
ELS DRETS 
en salut mental

Formació per a professionals



• Presentació de l’activitat 

• Espai de participació 

• Explicació Conceptual 

• Torn de Preguntes 

• Pausa

• Dinàmica vivencial 

• Història de Vida

• Transferència/Aplicació 

pràctica 

• Dinàmica de tancament

Què farem avui?
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Drets humans i 

salut mental

Espai de participació

 Quins drets tenim les 

persones amb problemes 

de salut mental?
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“Existeix un vincle 
fonamental entre la salut 

mental i els drets 
humans. Les violacions 
dels drets humans dins 

d'un país poden tenir 
repercussions nocives i 

perjudicials per a la salut 
mental de la població.” 

(OMS, 2005)

Drets humans i 

salut mental

Espai de participació



Drets humans i salut mentalEl cicle de vulneració de 
drets i la salut mental

VULNERACIONS

DRETS HUMANS

SALUT MENTAL

DISGNÒSTIC

ESTIGMA I 
DISCRIMINACIÓ

TRACTAMENT
??
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Convenció internacional sobre 
els drets de les persones amb 
discapacitat:

• Respecte de la dignitat inherent, 
l'autonomia individual

• No discriminació;
• Participació i inclusió
• Respecte per la diferència i 

l'acceptació de les persones amb 
discapacitat; 

• Igualtat d'oportunitats; 
• Accessibilitat;
• Igualtat entre l'home i la dona;
• Respecte a l'evolució de les facultats 

dels nens i les nenes amb 
discapacitat i del seu dret a 
preservar la seva identitat.

Drets humans i 

salut mental

Marc normatiu
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Human rights violations of people
with mental and psychological
disabilities: an unresolved global 
crisis

• Impossibilitat  d’accés a serveis 
de salut mental adequats en un 
entorn segur i assequible

• Estigma i discriminació en la 
comunitat (sobretot en l’àmbit 
laboral)

• Negació d’exercici de la 
capacitat jurídica i els drets 
civils, socials i polítics

• Abusos i tractes inhumans i 
degradants

Drets humans i 

salut mental

Situació global dels DDHH
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 Quins drets creieu que 
es vulneren? Com es 
vulneren?

 Penseu que es  
vulneren drets en 
contextos assistencials 
a Catalunya?

Drets humans i 

salut mental
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Totes les persones tenen dret a 

rebre informació comprensible i 

suficient. Les vulneracions més 

habituals són:

a) Informació esbiaixada sobre 

el diagnòstic, les seves 

causes i possibilitats de 

recuperació

• Categories diagnostiques com a 

convenció

• Heterogeneïtat d’enfocaments

• Promoció de processos de 

recuperació i empoderament

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials

Dret a la informació
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b) Sobre drets i deures

“Jo he hagut de treballar 

moltes vegades en aquest 

sentit, perquè la gent 

entengui que té drets i que 

té els mateixos que 

qualsevol”.                                                                                      

- Professional 

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials

Dret a la informació
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c) Sobre dels procediments 

desplegats en ingressos

“A mi mai m'ha constat el que 

m'han donat mentre estava 

ingressat. Jo veia la pastilla i 

reconeixia alguna d'elles, perquè 

ja et coneixes de memòria 

algunes. Els "numerets" que 

tenen i les formes. Ho trobo 

normal en el tracte que et donen. 

No espero aquesta diferència. El 

primer seria que et diguessin què 

estàs prenent.”

- Persona afectada -

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials

Dret a la informació
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d)  Riscos i implicacions dels 

tractaments i estudis 

d’investigació

Totes les persones tenim dret al 
consentiment lliure i 
informat, i se’ns ha d’informar 
de:

• La naturalesa del 
procediment terapèutic 

• Els beneficis i riscos de cada 
alternativa

• Plena comprensió de les 
implicacions

• Decisió voluntària i lliure

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials

Dret a la informació
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Totes tenim dret a expressar 

opinions, necessitats i 

preferències amb llibertat.

Vulneracions més habituals: 

a)  Abús de poder i relacions 

asimètriques

“Un professional m'estava 
explicant que en els 
trastorns mentals la 
medicació és com la 
insulina dels diabètics, 
que el problema és de per 
vida i tot això. Jo li vaig 
dir: "Bé, però, això no 
està demostrat, no?" 
Llavors la persona va 
perdre els papers i em va 
començar a maltractar, a 
dir que tot era mentida, i 
feia sorna, feia bromes 
així molt agressives. Em 
semblava un psicòpata. 
No ho sé, molt bèstia. Em 
va dir que jo què sabia, 
que no era psiquiatre, 
que pensava que era un 
psiquiatre. Va ser força 
espectacular.”

- Persona afectada

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Dret a la llibertat 

d’expressió
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b) Falta de mitjans per cursar 

reclamacions

“Dins de l'ingrés veia coses que no 
m'agradaven. Sabia que vulneraven 

els meus drets, volia posar una 
reclamació i demanava que algú del 

Servei d'Atenció als Usuaris vingués a 
la unitat, ja que no em deixaven 

sortir: m'ho van negar.”
- Persona afectada –

“Jo crec que l'usuari de salut mental 
ha de reclamar, és la diferència amb 

l'usuari de salut física. Ha de reclamar 
aquests drets, ho ha de fer. És 

obligat!”
- Professional –

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Dret a la llibertat 

d’expressió
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c) Per què afavorir la 
llibertat d’expressió com a 
possibilitat de reclamació i 
participació?

• Per lluitar contra la 
discriminació, l’estigma i 
l’autoestigma 

• Per promoure 
l’empoderament i la 
recuperació

• Per afavorir el respecte 
d’altres drets

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Dret a la llibertat 

d’expressió
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“Jo crec que el dret humà que 
menys es protegeix és el dret a 

decidir. Crec que els 
professionals encara decidim 

per ells: en un despatx, amb la 
bata blanca, informem de la 
decisió... Però no comptem 

directament amb la persona.”
- Professional -

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Dret a la llibertat de 

decisió

Tenim dret a decidir sobre la 
pròpia vida i el propi tractament. 
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Les vulneracions més habituals 
d’aquest dret són:

a) Sobre el tractament

“I el fet que estiguis com 
obligat a prendre les pastilles 

perquè si no segueixes el 
tractament et treuen dels 

programes. I bé, perds tu, no? 
Perds drets si no prens la 

medicació.”
- Persona afectada –

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Dret a la llibertat de 

decisió
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Les vulneracions més habituals 
d’aquest dret són:

b) Sobre aspectes de la vida 
quotidiana.

“Però és que es decideixen 
coses, com si pot treballar o 

no, saps? Decidim, entre 
professionals si pot tenir 

habitatge, on viurà, on 
treballarà, si treballarà, si ha 
de relacionar-se amb la seva 

parella…”
- Professional -

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Dret a la llibertat de 

decisió
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Les vulneracions més habituals 
d’aquest dret són:

c) Incapacitació arbitrària i 
total

“De vegades em fa l'efecte 
que ens quedem definint a la 
persona pel pitjor moment en 

el que està.”
- Professional -

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Dret a la llibertat de 

decisió
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El Pla de decisions anticipades 
és la millor manera de respectar 
el dret a decidir en situacions de 
pèrdua transitòria de la capacitat. 
Recomanem: 

Planificación Anticipada de 
decisiones en salud mental. 
Guía de apoyo para 
profesionales y personas 
usuarias de los servicios de 
salud mental, publicat per la 
Escuela Andaluza de Salud 
Pública

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Dret a la llibertat de 

decisió
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Totes tenim dret a la 
confidencialitat durant el 
tractament i en les histories 
clíniques. Les vulneracions 
més habituals són:

a) Inexistència o 
inadequació d’espais 
privats i íntims on rebre 
vistes o fer trucades.

“Quan has de trucar 
dins de l'ingrés, has 
de parlar amb la 
família, amb qui 
sigui, al davant de 
l'administrativa, 
davant de la 
infermera i al costat 
de tots els 
companys: al 
passadís.”

- Persona afectada –

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials

Dret a la privacitat
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b) Ús il·limitat de càmeres de 
vigilància

“A la presó no hi ha càmeres a 
les cel·les, està prohibit. I al 

psiquiàtric si tens càmeres a les 
habitacions. Sí clar. Aquest dret 

no el perden ni a la presó. 
Nosaltres si.”

- Persona afectada –

c) Accés il·limitat del 
personal

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials

Dret a la privacitat
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d) Restriccions 
injustificades o punitives de 
l’ús del telèfon, l’ordinador o 
les visites.

“Una de les satisfaccions més 
grans que vaig tenir va ser 
sortir de la residència de salut 
mental on vaig viure durant 
set anys. Tot i l'oposició de la 
família i dels metges, jo mateix 
vaig agafar i em vaig donar 
d'alta amb la col·laboració 
d'una doctora. El tracte a la 
residència és molt impersonal i 
els drets són reduïts al mínim. 
La residència és una extensió 
del psiquiàtric, en poques 
paraules. Les possibilitats de 
recuperació en una 
residència... Jo conec pocs 
companys dels que he vist a la 
residència que hagin sortit 
amb possibilitats de portar una 
vida normalitzada pel mateix 
tracte que els donen. Un tracte 
molt dependent i gens 
personalitzat. Per això, l'únic 
alliberament que vaig tenir va 
ser sortir de la residència.”

- Persona afectada –

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials

Dret a la privacitat
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Totes tenim dret a rebre un tracte 
empàtic i humà que eviti qualsevol 
forma de reclusió o maltractament. 
Algunes pràctiques considerades 
maltractament o fins i tot tortura 
per les Nacions Unides són:

a) Medicació forçosa i 
sobremedicació

b) Ingrés involuntari
c) Teràpia electroconvulsiva

sense o amb consentiment 
informat

d) Contenció mecànica

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Protecció contra la 

tortura i altres tractes 
cruels i inhumans
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“Treballant de nit a nivell 
d'especialització et trobes 
casos en què cal subjectar 

mecànicament a una 
persona per falta de 

personal. Perquè saps que 
a partir de les dotze et 

quedaràs sola, perquè se'n 
van els torns de sopar.”

- Professional 

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Protecció contra la 

tortura i altres tractes 
cruels i inhumans
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e) Reclusió i aïllament: 
amb un tancament en el que 
no es permès de rebre 
visites.

“Vaig anar a veure a una 
usuària que atenc que 
estava ingressada. I 
estaven tots els usuaris 
amb retirada de permís 
perquè li havien trobat, a 
un, un encenedor. Llavors, 
com l'encenedor no pot 
estar a les habitacions, les 
quaranta persones havien 
estat castigades a no 
sortir. Ho vaig veure tan 
greu. Em van dir, "la 
persona que véns a veure 
sortirà perquè tu véns, 
perquè sinó no sortiria a 
fumar". I dic "Però, i 
això?" No vaig poder 
evitar preguntar-ho 
perquè em va semblar 
molt fort.”                                                           

- Professional –

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Protecció contra la 

tortura i altres tractes 
cruels i inhumans



27

f) Incapacitació total i 
arbitrària:

En ocasions, totes aquestes 
pràctiques es donen a la 
vegada, ho veurem en un 
exemple.

• En aquest testimoni que 
acabem de llegir, quins 
drets veieu que s’han 
vulnerat? 

• Com penseu que es podria 
haver actuat?

“Va arribar el dia que em vaig negar a prendre aquesta 
pastilla perquè m'adonava que em queia malament. Els 
vaig dir que no em tornava a prendre aquesta pastilla. 
Total, que van cridar als infermers, va venir el de 
seguretat, tot. Em van posar una injecció i a contenció. 
Com era divendres i la doctora s'havia anat fins dilluns no 
em van donar l'alta. I no em callava jo des de la sala de 
contenció: "però que m'estan fent si jo sé que tinc una 
malaltia i no he fet res a ningú". Jo els avisava que jo no 
anava a fer mal a ningú i no m'escoltaven. O sigui, 48h a 
contenció, lligada de mans i peus. I això crea en tu una 
sensació terrible. Terrible.”

- Persona afectada –

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Protecció contra la 

tortura i altres tractes 
cruels i inhumans
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És possible cuidar sense 
contenció mecànica?

• A Finlàndia i Regne Unit 
està totalment prohibida

• A Catalunya, el nou Pla de 
Polítiques Públiques en 
Salut Mental té l’objectiu 
d’arribar a la contenció 
zero el 2025.

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Protecció contra la 

tortura i altres tractes 
cruels i inhumans
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Totes tenim dret a disposar 
dels serveis de suport a 
l’autonomia que fomentin 
una vida digna i una 
completa inclusió a la 
comunitat.

Vulneracions més habituals:

• Falta de recursos per 
portar una vida digna i 
independent

“El problema aquí és que la 
família ha de fer-se càrrec de 
tot, de proporcionar 
l'habitatge, l'economia... És 
clar, això crea unes dificultats 
de convivència terribles. 
Perquè la sensació de 
dependència d'una família 
quan tens 40 anys, és terrible, 
no? És a dir, és que no puc 
tenir una feina, si tinc una 
pensió és tan mínima que no 
em permet viure. Per exemple, 
el meu fill té una no 
contributiva de 420 euros. Ara 
farà 40 anys, amb això 
exclusivament la resta de la 
seva vida no pot viure. Llavors 
què passa? Depèn sempre del 
que li donem a casa, el que 
crea uns conflictes terribles 
perquè no és un nen de 15 
anys, a qui li puguis donar una 
paga.”

- Familiar –

Vulneració de 
drets en contextos 

assistencials
Dret a viure de manera 

independent, ser incloses 
a la comunitat i treballar
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Garantir els drets, 
un repte actual

Marc legal i reptes

Internacionals
• Pla d’Acció sobre Salut 

Mental de l’Organització 
Mundial de la Salut (2013-
2020) 

• Pla Europeu d’Acció per la 
Salut Mental (2013-2020

Catalunya
• Pla Integral d’atenció a les 

persones amb trastorn 
mental i addicions 2017

• Estratègies 2017-2020 Pla 
director de salut mental i 
addiccions
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• Les professionals 

• Les persones que elaborem 

les polítiques públiques 

• Les persones que 

administrem i gestionem 

els serveis de salut mental 

• Les persones familiars 

• Les persones amb 

problemes de salut mental 

Garantir els drets, 
un repte actual

Agents implicats en 
l’acompliment dels drets
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Drets humans i 
atenció 

professional
Què podem fer com 

a professionals?

a) Conèixer els drets de les 

persones usuàries

• Informar l’equip i 
l’organització de l’existència 
de situacions que vulneren 
o amenacen els drets de la 
persona.

• Documents: 
Empoderamiento y defensa 
de derechos o la Convenció 
sobre els drets de les 
persones amb discapacitat 
de la ONU
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a) Conèixer els drets de les 

persones usuàries

• Documents: Guia de Drets 
en Salut Mental, 2017, 
elaborada per l’equip de 
recerca d’ActivaMent per a 
la Federació Veus

Drets humans i 
atenció 

professional
Què podem fer com 

a professionals?
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b) Promoure i facilitar que 

puguem prendre les 

nostres decisions 

• Utilitzar el consentiment 

lliure i informat

• Utilitzar estratègies de 

planificació de decisions 

anticipades

• Promoure l’oci i el treball 

significatiu i inclusiu

Drets humans i 
atenció 

professional
Què podem fer com 

a professionals?
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c) Evitar l’ús de mesures 

coercitives

• La incapacitació total

• LA contenció mecànica

• L’aïllament

• L’ingrés involuntari

• La medicació forçosa i la 

sobremedicació

Drets humans i 
atenció 

professional
Què podem fer com 

a professionals?
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d) Relacions d’igual a igual

Respectar els drets implica 

treballar quotidianament amb 

consciència de l’asimetria de 

poder i considerar a la persona 

que atenem com un igual.

“Jo crec que quan fem 

coses en què violem drets 

és perquè no considerem 

l'altre igual, no?”

- Professional –

Drets humans i 
atenció 

professional
Què podem fer com 

a professionals?
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e) Relacions d’igual a igual

Empatia, escolta, 

acompanyament, trencar 

l’asimetria de sabers, construir 

coneixement comú, cuidar la 

intimitat i la dignitat, donar 

valor a les capacitats, 

experiències i desitjos de les 

persones... 

Drets humans i 
atenció 

professional
Què podem fer com 

a professionals?
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• Exposar públicament els 
drets i deures de les 
persones usuàries en el 
nostre servei o consulta.

• Formació contínua al 
nostre equip de professionals 
per promoure l’atenció 
basada en drets.  

• Considerar flexibles les 
normatives i adaptar-les 

• Disposar de mecanismes
que permetin que les 
persones usuàries participem 
en la millora del servei.

Drets humans i 
atenció 

professional
Què podem fer com 

a organització?
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• Facilitar els procediments
per a fer suggeriments i 
reclamacions.

• Espais de reflexió entorn a 
l’atenció centrada en drets 
que incorporin professionals, 
usuaris i familiars

• Document d’interès: 
Derechos Humanos y Salud 
Mental en Andalucía. Plan
Integral de Salud Mental de 
Andalucía. 

Drets humans i 
atenció 

professional
Què podem fer com 

a organització?
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• Promou la recuperació i 

l’empoderament

• Combat l’estigma i la 

discriminació

• Redueix el patiment i l’ansietat 

de les persones usuàries

• Millora la satisfacció de les 

professionals i les seves 

condicions laborals

• Redueix l’ansietat del personal

• Redueix l’ús de medicació 

(com a eina de contenció)

Drets humans i   
atenció 

professional
Per què articular una 
atenció basada en els 

Drets Humans?
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• Millora les relacions entre 

professionals i usuàries

• Redueix l’angoixa de 

familiars cuidadors

• Millora la prevenció 

d’agressions i lesions

• Acompleix amb un 

imperatiu ètic i legal

• Promou els drets humans 

com a terreny comú

Drets humans i   
atenció 

professional
Per què articular una 
atenció basada en els 

Drets Humans?
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http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/publicaciones/Listadodeterminado.asp?idp=551
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