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Els trastorns mentals i les addiccions són un problema creixent
Probabilitat de patir un trastorn mental en la població de
15 anys o més, segons sexe i edat | Catalunya 2012
L’elevada prevalença dels problemes de salut mental es relaciona també amb les ràpides transformacions socials
i especialment amb l’atur, la pobresa, les migracions, la manca de suport familiar, la soledat, etcètera.
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Els trastorns mentals
i les addiccions
són un problema
amb una càrrega
sanitària, social
i econòmica molt
elevada i creixent
en els darrers anys.

TOTAL

65 a 74 anys

75 anys o més

La salut mental és una prioritat del sistema sanitari català
EL MODEL DE SALUT MENTAL A CATALUNYA
ES DEFINEIX COM UN SISTEMA DE SERVEIS:

Model de serveis de salut mental a Catalunya
Consulta

orientats a les necessitats
dels usuaris,

amb una pràctica basada
en l’evidència,

preventius i proactius,

eficaçment organitzat

amb un enfocament
comunitari,

i basat en una atenció
integral i integrada
de base territorial.

Demanda

Tractament
especialitzat

Acollida i
valoració

Assistència
integral

Entorn
d’Atenció
Primària
Entorn
sanitari
especialitzat
(ambulatori /
hospitalari)

Entorn
comunitari
i hospitalari
(amb components
sociosanitaris i
intervencions)

L’atenció a la salut mental dels infants i els adolescents
s’ha incrementat notablement els darrers anys
Els darrers sis anys s’ha
incrementat en un

19,3%

la demanda atesa en els
centres de salut mental
infantil i juvenil.

L’any 2013 es van atendre
59.570 persones que
representen el

4,1%

L’augment del nombre de
pacients tractats ha tingut
com a contrapartida una
reducció del nombre
de visites per pacient.

dels infants
i adolescents catalans.

Dades 2013 | Novembre 2014

