Jornada de treball dels
comitès operatius de
salut mental i addiccions
a Barcelona Ciutat

Barcelona, dimecres 17 de març de 2010. (9:00 a 13:15h.)
Hospital del Mar (Sala a Josep Marull. Dr. Aiguader, 80)

Jornada de treball dels comitès operatius de salut mental
i addiccions a Barcelona Ciutat
Objectius
Per tal de prioritzar la continuïtat assistencial i la proximitat al voltant de la relació entre recursos de l’atenció
primària de salut i l’atenció especialitzada, tant ambulatòria com d’internament (XHUP) així com d’altres
nivells assistencials, el mes de desembre de l’any 2006 es van definir a la ciutat de Barcelona 4 àrees integrals
de salut (AIS): Barcelona Nord, Barcelona Dreta, Barcelona Esquerra i Barcelona Litoral Mar.
La definició d’aquestes àrees respon als objectius següents:
·

Adequar la gestió de recursos, segons criteris de proximitat i continuïtat assistencial, a territoris més
petits amb una realitat local comuna quant a necessitats i utilització de recursos sanitaris.

·

Establir un marc territorial definit per una relació de cooperació, complementarietat, aliances entre
les diferents entitats proveïdores, serveis i professionals.

·

Facilitar un marc de relació per desenvolupar les politiques intersectorials que tinguin el ciutadà
com a eix.

Aquesta ordenació territorial s’ha d’entendre amb criteris de flexibilitat i permeabilitat que imposa la realitat
d’una àrea urbana amb una densitat de població elevada i, per tant una concentració i proximitat dels recursos
a la població elevada.
La missió de les AIS és oferir una atenció integral de salut en un marc territorial adreçat a la població a través
de la coordinació efectiva de les entitats dels serveis de salut i els seus professionals. En aquest marc els
Comitès Operatius de Salut Mental i Addiccions de Barcelona (COSMiA) han de:
- Definir àmbits territorials d’actuació conjunta en matèria de coordinació assistencial.
- Aprofitar les experiències en coordinació per millorar la continuïtat assistencial o l’accessibilitat d’entitats
proveïdores que tenen bons resultats i donar-les a conèixer a la resta del territori.
- Proposar millores en la coordinació dels circuits entre els diferents proveïdors de la xarxa que facilitin
la continuïtat assistencial.
- A partir de les experiències amb tecnologies de la informació i comunicació (TIC) existents proposar
millores en l’ús dels sistemes d’informació (SI) enfocats a potenciar la connexió entre proveïdors i
estimular-la en organitzacions amb nivells d’atenció integrats.
- Assumir responsabilitats compartides en les activitats de desplegament i avaluació de les millores
proposades.
Després de dos anys de funcionament, en aquesta sessió es presentaran les diferents línies de treball actuals
i futures endegades pels Comitès Operatius de Salut Mental i Addicions de Barcelona que configuren el full
de ruta del seu marc territorial, així com la visió percebuda pels professionals de les intervencions realitzades
en els equips d’atenció primària, els dispositius de la xarxa de salut mental d’adults, els dispositius de la xarxa
d’addiccions i els dispositius de la xarxa de salut mental infantil i juvenil.

Comitè organitzador
Xavier Altimiras (CSB)
Jordi Armengol (CSB)
Teresa Brugal (ASPB)
Montserrat Casamitjana (CSB)
Jaume Estany (CSB)
Sofia Ferré (CSB)
Carme González (CSB)
Mont-serrat Granè (INA-Parc de Salut Mar)
Esther Martínez (CSB)
Joan de Pablo (H. Clínic)
Pedro Roy (H. Mare de Déu de la Mercè)
Joan Vegué (CPB)

xaltimiras@catsalut.cat
jarmengolv@catsalut.cat
tbrugal@aspb.cat
mcasamitjana@catsalut.cat
jestany@catsalut.cat
sferre@catsalut.cat
cgonzalez@catsalut.cat
MGrane@imas.imim.es
estmartinez@catsalut.cat
jdepablo@clinic.ub.es
proym@hhscjmerced.com
jvegue@cpbssm.org

Inscripcions: http://www.csbcn.net/inscripcions.php

Programa

9.00 -9.15h

Presentació
Antoni Bulbena , INA-Parc de Salut Mar.
Jaume Estany, Corporació Sanitària de Barcelona.
Cristina Iniesta, Parc de Salut Mar.

09:20 -10:45h

Taula I: Presentació del treball i perspectives de futur dels
Comitès Operatius de Salut Mental i Addiccions de Barcelona
(COSMiA)
Moderadora: Carme González. Consorci Sanitari de Barcelona
Relator: Xavier Altimiras. Consorci Sanitari de Barcelona

Tasca realitzada i línies d’acció coordinada en Salut Mental i Addiccions
-COSMiA Nord. Ponent: Pedro Roy, H. Mare de Déu de la Mercè
-COSMiA Dreta. Ponent: Joan Vegué, CPB ssm
-COSMiA Litoral. Ponent: Mont-serrat Grané, INA-PSM
-COSMiA Esquerra. Ponent: Joan de Pablo, H. Clínic
Torn obert de paraules
10:45 – 11:15 h Pausa cafè

11:15 – 12.45h Taula II: Visions percebudes des de diferents àmbits d’actuació
Moderadora: Sofia Ferré. Consorci Sanitari de Barcelona
Relatora: Montserrat Casamitjana. Consorci Sanitari de Barcelona

Visió des d’Atenció Primària. Ponent: Anna Moretó, CAP Sant AndreuICS
Visió des de Salut Mental d’adults. Ponent: Luis de Àngel, CSMA Dreta
Eixample, CPB ssm
Visió des de Salut Mental Infanto-juvenil. Ponent: Fina Castro, H. Clínic
Visió des d’Adiccions. Ponent: Marta Torrens, INA-Parc de Salut Mar
Torn obert de paraules
12:45 - 13:00h Taula de conclusions i noves propostes
Xavier Altimiras. Consorci Sanitari de Barcelona
Jordi Armengol. Consorci Sanitari de Barcelona
Montserrat Casamitjana. Consorci Sanitari de Barcelona
13:00 – 13:15

Cloenda
Cristina Molina. Directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions
de la Direcció General de Planificació i Avaluació del Departament de
Salut.
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