
Projecte Hospital de Dia Còrsega

Jornada          2020

Dra. Núria Ribas Fitó, Cap de Servei

Serveis de Salut Mental  CPB SSM
Missió: prestació de serveis especialitzats en l'atenció integral en salut mental, en el marc de la psiquiatria
comunitària, vinculada al territori i amb vocació de servei públic.

Programa d’Intervenció en Crisi (PIC)
Atenció de pacients en situació de crisi, descompensació o pre-descompensació en un termini d’unes 72 hores 
amb objectius limitats a curt termini i en el context d’una continuïtat assistencial i en coordinació amb estructures 
assistencials hospitalàries (urgències, unitats d’aguts) i extra hospitalàries (centres de salut mental d’adults).
Núm de places: 12. Horari: De dilluns a divendres de 10.30h a 12.00 h.

Característiques
• Objectius terapèutics individualitzats, adaptats al 

cas per cas i fixats a curt termini.
• Focalització en reduir la simptomatologia i la 

situació de risc, restaurant l’equilibri dinàmic.
• Elaboració d’un programa terapèutic individualitzat 

per a cada pacient amb avaluacions periòdiques 
dels resultats obtinguts (PAI).

• Metodologia de tipus intervenció en crisi que 
permeti un esbós de l’elaboració del 
desencadenament de l’episodi per tal d’assolir una 
millor aptitud per afrontar situacions d’estrès 
ulteriors.

• Inclusió activa de l’entorn del pacient en 
l’estratègia terapèutica

Modalitats d’intervenció

Atenció individual 
Psicoterapèutica
Psicofarmacològica

Atenció grupal
Grup de psicoteràpia dialèctic - conductual
Grup psicoterapèutic d’orientació 
psicodinàmica
Tallers: Grup de relaxació, Taller 
d’expressió (lectura), Taller d’objectius

Atenció social
Informació, orientació, suport i 
acompanyament en demandes de tipus 
social.

Proposta d’intervenció postIMA
1. Activació postIMA del Nucli territorial per part del Consorci Sanitari de Barcelona
2. Aprofitar l’estructura existent del Programa PIC de l’Hospital de Dia Còrsega per atendre persones 

afectades durant el postIMA i que presenten un índex de risc elevat (segons criteris Colònia). 
3. Realitzar les adaptacions pertinents del programa PIC per garantir l’abordatge adequat.

• Promoció de l’autocura – taller de relaxació i taller d’objectius
• Psicoeducació – sessió psicoeducativa
• Tècniques de recuperació – grup psicoterapèutic

Hospital de Dia Còrsega

Integrat al territori AIS Dreta
CSMA DE, Gràcia EE, SMN, SMS, Sant Andreu
Hospital Sant Pau, Hospital Clínic
Unitats d’Aguts i subaguts del territori

Programes
Atenció Ràpida (PAR)
ESPAI - 3 mesos, n=36 (144/any)
Intervenció en Crisi (PIC) - 2 mesos, n=12 – (72/any)
TLP - 6 mesos, n=12 – (24/any)

Objectius
• Assistència psiquiàtrica voluntària en règim d’internament parcial 

per evitar la desvinculació de la comunitat i de les relacions socials. 
• Tractaments de mitja estada i intensius de caràcter 

multidimensional.
• Tractament grupal que promou la intervenció i intercanvis dels 

pacients


