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Ressenya històrica i activitats
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Creació

Intervencions rellevants:
- Tokio University
- Accident Germanwings
- Curs PAP Coursera
- TRT Líban amb PSF
- Servei atenció TMB
- Serveis atenció per cossos 

seguretat Ajuntaments

2010 2017

Protocols resposta 
possible atemptat

Intervenció 
atemptat Barcelona

Creació centre d’expertesa 
UTCCB-UAB – CSB 

Formació professionals 
CSMIJ i CSMA en 

intervenció en 
crisi i trauma

2018 2020-20212019

Beca AMB 
per l’app
STRESSET

Atencions COVID-19
Serveis atenció per 

diverses organitzacions
i entitats

FORMACIÓ ASSESORÍA ASSISTÈNCIA INVESTIGACIÓ
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“La quarta (cinquena) onada serà mental”
Un model predictiu

      

Model d’afectació de COVID-19. Dr. Victor Tseng (2020.04)
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Situació crítica d’impacte únic
Característiques



Situació crítica  
Múltiples impactes

Nivell 
d’estrès

RECUPERACIÓ RESOLUCIÓAFRONTAMENTIMPACTE

Temps

72 h 4 – 6 setmanes 4 setmanes - 12 mesos >12 mesos
PÀGINA 5



Múltiples impactes
Amb factors afegits

Nivell 
d’estrès

Temps
Nivell d’estrès provocat pel confinament

Nivell d’estrès degut a problemes sòcio-econòmics

Març-maig 2020 Maig 2020-març 2021 Març 2021- fi de la vacunació > 5 anys

RECUPERACIÓ RESOLUCIÓAFRONTAMENTIMPACTE
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Malestar 
emocional

Estrès agut
no tractat

Estrès 
posttraumàtic

Estrès crònic
Addiccions, 
ansietat, 
depressió, 
agressivitat

INCREMENT 
MEDICACIÓ

AUGMENT 
CONSULTES

AUGMENT 
PREVALENÇA 
SUÏCIDI

Riscos per la salut mental
Associats a la pandèmia
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Mantenir els esforços per superar l’estigmatització
Conceptes clars

Salut mental

Malaltia mental

Vulnerabilitat emocional

Salut mental

Malaltia mental

Vulnerabilitat emocional
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Mantenir els esforços per superar l’estigmatització
Conceptes clars

Manca 
abordatge preventiu 

en salut mental

Salut mental

Malaltia mental

Vulnerabilitat emocional
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Una mirada estadística
Persones afectades

Cal afegir les persones usuaries prèvies del sistema de salut mental i les que formen part
de col.lectius vulnerables (families monoparentals, migrants, etc.)
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L’abordatge preventiu
Importància del triatge

Switchers – 55%

Usuaris amb patologia 
mental prèvia – 20%

Recuperació 
espontània – 25%



Mirant al futur
Recomanacions de la xarxa europea d’experts
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→ Evitar medicalitzar i/o psiquiatritzar l’abordatge de l’impacte emocional de la pandèmia

PÀGINA 12

→ Potenciar l’abordatge preventiu dels impactes emocionals

→ Garantir la continuïtat assistencial de les persones que es detecten d’alt risc

→ Possibilitar la recerca pro-activa i reiterada de les persones afectades

→ Reforçar el triatge com a eina de seguiment

→ Estendre el seguiment de les persones afectades durant 5 anys com a minim



Les nostres recomanacions

PÀGINA 13

Construir un (auto) – registre de persones afectades

Adoptar el model de seguiment preventiu (triatge més cerca 
activa i pasiva) i formar els professionals en aquest model

Oferir múltiples canals pel triatge preventiu en salut mental 
(plataformes, ambulatoris, centres de serveis socials, farmàcies, 
col·lectius professionals, organitzacions d’autònoms, gremis)

Incorporar programes grupals de recuperación emocional com
a pas intermedi entre el triatge i la derivació als serveis de salut
mental comunitària



900 10 15 80  
info@utccb.net
http://www.utccb.net

Contacteu-nos

Dra. Ingeborg Porcar
Directora Tècnica
iporcar@utccb.net

Dra. Alicia Alvarez
Directora Assistència i Investigació
aalvarez@utccb.net

Carles Cortés
Director Executiu
ccortes@utccb.net

Vectors i Fotos  by www.freepik.es
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