
Protocol integrat activació postIMA del Districte de Sant Andreu (CSMA i CSMIJ) ; d’atenció a l’afectació
psicológica, detecció dels risc i prevenció de l’estrès posttraumàtic.

Jornada          2020

Les situacions de gran impacte social i poblacional, des d’una perspectiva
sanitària i assistencial, requereixen algunes mesures tendents a pal·liar
l’efecte, atendre i tractar les persones, detectar situacions de risc, canalitzar-
les cap als dispositius sanitaris públics i fer-ne l’oportú seguiment, tant pel
que fa a l’afectació orgànica com a la psicològica.
Barcelona dona una resposta general i urgent en l’activació postIMA
centrant-se en el seguiment de la població que presenta símptomes
d’impacte emocional.
Des dels serveis de Comunitat es continua aquesta atenció i seguiment.

1- Facilitar la continuïtat de l’atenció de la població afectada que
presenta símptomes d’impacte emocional Per a la prevenció del
TEPT i, si ja s’ha instaurat, el seu tractament.

Objectius generals del Protocol
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2- Identificar, registrar, atendre i fer el
seguiment de les persones afectades, no
ateses en l’activació inicial, que provinguin de
les Xarxes de la Comunitat. Per a la prevenció
dl TEPT i, si ja s’ha instaurat, el seu
tractament
Planificar intervencions sobre persones
afectades derivades des dels Serveis de la
Comunitat no identificades prèviament.

- Inclusió en els registres.
- Fer sessions psicoeducatives.
- Valoració del Risc.

- Segons Risc: Passar a fase 3 o Fase 4.
- No Risc: Alta amb Seguiment als 3

mesos.

Funcions del Comitè de Crisi de Sant Andreu 

Fase 1 < 72 h 
• Inclusió d’un o dos membres del Comitè de 

Crisi de Sant Andreu al Comitè postIMA
general.

• Recollida de la informació general.
Fase 2   >72 h fins 4/6 setmanes 
• Participació d’un o dos membres del Comitè 

de Crisi de Sant Andreu al Comitè postIMA
general:
• Per a facilitar la continuïtat assistencial 

de les afectades (seguiment del grups 
psicoeducatius realitzats, valoració del 
risc...).

• Per a facilitar l’accés als serveis de la 
Comunitat al Comitè postIMA (Centre 
Cívics...).

• Actualització  continuada de la informació 
sobre l’atenció i incidències

• Inclusió dels Serveis implicats de la 
Comunitat segons necessitats:  
Escoles/EAP/SSB/...

• Gestió del registre d’afectats. 
• Planificació de la resposta i seguiment

Fase 3 i 4 > 4/6 setmanes
Fase 3:  Si estrés posttraumàtic sense complicacions o risc alt:
• Verificar si han fet sessions psicoeducatives.
• Incorporar a Grup de recuperació del Trauma (5 sessions).
• Valoració del risc post Grup, presencial i individual, per a

decidir si tancar la intervenció.
• fer nou pla atenció per les complicacions o riscos.

• Alta o Fase 4 per estrés posttraumàtic complicat o
complex.

• Seguiment per valoració post Alta, en 3 mesos.
• Coordinació del seguiment CSMIJ, CSMA, EAP, SSB i

Pediatria i/o Metges de Família
Fase 4: Si complicacions en evolució del procés d’adaptació, per
la cronificació del símptomes per criteris de trauma complexa,
valorar si cal:
• Atenció individual i/o familiar: Teràpia centrada en el

trauma en CSMIJ /CSMA
• Especificitat adolescents.
• Derivació de casos complexes no assumibles pel recurs

comunitari
Unitat Trauma - UAB – UTCCB
Servei de Psiquiatria de l’Hospital de referència del
territori.

Comitè de Crisi

Director de Serveis Públics
CSMIJ - Lluís Díaz

CSMA- Josep Parés
Nucli Territorial Sant Andreu

CSMIJ -Albert Montaner
CSMA - Joan Tremoleda

CSMIJ -Maria Àngels Capdevila
CSMIJ -Bet Cuatrecasas
CSMA - Diana Bachiller

FUNCIONS 
Prioritzar l’atenció al postIMA en l’activitat general del 
Servei.
Organitzar els recursos d’atenció extraordinaris.
Garantir el registre i continuïtat de l’activitat postIMA


