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 INTRODUCCIÓ 

A Espanya a la dècada dels 70 s’exporten els moviments europeus d’exercir una pràctica 

despsiquiatritzada en el territori.  

Aquest canvi en l’assistència psiquiàtrica neix d’un interès per a la prevenció primària, 

secundària i terciària de la malaltia mental, i no del malalt crònic reclòs en una institució. 

Les persones que pateixen malalties mentals greus (TMS) i cròniques com l’esquizofrènia 

o altres psicosis presenten problemes complexos que no es redueixen a la sistematologia 

psicopatològica sinó que afecten a la vegada uns altres aspectes com el funcionament 

psicosocial i la integració en la comunitat.   

Els serveis comunitaris d’atenció al malalt mental s’han desenvolupat parcialment, per 

tant requereix un paper molt proactiu del cuidador principal, tant d’assistència com 

d’acompanyament en la integració.   

Tenint en compte aquesta situació en l’atenció cal platejar-se les característiques dels 

cuidadors i el que comporta en el malalt mental TMS.   

 
 OBJECTIU 

Oferir un anàlisis descriptiu del Cuidador  Principal (CP), dels usuaris tipificats en el 

Programa TMS; de l’àrea d’influència de la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT). 

 
 METODOLOGIA 

Valoració social dels pacients TMS, mitjançant una entrevista semi-estructurada  

Es tracta d’un estudi retrospectiu que descriu les característiques dels usuaris atesos i 

dels seus C.P. Els usuaris inclosos al Programa TMS N= 989, s’ha utilitzat n=819. 

Realització d’un anàlisi estadístic mitjançant taules de contingència. 

 
 RESULTATS 

Feta  l’explotació de les dades, els resultats més destacables són que el 30 % dels 

pacients TMS no tenen cap cuidador principal. 

Dels C.P predomina el sexe femení i el 48 % son els pares del pacient, conseqüentment 

l’edat dels C.P es més de 60 anys.   

 

 CONCLUSIONS 

La situació actual és que una proporció important de pacients TMS no tenen cuidador 

principal. Els pacients que en disposen, són cuidadors d’edat avançada, la majoria 

majors de 65 anys. Per tant, a mig o curt termini es trobaran sense cap cuidador de 

referència   


