,38

Sant Andreu

1,33

6,81

8,14

total districtes referència

4,42

6,37

10,78

altres urgències

2,52

1,22

3,73

6,93

7,58

14,52

ÍNDEX DE FREQÜENTACIÓ GLOBAL
Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Motiu de la urgència
De l’anàlisi de l’activitat realitzada pels serveis d’urgències psiquiàtriques de l’IAPs se’n
desprèn que hi ha una certa diferència en el patró de les urgències que s’atenen. Així
doncs mentre a l’Hospital de Mar els trastorns que generen més freqüentació són els
d’ansietat (22,68%) seguits per les esquizofrènies (19,16%), al Centre FÒRUM ho són les
esquizofrènies (21,08%) i els trastorns afectius (17,65).
En els gràfics 63 i 64 es pot veure el pes dels diferents trastorns i el detall dels
diagnòstics segons el punt d’atenció.
Gràfic 63 – Patró diagnòstic de les urgències, segons el punt d’atenció

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
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Gràfic 64 –Urgències ateses, segons diagnòstic i punt d’atenció

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS

El gràfic 65 reflecteix quins han estat els agents derivadors als serveis d’urgències de
l’IAPs.
Gràfic 65 –Urgències ateses, segons derivant

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Segons aquestes dades es pot observar l’Hospital del Mar i el Centre FÒRUM han iniciat
un procés d’homogeneització pel que fa als agents derivants. Així doncs podem observar
que la demanda espontània és força similar (61,61% al Centre FÒRUM vs. 64,52% a
l’Hospital del Mar) i que contrasta amb les dades de l’any 2006 en que la demanda
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espontània de les urgències de l’Hospital del Mar era del 87%. Així mateix en el Centre
FÒRUM tenen un major pes les derivacions des dels CSM (9,01% vs 3,62%) %) i les
fetes des dels Equips d’Atenció Primària (4,23% vs. 0,97%). Per contra a l’Hospital del
Mar aquest any han tingut més pes les derivacions des d’altres dispositius (29,35% vs.
22,98.

Hospitalització psiquiàtrica d’aguts
L’IAPs disposa de 84 llits de psiquiatria d’aguts per atendre la població adulta dels
districtes de Ciutat Vella, Sant Martí i Sant Andreu, de la ciutat de Barcelona, i el barri de
la Mina de Sant Adrià del Besòs (430.435 habitants, segons el RCA – 2006), distribuïts
en dos punts d’atenció (Hospital del Mar: 10 llits – Centre FÒRUM: 74 llits4). L’activitat
hospitalària de l’IAPs durant l’any 2007 i els indicadors assistencials queden reflectits a la
taula 12.
Taula 12 – Indicadors assistencials de l’hospitalització psiquiàtrica (2007)
Indicadors

H. Mar

C. FÒRUM

IAPs

Nombre de pacients atesos

146

918

1.064

Nombre d’altes

158

1.020

1.174

Estades realitzades

3.510

25.133

28.643

EM

22,22

24,64

24,31

3,67

23,70

27,37

Índex d’ocupació

96,16

93,05

93,42

Índex de rotació

15,80

13,78

14,02

Reingressos abans de 30 dies

4

57

61

Reingressos abans de 90 dies

4

82

86

Total reingressos

8

139

147

Taxa de reingressos als 30 dies

2,53

5,59

5,18

Taxa de reingressos als 90 dies

2,53

8,04

7,30

Taxa global de reingressos

5,06

13,63

12,48

28

626

654

2

45

47

17,72

61,37

55,52

7,14

7,19

7,19

Taxa d’ingressos x 10.000 hab.

Nombre d’ingressos involuntaris
Ingressos involuntaris que passen a voluntaris
% ingressos involuntaris s/total altes
% pacients involuntaris que accepten el tractament
Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS

4

Des del setembre del 2007 el Centre FORUM ha reconvertit 11 llits d’aguts de psiquiatria en llits de Patologia
Dual, la qual cosa ha representat un reajustament en l’oferta assistencial que ofereix l’IAPs.

Memòria anual d’activitat de l’IAPs – 2007 - 47

Demanda
La procedència de la demanda d’hospitalització psiquiàtrica d’aguts a les unitats
d’hospitalització de l’IAPs (Hospital del Mar – Centre FÒRUM) queda reflectida en el gràfic
66. Cal fer constar que al Centre FÒRUM ingressen molts pacients procedents de les
urgències de l’Hospital del Mar, la qual cosa explicaria, en part, l’elevat percentatge de
les urgències procedents d’altres hospitals (11,4% H. Mar vs. 51% C.FÒRUM).
Gràfic 66 – Procedència de la demanda d’hospitalització IAPs (H.Mar vs C.FÒRUM)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS

Així doncs, si fem una anàlisi més detallada sobre la pressió d’urgències dels dos punts
d’atenció ens trobem que mentre l’Hospital del Mar té una pressió del 66,5% aquesta
pressió al Centre FORUM és del 91,5% (veure gràfic 67).
Gràfic 67 – Pressió d’urgències IAPs (H.Mar vs C.FÒRUM)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS

El gràfic 68 posa de manifest el grau d’atracció que exerceixen tant l’Hospital del Mar
com el Centre FÒRUM sobre els districtes de la ciutat de Barcelona que tenen assignats
per la territorialització dels recursos de la xarxa de salut mental.
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Gràfic 68 – Procedència territorial de la demanda d’hospitalització IAPs (H. Mar vs
C.FÒRUM)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS

Durant l’any 2007 tant l’Hospital del Mar com el Centre FÒRUM han incrementat
lleugerament el grau d’atracció de la demanda sobre els districtes o sectors de referència
(3,3 punts a l’Hospital del Mar i 2,7 punts al Centre FÒRUM). Cal destacar però, que el
Centre FÒRUM continua oferint un elevat grau d’atracció sobre el conjunt de districtes de
la ciutat de Barcelona (918 pacients atesos), tant els que té assignats com els que no. El
gràfic 69 reflecteix quina ha estat la derivació de les altes d’hospitalització d’aguts, tot
diferenciant els dos centres d’atenció.
Gràfic 69 – Derivació de la demanda d’hospitalització IAPs (H.Mar vs C.FÒRUM)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

De les 44 altes de l’Hospital del Mar derivades als centres de salut mental, 16 ho han
estat al CSMA de Ciutat Vella, 9 al CSMA de Sant Martí Sud, 9 al CSMA de Sant Andreu, i
3 al CSMA de Sant Martí Nord.
De les 548 altes del Centre FÒRUM que han estat derivades als centres de salut mental,
138 ho han estat al CSMA de Ciutat Vella, 133 al CSMA de Sant Andreu, 89 al CSMA de
Sant Martí Sud, 86 al CSMA de Sant Martí Nord, i 32 al CSMA Maragall.
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Perfil diagnòstic dels ingressos psiquiàtrics
La taula 13 presenta les característiques dels pacients atesos a les diferents unitats
d’hospitalització psiquiàtrica de l’IAPs. Com es pot observar a la taula, la mitjana d’edat
dels pacients ingressats a l’Hospital del Mar és lleugerament superior a la del Centre
FÒRUM, així com també a la resta d’hospitals de la Regió Metropolitana o del conjunt de
Catalunya.
Taula 13 – Característiques de les altes psiquiàtriques
H. Mar

C. FÒRUM

Regió Metropolitana

Catalunya

n

%

n

%

n

%

n

%

Homes

95

60,2

497

54,1

3.567

52,1

4.883

52,8

Dones

63

39,8

421

45,9

3.271

47,8

4.359

47,1

Mitjana d’edat

47,1 anys

42,8 anys

41,5 anys

41,6 anys

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

També s’observa un pes lleugerament superior pel que fa als homes ingressats, tant si
ho comparem amb el Centre FÒRUM com amb la resta de la regió Metropolitana o el
conjunt de Catalunya.
De l’anàlisi de l’activitat realitzada pels serveis d’hospitalització psiquiàtrica de l’IAPs se’n
desprèn que hi ha una clara diferència en el patró diagnòstic dels pacients atesos. Així
doncs mentre a l’Hospital de Mar tenen un pes rellevant els trastorns relacionats amb el
consum d’alcohol i altres drogues (més dels 45% de les altes), al Centre FÒRUM ho són
les esquizofrènies i els trastorns afectius (54,6% de les altes). En els gràfics 70 i 71 es
pot veure el pes dels diferents trastorns i el detall dels diagnòstics segons el punt
d’atenció.
Gràfic 70 – Perfil diagnòstic de les altes, segons el punt d’atenció

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Finalment cal fer constar que els pacients atesos a la sala de Psiquiatria de l’Hospital del
Mar (sala 09) han generat 159 demandes d’atenció d’altres serveis de l’hospital, és a dir,
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la totalitat del malalts atesos a psiquiatria han presentat comorbiditat somàtica, i han
estat tributaris d’atenció mèdico i/o quirúrgica.
Gràfic 71 – Altes psiquiàtriques, segons diagnòstic i punt d’atenció

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Hospital de Dia – Centre FÒRUM
L’Hospital de Dia ofereix un programa estructurat de tractament amb teràpies grupals,
individuals i familiars, en un entorn terapèutic, de recolzament i confiança, en un espai
on els pacients poden confrontar ¡, sense perill, les frustracions, les exigències i les
conductes dels altres. A través d’aquestes experiències els pacients poden arribar a
canviar els hàbits, i assolir formes de vida més sanes.

Accessibilitat
L’Hospital de Dia de l’IAPs atén, bàsicament, els pacients provinents del Centre FÒRUM,
de l’Hospital del Mar, dels CSMA de la zona d’influència de l’IAPs (Ciutat Vella, Sant Martí
i Sant Andreu) i de l’EMSE. Els pacients que s’han atès presenten, majoritàriament, les
característiques següents: pacients en crisi subaguda o en fase prodròmica de psicosi
esquizofrènica; pacients amb quadres afectius (trastorns bipolars, depressió, distímia);
pacients amb trastorn de la conducta relacionats amb la personalitat.
L’Hospital de Dia se’ls ofereix com alternativa a l’ingrés, o bé per escurçar el temps
d’estada a l’hospitalització convencional, o com a període de trànsit a l’externalització. Es
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consideren criteris d’exclusió de l’Hospital de Dia el consum d’alcohol i tòxics, el retard
mental moderat o greu, la discapacitat sensorial dels pacients, el deteriorament orgànic i
les conductes hetero o autolesives.

Demanda
L’Hospital de Dia de l’IAPs té 12 places i està ubicat en el Centre FÒRUM. Durant l’any
2007 s’han valorat 62 pacients, dels quals s’han acceptat 50 (80,65% dels pacients
valorats). A la taula 14 presentem l’evolució d’aquests indicadors de l’Hospital de Dia.
Taula 14 – Evolució indicadors assistencials de l’Hospital de Dia
Indicadors

2006

2007

Nombre de pacients avaluats

66

62

Nombre de pacients acceptats

50

50

Altes

53

51

1.786

1.769

33,7 dies

34,7 dies

Estades realitzades
EM
Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Con es pot observar a la taula durant l’any 2007 hi ha hagut un lleuger descens de
l’activitat assistencial (un -4% de les estades de l’any passat i -3% de les altes
realitzades).
Al gràfic 72 es pot veure quina és la procedència dels pacients avaluats a l’Hospital de
Dia segons sector i segons centre derivant.
Gràfic 72 – Pacients de l’Hospital de Dia, per sector i servei derivant

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Memòria anual d’activitat de l’IAPs – 2007 - 52

Del total d’altes realitzades 41 han estat per alta mèdica (81%), i 10 per alta
administrativa. Pel que fa als diagnòstics de les altes, la seva distribució queda reflectida
al gràfic 73.
Gràfic 73 – Distribució diagnòstica de les altes

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Finalment, el gràfic 74 presenta les
derivacions dels pacients que han estat
donats d’alta mèdica de l’Hospital de Dia.

Gràfic 74 – derivació a altres recursos

Com es pot observar els pacients que són
donats d’alta de l’Hospital de Dia estan
vinculats a la xarxa de salut mental i són
retornats majoritàriament al CSMA de
referència (63,4%)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Programa d’atenció a la crisi
El Centre FÒRUM disposa d’un programa específic per atendre la crisi, com alternativa a
l’hospitalització completa. Les característiques del programa són:


programa ambulatori de resposta ràpida. Es manté el suport familiar (família o
residència). S’hi destinen recursos terapèutics intensius que faciliten la vinculació
posterior al recurs més idoni.



Intervenció multidisciplinar. Es pretén estabilitzar el pacient a nivell mèdic,
psicològic i social.



Durada limitada. Són recursos, en certa mesura, extraordinaris, per tant han
d’estar a la disposició de la xarxa assistencial (no poden substituir als CSMA).
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Objectius
L’objectiu principal de l’atenció ambulatòria de la crisi és atendre el pacient agut, d’una
manera intensiva, protocolitzada, multidisciplinar i coordinada, en un període de temps
limitat (màxim dos mesos).
Per altra banda és pretén també contenir els ingressos i reingressos del pacient, agilitar
les altes, reincorporant els pacients de la Unitat d’Hospitalització al seu entorn socio /
familiar, i apropar els recursos a la població de forma òptima i coordinada i aconseguir
així mantenir els pacients el màxim de temps en el seu entorn habitual.

Perfil del pacient
Els pacients usuaris del programa presenten situacions clíniques diverses, caracteritzades
per una descompensació aguda, de caràcter preferentment reactiu. Cal però que el
pacient estigui disposat a collaborar en el tractament, que disposi d’un suport extern
(Família), que no tingui limitacions en l’autonomia personal, i que accepti voluntàriament
ser tractat.

Diagnòstics d’inclusió i/o exclusió
Els diagnòstics que s’inclouen en el Programa d’atenció a la crisi són: trastorns afectius,
trastorns psicòtics amb bona contenció familiar, trastorns de personalitat (impulsivitat,
dol), trastorns adaptatius. Se n’exclouen les demències, el retard mental i les addiccions.
Durant l’any 2007 han passat 285 pacients
pel programa d’atenció a la crisi. Aquests
pacients han generat l’activitat següent:
209 primeres visites i 2.037 visites
successives, la qual cosa ha suposat una
ràtio de successives/ primeres de 9,75.

Gràfic 75 – Evolució activitat del Programa
d’atenció a la crisi

Si comparem aquesta activitat amb la
realitzada l’any 2006 veurem que hi ha
hagut un increment del 9,72% sobre el
nombre total de visites fetes, sobretot pel
que fa a les primeres visites, la qual cosa
ha repercutit en la disminució de la ràtio
successives/primeres en un 11,68% (veure
gràfic 75).
Pel que fa a la procedència dels pacients
atesos en el Programa d’Atenció a la crisi Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
podem constatar que un 38,92% provenen
del CSMA de Sant Andreu, un 13,94% del CSMA Sant Martí Sud, un 7,70% del CSMA
Sant Martí Nord i un 4,73% del CSMA de Ciutat Vella. Cal destacar també que un 11,80%
dels pacients són de fora dels sectors de referència.
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Consulta externa
En l’àmbit de les consultes externes del Centre FÒRUM s’atenen aquells pacients amb
trastorns mentals greus d’alta complexitat, amb una estabilització clínica precària, i que
sovint han estat atesos en el programa d’atenció a la crisi, fent una funció de visites de
seguiment post-alta.
L’activitat realitzada durant aquest any 2007 ha estat de 32 primeres i 1.021 successives
(ràtio successives/ primeres de 31,91). Això ha suposat un increment del 12,26% de
l’activitat de seguiment post alta feta l’any 2006.

Consultes Externes (CCEE)
L’IAPs ofereix, en l’àmbit de les consultes externes, la intervenció dels professionals de la
psiquiatria i la salut mental en un equip multidisciplinar dedicat al diagnòstic i tractament
d’àrees de la medicina com són el dolor crònic, la fertilitat, l’obesitat mòrbida, la cirurgia
vascular, i l’emfisema pulmonar. Ofereix també consell psicofarmacològic en pacients
amb pluripatologia. L’activitat de les consultes externes s’estructura en diferents
dispensaris, on s’atenen individualitzadament aquells pacients que, per la seva
complexitat, precisen una atenció, psiquiàtrica o psicològica, altament especialitzada i
intensiva, més enllà de la que pot oferir actualment la xarxa de salut mental (CSMIJ o
CSMA).

Consultes Externes generals
Dins d’aquest àmbit de les consultes externes de l’Hospital del Mar s’han realitzat un total
de 3.215 visites durant l’any 2007, la qual cosa suposa un increment del 19,25% sobre
l’activitat realitzada l’any anterior (veure gràfic 76).
Gràfic 76 – Evolució de l’activitat assistencial de les Consultes Externes generals

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

La Consulta externa de psiquiatria disposa d’una àrea d’infermeria des d’on es realitzen
els controls de litèmia de la clínica del liti, es monitoritzen els efectes secundaris que es
puguin produir, i es fa activitat d’educació sanitària amb els pacients atesos.
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Consulta d’Ansietat
La Consulta d’Ansietat atén els pacients
amb diagnòstic de trastorns d’ansietat i/o
angoixa, i està vinculat a una línia de
recerca.

Gràfic 77 – Consulta d’Ansietat

L’equip assistencial que el desenvolupa està
format per un psiquiatra, un psicòleg i una
infermera.

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Durant l’any 2007, s’ha realitzat un total de
196 visites, la distribució de les quals queda
reflectida al gràfic 77.

Clínica del Dolor
És un programa de collaboració amb el Servei
d’Anestesiologia que s’inicia activament a partir
de l’abril de 2007.

Gràfic 78 – Activitat assistencial de la
Clínica del Dolor

La seva missió és donar una atenció integral i
multidisciplinar al pacient amb dolor no
oncològic.
L’activitat es desenvolupa un dia a la setmana a
la unitat de dolor ubicada a les consultes
externes de l’Hospital del Mar.
Durant aquest període s’han realitzat un total
de 91 visites (veure distribució en el gràfic 78).
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Consulta externa de Psiquiatria Infantil
Aquesta consulta es desenvolupa amb la collaboració del Servei de Pediatria i
actualment és una eina per complementar l’atenció integral que es realitza als CSMIJ del
nostre àmbit.
Consta d’una consulta de psiquiatria un dia a la setmana, i una de psicologia dos dies a la
setmana.
En aquest dispensari s’han realitzat un total de 434 visites, que es distribueixen de la
manera següent (veure gràfic 79):
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consulta de psiquiatria (256 visites totals): 27 primeres, 218 successives, i 11
interconsultes.



consulta de psicologia (178 visites totals): 12 primeres, 152 successives i 12
interconsultes.




Gràfic 79 – Activitat assistencial de la
Interconsulta de Psiquiatria Infantil
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Interconsulta psiquiàtrica
L’objectiu de la interconsulta psiquiàtrica és contribuir al diagnòstic i tractament de
situacions clíniques molt variades, com són les alteracions psicopatològiques
condicionades per malalties orgàniques, les reaccions psicològiques a la malaltia somàtica
i a l’hospitalització, i les alteracions somàtiques de trastorns psiquiàtrics.
Per a la realització de la interconsulta se
segueix el procediment següent: petició
d’interconsulta,
valoració
psiquiàtrica,
orientació diagnòstica, consell terapèutic,
seguiment del curs clínic i derivació
posterior al recurs adequat.

Gràfic
80
–
Serveis
d’interconsulta psiquiàtrica

demandants

Així doncs durant l’any 2007 i dins del
context
de
l’activitat
d’interconsulta,
l’Hospital del Mar ha requerit la intervenció
dels serveis de psiquiatra en 357
processos. Si ho comparem amb l’activitat
d’interconsulta de l’any 2006, s’ha produït
un lleuger descens del 4,55%.
Aquestes peticions les podem desglossar en
serveis mèdics i serveis quirúrgics (veure
gràfic 80).
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3.3

Atenció a les drogodependències
Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) de la Barceloneta

El CAS de la Barceloneta és un centre de referència per al districte de Ciutat Vella de la
ciutat de Barcelona (93.507 habitants >de 18 anys segons RCA 2006), tot i que també
atén població d’altres districtes de la ciutat, sobre tot de Sant Martí, i de fora de
Barcelona. La taula 15 reflecteix l’activitat assistencial i els indicadors epidemiològics
corresponents.
Taula 15 – Evolució de l’activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CAS
Barceloneta
Indicadors

2006

2007

Pacients atesos

577

587

Pacients actius

502

468

Primeres

123

159

86

84

209

243

Successives psiquiatre

2.693

2.490

Successives psicòleg

2875

Readmissions
Total primeres visites

Successives infermeria
Successives treball social

10.862

135
6

1.010

1.235

684

477

535

15.554

4.854

58

64

15.763

5.097

74,42

19,98

12,89

10,25

1,37

0,56

51,97

4,16

Relació successives treball social /primeres

5,91

2,81

Relació successives internista /primeres

2,28

2,20

Incidència atesa (per 1.000 hab.)

2,24

2,60

Prevalença atesa (per 1.000 hab.)

6,17

6,28

168,58

54,51

Successives internista i/o MFiC
Total visites successives
Teràpia grupal (pacients en teràpia grupal)
TOTAL VISITES
Relació successives /primeres (global)
Relació successives psiquiatre /primeres
Relació successives psicòleg/primeres
Relació successives infermeria /primeres

Freqüentació (per 1.000 hab.)
Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS
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L’any 2006 s’incloïen en les visites successives de psicòleg les visites de teràpia grupal.
L’any 2006 s’incloïen tots els procediments d’infermeria, excepte les dispensacions de Metadona, mentre que
al 2007 només es comptabilitzen les visites successives.

6
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El gràfic 81 ens mostra quina ha estat l’evolució d’aquesta activitat en el període 2002 –
2007, en funció de les diferents àrees assistencials.
Gràfic 81 – Evolució de l’activitat del CAS, per àrees assistencials (2002 – 2007)
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Àrea d’infermeria
Durant l’any 2007 l’activitat de l’àrea d’infermeria ha sofert un lleuger descens, (veure
gràfic 81). El gràfic 82 ens mostra l’evolució i la distribució dels procediments
d’infermeria més habituals, a banda de les visites de seguiment. Cal destacar que pel que
fa al programa de vacunació de l’Hepatitis B, 5 pacients han completat la vacunació.
Gràfic 82 – Evolució dels procediments d’infermeria

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS
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Àrea de treball social
L’activitat de treball social ha experimentat un descens considerable en relació a l’any
anterior (veure gràfic 81) com a conseqüència de canvis organitzatius. Del conjunt de
l’activitat realitzada (veure gràfic 83) cal destacar que:


de les derivacions fetes a la xarxa de drogodependències (n=68) un 55,9% s’han fet
a comunitats terapèutiques;



pel que fa a les derivacions a recursos judicials, (n=54), un 35,2% han estat
relacionades amb les mesures penals alternatives;



de les derivacions a recursos socials (n=166), un 24,1% s’han realitzat amb els
serveis socials municipals i també un 24,1% amb programes d’inserció laboral
(PIRMI), i



de les derivacions als recursos sociosanitaris (n=28), un 35,7% s’han fet a centres
sociosanitaris.

Gràfic 83 – Evolució de les Derivacions de l’Àrea de Treball Social
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Teràpia grupal
Durant l’any 2007 64 pacients han realitzat teràpia grupal (TG), 35 dels quals es
mantenen a finals d’any. En total s’han realitzat 108 sessions que es distribueixen segons
les modalitats següents:
a.

Prevenció de recaiguda (36 sessions TG d’alcohol, 37 sessions de TG de
cocaïna),

b.

Motivacional (35 sessions TG de cocaïna).
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Característiques clíniques dels malalts atesos
Durant l’any 2007 s’han realitzat 159 primeres visites i 84 readmissions a tractament. El
78% dels pacients són homes, amb una mitjana d’edat de 40 anys (el rang és de 19 a 79
anys). La procedència per districtes es distribueix de la següent manera:


56% de Ciutat Vella,



13% de Sant Martí, i



14% de fora de Barcelona.

El perfil de les primeres visites de l’any 2007, quant a la droga principal, així com la seva
evolució des de l’any 1996, es pot veure al gràfic 84.
Gràfic 84 – Característiques clíniques i evolució de les primeres visites
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A 31 de desembre de 2007 hi havia 468
malalts actius la qual cosa representa un
decrement del 9,32% en relació al
nombre de pacients actius de l’any 2006
(502).

Gràfic 85 – Evolució dels perfils clínics dels
pacients del CAS, per droga principal

El gràfic 85 ens mostra l’evolució dels
perfils clínics dels pacients del CAS i la
seva
distribució
en
programes
assistencials, d’acord amb la droga
principal.
Així mateix a la taula 16 es detallen les
característiques clíniques dels pacients
que assisteixen als principals programes
terapèutics (PMM, d’alcoholisme, de
cocaïna). Cal destacar que durant l’any Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS
2007
han
millorat,
de
manera
significativa, els pacients que presenten un bona evolució al tractament del programa de
cocaïna (63% vs. 25% de l’any 2006). Finalment, durant l’any 2007 es van indicar un
total de 60 ingressos hospitalaris de pacients atesos al CAS Barceloneta.
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Taula 16 – Característiques clíniques dels pacients dels principals programes
terapèutics del CAS Barceloneta (a 31/12/2007)
Programa de
tractament

Programa de
Manteniment de
Metadona
(PMM)

Programa
d’Alcoholisme

Programa de
Cocaïna

n

176

164

71

Característiques clíniques


Un 74% dels pacients en PMM són homes, amb una mitjana
d’edat de 42 anys.



Un 32% dels pacients són VIH positius, un 3% són VHB
positius; i un 67% són VHC positius. La dosi mitja de Metadona
és de 77 mg/dia.



Un 77% dels pacients han presentat una bona evolució al
tractament7.



La dispensació de Metadona s’ha realitzat de la manera
següent: 86,9% en el propi CAS, 10,2% al metabus, 2,2% a
l’oficina de farmàcia, i 0,5% al centre dispensador de la
Generalitat.



El personal d’infermeria ha realitzat 12.442 dispensacions de
Metadona.



Un 79% dels pacients del programa d’alcoholisme són homes.



Un 6% dels malalts són VIH positius, i un 12%són VHC positius.



Un 84% dels pacients han presentat una bona evolució al
tractament8.



Un 69% dels pacients són homes.



Un 10% dels malalts són VIH positius; un 4% són VHB positius i
un 15% són VHC positius.



Un 63% dels pacients han presentat una bona evolució al
tractament9.

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS

Unitat Hospitalària de Desintoxicació (UHD)
La Unitat Hospitalària de Desintoxicació (UHD) disposa de 6 llits a l’Hospital del Mar per
atendre la població de referència de la ciutat de Barcelona (Ciutat Vella i Sant Martí), tot i
que també atén pacients d’altres indrets de Catalunya. L’ingrés a la unitat es fa de
manera voluntària i programada.

7

Mesurat amb determinació de tòxics en orina.
Mesurat amb determinació de tòxics en orina.
9
Mesurat amb determinació de tòxics en orina.
8
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Activitat pre-ingrés
Per ingressar a la UHD, el personal d’infermeria realitza una entrevista de pre-ingrés.
Durant l’any 2007 s’han programat 363 entrevistes de les quals se n’han realitzat 217.
Cal destacar també que durant l’any 2007 ha augmentat lleugerament l’absentisme
(incompareixença) en relació a l’any passat (veure taula 17).
Taula 17 – Evolució de l’activitat de pre-ingrés a la UHD (2005 - 2007)
Entrevistes

2005

2006

2007

Entrevistes programades

215

400

363

Entrevistes realitzades

122

254

217

% de compareixença

56,7

63,5

59,7

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

La taula 18 ens mostra la distribució dels pacients segons el CAS que formula la
derivació.
Taula 18 – Evolució de les derivacions al CAS Barceloneta (2006 – 2007)
Derivacions

2006

2007

Derivacions des de CAS de fora de Barcelona

122

111

Derivacions des de CAS de Barcelona

278

252

TOTAL DERIVACIONS (entrevistes programades)

400

363

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Demanda
L’activitat de la UHD de
l’Hospital de Mar durant l’any
2007 i els indicadors
assistencials queden reflectits a
la taula 19. La distribució dels
pacients per gènere és 74%
homes i 26% dones, amb una
edat mitjana de 40 anys (± 9
anys).
El gràfic 86 reflecteix la
procedència dels pacients que
s’hi atenen, la tipologia de la
demanda assistencial i la
modalitat d’alta dels pacients
que han estat ingressats durant
l’any 2007.

Taula 19 – Evolució indicadors assistencials de la UHD
Indicadors

2006

2007

Nombre de pacients atesos

100

136

Nombre d’altes

135

140

1.830

1.854

13,56 dies

14,2 dies

1,02

1,06

Índex d’ocupació

83,56

84,66

Índex de rotació

22,50

23,33

Reingressos (durant l’any)

nd

4

Taxa de reingressos

nd

2,8

Estades realitzades
EM
Taxa d’ingressos x 10.000 hab.

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
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Gràfic 86 – Activitat de la UHD (demanda, procedència i tipus d’alta)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Finalment, el gràfic 87 ens mostra els perfils clínics dels pacients donats d’alta de la UHD,
tant pel que fa a la droga primària que ha originat l’ingrés a la UHD, com als trastorns
psiquiàtrics associats en aquells pacients que presentaven patologia dual.
Gràfic 87 – Perfil clínic dels pacients ingressats a la UHD

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Pel que fa a la patologia mèdica que presentaven els pacients donats d’alta durant el
2007, es va detectar presència d’anticossos contra el VIH en el 22% de pacients, el 4%
presentaven una infecció crònica per VHB (VHBsAg positiu) un 49% presentava
anticossos contra el VHC i el 18% del pacients presentava una hepatopatia crònica.
Finalment durant l’any 2007 s’ha detectat patologia dual en 82 dels pacients ingressats a
la UHD (58,57%) la qual cosa suposa un increment de més de 8 punts en relació a l’any
passat.
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Unitat de Patologia Dual (UPD)
L’IAPs disposa des del 17 de setembre de 2007, d’una Unitat de Patologia Dual
(UPD), dotada amb 11 llits i ubicada, provisionalment, al Centre FÒRUM.
Aquesta unitat dóna cobertura a l’àrea d’influència d’hospitalització psiquiàtrica d’aguts
de l’IAPs, tot i que en un futur es preveu que atengui les necessitats de tota la ciutat de
Barcelona.
Una de les característiques de la UPD és que es tracta d’una unitat tancada, amb ingrés
predominant des del servei d’urgències de l’IAPs.
La taula 20 recull els indicadors més rellevants d’aquests tres mesos i mig de
funcionament.

Taula 20 – Indicadors assistencials de la UPD
Indicadors

2007

Nombre de pacients atesos

43

Nombre d’altes

45

Estades realitzades

847

EM

18,82

Taxa d’ingressos x 10.000 hab.

1,05

Índex d’ocupació

72,64%

Índex de rotació

4,09

Reingressos abans de 30 dies

2

Taxa de reingressos als 30 dies

4,44

Nombre d’ingressos involuntaris

13

% ingressos involuntaris s/total altes

28,89

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS

Demanda
La procedència de la demanda d’hospitalització a la Unitat de Patologia Dual queda
reflectida en el gràfic 88.

Gràfic 88 –Demanda d’ingrés a la UPD

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS
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És molt probable que quan la UPD porti més temps en funcionament i el recurs sigui
conegut pel conjunt de les dues xarxes assistencials (salut mental i addiccions), la
procedència de la demanda es modifiqui i es diversifiqui d’una manera substancial.

Característiques clíniques dels pacients
Dels pacients atesos a la UPD durant l’any 2007, un 63% han estat homes. El perfil
somàtic dels pacients és el següent: 17% VIH+, 37% VHC+ i 14% VHB+.
El gràfic 88 presenta els diagnòstics principals dels pacients atesos, en funció del seus
diagnòstics psiquiàtrics i addictius.
De les altes que s’han donat en aquest període, el 86% han estat altes mèdiques, un 5%
han estat altes voluntàries i un 9% com a conseqüència de trasllat a un altre centre. Les
derivacions principals de les altes es distribueixen de la manera següent: 43% al CAS,
37% al CSMA i 20% altres.

Gràfic 89 – Principals diagnòstics psiquiàtrics i addictius de la UPD (2007)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
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Interconsulta hospitalària de toxicomanies
Des dels seus inicis, la Unitat de Toxicomanies de l’IAPs atén a aquells pacients addictes
ingressats a l’Hospital del Mar per alguna patologia relacionada amb el consum de
drogues, per tal de fer el seguiment de la seva toxicomania, tot coincidint amb la seva
estada a l’hospital (veure distribució en el gràfic 90).
Durant l’any 2007 s’han realitzat un total de
2.688 consultes, que es distribueixen en 215
primeres visites i 2.482 visites de seguiment,
la qual cosa suposa un increment del 34,87%
sobre
l’activitat
d’interconsulta
de
toxicomanies realitzada l’any passat (1.993
consultes).
El promig mensual de primeres visites ha estat
de 18, mentre que el nombre de visites de
seguiment promig ha estat de 224. El gràfic 91
ens
mostra
l’evolució
de
l’activitat
d’interconsulta des de la seva creació a l’any
1982.

Gràfic
90
–
Serveis
demandants
d’interconsulta de toxicomanies

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS

Gràfic 91 – Evolució de l’activitat d’interconsulta de toxicomanies (1982 – 2007)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS
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4.

Activitat en l’àmbit de la docència i la
recerca
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L’IAPs fa de la docència i la recerca un dels seus trets més característics. L’Institut està
acreditat com a unitat docent per a la formació de MIR, PIR i ISMIR, i té acreditats també
dos grups de recerca, un en addiccions i un altre en psiquiatria.
Durant l’any 2007 han obtingut el Diploma d’Estudis Avançats (DEA) els següents
professionals de l’IAPs:


Joan Mestre Pintó. Programa de Doctorat de Neurociències. Universitat Autònoma de
Barcelona. (5/XI/2007).



Núria Espluga Frigola. Programa de Doctorat de Neurociències. Universitat Autònoma
de Barcelona. (5/XI/2007).

L’activitat docent i científica realitzada pels professionals de l’IAPs es detalla tot seguit.

Activitat docent

Docència pre-grau
1.

Facultat de Medicina (Unitat Docent IMAS). Universitat Autònoma de
Barcelona. Departament de Psiquiatria i Medicina Legal.


Responsable de l’Assignatura de Psiquiatria.


Catedràtic: Antoni Bulbena i Vilarrasa



Professors associats: Salvador Ros Montalbán, Marta Torrens Mèlich,
Alfonso Rodríguez Martínez, Belen Díaz Múgica, Carles García-Ribera
Comdor i Oscar Vilarroya.

En el curs 2006 – 2007 hi ha hagut 53 estudiants de cinquè curs de medicina i 8
alumnes voluntaris de rotatori de sisè. S’han impartit classes teòriques de
l’assignatura i s’han realitzat pràctiques a l’Hospital del Mar, al Centre FORUM i al
CSMA de Sant Martí Sud


Docents de l’Assignatura: Farmacologia 3er curs, UAB-UDIMAS, teoria.


2.

Professor collaborador: Marta Torrens Mèlich

Facultat de Biologia. Universitat Pompeu Fabra (UPF).


Assignatura “Psicologia humana”, 4art Biologia.


Professor collaborador: Marta Torrens Mèlich
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3.

Escola Universitària d’Infermeria del Mar. Adscrita a la Universitat Pompeu
Fabra (UPF).
Responsable de l’Assignatura “Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental”.





Professor responsable: Manel de Gracia Balaguer.

En el curs 2006- 2007 hi ha hagut 40 estudiants de 3er. Curs d’Infermeria, i
s’han realitzat pràctiques a l’Hospital del Mar, al Centre FÒRUM i al CSMA de
Sant Martí Sud.
Assignatura “Ciències psicosocials” (1r. Curs)



4.



Coordinador assignatura: Roser Izquierdo



Professor collaborador: Mònica Astals

Escola de Treball Social. Universitat de Barcelona.
Practicum/ any al CAS de la Barceloneta





Tutora: Glòria Mairal.

Docència postgraduats
Doctorat


Bulbena A., Coordinador del Doctorat de Neurociències Cognitiva



Bulbena A., Coordinador del “I Curs de Neuroimatge avançada
Neurociència Cognitiva i Psiquiatria” Barcelona (20 a 24 de febrer).



Curs de doctorat “Farmacologia i dependència de les drogues”.
Departament de Farmacologia. Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de
Barcelona.

en

Mestratges


Bulbena A., Ponent “Màster i Diplomatura de postgrau en psicogeriatria.
Mòdul d’Actualització en psicogeriatria”. Síndromes depressives en las
demències. Ponència “Pseudo-demència depresiva”
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Formació de residents
A finals de l’any 2007 la Unitat Docent de l’IMAS ha aconseguit el reconeixement de
l’ampliació de l’oferta de places de MIR de Psiquiatria10, passant de 2 a 3 places de MIR.
Els tutors dels residents MIR, PIR i ISMIR de la Unitat Docent de l’IMAS són la Dra.
Purificación Salgado Serrano (MIR), la Sra. Mònica Astals Vizcaino (PIR) i el Sr. Jesús
Escribano Navarro (ISMIR).
Els residents (MIR, PIR i ISMIR) que han fet la rotació pels recursos de l’IAPs, es
distribueixen de la manera següent:

10



8 MIR adscrits a l’IAPs (2 R1, 2 R2, 2 R3, 2 R4)



3 PIR (1 R1, 1 R2, 1 R3)



2 ISMIR adscrits a l’IAPs



3 MIR (R2), de l’Hospital Clínic, per a fer la rotació de tòxics (2 mesos)



2 MIR (R2), de Sant Joan de Déu, serveis de salut mental, per a fer la rotació de
tòxics (2 mesos)



1 MIR (R4), de l’Hospital Provincial de València, per a fer la rotació de tòxics (4
mesos)



1 MIR (R4), de l’Institut Pere Mata, de Reus, per a fer la rotació de tòxics (3
mesos)



2 MIR (R3), de l’Hospital de Bellvitge, per a fer la rotació de tòxics (3 mesos)



1 MIR (R3), de la Pontifícia Universitat Javeriana, de Bogotà (Colòmbia), per a
fer la rotació de tòxics (3 mesos)



1 MIR (R2), de la Pontifícia Universitat Javeriana, de Bogotà (Colòmbia), per a
fer la rotació de tòxics (3 mesos)



2 MIR (R1), del Servei de Neurologia de l’IMAS



1 Psiquiatra, de l’Hospital Universitario Polivalente José San Martín, de Buenos
Aires (Argentina) ), per a fer la rotació de tòxics (2 mesos)



1 MIR (R3), de la Pontifícia Universitat Javeriana, de Bogotà (Colòmbia), per a
fer la rotació psiquiatria (3 mesos)



2 MIR (R4), de l’Hospital de Bellvitge, per a fer la rotació a l’EMSE (1 mes)



2 MIR (R2) de Medicina del Treball – Unitat Docent Mateu Orfila – UPF, per a fer
la rotació al CSMA Maragall (2 mesos)



4 MIR (R2) de Medicina Familiar i Comunitària, per a fer la rotació al CSMA Sant
Martí Nord (2 mesos)



4 MIR (R2) de Medicina Familiar i Comunitària, per a fer la rotació al CSMA La
Mina (2 mesos)

BOE núm. 225, 19 de setembre de 2007
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Quant a la rotació de residents de l’IAPs per altres unitats docents, aquesta es distribueix
de la manera següent:


Hospital Clínic – Servei de Psiquiatria Infantil (2 MIR i 1 PIR)



Complex Assistencial Benito Menni (1 MIR)



Grups Assistencial Institut Pere Mata, de Reus (1 MIR)



Hospital de Salt (1 PIR)



Centro Michoacano de Salut Mental, Morelia, Mèxic, (1 PIR)



Clínica de la Mercè, Unitat de Psicogeriatria (2 MIR)



IAGs-IMAS (2 MIR)

Finalment, els professionals de l’IAPs han participat d’una manera molt activa en el
desenvolupament del “Curs de Formació teòrica per a Psicòleg Especialistes en
Formació (PEF) i Metges Especialistes en Formació (MEF) de psiquiatria i salut
mental” organitzat per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES). Tot seguit es detallen les
diferents classes impartides:


“Antipsicòtics”.MEF de 1er any (docent C. García - Ribera) 14/II/2007.



“Trastorns somatoformes i dissociatius - Tractament psicològic”. PEF i MEF de
1r. any (docent: L. Díaz). 11/IV/2007.



“Atenció als pacients amb TMS, desvinculats de l’assistència”. PEF i MEF de
2n. any (docent: L. Pasarin). 18/IV/2007.



“Trastorns d’ansietat. Ansietat generalitzada. Fòbies. Crisis d’angoixa.
Agorafòbia”. PEF i MEF de 1r. any (docents: A. Bulbena i G. Pailhez).
2/V/2007.



“Epidemiologia i investigació en salut mental”. PEF i MEF de 2n. any (docents:
A. Bulbena i M. Salamero). 6/VI/2007.



“Urgències psiquiàtriques”. MEF de 1er. any, (docents: LM. Martín i M.
Torrens) 14/XI/2007.

Docència en altres cursos de formació de postgrau
Cursos i seminaris impartits a nivell nacional


Torrens M. “Les drogoaddiccions a l’inici del segle XXI”. XXIX Curs de
Formació Continuada de la filial de l’Alt Penedès de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. Vilafranca, 9/I/07.
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Fonseca F. “Riscos psicosocials” dins del curs específic de preparació als
bombers de Barcelona de nova incorporació amb el mòdul de “Us, abús i
dependència de drogues”. Barcelona, 14 i 21/XII/2007.



Torrens M, Farré M, Domingo-Salvany M. Taller: “Como solicitar un proyecto
de investigación” (5 hs). XII Congreso de la Sociedad Española de
Toxicomanías, Barcelona 21-23/II/07.



Torrens M. “Cannabis: Informe de la Comisión Clínica de la delegación del
gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas” (8 hs). Escola Galega de
Administración Sanitaria. Santiago de Compostela, 29/III/07.



Torrens M. “Recientes avances en el tratamiento de los procesos
adictivos. Actualización en la prevención y tratamiento de las
drogodependencias”. Programa de Formación del Servicio Provincial de
Drogodependencias de Cádiz. Cádiz, 13/IV/07.



Torrens M. “Situació actual del consum de drogues a l’adolescència”. X I
Curs de Nens de grups socials de risc. S. Pediatria, Hospital del Mar, Barcelona,
9 i 10/V/07.



Torrens M. (Directora) “Encuentro en salud mental y adicciones”.
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 9-10/VII/07.

Cursos i seminaris impartits a nivell internacional


Torrens M. Psychiatric comorbidity and polydrug use in Methadone
Maintenance Treatment. Regional Seminar on Substitution Therapy of Opioid
Dependence. United Nation Organization, Office on Drug & Crime, Riga, 2728/IX/07.
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Projectes de recerca


Conveni de collaboració entre el Departament de Salut i la Fundació
IMIM per desenvolupar a Catalunya el programa de capacitació d'usuaris
de serveis de salut mental, dins del projecte europeu "Emilia" de
formació continuada, integració social i acció. Entitat finançadora:
Departament de Salut. Durada del projecte: 2007. Investigador principal: Roser
Izquierdo.



Conveni plurianual de collaboració entre el departament de salut i
l’institut municipal d’assistència sanitària (imas) per desenvolupar a
catalunya el pla d’acció europea per a la millora de l’accessibilitat al
tractament efectiu dels pacients amb dependència de l’alcohol o d’altres
drogues d’abús. Entitat finançadora: Departament de Salut. Durada del
projecte: 2007-2009. Investigador principal: Marta Torrens



Evaluación de la efectividad y seguridad de dos técnicas de cirugía
bariátrica (Bypass Gástrico vs Gastrectomía tubular) en el tratamiento
de la obesidad mórbida. Entitat finançadora: FIS/ISCIII. Durada del projecte:
2007-2008. Investigador principal: José Manuel Ramón. Investigador
collaborador: Salvador Ros.



Esquizofrenia con trastornos de ansiedad. Bases clínicas y de
neuroimagen. Entitat finançadora: FIS/ISCIII. Durada del projecte: 2006-2008.
Investigador principal: Antonio Bulbena.



Ajuts i suports als Grups de Recerca de Catalunya (SGR 2005). Entitat
finançadora: AGAUR, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris de Recerca. Durada
del projecte: 2005-2008. Investigador principal: Antonio Bulbena.



Correlació entre intensitat lesional, qualitat de vida i estrès en el pacient
psoriàtic. Entitat finançadora: AATRM, Agència d’Avaluació de Tecnologia i
Recerca Mèdica. Durada del projecte: 2005-2008. Investigador principal: María
José Tribó. Investigadors collaboradors: Salvador Ros i Antoni Bulbena.



“Redes Temáticas de Investigación Cooperativa, Red de Trastornos
Adictivos”. Entitat finançadora: FIS. Durada del projecte: des del 2007 fins al
2008. Investigador principal: Marta Torrens.



“Estudio longitudinal de los efectos sobre la salud y la calidad de vida
del consumo abusivo de derivados del cannabis”. Entitat finançadora:
PNSD. Durada del projecte des de 2005 fins a 2008. Investigador principal: Magí
Farré, investigador collaborador: Marta Torrens.



“Comorbilidad psiquiátrica en jóvenes consumidores de cocaína” Entitat
finançadora: PNSD. Durada del projecte des de 2005 fins a 2007. Investigador
principal: A. Domingo-Salvany, investigadors collaboradors: Marta Torrens i
Mònica Astals.



“Vulnerabilidad genético-ambiental a la depresión post-parto”. Entitat
finançadora: FIS. Durada del projecte des de 2005 fins a 2007. Investigador
principal: Rocío Martín-Santos, investigador collaborador: Marta Torrens.

Memòria anual d’activitat de l’IAPs – 2007 - 75



“Grupos de investigación acreditados: Grup de Recerca en Psiquiatria”.
Entitat finançadora: DURSI 1997SGR00077 (CIRIT - Generalitat Catalunya).
Durada del projecte des de 2005 fins a 2008. Investigador principal: Antoni
Bulbena Vilarrasa.



“Drug metabolism and pharmacogenetics as contributing factors to
MDMA-induced toxicity in humans”. (1R01DA017987-01A2). Entitat
finançadora: NIH, National Institutes of Health, USA – Public Health Services.
Durada del projecte des de 2005 fins a 2009. Investigador principal: Rafael de
la Torre, co-investigadors: Magí Farré i Marta Torrens.



“Evaluación de una entrevista de cribaje para la detección de
comorbilidad psiquiátrica en sujetos consumidores de substancias de
abuso”. Entitat finançadora: PNSD. Duració del projecte des de 2005 fins a
2009. Investigador principal: Marta Torrens.



“Improvement of access to treatment for people with alcohol-and drugrelated problems”. Entitat finançadora: European Comission-SANCO. Durada
del projecte des de 2006 fins a 2008. Investigador principal: S. Formankova
(EU coordinador)/ Marta Torrens (Investigador principal a Espanya).



“Factores genéticos en patología dual: Estudio GEN-CIDI”. Entitat
finançadora: FIS-PI060940. Durada del projecte des de 2005 fins a 2009.
Investigador principal: Marta Torrens.



“Evaluación de la activación cerebral en consumidores crónicos de
cannabis mediante resonancia magnética funcional”. Entitat finançadora:
Plan Nacional sobre Drogas 2006/101. Durada del projecte des de 2006 fins a
2008. Investigador principal: Rocío Martín-Santos, investigador collaborador:
Marta Torrens.



“Empowerment of mental Health Service Users: lifelong learning,
Integration and Action (EMILIA). Capacitació d’usuaris de serveis de salut
mental: formació continuada, integració i acció”. Entitat finançadora: Unió
Europea (Sixth Framework Programme – UE 513435). Durada del projecte des
de 2005 fins a 2010. Investigador principal: P.Ryan. (EU coordinador)/Roser
Izquierdo i Ma. Paz Flores (Investigadors principals a Espanya).



“RECODE”. Entitat finançadora: PNSD. Durada del projecte des de 2007 fins a
2009. Investigador principal: Rafael de la Torre/ Investigador collaborador:
Claudio Castillo.
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Assaigs clínics
Esquizofrènia


Estudio abierto, cruzado, para comparar los resultados de ocupación de
receptores D2 inducida por antipsicóticos mediante las técnicas de PET y
SPECT en un grupo de voluntarios sanos y en otro de pacientes con
esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Registre: TMT108154. Laboratori:
GSK-GlaxoSmithKline. Investigador: Carles García-Ribera.



Estudio multicéntrico, doble ciego, de dosis flexibles, para comparar la
eficacia y la seguridad de un tratamiento de extensión de 6 meses de
asenapina frente a olanzapina en pacientes que han completado el
Protocolo 25544. Registre: 25544. Laboratori: Organon Española, S.A.
Investigador: Salvador Ros.



Estudio aleatorizado, abierto en el que se comparan los efectos del
pamoato de olanzapina oral en los resultados del tratamiento en pacientes
ambulatorios con esquizofrenia. Registre: F1D-MC-HGLQ. Laboratori: Lilly.
Investigador: Salvador Ros.



Ensayo comparativo, randomizado, multicéntrico y abierto sobre la eficacia
y tolerancia del cambio de tratamiento a aripiprazol en pacientes
ambulatorios con esquizofrenia que han presentado insuficiente eficacia o
problemas de seguridad o intolerancia mientras han sido tratados con
risperidona. Registre: CN138-169. Laboratori: Bristol Myers Squib International
Corporation. Investigador: Salvador Ros.



Estudio
paralelo
para
investigar
la
ocupación
de
receptores
dopaminérgicos D2 y serotoninérgicos 5HT2A al alcanzar concentraciones
plasmáticas estables de SB773812 tras dosis repetidas en pacientes con
esquizofrenia.
Relación
con
farmacocinética
y
eficacia.
Registre:
SB773812/007. Laboratori: GSK-GlaxoSmithKline. Investigador: Carles GarcíaRibera.



Estudio abierto con Olanzapina Intramuscular Depot en pacientes
diagnosticados de Esquizofrenia o Trastorno Esquizoafectivo. Registre: FD1MC-HGKB-b. Laboratori: Lilly. Investigador: Salvador Ros.



Estudio doble ciego, aleatorizado en el que se comapra Olanzapina
intramuscular depot con Olanzapina intramuscular depot a dosis bajas en
el tratamiento de mantenimiento de pacientes diagnosticados de
esquizofrenia. Registre: F1D-MC-HGKA. Laboratori: Lilly. Investigador: Salvador
Ros.

Ansietat i Depressió


Estudio doble ciego, multicéntrico y aleatorizado de retirada de pacientes,
que evalúa la eficacia y seguridad de amibegron (350 mg dos veces al día)
frente a placebo en la prevención de recaídas de ansiedad durante 1 año

Memòria anual d’activitat de l’IAPs – 2007 - 77

en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada que mejoraron tras
12 semanas de tratamiento abierto con amibegron (350 mg dos veces al
día). Registre: LTE5894. Laboratori: Sanofi-Aventis, S.A. Investigador: Salvador
Ro

Altres estudis


Mantenimiento de la respuesta después del tratamiento abierto con
hidrocloruro de atomoxetina en pacientes ambulatorios adultos con
trastorno de déficit de atención/hiperactividad (TDAH): Estudio de
retirada, aleatorizado y controlado con placebo. Registre: B4Z-MC-LYDO.
Laboratori: Lilly, S.A. Investigador: Salvador Ros
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Publicacions
Articles originals internacionals


Lobo A, Saz P, Sarasola A, Bulbena A, De Pablo J, García-Camba E, Farré JM,
García-Campayo J, Girón M, Lozano M, Mingote C, Salvador-Carulla L, Barcones
MF y REPEP. Spanish Perspective on Enlarging a Small Speciality: The
National Research Network for Liaison Psychiatry and Psychosomatics.
Psychosomatics. 2007;48(1): 46-53



Ballesteros J, Bobes J, Bulbena A, Luque A, Dal-Ré R, Ibarra N, Güemes I.
Sensitivity to change, discriminative performance, and cutoff criteria to
define remission for embedded short scales of the Hamilton depression
rating scale (HAMD). Journal of Affective Disorders. 2007;102:93-99



Goikolea JM, Colom F, Martínez-Arán A, Sánchez-Moreno J, Giordano A, Bulbena
A, Vieta E. Clinical and prognostic implications of seasonal pattern in
bipolar disorder: a 10-year follow-up of 302 patients. Psychol Med
2007;31:1-5



Vieta E, Sánchez-Moreno J, Bulbena A, Chamorro L, Ramos JL, Artal J, Pérez F,
Oliveras MA, Valle J, Lahuerta J, Angst J; for the EDIPO (hypomania detection
study) group. Cross validation with the mood disorder questionnaire
(MDQ) of an instrument for the detection of hypomania in Spanish: The
32 item hypomania symptom check list (HCL-32). Journal of Affective
Disorders 2007;101:43-55



Pascual JC, Córcoles D, Castaño J, Ginés JM, Gurrea A, Martín-Santos R, GarcíaRibera C, Pérez V, Bulbena A. Hospitalization and Pharmacotherapy for
Borderline Personality Disorder in a Psychiatric Emergency Service.
Psychiatr Serv 2007;58:1199-1204



Bulbena A, Sperry L, Anguiano B, Pailhez G, Gago J. Joint Hypermobility in
Schizophrenia: A Potential Marker for Co-Morbid Anxiety. The Open
Psychiatry Journal 2007;1:31-33



Martín Carrasco M, Bulbena Vilarrasa A. Deterioro cognitivo ligero, ¿una
entidad necesaria? Rev Colomb Psiquia 2007;XXXVI (3)



Nocon A, Bergé D, Astals M, Martín-Santos R, Torrens M. Dual diagnosis in an
inpatient drug-abuse detoxification unit. European Addiction Research
2007;13: 192-200. PMID: 17851240.



Deluca P, Schifano F for the Psychonaut 2002 Research Group (Torrens M)
Searching the Internet for drug-related web sites:análisis of online
available information on ecstasy (MDMA), Am J Addictions 2007; 16: 479483; DOI: 10.1080/10550490701641181.



Roca M, Martín-Santos R, Sáiz J, Obiols J, Serrano MJ, Torrens M, Subirà S, Gili M,
Navinés R, Ibáñez A, Nadal M, Barrantes N, Cañellas F. Diagnostic interview
for genetic studies (DIGS): Inter-rater and re-test reliability and validity
in Spanish population. Eur Psychiatry. 2007; 22: 44-48. PMID: 17188842.
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Herrero MJ, Domingo-Salvany A, Torrens M, Brugal MT, Gutierrez F and ITINERE
investigators. Personality Personality profile in young current regular
users of cocaine. Substance Use and Misuse.



Abanades S, Farré M, Barral D, Torrens M, Closas N, Langohr K, de la Torre R.
Relative abuse liability of gamma-hydroxybutyric acid (GHB),
flunitrazaepam
and
etanol
in
“Club
drug”
users.
J
Clinical
Psychopharmacology, 2007 Dec;27(6):625-38. PMID: 18004131.



Farré M, Abanades S, Roset PN, Peiro AM, Torrens M, O' Mathuna B, Segura M,
de
la
Torre
R.
Pharmacological
Interaction
Between
3,4Methylenedioxymethamphetamine (MDMA, ecstasy) and Paroxetine:
Pharmacological effects and pharmacokinetics. J Pharmacol Exp Ther.
2007 323: 954-962. PMID: 17890444.

Articles Originals Nacionals


Burgés V, Fernández A, Autonell J, Melloni F, Bulbena A. Adaptación y
validación española del Life Skills Profile, forma abreviada (LSP-20): un
instrumento para valorar las
habilidades de la vida cotidiana en
contextos clínicos reales. Actas Españolas Psiquiatria 2007;35(2):79-88



Franco J, Mejía M, Ochoa S, Ramírez L, Bulbena A, Trzepacz P. Delirium rating
scale-revised-98 (DRS-R.98): Colombian adaptation of the Spanish
version. Actas Españolas Psiquiatria 2007;35(3):170-175



Bulbena A, Martín LM, Arcega JM. Experiencia de una unidad móvil de
urgencias
psiquiátricas
en
Barcelona
(EMSE-061).
Equipo
Multidisciplinar de Soporte Especializado. Avances en Salud Mental
Relacional / Advances in relational mental health. Órgano Oficial de expresión de
la Fundación OMIE. Revista Internacional On-Line / An International On-Line
Journal. 2007;6 (3)



Baca-Baldomero E, Bulbena A, Domingo-Salvany A, Leal-Cercós C, López-Ibor JJ,
Rajmil L, Ramos J, Vallejo J, Vázquez-Barquero JL. El estudio ESEMeD-España
Actas Españolas Psiquiatria 2007; 35(suppl.2):37-38

Cartes i Notes Internacionals


Bulbena A, Sperry L, Pailhez G, Cunillera J. Panic attacks: Weather and
season sensitivity (letter to the Editor). Psychiatry and Clinical Neurosciences
2007;61:129

Llibres, capítols de llibres, editorials, revisions i articles de divulgació publicats a
l’estranger


Arranz FJ, Ros S. “Attention-deficit hyperactivity disorder: clinical and
therapeutic facts”. Editorial Wiley Deadlive. Londres.

Memòria anual d’activitat de l’IAPs – 2007 - 80



Ros S., Arranz FJ, “Schizophrenia: a clinical review”. Editorial Wiley
Deadlive. Londres.

Llibres, capítols de llibre, editorials, revisions i articles de divulgació publicats a Espanya


Bulbena Vilarrasa A y Martín López LM. Exploración psicológica del paciente
con dolor neuropático. En: Tratado de Dolor Neuropático. Editorial Médica
Panamericana 2007:201-210



Martín-Santos R., Navinés R., Gutiérrez F., Fagundo A.B., Gelabert E., Fonseca
F., Torrens M., Personalidad y trastorno de pánico. a: Vazquez Barquero JL. i
A. Herrán Gómez A, Las fases iniciales de las enfermedades mentales.
Trastornos de ansiedad. Elsevier, Masson. Barcelona, 2007. Pàgs: 27-36.
(ISBN: 978-84-458-1723-0).



Ballesteros J, Torrens M, Valderrama JC. (eds.). Manual introductorio a la
investigación en drogodependencias. Valencia, Sociedad Española de
Toxicomanías, 2006. (ISBN: 978-84-611-4441-4).



Torrens M, Fonseca F, Baños JE, Farré M. Ensayos clínicos. En: Ballesteros J,
Torrens M, Valderrama JC, editores. Manual introductorio a la investigación
en drogodependencias (Formación Continuada en Trastornos Adictivos,
Volumen 3, 2006). Valencia: Sociedad Española de Toxicomanías; 2007. p. 5772. (ISBN: 978-84-611-4441-4).



Fonseca F, Farré M, Torrens M. Análisis de resultados. Revisiones
sistemáticas y metaanálisis. En: Ballesteros J, Torrens M, Valderrama JC,
editores. Manual introductorio a la investigación en drogodependencias
(Formación Continuada en Trastornos Adictivos, Volumen 3, 2006). Valencia:
Sociedad Española de Toxicomanías; 2007. p. 123-136. (ISBN: 978-84-6114441-4).



Farré M, Fonseca F, Torrens M. Aspectos éticos y legales: comité ético de
investigación clínica, consentimientos informados. Ballesteros J, Torrens
M, Valderrama JC. editores. Manual introductorio a la investigación en
drogodependencias (Formación Continuada en Trastornos Adictivos, Volumen
3, 2006). Valencia: Sociedad Española de Toxicomanías; 2007. p: 137-156.
(ISBN: 978-84-611-4441-4).



Comité de expertos (…Torrens M). Consenso de la Sociedad Española sobre
el consumo de Cannabis (coordinadores: Casas M., Bruguera E., Roncero C.,
San L.). Editorial Glosa, Barcelona, 2007, ISBN: 978-84-7429-336-4.



Comité de redacción (...Torrens M). Alcohol. Informe de la Comisión Clínica
2. Secretaría General de Sanidad, Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
Sobre Drogas. Ministerio de Sanidad y Consumo. Centro de Publicaciones,
Madrid, 2007.



Martín LM, Bulbena A, Rojo JE. La estrategia de combinar antidepresivos.
Monografías de Psiquiatría. Año 19, número 2, 1-35, abril-junio 2007.
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Puigdemonts D, Martín LM, Pérez V. “Estrategias terapeúticas en el abordaje
de la depresión resistente”. Monografías de Psiquiatria. Año 19, número 2,
44-50. Abril-junio 2007.



Bulbena A , Martín LM, Arcega JM. “Experiencia de una unidad móvil de
urgencias psiquiátricas en Barcelona. EMSE-061”. Avances en salud mental
relacional 2007. 6, 3.



Cuixart I, Manteca H, Gonzalez J, Gil E, Fonullet A, Domenech J, Jaen C, de
Gràcia M, Escribano J, Puig M. "Petits canvis, grans innovacions: infermeria
de referència al Centre FÒRUM psiquiatria (IAPs)". Revista Agora de
enfermeria . Numero de enero-marzo del 2007:. Aglnf 2007,(41)11,1,1056-57.



Facundo AB, Abanades S, Crippa JA, Torrens M, Martín-Santos R. La
neuroimagen como herramienta de estudio de la adicción. Observatorio de
drogodependencias de Castilla- La Mancha, 2007, 3: 53-76.
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Presentacions a congressos i reunions científiques
Els professionals de l’IAPs han desenvolupat, al llarg de l’any 2007, una intensa activitat
científica que es posa de manifest en el nombre de ponències, comunicacions i pòsters
que s’han presentat en els diferents congressos, i simposis celebrats, tan a nivell nacional
com internacional. Cal destacar però que les reunions científiques (congressos i/o
simposiums) que han generat una participació més activa dels nostres professionals han
estat les següents:


XI Congreso Nacional de Psiquiatría, Santiago de Compostela (24-29 setembre
2007): 10 intervencions (2 ponències i 8 comunicacions orals i/o pòsters).



XXIV Congreso Nacional de Enfermería de Salud Mental, Las Palmas de Gran
Canaria (abril 2007): 8 intervencions (1 comunicació oral, 7 pòsters).



XVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatria legal, Sevilla
(octubre 2007): 3 intervencions (3 comunicacions orals i/o pòsters).



XXXIX Universitat Catalana d’Estiu (21-25 d’agost de 2007): 2 intervencions (2
conferències).



XLI Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, Oviedo, (1921 maig 2007): 3 intervencions (3 ponències).



XII Congreso de la Sociedad Española de Toxicomanias, Barcelona (21-23 febrer
2007): 4 intervencions (1 ponència i 3 comunicacions orals i/o pòsters).



Encuentros en Salud Mental y adicciones. Universidad Internacional Menendez
Pelayo, Santander, (9-10 juliol 2007): 2 intervencions (2 ponències).



Enter Mental Health European 8th Annual Conference, European Network on
training, Vilnius, (26-28 juny 2007): 2 intervencions (2 ponències).



V Congrés Mundial de Teràpia cognitiu conductual, Barcelona (juliol 2007): 4
intervencions (4 comunicacions orals i/o ponències).



IMPHA, European Conference on Mental Health, Barcelona (juliol 2007): 3
intervencions (1 ponència i 2 comunicacions orals i/o pòsters).



29th Asper Annual Conference, València (26-28 octubre 2007). 2 intervencions
(1 ponència i 1 comunicació oral i/o pòster).

Tot seguit es relacionen les ponències, comunicacions orals i/o pòsters presentades en
els diferents Congressos i reunions científiques, internacionals i/o nacionals.
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Congressos i reunions Internacionals
Ponències


Flores P, Izquierdo R, Palomer E, “Training Barcelona Demosite, Emilia
Project” Emilia Training Meeting, Athens, 10-12/I/2007.



Flores P, Izquierdo R, Palomer E, Ni Laocha E, Rosado S “The Social Network
Support, Training Pakage, Barcelona Demosite, Emilia Project”, Emilia
Training Meeting, Aarus, Demark, IV/2007.



Torrens M. “Dificultades específicas en el tratamiento longitudinal de
pacientes con patología dual”. I Congreso Internacional sobre Patología Dual.
Fundación Jiménez Díaz, Madrid, 19-20/IV/07.



Flores P “Users as experts; EMILIA project” Therapeutic interventions and
empowerment strategies: a must for mental health promoting policies. Mental
Health Europe Conference, Vienna, 31/V –2/VI/2007.



Bulbena A, Martin LM, Arcega JM. “Experiencia de una Unidad Movil de
Urgencias psiquiatricas en Barcelona EMSE/061”. 1er Simposium Sociedad
Europea de Emergencias Psiquiátricas. Bilbao. 10-12/VI/2007.



Martín LM. “Experiencia de una Unidad Móvil de Urgencias Psiquiátricas
en Barcelona (EMSE-061)”. Simposio Crisis y Contención. Nuevas
intervenciones psicológicas en el manejo de las urgencias psiquiátricas. Reunión
de la Sección de Urgencias de la Asociación de Psiquiatras Europeos. Bilbao,
18/VI/2007.



Flores P, Izquierdo R, Palomer E, Ni Laocha E, Rosado S ”Barcelona demosite,
Current situation Emilia Project”., Enter Mental Health European 8th Annual
Conference European Network on Training, Vilnius, 26-28/VI/2007.



Flores P, Izquierdo R, Palomer E, Ni Laocha E, Rosado S ”Social inclusion of
service users; the Barcelona perspective”. Enter Mental Health European
8th Annual Conference, European Network on Training, Vilnius, 26-28/VI/2007.



Torrens M. “Diagnóstico de la patología dual”. Encuentros en Salud Mental y
adicciones. Universidad Internacional Menendez Pelayo, Santander, 9-10/VII/07.



Bulbena A. “Modelos de atención integral. En la mesa redonda: Modelos
de intervención en salud mental y adicciones “.Encuentros en Salud Mental
y Adicciones. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander (910/VII/2007).



Martín LM. “Cómo organizarse para reducir el impacto de la depresión en
la comunidad: Proyecto M.A.R.(Mejorar las herramientas Avanzar en el
tratamiento Recuperar funcionalidad )”. Congrés Europeu Joining Forces Across
Europe for Prevention and promotion in Mental Health. Barcelona, IX/2007.



Flores P, Izquierdo R, Palomer E, Ni Laocha E, Rosado S, Masferrer C, “The
implication of lifelong learning for mental health professionals” –29th
Aspher Annual Conference, 26–28/X/2007, Valencia, Spain.
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Torrens M. “Intervenciones en grupos específicos: perspectiva
género”. III Congreso Luso-Galaico, Santiago de Compostela, 24-26/X/07.



Torrens M. (moderadora). Aspectos clínicos y terapéuticos sobre el consumo de
cocaína. Conferencia Internacional “Los problemas de la cocaína en la
actualidad”. Madrid, 15-16/XI/07.



Bulbena A. “Joint Hypermobility Syndrome“. American
Rheumatology. Scientific Meeting 07. Boston 6-11/XI/2007.

College

de

of

Comunicacions orals i/o pòsters


Abanades S., Farré M., Segura M., Pichini S., Barral D., Pastor A., Closas N.,
Torrens M., Fonseca F., Langohr K., de la Torre R. Pharmacology and relative
abuse liability of GHB in humans. International GHB & Chemical Drug
Conference. Dallas Texas area (Arlington), 23-25/III/2007.



Pascual JC, Malagón A, Córcoles D, Ginés JM, Gabilondo A, Aceña R, GarciaRibera C, Bulbena A. Why immigrants visited at Psychiatry Emergency
Services are not diagnosed as a Borderline Personality Disorder?
Differences according to region of origin. 2nd International Congress of
Biological Psychiatry. Santiago de Chile, abril 2007.



De la Torre R, O’Mahony B, Farre M, Torrens M, Pardo R, Closas N, Abanades S,
Menoyo E, Perez M. MDMA-Induced CYP2D6 autoinhition in humans. CPDD
69th Annual Scientific meeting, Quebec, 6-21/VI/07.



Sarramea F, Luxan A, Leal I, Osuna M, Luxa´n S, Zurita P, Prieto D, Sau P,
Luque R and Molina V. “Bipolar disorder and schizophrenia chronic
patients, biochemical changes in the medium cingulated area” 7–9 June
2007, Pittsburgh, PA, USA.



Leal Leturia I, Villoria Sistach B, Martín López LM, Paso JI, Arcega Felipe JM,
Bulbena Vilarrasa A. “Pre-B- Programa de intervención psiquiátrica y
psicológica para el colectivo de los Bomberos de Barcelona”. V Congrés
Mundial de Teràpia cognitiu conductual. Barcelona, VII/2007.



Cruz, M.A.; Cortizo, R.; Astals, M.; Díaz, B. “Tratamiento cognitivo
conductual grupal del trastorno de pánico: percepción de control vs
aceptación de los síntomas de pánico”. V Congrés Mundial de Teràpia
cognitiu conductual. Barcelona, VII/2007.



Villoria Sistach B., Leal Leturia I., Martín López LM., Arcega Felipe JM, Paso JI.,
Bulbena Vilarasa A. “Abordaje terapéutico desde una perspectiva cognitivo
conductual de un caso de fobia especifica al humo” V Congrés Mundial de
Teràpia cognitiu conductual. Barcelona, VII/2007.



Masferrer C, Flores P, "La Terapia Psicológica Integrada (IPT) de Brenner
et al. Utilidad del subprograma de Percepción Social en el tratamiento de
pacientes esquizofrénicos post fase aguda en un Hospital de día”,
Congreso Mundial de Psicologia conductual y cognitiva. Barcelona 13-14 julio
2007 World Congres of Behavioral and Cognitive.
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Mateu G., Castillo C., Fonseca F., Torrens M., Bulbena A. Alcohol use disorder
in a psychiatric unit: differential traits focussing on psychiatric
ECNP
Congress,
Viena
13-17/X/2007.
European
comorbidity.
20th
Neuropsychopharmacology 2006; 17 (Supl. 4): S544-S545.



Flores P, Izquierdo R, Ni Laocha E, Palomer E, Rosado S, Masferrer C "Involving
Serice User, empowerment through training". IMPHA, European Conference
on Mental Health, Barcelona IX/2007.



Martín LM, Oller S, Duñó L, Sanemeterio L, Lorente P, Bulbena A, Roure J,
Castaño J. “Cómo organizarse para reducir el impacto de la depresión en
la comunidad: proyecto M.A.R.(Mejorar las herramientas Avanzar en el
tratamiento Recuperar funcionalidad)”. Conferència IMPHA Joining Forces
European Conference on Mental Health, Barcelona IX/2007.



Tribó MJ, Turroja M, Gallardo S, Ros S, Bulbena A, Pujol R. The association
between psoriasis and stress. A prospective study in 206 patients. 21st
World Congress of Dermatology. Buenos Aires, 30 setembre a 5 octubre 2007.



Flores P, Izquierdo R, Ni Laocha E, Rosado S, Palomer E, Masferrer C, "The
implication of lifelong learning for mental health professionals" 29th
Aspher Annual Conference 26 – 28/X/2007, Valencia, Spain.

Congressos i reunions Nacionals
Ponències


Bulbena A. “Psicobiología del buen comer”. Conferencias Gastronomía y
Salud. Jerez de la Frontera (18-19/I/2007).



Bulbena A. “Temps, clima i salut”. Mont-roig del Camp (26/I/2007).



Fonseca F. “Tratamiento de las adicciones y función sexual”; dins la
jornada: “Adicciones y disfunción sexual”. Barcelona, 9/II/2007.



Torrens M. ”La depresión: un trastorno ubicuo en las adicciones”. XII
Congreso de la Sociedad Española de Toxicomanías, Barcelona 21-23/II/2007.



Bulbena A. “Com reorientar l’impacte de la depressió en la comunitat”.
Avançant en l’atenció de la depressió. Nous reptes, noves respostes. Jornada de
Salut Mental en l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona ciutat. Barcelona
(9/III/2007).



Torrens M. “Aspectos clínicos del consumo de cannabis”. Congreso Nacional
sobre Drogodependencias. Las drogas una realidad cambiante. Agencia
Antidroga, Madrid, 8-9/III/2007.



Martín LM. “Com reduir l’impacte de la depressió en la comunitat”.
Jornada de Salut Mental en l’àmbit d’atenció primària Barcelona ciutat. Auditori
Winterthur. Barcelona, 9/III/2007.
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Bulbena A. “Cuestiones prácticas en Psiquiatría Legal” (moderador).
Psiquiatría Global. IV Tratamiento de las psicosis. Avances Clínicos y
Terapéuticos en Psiquiatría. Sitges (14-15/III/2007).



Bulbena A. “La imatge social de la persona, la dinàmica de l’eterna
joventut”. Jornada de debat del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya. La
medicalització creixent de la vida. Departament de Salut Generalitat de
Catalunya. Barcelona (16/III/2007).



Bulbena A. “Neuroimagen en psiquiatría. Un enfoque asistencial”. X
Simposium Internacional en diagnóstico por la imagen. Imagen funcional y
molecular. CRC. Barcelona (22-24/III/2007).



Bulbena A. “Avances en Neuroimagen del TDAH”. VII Simposium Inicios en
la infancia de los trastornos psiquiátricos “adultos”. Fundación Castilla del Pino.
Córdoba (22-24/III/2007).



Bulbena A. “Psicopatología de las emociones: ansiedad y angustia”.
Jornadas sobre actualización en psicopatología. Hermanas Hospitalarias. Madrid
(22-23/III/2007).



Torrens M. “Genética y dependencia de opiáceos”. XXXIV Jornadas de
Socidrogalcohol, Valencia 22-24/III/2007.



Bulbena A. “La comorbilidad depresiva en pacientes con enfermedades
medico-quirúrgicas “. XLI Congreso de la Sociedad Española de Medicina
Psicosomática. Oviedo (19-21/IV/2007).



Fonseca F. “Tratamiento de las adicciones y disfunción sexual”, en el XLI
Congreso de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática- El reto de la
interdisciplinaridad en la atención al enfermo. Oviedo 19-21/IV/2007.



Flores P “Aplicaciones de los procedimientos psicoterapéuticos en el
ámbito de psiquiatría de enlace en el hospital general” XLI Congreso
Nacional de la Sociedad Española de medicina Psicosomática , Oviedo, 1921/IV/2007.



Bulbena A. “Trastornos mentales en los pacientes de América Andina“. II
Simposio de Psiquiatría transcultural. Salud Mental en el paciente de América
Andina. Barcelona (3-5/V/2007).



Torrens M. (moderadora). “Drogues i trastorns neuropsicològics”. V Simposi
Neuropsicologia & Neuropsiquiatria, Societat Catalana de Psiquiatria i Salut
Mental, Barcelona 4/V/2007.



Torrens M. “Esquizofrenia y adicción a sustancias”. III Jornadas de la
Asociación Extremeña de Neuropsiquiatría. Badajoz, 18/V/2007.



Bulbena A. “Abordatge social del bulling” (moderador). II Encuentro
UVADAP. Barcelona (23/V/2007).



Torrens M. “Neurobiología de la adicción”. Reunión de la Medicina de la
Adicción. Barcelona, 31/V/07-1/VI/2007.
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Bulbena A. “Intervenciones psicosociales (PCC, ETAC, etc.) en pacientes
con trastorno mental grave” (moderador). Debates en Psiquiatría. Oviedo (89/VI/2007).



Torrens M. “Drogas y trastornos mentales: aspectos clínicos”. II Jornades
Científiques. Institut de Neurociències. Universitat Autònoma de Barcelona,
Bellaterra 14-15/VI/2007.



Bulbena A. Moderador. 3r Encuentro Nacional Síndromes de Ehlers-Danlos e
Hiperlaxitud. Barcelona (16/VI/2007).



Bulbena A. “Experiencia de una Unidad Móvil de Urgencias Psiquiátricas
en Barcelona (EMSE-061)”. AEP Emergency Section Symposium. Crisis y
Contención. Nuevas intervenciones psicológicas y biológicas en el manejo de las
urgencias psiquiátricas. Bilbao (18/VI/2007).



Bulbena A. “Invisibilitat de la malaltia mental “. XXXIX Universitat Catalana
d’Estiu – Prada de Conflent (21-25/VIII/2007).



Flores P “Participació i afectats, Anem cap l’empowerment” Salut Mental i
Societat, XXXIX Universitat Catalana d’Estiu, Prada de Conflent (2125/VIII/2007).



Flores P, Izquierdo R, Ni Laocha E, Palomer E, Rosado S, Masferrer C
“Involving Service User, empowerment through training”. IMPHA,
European Conference on Mental Health, Barcelona IX/2007.



Torrens M. “Patologia dual”. Jornada: Apropant la recerca en salut mental a la
societat. FECAFAMM, Fundació Sant Joan de Déu. Barcelona, 20/IX/07.



Torrens M. “Aportaciones de la genética al tratamiento de la dependencia
de opiáceos”. XI Congreso Nacional de Psiquiatría, Santiago de Compostela,
24-29/IX/07.



Flores P, Palomer E, Rosado S, Izquierdo R, Ni Laocha E, Masferrer C
“Capacitación de usuarios de servicios de salud mental: Formación
continuada, integración y acción. Proyecto Emilia”, XI Congreso Nacional
de Psiquiatría. Santiago de Compostela 24-29/IX/2007.



Bulbena A. “El tratamiento neuroquirúrgico de las enfermedades
mentales: una realidad “. VIII Curso de Neurocirugía para personal de
enfermería. Barcelona (26/X/2007).



Bulbena A. “Música i Neurociència“ (moderador). Jornada dedicada a “Música,
Neurociència, Tecnología”. Exposició “Física i música, vibracions de l’ànima”
(Cosmocaixa). Barcelona (16/XI/2007).



Martín LM, “Conciliació Terapèutica en la coordinació entre nivells
assistencials de Salut Mental”. II Jornada de debat sobre eficàcia i seguretat
en la utilització de medicaments. Barcelona, 30/XI/2007.



Carreras R, “Noves experiències - Unitat patologia dual”. Taula rodona. III
Jornada catalana d’Infermeria en salut mental. Collegi Oficial d’Infermeria de
Barcelona. Barcelona XI/2007.
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Comunicacions orals i/o pòsters


Astals M, Fonseca F, Díaz L, Mateu G, Martín-Santos R, Torrens M. “Rasgos de
personalidad y respuesta al tratamiento de mantenimiento com
metadona
en
sujetos
dependientes
de
opiáceos:
resultados
preliminares”. XII Congreso de la Sociedad Española de Toxicomanías,
Barcelona, 21-23/II/2007.



Mestre J, Herrero MJ, Domingo-Salvany A, Martín-Santos R, Torrens M.
“Entrevista de cribado para la detección de comorbilidad psiquiátrica en
consumidores de sustancias: resultados preliminares”. XII Congreso de la
Sociedad Española de Toxicomanías, Barcelona, 21-23/II/2007.



Fonseca F, Martí J, Pastor A, Farré M, Torrens M. “Prevalencia de la
prolongación del intérvalo QT en pacientes en tratamiento de
mantenimineto con metadona”. XII Congreso de la Sociedad Española de
Toxicomanías, Barcelona, 21-23/II/2007.



Aceña R, Martín D, Freixa A, Riquelme JM, Bellsolà M, Delgado V, “Intervención
de enfermeria de urgencias en psiquiatria en paciente psicótico con
cuadro de agitación psicomotriz”.(Póster) Congreso Nacional Enfermeria
Salud Mental. Las Palmas, IV/2007.



Arroyo A, Fornies S, Badenas I, Barba Y, Sarriogil, I, Segura D. ”Intervención
de enfermería en urgencias de psiquiatría en pacientes con crisis de
ansiedad ”.(Póster) Congreso Nacional Enfermeria Salud Mental. Las Palmas,
IV/2007



Bruguera E, Jerónimo MA, Sánchez l, Regi R, Moreno J, Valero T, “Intervención
de enfermeria en el paciente agitado en el servicio de urgencias
psiquiátricas según registro de escala OAS”. (Póster). Congreso Nacional
Enfermeria Salud Mental. Las Palmas, IV/2007.



Badenas L, Delgado V, Puente A, Samos P, Solé R. “Registro de enfermeria al
alta en una unidad de hospitalizacion de agudos en salut mental”.
(Póster). Congreso Nacional Enfermeria Salud Mental. Las Palmas, IV/2007.



Sánchez L, Fernández R, Justícia A, Aceña R, Martín D, Carreras R, “Conciencia
de enfermedad. ¿existe diagnostico?”. (Póster). Congreso Nacional
Enfermeria Salud Mental. Las Palmas, IV/2007.



Fernández R, Carreras R, Aceña R, Martín D, Justícia A, Sánchez L, “SI MAHOMA NO VA
A LA MONTAÑA”. (Comunicació oral). Congreso Nacional Enfermeria Salud
Mental. Las Palmas, IV/2007.



Coletas J, Aceña R, Villar A, Martín LM, Arcega JM, Martín D, “Guia rápida
sobre el suicidio”. (Póster). Congreso Nacional Enfermeria Salud Mental. Las
Palmas, IV/2007.
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Coletas J, Aceña R, Villar A, Martín LM, Arcega JM, Martín D, “Agitación Agresividad”. (Póster). Congreso Nacional Enfermeria Salud Mental. Las
Palmas, IV/2007.



Fernández R, Carreras R, Justícia A, Aceña R, Sánchez L, “Entrevista
motivacional en el entorno de la practica enfermera”. Comunicació oral.
Escola Universitària d’Infermeria de l’IMAS. III Jornada DIA INTERNACIONAL DE
LA INFERMERA. Barcelona, V/2007.



González J, Gonzalo S, “Multiculturalidad y enfermeria en salud mental”
INTERPSIQUIS, (Pòster) Barcelona, V/2007.



Martín LM., Leal I., Coletas J. , Bellsola M, Arcega JM, Corcoles D. Bulbena A.
“Es posible mejorar la conectividad asistencial?: EMSE un programa de
soporte a las urgencias para facilitar la adherencia de los trastornos
mentales severos”. XI Congreso Nacional de Psiquiatría. Santiago de
Compostela. 24-29/IX/2007.



Martín LM, Oller S., Fernández M. , San Emeterio L., Castro I., Bulbena A., Diaz
B. “¿Se trata correctamente la depresión en atención primaria y centros
de salud mental?”. XI Congreso Nacional de Psiquiatría. Santiago de
Compostela. 24-29/IX/2007.



Flamarich D, Castro JI, Oller S, Toledano M, Merino A, Martín LM. ”¿Puede
enfermería disminuir las pérdidas de seguimiento tras el alta?”. XI
Congreso Nacional de Psiquiatría. Santiago de Compostela. 24-29/IX/2007.



Portillo F., Castaño J., Garnier C., Diaz B., Martín LM, Bulbena A. “Disfunción
sexual y duloxetina”. XI Congreso Nacional de Psiquiatría. Santiago de
Compostela. 24-29/IX/2007.



Malagón A, Gonzalez L, Rodríguez L, Portillo F, Bulbena A, Merino A. Impacto
de población inmigrante en una unidad de agudos. Congreso Nacional de
Psiquiatría. Santiago de Compostela, 24-29/IX/2007.



Malagón A, Pascual JC, Ginés JM, Rodríguez L, Gurrea A, Navinés R, GarcíaRibera C, Bulbena A. Uso de los servicios de Urgencias de Psiquiatría por
pacientes homeless. Características de pacientes homeless atendidos en
Urgencias de Psiquiatría. Congreso Nacional de Psiquiatría. Santiago de
Compostela, 24-29/IX/2007.



Tribó MJ, Turroja M, Gallardo F, Ros S, Bulbena A, Pujol R. Análisis de la
asociación entre estrés y psoriasis en una muestra de 206 pacientes. XI
Congreso Nacional de Psiquiatría, Santiago de Compostela, 24-29/IX/2007.



Astals M, Fonseca F, Díaz L, Mateu G, Martín-Santos R, Torrens M. “Respuesta
al tratamiento de mantenimiento con metadona: ¿Perfil o trastorno de
personalidad?”. XI Congreso Nacional de Psiquiatría. Santiago de Compostela,
24-29/IX/2007. Actas Esp Psiquiatr 2007; 35 (Núm. Extraordinario 1): 135-136.



Leal I, Villoria B., Martín LM., Córcoles D., Paso J., Bulbena A. “Atención a los
colectivos de actuación en crisis y desastres”. XVI Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Psiquiatría legal. Sevilla, X/2007.
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Leal I, Martín LM, Córcoles D., Juanico J., Bellsolà M, Villoria B., Bulbena A.
“Responsabilidad de actuación en la conducta de aislamiento social”. XVI
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Psiquiatría legal. Sevilla, X/2007.



Leal I, Martín LM, Córcoles D., Juanico J., Bellsolà M, Villoria B., Bulbena A.
“Programa EMSE. Atención psiquiátrica domiciliaria para la vinculación
de pacientes a la red asistencial”. XVI Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Psiquiatría legal. Sevilla, X/2007.

Altres Activitats
Antoni Bulbena Vilarrasa


Vocal del Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, del
Departament de Salut, de la Generalitat de Catalunya, en representació de
l’Ajuntament de Barcelona.



Membre de la Comissió Permanent del Consell Assessor del Pla Director de Salut
Mental i Addiccions.



Vocal del Consell Assessor del Pla Director Sociosanitari, del Departament de
Salut, de la Generalitat de Catalunya. (Coordinador del Grup de Demències).



Membre del Comitè d’Atenció Integral de Salut de Barcelona Litoral Mar, del
Consorci Sanitari de Barcelona.



Membre de la Comissió de salut mental del Consorci Hospitalari de Catalunya.



Membre del Comitè Assessor específic d’avaluació del “Programa de Formación
de Investigadores del Gobierno Vasco”.



Membre de la
Koplowitz”.



Membre de la Comissió per a l’elaboració de Guies per a l’atenció dels trastorns
d’angoixa a l’atenció primària, del Ministerio de Sanidad y Consumo. Agencia
Lain Entralgo (Madrid).



Membre avaluador de l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva (A.N.E.P.) (des
del 1996).



Membre avaluador de projectes de la Comissió de l’especialitat de Psiquiatria del
Fons d’Investigació Sanitària (FIS) (des del 1998).



Membre del consell editorial de la revista “PSIQUIS” , des de l’any 1992.



Membre del comitè d’experts i revisor de la revista “MEDICINA CLÍNICA”,
d’Edicions DOYMA, des de l’any 1992.

Comissió

assessora

científica

de

la

“Fundación

Alícia
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Membre del comitè editorial de la
PSIQUIATRIA”, a partir de l’any 2006.

“REVISTA

COLOMBIANA

DE



Membre del comitè científic del programa de ciències “Einstein a la platja”, de
Barcelona televisió (BTV), des de l’any 2003.



Membre del comitè científic del programa “Salud y Calidad de Vida” de
l’emissora Onda Cero – Onda Rambla, des de l’any 2002.



Assessor del govern general de les “Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazon de Jesús” a Roma (anys, 1994, 2000, 2003, i 2006).



Assessor del govern general de les “Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús” de la macroprovíncia de Palència (Castella-Lleó, Galícia,
Astúries, Cantàbria, País Basc i Navarra) des de l’any 1995, 2000, 2003, i 2006).



Membre del Council EACLPP - The European Association for Consultation
Liaison Psychiatry and Psychosomatics.

Francina Fonseca Casals


Secretària de la Societat Catalana de Medicina Psicosomàtica.

Mont-serrat Grané Alsina


Vocal, de lliure designació, del Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i
Addiccions, del Departament de Salut, de la Generalitat de Catalunya.



Membre de la Comissió Tècnica per a l’elaboració del Projecte de Decret pel qual
s’estableixen la tipologia i les condicions funcionals dels centres i serveis
sanitaris de salut mental i d’atenció a les addiccions, del Departament de Salut
(des del 2006).



Membre del grup de treball per a l’avaluació qualitativa per a la millora de la
informació al malalt, de l’IMAS.

Marcos Hernando Ponce


Membre de la Comissió negociadora del Conveni de l’IMAS, en representació de
l’IMAS.

Luis Miguel Martín López


Membre del grup de Treball de Farmàcia i Salut Mental, del CatSalut, en
representació de l’IMAS.
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Ana Merino Torres


Membre del Comitè d’Ètica assistencial de l’IMAS (des del 2007).



Membre de la Comissió de salut mental del Consorci Hospitalari de Catalunya.

Marta Torrens Mèlich


Membre de la Comissió de Recerca de l’IMAS (del 1996 al 2000, i del 2005 fins
l’actualitat).



Vocal del Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, del
Departament de Salut, de la Generalitat de Catalunya, en representació del
Consorci Hospitalari de Catalunya (CHC).



Membre la Comisión Clínica de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (des del 2005).



Membre del grup d’investigació europeu “European Collaborative Centres in
Addiction Studies (ECCAS)”. (des del 1991 fins l’actualitat).



Collaboradora de l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva (A.N.E.P.) (des del
1999 fins l’actualitat).



Collaboradora de la Comissió de l’especialitat de Psiquiatria
d’Investigació Sanitària (FIS) (des del 2001 fins l’actualitat).



Membre del Comitè Editorial de la revista “Heroin Addiction and Related Clinical
Problems”, (des del 1999 fins l’actualitat).



Membre del Comitè Editorial de la revista espanyola “Adicciones” (des del 1999
fins l’actualitat).



Membre de la Junta de la Sociedad Española de Medicina Psicosomàtica.



Membre del grup de metadona europeu Euromethwork.



Membre de la Comissió de Salut mental del Consell Català d’Especialitats en
Ciències de la Salut (CCECS) de l’Institut d’Estudis de la Salut (IES), (des del
2007).



Membre del Advisory Committee Methaville study (Methadone in primary care)
Ministère de la Santé, INSERM, (France).

del

Fons
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5.

L’atenció als nostres clients
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El servei d’atenció a l’usuari de l’IAPs està ubicat al Centre Fòrum de l’Hospital del Mar, al
carrer Llull, 410. El telèfon d’atenció directe és 932.541.313. L’horari d’atenció al públic
és de 8 del matí a 5 de la tarda, de dilluns a dijous, i de 8 del matí a les 3 del migdia els
divendres.
La funció del servei d’atenció a l’usuari és atendre els requeriments d’informació i
reclamacions de pacients i familiars, per tal d’obtenir l’opinió dels usuaris respecte dels
serveis que l’Institut els hi està donant, recollint i tramitant les reclamacions,
suggeriments i agraïments, que ens han de servir per a poder estudiar i proposar canvis i
millores necessàries, orientant els serveis cap a la satisfacció de l’usuari.
Cal demanar directament als professionals implicats la informació necessària per
respondre les reclamacions o sollicituds d’informació, mantenint en tot moment la
confidencialitat de les dades i proposant a la Direcció les mesures correctores que poden
ser oportunes.
Les queixes i reclamacions es classifiquen en les següents categories:
Assistencials:

es refereixen a l’expressió d’opinió de l’usuari, en relació a un acte
o procés assistencial en la seva totalitat, que ha dut a terme un
professional assistencial o un equip sanitari per donar solució a un
problema de salut, manifestat com a tal pel mateix usuari.

Tracte:

expressió de l’usuari referida a les relacions interpersonals pròpies
de qualsevol organització que presta uns serveis.

Informació:

expressió de l’usuari referida a la comunicació verbal o escrita,
tant del procés assistencial com de les normes institucionals, com
també de les diferents ofertes de serveis i dels drets i deures de
l’usuari.

Organització:

expressió referida a la planificació, ordenació, coordinació o
resolució de les diferents estructures i circuits que proporcionen
capacitat funcional a l’entitat proveïdora i/o al conjunt de la xarxa
assistencial.

Hoteleria/ confort:

expressió referida a les condicions d’habitabilitat, allotjament i
confort dels usuaris en el centre assistencial. També fa referència
als aspectes propis de l’hoteleria.

Documentació:

expressió referida a l’opinió de l’usuari en relació a la
documentació clínica de la seva història, expedients, receptes,
etc....

Altres:

expressió de l’opinió de l’usuari referida a aspectes no catalogats
en les anteriors classificacions

Durant l’any 2007, l’IAPs ha tramitat 66 reclamacions, la qual cosa ha suposat una
disminució del 32,65% en relació a les queixes i reclamacions tramitades l’any 2006. El
gràfic 92 ens mostra com han evolucionat i la seva distribució, d’acord amb la
classificació descrita anteriorment, i en funció del centre o servei que l’origina.
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Gràfic 92 – Evolució de les reclamacions tramitades per l’IAPs

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Com es pot observar en els dos gràfics, s’ha experimentat una disminució notable de les
queixes i reclamacions, tant si ho analitzem en funció de la tipologia, com si ho fem en
relació als serveis que la motiven. Només han augmentat durant l’any 2007 les queixes
en relació a l’organització (+1), o de les Consultes Externes (+1) (veure la distribució en
el gràfic 93).
Gràfic 93 – Les reclamacions tramitades per l’IAPs durant l’any 2007

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

El gràfic 93 reflecteix les reclamacions, segons l’àmbit assistencial que l’ha motivada. Si
observem els dos gràfics (93 i 94) podem veure que malgrat que les reclamacions en
relació a l’atenció a les urgències ha augmentat en relació a l’any passat (22,7% vs.
19,4%) ha disminuït de forma considerable el nombre de reclamacions presentades (19
vs 15) i sobretot en l’Hospital del Mar (12 queixes vs. 7 queixes).
Per contra, en el Centre FÒRUM tenen més pes les reclamacions presentades com a
conseqüència de l’atenció hospitalària (36). Malgrat això, cal tenir present que la major
part d’aquestes reclamacions fan referència a les condicions d’hoteleria i confort del
Centre (19), i si ho comparem amb les queixes tramitades al Centre FÒRUM per aquest
motiu l’any 2006 (31) veurem com han disminuït en més d’un 40%.
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Gràfic 94 – Serveis que originen la reclamació

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Per altra banda si tenim en compte el volum de l’activitat hospitalària generada pel
Centre FÒRUM durant l’any 2007 (1.020 altes) veurem que el nombre de queixes és
força baix (3,53% de les altes). Pel que fa a les reclamacions del servei d’urgències, el
seu pes és força irrellevant (8) i només representa un 0,25% de l’activitat d’urgències
realitzada.
Finalment, pel que fa a les reclamacions originades en l’àmbit de l’atenció primària
especialitzada, durant l’any 2007 només s’han pogut comptabilitzar aquelles que s’han
generat en el CSMA de Sant Martí Sud, la qual cosa ens impedeix fer una anàlisi global i
més acurada. Tot i això, el nombre de queixes registrades és força irrellevant en relació
al global de l’activitat realitzada en el CSMA.
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6.

Els nostres professionals
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L’IAPs compta amb 199 professionals11 per al desenvolupament de la seva activitat
assistencial, docent i de recerca. El gràfic 95 presenta la seva distribució per trams
d’edat.
Gràfic 95 – Distribució per trams d’edat

Gràfics d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS

Per gènere es distribueixen en 34,17% homes i 65,83% de dones, la qual cosa ha
suposat un lleuger increment en el procés de feminització de la plantilla. La mitjana
d’edat d’aquesta plantilla se situa en els 41,65 anys, la qual cosa suposa una certa
estabilització en relació a l’any 2006 (41,77 anys). El gràfic 96 ens mostra aquesta
evolució en comparació amb l’any 2006.
Gràfic 96 – Evolució de la plantilla de l’IAPs (distribució per gènere i mitjana d’edat)

Gràfics d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

11

No es comptabilitzen els professionals amb vinculació contractual amb l’ICS.
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Per altra banda és important conèixer com es distribueix aquesta plantilla per grups
professionals tal i com es mostra en el gràfic 97.
Gràfic 97 – Distribució per grups professionals

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS

Finalment, és interessant conèixer també la composició per tipus de contracte, on hi ha
entre d’altres, personal funcionari, atesa la naturalesa jurídica de l’IAPs, com a d’institut
vinculat a una empresa municipal (veure gràfic 98).
Gràfic 98– Distribució per contracte

Gràfics d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPS

En el gràfic 99 podem veure la piràmide d’edat de la plantilla assignada a l’IAPs.

Memòria anual d’activitat de l’IAPs – 2007 - 101

Gràfic 99 – Piràmide d’edat dels professionals de l’IAPs, a 31 de desembre de 2007

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Com es pot observar, es constata la progressiva feminització de les professions sanitàries
en general. En l’any 2007 les dones representaven el 65,82% de la plantilla fixa (131
dones vs 68 homes)., la qual cosa suposa un lleuger increment en relació a l’any anterior
(0,25 punts). La mitjana d’edat de la plantilla de l’IAPs se situa en els 44,03 anys. El
gràfic 100 ens mostra l’evolució de la mitjana d’edat, per grups professionals en relació a
l’any 2006.
Gràfic 100 – Evolució de la mitjana d’edat de la plantilla de l’IAPs

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
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Malgrat que aquesta no és excessivament elevada, la piràmide d’edat mostra un cert
envelliment, que es fa més palès si s’analitza per grups professionals (veure gràfic 101).
Així doncs, si fem una anàlisi més acurada per grups professionals ens trobem amb la
situació següent:


Grup de Directius: Té una mitjana d’edat de 48,4 anys, i les dones representen el
62,5% d’aquest grup professional.



Grup d’Administració: Inclou els auxiliars, els administratius i els operaris. La
mitjana d’edat és de 42,2 anys i la seva distribució és gairebé equitativa entre homes
(46,7%) i dones (53,3%).



Grups de Psiquiatres: Té una mitjana d’edat de 42,12 anys. Els homes tenen una
lleugera preeminència en el grup professional (16 homes vs. 14 dones), sobre tot en
la franja d’edat de 35 a 39 anys



Grups de Psicòlegs: Té una mitjana d’edat de 49,54 anys, i per tant és el grup
professional que presenta un major envelliment tot i que és un dels grups que més
han reduït la mitjana d’edat en relació a l’any anterior (50,88 vs. 49,54). El seu perfil
és essencialment femení (8 dones vs. 3 homes).



Grup d’Infermeria i Treball Social: Aquest grup professional, de tècnics mitjos cal
analitzar-lo separadament.
 Infermeria: La mitjana d’edat del collectiu d’infermeria és de 40,7 anys.
El seu perfil per gènere és majoritàriament femení (58% dones vs. 42%
homes), tot i que la incorporació de personal masculí en les franges més
joves (25 a 29 anys) suposarà, de ben segur, un canvi en el perfil per
gènere d’aquest collectiu professional.
 Treballadors socials: La mitjana d’edat dels treballadors socials és de
45,8 anys. Aquest grup s’ha rejovenit de forma notable en relació a l’any
anterior (48,25 vs. 45,8) . Es tracta d’un collectiu totalment femení.



Grup d’Auxiliars de clínica: La mitjana d’edat és de 42,12 anys i el perfil és
clarament femení (39 dones vs. 9 homes).



Grup de professionals en formació: La mitjana d’edat d’aquest grup se situa en
els 26,23 anys, atès que es tracta de professionals en etapa formativa de post grau.
El seu perfil per gènere és clarament femení (12 dones vs. 1 homes).
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Gràfic 101 – Piràmides d’edat per grups professionals

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs
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Formació continuada
Durant l’exercici 2007, l’IAPs ha organitzat un total de 29 cursos de formació continuada
per als seus professionals.
Aquests cursos s’han estructurat d’acord amb un programa formatiu consensuat, i en
funció de les necessitats detectades (veure taula 21). Els cursos s’han impartit,
indistintament al Centre FÒRUM o a l’Hospital del Mar, i han participat professionals dels
diferents àmbits assistencials de l’IMAS (hospitals, atenció psiquiàtrica i atenció
sociosanitària).
Taula 21 – Programa de formació continuada (cursos realitzats)
Tipus de curs

Cultura de servei i
comunicació

Nombre de
cursos

7

Ofimàtica i telemàtica

2

Seguretat del pacient

6

Actualització de
coneixements

Programa d’acollida

13

1

Nom del curs


Gestió i lideratge.



Salut mental, intercultures i comunicació.



Comunicació eficaç i gestió del conflicte.



Gestió de l’estrès.



Informàtica bàsica i iniciació al Word.



Tècniques de presentació.



Administració segura de medicaments.



Entrevista motivacional.



Reanimació cardio-pulmonar.



Suport vital avançat.



Intervenció en crisi. Abordatge verbal.



MMPI (Inventari Multifàsic de Personalitat).



Programa d’acollida

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IAPs

Pel que fa als professionals de l’IAPs, en el programa de formació continuada hi han
participat un total de 152 alumnes, amb un total de 2.005 hores de formació. Cal tenir en
compte que el nombre d’alumnes no es correspon a professionals, ja que és possible que
algun dels alumnes hagi assistit a més d’un curs de formació continuada.
El desenvolupament de l’activitat de formació continuada és responsabilitat del senyor
Jesús Escribano, en qualitat de Responsable de formació del Centre FÒRUM.
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7.

La gestió interna de l’IAPs

Memòria anual d’activitat de l’IAPs – 2007 - 107

Les despeses d’explotació de l’IAPs són aproximadament un 5% del total de les despeses
d’explotació de l’IMAS, mentre que els ingressos representen un 4,4%. D’aquests
ingressos, un 90% corresponen a la contractació de serveis amb el CatSalut.
A nivell de despeses cal destacar que el 78,3% correspon a la partida de personal
(Capítol I), el nostre actiu més valuós (veure taula 22).
Taula 22 – Compte de resultats 2007 (en euros)
2006

2007

%

11.313.187,87

12.213.061,69

7,95

1.593.839,84

1.652.148,12

357.752,14
1.236.087,70

369.331,87
1.282.816,25

3,66
3,24
3,78

896.225,96

827.723,42

-7,46

8.664.664,63

9.569.690,27

10,45

18.000,00

18.000,00

140.457,44

145.499,88

3,59

9.916.108,11

10.632.923,71

7,23

8.940.873,68

9.612.740,41

7,51

Subvencions d’explotació

759.539,59

761.109,60

0,21

Altres ingressos

215.694,84

259.073,70

20,11

143.754,98

114.905,50

-20,07

143.754,98

114.905,50

-20,07

1.253.324,78

1.465.232,48

16,91

Despeses
Compres




Compra materials
Treballs empreses i professionals

Serveis Exteriors
Personal
Altres despeses
Amortitzacions
Ingressos
Per serveis assistencials

Resultats d’explotació
Resultats extraordinaris
Resultat de l’exercici

0

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IMAS . IAPs

Els increments més significatius respecte al 2006 es donen a la partida de personal, per
l’increment de 16 professionals en la plantilla fixa de l’IAPs, bàsicament per poder
atendre i donar resposta als nous serveis contractats pel CatSalut i altres serveis externs.
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8.

Política de Qualitat
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Durant l’any 2007 s’han anat implementant els diferents projectes de qualitat elaborats
pels professionals de l’IAPs, i que s’emmarquen dins del Programa de Qualitat de l’IMAS
(IMASQual) dins de l’àmbit assistencial. A continuació es descriuen les actuacions dutes
a terme durant aquest any 2007, i l’estat de situació.
Projecte de millora de l’atenció dels usuaris immigrants a la unitat d’urgències
de psiquiatra de l’Hospital del Mar
Objectiu general

Actuacions dutes a terme durant
l’any 2007

Objectius específics


Conèixer la comunitat
immigrant del nostre sector
i l’ús que en fan dels
serveis d’urgències i de la
xarxa de salut mental.



Disseny d’una enquesta
específica que ens ha permès
conèixer el perfil del pacient
immigrant que utilitza els serveis
d’urgències i la xarxa de salut
mental i addiccions.



Perfil del pacient:






Millorar l’atenció
dels usuaris
immigrants a les
urgències de
psiquiatria de
l’Hospital del Mar

home, solter, de 33 anys,
d’origen llatino-americà,
amb estudis primaris.
Resideix a Espanya entre
1 i 3 anys.



Diagnòstic més prevalent:
ansietat/ depressió.



Elaborar un tríptic
informatiu.



No s’ha elaborat cap tríptic.
Pendent.



Presentar els resultats
obtinguts en format pòster
i/o comunicació en el
Congrés nacional de Salut
mental i al Congrés Català
de salut mental.



S’han presentat 4 treballs: 1 a
un congrés internacional i 3 a
congressos nacionals

Protocol de trasllat des d’una unitat d’hospitalització a la unitat de psiquiatria
Objectiu general

Millorar l’atenció
dels pacients
durant el trasllat

Actuacions dutes a terme durant
l’any 2007

Objectius específics


Disminuir l’estrès/ ansietat
del pacient i la seva família
a l’arribada a la unitat 09
de l’Hospital del Mar.



Aconseguir una millor
adaptació del pacient a
l’entorn de la nova sala, i al
seu funcionament.



Elaboració i revisió del
protocol d’actuació



S’està en fase d’implementació
de tots i cadascun dels objectius
específics del Protocol.



Pendent de realitzar l’avaluació.

Memòria anual d’activitat de l’IAPs – 2007 - 110

Pla de Qualitat del CAS Barceloneta
Objectiu general

Millorar l’atenció
als usuaris del
CAS Barceloneta

Actuacions dutes a terme
durant l’any 2007

Objectius específics


Identificació de processos.



Elaboració de protocols específics per
a cada programa de tractament.



Definir els indicadors de cada procés
i monitoritzar els resultats



Identificar les àrees de millora i
implantar mesures de millora de
cada programa de tractament.



Incorporar als objectius assistencials,
els objectius científics i docents de la
secció de toxicomanies.

S’està en fase
d’implementació de tots
i cadascun dels
objectius específics del
Pla de Qualitat.



Projecte de millora de l’atenció dels usuaris que precisen subjecció mecànica a
les unitats del servei de psiquiatria de l’Hospital del Mar
Objectiu general

Objectius específics


Millorar l’atenció
al malalt en
contenció
mecànica a les
unitats de
psiquiatria

Implementar una metodologia comú en
el 95% de les intervencions d’infermeria
que giren a l’entorn del malalt
psiquiàtric en situació de contenció
mecànica a les unitats de psiquiatria.

Actuacions dutes a
terme durant l’any
2007



Elaborar un protocol
conjunt dels
dispositius de l’IAPs.



Pendent d’aprovació
per part del Comitè
d’Ètica de l’IMAS.



Aconseguir una bona praxis del personal
implicat en quant a l’enregistrament del
formulari, la recollida de les dades, i el
registre de les incidències detectades en
el 95% dels casos.



Registrar la contenció mecànica en el
malalt psiquiàtric a les unitats de
psiquiatria mitjançant un registre pilot
2, durant un període de 3 mesos en el
100% dels casos.



Després de fer la
prova pilot s’ha
considerat que no era
prou eficient



Implementar un registre eficient de
contenció.



Pendent



Presentar els resultats obtinguts i el
registre final validat al Congrés nacional
de psiquiatria, al Congrés Català de
psiquiatria i a diverses revistes del
camp de la salut mental.
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Projecte EMILIA (Projecte Europeu englobat en la dimensió de “Responsabilitat social”
del Programa IMASQual)
Objectiu general

Objectius específics


Definir estratègies dirigides a enfortir
l’autonomia del malalts i la seva
autocapacitació per abordar la pròpia
malaltia i les repercussions sanitàries
i socials.



Proporcionar eines d’autocapacitació
als malalts mentals amb trastorns
bipolars i d’esquizofrènia, amb
l’objectiu d’evitar l’exclusió social.



Promoure la figura del pacient
expert, com aquella persona
afectada per una patologia crònica
capaç de responsabilitzar-se de la
seva malaltia, i que sap com
identificar i respondre als
símptomes.



Dissenyar un programa de formació
específic que permeti proporcionar
les eines adequades per gestionar
l’impacte físic, emocional i social de
la malaltia mental.

Fomentar
l’empowerment
dels pacients

Actuacions dutes a terme
durant l’any 2007


Realització de la “Jornada
de presentació del
Projecte EMILIA”



Actuacions de
disseminació del
Projecte: conferències,
articles i presentacions
públiques.



Curs per a professionals
de la salut “El malalt
com a expert”,
organitzat pel servei de
formació de l’IMAS i
dirigit per l’equip EMILIA
de l’IAPs.



Desplegament dels
diferents mòduls del
programa de formació:
PDP, recuperació i
gestió de la malaltia,
utilització de la xarxa
social, famílies i gestió
de la malaltia i força
dels recursos
personals.



Participació de 27
usuaris en el programa
de formació.
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9.

L’IAPs als mitjans de comunicació
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L’IAPs, en funció de la seva activitat, tan l’assistencial com la de docència i de recerca, té
una forta presència en els mitjans de comunicació, tant en la premsa com en els mitjans
audiovisuals (Ràdio i televisió).
Durant l’any 2007 s’han realitzat més d’un centenar d’aparicions en els mitjans de
comunicació, la distribució de les quals queden reflectides en el gràfic 102, segons el
mitjà de comunicació de que es tracti o en funció de l’àmbit de rellevància de la
intervenció.
Gràfic 102 – Ressò de l’IAPs als mitjans de comunicació (distribució)

Gràfic d’elaboració pròpia. Font de dades: IMAS- IAPs

A les taules 23, 24, 25, 26 i 27, es recull el detall de totes i cadascuna de les aparicions
realitzada en funció del mitjà de que es tracti.
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Taula 23 – L’IAPs als mitjans de comunicació (RÀDIO)
mitjà

Data

Tema i/o article

Representant de
l’IAPs

RÀDIO 4

11/01/2007 Drogues i adolescència

RNE “Dóna pas”

11/01/2007

Efectes nocius de les drogues en
els joves

Dra. Marta Torrens

RNE “Dóna pas”

13/02/2007

Un terç de la publicitat d’alcohol es
dirigeix als joves

Dra. Marta Torrens

RNE “Efectes positius”

15/02/2007

Un terç de la publicitat d’alcohol es
dirigeix als joves

Dra. Marta Torrens

Punto Rádio Madrid

22/02/2007 Alimentació, salut i esport

Dr. Antoni Bulbena

RÀDIO CANAL BCN

15/03/2007 Vinculen drogues i fracàs escolar

Dra. Marta Torrens

RÀDIO CIUTAT VELLA

16/06/2007 Drogues i adolescents

Dra. Marta Torrens

RÀDIO CIUTAT VELLA

18/07/2007

RAC 1

27/07/2007

Dr. Juan Alberto
Estallo

RÀDIO 9

22/08/2007 Luminoteràpia

Dr. Antoni Bulbena

RÀDIO CIUTAT VELLA

19/09/2007

La influència del temps en les
persones

Dra. Marta Torrens

Dra. Ana Merino

Estrès en els nens per la tornada a
l’escola

Dra. Màrquez

Projecte EMILIA

Dra. Roser
Izquierdo

RÀDIO VALLÈS “Espai
Vital”

19/10/2007 Projecte EMILIA

Dra. Roser
Izquierdo

RÀDIO CIUTAT VELLA

24/10/2007 Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

RÀDIO INTERECONOMIA

26/10/2007 Com afecta el canvi d’horari

Dr. Antoni Bulbena

COM RÀDIO

10/12/2007 Com afecta la tramuntana

Dr. Antoni Bulbena

COM RÀDIO – Programa
BCN

6/10/2007

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IMAS- IAPs
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Taula 24 – L’IAPs als mitjans de comunicació (TELEVISIÓ)
mitjà

Data

Tema i/o article

Representant de
l’IAPs

TV3

11/01/2007

Trastorn borderline i problemàtica
Dr. Antoni Bulbena
a l’alta

TV3

14/01/2007

Malaltia del límit

Dr. Antoni Bulbena

TVE “Leonart”

26/02/2007

Influència del vent en les
persones

Dr. Antoni Bulbena

TVE “Saber vivir”

28/02/2007

Problemes relacionats amb el
consum, d’alcohol

Dra. Marta Torrens

TV3 “Caçadors de
paraules”

19/03/2007

Com afecta la tramuntana

Dr. Antoni Bulbena

TVE “Saber vivir”

02/04/2007

Influència del temps en l’estat
d’ànim

Dr. Antoni Bulbena

TVE “Saber vivir”

02/04/2007

Com els afecta el canvi de temps
en la seva depressió

Dr. Antoni Bulbena

TELEMADRID “Treinta
minutos”

26/04/2007

Influència de les tecnologies de la
informació en la conducta

Dr. Juan Alberto
Estallo

BTV “Hola Barcelona”

24/07/2007

Noves formes de relació a través
d’internet

Dr. Juan Alberto
Estallo

Com afecta el calor

Dr. Antoni Bulbena

Com afecta la tramuntana

Dr. Antoni Bulbena

TVE “Saber vivir”
TELE 5 “Informativos”

3/08/2007
29/08/2007

MEDICINA TV
NOTICIES

3/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

MEDICINA TV
REPORTATGES

15/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Roser Izquierdo

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IMAS- IAPs
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Taula 25 – L’IAPs als mitjans de comunicació (PREMSA GENERALISTA)
mitjà

Data

Tema i/o article

Representant de
l’IAPs

LA RAZON (a tu salud)

14/01/2007

Rebaixes i compradors
compulsius

Dr. Salvador Ros

LA VOZ DE JEREZ

20/01/2007

Conferencia sobre los efectos
mentales de los alimentos

Dr. Antoni Bulbena

DIARIO DE JEREZ

21/01/2007

Conferencia sobre los efectos
mentales de los alimentos

Dr. Antoni Bulbena

DIARI DE TARRAGONA

26/01/2007 Conferència clima i salut

Dr. Antoni Bulbena

IDEAL GRANADA

9/02/2007

Pèrdua de memòria per excés
d’alcohol

Dra. Marta Torrens

HOY DE EXTREMADURA

9/02/2007

Pèrdua de memòria per excés
d’alcohol

Dra. Marta Torrens

LA VOZ DE ASTURIAS

9/02/2007

Un terç de la publicitat d’alcohol
es dirigeix als joves

Dra. Marta Torrens

EL CORREO ESPAÑOL “EL
PUEBLO VASCO”

9/02/2007

Consum d’alcohol en menors

Dra. Marta Torrens

EL PERIODICO DE ARAGÓN

9/02/2007

Un terç de la publicitat d’alcohol
es dirigeix als joves

Dra. Marta Torrens

EL PERIODICO DE
CATALUNYA

9/02/2007

Consum d’alcohol en menors

Dra. Marta Torrens

17/02/2007

Pèrdua de memòria per excés
d’alcohol

Dra. Marta Torrens

EL MUNDO (SALUD)
LA VOZ DE ASTURIAS

6/03/2007

Vinculen drogues i fracàs
escolar

Dra. Marta Torrens

EL PERIODICO DE
CATALUNYA

6/03/2007

Vinculen drogues i fracàs
escolar

Dra. Marta Torrens

EL MUNDO S.XXI

Ajuda psicològica a la guàrdia
urbana
Ajuda psicològica a la guàrdia
12/03/2007 urbana

AVUI

Ajuda psicològica a la guàrdia
12/03/2007 urbana

QUE!

Ajuda psicològica a la guàrdia
12/03/2007 urbana

METRO DIRECTE

Ajuda psicològica a la guàrdia
12/03/2007 urbana

LA VANGUARDIA

14/03/2007 Depressió

EL MUNDO (SALUD)

17/03/2007

LA VANGUARDIA

14/04/2007

LA RAZÓN (Ed. Catalunya)

LA VANGUARDIA

12/03/2007

Influència de la meteorologia en
l’estat d’ànim

El consum de cànnabis provoca
trastorns psiquiàtrics (article)
El consum de cànnabis provoca
17/04/2007 trastorns psiquiàtrics (carta en
relació a l’article)

Dr. Antoni Bulbena
Dr. Antoni Bulbena
Dr. Antoni Bulbena
Dr. Antoni Bulbena
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mitjà

Data

DEIA

23/06/2007

EL PERIODICO DE
CATALUNYA

17/07/2007

EL DIARIO MONTAÑES

10/07/2007

ALERTA DE CANTÁBRIA

10/07/2007

EL DIARIO MONTAÑES

15/07/2007

AVUI

26/08/2007

DIARI DE GIRONA

26/08/2007

EL PERIODICO DE ARAGON

16/09/2007

YA

Tema i/o article
Els beneficis de beure vi amb
moderació
L’augment del coneixement
augmenta les pors
La meitat dels addictes a les
drogues tenen problemes
mentals
La meitat dels addictes a les
drogues tenen problemes
mentals
La meitat dels addictes a les
drogues tenen problemes
mentals
Els consumidors de cocaïna no
reconeixen els problemes
Com afecta la tramuntana.
Afecta molt més les dones que
als homes

Representant de
l’IAPs
Dra. Marta Torrens

Dra. Marta Torrens

Dra. Marta Torrens

Dra. Marta Torrens
Dra. Marta Torrens
Dr. Antoni Bulbena

L’augment del coneixement
augmenta les pors

3/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Roser Izquierdo

LA VANGUARDIA

7/10/2007

Taller de la càtedra del
“Cervell Social” en el marc del
festival de cinema de terror de
Sitges

Dr. Oscar Vilarroya

HERALDO DE SORIA

7/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

CANARIAS 7

7/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Roser Izquierdo

EL MUNDO (SALUD)

LA VANGUARDIA

EL PAIS (Ed. Nacional)
EL PAIS (Ed. Nacional)
DIARI DE GIRONA

La meitat dels addictes a les
20/10/2007 drogues tenen problemes de
salut mental
La discriminació pot
desembocar en trastorns
26/10/2007 psicològics (article arran de
l’agressió a una noia als
ferrocarrils)
5/11/2007

Esport i consum de drogues

Alcohòlics compulsius de 20
anys. Nou patró de consum:
borratxera total i ocasional
Com afecta la tramuntana en
17/11/2007
l’estat d’ànim
5/11/2007

EL PERIODICO DE
CATALUNYA

18/11/2007

Trastorns d’ansietat pel caos
ferroviari

LA VANGUARDIA

12/12/2007 Com superar el menjar obligat

Dra. Marta Torrens

Dr. Guillem Pailhez

Dr. Antoni Bulbena
Dra. Marta Torrens
Dr. Antoni Bulbena
Dr. Antoni Bulbena
Dr. Antoni Bulbena

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IMAS- IAPs
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Taula 26– L’IAPs als mitjans de comunicació (PREMSA ESPECIALITZADA)
mitjà

Data

ARCHIVOS ADICCIONES

15/02/2007

JANO

23/02/2007

DIARIO MÉDICO

26/02/2007

MEDITERRANEO

6/03/2007

DIARIO MÉDICO

20/03/2007

SOCIDROGOALCOHOL

22/03/2007

GACETA UNIVERSITÀRIA

22/05/2007

DIARIO MÉDICO

19/06/2007

DIARIO MÉDICO

13/07/2007

Tema i/o article
Millora de l’accés al tractament
d’alcohol i drogues. Estudi
IATPAD
Com afecta el consum d’alcohol
en la salut dels adolescents
Relació entre drogues i trastorn
mental
Vinculen drogues i fracàs escolar
Millora de l’accés al tractament
d’alcoholisme i drogues. Estudi
IATPAD.
Millora de l’accés al tractament
d’alcoholisme i drogues. Estudi
IATPAD.
Beneficis del sol
Els beneficis de beure vi amb
moderació
El 15% de les persones amb
depressió se suïciden

Representant de
l’IAPs
Dra. Marta Torrens
Dra. Marta Torrens
Dra. Marta Torrens
Dra. Marta Torrens
Dra. Marta Torrens

Dra. Marta Torrens
Dr. Antoni Bulbena
Dra. Marta Torrens
Dr. Luis Miguel Martín

CONSUMER

6/08/2007

Llum teràpia per la depressió

Dr. Antoni Bulbena

MUY SALUDABLE –
SABER VIVIR

1/10/2007

La xocolata no crea addicció

Dr. Antoni Bulbena

REVISTA COPC

1/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

HUUBS

3/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

SMOOKI

3/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

MON EMPRESARIAL

3/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

TERRA

3/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

VOZ PRO SALUD MENTAL

3/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Roser Izquierdo

CAMPUS RED

6/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

DE MINORIAS

11/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

ASOCIACION DE
VOLUNTARIOS

15/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

MUTUA INTERCOMARCAL

16/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Roser Izquierdo

NOTÍCIAS MÈDICAS

16/11/2007

SOCIEDAD PSIQUIATRIA

4/12/2007

NEUMATICOS BARATOS

4/12/2007

INFOELDER

4/12/2007

BIPOLARNEURO

5/12/2007

FORO YACO

5/12/2007

Article en relació a la cultura del
vi
Jornada de presentació del
Projecte EMILIA
Jornada de presentació del
Projecte EMILIA
Jornada de presentació del
Projecte EMILIA
Jornada de presentació del
Projecte EMILIA
Jornada de presentació del
Projecte EMILIA

Dra. Marta Torrens
Dra. Paz Flores
Dra. Paz Flores
Dra. Roser Izquierdo
Dra. Paz Flores
Dra. Paz Flores

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IMAS- IAPs
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Taula 27 – L’IAPs als mitjans de comunicació (PÀGINES WEB I AGÈNCIES)
mitjà
JANO ON-LINE
PSIQUIATRIA.COM
AGÈNCIA EFE

Data

Tema i/o article

Pèrdua de memòria per excés
d’alcohol
Millora de l’accés al tractament
22/03/2007 d’alcoholisme i drogues. Estudi
IATPAD.
Trastorns relacionats amb factors
23/05/2007
meteorològics
8/02/2007

Representant de
l’IAPs
Dra. Marta Torrens
Dra. Marta Torrens
Dr. Antoni Bulbena

ETIKEDO.COM

3/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

EUROPA PRESS

3/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

GOOGLE

3/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

YAHOO

3/10/2007

Projecte EMILIA

Dra. Paz Flores

ASEGURATE.COM

14/12/2007

Jornada de presentació del Projecte
Dra. Paz Flores
EMILIA

Taula d’elaboració pròpia. Font de dades: IMAS- IAPs
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10. Projectes de futur
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L’IAPs havia previst desenvolupar durant l’any 2007, un seguit de projectes i/o objectius.
La taula 28 ens presenta el seu grau de desenvolupament i/o execució.

Taula 28 – Seguiment dels projectes de l’any 2007.

FORMATIU

ASSISTENCIAL

ORGANITZATIU i/o
INSTITUCIONAL

ÀMBIT

PROJECTES i/o OBJECTIUS

ESTAT D’EXECUCIÓ



Desplegament de la nova estructura
organitzativa de l’IAPs, amb la
reorganització dels circuits de gestió interna.

Objectiu assolit



Elaboració d’una memòria corporativa de
l’IAPs.

Objectiu assolit



Promoure la participació i el compromís
dels professionals. Treball en equip i grups
de millora.

Objectiu assolit



Pla executiu d’obres de l’Hospital del Mar i
futurs espais de IAPs.

Pendent en funció del nou
projecte constructiu de
l’IMAS.



Posar en marxa una Unitat de Patologia
Dual, amb 11 llits, de referència per a tota la
ciutat de Barcelona.

Objectiu assolit. Unitat
inaugurada el 17 de
setembre de 2007.



Trasllat del CSMA de Sant Martí Sud a unes
noves installacions (Vila Olímpica).

Projecte ajornat. Pendent
de concretar terminis
d’execució



Desplegament dels programes de salut mental Objectiu assolit
per a collectius professionals (de
l’Administració Local i Autonòmica).



Desplegament del Programa d’atenció en
salut mental del professionals del PAMEM.

Objectiu assolit



Desplegament del Programa EMSE a les ciutats
de l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de
Llobregat

Objectiu assolit



Posta en marxa del Programa PSI per al
districte de Sant Martí.

Objectiu assolit. Contractat
des del novembre de 2007.
En fase d’implementació



Posta en marxa del Programa de xoc de la
cocaïna.

Objectiu assolit. Contractat
des del novembre de 2007.
En fase d’implementació



Incrementar l’oferta de residents de
psiquiatria (passar de 2 a 3 residents per any

Objectiu assolit



Inici de collaboració amb la Unitat Docent de Objectiu anullat
Medicina del Treball “Mateu Orfila” de la
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
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De cara al 2008, l’IAPs s’ha fixat els següents objectius estratègics:
1.

Desenvolupament dels Estatuts de l’IAPs.

2.

Elaboració del Pla Estratègic de l’IAPs.


3.

4.

Estudi de les necessitats estructurals de l’IAPs, d’acord amb els criteris de planificació
del Pla Director de Salut Mental i Addiccions.

Impulsar l’aliança estratègica IMAS-IAPs, amb els Centres Assistencials Emili Mira i
López, de la Diputació de Barcelona.


Signatura del conveni de collaboració CatSalut/ CSB/ Diputació /IMAS.



Posta en marxa de les comissions tècniques de treball i seguiment.

Consolidar el nou model d’atenció de l’IAPs:




atenció primària especialitzada:


signatura conveni collaboració amb l’ICS/ CSB/ IMAS.



implementar sistema d’informació (CMBD-SM).



contractació dels recursos (desplegament del conveni).

atenció a les addiccions:


contractació CAS Barceloneta.



Prova pilot d’implantació del CMBD-SM al CAS de la Barceloneta.



Projecte de nou CAS al districte de Sant Martí.



Implantació del programa de cocaïna (prova pilot).



Gestió del CAS de La Mina.



urgències psiquiàtriques i hospitalització.



programes especials:


Unitat d’Angoixa.



Fibromiàlgia.

5.

Redefinir el rol d’infermeria

6.

Impulsar una política de qualitat: millora de processos interns (FAD, EFQM, etc.)

7.

Programes de projecció externa: Projecte EMILIA, Angoixa, Fibromiàlgia.
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11. Índex de gràfics i taules
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Gràfics

Gràfic 1

Distribució de la població assignada al CSMIJ Ciutat Vella

Gràfic 2

Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMIJ Ciutat
Vella

Gràfic 3

Diagnòstics pacients del CSMIJ Ciutat Vella en programa TMG

Gràfic 4

Recursos humans del CSMIJ Ciutat Vella

Gràfic 5

Distribució de la població assignada al CSMIJ de Sant Martí Nord

Gràfic 6

Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMIJ Sant
Martí Nord

Gràfic 7

Diagnòstics pacients CSMIJ Sant Martí Nord en programa TMG

Gràfic 8

Recursos humans del CSMIJ Sant Martí Nord

Gràfic 9

Distribució de la població assignada al CSMIJ de Sant Martí Sud

Gràfic 10

Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMIJ Sant
Martí Sud

Gràfic 11

Diagnòstics pacients CSMIJ Sant Martí Sud en programa TMG

Gràfic 12

Recursos humans del CSMIJ Sant Martí Sud

Gràfic 13

Distribució de la població assignada al CSMIJ de La Mina

Gràfic 14

Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMIJ La Mina

Gràfic 15

Diagnòstics pacients CSMIJ La Mina en programa TMG

Gràfic 16

Recursos humans del CSMIJ La Mina

Gràfic 17

Evolució dels indicadors epidemiològics en els CSMIJ gestionats per l’IAPs

Gràfic 18

Comparació i evolució dels perfils epidemiològics dels CSMIJ (IAPs/
Metropolitana/ Catalunya)

Gràfic 19

Distribució de la població assignada al CSMA Sant Martí Sud

Gràfic 20

Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMA Sant
Martí Sud

Gràfic 21

Classificació diagnòstica dels pacients atesos al CSMA Sant Martí Sud

Gràfic 22

Programa PAE-TMS al CSMA Sant Martí Sud (cobertura i diagnòstics)

Gràfic 23

Derivació a altres recursos

Gràfic 24

Activitat del programa de collaboració amb la primària

Gràfic 25

Derivacions de visites al CSMA Sant Martí Sud

Gràfic 26

Orientació diagnòstica del casos derivats al CSMA Sant Martí Sud

Gràfic 27

Recursos humans del CSMA Sant Martí Sud

Gràfic 28

Distribució de la població assignada al CSMA Sant Martí Nord

Gràfic 29

Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMA Sant
Martí Nord
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Gràfic 30

Programa PAE-TMS al CSMA Sant Martí Nord (cobertura i diagnòstics)

Gràfic 31

Derivació a altres recursos

Gràfic 32

Activitat del programa de collaboració amb la primària

Gràfic 33

Recursos humans del CSMA Sant Martí Nord

Gràfic 34

Distribució de la població assignada al CSMA Maragall

Gràfic 35

Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMA Maragall

Gràfic 36

Programa PAE-TMS al CSMA Maragall (cobertura i diagnòstics)

Gràfic 37

Derivacions a altres recursos

Gràfic 38

Activitat del programa de collaboració amb la primària

Gràfic 39

Recursos humans del CSMA Maragall

Gràfic 40

Distribució de la població assignada al CSMA La Mina

Gràfic 41

Evolució activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CSMA La Mina

Gràfic 42

Programa PAE-TMS al CSMA La Mina (cobertura i diagnòstics)

Gràfic 43

Derivacions a altres recursos

Gràfic 44

Activitat del programa de collaboració amb la primària

Gràfic 45

Recursos humans del CSMA La Mina

Gràfic 46

Evolució dels indicadors epidemiològics dels CSMA gestionats per l’IAPs

Gràfic 47

Comparació dels perfils epidemiològics dels CSMA (IAPs / Metropolitana /
Catalunya

Gràfic 48

Evolució de les alertes ateses per l’EMSE

Gràfic 49

Evolució de l’activitat assistencial de l’EMSE

Gràfic 50

Activitat assistencial de l’EMSE - 2007

Gràfic 51

Estimació diagnòstica dels pacients atesos per l’EMSE

Gràfic 52

Evolució del patró diagnòstic dels pacients atesos per EMSE

Gràfic 53

Evolució activitat assistencial del Programa PAIGUM

Gràfic 54

Situació dels pacients atesos en el Programa PAIGUM

Gràfic 55

Evolució activitat assistencial del Programa PRE-B

Gràfic 56

Evolució activitat assistencial del Programa d’Oncopsiquiatria

Gràfic 57

Distribució diagnòstica dels pacients del Programa d’Oncopsiquiatria

Gràfic 58

Activitat assistencial del Programa d’atenció al PAMEM

Gràfic 59

Evolució activitat urgències psiquiàtriques de l’IAPs

Gràfic 60

Urgències vs. Ingressos hospitalaris

Gràfic 61

Urgències ateses

Gràfic 62

Urgències ateses dels sectors de referència, segons el punt d’atenció

Gràfic 63

Patró diagnòstic de les urgències, segons el punt d’atenció

Gràfic 64

Urgències ateses, segons diagnòstic i punt d’atenció
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Gràfic 65

Urgències ateses, segons derivant

Gràfic 66

Procedència de la demanda d’hospitalització IAPs (H.Mar vs C.FÒRUM)

Gràfic 67

Pressió d’urgències IAPs (H.Mar vs C.FÒRUM)

Gràfic 68

Procedència territorial de la demanda d’hospitalització IAPs (H.Mar vs
C.FÒRUM)

Gràfic 69

Derivació de la demanda d’hospitalització IAPs (H.Mar vs C.FÒRUM)

Gràfic 70

Perfil diagnòstic de les altes, segons el punt d’atenció

Gràfic 71

Altes psiquiàtriques, segons diagnòstic i punt d’atenció

Gràfic 72

Pacients de l’Hospital de Dia, per sector i servei derivant

Gràfic 73

Distribució diagnòstica de les altes de l’HD

Gràfic 74

Derivació a altres recursos

Gràfic 75

Evolució activitat del Programa d’atenció a la crisi

Gràfic 76

Evolució activitat assistencial de les Consultes externes generals

Gràfic 77

Consulta d’ansietat

Gràfic 78

Activitat assistencial de la Clínica del Dolor

Gràfic 79

Activitat assistencial de la Interconsulta de Psiquiatria Infantil

Gràfic 80

Serveis demandants d’interconsulta psiquiàtrica

Gràfic 81

Evolució de l’activitat del CAS per àrees assistencials (2002 – 2007)

Gràfic 82

Evolució dels procediments d’infermeria

Gràfic 83

Evolució de les derivacions Àrea de Treball Social

Gràfic 84

Característiques clíniques i evolució de les primeres visites

Gràfic 85

Evolució dels perfils clínics dels pacients del CAS per droga principal

Gràfic 86

Activitat de la UHD (demanda, procedència i tipus d’alta)

Gràfic 87

Perfil clínic dels pacients ingressats a la UHD

Gràfic 88

Demanda d’ingrés a la UPD

Gràfic 89

Principals diagnòstics psiquiàtrics i addictius de la UPD (2007)

Gràfic 90

Serveis demandants d’interconsulta de toxicomanies

Gràfic 91

Evolució de l’activitat d’interconsulta de toxicomanies (1982 – 2007)

Gràfic 92

Evolució de les reclamacions tramitades per l’IAPs

Gràfic 93

Les reclamacions tramitades per l’IAPs durant l’any 2007

Gràfic 94

Serveis que originen la reclamació

Gràfic 95

Distribució per trams d’edat

Gràfic 96

Evolució de la plantilla de l’IAPs (distribució per gènere i mitjana d’edat)

Gràfic 97

Distribució per grups professionals

Gràfic 98

Distribució per contracte

Gràfic 99

Piràmide d’edat dels professionals de l’IAPs, a 31 de desembre de 2007

Gràfic 100

Evolució de la mitjana d’edat de la plantilla de l’IAPs
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Gràfic 101

Piràmides d’edat per grups professionals

Gràfic 102

Ressò de l’IAPs als mitjans de comunicació (distribució)
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Taules

Taula 1

Població assignada al CSMIJ de Ciutat Vella

Taula 2

Població assignada al CSMIJ Sant Martí Nord

Taula 3

Població assignada al CSMIJ Sant Martí Sud

Taula 4

Població assignada al CSMIJ La Mina

Taula 5

Comparació indicadors epidemiològics dels CSMIJs

Taula 6

Població assignada al CSMA Sant Martí Sud

Taula 7

Població assignada al CSMA Sant Martí Nord

Taula 8

Població assignada al CSMA Maragall

Taula 9

Població assignada al CSMA La Mina

Taula 10

Comparació indicadors epidemiològics dels CSMAs

Taula 11

Índex de freqüentació d’urgències, per districte de procedència (2007)

Taula 12

Indicadors assistencials de l’hospitalització psiquiàtrica (2007)

Taula 13

Característiques de les altes psiquiàtriques

Taula 14

Evolució indicadors assistencials de l’Hospital de Dia

Taula 15

Evolució de l’activitat assistencial i indicadors epidemiològics del CAS
Barceloneta

Taula 16

Característiques clíniques dels pacients dels
terapèutics del CAS Barceloneta (a 31/12/2007)

Taula 17

Evolució de l’activitat de pre-ingrés a la UHD

Taula 18

Evolució de les derivacions al CAS Barceloneta (2006 – 2007)

Taula 19

Evolució dels indicadors assistencials de la UHD

Taula 20

Indicadors assistencials de la UPD

Taula 21

Programa de formació continuada (cursos realitzats)

Taula 22

Compte de resultats 2006 (en euros)

Taula 23

L’IAPs als mitjans de comunicació (RÀDIO)

Taula 24

L’IAPs als mitjans de comunicació (TELEVISIÓ)

Taula 25

L’IAPs als mitjans de comunicació (PREMSA)

Taula 26

L’IAPs als mitjans de comunicació (PREMSA ESPECIALITZADA)

Taula 27

L’IAPs als mitjans de comunicació (PÀGINES WEB)

Taula 28

principals

programes

Seguiment dels projectes de l’any 2007
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12. Glossari de sigles
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12. Glossari de sigles
ABS

Àrea Bàsica de Salut

CAS

Centre d’Atenció i seguiment de drogodependències

CCEE

Consultes Externes

CMBD-SM

Conjunt Mínim bàsic de dades de salut mental

CSMA

Centre de salut mental d’adults

CSMIJ

Centre de salut mental Infantil i Juvenil

DEA

Diploma d’Estudis Avançats

DURSI

Departament d’Universitats, recerca i societat de la Informació

EAP

Equip d’atenció Primària

EMSE

Equip multidisciplinar de suport a les emergències

GU

Guàrdia Urbana

HD

Hospital de Dia

IAPs

Institut d’Atenció Psiquiàtrica: salut mental i toxicomanies

ICO

Institut Català d’Oncologia

ICS

Institut Català de la Salut

IES

Institut d’Estudis de la Salut

IMAS

Institut Municipal d’Assistència Sanitària

PAE-TMS

Programa assistencial específic de trastorn mental sever

PAIGUM

Programa d’atenció integral a la Guàrdia Urbana

PDSMiAd

Pla Director de Salut Mental i Addiccions

PMM

Programa de manteniment de Metadona

Pre-B

Programa de salut mental de suport emocional als bombers de
Barcelona

PRISM

Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders

RCA

Registre Central d’Assegurats

TEPT

Trastorn per estrès post-traumàtic

TG

Teràpia grupal

TMG

Trastorn mental greu

TMO

trastorn mental orgànic

TMS

Trastorn mental sever

TUS

Trastorn per ús de substàncies

UAB-UDIMAS

Universitat Autònoma de Barcelona – Unitat Docent IMAS

UHD

Unitat Hospitalària de Desintoxicació

UPF

Universitat Pompeu Fabra
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