
 
 

Nota de premsa  
 

 

En els dos primers mesos de funcionament del nou programa, pioner a 
Catalunya, també s’ha evitat l’ingrés hospitalari de 20 pacients psiquiàtrics 

 
 

SABADELL, 2 MARÇ DE 2017. Salut Mental Parc Taulí va posar en marxa, el passat 12 de 

desembre, un  programa innovador promogut pel Servei Català de la Salut (CatSalut), 

dirigit a millorar l’atenció de les persones amb trastorns mentals aguts a l’Àrea de 

Psiquiatria del Servei d’Urgències, que ha estat tot un èxit en els seus primers mesos de 

funcionament: ha acabat amb les esperes de pacients pendents de llit hospitalari i, en els 

dos primers mesos de funcionament, ha evitat l’ingrés de 20 pacients a la planta de 

Psiquiatria. 

 

Al capdavant del nou model d’atenció hi ha l’Equip d’Intervenció en Crisi de Salut Mental 

(EIC-SM), format per  dos nous psiquiatres, un infermer i un auxiliar d’infermeria, que 

atenen els pacients en els mateixos dispositius d’Urgències i de l’Hospital de Dia de Salut 

Mental d’Adults, que ha ampliat els seus horaris a les tardes per poder donar cobertura a 

aquest nou programa.  

 

Hospitalització alternativa a l’ingrés convencional 
 

El programa permet una millor atenció continuada a Urgències i, en alguns casos, ofereix 

al pacient una hospitalització parcial com a alternativa a l’ingrés convencional a planta, 

però garantint també una atenció especialitzada intensiva, específica i personalitzada. 

D’aquesta manera, alguns pacients romanen ingressats durant unes hores al dia al 

dispositiu d’Hospital de Dia, però dormen al seu domicili. El recurs està destinat a 

l’atenció de situacions urgents i greus, de les què es preveu una recuperació en un període 

inferior a un mes. Per accedir al programa cal descartar riscos personals i comptar amb 

un suport familiar mínim que asseguri la continuïtat de l’atenció al domicili.  

 

El Parc Taulí adopta un nou model d’atenció  
de les urgències psiquiàtriques que ha acabat amb les 

esperes de pacients pendents de llit hospitalari	



El director executiu de Salut Mental Parc Taulí, el doctor Diego Palao, ha subratllat que 

amb aquest model d’atenció s’està donant “resposta immediata a les necessitats de les 
persones ateses a Urgències, acabant amb les sempre incòmodes esperes pendents de 
llit hospitalari” i, d’altra banda, també “s’està oferint una atenció que permet 
mantenir a la persona en el seu entorn familiar, sense un aïllament ni un trencament 
complet del seu funcionament, en la línia dels models basats en la psiquiatria 
comunitària”.   

 

En els dos primers mesos de funcionament ja s’han evitat 20 ingressos hospitalaris, que 

haurien tingut una estada mitjana de 15 dies d’hospitalització, amb els avantatges que 

això suposa per al pacient i per a les seves famílies. La nova unitat disposa de 10 places, 

i en aquest període ha mantingut una ocupació al voltant d’un 80%.  

 

4.700 urgències psiquiàtriques d’adults el 2016 
 

Al Servei d’Urgències del Parc Taulí es van atendre, el 2016, un total de 4.700 urgències 

psiquiàtriques d'adults, de les quals un 13% van requerir ingrés hospitalari a la planta de 

Salut Mental, que disposa de 42 llits. Tot i que persisteix el dèficit de llits psiquiàtrics a 

la comarca, els professionals que estan al capdavant d’aquest nou programa resolen 

situacions clíniques complexes d’una manera personalitzada i amb major qualitat, que ha 

estat molt ben valorada per pacients i familiars.  

 

La descongestió de l’Àrea de Psiquiatria del Servei d’Urgències ha permès, també un 

accés més ràpid a l’hospitalització, en els casos en què no hi ha una altra alternativa, 

millorant d’aquesta manera la qualitat global de l’atenció i reduint, també, les 

derivacions a d’altres centres hospitalaris.  

 

El Dr. Palao, que no amaga la seva satisfacció per l’èxit del programa, apunta que es 

tracta d’un model que podria ser exportable a d'altres territoris i especialitats. “El cost-
eficiència i la seva acceptació per part de les famílies és molt superior al de 
l’abordatge convencional”, conclou Palao.  

 

 
Professionals de l’equip d’Intervenció en Crisi de Salut Mental Parc Taulí 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobre el Parc Taulí 
 
La Corporació Sanitària Parc Taulí és un consorci públic de la Generalitat de Catalunya que gestiona 
set centres: l’Hospital de Sabadell, l’Albada Centre Sociosanitari, Salut Mental Parc Taulí, 
Atenció Primària Parc Taulí, Atenció a la Dependència Parc Taulí, UDIAT Centre Diagnòstic i 
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, aquest darrer mitjançant societat instrumental 
participada al 100% per la Corporació. 
 
Les institucions del Parc Taulí reben el suport de la Fundació Parc Taulí en aspectes de recerca, 
innovació i docència, en la formació científica i mèdica dels professionals i, en general, en el 
desenvolupament dels coneixements que sustenten el model assistencial. El Parc Taulí és Unitat 
Docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
 
El Consell de Govern del Parc Taulí  està integrat per sis representants de la Generalitat de 
Catalunya, dos de l’Ajuntament de Sabadell i un de la UAB. 
 
El Parc Taulí dóna assistència a uns 400.000 ciutadans de Sabadell i d’altres 8 municipis del 
Vallès Occidental Est. Hi treballen uns 3.500 professionals. 

Per a més informació, podeu contactar amb  
el Gabinet de Comunicació Parc Taulí 

comunicacio@tauli.cat – Tel directe: 93 745 83 80  
 


