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PERFIL DE PERSONES IMMIGRADES ATESES AL PROGRAMA TRASTORN MENTAL 

SEVER AL CENTRE DE SALUT MENTAL DE LA CORPORACIÓ SANITARIA PARC TAULI 

Declara Retuerta, Esther; Casas del Palacio, Maria Carmen; Carmona Castilla, Montserrat; 

Muñoz Gavilan, Ruth  

Introducció 

Davant la inquietud de les treballadores socials del Servei de Salut Mental de la Corporació 

Sanitaria Parc Taulí per conèixer el perfil de les persones immigrades ateses al programa de 

Trastorn Mental Sever (TMS) es decideix iniciar un estudi. 

Objectiu 

Conèixer les característiques sociodemogràfiques i socials dels pacients estrangers inclosos al 

programa TMS durant l'any 2016. 

Metodologia 

Es tracta d'un estudi retrospectiu amb caràcter descriptiu. Es recullen les variables a estudiar 

dels 35 pacients identificats mitjançant la informació de la historia clínica. Posteriorment es 

realitza el buidatge a través del programa microsoft excel i finalment s'analitzen els resultats. 

Resultats 

Segons dades Idescat 2016 la població estrangera al 2016 en les poblacions de referència del 

programa TMS suposa un 9'9 % de la població. Els pacients TMS son 838, els estrangers 

suposen un 4'1%. 

Pel que fa a les característiques sociodemografiques, l'edat mitjana dels pacients és de 35 

anys. L'origen majoritari dels pacients és Marroc (12) i Senegal (7).  

En quant als aspectes socials, el 54 % sí que estan vinculats a la Treballadora Social referent 

(han vingut a totes o excepte una visita); el 63% no tenen la seva situació legal de residencia 

regularitzada i només 8 pacients no disposen de cap xarxa social de suport.  

Conclusions 

Es tracta d'un perfil de pacient home, jove i majoritàriament amb origen africà (Marroc, Senegal 

i Gambia) Hi ha menys proporció de pacients a TMS que de la població general, per tant creiem 

que s'identifiquen menys i no tenen una atenció més especialitzada. Hi ha més gent en situació 

irregular, el que implica més dificultats d'accés a serveis i recursos de la xarxa.  

Cal destacar que la majoria disposen de xarxa de suport per donar resposta a necessitats, qui 

no en té, tampoc té situació regularitzada.  

*Diplomats en Treball Social del Servei de Salut Mental de la Corporació Sanitaria Parc Taulí 

 

 


