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1. INTRODUCCIÓ

La Xarxa Soma&Psy és una comunitat internacional formada per organitzacions que tenen 

en comú la voluntat d’oferir serveis integrals per a l’atenció de la salut mental. Actualment, la 

configuren la Fondation de Nant, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el Consorci Hospitalari de 

Vic i el Centre Psychiatrique Saint-Bernard. L’objectiu de la Xarxa és promoure el debat i l’acció 

per a la integració entre els diversos serveis sanitaris, socials i d’altres àmbits com l’educació o la 

justícia, que intervenen en l’atenció integral de les persones amb malalties mentals. 

La Xarxa Soma&Psy realitza diferents activitats de manera continuada a través de tres vessants: 

un portal web de continguts de qualitat que giren entorn de la integració de l’atenció en salut 

mental; grups de discussió online entre professionals que debaten i comparteixen coneixement 

i experiències sobre temes d’interès en salut mental, i un Col·loqui Internacional anual destinat a 

professionals i interessats en la integració de l’atenció en salut mental.

Aquest document és el resultat del segon tema de discussió dels grups de treball online canalitzat 

des del portal web de Soma&Psy. El tema es va triar a partir dels pòsters científics més valorats 

que es van presentar al III Col·loqui Internacional Soma&Psy, celebrat el mes d’octubre de 2015 

a Barcelona.
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2. OBJECTIU

Aquest document és una eina pels professionals de salut per oferir una atenció més eficient 

en salut mental a les persones sol·licitants d’asil que arriben a Europa. És un model amb quatre 

recomanacions principals per millorar la gestió de l’atenció en salut d’aquest grup de població, i 

proposa com actuar en aspectes com l’accés als serveis de salut, l’atenció integral als problemes 

de salut, el seguiment dels tractaments i la millora de la comunicació entre el professional mèdic 

i el pacient.

En el moment actual, davant la crisi migratòria que estem vivint a Europa, esperem que les 

aportacions recollides en aquest document, fruit de la reflexió de diferents professionals, siguin 

útils per poder millorar l’atenció a la salut que les persones refugiades mereixen.

A la vegada, esperem que esdevingui una eina útil per als professionals interessats en la prestació 

d’una atenció integral a aquest grup de població. 
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Davant la crisi migratòria que estem vivint a Europa, esperem 
que les aportacions recollides en aquest document siguin 

útils per poder millorar l’atenció a la salut que les persones 
refugiades mereixen.
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3. METODOLOGIA

El contingut d’aquest document s’ha elaborat a partir de les experiències, el coneixement i el 

debat organitzat online realitzat a través del portal web de Soma&Psy. 

Han participat professionals de les institucions que formen la Xarxa: Fondation de Nant, Parc 

Sanitari Sant Joan de Déu i el Consorci Hospitalari de Vic. Dues professionals del Parc Sanitari 

Sant Joan de Déu i de la Creu Roja han coordinat les qüestions debatudes online pels participants. 

La discussió s’ha distribuït en tres blocs que setmanalment s’ha actualitzat amb les noves 

aportacions dels professionals, els quals han comptat amb una bibliografia de referència per 

elaborar les seves aportacions. 

El document consta de dues parts: una primera part de contextualització sobre la crisi migratòria 

actual i una segona part més amplia sobre les recomanacions a dur a terme per millorar l’atenció 

en salut mental als sol·licitants d’asil. Aquestes recomanacions giren entorn de:

 L’accés a l’atenció sanitària

 La prestació d’una atenció psiquiàtrica i interdisciplinària

 La continuïtat de l’atenció

 La comunicació entre els professionals i els pacients



4. CONTEXT

Els països signants de la Convenció de Ginebra estan obligats a considerar totes les sol·licituds de 

les persones que demanen rebre el seu estatut com a refugiat i de comprovar-les en funció de les 

evidències que es presentin en cada cas. Normalment, són els països d’acollida els qui decideixen 

si els concedeixen o no el dret a l’estatut del refugiat, tot i que, en alguns països és l’ACNUR qui rep 

l’encàrrec de prendre aquesta decisió. 

L’actual crisi migratòria és un dels reptes més importants a escala mundial, ja que el desplaçament 

global ha arribat al grau més alt que s’hagi registrat mai. Segons l’UNFPA, 244 milions de persones 

vivien fora dels seus països d’origen el 2015. Les últimes dades recollides el 2015 per l’ACNUR mos-

tren que 59,5 milions de persones vivien desplaçades per la força a causa d’un conflicte, la violència 

generalitzada, persecucions i violacions de drets humans. 
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L’agència calcula que la població de 

refugiats al món ha arribat als 19,6 

milions el 2015, la meitat dels quals 

són nens. L’any passat, es va batre la 

xifra rècord de refugiats i migrants que 

van travessar les fronteres europees 

amb més d’un milió de persones. La 

majoria d’elles van presentar una 

sol·licitud d’asil.

En comparació amb les anteriors 

crisis migratòries, l’any 1992, a la Unió 

Europea (UE) van arribar 672.000 

sol·licitants d’asil. Aquesta xifra es 

va mantenir al llarg del conflicte de 

Bòsnia. 

http://www.unfpa.org/migration
http://www.unfpa.org/migration
http://www.unhcr.org/5672c2576.html
http://www.unhcr.org/5672c2576.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/asylum_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/asylum_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/asylum_statistics
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Nou anys més tard, el 2001, el nombre de sol·licitants d’ asil a la UE va tornar a créixer fins a ar-

ribar a les 424.000 persones. En aquests anys, la major part dels refugiats provenien de Kosovo, 

de Somàlia i d’Afganistan. 

El 2015, els països de la Unió Europea van rebre un total de més de 800.000 peticions d’asil, una 

xifra que va triplicar el nombre de sol·licitants de l’any 2014. Una de cada tres peticions d’asil 

van ser demanades per persones sirianes. Segons l’Organització Internacional per les Migracions 

(OIM), al llarg del darrer any, més d’un milió de migrants i sol·licitants d’asil van arribar a Europa, 

la majoria dels quals ho va fer per mar. Aproximadament, més d’un 25% dels sol·licitants són 

nens i adolescents.

Segons l’ACNUR, l’any 2015 Turquia va ser el país d’acollida amb més refugiats al seu territori amb 

gairebé dos milions de refugiats (23 refugiats per cada 1.000 habitants), mentre que, en comparació 

amb el seu nombre d’habitants, el Líban ha batut el rècord amb l’acollida de 209 refugiats per cada 

1.000 habitants, i un total de 1.172.000 refugiats.

A Europa els drets dels sol·licitants d’asil varien en funció dels països.  Per exemple, Suècia i 

Alemanya són els països que més sol·licituds concedeixen, mentre que Espanya és un dels països 

europeus que menys sol·licituds d’asil atorga. A més, la voluntat política dels governs europeus en 

l’atenció als refugiats, on s’inclou la prestació de serveis de salut, és també desigual.

Dades de sol·licitants d’asil que van arribar a Europa el 2015: Font: Eurostat

http://www.iom.int/press-room/press-releases
http://www.iom.int/press-room/press-releases
http://www.unhcr.org/5672c2576.html
http://www.unhcr.org/5672c2576.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/08/55ed57a522601ddb6a8b4575.html
http://www.elmundo.es/internacional/2015/09/08/55ed57a522601ddb6a8b4575.html
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Als països d’origen de les institucions de la Xarxa Soma&Psy, Bèlgica, Espanya i Suïssa, la situació 

dels sol·licitants d’asil també és ben diferent:

Espanya només té centres oficials temporals per sol·licitants d’asil (CETI) a Ceuta i Melilla. No hi 

ha centres de recepció a la resta del territori. No obstant això, al voltant de 60 ONGs, fan tasques 

d’atenció gràcies al treball de voluntaris i als ingressos que els proporcionen les subvencions 

estatals, els donatius o les quotes de socis. Segons les últimes dades de l’ACNUR, actualment hi 

ha al país al voltant d’ 11.020 sol·licitants d’asil. Un informe de la Comissió Espanyola d’Atenció al 

Refugiat (CEAR) subratlla que el nombre de persones que van rebre l’asil com a refugiat a Espanya 

l’any 2015 va ser molt baix respecte al conjunt de la Unió Europea: només 5.947 persones, el 0,95% 

del total dels 28 països de la UE.

Pel que fa a Suïssa, el país compta amb cinc centres de registre i més de 100 estructures d’acollida,  

distribuïdes pels diferents cantons. Cadascun dels 26 cantons suïssos té autonomia de gestió, 

amb grans diferències en termes de prestacions. Al cantó de Vaud hi ha 31 estructures d’acollida 

col·lectiva i a la regió Est del cantó, on es troba la Fondation de Nant, hi ha set centres. A Vaud, 

el tercer cantó més gran del país, pràcticament l’1% de la població cantonal és sol·licitant d’asil: 

6.519 persones al març 2016, per una població de 800.000 habitants; només a la regió Est es van 

comptabilitzar 1.700 sol·licitants d’asil per una població de 180.000 habitants. Abans de la crisi 

migratòria, a aquest cantó arribaven de manera mensual entre 75 i 200 sol·licitants (a Suïssa entre 

1.424 i 2.911), mentre que en plena crisis, de maig 2015 a febrer 2016, hi havia una mitjana de 300 

arribades cada mes, amb un pic màxim al novembre 2015, amb més de 500 sol·licitants al cantó de 

Vaud. A tot el país la xifra va arribar a les 5.691 persones. 

Finalment, a Bèlgica hi ha més de 90 centres d’acollida temporal per sol·licitants d’asil gestionats 

per Fedasil i la Creu Roja Belga. Segons l’ACNUR, actualment a Bèlgica hi ha al voltant de 9.396 

persones sol·licitants d’asil.

 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48eed6&submit=GO
http://Un informe de la Comissió Espanyola d’Atenció al Refugiat (CEAR)
http://Un informe de la Comissió Espanyola d’Atenció al Refugiat (CEAR)
http://www.rts.ch/info/regions/7729535-penurie-de-structures-pour-requerants-deboutes-en-suisse-romande.html
https://www.evam.ch/fileadmin/user_upload/Articles/160430_personnes_hebergees_EVAM.pdf)
https://www.evam.ch/fileadmin/user_upload/Articles/160430_personnes_hebergees_EVAM.pdf)
https://www.evam.ch/fileadmin/user_upload/Articles/160430_demandes_asile_suisse_nouveaux_sejours_VD.pdf
https://www.evam.ch/fileadmin/user_upload/Articles/160430_demandes_asile_suisse_nouveaux_sejours_VD.pdf
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48e2e6&submit=GO
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5. EL CIRCUIT D’ACOLLIDA

D’acord amb els estàndards de l’ACNUR per l’acollida de sol·licitants d’asil a la Unió Europa, el circuit 

d’acollida dels sol·licitants d’asil comença quan aquests arriben al país de destí i es registren als 

centres de registre establerts pels països. Mentre la seva petició és processada, en alguns casos 

aquests processos poden allargar-se durant anys, els demandants d’asil són distribuïts a les diferents 

regions del país. En alguns casos, aquesta distribució es fa en funció del nombre d’habitants de cada 

regió. 

Moltes sol·licituds es trameten a les zones 

frontereres dels estats o a l’interior del 

territori nacional. Als municipis, el sistema 

d’acollida es realitza a través dels serveis 

municipals corresponents, d’entitats locals 

o ONGs.

Aquestes xarxes o centres d’acollida i 

d’acompanyament de migrants tenen la 

missió de treballar de manera coordinada 

per afavorir la igualtat d’oportunitats, 

la convivència i la cohesió social en els 

municipis. 

L’objectiu del circuit d’acollida és el de 

garantir que les persones immigrades 

adquireixin progressivament els recursos 

socials necessaris per desenvolupar-se de 

manera autònoma.  

Procés de les sol·licituds d’asil

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=3ae6b3440&skip=0&query=asylum%20seeker
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Els migrants reben serveis d’orientació, assessorament i suport en l’escolarització dels fills, ajuda 

en la cerca de feina dels adults i en la realització dels tràmits necessaris i, a la vegada, se’ls ofereix 

assessorament jurídic i cursos d’aproximació a la cultura i la llengua del país d’acollida.

En molts països existeixen unitats d’atenció en salut per a migrants i sol·licitants d’asil que són les 

encarregades de fer una primera avaluació clínica i, si és necessari, deriven el pacient a un metge 

d’atenció primària o a un metge especialista perquè pugui rebre l’atenció adequada (cardiologia, 

pneumologia, psiquiatria, ginecologia, pediatria, etc.). Aquestes unitats acostumen a estar formades 

per infermers de medicina general que compten amb el suport de metges especialistes i de 

professionals de salut mental. Per reduir les barreres lingüístiques i culturals, aquestes unitats 

compten amb traductors i mediadors culturals.

L’objectiu del circuit d’acollida és el de garantir que les 
persones migrants adquireixin progressivament els 
recursos socials necessaris per desenvolupar-se de 

manera autònoma.
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6. LA SALUT MENTAL DELS SOL·LICITANTS D’ASIL

El primer estudi sobre la salut mental dels refugiats es va realitzar després de la Segona Guerra 

Mundial i va mostrar la relació entre la crueltat de les experiències de la guerra amb les malalties 

mentals. Un estudi més ampli es va realitzar després de la guerra del Vietnam quan centenars de 

refugiats del sud-est asiàtic van fugir cap als països occidentals. Aquest estudi va anar més enllà que 

l’anterior i va començar a incorporar variables culturals i el rol que tenen en els episodis d’ansietat, 

així com els factors psicosocials que envolten el desplaçament forçós. 

Molts d’aquests estudis tenien l’objectiu d’establir la relació entre el nombre i la cruesa dels 

esdeveniments traumàtics sense considerar el significat d’aquests esdeveniments en l’individu. 

Mentre l’exploració i el tractament de malalties infeccioses s’ha realitzat durant dècades, la 

identificació i el tractament de la salut mental en refugiats s’ha quedat, sovint, en l’oblit.

La migració forçada requereix múltiples adaptacions en períodes de temps molt curts. Les 

persones, especialment els nens, es tornen més vulnerables a l’abús i la negligència. Els problemes 

socials i psicològics preexistents poden mostrar-se de manera més palpable. Segons una guia 

d’atenció elaborada per diverses ONGs, és important destacar que la forma en què els migrants 

són rebuts i com se’ls proporciona protecció i assistència pot induir o agreujar aquests problemes. 

La complexitat i la varietat cultural i d’idiomes, la barreja de diferents poblacions de refugiats i la 

falta d’intervencions basades en dades empíriques, han dificultat l’aplicació d’intervencions i de 

programes més estandarditzats.

Els diagnòstics en salut mental més comuns entre les poblacions de refugiats inclouen: trastorn 

per estrès posttraumàtic, depressió, ansietat, episodis de pànic, trastorn de l’adaptació i trastorn 

de somatització. La incidència dels diagnòstics varia en funció del grup de població i de les seves 

experiències. Alguns estudis han mostrat taxes de trastorn d’estrès posttraumàtic i depressió entre 

10-40% i 5-15% respectivament. 

http://apt.rcpsych.org/content/8/4/240.short
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6758004
http://www.nadiesinfuturo.org/de-interes/article/guia-salud-mental-y-apoyo
http://www.nadiesinfuturo.org/de-interes/article/guia-salud-mental-y-apoyo
http://refugeehealthta.org/physical-mental-health/mental-health/
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Normalment, els nens i els adolescents presenten un grau més alt de trastorn per estrès 

posttraumàtic, segons Safe the Children un de cada quatre infants sirians refugiats desenvolupa un 

trastorn mental. 

Els factors de risc principals pel desenvolupament de problemes de salut mental són: el nombre de 

traumes, el retard en el procés de la sol·licitud d’asil, els períodes de detenció, i la pèrdua de sistemes 

de suport i culturals.

No obstant això, segons un altre estudi, per la majoria dels sol·licitants d’asil i migrants els 

esdeveniments potencialment traumàtics del passat no són l’única ni la font més important d’angoixa 

psicològica. La major part del patiment emocional està directament relacionat amb les tensions i 

preocupacions actuals i la incertesa sobre el futur més immediat que els espera. La condició de 

refugiat o migrant, en ella mateixa, no provoca que les persones siguin més vulnerables als trastorns 

mentals, però sí que els exposa a diversos factors d’estrès que influeixen en el seu benestar mental. 

Malgrat la manca d’estudis amb dades menys fragmentades, un informe de l’OMS senyala que una 

residència estable, un suport social –on s’inclou l’escolarització dels fills-, l’establiment de relacions 

amb la població local i l’aprenentatge de l’idioma del país d’acollida milloren la salut mental de les 

persones migrants. 

Mentre l’exploració i el tractament de malalties 
infeccioses s’ha realitzat durant dècades, la identificació 

i el tractament de la salut mental en refugiats s’ha 
quedat, sovint, en l’oblit.

http://somapsy.org/ca/nens-siria-malaltia-salut-mental/
http://www.nadiesinfuturo.org/de-interes/article/guia-salud-mental-y-apoyo
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/289246/WHO-HEN-Report-A5-2-Refugees_FINAL.pdf?ua=1
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7. RECOMANACIONS PER ATENDRE LES NECESSITATS EN SALUT 
MENTAL DELS SOL·LICITANTS D’ASIL

Tal com s’indica a l’apartat anterior, les necessitats de salut mental dels sol·licitants d’asil són múltiples 

i requereixen una resposta integrada que englobi l’accés a l’atenció sanitària, l’atenció psiquiàtrica 

especialitzada i interdisciplinària, la continuïtat de l’atenció, i l’accés a la informació imprescindible 

per conèixer i comprendre els drets i deures que els ofereix i exigeix la societat d’acollida .

A més, són moltes les barreres a l’accés a l’atenció de qualitat que es troben els sol·licitants d’asil 

i se situen a diferents nivells. Esquemàticament, s’observen tres nivells: el del pacient, el dels 

professionals i el del sistema. A la taula següent es resumeixen quins són aquests obstacles.

Barreres d’accés a l’atenció de qualitat dels migrants d’origen estranger. Font : Fondation de Nant

Per part del pacient

Manca de coneixement lingüístic de la llengua del país d’acollida

Desconeixement del sistema de salut i d’un referent sobre un altre sistema

Dificultats econòmiques

Dificultats per accedir als servies de salut a causa de la precarietat laboral

Desconfiança cap al professional de la salut

Por a ser denunciat per la situació irregular

Per part del professional de la salut

Manca de competències clíniques transculturals

Desconeixement mèdic teòric i específic de patologies comunes en migrants

Desconeixement del context migratori del pacient

Tendència a estereotipar i a la estigmatització



Facilitar l’accés a l’atenció en salut mental

Oferir una atenció psiquiàtrica especialitzada i interdisciplinària

Assegurar la continuïtat de l’atenció sanitària

Comunicació entre els professionals i els pacients
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Context legal vinculant de cada país

Per part del sistema de salut

Manca d’estadístiques sobre el registre de migrants d’origen estranger

Absència o manca de serveis de traducció/mediació sociocultural

Per superar aquestes barreres, la Xarxa Soma&Psy presenta recomanacions per millorar l’eficiència 

de l’atenció dels migrants en l’àmbit de la Salut mental. Són el resultat del debat i la posada en comú 

d’experiències i de bones practiques dels professionals de la Xarxa Soma&Psy. Les recomanacions 

se centren en quatre aspectes fonamentals: 

I - Facilitar l’accés a l’atenció de salut mental

La detecció precoç i eficaç dels trastorns psiquiàtrics és el primer repte que es planteja a les 

entitats i serveis que actuen a primera línia. Requereix una bona coordinació dels professionals 

dels centres d’acollida temporal amb les institucions psiquiàtriques que els han de donar suport. 

La coordinació entre serveis és un element essencial que permet establir procediments clars per 

detectar problemes de major gravetat, a la vegada que dóna indicacions per derivar els casos que 

ho requereixin als serveis d’atenció psiquiàtrica especialitzada, on els pacients podran ser atesos per 

un especialista. 
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El treball de coordinació i de comunicació entre els professionals és doncs essencial per facilitar 

l’accés adequat de les persones al sistema de salut. Per assegurar intervencions coordinades 

s’estableixen protocols i sistemes de coordinació com poden ser les reunions periòdiques. Aquests 

protocols han d’estar concebuts amb els objectius de:

 Millorar l’atenció prestada i els circuits de l’atenció.

 Anticipar-se a les necessitats clíniques, socials i administratives dels demandants d’asil.

 Preparar la sortida dels centres d’acollida en les millors condicions possibles.

Millorar el treball interdisciplinari dins i fora del centre de salut i que abarqui els metges, 

infermers, psicòlegs, terapeutes, treballadors socials, traductors i mediadors culturals i 

altres entitats o ONGs implicades en l’acollida dels sol·licitants d’asil.

En tot cas, és recomanable que els protocols siguin amplis i flexibles i que contemplin no només 

les necessitats físiques i de salut mental dels sol·licitants d’asil, sinó que també incloguin les seves 

necessitats socials i administratives.  Serà oportú avaluar la idoneïtat dels protocols i, si és necessari, 

crear-ne de nous tenint present que multiplicar-los de manera innecessària pot fer perdre l’eficàcia.

Recomanació I

Per garantir l’accés a l’atenció en salut mental dels sol·licitants d’asil cal establir 

protocols, guidelines, que siguin clars per gestionar els casos i saber com adreçar els 

pacients als serveis de salut mental amb l’objectiu de garantir una atenció de qualitat 

i una acció coordinada entre els serveis de primera acollida i els serveis especialitzats.



17 Recomanacions per a una atenció eficient en salut mental a les persones sol·licitants d’asil

II - Oferir una atenció psiquiàtrica especialitzada i interdisciplinària i sensible a les 

diferències culturals

El pacient sol·licitant d’asil pot presentar problemes de salut mental generals i d’altres més complexos 

que requereixen un coneixement específic per part dels professionals dels serveis de salut mental. 

És el cas de les representacions culturals que les persones poden tenir del seu patiment psíquic, o 

altres tipus d’atenció que el pacient pot esperar (espiritual, xamànica, etc.). 

La sensibilització i la formació en competències culturals i migratòries dels professionals sanitaris i 

dels serveis socials permetrà escoltar el pacient d’una manera oberta i afavorirà el desenvolupament 

de l’empatia necessària per construir una relació terapèutica amb ell/ella, sobretot quan les 

creences culturals o religioses hi són presents. Aquestes competències són una suma d’actituds, 

coneixements i pràctiques que permeten als professionals prestar una atenció de qualitat als 

pacients d’origen sociocultural i lingüístic divers i eviten la creació d’estereotips. A més, aquesta 

formació és una oportunitat que té el professional per millorar la seva pràctica mèdica i per poder 

atendre adequadament a tot tipus de pacients.

En aquest context, el treball conjunt dels professionals amb els traductors o mediadors culturals és 

una acció molt recomanable que aporta beneficis en ambdós sentits, i que repercuteix directament 

en la prestació d’una millor atenció, ja que permet als professionals entendre millor el context cultural 

del pacient i permet al traductor o mediador una millor comprensió de la situació de malaltia.

Tanmateix, a les intervencions dels diferents professionals en l’atenció a les persones sol·licitants d’asil 

hi ha diversos factors que influeixen: des de les qüestions culturals fins a les legals o administratives, 

i/o els episodis de malaltia física, que sovint són un símptoma d’un trastorn mental. Aquests factors 

poden tenir una influència directa en l’estat de la salut mental d’aquestes  persones.

Per això, és essencial el desenvolupament d’un model de treball interdisciplinari entre professionals 

de la salut física, la salut mental i el treball social, que sigui conegut i compartit per les diferents 

institucions que atenen els sol·licitants d’asil. 
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1. Veure Annex II: Protocol per l’hospital en relació amb els pacients sol·licitants d’asil de la Fondation de Nant.

Les reunions de coordinació realitzades de forma regular entre la primera línia (el personal dels 

centres d’acollida, ONGs i/o altres entitats) i la segona o tercera línia d’atenció (l’atenció primària 

i les institucions psiquiàtriques), són imprescindibles per abordar les situacions complexes i per 

intercanviar informació.

A segona línia -els serveis d’atenció primària o els centres de salut mental- les interconsultes 

ràpides entre professionals d’atenció primària i un equip de suport que inclogui especialistes de 

salut mental i dels serveis socials, contribueixen a un diagnòstic i una gestió dels casos més eficient.

El treball coordinat es pot subdividir en dos nivells: una coordinació entre els òrgans directius 

dels diferents actors que intervenen en l’acollida i una coordinació de camp entre professionals 

de primera línia (ONGs, treballadors socials, professionals d’atenció primària...) per tal de millorar 

l’eficiència de tota l’atenció de forma transversal.

La col·laboració amb professionals no mèdics és important, com també la inclusió d’aspectes socials 

i administratius com una part de la gestió de l’atenció. Aquestes tasques cal realitzar-les de forma 

contínua i amb una gestió del coneixement eficient. 

Pel que fa a la coordinació directiva, el treball en xarxa i la implicació dels directius són essencials, per 

transmetre contínuament aquest interès i aquesta sensibilitat als professionals de les organitzacions 

i centres sanitaris.

En aquest sentit, un exemple és l’experiència de la Fondation de Nant (Vaud, Suïssa) que ha establert 

un Dispositiu Psiquiàtric Transcultural , que intervé de manera transversal sobre tots els serveis i 

unitats de la Institució psiquiàtrica (pedopsiquiatria, psiquiatria adulta i psicogeriatria, tant en l’àmbit 

hospitalari com ambulatori).

1

2

2. Veure Annex I sobre el Dispositiu Psiquiàtric Transcultural de la Fondation de Nant.
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Aquest dispositiu proporciona supervisions individuals o d’equip, fomenta les reunions d’equip, 

ofereix formacions sobre diferents temàtiques i també pot intervenir, per mitjà del metge 

responsable del dispositiu, com a coordinador dels casos més complexos. Aquest suport es realitza 

a través del metge per a les qüestions clíniques i a través de l’assistent social de referència per 

a les qüestions administratives i socials. En aquest sentit, s’ha observat que molts pacients que 

demanen asil presenten problemes complexos, sovint amb components físics, psíquics i socials i/o 

administratius, que estan interrelacionats i que no es poden abordar de manera separada. Aquesta 

atenció requereix una bona col·laboració entre els diferents professionals, que faciliti l’intercanvi i 

ajudar als metges, infermers i treballadors socials a millorar l’atenció a aquests pacients.  A cada 

institució hospitalària també és important conceptualitzar el tipus de col·laboració i de coordinació 

transversal entre la primera, segona i/o tercera línia d’intervenció que s’establirà per tal d’oferir una 

atenció més precisa i de qualitat, tenint en compte les necessitats variables dels serveis.

Recomanació II

Per a una intervenció dels professionals orientada als casos dels sol·licitants d’asil és 

necessari:

Formació dels professionals de salut (atenció primària, serveis socials i 

especialistes en salut mental) en competències de sensibilitat cultural, migració i 

sobre el trauma psicològic. 

Realització de interconsultes entre professionals d’atenció primària, serveis 

socials, d’acollida i salut mental per gestionar de manera més eficient els casos.

Coordinació i sensibilització dels directors de les unitats dels centres de salut 

envers l’atenció als sol·licitants d’asil.

Inclusió dels aspectes socials i administratius com una part de la gestió dels casos.
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III - Assegurar la continuïtat de l’atenció sanitària

L’atenció continuada és l’atenció prestada pel personal sanitari als usuaris dels serveis de salut de 

forma permanent i contínua. 

La continuïtat de l’atenció pot esdevenir un problema pels sol·licitants d’asil a causa del seu precari 

estatus administratiu que, en molts casos, està sotmès a les decisions polítiques dels governs de 

cada país. En conseqüència, les persones sol·licitants d’asil es poden veure obligades a canviar de 

residència i/o poden ser traslladades a un altre centre d’acollida fins a obtenir la resolució de la seva 

demanda d’asil, o ser expulsades del país. 

Aquestes circumstàncies impedeixen als centres de salut oferir de manera continuada els 

tractaments i poden aturar el seguiment clínic dels pacients. Hem de tenir present, quan es tracta 

de trastorns psiquiàtrics greus, que la millora simptomàtica acostuma a ser lenta i de llarga duració. 

Davant la mobilitat obligada o voluntària dels sol·licitants d’asil, és important assegurar la coordinació 

entre els diferents sectors psiquiàtrics i territoris dels serveis que els atenen per tal que, malgrat 

l’eventual canvi de residència, es pugui garantir el seguiment dels tractaments i la prestació d’una 

atenció de qualitat. En definitiva, es tracta que els serveis segueixin les persones que es desplacen 

d’un territori a un altre.

Un exemple és l’atenció psicoterapèutica de les persones amb trauma psicològic. L’objectiu 

principal d’aquesta atenció és ajudar a què el pacient se senti bé amb ell mateix, amb la seva vida 

i amb el seu entorn. 

Novament, en aquest cas la prestació de l’atenció involucra a diferents professionals i és necessari 

el treball en xarxa. Una intervenció sanitària en xarxa és un treball que requereix temps per la 

coordinació entre els diferents professionals de diferents àmbits sociosanitaris que intervenen en 

cada cas. 
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També cal dotar als pacients d’eines adequades per poder solucionar el seu problema amb les 

competències i les habilitats necessàries per a gestionar millor les seves vides. Finalment, està 

contraindicat començar un tractament psicoterapèutic i abordar/obrir les vivències traumàtiques 

si no existeix un mínim de garanties que el sol·licitant romandrà a la regió d’on rep l’atenció o si no 

està garantida l’atenció continuada en la regió o país a on es desplaci el pacient.

Recomanació III

Per tal que els sol·licitants d’asil rebin un tractament adequat cal enfortir la coordinació 

entre els diferents sectors o territoris del serveis psiquiàtrics on resideix la persona, 

i establiment de mecanismes d’intercanvi d’informació entre els professionals de les 

diferents regions per garantir el seguiment de l’atenció del sol·licitant d’asil i evitar que 

la patologia psiquiàtrica del sol·licitant d’asil es cronifiqui.
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IV - Comunicació entre els professionals i els pacients 

A la vuitena conferència de ministres europeus de salut sobre desplaçaments humans, drets humans 

i reptes pels sistemes de salut, celebrada el 2007, es va adoptar la Declaració de Bratislava que 

recomanava de forma explícita l’eliminació de les barreres lingüístiques a l’accés dels migrants a la salut 

pública. L’informe de la Comissió Europea “Quality and fairness of acces to health services” determinava 

específicament que les diferències lingüístiques són una greu dificultat a la qual s’enfronten els migrants 

amb els proveïdors de salut.

Per una bona comunicació entre els professionals i els pacients és necessària la col·laboració amb 

traductors i mediadors culturals professionals per assegurar una comprensió correcta i garantir un 

diagnòstic i una atenció adequada i de qualitat. 

Per això, el diàleg entre els professionals de salut mental i els traductors és clau perquè els metges o els 

infermers puguin establir a través del traductor una comunicació precisa i eficaç amb el pacient migrant. 

És important que els traductors coneguin i transmetin les necessitats dels pacients i que els professionals 

sociosanitaris facin als traductors una aproximació a l’àmbit sanitari en termes del diagnòstic, del 

tractament o de la continuïtat de l’atenció.

Tanmateix, mentre que per algunes llengües els centres de salut disposen d’una àmplia oferta de 

traductors, per d’altres idiomes hi ha una oferta molt limitada que obliga els professionals a estar 

condicionats a la disponibilitat dels traductors. A més, cal tenir present les variacions de les necessitats 

lingüístiques en funció dels països d’origen dels sol·licitants d’asil i com aquestes poden dificultar 

l’organització i la planificació del temps de treball dels professionals. 

3

3. Al cantó de Vaud, Suïssa, hi ha una institució intermediària, anomenada Appartenances, que coordina i forma els traductors profes-
sionals. Més informació http://www.appartenances.ch/Intermedia.html.
També hi ha la organització AOZ-Medios que s’ocupa de la gestió dels traductors per telèfon, a nivell de tot el país. Més informació: 
https://www.stadt-zuerich.ch/aoz/de/index/integration/medios/interpretariat_telephonique.html.

http://www.coe.int/t/dc/files/ministerial_conferences/2007_health/20071123_declaration_en.asp
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5086&langId=en
http://www.appartenances.ch/Intermedia.html.
https://www.stadt-zuerich.ch/aoz/de/index/integration/medios/interpretariat_telephonique.html.
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A cada regió, els centres haurien de tenir una base de dades o un llistat d’institucions o organismes que 

coordinen i formen els traductors professionals , com també els recursos econòmics suficients per poder 

contractar aquests serveis.

Per mitigar la problemàtica de la disponibilitat de traductors o de mediadors culturals, és important establir 

reunions de coordinació amb els serveis d’interpretació per informar-los de les necessitats respecte a 

la interpretació lingüística, amb l’objectiu de poder contractar i formar a nous traductors  i contribuir a 

l’eliminació de les barreres lingüístiques i culturals entre els professionals i els pacients.

Aquesta coordinació es recomana establir-la en dos nivells: entre el terapeuta i el traductor, clau a l’hora de 

transmetre una informació de qualitat al pacient, i entre el referent o el directiu dels serveis de traducció i 

el referent dels serveis de salut mental per tal de planificar millor les necessitats de traducció.

Pel que fa a la formació dels traductors o dels mediadors culturals ha de ser conduïda pels centres de salut 

i supervisada per experts en l’atenció a migrants i sol·licitants d’asil. A més de la formació, els traductors i 

els professionals de salut mental han d’establir un espai fora de la consulta per poder comentar cada cas 

i, si és necessari, que el professional pugui donar eines al traductor o mediador cultural per gestionar les 

emocions i controlar la seva implicació en els casos, sobretot en aquells casos més traumàtics.

És important tenir materials informatius de suport actualitzats com fulletons i tríptics d’informació 

en salut en diferents idiomes, per tal que els sol·licitants d’asil puguin tenir accés a la informació de 

manera autònoma, i no només de manera assistida per un intèrpret. Així s’afavoreix que el pacient 

tingui un rol actiu en la seva atenció i pugui col·laborar més activament amb els terapeutes i metges 

especialistes.

Recomanacions per a una atenció eficient en salut mental a les persones sol·licitants d’asil

4

4. Veure annex III : Guia per treballar am bels traductors / mediadors culturals de la Fondation de Nant.



Recomanació IV

Per millorar la comunicació entre els professionals amb els sol·licitants d’asil cal:

Coordinació amb els serveis d’interpretació contractats i/o disponibles.

Formació supervisada dels traductors o mediadors culturals.

Disponibilitat de materials informatius en diferents idiomes 

Obertura d’una “borsa de traductors” entre els professionals dels centres.

Una altra mesura possible és l’obertura d’una base de dades on s’identifiquin els professionals que 

parlen altres idiomes, per tal de tenir una borsa de traductors que es pugui utilitzar en cas que sigui 

impossible trobar traductors professionals.
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Recomanació II

Per a una intervenció dels professionals orientada als casos dels sol·licitants d’asil és 

necessari:

Formació dels professionals de salut (atenció primària, serveis socials i 

especialistes en salut mental) en competències de sensibilitat cultural, migració i 

sobre el trauma psicològic. 

Realització de interconsultes entre professionals d’atenció primària, serveis 

socials, d’acollida i salut mental per gestionar de manera més eficient els casos.

Coordinació i sensibilització dels directors de les unitats dels centres de salut 

envers l’atenció als sol·licitants d’asil.

Inclusió dels aspectes socials i administratius com una part de la gestió dels casos.

Recomanació I

Per garantir l’accés a l’atenció en salut mental dels sol·licitants d’asil cal establir 

protocols, guidelines, que siguin clars per gestionar els casos i saber com adreçar els 

pacients als serveis de salut mental amb l’objectiu de garantir una atenció de qualitat 

i una acció coordinada entre els serveis de primera acollida i els serveis especialitzats.



Recomanació IV

Per millorar la comunicació entre els professionals amb els sol·licitants d’asil cal:

Coordinació amb els serveis d’interpretació contractats i/o disponibles.

Formació supervisada dels traductors o mediadors culturals.

Disponibilitat de materials informatius en diferents idiomes 

Obertura d’una “borsa de traductors” entre els professionals dels centres.

Recomanació III

Per tal que els sol·licitants d’asil rebin un tractament adequat cal enfortir la coordinació 

entre els diferents sectors o territoris del serveis psiquiàtrics on resideix la persona, 

i establiment de mecanismes d’intercanvi d’informació entre els professionals de les 

diferents regions per garantir el seguiment de l’atenció del sol·licitant d’asil i evitar que 

la patologia psiquiàtrica del sol·licitant d’asil es cronifiqui.
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9. GLOSSARI

Refugiat

La Convenció de Ginebra de les Nacions Unides celebrada en 1951 sobre l’Estatut dels Refugiats, 

establia que un refugiat és “una persona que es troba fora del país d’on n’és originari, o bé on 

hi resideix habitualment, a causa d’un temor fonamentat de persecució per raons d’ètnia, religió, 

nacionalitat, pertinença a un grup social o opinions polítiques, i que no pot o no vol reclamar la 

protecció del seu país per a poder tornar-hi”.(UNHCR, 1951: Article 1A(2)). 

La Convenció reconeix que les persones refugiades tenen diferents drets en salut, benestar i 

serveis socials que depenen de les polítiques i dels recursos dels països d’acollida.

Sol·licitant d’asil

Un sol·licitant d’asil és tota una persona que està a l’espera de rebre la decisió sobre la seva sol·licitud 

per rebre l’estatus de refugiat. (ACNUR, 2016).

Persona desplaçada internament

Una persona desplaçada internament és aquella que ha s’ha vist obligada a fugir del seu municipi 

o de la seva comunitat a causa d’una guerra civil o per sentir-se perseguida per motius polítics o 

religioses. Son persones que fugen a un altra regió o zona del seu propi país. (ACNUR, 2016). 

Migrant

Un migrant és aquella persona que ha decidit lliurement migrar per raons de conveniència personal 

i sense la intervenció de factors externs que l’obliguin a fer-ho. Aquest terme s’aplica a les persones 

que van a una altre país o regió per millorar les seves condicions socials i materials com també les 

seves perspectives i la de la seva família. (IOM, 2006).

27 Recomanacions per a una atenció eficient en salut mental a les persones sol·licitants d’asil

http://apt.rcpsych.org/content/8/4/240.short#ref-21
http://www.acnur.org/t3/que-hace/proteccion/glosario-de-terminos-claves-relativos-a-la-proteccion-internacional-de-los-refugiados/
http://www.acnur.org/t3/que-hace/proteccion/glosario-de-terminos-claves-relativos-a-la-proteccion-internacional-de-los-refugiados/
http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf
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10. ANNEXES

Annex I – Dispositiu Psiquiàtric Transcultural, Fondation de Nant

 Dispositivo Psiquiátrico Transcultural
Misión

El Dispotivo de Psiquiatría Transcultural (DPT) es un dispositivo especializado, transversal a todos 

los servicios de la Fondation de Nant. Su misión es fomentar la calidad de la atención ofrecida a los 

pacientes migrantes y apoyar el desarrollo de competencias teóricas y clínicas en el ámbito de la 

etnopsiquiatría en el Sector Psiquiátrico del este valdense. 

De orientación etnopsicoanalítica, el DPT enfatiza en une écoute, a la vez singular y cultural, de los 

movimientos psíquicos, en relación al origen, a las posibles vivencias traumáticas y a la experiencia 

migratoria de un paciente. El DPT también tiene en cuenta el impacto sobre la relación terapéutica 

de la diferencia cultural que existe entre un paciente y su profesional sanitario/terapeuta. 

El DPT puede intervenir, ya sea directamente para los pacientes tratados en el sector (intervención 

terapéutica, asistencia social, consulta de etnopsicoanálisis…) o para ofrecer supervisiones o 

formaciones alrededor de los distintos temas relativos al etnopsicoanálisis. También desarrolla 

competencias técnicas, como el servicio de interpretación por teléfono, y participa activamente 

en los desarrollos regionales, cantonales y federales en el ámbito de la salud de los migrantes. 

Finalmente, apoya proyectos de investigación y actividades científicas. 

Equipo

El Dispositivo de Psiquiatría Transcultural (DPT) está formado por un equipo permanente que dirige 

y forma una red pluridisciplinar de colaboradores (médicos, psicólogos, enfermeros, asistentes 

sociales, ergoterapeutas, administrativos…) que se convierten en “especialistas migrantes” en sus 

respectivas unidades. A esto se suma una colaboración estrecha con los directivos de la Fondation 
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de Nant para garantizar que se tienen en cuenta las particularidades de los pacientes migrantes y 

que hay una buena coordinación entre las distintas unidades y el DPT. 

Tratamiento

Prestaciones / beneficiarios 

El Dispositivo de Psiquiatría Transcultural (DPT) proporciona prestaciones terapéuticas, de 

asistencia, de formación y de investigación en el ámbito de la etnopsicoanálisis, proponiendo: 

1) Seguimientos especializados:  evaluación, intervención en crisis, psicoterapia, consulta de 

etnopiscoanálisis, intervención social…  

2) Apoyo a los profesionales sanitarios y a los equipos de la Fondation de Nant en el seguimiento 

de los pacientes migrantes  

3) Formaciones diferenciadas: curso de introducción al etnopsicoanálisis, cursos de temas en 

función de las necesidades de los equipos, formación de los colaboradores, supervisiones…  Más 

información en nuestro programa de formación.

4) Formaciones y supervisiones en el ámbito de la psiquiatría transcultural para los socios de las 

redes de atención externas a la Fondation. 

5) Apoyo a los trabajos de investigación en el ámbito transcultural.  

Otros tratamientos específicos: estancia psicoterapéutica breve, hospitalización madre-bebé, 

hospitales de día, continuidad de la atención.

Socios

El Dispositivo de Psiquiatría Transcultural (DPT) es un dispositivo transversal que colabora con 

todos los Servicios de la Fondation de Nant.

Colabora también con los dispositivos regionales, cantonales y federales en la atención a las personas 

migrantes como l’Unité Psy&Migrants (DP-CHUV), Appartenances-Vaud, el EVAM (Establecimiento 

Valdense de Acogida a los Migrantes), la Fraternité (Centro Social Protestante), el Servicio de Ayuda 

jurídica a los Exiliados, los Centros Sociales Regionales, los Centres de Enfermería, la Policlinique 

Médicale Universitaire, los Médicos de Primeros Auxilios, los Centros Sociosanitarios, los psiquiatras 

privados… Respecto a la formación, el DPT participa en magisterios regionales (Plateforme Santé 
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Haut-Léman) o universitarios (CEPUSPP).

El DPT participa activamente en los encuentros del Grupo de Expertos en Clínica Transcultural que 

reúne a los profesionales suizos comprometidos con la clínica transcultural. 

El DPT es miembro de la task forcé: transcultural psychiatry del Migrant Friendly and Culturally 

Health Care (OMS-HPH). 
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Annex II – Protocol per l’Hospital en relació amb els pacients sol·licitants d’asil, 
Fondation de Nant

GUÍA PARA EL HOSPITAL, EN RELACIÓN A LOS PACIENTES SOLICIANTES DE ASILO: 
 
 
A. Inicio de la hospitalización:  

 1. Informar al EVAM (Establecimiento Valdense de Acogida a los Migrantes), de que   
 el paciente ha sido hospitalizado. Esto permite evitar que este pierda su plaza en el   
 Centro EVAM, lo que complicaría organizar el alta.

 2. Solicitar información al terapeuta del paciente. 

 3. Solicitar información a los enfermeros del USMi (Unidad de Atención a los    
 Migrantes, antes llamado CSI: Centre Santé Infirmière en los Centros EVAM).  

 4. Solicitar información al médico de cabecera que sigue al paciente. 

 5. Consultar a la persona encargada DPT de la unidad. 

 6. Organizar un BALANCE SOCIAL.  

  - Aclarar el estatus socio-administrativo del paciente: tipo de permiso de   
  residencia. Después: 

   i. Comprobar el seguro médico

   ii. Inminencia de expulsión, etc. 

   iii. L ugar de residencia, recursos financieros

  - Para las personas dependientes del EVAM: nombres y datos de los    
  agentes sociales y administrativos.
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 B. Durante la hospitalización: (consultar siempre con la persona responsable del 
tratamiento): 

1. Posibilidad de organizar un tratamiento en red.  

2. Pensar en un tratamiento de ergoterapia, como acercamiento estructurante y 
alternativo, ante la dificultad del idioma, debida las barreras lingüísticas y a la   
necesidad de trabajar con un intérprete. 

 3. Organizar de los balances. 

a. Invitar al enfermero referente del USMi, AS EVAM, o al terapeuta.  

b. Invitar al terapeuta del paciente. Si no hay terapeuta, pedir una cita con su futuro 
terapeuta y discutir la posibilidad de participar en un balance en el hospital para que 
conozca al paciente, y así poder trabajar mejor la alianza terapéutica. 

4.  Planificar con anticipación una cita con su terapeuta en ambulatoire. Si no   
hay terapeuta, pedir una citade transmission. Organizar la cita con el intérprete si es 
necesario.  

  

C. Alta - Fin de la hospitalización: 

1. Si el paciente es rechazado o si tenia cita en el Service de la Population (SPOP) durante 
su hospitalización, es importante acordarse de que el día del alta la persona debe 
presentarse obligatoriamente en el SPOP. Por lo tanto, no dar el alta el viernes por la 
noche, sino el paciente se quedará en la puerta del EVAM sin dinero. 

2. ¿El paciente tiene la cita con su terapeuta? 

3. ¿Se necesita un intérprete? SÍ: Organizar la cita con el futuro terapeuta para que tenga 
el intérprete.  

4. Informar al terapeuta que seguirá al paciente, así como al supervisor, del alta del 
paciente, con el FAX habitual y, si es posible, por teléfono. 

5. Informar al enfermero referente del USMi, o a la enfermera de enlace del USMi del alta 
del paciente, de la medicación, del nombre del terapeuta y de la unidad que seguirá al 
paciente.  
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OBJETIVOS DE ESTA GUÍA: 

1. Mejorar la atención / Definir mejor el itinerario de la atención. 

2. Anticipar las necesidades clínicas, sociales y administrativas.  

3. Preparar el alta en las mejores condiciones posibles.  

4. Mejorar la interdisciplinaridad INTRA y EXTRA Institucional (médico, enfermero, 
psicólogo, asistentes sociales, ergoterapeuta, ... y con el USMi, EVAM y Appartenances). 

 

INDICADORES: 

1. Reducción del número de rehospitalizaciones por paciente solicitante de asilo. 

2. Reducción del número de intervenciones en urgencias ambulatorias por   
paciente solicitante de asilo. 

3. Reducción del número de citas perdidas. Mejorando la atención, se puede   
mejorar la alianza terapéutica, que, a su vez, mejora la adherencia al tratamiento.  

4. Mejorar la satisfacción subjetiva del paciente por la atención. 

5. Mejorar la satisfacción subjetiva del cuidador/terapeuta por la atención.   
(Organización más clara, objetivos mejor definidos, clínica más interesante, mejor 
formación…)

 
Guía solicitantes de asilo en el hospital de Nant - Dr Xavier Sanchis Zozaya 11.11.2015 
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Annex III – Guia per treballar amb els traductors/mediadors culturals

¿Cómo trabajar con un intérprete?

PROCESO ADMINISTRATIVO A SEGUIR

La Fondation de Nant trabaja exclusivamente con los intérpretes de  Appartenances tras el convenio 
establecido en diciembre de 2000. En situaciones puntuales, es posible recurrir a un compañero sanitario 
para que nos ayude como traductor. El médico, el cuidador, el terapeuta se pone en contacto directamente 
con el intérprete. 

En lo que respecta a la facturación, el intérprete debe tener un talonario. La hoja “rosa” del talonario es para 
la facturación.  

Los puntos clave de la entrevista clínica bilingüe

Si no podemos comunicarnos en una lengua común con el paciente, es necesaria la ayuda de una tercera 
persona. La entrevista a tres (paciente, interprete, profesional sanitario) puede fomentar un clima de 
confianza mutua y de relación empática. 

El intérprete puede enriquecer esta relación. Siendo el verdadero mediador cultural, el intérprete aporta más 
que la simple traducción de las palabras. Les da un sentido y facilita la comprensión de su significado.

 Se convierte en un compañero y en un aliado para proporcionar atención de calidad.

Este capítulo sigue el desarrollo de la consulta a tres y se dirige principalmente al profesional sanitario. 

1 – Antes de la entrevista 

Preparación.Prepare cada entrevista bilingüe con el intérprete antes de ver al paciente. Esta preparación 
condiciona mucho el éxito de la entrevista. Permite precisar lo que se espera del intérprete y cómo se prevé 
llevar a cabo la entrevista. 
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 Contenido. Informe al intérprete del objetivo de la consulta, de lo que desea extraer y de los temas a plantear. 
Informando al intérprete de los motivos de la consulta, del contexto, de las preguntas que usted se plantea, 
facilita el trabajo al intérprete. De esta manera, podrá estar atento a algunos comentarios, alusiones o señales 
hechas por el paciente y que pueden estar relacionados con las preguntas que usted puede plantearse. Esto 
es particularmente importante cuando se plantean preguntas sensibles o dolorosas que hace falta abordar 
con tacto (trauma, pérdida de un familiar, guerra). 

Informes. Precise qué tipo de colaboración desea con el intérprete. Explique que desea establecer una 
relación de confianza con el paciente y que, inevitablemente, esto implica la misma relación con el intérprete. 
Esta última requiere el respeto mutuo de las capacidades y de los roles. Precise que usted es el responsable 
de lo que sucede durante la entrevista y que desea mantener el control de su desarrollo. Informe al intérprete 
que puede interrumpir el trascurso de la entrevista para aclarar con usted o con el paciente un punto que ha 
quedado poco claro, un malentendido o dar una explicación que considere necesaria. Especificando el tipo 
de colaboración que usted espera y desea favorecer, está preparando el terreno para una entrevista exitosa.  

Traducción. Explique lo que usted espera del intérprete en términos de traducción: 

-Traducir de la manera más fiel posible lo que dice el paciente. ¡Es una tarea difícil! Es necesario 
poder ofrecer una traducción fiel transmitiendo el sentido de lo que se dice. Usted desea que 
las declaraciones del paciente, incluyendo las imágenes, los proverbios, le sean retransmitidos 
respetando al máximo el original. Es importante conocer su manera de formular sus peticiones o 
sus respuestas. Si para captar el significado de lo que se ha dicho, se requiere una explicación, deje 
al intérprete darla. 

-Traducir de la manera más fiel posible lo que usted dice al paciente. Usted desea que sus palabras 
le sean transmitidas fielmente al paciente, traduciéndose a medida que habla. El intérprete puede 
proporcionar aclaraciones si nota que la comprensión no es buena. 

 - Respetar las declaraciones confusas o ambiguas. Si el intérprete pertenece a la misma comunidad 
que el migrante, puede resultarte tentador embellecer la traducción (como si debiera defender a 
su compatriota). Es importante estar atento a las dificultades de comprensión y a las imprecisiones 
y señalarlas. Si es posible, intentar entender el sentido escondido del discurso del paciente. Es 

importante no pensar que una traducción no es correcta cuando el contenido parece confuso. Un 
mensaje confuso (cortado, entrecortado, incoherente) es tan significativo como otro cualquiera.  

- Pedir al intérprete que indique aquello que es intraducible. Aquello que no se puede traducir no 
pone en tela de juicio la calidad del intérprete. Al contrario, un buen intérprete reconoce y señala 
cuando hay una incompatibilidad entre las dos lenguas (ver también ojos – la comunicación no 
verbal). 
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- Transmitir los comentarios agresivos. Las expresiones provocadoras no deberían moderarse. Si 
los mensajes se someten a versiones censuradas, la comunicación terapéutica será más difícil. 
Pedir al intérprete revelar el peso afectivo de las palabras escogidas por el paciente y por usted 
mismo. El sentido de las palabras y de las expresiones puede variar de una cultura a otra. Precisar 
su importancia o su peso según las circunstancias es importante. Ejemplo: la tuberculosis puede 
tener connotaciones afectivas expresadas ya sea por el paciente – enfermedad vergonzosa: “Nos 
escondemos, si podemos veremos al paciente sin que se enteren los familiares”, o por el médico: 
enfermedad social, de pobreza: “infección importada por los extranjeros”. 

Cultura. Pida información al intérprete sobre los aspectos culturales que deben respetarse en el contexto de 
la consulta. El intérprete puede tener un papel importante para guiarle en su descubrimiento del entorno 
cultural del paciente. Puede señalarle las particularidades culturales que debe respetar en este contexto e 
informarle sobre las costumbres a tener en cuenta, las creencias sobre la salud, las prácticas y las actitudes 
habituales de una comunidad cultural o religiosa. Por ejemplo, algunas enfermedades pueden tener una 
connotación estigmatizadora o ser percibidas como incurables. Las relaciones entre médico y paciente de 
distinto sexo deben conocerse, especialmente si hay un examen clínico. 

Confidencialidad. Informe al intérprete que trabaja bajo secreto profesional. Como el profesional sanitario, 
el intérprete debe respetar la confidencialidad inherente a cualquier relación terapéutica. Comparte 
con el profesional sanitario la confianza del paciente y lo que éste ha dicho durante la entrevista. Esta 
confidencialidad es esencial y a veces difícil de asumir, sobre todo cuando el intérprete pertenece a la misma 
comunidad que el paciente. Es necesario garantizar que no hay conflicto de intereses si el intérprete conoce 
al paciente fuera del contexto de la consulta.   

Tiempo. Reserve el tiempo suficiente. Una consulta a tres toma más tiempo que una consulta a dos; es 
necesario tener en cuenta, por tanto, la planificación de la visita. Además, indique al intérprete la duración 
prevista de la consulta. Teniendo en cuenta que la consulta tiene una duración limitada, pueden establecerse 
prioridades en la utilización del tiempo. 

Administración. Aclarar las cuestiones administrativas 
Asegúrese de que estos aspectos son claros y están regulados (remuneración, control de horas, etc.). 

2 – Al inicio de la entrevista 
 

Presentación. Preséntese y presente el intérprete al paciente. Explique su papel y dígale que está sujeto al 
secreto profesional. 
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Presentación. Preséntese y presente el intérprete al paciente. Explique su papel y dígale que está sujeto al 
secreto profesional. 

El profesional sanitario se presenta, después presenta al intérprete: “Este es el Señor X, que es de origen 
albanés. Habla su lengua y me ayudará a entenderle mejor. Nos ayudará a comunicarnos. Sepa que su 
conversación se quedará entre nosotros y que el Señor X y yo mismo estamos sujetos al secreto médico 
o profesional”. Las primeras palabras darán el tono de la entrevista. Estas presentaciones no son tiempo 
perdido, permiten aclarar los roles y constituyen un primer paso hacia el establecimiento de una relación de 
confianza. Son también un signo de respeto hacia el paciente. 

Consentimiento. Pida el consentimiento del paciente en cuanto a la elección del intérprete. Teniendo en 
cuenta los conflictos de interés posibles relacionados con la pertenencia a una misma comunidad, las 
fracturas sociales o étnicas en un mismo país o entre países vecinos que comparten la misma lengua, las 
relaciones entre el paciente y el profesional sanitario de distinto sexo, es esencial garantizar el consentimiento 
del paciente sobre la elección del intérprete. Si el paciente no está de acuerdo con la presencia del intérprete, 
tiene que tener la posibilidad de rechazarla. El intérprete también puede rechazar intervenir por motivos 
personales o por motivos que tengan relación con los puntos citados anteriormente. 

Mirar al paciente y no al intérprete. Tendemos a mirar al intérprete en lugar de al paciente, sobre todo si este 
último tiene dificultades para expresarse. Intente mirarlo para facilitar un contacto directo entre el paciente 
y el profesional sanitario. 

Diríjase directamente al paciente. La entrevista es más agradable cuando nos dirigimos directamente al 
paciente en vez de dirigimos en tercera persona. “¿Tiene usted dolor?” en vez de “¿Él tiene dolor?”. A su vez, 
el intérprete puede traducir lo que dice el paciente utilizando la primera persona: “Tengo pesadillas casi cada 
noche”, en lugar de la tercera persona: “Dice que tiene pesadillas…”. 

3 - Durante la entrevista 
Paciencia. Sea paciente. Una traducción precisa obliga a veces a utilizar frases explicativas largas. Para captar 
y traducir el mensaje del paciente, el intérprete puede necesitar hacer algunas preguntas adicionales. Esto 
no es un signo de incompetencia.
Simplicidad. Utilice un lenguaje simple. Un lenguaje simple requiere un pensamiento claro, la utilización de 
palabras corrientes y de frases simples y cortas. Evitar la jerga. ¡Asegúrese regularmente de que el paciente 
le ha entendido bien y que usted le ha entendido bien también! 

No dude en reformular las respuestas del paciente (“Si le he entendido bien, usted…”) para aclararlas o para 
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hacer reformular al paciente la información que ha retenido. Podemos hacer sentir cómodo al paciente 
reconociendo que la situación es compleja o no muy clara. Precise, reformule y haga reformular.

Mantenga el control de la entrevista. En poco tiempo el paciente y el intérprete o el profesional sanitario y el 
intérprete pueden estar manteniendo una conversación. Evite estas situaciones que excluyen a uno de los 
participantes. Dejando cierta libertad de interacción entre el paciente y el intérprete, el profesional sanitario 
debe poder seguir el curso de la entrevista, de la que él es responsable.  

Anime al paciente a hacer preguntas y a tomar la palabra. En muchos sitios, los pacientes no se atreven a 
hacer preguntas al médico. Informe al paciente de que se le invita a hacer preguntas y a pedir explicaciones.  

Observación. Aproveche los momentos en los que no usted no habla para observar al paciente. Aprovechar 
los momentos en los que el paciente y el intérprete hablan. Estos “tiempos muertos”, que no existen en una 
consulta a dos, son valiosos y ofrecen la oportunidad de observar mejor al paciente, su cara, sus expresiones, 
sus gestos, el timbre de su voz, el lenguaje corporal, lo que no se dice. Sin poder hablar con el paciente, 
usted desarrollará poco a poco un sentido agudo de la observación, de la detección de pequeñas señales que 
indican emoción, inquietud o esperanza (ver también ojos: la comunicación no verbal). 

4 – Después de la entrevista 

 Intercambios. Planee un momento de intercambio con el intérprete después de la entrevista. Los momentos 
de intercambio antes y después de la entrevista repercutirán mucho en la calidad de la colaboración entre el 
intérprete y el profesional sanitario. Las limitaciones de tiempo impiden a menudo tener estos momentos de 
intercambio que, sin embargo, son esenciales. 

Resumen. Revise la consulta, averigüe las impresiones del intérprete. Es el momento de precisar los puntos 
que han quedado poco claros, discutir el desarrollo de la entrevista y ver cómo mejorarla, aclarar posibles 
malentendidos entre el paciente y el profesional sanitario o entre el intérprete y el profesional sanitario. ¿Hay 
alguna cosa que el intérprete hubiera querido decir, pero que no ha podido decir durante la entrevista? ¿Hay 
alguna cosa que, a usted, como profesional sanitario, le gustaría decir al intérprete? Puede ser el momento 
de consultar al intérprete sobre algunas creencias relativas a la salud, costumbres o prácticas propias de la 
cultura del paciente. También es el momento de descubrir a un compañero, un colaborador esencial en la 
atención al paciente, en el que no pueden comunicarse.

Apoyo. Si la entrevista trata sobre un tema delicado, esté atento al efecto que tiene en el intérprete y 
propóngale hablarlo, si lo desea. El intérprete está en el centro de la entrevista entre el paciente y el 
profesional de la salud, está en una posición expuesta.

Si la entrevista ha tratado sobre un duelo, sobre la historia traumática de un refugiado, sobre una mala 
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noticia o sobre cualquier otro tema doloroso, el intérprete puede estar afectado por este sufrimiento, 
pues él mismo puede haber estado expuesto a sucesos traumáticos o haber vivido una situación similar. 
Ofrezca al intérprete compartir y expresar sus emociones después de la entrevista. Participar en un grupo 
de supervisión para evitar el agotamiento rápido es una opción a considerar según el caso (ver también 
gestionar las emociones y factores de estrés). 

Inscribir en la historia clínica que usted ha necesitado un intérprete. Apuntar también su nombre, su teléfono 
y su dirección. Esto permite contactar al intérprete si es necesario y asegurarse de que el mismo intérprete 
será solicitando en la próxima consulta.

En resumen  

• Prepare la consulta con el intérprete  

• Diríjase al paciente directamente 

• Sea paciente

• Utilice un lenguaje simple 

• Reserve un momento con el intérprete después de la entrevista  

Profesional sanitario no olvide que el intérprete

• Hace su trabajo como un profesional como usted, 

• Se debate a menudo entre ambas partes, entre usted y el paciente,   

• Probablemente se siente más cómodo con el paciente migrante que usted,  

• Necesita tiempo para establecer una relación y una cooperación entre usted y él,  

• No es el responsable del comportamiento y de las quejas del paciente migrante,

• No tiene la responsabilidad de dirigir y de mantener la entrevista bajo control. 
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URGENCIA: ¿Cómo trabajar con un intérprete sin preparación?   

Ante la situación de urgencia de un paciente alófono, siempre es preferible llamar a un intérprete. Sin 
embargo, si el intérprete falta o si es tan urgente que no tenemos tiempo de organizarnos, un intérprete 
deberá ser encontrado de improviso, sea una persona cercana al paciente -hijo, conyugue, familiar o amigo- 
o un empleado de la institución -ya sea un profesional de la salud o un miembro del personal como un 
cocinero, un secretario, etc.-. 

En estas situaciones, el profesional de la salud no puede esperar que el intérprete sin preparación tenga 
la misma capacidad que un intérprete formado. Además, la confidencialidad y la imparcialidad serán casi 
imposibles.

Algunas sugerencias:  

• Si se trata de una persona cercana, pedir qué relación tiene con el paciente antes de empezar la 
entrevista. Pedir el consentimiento del paciente y el del intérprete sin preparación. 

• Si se trata de un trabajador de la institución, insistir en la confidencialidad y en el secreto profesional 
que hace falta respetar.  

• Ser más directivo.

• Insistir en una traducción literal.  

• Utilizar un lenguaje claro y sin ambigüedades.  

• Pedir al intérprete que distinga claramente sus propios comentarios de los del paciente. 

• Evitar abordar temas que podrían incomodar al paciente o al intérprete. 

• Algunas preguntas pueden plantearse dos veces, una vez al paciente y una vez al intérprete / persona 
cerca. Por ejemplo: “¿Hay remedios que su familia utiliza para tratar esta enfermedad?”. 

• Utilizar empatía y humor para evitar un clima intimidante. 

• Concertar una cita para continuar con la entrevista, ya no en urgencias, y con un intérprete formado. 

• Eventualmente, hacer preguntas que tengan en cuenta la relación familiar, por ejemplo, “Su hijo se 
preocupa por usted, cree que usted tiene un problema cardiaco. ¿Qué piensa usted?”. 

 

  



Protocol per a l’atenció en salut 
mental de les persones refugiades

a Catalunya

Annex IV – Resum del “Protocol per a l’atenció en salut mental de les persones 
refugiades a Catalunya”, Generalitat de Catalunya

Barcelona, juliol 2016
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Aquest protocol d’atenció en salut mental a persones refugiades es basa en una estratègia de salut 

mental psicosocial, de base comunitària.

Les intervencions han de ser adaptades a les necessitats identificades dels diferents grups de població 

afectada directament o indirectament: sirians, refugiats d’altres nacionalitats, sirians de la diàspora, 

membres de la comunitat local d’acollida, mitjancers culturals.

Aquest protocol es fonamenta en l’ enfocament de la intervenció en salut mental/psicosocial que 

proposa l’ACNUR, que es desenvolupa en 4 nivells múltiples segons la piràmide d’intervenció de 

l’IASC sobre salut mental i Suport Psicosocial en Emergències Humanitàries i Catàstrofes (2007). 

Aquest model és àmpliament acceptat a nivell internacional per les organitzacions que treballen en 

l’àmbit de l’assistència humanitària.

Proporciona una guia essencial de respostes multisectorials per a protegir i millorar la salut mental i 

el benestar psicosocial de les persones en situació d’emergència.

El model assistencial es defineix també com a transversal i integral, comptant amb la participació 

dels tots els serveis implicats.

Objectius generals

- Disposar d’una estratègia per a l’atenció a la salut mental de la població refugiada a Catalunya. 

- Definir el model d’atenció. 

- Definir els criteris generals del procés d’atenció així com els fluxos i circuits de derivació. 

- Disposar de criteris i instruments d’avaluació per al cribratge i detecció de trastorns mentals. 

- Disposar d’una oferta de formació i suport als professionals sanitaris i no sanitaris.

Acollida i avaluació inicial

Les persones refugiades i immigrants poden presentar molt diversos estats emocionals. Sovint, estan 

afectats per múltiples pèrdues i estan en procés de dol per tot el que han deixat enrere. Alhora, 

esperança i expectatives d’una vida millor. Algunes persones poden estar afectades en la seva 

capacitat de tenir cura de sí mateixes o de la família. És important reconèixer que moltes respostes 

a l’estrès són maneres naturals on les persones reaccionen a situacions adverses i que no han de 

ser considerades anormals en circumstàncies de molta exigència. Els efectes de l’estrès poden ser 

atenuats pels serveis bàsics, de seguretat i suport (psico)social. Les taxes de trastorns per estrès 
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extrem, com l’estrès post-traumàtic (TEPT) són més elevades en persones desplaçades forçosament 

que entre els immigrants9.

Tot i això, en una gran part de persones refugiades i immigrants, els esdeveniments potencialment 

traumàtics viscuts en el passat no són la única ni, sovint, la més important font d’angoixa. Bona part 

del patiment emocional està directament relacionat amb les tensions i preocupacions actuals, i per 

la incertesa sobre el seu futur.

També coneixem la capacitat humana de sobreposar-se a les situacions de perill i la vitalitat d’aquestes 

persones afectades. També que aquestes condicions adverses poden incrementar les capacitats 

vitals i adaptatives dels que les pateixen. Les experiències dels supervivents en situacions terribles 

en les guerres del segle XX, van permetre desenvolupar elements teòrics i tècnics de reconeixement 

d’aquestes capacitats (resiliència, autonomia, autoorganització).

Per tot això, és important que en tot el procés d’atenció, es pugui crear un espai d’observació de les 

pròpies capacitats d’organització, tant a nivell personal, com de les famílies o dels grups socials que 

hagin quedat establerts, durant les estades en camps de refugiats o en d’altres circumstàncies. És 

a dir, més que marcar els criteris organitzadors a nivell de quines són les necessitats que tenen, cal 

donar un espai per poder escoltar com elles mateixes van definint quines són les seves necessitats, 

quines són les prioritats i quina és la disponibilitat per atendre-les.

A banda de l’organització necessària i dels recursos que se’ls pot oferir (allotjament, sosteniment 

vital i higiènic, atenció mèdica, escolarització, suport social...), en parlar de suport psicosocial, 

resulta especialment rellevant disposar d’espais d’atenció grupal i suport comunitari, a més de 

l’atenció individual, quan la demanin o es consideri oportú proposar-la. És a dir, generar espais per 

a l’observació i la reflexió col·lectiva preferiblement entre el seu grup de pertinença. És l’entorn 

idoni per tractar temes molt variats, des de qüestions bàsiques d’auto-organització, expressió de 

necessitats, parlar de les situacions viscudes, del dolor, dels conflictes, o de la relació amb les persones 

residents aquí. També són espais que permeten la detecció de situacions que poden requerir una 

atenció especialitzada en salut o en salut mental. En els espais comunitaris de cura i de diàleg es 

podrà facilitar i promoure la implicació de la resta de la ciutadania en aquest procés.

La Fundació Congrés Català de Salut Mental disposa de professionals formats i amb experiència per 

desenvolupar aquestes activitats grupals. Es posa a disposició dels organismes competents per tal 
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de contribuir amb les seves aportacions, en l’atenció dels aspectes psicològics i dels traumes patits 

pel col·lectiu, donant prioritat a una atenció grupal i donant suport i formació als equips que actuïn 

en el procés d’acollida.

Disposen de professionals formats i amb gran expertesa en l’atenció grupal, i ofereixen la seva 

col·laboració a les entitats socials responsables de l’atenció de les persones refugiades, per organitzar 

i atendre les activitats grupals, a demanda de les entitats.

És habitual que entre el col·lectiu dels refugiats hi hagi un important grau de desconfiança que pot 

complicar aquesta primera intervenció. És per això que no es recomana forçar a qui no vulgui a oferir 

informació sobre les experiències viscudes tant en els moments previs a la fugida del seu país, com 

les experimentades durant el viatge. Guanyar-se la confiança ha de ser el principal objectiu d’aquest 

primer contacte amb els refugiats, per a això és absolutament necessari oferir al refugiat un ambient 

segur.

És important prestar especial atenció a persones en situació de major risc, com són els menors no 

acompanyats, les dones embarassades, les dones no acompanyades, els supervivents de violència, a 

les víctimes de tortura i a les persones que ja pateixin un trastorn mental greu diagnosticat.

És molt important recollir informació “qualitativa” en la que les persones refugiades puguin explicar 

amb les seves pròpies paraules el seu malestar psicològic i les seves preocupacions i completar la 

informació amb instruments de cribratge estandarditzats.

Atesa l’aparent facilitat amb què es poden detectar les descompensacions psicòtiques o els episodis 

maníacs, la majoria dels instruments de cribratge en població refugiada estan dirigits a identificar els 

trastorns més freqüents i menys evidents, com són el Trastorns per Estrès Post-traumàtic (TEPT), la 

depressió, els trastorns d’ansietat i la somatització.

La primera detecció de problemes de salut mental es pot efectuar per part dels professionals que 

acullen les persones i els hi donen suport en la fase d’assentament. És important que aquests 

professionals disposin de criteris i informació per identificar signes de risc o senyals d’alarma i que 

puguin derivar a l’atenció primària de salut per una avaluació de sospita i cribratge de problemes de 

salut mental.

Detecció i Cribratge
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Quan existeixi una sospita d’algun problema de salut mental es recomana realitzar un cribratge per 

part de professionals que treballen amb aquesta població. Ja siguin professionals sanitaris del sistema 

públic, o bé dels psicòlegs que treballen amb les entitats socials. Convé que coneguin i utilitzin els 

instruments disponibles recomanats, validats i adaptats a la població a atendre.

L’organització actual dels serveis de salut mental, els espais de treball integrat entre els CSM i l’APS, 

els espais d’interconsulta han de facilitar una resposta ràpida en cas de dubte sobre el tractament a 

iniciar i procedir a la derivació, si és el cas.

En el cas de nens i adolescents, l’escola és el lloc idoni per fer una bona detecció. El Departament 

d’Ensenyament disposa de material i instruments per als professionals docents i per les AMPAs, i 

una estratègia organitzada de formació dels professionals i d’intervenció, coherent i coordinada. 

Els professionals dels equips de llengua i cohesió social (ELIC) desenvoluparan activitats grupals 

específiques amb els alumnes refugiats i desprès d’uns 4 mesos, que és la durada prevista per a la 

implementació de les intervencions grupals, poden realitzar el cribratge proposat. Si es detecten 

signes de risc per part dels professionals docents, s’informarà a l’EAP per fer una valoració més 

acurada, i decidir derivació a CSMIJ si s’escau.

D’altra banda, el paper de la pediatria és cabdal. Si s’observen signes de risc, (protocol del nen sa / 

cribratge específic), els serveis de salut mental han de garantir una interconsulta ràpida i procedir 

a la derivació a CSMIJ o entitat especialitzada de referència, si procedeix, que oferiran visita amb 

caràcter preferent

Instruments recomanats per al cribratge en nens i adolescents:

En el cas de nens i adolescents es recomana utilitzar un qüestionari de 6 preguntes, més un 

instrument de cribratge per a la psicopatologia més freqüent en la infantesa i l’adolescència. Moltes 

de les altres dades rellevants sociodemogràfiques ja es recolliran de forma habitual en la fase de 

seguiment, sobretot aquells relacionades amb la situació familiar, l’escolarització prèvia, la xarxa de 

suport al país d’acollida, etc.

Qüestionari de 6 preguntes (veure’n Annex 1): Davant de la presència de, com a mínim, 3 respostes 

positives al qüestionari es considera indicat fer una derivació als dispositius especialitzats de salut 

mental per a l’orientació i la prevenció de psicopatologia.

CBCL “Child Behavior Checklist” (CBCL) per al cribratge genèric de patologia psiquiàtrica en la infància 
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i l’adolescència (Achenbach 1991). Aquestes escales han estat àmpliament revisades i adaptades a 

múltiples societats, inclosa l’espanyola i múltiples estudis han demostrat la seva validesa i fiabilitat 

per detectar psicopatologia general en infants i adolescents tant en l’àmbit clínic com de recerca.

El temps total estimat que comportaria realitzar aquest cribratge és de 25 minuts que inclou l’enquesta 

al referent adult (pares/tutors)de 15 minuts i al nen/adolescent de 10 minuts. És aconsellable que, 

novament, es tingui en compte la conveniència d’utilitzar aquest cribratge passades dues setmanes 

des del moment d’arribada del menor per no esbiaixar els resultats pel procés inicial.

Aquests instruments (la versió per als pares i la versió per nens i adolescents) presenten tres grans 

avantatges: (a) són multi informats amb una elevada consistència inter-informants; (b) avaluen 

símptomes sense limitar-se a trastorns específics, agrupant-los en síndromes de banda estreta i 

banda ampla; (c) ofereixen barems normatius classificats per edat i gènere per a més de 30 societats; 

inclosa l’espanyola.

Consta de dues parts; recull dades descriptives de les diverses àrees de funcionament del subjecte; 

i fa un cribratge psicopatològic que consta de 112 ítems. Es puntua en forma d’escala de Likert. 

S’obtenen puntuacions tipificades per edat i gènere que ens permeten classificar els síndromes dins 

del rang normal, límit o clínic.

Versió per a pares/adults referents (davant d’absència de pares l’ompliran els educadors) i versió 

autoreportada per a l’adolescent (per a omplir-lo requerirà d’intervenció del mediador cultural). 

Aquest instrument compta amb punts de tall percentilars corresponents a les seves puntuacions T, 

que després de la seva correcció, ens indicarien possibles positius tributaris de fer una derivació als 

dispositius indicats de salut mental per a orientació i prevenció de psicopatologia.

El grup de treball que va abordar el tema de l’atenció a la població infantil i juvenil ha proposat també 

altres instruments per avaluar la capacitat de resiliència, un cribratge específic de TSPT i de trauma. 

Es proposa els següents instruments:

Avaluació de la resiliència : Qüestionari PANAS d’afecte positiu i negatiu per nens i adolescents.Versió 

adaptada a l’espanyol per a població infantil i adolescent de l’instrument original per a adults Positive 

and Negative Affect Schedule de Watson et al.

Es tracta d’un qüestionari autoinformat de 20 elements; 10 per avaluar efecte positiu, i 10 per efecte 
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negatiu. Els ítems es responen en format d’escala de Likert de 3 respostes: 1= Mai; 2= De vegades 

i 3=Moltes vegades) en funció de com l’infant o adolescent se sent i es comporta habitualment.

Aquest qüestionari ha mostrat bones propietats psicomètriques tant a nivell de fiabilitat i validesa 

com d’estructura factorial en població espanyola.

Cribratge de TSPT: Trauma screen and CPSS (child PTSD Smptom Scale) 7-17 anys.Es tracta d’un 

qüestionari autoinformat que recull inicialment unes preguntes sobre la existència d’experiències 

traumàtiques amb variables dicotòmiques. Si la resposta és positiva en algun ítem, la segona parat 

del qüestionari mesura en forma d´escala de Líkert (de 4 respostes) els símptomes clínics del TSPT. 

Validada en espanyol l´any 2015.

CTQ (Child Trauma Questionnaire):Es tracta d’un qüestionari autoinformat que recull experiències 

infantils de negligència i d’abús. És la versió reduïda de 28 ítems en espanyol de l’escala original de 

70 ítems.Es tracta d’una escala àmpliament validada en diverses societats; tant en pacients clínics 

com en població general.

La versió abreviada de l’escala ha estat validada en població clínica adolescent amb propietats 

psicomètriques equivalents a les del autors i estudis originals.

Els ítems s’agrupen en 5 subescales corresponents a 5 tipus de maltractament: abús emocional, abús 

físic, abús sexual, negligència emocional i negligència física. Es respon en format d’escala de Likert 

de 5 respostes.

Instruments recomanats per al cribratge en població adulta:

GHQ-28: És un instrument àmpliament utilitzat en estudis epidemiològics a l’atenció primària. Es 

tracta d’un instrument autoadministrat que avalua l’estat de salut general de la persona en dos tipus 

de fenòmens: la incapacitat per continuar duent a terme les funcions saludables normals i l’aparició 

de nous fenòmens de malestar psíquic. El seu objectiu no és realitzar diagnòstics però sí detectar 

trastorns psicològics en ambients no psiquiàtrics. La seva administració requereix uns 5-10 minuts i 

està validada en àrab.

REFUGEE HEALTH SCREENER-15 (RHS-15): Aquest instrument ha estat recentment desenvolupat i ja 

ha estat utilitzat com a instrument de cribratge a més de 40 ciutats de tot el món Els seus avantatges 

rauen en la seva senzillesa, amb només 15 ítems, i utilitzen un llenguatge neutral que no aborda 

directament la violència, la tortura o el trauma. Compta amb unes propietats psicomètriques 
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adequades que el converteixen en un instrument de cribratge eficaç i eficient per als trastorns 

mentals més freqüents en refugiats (TPEPT, depressió i ansietat).

Intervenció en salut mental

Un cop realitzat el cribratge, es considera essencial mantenir un seguiment de l’evolució de la 

salut mental dels refugiats. És d’esperar que la majoria d’ells no presenti símptomes clínicament 

significatius a la seva arribada i que, tanmateix, sigui al llarg de les setmanes següents quan puguin 

anar apareixent.

Tipus d’intervencions/activitats

- Promoció de salut mental i psicoeducació.

- Sensibilització de professionals sanitaris i de l’àmbit social.

- Primers auxilis psicològics.

- Suport psicològic (individual/de parella/grupal).

- Atenció psicofarmacològica.

- Mobilització de la comunitat local.

- Recollida de testimonis.

Com s’ha comentat en parlar de la coordinació en el territori, es recomana que els equips participants 

defineixen els circuits i els criteris de derivació, d’acord amb els recursos disponibles a cada lloc.

Es pretén assegurar una assistència en salut mental de qualitat sense perdre el caràcter comunitari 

de la mateixa. És evident que l’atenció dels casos més greus hauria de comptar amb un abordatge 

psiquiàtric i psicològic adequat. En aquests casos podria estar justificada la derivació a algun dels 

Programes especialitzats (Programa de Psiquiatria Transcultural de l’Hospital Universitari Vall 

d’Hebron, SATMI, SAPPIR). En casos de menor gravetat, l’assistència s’hauria d’oferir des dels 

CAP i CSMA/CSMIJ/CAS de referència, quedant els Programes especialitzats com a consultors. La 

intervenció més general tant en la en la fase d’establiment com en el seguiment, amb un marcat 

caràcter psicosocial, s’hauria de dur a terme per equips de psicòlegs amb experiència demostrada 

en el treball amb aquests col·lectius.

En aquest sentit es compta amb la col·laboració de les entitats socials referents de l’acolliment 
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d’aquestes persones (ACCEM, Càrites, Creu Roja) i amb entitats que tenen una llarga trajectòria 

en l’atenció a persones refugiades o immigrants, com l’Associació EXIL, la Unitat Especialitzada de 

Trauma i Crisis de la UAB i la Fundació Congres Català de Salut Mental. 

Circuïts Assistencials

Els recursos específics d’atenció en salut mental a la població immigrant estan ubicats a Barcelona 

ciutat. Aquests serveis disponibles a Barcelona, a més a més de poder fer formació, també poden 

actuar i donar suport com a consultors als equips d’altres territoris que ho sol·licitin, i reforçar la 

formació.

A la ciutat de Barcelona, els CSM són els referents de cada EAP. En el cas que calgui un tractament 

específic que el CSM no pot assumir, es derivarà al serveis d’atenció a població immigrant, 

preferentment segons l’ AIS (Àrea Integral de Salut) de referència: 

AIS Barcelona Esquerra. L’hospital de referència per a l’atenció urgent és l’Hospital Clínic. El servei 

de referència per l’atenció especialitzada és el SAPPIR ( Servei d’Atenció psicològica i psicosocial per 

immigrants i refugiats) de la Fundació Hospital de Sant Pere Claver. 

AIS Barcelona litoral Mar. L’hospital de referència per atenció urgent és l’Hospital del Mar. El Servei 

de referència per atenció especialitzada és el SATMI (Servei d’atenció en salut mental per població 

immigrada) del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, ubicada al centre Numància. En el cas d’infants i 

adolescents el servei hospitalari de referència és l’Hospital Clínic. 

AIS Barcelona Dreta. L’hospital de referència per atenció urgent és l’Hospital de Sant Pau Mar. El 

Servei de referència per atenció especialitzada és a la Unitat de psiquiatria transcultural de l’Hospital 

Universitari de la Vall d’Hebron. En el cas d’infants i adolescents el servei hospitalari de referència és 

l’Hospital Clínic. 

Barcelona Nord. L’hospital de referència per atenció urgent i també per atenció especialitzada no 

urgent, és a la Unitat de psiquiatria transcultural de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron. En el 

cas d’infants i adolescents el servei hospitalari de referència és Sant Joan de Déu d’Esplugues.

La Unitat de Trauma Crisis i Conflicte de Barcelona, pot actuar també com a consultor en els casos 

que es presentin Trastorns per Estrès Post-traumàtic (TEPT).
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