Retorn a la normalitat
L’endemà del IMV es constituirà, en el CSB, un Comitè ad hoc de Directors mèdics d’Hospitals i
CUAPs amb els següents encàrrecs:


Tancar l’episodi i desactivar definitivament el IMV



Planificar el retorn a la normalitat i



Avaluar la resposta territorial al IMV

El tancament de l’episodi comença amb el recull normalitzat d’informació de les seves
conseqüències: directes (víctimes ateses) i indirectes (buidatge i suspensió d’activitats) sobre
el malalts i sobre l’organització sanitària tant particular com territorial.

El registre exhaustiu de les víctimes tant IMV com IMVE es clau tant pel seguiment i l’avaluació
del incident i del postIMV com per prendre la decisió de la seva desactivació definitiva.
Es detalla en l’annex de Sistema d’informació.

El retorn a la normalitat del dispositiu sanitari del territori parteix de la valoració de les
decisions preses durant el IMV que hauran afectat tant als malalts del Centre com a la seva
organització.
La primera part serà quantificar les anul·lacions i desprogramacions efectuades: mèdiques,
quirúrgiques, d’exploracions, de tractament, ... i avaluar les circumstàncies assistencials que les
acompanyen ja que els malalts afectats s’hauran d’incloure en les properes programacions dels
respectius dispositius juntament amb l’activitat procedent de la llista d’espera i a la que
continuarà arribant per Urgències.

La segona, reprogramar les activitats anul·lades (primer) i les desprogramades, a continuació.

Aquestes activitats corresponen a la Direcció mèdica de cada Centre.

La recuperació de la normalitat passa per revertir les decisions IMV però no necessàriament de
manera immediata; alguna pot mantenir-se per un curt període ja els professionals i el
dispositiu s’han recuperar.
La reversió haurà de ser gradual i executar-se amb criteris d’equitat i transparència compartits
en l’àmbit de l’AIS.
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Les qüestions que el poden conformar seran:


Es manté la derivació de ... ?



Continua la desprogramació de ... ?



Es reinicia l’activitat de ... ?. A quin ritme ?



Es potencia momentàniament la ...

La gestió i l’execució correspondrà a la Direcció mèdica/assistencial de cada Centre.

Les víctimes directes i indirectes d’un IMV un cop recuperades de les seves lesions continuaran
sent ateses pel sistema sanitari fins al moment de la seva alta definitiva.

Un aspecte particular es el del suport psicològic a mig i llarg termini durant l’evolució de les
lesions i un cop la víctima, familiar o professional. Sempre i quan així ho expressin.
El dispositiu de Salut mental ambulatòria d’adults i infantojuvenil se’n farà càrrec i hi podran
ser adreçats des de l’atenció especialitzada (o atenció intermèdia), l’atenció primària i des del
CUESB.

Els psicòlegs que les hagin atès en el terreny no faran el seguiment dels casos susceptibles de
necessitar-ho.
Els Serveis de Psiquiatria dels Hospitals decidiran en quin moment s’ha de produir la
transferència de cada cas; publicaran el informe clínic ATSA a HC3.

El CUESB transferirà els casos que hagi atès be sobre el terreny be en els dispositius
assistencials al CSB com a màxim 48 hores desprès de la desactivació del IMV amb la següent
informació associada

Informe de trànsit Suport en el terreny –
SMAmbulatòria Ad i IJ
Tipus d’afectat
 Professionals
 Víctima
 Familiars
Antecedents coneguts
Causa-Trauma concret

Intervenció efectuada
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Cal seguiment
 Si
 No
Se l’informa de les opcions de continuïtat
 Si
 No
Via
 Ràpida
 Directa
 Voluntària

ACCÉS AL Registre dels CUESB
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A continuació, CSB el lliurarà als proveïdors de Salut mental ambulatòria.

El cronograma 1 descriu la cadència d’activitats recomanada en aquesta fase IMV.

Cronograma de del tancament i del retorn a la normalitat del IMV
Di es pos t IMV

1

2

3

4

5

6

Tancament
Urgènci es i CUAPs
Hos pi tal i tza ci ó

Di recci ons
Mèdi ques

COUi E d'AIS

OTUi E CSB

Avaluació
Retorn a l a
norma l i tat

Comt Hos pi t
AIS

Di r Mèdi q

AIS

Cri teri s

ReOrga ni tz

Ava l ua ci ó

Suport ps i col ògi c Tra ns ferènci a CUESB > CSB Hos pt > CSB CSB > Prov

Comi tè ad hoc de Di rector
mèdi cs
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