
 

 

 

 
 

Hospital Psiquiàtric Universitari  

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN FILLS DE 
PACIENTS AMB TMS 
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El Pla Director de Salut Mental 
i Addiccions emfatitza en els 
aspectes de prevenció de la 
malaltia mental i la necessitat 
d’implementar accions 
destinades a assolir objectius 
amb aquesta finalitat 

Línies d’intervenció: Projecte de 
prevenció de TM i addiccions als fills de 
pares amb malaltia mental i/o addiccions  



 

 

Ordena i 
clarifica les 

actuacions a 
realitzar 

Dóna un marc d’actuació 
comú, que contribueix a la 

millora de la qualitat en 
l’atenció al pacient i a la 

seva família  

Pretén un abordatge holístic 
tenint en compte els seus 
antecedents familiars, així 

com, la seva descendència 
i el seu nucli familiar 



 

 

OBJECTIUS GENERALS 

Promoció de la 
salut mental i 
prevenció dels 
trastorns mentals i 
addicions 

Millora de l’atenció 
a les persones amb 
TMS i a les seves 
famílies, amb 
especial cura dels 
fills menors 

Detecció de disfuncionalitat 
del rol parental 

Detecció precoç de 
repercussions negatives en el 
fills 

Promoure de forma 
coordinada la intervenció 
assistencial més adient, des 
dels diferents equips 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS 



 

 

Àmbit d’aplicació 

• Xarxa sanitària de salut mental                               
CSMA i CSMIJ  de l’Institut Pere Mata 

Població diana 

• Pacients amb Dx. TMS amb fills menors 
de 18 anys al nucli familiar 

• Dones gestants amb diagnòstic TMS 

Professionals que intervenen 

• Psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials 
sanitaris i infermers  



 

 

Detecció Inclusió 

Valoració Actuació 

Devolució Avaluació 



Professionals detecten 
el cas amb criteris 
d’inclusió 

Valoració per part 
de l’equip Inclusió 

Detecció 



Capacitats del pacient 
TMS per a desenvolupar 

les tasques parentals 
Avaluació del risc social 

Factors de risc i senyals 
d’alarma 

psicopatològiques en els 
menors 

Exploració de factors de 
protecció i resiliència, 

dinàmica familiar, 
persones referents i 

suport 

Identificar curador 
principal i valoració 

capacitats 

Valoració 
DUI DUTSS 



Actuacions 

Seguiment 

Intervencions directes 
Reunions i coordinacions 

Devolució 

Devolució i orientació a 
pacient/família 

Avaluació 

Memòria anual 

Protocol d’auditoria 



Dones 
gestants 

 

 



Avaluar i millorar la relació familiar 
implicant a tots els membres 

Avaluar les dificultats per 
desenvolupar la tasca parental 

Fomentar l’adquisició de recursos 

Fomentar l’adequat seguiment sanitari 

Observar i conèixer les necessitats i 
problemes, relacionats amb la salut mental 

de la pacient, en aquest període crític 

OBJECTIUS 



. 

Coordinacions amb altres 
serveis  

Seguiment dels controls 

Visites domiciliàries (4 i 8 
setmanes) 

CSMIJ (actuació proactiva: Programa del nen sa a Atenció 
Primària) 

Actuacions des del CSMA  



 

 

Total 135 





Permet millorar la detecció dels casos i les 
intervencions realitzades al CSMA, així 
com, facilita de manera més adient, les 
derivacions dels casos de risc al CSMIJ  

 

Millora la qualitat 

assistencial i per 

tant, la salut del 

menor, del pacient 

i de la seva família 



Punt de partida per no arribar, no 
només a la prevenció des de la 
detecció, sinó anar incorporant 
propostes d’actuació amb noves 

intervencions 

És una eina, que més endavant, a 
través de projectes d’investigació, 
facilitarà l’anàlisi i la reflexió per 

plantejar millores en l’atenció dels 
pacients i les seves famílies, amb 

especial cura dels fills 




