PETIT COMENTARI D’UNA NOTÍCIA D’ACTUALITAT

El Govern coordinarà des de Presidència l'atenció als trastorns
mentals i addiccions
http://www.europapress.cat/societat/noticia-govern-coordinara-des-presidencia-latencio-alstrastorns-mentals-addiccions-20131029180133.html

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) El Consell Executiu del Govern ha aprovat aquest dimarts centralitzar en la
Conselleria de Presidència la coordinació del pla integral d’atenció a les persones amb
trastorn mental i addiccions, que fins ara corresponia a la Conselleria de Salut.
El canvi, segons ha informat la Generalitat, pretén donar al pla "el màxim impuls
institucional", amb l’objectiu d’abordar la salut mental de manera integral i
coordinada amb tots els àmbits que es relacionen, no sol des de la salut, sinó també els
aspectes socials, laborals i educatius.
D’aquesta manera, la comissió interdepartamental estarà presidida pel secretari del
Govern i integrada pel titular de l’oficina del President i Coordinació
Interdepartamental, un representant de la Conselleria d'Ensenyament, un altre de Salut,
de Benestar Social i Família, i d’Empresa i Ocupació.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va reafirmar durant el Dia de la Salut
Mental del 12 d’octubre el compromís de l’executiu català amb el desenvolupament del
pla, aprovat el 2010, i va assegurar que la seva voluntat era donar-li el màxim relleu
institucional.
Les probabilitats de patir un trastorn mental al llarg de la vida és d’un 14,4% per a
les dones i d'un 6,9% dels homes, segons dades extretes de l'enquesta de salut mental de
2012 feta a Catalunya.
El 2012, els centres de salut mental catalans van atendre a més de 216.000 persones i
van realitzar 1,39 milions de visites, una activitat que representa una prevalença del
2,85% de la població --un 2,58% de la població adulta i un 4% de la població menor de
18 anys--.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Secretaria de Presidència impulsa una acció de
govern integral en salut mental
http://www.salutmental.org/2013/05/30/secretariapresidencia/

La Secretaria de Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya ha iniciat un
pla per engegar l’acció interdepartamental en matèria de salut mental. La iniciativa ha
de permetre avançar i donar resposta a les múltiples necessitats d’atenció que
requereixen accions coordinades i conjuntes entre departaments.
Salut Mental Catalunya, la Federació i AMMFEINA, és una de les entitats que
participen en les accions de treball, juntament amb altres de l’àmbit de la salut mental
com: Associació Encaix, Consell Assessor de Salut Mental i Adiccions, Associació pro
Salut Mental de Catalunya – Ademm, Consorci de Salut i Social, Fòrum de Salut
Mental, FEDAIA i Unió Catalana d’Hospitals.
Salut Mental Catalunya i la resta d’entitats participants en el pla de treballa amb la
Secretaria de Presidència fan una valoració positiva de la iniciativa i destaquen la
necessitat d'apostar per un abordatge integral i transversal de la salut mental, i
contribuir d'aquesta manera a la millora de l’atenció i de la qualitat de vida de les
persones. El fet que el lideratge de la iniciativa es dugui a terme des de la Secretaria de
Govern posa en valor la proposta i la necessitat d’articular una atenció més transversal
en l’atenció a la salut mental.
Les entitats entenen que el treball ha de permetre traspassar el nivell competencial de
cada departament i contribuir a la definició d’un model d’atenció més global, que doni
resposta a les necessitats de les persones i les seves famílies des dels diferents àmbits
d’intervenció.

Benvolguts:
Voldria fer un petit comentari sobre aquesta notícia d’actualitat que considero molt important
pel nostre col.lectiu, la gent que patim algun tipus de malaltia mental.

Per què?

Perquè el fet de formar una comissió interdepartamental vol dir que a partir d’ara, a
Catalunya, la malaltia mental serà tractada de forma holística, de forma transversal.

Tots nosaltres sabem que la malaltia mental no és com la resta de malalties que tots i totes
podem patir al llarg de la nostra vida. Són malalties que, a part del seu tractament clínic
(medicaments específics, i, psicoteràpia) afecten molts altres aspectes de la vida diària.

És bo que, a més del departament de Salut, també s’hi impliquin altres departaments.

El d’Ensenyament, ja que tots sabem que malgrat disposar de moltes hores, no en treiem tot el
fruit possible degut a les dificultats de concentració, i, l’apatia vital. És necessari que els
centres educatius disposin de psicòlegs de l’educació preparats per poder-nos ajudar.

El d’Empresa i Ocupació, ja que tots sabem que malgrat que en els nostres bons moments som
capaços de donar el 150% dins la nostra feina, quan tenim un brot psicòtic, només podem
donar el 50%. I, això ens tanca moltes portes dins el món laboral. És necessari que els centres
laborals disposin de psicòlegs del treball preparats per poder-nos ajudar.

I, el de Benestar Social i Família, ja que tots sabem que les nostres relacions socials, tant a
nivell micro (la família) com a nivell macro (la ciutat, la comarca, la Nació,…) són difícils i
moltes vegades acaben en fracàs. És necessari que les entitats que s’encarreguen de tots
aquests temes disposin de psicòlegs socials preparats per poder-nos ajudar.

Sí, ja ho sé. Per a tot això fan falta molts euros. Però hem d’estar preparats per a reivindicar
més pressupostos públics per a aquest gran projecte de seguida que…
1- Sortim d’aquesta maleïda crisi econòmica, i,
2- Catalunya disposi del control total dela seva hisenda.

Això és tot el que volia compartir amb tots vosaltres.

SALUT, FEINA, I, AMOR!!!
Joan Ferrer i Frigola

