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Presentació
L’IMAS en l’àmbit de l’atenció psiquiàtrica
i Salut Mental disposa d’un conjunt
d’equipaments de notable rellevància
assistencial per a la ciutat de Barcelona,
gestionats per l’Institut d’Atenció
Psiquiàtrica, Salut Mental i Toxicomanies
(IAPS), que és concreten en:
• Institut Municipal de Psiquiatria (IMPU)
• Servei de Psiquiatria i Toxicomanies a
l’hospital del Mar
• Centre de Salut Mental Sant Martí Sud

Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25-29
08003 Barcelona
www.imasbcn.com

• Centre d’atenció i seguiment de
toxicomanies (CAS Barceloneta)
• Servei de Psiquiatria de l’hospital de
l’Esperança

Urgències

Psiquiàtriques
L’atenció especialitzada a la demanda d’atenció
psiquiàtrica urgent s’ofereix de forma continuada
durant tots els dies de l’any a la població dels sectors
de referència en Salut Mental de l’hospital del Mar
(Ciutat Vella, Sant Martí i Sants-Montjuïc). L’objectiu
principal es el de proveir una atenció ràpida,
personalitzada, que inclou l’acollida, l’avaluació de
cadascuna de les situacions, el diagnòstic, l’atenció
a l’evolució del malalt i la derivació, si fos necessari,
als dispositius asistencials que s’estimin adients en
funció de les circumstàncies de cada malalt.
El servei d’urgències psiquiàtriques, situat en les
instal·lacions de l’àrea d’urgències de l’hospital del
Mar, disposa d’espais d’atenció propis amb personal
expert en el tractament dels trastorns psiquiàtrics
urgents de tipus general, i d’aquells relacionats amb
el consum de drogues.

l’Hospital intensiu
NOVETATS
Seguint l’encàrrec del Consorci Sanitari
de Barcelona, l’IMAS inaugura un nou
dispositiu d’urgències psiquiàtriques
situat al servei d’urgències de l’hospital
del Mar, i un àrea d’hospital psiquiàtric
de dia per atendre les necessitats
assistencials psiquiàtriques de la població
dels sectors de Ciutat Vella i Sant Martí
i Sants-Montjuïc.

Psiquiàtric de dia
L’objectiu de l’hospital psiquiàtric de dia es el d’oferir
atenció ambulatoria especialitzada de forma intensiva
en un període de temps limitat (2 mesos
aproximadament) durant 7 hores al dia.
Les persones tractades en aquesta àrea podran
beneficiar-se d’una assistència alternativa a
l’hospitalització convencional que els permetrà
continuar en el seu entorn social i familiar habitual.

IMAS
Institut d’Atenció Psiquiàtrica
Salut Mental i Toxicomanies
Hospital del Mar

nstitut d’Atenció Psiquiàtrica Salut Mental i Toxicomanie

Consorci Sanitari de Barcelona

Urgencias

Psiquiátricas

Hospital
intensivo

Psiquiátrico
de día

IMAS
Institut d’Atenció Psiquiàtrica
Salut Mental i Toxicomanies
Hospital del Mar

Consorci Sanitari de Barcelona

Presentación
L’IMAS en l’àmbit de l’atenció psiquiàtrica
i Salut Mental disposa d’un conjunt
d’equipaments de notable rellevància
assistencial per a la ciutat de Barcelona,
gestionats per l’Institut d’Atenció
Psiquiàtrica, Salut Mental i Toxicomanies
(IAPS), que és concreten en:
• Institut Municipal de Psiquiatria (IMPU)
• Servei de Psiquiatria i Toxicomanies a
l’hospital del Mar
• Centre de Salut Mental Sant Martí Sud

Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25-29
08003 Barcelona
www.imasbcn.com

• Centre d’atenció i seguiment de
toxicomanies (CAS Barceloneta)
• Servei de Psiquiatria de l’hospital de
l’Esperança

Urgéncias

Psiquiátricas
L’atenció especialitzada a la demanda d’atenció
psiquiàtrica urgent s’ofereix de forma continuada
durant tots els dies de l’any a la població dels sectors
de referència en Salut Mental de l’hospital del Mar
(Ciutat Vella, Sant Martí i Sants-Montjuïc). L’objectiu
principal es el de proveir una atenció ràpida,
personalitzada, que inclou l’acollida, l’avaluació de
cadascuna de les situacions, el diagnòstic, l’atenció
a l’evolució del malalt i la derivació, si fos necessari,
als dispositius asistencials que s’estimin adients en
funció de les circumstàncies de cada malalt.
El servei d’urgències psiquiàtriques, situat en les
instal·lacions de l’àrea d’urgències de l’hospital del
Mar, disposa d’espais d’atenció propis amb personal
expert en el tractament dels trastorns psiquiàtrics
urgents de tipus general, i d’aquells relacionats amb
el consum de drogues.

El Hospital intensivo
NOVEDADES
Seguint l’encàrrec del Consorci Sanitari
de Barcelona, l’IMAS inaugura un nou
dispositiu d’urgències psiquiàtriques
situat al servei d’urgències de l’hospital
del Mar, i un àrea d’hospital psiquiàtric
de dia per atendre les necessitats
assistencials psiquiàtriques de la població
dels sectors de Ciutat Vella i Sant Martí
i Sants-Montjuïc.

Psiquiátrico de día
L’objectiu de l’hospital psiquiàtric de dia es el d’oferir
atenció ambulatoria especialitzada de forma intensiva
en un període de temps limitat (2 mesos
aproximadament) durant 7 hores al dia.
Les persones tractades en aquesta àrea podran
beneficiar-se d’una assistència alternativa a
l’hospitalització convencional que els permetrà
continuar en el seu entorn social i familiar habitual.

IMAS
Institut d’Atenció Psiquiàtrica
Salut Mental i Toxicomanies
Hospital del Mar

nstitut d’Atenció Psiquiàtrica Salut Mental i Toxicomanie

Consorci Sanitari de Barcelona

Urgències

Psiquiàtriques

Hospital
intensiu

Psiquiàtric
de dia

