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1. Benvinguda
Estimats companys/es:
Benvinguts/des a l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions, l’INAD.
En aquest document, adreçat a aquells qui arribeu de nou, intentem oferir-vos ajuda per facilitar-vos la feina i
la formació durant el període de residència que acabeu d’iniciar amb nosaltres. Trobareu informació detallada
sobre l’Institut i complementària a la que us aporta la Guia d’Acollida del resident que elabora la Comissió de
Docència dels Hospitals del Parc de Salut Mar, de caràcter més general i comú.
Com ja sabeu, la Psiquiatria és una especialitat amb una sèrie d’aspectes que la diferencien d’altres
especialitats mèdiques i quirúrgiques. Els trastorns mentals inclouen un ventall ampli de patologies i factors
psíquics i socials, per la qual cosa els psiquiatres treballem en estreta relació amb d’altres professionals de la
salut mental. Així, compartireu la residència amb altres especialistes en formació (PIR i EIR).
Esperem que els propers anys de convivència amb nosaltres siguin molt fructífers en la vostra formació.
L’etapa MIR és curta i teniu l’obligació d’aprofitar-la al màxim.
Ben cordialment,

Tutors/es de l’INAD
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2. L’INAD (Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions)
Actua en l’àmbit territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona i focalitza la seva activitat majoritàriament en
l’Àrea de Barcelona Litoral Mar i en els Sectors Sanitaris del Barcelonès Nord (Santa Coloma de Gramenet,
Badalona i Sant Adrià del Besòs) i Baix Maresme (Montgat, Tiana). La població del territori de referència es
situa al voltant dels 700.000 habitants.
L’Institut té com a objectius l’atenció clínica, el diagnòstic i el tractament, de manera personalitzada, eficaç,
eficient i segura, de les persones de les comunitats de referència que pateixen trastorns psiquiàtrics (incloenthi les addiccions) o que es situen en risc identificable de patir-ne, incorporant-hi, també, el pronòstic i el curs
de la malaltia com a eines de gestió clínica.

2.1. Ubicació
L’INAD està conformat per diferents centres i dispositius assistencials del Parc de Salut Mar:






Hospital del Mar.
Centre Dr. Emili Mira.
Centre Fòrum Hospital del Mar.
Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA), infantils i juvenils (CSMIJ) i d’addiccions (CAS).
Hospital de Dia Infantojuvenil Litoral Mar.

2.2. Centres
Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25-29, 08003 Barcelona. Telèfon 932 483 175













Hospitalització d’aguts (UH 80).
Unitat de Desintoxicació Hospitalària (UH 07).
Consultes Externes de Psiquiatria.
Ambulatori d’Unitat de Crisi.
Unitat de Salut Perinatal.
TECs / Tractaments biològics.
EMSE.
Unitat d’Hospitalització Domiciliària de Psiquiatria.
Unitat d’Ansietat.
Urgències Generals i de Psiquiatria.
Psiquiatria d’Enllaç i d’Interconsulta.
CAS Barceloneta.

La Unitat d’Hospitalització d’aguts 80 es compon de 32 llits i està situada a la vuitena planta de l’Hospital del
Mar.
La Unitat de Desintoxicació Hospitalària, situada a la planta baixa, es compon de 5 llits. La secretaria, els
despatxos de Direcció i una sala de reunió es troben ubicats a l’altell situat sobre aquesta unitat
d’hospitalització.
Els despatxos de visita de Consultes Externes (CCEE), de l’ambulatori d’Unitat de Crisi i de la Unitat de Salut
Perinatal es troben ubicats al prefabricat annex de CCEE de l’Hospital del Mar, 1r pis.
A la Unitat de tractaments biològics, situada a la UH08, s’aplica tractament amb TEC a pacients, tant ingressats
com ambulatoris, amb la col·laboració del Servei d’Anestèsia, i altres tractaments farmacològics que
requereixin observació d’Infermeria.
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A la Unitat 08 també està ubicat el CAS Barceloneta, unitat d’atenció ambulatòria de pacients amb trastorns
addictius, que dóna cobertura a l'àrea bàsica de la Barceloneta.
L’equip de l’EMSE s’ubica al prefabricat contigu als vestuaris femenins i a la UH08 (despatxos de visita
mèdica). Els mateixos professionals de l’equip EMSE atenen la Unitat d’Hospitalització Domiciliària de
Psiquiatria.
L’activitat de la Unitat d’Ansietat es desenvolupa a la UH08.
Les urgències psiquiàtriques formen part del Servei d’Urgències comú de l’Hospital i disposen de 4 boxs i de
dos despatxos mèdics.
L’activitat d’Interconsulta de Psiquiatria i Addiccions es desplega diàriament a l’hospitalització i hi ha programes
de psiquiatria d’enllaç ambulatoris amb la Unitat del Dolor, Cirurgia bariàtrica, Oncologia, Epilèpsia resistent i
interconsulta amb altres serveis hospitalaris.
La biblioteca del Campus Universitari Mar està situada al carrer Dr. Aiguader, 80. Telèfon 933 163 535.
A la biblioteca trobareu una col·lecció bibliogràfica de biomedicina, actualitzada i en diferents formats: llibres,
publicacions en sèrie, DVD i d’altres:
 Recursos en format paper: tot al vostre abast, de lliure accés i referenciats al Catàleg de la Biblioteca de la
UPF-UAB.
 Recursos electrònics:
- Recursos electrònics del Parc de Salut Mar: accessibles des de les instal·lacions de la Biblioteca i des
dels ordinadors connectats a la xarxa informàtica del Parc de Salut Mar, mitjançant el Catàleg de
revistes del Parc de Salut Mar (C17).
- Recursos electrònics de la UAB i de la UPF: accessibles des de les instal·lacions de la Biblioteca.
L’horari és de dilluns a divendres no festius, de 08:00 a 21:00 hores.
La cafeteria menjador està situada a la planta baixa i està oberta de 07:15 a 23:30 hores.

Centre Dr. Emili Mira
Prat de la Riba, 171, 08921 Santa Coloma de Gramenet. Telèfon 934 628 900
 Unitat d’Hospitalització d’Aguts amb 42 llits, dividida en dues plantes (H2 i H6).
Actualment hi ha dues unitats d’hospitalització d’aguts diferenciades als CAEM de manera que els pacients
que requereixen un ingrés psiquiàtric breu són assignats a una o altra unitat en funció de la gravetat dels
símptomes, i/o, la necessitat de cures.
-

-
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Unitat Semioberta d’aguts (24 llits): ofereix atenció al pacient en el moment psicopatològic en què
necessita unes cures més intensives per presentar una psicopatologia més greu, amb risc de conductes
disruptives. Es tracta d’una unitat de porta tancada amb horaris preestablerts de sortides i de visites, així
com d’ activitats terapèutiques proposades.
Unitat Oberta d’aguts (18 llits ): ofereix atenció a pacients que ja han superat/millorat la situació de
risc, o bé aquells en què la seva situació psicopatològica no requereix de mesures tan intensives. En
aquesta unitat els pacients poden entrar i sortir lliurement en un horari ampli preestablert. D’aquesta
manera, de 9:30 a 19:45 h les portes de la unitat romanen obertes, a excepció de l’hora del dinar (de
13:00 a 14:30 h). El pacient ha d’avisar als professionals d’infermeria sempre que marxen i tornen per tal
de saber en tot moment qui està i qui no està a la unitat.

Unitat de Patologia Dual (H5), amb 13 llits.
Hospital de Dia de Salut Mental de Santa Coloma. Disposa de 25 places.
Unitat d’Hospitalització de subaguts (H1), amb 19 llits.
Unitats d’Alta Dependència i llarga estada Psiquiàtrica, amb 154 llits.
Centre de Rehabilitació Comunitària, amb 24 places.
Llar residència TMS Núria, amb 30 places.
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Mitjana Estada Psicogeriàtrica, amb 40 llits.
Llarga Estada Psicogeriàtrica, amb 40 llits de llarga estada.
Unitat d’Hospitalització Domiciliària de Psiquiatria.
Hospital de Dia Psicogeriatria, amb 30 places.
EAIA, Equip d’Atenció Integral Ambulatòria.
CAS Santa Coloma de Gramenet.

En el marc de la Unitat Integrada de Psiquiatria d’Adults de l’Hospital Germans Trias i Pujol i el Centre Dr. Emili
Mira l’atenció de les urgències psiquiàtriques dels pacients del Barcelonès Nord es du a terme a l’Hospital
Germans Trias i Pujol. El 08 de febrer de 2018 es va signar, a través del Departament de Salut, un acord de
col·laboració docent amb l’Hospital Germans Trias i Pujol, de manera que els MIR de Psiquiatria de l’INAD
realitzen un 50% de les seves guàrdies en aquest hospital.
Centre Fòrum Hospital del Mar
Llull, 410, 08019 Barcelona. Telèfon 933 268 500








Unitat de Subaguts.
Unitat d’Alta Dependència Psiquiàtrica.
Unitat de Patologia Dual.
Hospital de Dia.
CSMA Sant Martí Sud.
CAS Fòrum – Sant Martí.
Sala de Reducció de Danys.

El Centre Fòrum acull atenció sociosanitària i serveis d’atenció a la salut mental i les addiccions.
A la cinquena planta disposa de 20 llits d’hospitalització de malalts psiquiàtrics subaguts, 10 llits d’Alta
Dependència Psiquiàtrica i, de forma independent, 11 llits de Patologia Dual i un Hospital de Dia, amb 12
places.
El centre disposa de cafeteria.
L’oficina de RRHH es troba a la planta baixa de l’edifici i els serveis administratius i despatxos de Direcció a la
primera planta.
Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) Fòrum - Sant Martí, al qual s’accedeix per una entrada independent al
carrer Llull.
Centre de Salut Mental d’Adults Sant Martí Sud, situat a la planta baixa del Centre Fòrum i amb entrada des
d’Admissions.
Consultes externes de Programes especials (PAIGUM d' atenció a Guàrdia Urbana, programa ESPAI d'atenció
a MMEE, PRE-B, PAIPEM i Programa TLP), situats en despatxos de la planta baixa.

Centres de Salut Mental d’adults (CSMA), infantils i juvenils (CSMIJ) i d’addiccions (CAS)
Centre de Salut Mental d’adults de Sant Martí Sud. Centre Fòrum Hospital del Mar. Carrer Llull, 410, 08019
Barcelona, telèfon 933 268 508. El Centre de Salut Mental disposa de despatxos mèdics, d’infermeria, sala de
reunions i grups i sala d’espera per a pacients. Disposa d’un Pla de Serveis individualitzats (PSI).
Centre de Salut Mental d’adults Sant Martí Nord. Carrer Concili de Trento, 25, 08018 Barcelona, telèfon
933 037 350. Disposa de despatxos mèdics, d’infermeria, sala de reunions i grups i sala d’espera per a
pacients.
Centre de Salut Mental d’adults La Mina. Pl. Maria Àngels Rosell Simplicio, 1, 3r, 08930 Sant Adrià del
Besòs, telèfon 933 812 846. Disposa de despatxos mèdics, d’infermeria, sala de reunions i grups i sala
d’espera per a pacients. Està integrat a l’ABS La Mina.
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Centre de Salut Mental d’adults Santa Coloma de Gramenet. Carrer Irlanda, 79, 08922 Santa Coloma de
Gramenet, telèfon 934 665 700. Disposa de despatxos mèdics, d’infermeria, sala de reunions i grups i sala
d’espera per a pacients. Disposa d’un PSI.
Centre de Rehabilitació. Provisionalment instal·lat al Centre Cívic del Fondo, carrer Wagner, 19, 08923 Santa
Coloma de Gramenet, telèfon 933 92 84 63.
Centre de Salut Mental infantil i juvenil de Sant Martí Sud-Nord. Carrer Ramón Turró, 337-339, 08019
Barcelona, telèfon 934 465 706.
Centre de Salut Mental infantil i juvenil de Ciutat Vella. Av. de les Drassanes, 17, 08001 Barcelona, telèfon
932 958 671.
Centre de Salut Mental infantil i juvenil de La Mina. Pl. Maria Àngels Rosell Simplicio, 1, 3r, 08930 Sant
Adrià del Besòs, telèfon 933 812 846.
CAS Barceloneta. Hospital del Mar. Passeig Marítim, 25-29, 08003 Barcelona, telèfon 932 483 107. El CAS
està situat a la UH08 de l’Hospital del Mar. Consta de despatxos mèdics i d’infermeria, una sala per a grups i la
zona de dispensació de metadona.
CAS Extracta-La Mina. Carrer del Mar, s/n, 08930 Sant Adrià del Besòs, telèfon 933 812 240. Integrat a l’ABS
La Mina.
CAS Fòrum. Carrer Llull, 410, 08019 Barcelona, telèfon 933 268 561. Integrat a l’edifici del Centre Fòrum.
CAS Santa Coloma de Gramenet, situat al Centre Dr. Emili Mira, Prat de la riba, 171, 08921 Santa Coloma de
Gramenet, telèfon 934 628 916.
Centre de reducció de danys REDAN La Mina, Avinguda Manuel Fernández Márquez, s/núm. (davant núm.
45), telèfon 93 462 48 11.
Hospital de Dia Infantojuvenil
Hospital de Dia Infantojuvenil Litoral Mar (15 places). Davant del Portal Nou, s/núm. 08003 Barcelona,
telèfon 933 105 506. L’hospital disposa de despatxos mèdics, d’infermeria, sala de reunions, sala d’educació i
sala d’espera per a pacients.

2.3. Línies assistencials
En aquest moment l’estructura de l’assistència de l’Institut està dividida en 5 línies principals d’atenció:

2.3.1. Procés d’Atenció Hospitalària (Urgències i Aguts)
2.3.2. Procés d’Atenció a les Addiccions
2.3.3. Procés d’Atenció Comunitària i Programes Especials
2.3.4. Procés d’Atenció a la Rehabilitació Psiquiàtrica
2.3.5. Procés d’Atenció als trastorns cognitius i Psicogeriatria
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3. Organigrama
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4. Qui som (STAFF)
4.1. Direcció
L’Institut depèn de la Gerència del Parc de Salut Mar. La Comissió de Direcció de l’INAD està presidida pel
director de l’Institut.
Director: Víctor Pérez Sola
Director emèrit de Docència i Recerca: Antonio Bulbena Vilarrasa
Directora d’Infermeria: Sra. Rosa Aceña i Domínguez
Director del procés d’Atenció a la Rehabilitació psiquiàtrica: Joan Ramon Fortuny i Olivé
Director del procés d’Atenció Comunitària i Programes Especials: Santiago Batlle Vila
Adjunt a la Direcció del procés d’Atenció Comunitària i Programes Especials: Luis Miguel Martín i López
Directora del procés d’Atenció Hospitalària (Urgències i Aguts): Purificación Salgado Serrano
Directora del procés d’Atenció a les Addiccions: Marta Torrens i Mèlich
Adjunta a la Direcció del procés d’Atenció a les Addiccions: Francina Fonseca Casals
Directora del procés d’Atenció als Trastorns Cognitius i Psicogeriatria: Dolors López Villegas
Coordinador administratiu: Juan Pulido Rodríguez
Secretària tècnica: Esperanza González Fernández

4.2. Atenció Comunitària i Programes Especials
Centre Fòrum

Montserrat Ibarra
Adelina Abellanas
Juan Alberto Estallo
Begoña Villoria
Benedikt Amann
Carme Masferrer

Psiquiatra
Psicòloga clínica
Psicòleg clínic
Psicòloga clínica
Psiquiatre
Psicòloga clínica

Espai-Paigum-PreB
Espai-Paigum-PreB
Paigum
Paigum
Hospital de Dia
Hospital de Dia

Hospital del Mar

David Córcoles
Jordi León
Agnès Sabaté
Laura Martínez
Jacobo Chamorro

Psiquiatre
Psiquiatre
Psiquiatra
Psiquiatra
Psicòleg clínic

EMSE/HAD
EMSE/HAD
EMSE/HAD
Unitat Ansietat
Unitat Ansietat

Centre Dr. Emili Mira

Fernando Lana
Josep Martí
Carmen Sánchez
Andrea Irimia
Ezequiel Pérez

Psiquiatre
Psiquiatre
Psicòloga clínica
Psicòloga clínica
Psiquiatre

Hospital de Dia
Hospital de Dia
Hospital de Dia
Hospital de Dia
HAD

Hospital de Dia Infantojuvenil
Litoral Mar

Iziar Ezquiaga
Anna Vilar

Psiquiatra
Psicòloga clínica

CSMA Sant Martí Sud

Iñaki Castro
Juan Castaño
Rosa Mas
Laura Martínez
Montserrat Vila
Miguel Gárriz
Roser Cirici
M. Jesús Blasco
Vanesa Gallardo

Psiquiatre/Coordinador
Psiquiatre
Psiquiatra
Psiquiatra
Psicòloga clínica
Psicòleg clínic
Psicòloga clínica
Psicòloga clínica
Treball social
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CSMA Sant Martí Nord

Cristóbal Díez-Aja
Miren Jáuregui
Alberto Matías
Silvia Gasque
M. Jesús Blasco
Rocío Guardiola
Laura García

Psiquiatre/Coordinador
Psiquiatra
Psiquiatre
Psiquiatra
Psicòloga clínica
Psicòloga clínica
Treball social

CSMA-CSMIJ La Mina

Sílvia Gasque
Montserrat Ibarra
Maria Llobet
Begoña Villoria
Esther Baeza
Montserrat Vila
Rosario Padilla
Magdalena Marrón

Psiquiatra
Psiquiatra
Psiquiatra
Psicòloga clínica
Psicòloga clínica
Psicòloga clínica
Treball social
Treball social

CSMIJ Ciutat Vella

Maria Llobet
Patricia Novo
Isabel Gómez
Cristina Fresno
Eva García

Psiquiatra
Psicòloga clínica
Psicòloga clínica
Psicòloga clínica
Treball social

CSMA Santa Coloma de
Gramenet

Sandra Teresita Castillo
José Manuel López
Estanislao Mur
Lourdes Ayllon
Rosario Ventosa
Xènia Lara
Rosario Padilla
Magdalena Santamaria

Psiquiatra/Coordinadora
Psiquiatre
Psiquiatre
Psicòloga clínica
Psicòloga clínica
Psicòloga clínica
Treball social
Treball social

CSMIJ Sant Martí Sud-Nord

Santiago Batlle
M. Teresa Nascimento
Ana Vilar
Laura Díaz
Esther Baeza
Ana Salvador
Helena Navarro
Magdalena Marrón

Adjunt a la Direcció
Psiquiatra
Psicòloga clínica
Psicòloga clínica
Psicòloga clínica
Psicòloga clínica
Psicòloga clínica
Treball social

Daniel Bergé
Pilar Álvarez
Anna Mané
Carles Masip
José M. Ginés
Sílvia Oller
Luis González
M. Teresa Legido
Sara Porta

Psiquiatre i referent
Psiquiatra
Psiquiatra
Psiquiatre
Psiquiatre
Psiquiatra
Psiquiatre
Psicòloga clínica
Treball social

4.3. Atenció Hospitalària
Hospital del Mar
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Centre Dr. Emili Mira

Maite Campillo
Roberto Sánchez
Alfons Rodríguez
Clara Monserrat
Gemma Hurtado
Núria Pujol
Tamara Vates

Psiquiatra i referent
Psiquiatre
Psiquiatre
Psiquiatra
Psiquiatra
Psicòloga clínica
Treball social

Hospital del Mar

Francina Fonseca
Fernando Dinamarca
Gloria Marín
Rebeca Alayón

Adjunta a la Direcció
Psiquiatre
Psiquiatra
Psiquiatra

UPD Centre Fòrum

Adriana Farré

Psiquiatra

UPD Centre Dr. Emili Mira

Gerard Mateu
Rosa Sauras

Psiquiatre
Psiquiatra

CAS Barceloneta

Francina Fonseca
Claudio Castillo
Gloria Marín
Fernando Dinamarca
Rebeca Alayón
Gabriel Vallecillo
Joana Valencia
M. Dolores Sánchez

Adjunta a la Direcció
Psiquiatre
Psiquiatra
Psiquiatre
Psiquiatra
Internista
Psicòloga clínica
Treball social

CAS Extracta La Mina

Rebeca Alayón
Ana Coratu
María Carou
Susana Jornalé
Laura Oliva
Júlia Gay

Psiquiatra
Psiquiatra
Psicòloga
Educadora social
Treball social
Treball social

CAS Fòrum

Claudio Castillo
María Robles
Gabriel Vallecillo
Joana València
Esperanza González

Psiquiatre i referent
Psiquiatra
Internista
Psicòloga clínica
Treball social

CAS Santa Coloma de
Gramenet

Lina Oviedo
Sandra García
Gabriel Vallecillo
María Carou
Laura Oliva

Psiquiatra
Psiquiatra
Internista
Psicòloga clínica
Treball Social

4.4. Atenció a les Addiccions
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4.5. Atenció a Trastorns Cognitius i Psicogeriatria
Centre Dr. Emili Mira

Edith García
Agustín Sorrentino
M. Teresa Abellán
Eva Carballido
Gabriel Vallecillo
M. Isabel Martínez
Josep Deví
M. Pilar Mercadal
Claudia Béjar
Rosario Dorantes
Sonia González
M. Paz Piñeiro

Psiquiatra
Neuròleg
Neuròloga i referent
Metgessa Família
Internista
Psicòloga
Psicòloga
Geriatra i referent
Geriatra
Geriatra
Treball Social
Treball Social

4.6. Atenció a la Rehabilitació psiquiàtrica
Centre Dr. Emili Mira

Cristina Macías
Eduard Jové
Marta Martín
Antonio Luis Palomo
Jordi Pagerols
Elisenda Carrió
Montserrat Pérez
Alicia Casals
Núria Ballester
Mercedes Toquero
Marta Vallvé

Psicòloga clínica
Psiquiatre
Psiquiatra
Psiquiatre
Psiquiatra
TS Medicina
Geriatra
Treball Social
Treball Social
Treball Social
Treball Social

Centre Fòrum

Benedikt Amann
Olivia Orejas
Carlos Mizrahi
Carme Masferrer
Vanessa Gallardo

Psiquiatre
Psiquiatra
Psiquiatre
Psicòloga clínica
Treball Social

4.7. Especialistes en Formació
MIR 4

Mariona de Dios
Eila Monteagudo
Santiago Pérez
Amira Trabsa
David Sanagustín

MIR 2

Maria Calls
Ana Pérez
Diego García
Carla Llimona
Francesc Casanovas

MIR 3

María Roldán
Juan José Fuentes
M. Paz Frings
Isabel Elisa González

MIR 1

Cristina Muro
Alba Llimona
Josep Mayans
Juan Peñalver
Laura Vargas

PIR 4

Carlos Cedrón
Anna Massó

PIR 2

María Polo

PIR 3

Ana María Rodríguez

PIR 1

Georgina Sánchez
Irina Rodríguez
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EIR 1

14

Rocío Castillo
Andrea Sevilla
Teresa Cuartero
Aida Navarro
Aitor Núñez

EIR 2

Miguel Vicente
Ana Revilla
María Antón
María Torrecillas
Laura Ojeda
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5. Tipus d’activitat assistencial i docent
5.1. Activitat Assistencial
Les Unitats d’Hospitalització de l’Hospital del Mar i del Centre Dr. Emili Mira són unitats d’hospitalització
de malalts psiquiàtrics aguts. Les principals patologies que tracten són: trastorn esquizofrènic, trastorns
afectius (bipolar o depressió unipolar), d’altres trastorns psicòtics, trastorns psiquiàtrics derivats de l’abús de
substàncies i trastorns de la personalitat en situació de crisi. A les Unitats de Patologia Dual s’atenen els
pacients amb comorbiditat d’abús-dependència de tòxics i trastorn mental descompensat. A les Unitats
d’Hospitalització de l’Hospital del Mar es poden veure, com a tret diferencial, algunes patologies associades
o relacionades amb malalties orgàniques, alhora que es desenvolupa la interconsulta a l’hospital general,
repartida entre interconsulta d’adiccions i interconsulta de psiquiatria general.
Les Unitats d’Hospitalització a Domicili de Psiquiatria (HAD) són un dispositiu adreçat a aquells pacients
amb Trastorn Mental Sever de la zona litoral de la ciutat de Barcelona (Ciutat Vella i Sant Martí) i Santa
Coloma de Gramenet, que presenten una situació que sobrepassa les possibilitats d’atenció ambulatòria i com
alternativa a l’hospitalització convencional. Els objectius són: disminuir els ingressos dels CSMA, escurçar el
temps d’ingrés en la unitat d’aguts i possibilitar el tractament a aquells pacients que no es poden desplaçar a la
unitat d’aguts. La Unitat d’Hospitalització Domiciliària de Psiquiatria consta de tres equips i dóna cobertura als
pacients tots els dies de la setmana.
A l’Hospital del Mar hi ha assistència a Urgències. Les visites a Urgències són continuades (24h) i les visites
a les plantes d’hospitalització són també diàries i es realitzen durant el matí. S’intenta acabar la visita als
malalts hospitalitzats abans de les 13:00 hores per donar temps a Farmàcia a introduir els canvis en les pautes
farmacològiques. Des de les 11:30 hores en endavant es realitza la major part de l’activitat ambulatòria
(pacients en seguiment o atenció a familiars de malalts hospitalitzats).
Amb la creació de la Unitat Integrada de Psiquiatria d’Adults de l’Hospital Germans Trias i Pujol i el
Centre Dr. Emili Mira l’atenció de les urgències psiquiàtriques es du a terme en el marc de l’ Hospital General.
Les Consultes Externes (CCEE) tenen un vessant general, molt lligat a activitats d’interconsulta de malalts
complexos (visitats a més d’un servei), amb alguns programes especials (oncologia, epilèpsia, obesitat
mòrbida, psiquiatria perinatal).
Els Centres de Salut Mental d’adults (CSMA) donen serveis d’atenció especialitzada i de suport a l'atenció
primària als pacients majors de 18 anys. El seu funcionament és el d’un recurs ambulatori en Atenció Primària
en salut mental de tipus comunitari, amb visites a pacients (primeres visites i successives), alhora que manté
un contacte directe i de suport a l’Atenció Primària de medicina general (ABS i metges de família). Els CSMA
mantenen un programa d’atenció a TMS (Trastorn Mental Sever) i alguns d’ells disposen del programa PSI
(Pla de Serveis Individualitzats).
Els Centres de Salut Mental infantils i juvenils (CSMIJ) són el recurs d’Atenció Primària en salut mental de
tipus comunitari en el cas dels nens o dels adolescents. Els CSMIJ donen serveis d'atenció especialitzada i de
suport a l'Atenció Primària a pacients menors de 18 anys. L’atenció es realitza dins de la comunitat, tenint en
compte tots els aspectes preventius, educatius, diagnòstics, de tractament i rehabilitadors, i en coordinació i
suport amb els equipaments comunitaris.
L’Hospital de Dia Infantojuvenil Litoral Mar és una Unitat d’Hospitalització parcial integrada a la Xarxa de
Salut Mental d’utilització pública del Servei Català de la Salut, dirigida a la població de 8 a 18 anys amb
trastorns mentals i de conducta. Està orientada a tractar alteracions psicopatològiques greus, alteracions de la
conducta o condicions que, per la seva complexitat clínica, presenten desadaptacions importants difícilment
abordables des de l'Atenció Primària de Salut o des dels Centres de Salut Mental, per requerir d’una
Intervenció intensiva i pluridimensional sense perdre el contacte amb l'entorn familiar i social. L’Hospital de Dia
està format per un equip multidisciplinar de psiquiatre, psicòleg clínic, infermeria especialitzada, auxiliar de
clínica i educador socials.
La Unitat de Desintoxicació ingressa, de forma programada, addictes a diverses substàncies, aplicant els
protocols de desintoxicació pertinents. Es tracta, doncs, d’una unitat de curta estada.
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Als CAS es fa el seguiment ambulatori d’aquells malalts amb problemes d’addicció a substàncies. Són centres
d'atenció i seguiment que ofereixen tractament ambulatori especialitzat als drogodependents. Els CAS estan
integrats per equips de professionals de diverses disciplines (metges, psicòlegs, treballadors socials,
educadors socials, diplomats en infermeria, etc.). Poden oferir diferents modalitats de tractament: tractaments
lliures de drogues, programes de manteniment amb agonistes opiacis, programes de manteniment amb
antagonistes, etc.
L’EMSE (Equip Multidisciplinar de Suport Especialitzat) és un recurs d’atenció domiciliària, amb un equip de
psiquiatre-infermer. És una eina a disposició de la xarxa assistencial per tal de facilitar l’adherència i la
vinculació al tractament d’alguns pacients greus i de donar suport a les famílies. Els mateixos professionals de
l’equip EMSE atenen la Unitat d’Hospitalització Domiciliària de Psiquiatria.
La Unitat d’Ansietat és un recurs ambulatori de tractament de persones amb trastorns d’ansietat, format per
un equip de psiquiatre, psicòleg i infermera. És una unitat especialitzada suprasectorial a disposició de la xarxa
assistencial.
Els Hospitals de Dia atenen, de forma activa i integrada, pacients afectats d'un trastorn mental greu que
necessiten un abordatge intensiu, durant un període de temps limitat, per tal d’estabilitzar el seu estat
psicopatològic i millorar la seva qualitat de vida. L’objectiu és promoure la reinserció social, familiar i laboral i
vincular la persona al seu recurs assistencial habitual.
Les Unitats de Rehabilitació tenen l’objectiu de prevenir el deteriorament, mantenir i millorar les habilitats
individuals i la funcionalitat en pacients afectats de trastorns mentals greus, mitjançant programes
individualitzats que impliquen el pacient, la família i els recursos comunitaris amb perspectiva de rehabilitació i
de reinserció a la comunitat.

5.2. Activitat Docent
Sessions-Reunions
Centre Fòrum
 Sessió diària d’incidències de la guàrdia i d’ingressos, 08:15h.
 Reunions Hospital de Dia, dimecres 14:00h, sala Hospital de Dia.
Hospital del Mar
Sessió diària d’incidències de la guàrdia i d’ingressos, 08:10h, altell de Psiquiatria.
Sessió clínica setmanal, dijous 08:00h, de forma alterna amb el Centre Dr. Emili Mira (sessions generals de
l’INAD).
Tardes docents: dimarts de 14:00 a 17:00h. En aquest espai es du a terme una cerca bibliogràfica, una sessió
de cassos clínics i un seminari teòric de temes diversos. Generalment a Hospital del Mar amb algunes
excepcions a disponibilitat del conductor del seminari teòric.
Sessions científiques mensuals.
CSMA Sant Martí Sud
 Sessió clínica setmanal, dilluns 13:00h. Reunió equip setmanal, divendres 13:00h
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Addiccions
 Sessió setmanal, dimecres de 14:00 a 15:00h, per revisió de primeres visites i programes assistencials
(CAS Barceloneta).
 Sessió setmanal, dilluns de 14:00 a 15:00h, per a revisió d’ingressos i de pacients (UHD).
 Sessió dimarts de 8:00 a 9:00h, conjunta de tots els dispositius d’Addiccions (bibliogràfica, científica).
 Sessió setmanal, dijous de 14:00 a 15:00h, per revisió de primeres visites i programes assistencials (CAS
La Mina).
Centre Dr. Emili Mira
 Sessió clínica setmanal, els dijous 08:00h, de forma alterna amb l’Hospital del Mar,
(sessions generals).
 Sessions bibliogràfiques, dimarts 14:00h, mitjançant videoconferència des de CAEM o Hospital del Mar.
 Sessió diària d’incidències de la guàrdia i d’ingressos a les 8.15h.
Sessions per a residents





Programa Formatiu per a MIR (Programa Comú Complementari), vegeu la Guia general.
Docència, Grup de Recerca (PRBB).
MIR 1: TEC Seminaris de Psicofarmacologia, Introducció a la xarxa de Salut Mental.
MIR 2: Revisions sistemàtiques, conceptes legals en l’atenció a la Salut Mental.

Societat Catalana de Psiquiatria
La Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental organitza un curs de formació teòrica per a residents en
Salut Mental (MIR de psiquiatria, PIR i EIR). El curs està organitzat conjuntament per les Unitats docents de
Psiquiatria i de Salut mental, el Departament de Salut i la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Les
classes es duen a terme els dimecres a la tarda, de 16:00 a 19:00h, a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. El
calendari es proporciona a l’inici de cada curs (s'inicia el mes de setembre i acaba el mes de juny).
La Societat Catalana de Psiquiatria organitza també unes sessions clíniques mensuals amb els MIR de totes
les Unitats docents catalanes a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques (tercer dimecres de cada mes a les 19:30h).
Es proposa un tema i s’exposen casos clínics per il·lustrar-lo, amb la presència d’un moderador i un discussor
experts en el tema que es tracta.
També, des de la Societat, s'organitzen cursos de formació especialment pensats per als residents (Curs
d'Especialització en Escales Clíniques de mesura en Psiquiatria; Curs de Teràpia Cognitiu Conductual per a
Psiquiatres) i cursos dirigits a psiquiatres en formació i adjunts joves (Curs de Psicosomàtica i Psiquiatria
d'Enllaç: La salut mental en el pacient mèdico-quirúrgic, Curs d'Addiccions i Patologia Dual).

Primeres lectures recomanades
Psicopatologia general:
Cervera S y cols. (editores). Manual del Residente de Psiquiatría. Smithkline Beecham, Madrid. 2009.
Chinchilla, Alfonso (coord). Manual de Urgencias psiquiátricas (2.ªed.) de Chinchilla. Ed.Elservier-Masson, 2009.
American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fifth Edition. DSM-5.
2013.
DSM-5. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Editorial Médica Panamericana. ISBN
9788498358100.
López-Ibor Aliño, Juan J. & Valdés Miyar, Manuel (dir.) (2002). DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales. Texto revisado. Barcelona: Masson.
First MF, Pincus HA, Frances A. DSM-IV-TR. Guia de uso, Masson, 2005.
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Kapplan-Sadock. Comprehensive textbook of psychiatry. 9 ed. Lippincott Williams&Wilkins 2009.
Kapplan-Sadock. Synopsis de Psiquiatría.11 ed. Lippincott Williams&Wilkins 2011.
Kapplan-Sadock. Manual de bolsillo de psiquiatría clínica. 5 ed. Lippincott Williams&Wilkins. 2011.
Roger MacKinonn. Entrevista psiquiátrica en la práctica clínica, ARS MEDICA, 2008.
Schatzberg, Alan F. y Nemeroff. Tratado de psicofarmacología. Masson, 2006.
Soler. Recomendaciones terapéuticas básicas en los trastornos mentales. RTM V. Recomendaciones
terapéuticas en los trastornos mentales. Ed. Cyesan 2012.
Stahl Stephen. Psicofarmacología esencial de Stahl. 4 edición. Grupo aula médica S.L., 2014.
Vallejo Ruiloba J. Tratado de psiquiatría, RBA LIBROS S.A, 2008.
VV.AA. Guía de bolsillo de la clasificación CIE-10 trastornos mentales y comportamiento: con glosario y
criterios y diagnóstico de investigación, Panamericana, 2001.
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6. El pla de formació
6.1. Les rotacions
El pla de formació del resident ve donat per les indicacions de la Comisión Nacional de Especialidades,
Ministerio de Sanidad y Política Social, que s’adjunta en un annex al final d’aquest document. La darrera
actualització és de setembre de 2008.
Les rotacions que realitzareu durant la residència a l’INAD venen resumides en el següent quadre. Cada
itinerari concret (recursos assistencials implicats i dates) es lliurarà a l’inici de la residència per a cadascun de
vosaltres.

MI

URG

NEU

NEU

AGUT

AGUT

AGUT

AGUT

AGUT

AGUT

AGUT

AGUT

CSMA

CSMA

CSMA

CSMA

CSMA

CSMA

CSMA

CSMA

CSMA

CSMA

REHA

REHA

REHA

REHA

TOXI

TOXI

INTC

INTC

INTC

INTC

INF

INF

INF

INF

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

AB

 MI = Medicina Interna - Hospital del Mar (1 mes)
 URG= Urgències – Hospital del Mar (1 mes)
 NEUR = Neurologia - Hospital del Mar (2 mesos)
 AGUT = Unitat d’Aguts (Hospital del Mar o Centre Dr. Emili Mira) (8 mesos)
 TOXI = Unitat d’Atenció a les Addiccions- Hospital del Mar (UHD i Interconsulta Addiccions) i Unitat de
Patologia Dual (Centre Fòrum o CAEM) (3 mesos)
 CSMA = Centre de Salut Mental d’Adults (9 mesos) CSMA Sant Martí Sud, CSMA Sant Martí Nord, CSMA
Santa Coloma de Gramenet, i 1 mes a la Unitat EMSE
 INF = Psiquiatria infantil i juvenil (HCP) 4 meses. Acord de col·laboració docent amb Hospital Sant Joan de
Déu. Opcionalment es pot demanar com a rotació externa en un altre centre.
 INTC = Interconsulta (Hospital del Mar) (3 mesos).
 REHA = Rehabilitació (4 mesos) – 2 meses Centre Dr. Emili Mira / 2 mesos Unitat de Subaguts Centre
Fòrum.
 TRAJECTE A o B (12 mesos) R4.

Trajectòria darrer any de residència
El marc legal que regula l’últim any ve recollit al BOE ORDEN SCO/2616/2008, d’1 de setembre:
“6.2.3 Formación específica en el último año de residencia que incluye la posibilidad de elegir entre dos
trayectos (ver apartado 10).
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6.2.3.1 Trayecto A. Formación específica durante los 12 meses en alguna de las siguientes áreas:
Psiquiatría infantil y de la adolescencia.
Psicoterapias.
Alcoholismo y otras adicciones.
Gerontopsiquiatría.
6.2.3.2 Trayecto B. Rotaciones no inferiores a 2 meses ni superiores a 6 meses, en algunas de las siguientes
áreas:
a) Áreas propias de la formación específica: Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, Psicoterapias,
Alcoholismo y otras adicciones, Gerontopsiquiatría.
b) Área propia de la formación nuclear: Psiquiatría Comunitaria, Hospitalización Psiquiátrica, Rehabilitación
Psiquiátrica, Psiquiatría de Enlace.
c) Nuevas Áreas (la/s rotación/es no podrá/n totalizar más de 6 meses): Hospitalización Parcial,
Psicosomática, Neurociencias, Neuroimagen, Psiquiatría Legal, Epidemiología Psiquiátrica, Gestión
Psiquiátrica, Psicodiagnóstico, Investigación, Genética, Prevención, Psiquiatría Transcultural, etc.
6.3 Configuración del trayecto formativo.
6.3.1 Período de formación nuclear.
Común para todos los Residentes. (R-1, R-2 Y R-3): Realizado en el Servicio al que pertenece el M.I.R.
6.3.2 Período de formación específica: Incluye dos trayectos a elegir por el residente de 4.º año.
a) El trayecto A será elegido por el residente de 4.º año entre los citados en el apartado 6.2.3.1.
b) El trayecto B será de «libre configuración» diseñado por el tutor según aptitudes/actitudes y orientación de
cada residente.
c) Los trayectos deberán adaptarse a la «oferta específica», del servicio y sus «unidades asociadas» si las
tuviere, así como a las de aceptación en otros servicios o unidades acreditadas si fuere el caso.”.

Models proposats a l’INAD
S’intentarà adequar i individualitzar els itineraris per tal que resultin interessants i formatius als diferents MIR,
però contemplant minimitzar les rotacions externes i especialment aquelles que impedeixin fer guàrdies a
l’INAD més de 4 mesos durant el darrer any de residència.
Trajecte A:
Psiquiatria infantil i de l’adolescència
Es pot oferir 8 mesos entre CSMIJ i Hospital de Dia infanto-juvenil i 4 mesos d’optativa – rotació externa en
centre especialitzat en Psiquiatria infantojuvenil d’acreditat interès docent.
Psicoteràpies
Es pot oferir 6 mesos d’hospital de dia, 4 mesos d’optativa – rotació externa en centre especialitzat en
psicoteràpies d’acreditat interès docent.
Dos mesos de CSM amb psicòleg o Unitat ansietat (psicologia).
Alcoholisme i altres addiccions
4 mesos de patologia dual, 4 mesos d’unitat de desintoxicació, 2 mesos de CAS, 2 mesos d’interconsulta o 4
mesos d’optativa-externa en centre especialitzat en addiccions d’ acreditat interès docent.
Gerontopsiquiatria
8 mesos en programa de deteriorament cognitiu i 4 mesos d’optativa – rotació externa en centre especialitzat
en psicogeriatria d’acreditat interès docent.
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Trajecte B:
Establim la possibilitat d’oferir bàsicament dos itineraris base en els quals admetríem variacions justificades
sempre dins de l’àmbit del perfil triat pel MIR
Perfil comunitari (CSMA, EMSE, 4 mesos optativa – externa relacionada amb l’itinerari en centre especialitzat
d’acreditat interès docent). La durada de les rotacions entre 2 i 6 mesos.
Perfil hospitalari (unitat d’aguts d’Hospital del Mar o Centre Dr. Emili Mira a triar pel MIR, Unitat de Patologia
Dual (Centre Fòrum o CAEM) i/o urgències psiquiàtriques d’hospital general (Hospital del Mar), EMSE, fins 4
mesos de rotació externa – optativa relacionada amb l’itinerari en centre especialitzat d’acreditat interès
docent. La durada de les rotacions entre 2 i 6 mesos.

Període de formació general obligatori. Formació nuclear:
 Programa de Medicina general i Neurologia clínica bàsica (1 quadrimestre).
 Programa d’interconsulta i Psiquiatria d’enllaç (1 quadrimestre).
 Programa d’Hospitalització d’Aguts (2 quadrimestres).
 Programa d’Atenció Psiquiàtrica Comunitària (10 mesos).
 Programa de Psiquiatria infantil i juvenil (1 quadrimestre).
 Programa de Rehabilitació (1 quadrimestre).
 Programa d’Addiccions (2 mesos).
 Guàrdies d’especialitat (tota la residència).
Formació específica (darrer any):
 Període de formació complementària, trajecte A o B segons BOE 16-9-2008 (3 quadrimestres).
Dispositius comuns en la formació:
 Medicina Interna i Urgències de Medicina - Hospital del Mar.
 Neurologia - Hospital del Mar.
 Unitat d’Aguts – Hospital del Mar o Unitat d’Aguts – Centre Dr. Emili Mira.
 Unitat de Patologia Dual – Centre Fòrum i Centre Dr. Emili Mira.
 Unitat d’Addiccions- Hospital del Mar, CAS Barceloneta, CAS Fòrum i Unitat de Patologia Dual,
 Centres de Salut Mental d’Adults: Sant Martí Sud, Sant Martí Nord, Santa Coloma de Gramenet, La Mina.
 Psiquiatria infantil i juvenil (Hospital Sant Joan de Déu).
 Interconsulta - Hospital del Mar.
 Rehabilitació – Centre Dr. Emili Mira.
Dispositius opcionals INAD:
 Hospital de Dia - Centre Fòrum.
 Hospital de Dia – Centre Dr. Emili Mira.
 Consultes Externes - Hospital del Mar.
 Unitat d’Ansietat, EMSE - Hospital del Mar.
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Itineraris formatius
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6.2. Objectius específics de les rotacions
Neurologia
Coneixements
 Fonaments diagnòstics. Orientació sindròmica en patologies neurològiques més freqüents.
 Identificar causes neurològiques com a possible origen de trastorns psiquiàtrics i/o de funcions superiors.
 Coneixement de les diferents exploracions diagnòstiques: indicació, utilitat, ús racional.
Habilitats
 Elaboració d’una entrevista clínica completa.
 Realització d’una exploració neurològica completa.
 Interpretació dels resultats obtinguts en l’exploració neurològica bàsica.
Medicina Interna
Coneixements
 Identificació de problemes i orientació sindròmica en patologies mèdiques. Fonaments diagnòstics.
Discernir entre situacions urgents/no urgents.
 Identificació de causes orgàniques com a possible origen de trastorns psiquiàtrics i/o de funcions superiors.
 Coneixement i comprensió de diferents exploracions diagnòstiques, indicació, utilitat i ús racional.
 Familiarització en epidemiologia i clínica de les malalties físiques més comuns en la població general.
 Coneixement de l’organització del Servei d’una planta de medicina d’Hospital general.
Habilitats
 Elaboració de l’entrevista clínica completa.
 Realització d’exploració física general completa i adequada.
 Aplicació de coneixements per tal d’afrontar situacions mèdico-orgàniques de caràcter urgent. Aplicació de
primeres mesures de suport vital.
Unitat d’Aguts
Objectius generals de la rotació
 Conèixer el funcionament de l’Hospital psiquiàtric d’aguts pel que fa al malalt hospitalitzat, al malalt a
Urgències i al control ambulatori del malalt en situació de crisi o en control post-alta.
 Valorar la necessitat d’ingrés urgent.
 Conèixer els aspectes legals de l’hospitalització.
 Conèixer la psicopatologia pròpia dels pacients psiquiàtrics aguts i de les estratègies terapèutiques a seguir.
 Conèixer la dinàmica de coordinació amb els altres dispositius assistencials comunitaris.
Objectius específics de la rotació
 Adquirir els criteris d’ingrés hospitalari i de derivació a UC o d’altres recursos de la xarxa. Adequar l’ingrès a
les normes legals vigents.
 Manejar correctament el pacient agitat o violent.
 Adquirir coneixements psicofarmacològics pel maneig del pacient agut (trastorns psicòtics, trastorns
afectius i trastorns de la personalitat de forma més rellevant).
 Adquirir tècniques d’entrevista clínica a pacients aguts o en crisi.
 Realitzar entrevistes d’informació a famílies en el període d’hospitalització.
 Valorar la necessitat de sol·licitud d’interconsulta a d’altres especialitats.
 Manejar adequadament els recursos socio-comunitaris en les derivacions a l’alta hospitalària.
 Redactar de forma adient adient les epícrisis.
 Conèixer les indicacions de la TEC.
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Coneixements i habilitats
 Coneixement de les indicacions dels fàrmacs més utilitzats en Psiquiatria.
 Psicofarmacològics: perfil general dels antipsicòtics clàssics i atípics, perfil dels antidepressius ISRS, ISNA,
tricíclics, perfil dels fàrmacs ansiolítics benzodiazepines i eutimitzants (carbonat de liti, valproic,
carbamacepina i nous eutimitzants).
 Realització correcta de l’anamnesi psiquiàtrica.
 Realització correcta de l’exploració psicopatològica.
 Formulació de diagnòstic i/o diagnòstic diferencial.
 Coneixement de les indicacions i de la utilitat de les exploracions complementàries més utilitzades en
Psiquiatria.
 Diagnòstics. Classificació DSM-IV i CIE-10.
 Coneixement general de les indicacions i informació a obtenir de les exploracions psicomètriques generals.
 Coneixement general dels aspectes legals en relació a l’internament involuntari dels pacients.
 Maneig del malalt en situació d’agitació psicomotriu.
 Maneig del pacient amb risc suïcida.
 Entrevista psiquiàtrica inicial i de seguiment. Comunicació i empatia amb el malalt i el seu entorn.
 Presentació d’un cas clínic de forma ordenada (anamnesi, exploració psicopatològica, orientació
diagnòstica, diagnòstics diferencials i pla terapèutic).
 Maneig de la tècnica de la TEC.
Activitat assistencial
 Realització supervisada de, com a mínim, 50 primeres visites, hipòtesis diagnòstica i elaboració d’ordre
mèdica. Un mínim de 20 pacients esquizofrènics/psicòtics, 20 pacients amb trastorns afectius, 10 pacients
amb trastorn de la personalitat o d’altres diagnòstics.
 Seguiment de visites i procés global a planta d’hospitalització d’un mínim de 50 pacients.
 Seguiment de l’atenció familiar durant el procés d’hospitalització d’un mímin de 40 pacients de diagnòstic
divers.
 Redacció d’un mínim de 40 epicrisis, 15 informes de sol·licitud de recursos rehabilitadors (HD, CD, Unitat
de subaguts).
 Assistència i aplicació a sessions de TEC (mínim de 30 sessions).
 Realització de guàrdies a l’àrea d’Urgències (mínim de 4 guàrdies mensuals).
Unitat d’Addiccions
Objectius generals
 Adquirir coneixements i habilitats necessaris, estimular el desenvolupament de l’actitud adequada per al
tractament i el seguiment de pacients amb trastorn per ús de substàncies (TUS).
Coneixements
Factors etiològics relacionats amb l’abús/dependència de substàncies.
Farmacologia de les substàncies d’abús i de les interaccions amb els psicofàrmacs.
Diagnòstic i classificació dels trastorns derivats de l’ús de substàncies.
Tècniques d’entrevista i de maneig d’instruments diagnòstics i d’avaluació per als TUS.
Formació en tècniques de desintoxicació, prevenció de recaigudes i tècniques psicoterapèutiques
(entrevista motivacional, model transteòric del canvi...).
 Conèixer la xarxa d’addiccions.
 Lectura crítica d’articles d’investigació en addiccions.






Habilitats
 Història clínica i toxicològica.
 Adquirir habilitats d’entrevista i d’interacció tant amb els pacients diagnosticats de TUS com amb les seves
famílies.
 Maneig pràctic de la psicofarmacologia més utilitzada en tractaments de desintoxicació i prevenció de
recaigudes en pacients amb TUS.
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 Maneig pràctic i coneixement de les interaccions neurobiològiques dels tractaments farmacològics i de les
substàncies d’abús.
 Adquirir habilitats en tècniques psicoterapèutiques (entrevista motivacional, maneig de contingències...).
 Adquirir els coneixements necessaris per a la coordinació amb els diferents dispositius i professionals
implicats en el tractament d’aquests pacients (CAS, Unitat de Patologia Dual, Comunitat Terapèutica,
Hospital de Dia, recursos socials...).
 Presentació, de forma crítica, d’un article d’investigació en addiccions.
Centre de Salut Mental d’adults - CSMA
Objectius
 Familiaritzar-se amb la dinàmica de funcionament del Centre de Salut Mental.
 Realitzar l’abordatge del trastorn mental (patologies “menors” i especialment del trastorn mental greu
compensat).
 Familiaritzar-se amb tècniques psicoterapèutiques.
 Valorar factors de tipus social.
Coneixements i habilitats









Realització correcta de l’entrevista psiquiàtrica amb el pacient ambulatori (primera visita).
Manteniment d’una correcta continuïtat assistencial, visites successives de seguiment.
Coneixement i indicacions del programa TMS.
Coneixement de les indicacions de derivació a abordatge psicològic i/o sol·licitud d’exploració psicomètrica.
Coordinació en psiquiatria comunitària. Reunions de circuit.
Coordinació amb TS, PSI, etc.
Coordinació i recolzament a l’Atenció Primària de Medicina general (MAP).
Identificar trastorns mentals en la comunitat tributaris de seguiment a CSMA i derivació de casos lleus a
l’Atenció Primària.

Activitats a desenvolupar
 Realització d’un mínim de 40 primeres consultes amb supervisió, referides a diferents grups de pacients
(diagnòstics), valoració de la hipòtesi diagnòstica i elaboració del pla terapèutic.
 Realització del seguiment d’un mínim de 80 pacients seleccionats, entre diferents diagnòstics, tenint en
compte el maneig de psicofàrmacs i l’abordatge psicoterapèutic amb el pacient i la família.
 Participació en tractaments de seguiment i de rehabilitació d’un mínim de 10 pacients amb TMS.
Interconsulta Hospitalària
La tasca d'interconsulta inclou l'activitat diagnòstica, a través de l'avaluació de l'estat mental del pacient,
l'activitat terapèutica recomanada en cada cas i l'activitat informativa, verbal i/o escrita, en relació amb el metge
sol·licitant i el malalt i família.
Objectius generals
 Realitzar l’abordatge dels trastorns psiquiàtrics presents en el pacient ingressat a l’Hospital general per
qualsevol etiologia (exclou els problemes de drogoaddicció que s’ abordaran en una altra rotació)
 Detectar, identificar i col•laborar en el diagnòstic diferencial del malalt orgànic amb trastorn psiquiàtric afegit.
 Realitzar l’entrevista psiquiàtrica amb pacients i familiars a l’Hospital general.
 Identificar el que la malaltia suposa pel pacient i valorar-ne les capacitats d’afrontament establint estratègies
d’ajuda.
 Atendre programes especials a nivell ambulatori:
- pacient oncològic
- pacient amb obesitat mòrbida
- pacient amb patologia neurològica i/o neuroquirúrgica
- pacient amb trastorn sol pèlvic
- pacient digestiu
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 Abordatge de la capacitat del pacient en la presa de decisions sobre l'atenció sanitària. Avaluació de la
competència.
Objectius específics





Intervenció en pacients ingressats a l’Hospital General.
Diagnòstic diferencial de la patologia psiquiàtrica en pacient amb malaltia mèdica descompensada.
Intervenció en pacient oncològic.
Abordatge psicofarmacològic, coneixement de les principals interaccions.

Distribució de la tasca
Dilluns: de 9 h a 11 h, dispensari de psicooncologia (Dra. S. Oller). Posteriorment interconsulta hospitalària
(general-oncològica).
Dimarts: de 9 h a 11:30 h, dispensari de patologia neurològica (Dr. González). Dimecres de 9 h a 11 h,
dispensari obesitat (Dra. P. Salgado). Posteriorment seguiment interconsulta hospitalària.
Dimecres: de 9 h a 11 h, dispensari psiconcologia. Posteriorment seguiment interconsulta hospitalària.
Dijous: de 10 h a 11:15 h, grup obesitat mòrbida (Sra. T. Legido) (aquest grup és quinzenal).
Divendres: 8:30 h a 11:30 h dispensari digestiu, nefro-urologia (Dra. A. Mané).
El darrer dijous de mes es realitzarà una sessió per potenciar la tasca de recerca en interconsulta.
Psiquiatria infantil i juvenil
Objectius
 Aproximar-se a la valoració psicopatològica i diagnòstica del nen i de l’adolescent. Estudi psicopatològic de
les conductes.
 Detectar patologies més freqüents en el nen i en l’adolescent: trastorns alimentaris, trastorns per
hiperactivitat i dèficit d’atenció, psicosi d’inici infantil.
 Elaborar història clínica en el nen.
 Realitzar abordatge psicofarmacològic habitual en psiquiatria infantil.
 Conèixer models psicoterapèutics en psiquiatria infantil.
 Realitzar entrevistes familiars en psiquiatria infantil i juvenil.
Rehabilitació
Objectius
 Elaboració i desenvolupament de pla terapèutic individual (PTI) per als malalts mentals crònics, incloent-hi
l’adequació de les derivacions als dispositius adients: centre de dia, residència assistida, pisos protegits,
clubs socials, tallers prelaborals.
 Maneig dels pacients amb trastorn mental sever (TMS) ingressats a les unitats de mitja i llarga estada.
 Conèixer les eines i les tècniques terapèutiques de caràcter rehabilitador per millorar el deteriorament
sociolaboral.
 Conèixer les eines i les tècniques terapèutiques de caràcter rehabilitador per millorar el grau d’autonomia
personal.
 Coordinació amb recursos de la xarxa de Serveis Socials.
 Aproximació al coneixement dels aspectes legals – judicials del malalt crònic ingressat.
 Coneixement dels aspectes d’atenció al malalt mental crònic en situació d’hospitalització perllongada.
Maneig en base als recursos sociosanitaris disponibles.
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Habilitats i activitat assistencial
 Coordinació amb recursos comunitaris per a la reinserció: (residències, centres de dia, centres especials de
treball, pisos assistits) i coneixement dels diferents programes que desenvolupen.
 Elaboració pràctica de PTI de rehabilitació per almenys 5 malalts mentals crònics, incloent la participació
dels recursos adients.
 Coordinació amb recursos no sanitaris que puguin col·laborar en la rehabilitació i suport del pacient crònic
(xarxa de casals cívics, associacions, fundacions, etc.).
 Recolzament – informació a famílies.
Hospital de Dia
Objectius
 Conèixer la dinàmica de treball a l’Hospital de Dia. Treball amb l’equip multidisciplinar i participació en
reunions d’equip.
 Conèixer les indicacions d’hospitalització de dia.
 Conèixer el programa EMILIA.
Habilitats, activitat assistencial
 Realització supervisada d’un mínim de 5 primeres visites de valoració a pacients amb diagnòstics diversos.
 Elaboració supervisada de plans terapèutics individualitzats per un mínim de 5 pacients atenent a les
necessitats clíniques i de reinserció sociolaboral.
 Ocupacional. Seguiment de visites successives i entrevistes familiars per aquests pacients.
 Assistència a tallers de famílies (mínim 3).

Gerontopsiquiatria
Descripció del context formatiu
La formació específica en Gerontopsiquiatria a l’INAD és donarà dins de l’àmbit del procés d’atenció als
trastorns cognitius i psicogeriatria.
Aquest procés té com a missió diagnosticar, tractar, tenir cura i aconseguir la màxima autonomia possible
dels pacients amb demències i altres trastorns psicogeriatrics, amb un pla terapèutic integral e individualitzat,
amb suport a la família/cuidadors i amb coordinació de recursos, en un entorn adaptat que promogui la
participació, integració i la millor qualitat de vida possible.
Dispositius assistencials
El procés d’atenció als trastorns cognitius i psicogeriatria ofereix atencions en quatre dispositius:
E.A.I.A. (Equip d’Atenció Integral Ambulatòria). És un recurs d’atenció ambulatòria de referència per a pacients
amb malaltia d’Alzheimer i altres demències, que té com a objectius:
 El diagnòstic etiològic i sindròmic de les persones amb trastorns cognitius/demència.
 El tractament específic integral.
 El seguiment especialitzat dels pacients amb trastorn cognitiu que requereixen una atenció experta.
Hospital de Dia de Trastorns Cognitius (25 places). És un recurs d’atenció diürna destinat a pacients amb
malaltia d’Alzheimer i altres demències, que té com a objectius:
 Oferir un programa psicoestimulatiu individualitzat adaptat al pacient i a l’estat evolutiu de la malaltia.
 Avaluació i tractament integral, estimulació funcional, atenció continuada de manteniment i prevenció de les
situacions de risc i complicacions associades al deteriorament cognitiu.
 Assessorament, formació i suport emocional al cuidador principal.
El temps d’ingrés és de 6 mesos – 1 any.
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Mitja estada psicogeriàtrica (20 llits). Recurs d’hospitalització adreçat a l’atenció de pacients amb malaltia
d’Alzheimer i altres demències i altres trastorns psicogeriàtrics que necessiten un ingrés de curta durada amb
els següents objectius:





Avaluació, diagnòstic i/o ajustament de tractament.
Abordatge i tractament de trastorns del comportament.
Convalescència i rehabilitació de diferents processos mèdics o quirúrgics.
Situació de crisi familiar greu i urgent.

Llarga estada psicogeriàtrica (80 llits). Recurs d’hospitalització adreçat a l’atenció de pacients amb malaltia
d’Alzheimer i altres demències i altres trastorns psicogeriàtrics que necessiten un ingrés de llarga durada per
presentar diferents processos i nivells de dependència amb un grau de complexitat clínica i/o assistencial que
fa que necessiten recursos tècnics o professionals que no es poden proporcionar a domicili o en un recurs
residencial.
La llarga estada també contempla ingressos temporals curts de pacients amb perfil sociosanitari que
requereixen un ingrés per necessitats familiars o de l’entorn (descans o malaltia del cuidador principal…).

Objectius de la formació en Gerontopsiquiatria
Els objectius generals de la formació en gerontopsiquiatria venen especificats al Programa formativo de la
especialidad de Psiquiatría publicat al BOE num.224 del 16 de setembre de 2008 i s’adjunten a continuació:

10.4 Gerontopsiquiatría
Este trayecto específico incluirá:
10.4.1 La adquisición de conocimientos relacionados con las necesidades de esta población especialmente,
los vinculados con el proceso de envejecer, como son, entre otros:
a) Los aspectos biológicos, psicológicos y sociales del envejecimiento, incluyendo las actitudes acerca del
envejecer.
b) Los estresores más relevantes propios de este periodo vital (duelo, viudedad, jubilación, adaptación a
pérdidas de independencia, de status, de habilidades, de seguridad financiera, etc.).
10.4.2 La adquisición de la capacitación necesaria para valorar y tratar pacientes ancianos y para determinar la
interacción entre el envejecimiento normal y la enfermedad.
10.4.3 La adquisición de competencias para:
a) Valorar los aspectos médicos del paciente anciano: examen físico de base, exploración neurológica e
indicación de las pruebas de laboratorio pertinentes
b) Valorar los aspectos psicológicos y sociales de la vejez y realizar un tratamiento integral de la patología
psiquiátrica del paciente anciano
c) Realizar una valoración del entorno social, familiar, o del papel del cuidador y de la carga familiar.
10.4.4 De forma específica, el trayecto en gerontología debe proporcionar conocimientos, actitudes y
habilidades en:
a) La sintomatología de los trastornos gerontopsiquiátricos.
b) Los procedimientos diagnósticos relevantes para la gerontopsiquiatría.
c) En la etiología, fisiopatología y patogenia de los trastornos gerontopsiquiátricos.
d) En los procedimientos terapéuticos de los trastornos gerontopsiquiátricos.
e) En la prevención y rehabilitación en los trastornos gerontopsiquiátricos.
f) En aspectos legales de las distintas modalidades de tratamiento.
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Estructuració de la formació
Atenció comunitària: EAIA-Trastorns cognitius i Hospital de Dia
Objectius específics:
 Conèixer la anamnesi i exploració bàsica a realitzar davant d’un pacient amb sospita de deteriorament
cognitiu.
 Conèixer el diagnòstic diferencial i les exploracions complementàries que s’utilitzen en el procés diagnòstic.
 Conèixer la caracterització clínica i la evolució dels diferents tipus de demències.
 Conèixer els tractaments específics disponibles en l’actualitat, les seves peculiaritats de prescripció, les
seves indicacions i els efectes secundaris més freqüents.
 Conèixer l’abordatge i participació del psiquiatra en el diagnòstic diferencial del deteriorament cognitiu.
 Conèixer l’abordatge i tractament dels símptomes no cognitius en els pacients amb demència.
 Conèixer els diferents recursos sociosanitaris i socials disponibles i el perfil de cadascun d’ells.
Activitats assistencials:
 Primeres visites i visites de seguiment a la EAIA amb supervisió de neurologia i psiquiatria.
 Participació a les reunions interdisciplinàries de l’EAIA i l’Hospital de Dia.
Temporalitat:
Sis mesos.
Hospitalització: Unitats de mitja i llarga estada psicogeriàtrica
Objectius específics:





Conèixer l’abordatge i participació del psiquiatre en el diagnòstic diferencial del deteriorament cognitiu.
Conèixer l’abordatge i tractament dels símptomes no cognitius en els pacients amb demència.
Conèixer les peculiaritats clíniques i de tractament de les malalties mentals en el pacient geriàtric.
Conèixer els diferents recursos sociosanitaris i socials disponibles i el perfil de cadascun d’ells.

Activitats assistencials:
 Valoració, tractament i seguiment de pacients ingressats amb supervisió de geriatria i psiquiatria.
 Participació a les reunions interdisciplinars de les unitats d’hospitalizació.
Temporalitat:
Sis mesos.
Activitats docents/Recerca durant el període formatiu
 Participació en les sessions clíniques del procés.
 Presentació d’una sessió clínica o bibliogràfica al final del període de formació.
 Possibilitat de fer algun treball de recerca dins d’aquesta àrea de coneixement.

Unitat d’Ansietat
Coneixements:
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Diagnòstic i tractament mèdic i psicològic dels trastorns d’ansietat.
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Instruments d’avaluació: escales per mesurar l’ansietat.
Coneixement general de les tècniques psicoterapèutiques.
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Habilitats:
 Domini de l’exploració i el diagnòstic.
 Tractament psicofarmacològic dels trastorns d’ansietat.
 Tractament psicoterapèutic.

6.3. Les guàrdies
Les guàrdies de Psiquiatria formen part de les obligacions assistencials i docents dels residents i dels adjunts
de Psiquiatria, segons el programa nacional de l’especialitat, protocol de la Unitat Docent i les normes de
funcionament de l’INAD. Sempre hi ha un adjunt de referència per a les guàrdies. Els matins de 08:00 a 15:00h
els dies laborables i la resta del dia, en mòduls de 17h els laborables i de 24h els festius; les guàrdies les
composa un equip d’adjunt i resident. El resident anirà adquirint responsabilitat progressiva i augment de
l’autonomia segons marca el Real Decreto de febrer de 2008 i pot demanar la supervisió de l’adjunt en
qualsevol moment. La llista de guàrdies intentarà garantir 4 guàrdies al mes pels MIR, tot i que pot haver
variacions en funció de les necessitats del servei. Aquesta llista es lliura a Direcció Mèdica abans del dia 25 del
mes anterior, amb coneixement de la Direcció d’Urgències. Les guàrdies es planifiquen amb visió d’un any a
través de l’aplicatiu Lya2 que permet canvis entre usuaris.
Objectius:






Maneig de situacions de crisi.
Avaluació de la urgència, criteri d’ingrés o de no ingrés, criteri de derivació a la xarxa de salut mental.
Elaboració correcta dels informes d’assistència urgent.
Orientació diagnòstica bàsica.
Primera decisió sobre tractament.
 Adquirir experiència en el maneig de situacions conflictives: auto i heteroagressivitat.

6.4. Criteris d’avaluació dels residents
L’avaluació dels especialistes en formació constitueix una eina imprescindible per tal de monitoritzar
l’aprenentatge i alhora garantir l’assoliment dels coneixements i habilitats propis de cada especialitat. En
l’àmbit dels hospitals del Parc de Salut Mar, des de 1998 es va optar per emprar els models genèrics
d’avaluació facilitats pel Ministerio de Sanidad y Política Social: les anomenades fitxa 1 (avaluació d’una
rotació específica) i la fitxa 2 (avaluació anual). Quant a l’avaluació d’una rotació concreta, a la fitxa 1 hi ha uns
ítems dins l’apartat de Coneixements i Habilitats i uns altres ítems dins l’apartat Actituds. En relació als
coneixements i habilitats, cal avaluar específicament el nivell de coneixements teòrics assolits, el nivell
d’habilitats adquirides, l’habilitat en l’enfocament diagnòstic, la capacitat per prendre decisions i la utilització
racional de recursos.
Aquest document s’ha elaborat recollint en cada cas el que consta a la Guia de Formació d’Especialistes,
adaptant-lo a la situació concreta de l’Hospital i del Servei, amb l’acord del director de l’INAD i del tutor del
resident i d’acord amb el director de l’INAD i el tutor del Servei Receptor (aquell on fa la rotació el resident en
el període avaluat). Quant a l’apartat de la fitxa 1 dedicat a les actituds, s’especifica la motivació, la dedicació,
la iniciativa, la puntualitat, el nivell de responsabilitat, les relacions amb el pacient i la família i les relacions amb
l’equip de treball.
En relació a la fitxa 2 (avaluació anual), a més de ser un sumatori de l’avaluació continguda en les fitxes 1, cal
fer esment de les activitats complementàries de tipus formatiu, sobretot les que tenen un major impacte positiu
en la formació del resident com a especialista i valorant-ho també aquí en funció de l’any de l’especialitat.
Quant a l’informe de l’INAD, és aconsellable fer-lo constar, especialment a partir del període en què el resident
ja està integrat en aquest Servei. Es pot admetre la manca d’aquesta avaluació durant els períodes inicials de
l’especialitat, ja que el director de l’INAD gairebé no coneix el MIR.
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Revisió
D’acord amb el Real Decreto 1146/2006 de 6 d’octubre, pel qual es regula la relació laboral especial de
residència per a la formació d’especialistes en Ciències de la Salut, els procediments de revisió de les
qualificacions són:

 Revisió d’avaluació anual negativa. Dins els 10 dies següents a la publicació de l’avaluació, el MIR podrà
sol·licitar per escrit la revisió a la Comissió de Docència, que, prèvia citació de l’interessat, es reunirà dins
dels quinze dies posteriors a la recepció de la sol·licitud.
En el cas que la Comissió acordi una avaluació positiva, es procedirà a la seva publicació en el termini de
cinc dies des de la revisió. Si l’acord consistís a mantenir l’avaluació negativa, en el mateix termini la
Comissió ho notificarà al resident, mitjançant resolució motivada i al gerent del centre per tal que es
procedeixi a l’extinció de la relació laboral.

 Revisió d’avaluació final negativa. En aquest cas l’interessat podrà sol·licitar la revisió a la Comisión
Nacional de la Especialidad corresponent. Correspon al resident sol·licitar-ho per mitjà d’un escrit adreçat a
la Subdirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y Política Social, en el termini
de 10 dies des que es publiqui l’avaluació definitiva. La Comisión fixarà la data de la prova dins els 30 dies
posteriors a la recepció de la sol·licitud, i la qualificació es decidirà per majoria absoluta. Si es mantingués
l’avaluació negativa, l’interessat tindrà dret a una prova extraordinària davant la Comisión, entre els 6
mesos com a mínim i un any com a màxim, a comptar des de la prova anterior. La Comisión notificarà a
l’interessat la data amb un mes d’anticipació. La qualificació es decidirà també per majoria absoluta i serà
definitiva.

 Revisió de la qualificació de l’avaluació final positiva. Si l’interessat considera que la qualificació li és
desfavorable, tindrà dret a realitzar una prova davant la Comisión Nacional de la especialitat corresponent,
amb la finalitat de millorar la qualificació. El procediment serà idèntic al descrit en el cas de revisió
d’avaluació final negativa, però la decisió de la Comisión serà en aquest cas definitiva, sense possibilitat de
prova extraordinària.
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Annexes:
 Programa especialitat
 Informe d’avaluació de rotació
 Informe d’avaluació anual del tutor
 Avaluació anual pel Comitè d’Avaluació
 Informe d’avaluació del tutor sobre el període de recuperació
 Avaluació del període de recuperació i avaluació global anual
pel Comitè d’Avaluació
 Avaluació final del període de residència pel Comitè
d’Avaluació.
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7.1. Guia de Formació d’especialistes
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