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Estratègia territorial d’ordenació i cooperació. 
intersectorial en la resposta sanitària.

Planificació operativa del dispositiu 
assistencial de Barcelona.

http://www.aisbcn.cat/2018/01/26/pla-ima-bcn-i-postima/

Jornada          2020

Activació postIMA

http://www.aisbcn.cat/2018/01/26/pla-ima-bcn-i-postima/
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Persones sanes que no han d’emmalaltir ni patir 

innecessàriament i de malaltes que no han de 
descompensar-se ni empitjorar.

Identificar el subjecte          del postIMAsubjecte Identificar l’                       del postIMA

L’afectació individual d’unes persones a la que 
s’afegeix l’afectació col·lectiva o comunitària 

perllongada. Sempre massiva.

objecte

I la importància d’un abordatge oportú i adequat del trauma psícológic, de la prevenció de l’estrès 
posttraumàtic individual i del postIMA comunitari.

Què implica l’activació formal d’un postIMA ?
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Què implica l’activació formal d’un postIMA ?



Atenció primària: psicòleg/psiquiatra/infermeria SM enllaç.

Comitès d’experts IMA i postIMA

Continuïtat, 
cooperació, 
coordinació

Nuclis territorials de Salut mental comunitària, CSMA i CSMIJ

Disposar de capacitat professional, institucional i de coneixement.

Xarxa de detectors

Urgències de Psiquiatria dels Hospitals. 

capacitat

http://www.aisbcn.cat/wp-content/uploads/2018/01/Pla-IMA-CSB-BCN-REVCExp-3.pdf
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Què implica l’activació formal d’un postIMA ?
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Què implica l’activació formal d’un postIMA ?

Accions

Planificar tallers psico educatius oberts.

Activar Nuclis territorials de CSMA i CSMIJ
Alertar els Serveis d’Urgències dels 
Hospitals, CUAPs i Atenció primària.

Activar el registre postIMA: continuïtat.
Estimular lcodificació al CMBD: avaluació.

Anunciar-ho a la Xarxa postIMA BCN.

Llançar el procés comunicatiu.

Prendre la decisió compartida amb experts de declarar             una situació com a postIMA. catalogar

Avaluació
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Què implica l’activació formal d’un postIMA ?

Procés comunicatiu per la ciutadania
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Què implica l’activació formal d’un postIMA ?

... s’observa una certa passivitat.

... afectació massiva es pot banalitzar, 
menystenir, jutjar, negar o ocultar.

... mitjans n’informen escassament i 
inconstant.

... recuperació espontània de les persones i 
de la població es pot donar per suposada.

... consciència política es limitada.

... consciència sanitària s’afebleix amb el 
temps.

Per què pot fallar?. 

... visió preventiva manca

IMA i postIMA tradicional
• afectació massiva de la població
• fet únic o divers però clar/s i reconegut/s
• moment d’ocurrència ben identificat 
• afectació associada i unívoca de la població
Accidents, catàstrofes, atemptats i esdeveniments similars.

Ampliació dels conceptes IMA i postIMA
• afectació massiva de la població
• fet causal múltiple, poc clar o difús
• moment d’ocurrència difícil d’identificar 
• l’estresor es perllonga en el temps
• afectació qüestionada i imprecisa de la població
Violència de gènere, crisis econòmiques, tensió social...
De l’afectació psicològica individual d’unes persones a 
l’afectació perllongada d’una comunitat: IMA comunitari.

Distingir

• Donar-ho a conèixer, informar...
• Formar la resiliència individual
• Evitar judicis de valor
• Incorporar els grups informals
• Estimular la proactivitat del sistema sanitari
• Registrar i codificar el fet causal

Com millorar l’adherència

Sempre, la persona afectada


