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El Síndic denuncia les mancances en l’atenció a la salut mental
El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha obert una actuació d’ofici i s’ha dirigit al
Departament de Salut per fer-li un seguit de denúncies i suggeriments sobre
l’atenció en l’àmbit de la salut mental. Amb aquesta actuació d’ofici, el Síndic
pretén donar resposta a la problemàtica suscitada en les queixes sobre salut
mental que ha rebut la institució en els darrers tres anys, tant de malalts com
de familiars, associacions, fundacions i federacions que vetllen pels seus
drets.
Els problemes denunciats continuen sent les dificultats de les persones amb
malaltia mental per accedir a un tractament i un suport integrals i adequats a
les seves necessitats. El Síndic continua rebent queixes per la manca de
dispositius i tractaments continuats i adequats, necessaris per a la integració i
la rehabilitació sociolaborals.
Tot i la notable ampliació de recursos, la pretesa desactivació legalment
establerta dels hospitals psiquiàtrics ha comportat que l’internament dels
afectats sigui cada vegada més curt i el retorn del malalt amb la família i a la
comunitat es faci sense garanties de continuïtat dels tractaments, per manca
de recursos comunitaris, de pisos assistits, d’atenció domiciliària i de prou
equips psicoterapèutics i centres rehabilitadors. Això fa que massa sovint la
càrrega terapèutica recaigui sobre les famílies (moltes sense recursos
econòmics, envellides, poc preparades i incapaces d’atendre els malalts) i amb
molt poc suport de les institucions i dels serveis socials de salut mental.
També s’han rebut queixes sobre la manca de places per a ingressos de llarga
estada que demanen els progenitors dels malalts, sobre els ingressos
involuntaris als centres, sobre les incapacitacions de malalts mentals amb
trastorns greus i s’ha posat en qüestió “el protocol d’actuació per a l’atenció
d’urgències, i el trasllat i els ingressos involuntaris urgents de persones amb
malaltia mental”.
El Síndic també ha demanat actuar amb el màxim de zel possible per evitar
els abusos o la vulneració de drets en els processos d’internament de malalts
mentals per raons terapèutiques o preventives per evitar caure en el delicte de
detenció il·legal.
Per millorar aquest seguit de problemàtiques el Síndic ha suggerit al
Departament de Salut agilitar l’aprovació “amb calendari i dotació
pressupostaria garantida” del Pla d’atenció integral a les persones amb
problemes de salut mental.
També cal que s’estenguin a tot Catalunya les actuacions iniciades del Pla
director de salut mental i addiccions, sobre la promoció de salut mental i la

prevenció dels trastorns mentals i les addiccions, i dels altres programes
d’aquest àmbit previstos, com el desenvolupament d’una cartera de serveis
orientada als usuaris i les seves famílies o els plans d’atenció a patologies
emergents.

