Els centres
de salut
com agent
de canvi

Els principals estereotips negatius cap a les persones amb un trastorn de salut mental que operen a la
xarxa assistencial de salut son similars als de la població general.
Els serveis sanitaris, en concret l’atenció primària i
la xarxa de salut mental, constitueixen un element
clau a l’hora de detectar, acollir i acompanyar les
possibles demandes d’ajuda de les persones que
estan passant per una problemàtica de salut mental.

El 24,9% de les persones amb un trastorn
mental afirmen haver estat tractades injustament
pel fet de tenir un trastorn mental en els Centres
d’Atenció Primària.

El 40,6% de les persones amb un trastorn
mental afirmen haver estat tractades injustament
pel fet de tenir un trastorn mental en algun servei
de la xarxa de salut mental.

Els professionals sanitaris tenen potencial d’actuar
com a agents desestigmatitzants i normalitzadors
de les problemàtiques de salut mental.

Trenquem la barrera de
l’estigma en salut mental
L’estigma i la discriminació en salut mental
pot afectar a la qualitat de l’atenció i és la
principal barrera a l’hora de demanar ajuda
i accedir als serveis de salut mental. Així, volem oferir-te una solució que ens permeti
caminar junts per eliminar l’estigma.

Formacions pràctiques i vivencials
Per a tots els professionals del centre
Adquisició de coneixements i eines
Un espai de diàleg entre els professionals

Acreditades pel Consell Català de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries i bonificables a través de la fundació Tripartita

Solucions adaptades
als centres
Des d’Obertament, com a experts en la lluita contra l’estigma i salut mental,
hem dissenyat formacions perquè el teu equip pugui enfrontar-se i posar fi a
la discriminació.

Formació pels centres d’atenció primària
DIRIGIT A:

Tots els treballadors del centre

CONTINGUT:
Mites i realitats en salut mental.

DURACIÓ:

4h

Salut mental més enllà del trastorn mental.
Estigma i discriminació.
Estigma en els centres d’atenció primària.

IMPARTIT PER:

Formador en primera persona

Què podem fer com a professionals.

Formació pels centres de salut mental
DIRIGIT A:

Tots els treballadors del centre

CONTINGUT:
Mites i realitats en salut mental.

DURACIÓ:

IMPARTIT PER:

4h

Formador en primera persona

Salut mental més enllà del trastorn mental.
Estigma i discriminació.
Estigma en els centres de salut mental
ambulatòria i comunitària.
Què podem fer com a professionals.

Sessió per l’Autodiagnòstic de centre
DIRIGIT A:

Tots els treballadors del centre

DURACIÓ:

3h

IMPARTIT PER:

Formador en primera persona

CONTINGUT:
Anàlisi de les diferents pràctiques
estigmatitzant que es poden estar
donant en el propi centre.
Elaboració de propostes concretes pel
nostre centre.

“El fet de parar en el nostre dia a dia i poder pensar no tant en què és el que
fem, sinó com ho estem fent i escoltar la veu de les persones que atenem, és
indispensable per millorar l’atenció que donem. Aquest projecte ens ha permès
d’una manera estructurada i organitzada poder parlar i poder orientar-nos cap
aquest objectiu comú, que és treballar l’estigma.”
Infermera servei de salut mental i addiccions

Obertament líders en la
lluita contra l’estigma
en salut mental
A Obertament portem més de 10 anys formant persones,

Tenim experiència i casos d’èxits en diferents sectors:

creant eines innovadores i generant campanyes de

educatiu, laboral, administracions públiques o el tercer

marketing per trencar amb l’estigma associat a la salut

sector, entre d’altres.

mental.
Les nostres solucions són flexibles, s’adapten a la
Som l’organització de referència a Espanya de lluita

realitat de cada entitat per tal de donar resposta a les

contra l’estigma de la salut mental a la nostra societat

necessitats concretes.

i formem part de l’aliança mundial Global Alliance
Against Stigma.

Ens basem en l’evidència. Emprem una metodologia
basada en la recerca, la co-creació i el testeig previ per

Ens

nodrim

d’experiències

internacionals,

bones

pràctiques reconegudes i case studies per trobar la millor
solució possible per a cada organització.

posar en marxa les formacions.

Contacta’ns!
Si vols ser un dels centres que lideri la lluita contra l’estigma, no
dubtis en contactar-nos. Treballem conjuntament per trobar una
solució adaptada a les teves necessitats.

Gràcies per donar la cara per la salut mental!

931 123 717 · 637 825 182
sanitari@obertament.org
www.obertament.org

