
postIMA: situació i període consecutiu, i de
previsible llarga durada, a un esdeveniment
traumàtic (IMA*) amb afectació comunitària
massiva i psicològica individual.

Delfí Cosialls i Pueyo, Responsable Pla IMA i postIMA BCN, Consorci Sanitari de Barcelona.

Etiologia: accidental, incidental, man made, transversal, difusa, repetició... Sempre massiva.

A l’afectació individual d’unes persones s’hi afegeix l’afectació col·lectiva o comunitària perllongada.El concepte IMA 
s’està ampliant.
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La resposta sanitària postIMA
está integrada i dona 

continuïtat SISCAT al Grup 
sanitari de PROCICAT.

Cada Centre SISCAT de la ciutat disposa
del seu Pla de resposta; el CSB, també

El postIMA a Barcelona ciutat (1)

32 psiquiatres, psicòlegs, infermeria 

en salut mental de CSMA i CSMIJ 
designats, formats en Trauma psíquic 

i reconeguts en postIMA

Nuclis territorials
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Grup d’emergències

Roda de tancament, 
al sis mesos

Coordinen atenció

Activa

Autoactivació

Oficina d’Atenció 
a la víctima

Atenció 
primària

Espontanis

Accés espontani

Salut mental comunitària

Coordinen atenció

Psicòleg

Desactivació automàtica

Situacions especials, 
àmbit municipal

Suport assistencial immediat

Protocol
Trauma psíquic Ordinàries

Activa agendes virtuals

Al sis mesos

Suport expert, 
interconsulta

2n-6è mes

Trauma

Fet causal

Registre específic
• appIMA
• CMBD

< 72 hores Primers auxilis 
psicològics

Reforç, primer mes< 6 setmanes

Primers auxilis 
psicològics

Psicoeducació Psicoeducació

Cribratge Cribratge
Psicoeducació

Cribratge

Psicodiagnòstic Tractament

> 72 h - < 6 set

Equip d’intervenció 72-6

Visió preventiva Visió preventiva

CUAPs

HOSPITALS 
SISCAT

SISCAT

Les línies assistencials IMA i postIMA, sanitàries i no sanitàries, d’atenció 
psicològica convergeixen en el dispositiu de Salut mental comunitària de SISCAT. Potència professional i institucional.

La resposta IMA i postIMA a Barcelona ciutat

Jornada          2020
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Persona/col·lectiu/comunitat exposada a un esdeveniment traumàtic (trauma psíquic).

Directe, indirecte o testimonial amb un risc afegit:  la repetició, 
l’acumulació... d’esdeveniments similars. Una víctima és un afectat/da.

AFECTAT/DA

Prevalença de l’estrès posttraumàtic (EPT): s’estima que el pateix
entre un 5-10% de la població general, aproximadament.

Entitats clíniques: reacció d’estrès agut, estrès posttraumàtic,
comorbiditats atribuïbles: ansietat, depressió, addiccions, altres:
trastorn disadaptatiu.

Cronologia: entre el 20-40% dels exposats experimenten problemes
que perduren més d’un any, i entre el 15 i el 20% més de dos anys.
S’estima que la meitat desenvoluparan una forma crònica del
trastorn (EPT) (7,5-10%).

Incidència: variable segons la situació traumàtica a la que va ser
exposada la persona. Per exemple, en supervivents d’accidents de
trànsit es situa al voltant de l’11%; en víctimes violades entre 33-
50%, en veterans de guerra entre 22-50%, en supervivents de
bombes 50% i en supervivents de catàstrofes àrees entre 22-40%.

Comitè d’experts postIMA, nov’18
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*IMA: incident amb múltiples afectats






http://www.aisbcn.cat/wp-content/uploads/2018/01/Pla-IMA-CSB-BCN-REVCExp-3.pdf
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Delfí Cosialls i Pueyo, Responsable Pla IMA i postIMA BCN, Consorci Sanitari de Barcelona.

Intervenció poblacional

Encàrrec: valorar, a partir del relat individual d’una/a usuari/a, el risc d’afectació psicològica interpretant els trets
disfuncionals i els senyals i oferint consell o orientació sanitària o derivant-lo a Salut mental comunitària.

Xarxa de detectors

Atenció als intervinents

Objectiu: abordar l’estrès agut, limitar i evitar conductes disadaptatives i evitar l’aparició de l’estrès posttraumàtic. I tractar-
lo, si és el cas, a SISCAT o a la Mútua d’accidents de treball. A càrrec del Servei de Prevenció de Riscos laborals de l’empresa.

Redactors

Convenis de col·laboració Sòcies

Formalitzen la Xarxa territorial cooperativa postIMA de Barcelona

De contrast, trobades de ciutats IMA

Embrió de la futura xarxa europea postIMA.

Sòcies

El postIMA a Barcelona ciutat (i2)

Mètode d’screening suggerit
Índex de risc de Colònia amb tres possibles resultats:
• Baix risc, cal esperar una recuperació espontània
• Switchers, tributaris de psicoeducació i seguiment
• Alt risc, derivables als Nuclis territorials de Salut mental

comunitària o a Unitats expertes en el tractament del
Trauma.

Cartera de serveis CSMA i CSMIJ:
• Atenció presencial en el Centre, individual o grupal
• Intervenció (tractament) i seguiment evolutiu
• Psicoeducació, detecció del risc d’afectació psicològica
• Atenció/seguiment telefònic (associat al Codi Risc Suïcidi)
• Atenció domiciliària, associada als programes homònims

en Salut mental
• Coordinació amb les entitats no sanitàries implicades
• Ronda de tancament

Contacte amb els afectats/des a fi de revalorar la seva
situació. Als sis mesos. Clàusula dels Convenis.

Compromís: en els casos d’alt risc CSMA i CSMIJ 
proporcionen la primera atenció en menys de 72 hores; la 

resta a criteri clínic.

Objectiu: alleujar el patiment i evitar l’emmalaltir de persones sanes i limitar l’efecte sobre les malaltes. Amb especial
atenció als col·lectius vulnerables o a aquells que tendeixen a ocultar o a desconèixer l’afectació. Sense exclusions.

Principis: qualitat i seguretat, continuïtat comunitària, sostenibilitat basada en els recursos SISCAT i la cooperació territorial. 

Intervenció sanitària SISCAT

Comitè d’experts postIMA, nov’18

Comitè d’experts postIMA

Professionals sanitaris i no sanitaris en exercici en el sector públic de salut, social, seguretat, justícia i educació amb formació
i/o experiència contrastada en la gestió de l’emergència i/o de la postemergència.
Aporten coneixement i evidència al disseny i la preparació de la resposta IMA i postIMA.

Societats científiques, Col·legis professionals, Organismes i entitats públiques 

Designat/des 
formalment per...

Es complementa 
amb el Comitè 
d’experts IMA.

postIMA: situació i període consecutiu, i de
previsible llarga durada, a un esdeveniment
traumàtic (IMA*) amb afectació comunitària
massiva i psicològica individual.

Jornada          2020
*IMA: incident amb múltiples afectats
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