


• A pandemia por COVID-19 pode dar lugar ao empeoramento dos problemas de saúde mental nunha proporción 

relevante de persoas, incluídos nenos e adolescentes. 

• A OMS estima que unha de cada cinco persoas padecerá un trastorno de saúde mental, o dobre que en 

circunstancias normais, aumentando a depresión, a ansiedade, os trastornos por estres postraumática e o 

consumo de alcol e a vulnerabilidade de persoas con trastorno mental severo.

• Cómpre readaptar os recursos existentes e coordinar accións entre outros sectores, para adaptar a capacidade 

de resposta dos servizos de saúde mental á comunidade.
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Introducción

O Plan de Saúde Mental de Galicia post COVID 19 establece para o período  2020-2024 98 proxectos, dirixidos á 

prevención da aparición de problemas de saúde mental na poboación galega e a establecer melloras na asistencia 

sociosanitaria ás persoas que padecen un trastorno mental e a seus familiares, de xeito comprometido coa 

sostibilidade do sistema sanitario público. 

Meta: 

• Orientar as actuacións en saúde mental cara a prevención e a detección precoz,  e os coidados á recuperación na 

contorna do paciente, para diminuír o risco de presentar un trastorno mental

• Minimizar o impacto que o seu padecemento ten nas persoas e na súas familias. 

Resultados medibles a través de indicadores concretos, que se complementan cos recollidos pola Enquisa nacional de 

Saúde do Ministerio de Sanidade e Consumo, e presuposto específico de 83 millóns de euros. 



Título

PREGUNTA CLAVE

Para levar a cabo o proceso de IC empregamos unha única cuestión, 

aberta e anónima:

          Cales son os tres aspectos ou cuestións máis           

importantes que debería abordar o Sergas nos    

próximos  anos para mellorar a Saúde Mental en Galicia?
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                                                                                                                                 Importancia vs Frecuencia

Aumentar número de recursos principalmente profesionais 1º 1º

Atención comunitaria 2º 5º

Mellora da atención infanto xuvenil 3º 8º

Instauración de programas específicos de intervención 4º 2º

Servizos de media-longa estancia e rehabilitación 5º 13º

Implementar a Psicoloxía Clínica en Atención Primaria 6º 7º

Integración social do/da paciente con enfermidade mental 7º 3º

Mellorar coordinación entre servizos 8º 6º

Intervencións de promoción da Saúde Mental e prevención de problemas 9º 9º

Mellora da xestión dos servizos de Saúde Mental e dos seus profesionais 10º 7º

Reducir a medicalización 11º 12º

Integración condutas aditivas en Saúde Mental 12º 10º

Máis formación en Saúde Mental 13º 14º

Innovación e avaliación en Saúde Mental 14º 11º



MARCO XERAL DE 
ACTUACIÓN

PSMG post COVID 19
periodo 2020-2024



Programas de respiro de apoio ao/a coidador/a.

Proxectos de sensibilización cidadá no ámbito educativo e social.

Apoio aos programas de promoción da empregabilidade das persoas con trastorno mental severo. 

Avanzar cara a contención cero.

1. A PARTICIPACIÓN DO/A PACIENTE NOS SEUS COIDADOS E A PROMOCIÓN DA SÚA 

AUTONOMÍA:



2.1. Mellora atención a saúde mental nos/as nosos/as maiores:

º Completar os dispositivos destinados a programas de psicoxeriatría para ter un de referencia en cada area sanitaria: incorporación de dous novos equipos con 8 

profesionais.

      º Incrementar a cobertura dos programas de atención en saúde mental na contorna sociosanitaria (19 novos profesionais) .

2.2. Incrementar o número de unidades de saúde mental (5) e a dotación de profesionais adscritos/as á rede básica de saúde mental (36 profesionais novos) cos seguintes 

obxectivos: 

º Mellorar a atención aos trastornos depresivos, ao suicidio e outros trastornos prevalentes en atención primaria.

º Desenvolver programas dirixidos ao apoio ao benestar emocional e a saúde mental das mulleres nos ámbitos do dó perinatal, e  violencia de xénero.

º Apoiar aos equipos de oncoloxía e enfermidades neurodexenerativas, entre outras. 

2. PROMOCIÓN DA INTEGRACIÓN DA PERSOA NA CONTORNA COMUNITARIA, 

APOIÁNDOA NO PROCESO DE RECUPERACIÓN:



2.3. Programas dirixidos as persoas con trastorno mental grave:

Programas de intervención precoz e intensiva en psicose coa incorporación de 15 novos profesionais.

9 novos equipos de continuidade de coidados con 29 profesionais para a atención domiciliaria.

Incremento do número de prazas de hospitalización de agudos (21)  e rehabilitación hospitalaria (40) con 30 e 34 profesionais de nova incorporación respectivamente. 

Orzamento de 40 M euros para prazas sociosanitarias específicas para persoas con trastorno mental:

º Incremento dun 10% de prazas en centros residenciais específicos, pisos protexidos e centros de rehabilitación (35M euros).

º    Habilitación de 100 prazas en centros sociosanitarios para persoas con trastorno mental, actualizando os procedementos e establecendo novos estándares.

º    Creación de vivendas de transición con habilitación de 100 prazas. 

2. PROMOCIÓN DA INTEGRACIÓN DA PERSOA CON TRASTONO MENTAL GRAVE NA 

CONTORNA COMUNITARIA, APOIÁNDOA NO PROCESO DE RECUPERACIÓN.



Integrar a visión do/a paciente na planificación sanitaria. 

Establecer comisións permanentes de coordinación intra e interinstitucional. 

3. FAVORECER A GOBERNANZA E A COORDINACIÓN ENTRE OS DIFERENTES 

SECTORES.



Programas de apoio ao dó e trauma.

Atención a saúde mental dos profesionais sanitarios.

Incrementar os recursos preventivos asistenciais destinados a atención á saúde mental da infancia:

º Reforzamento das unidades ambulatorias de saúde mental infanto-xuvenil ( 3 novas con 12 profesionais).

º Creación dunha unidade de hospitalización para nenos/as-adolescentes no  Hospital Álvaro Cunqueiro, de referencia para as provincias 

de Ourense e Pontevedra.

º Dotación progresiva nas 7  áreas sanitarias de hospitais de día infantoxuvenis (35 novos/as profesionais).

º Implantación dun programa de detección precoz e intervención en adicións, incluído o alcol e o xogo.  

4. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN E ATENCIÓN PRECOZ POÑENDO O FOCO NA 

INFANCIA, E NOS COLECTIVOS EXPOSTOS A EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS.



• Programas mediados por teleasistencia en saúde  mental : perfil TELEA, programas  online. 

• Potenciar a atención colaborativa con atención primaria.

• Fomentar e desenvolver a atención sociocomunitaria integrando diferentes actores.

• Monitorización de boas prácticas.

• Trasladar a investigación á asistencia.

Investimento 4M euros en equipamento para humanización de espazos e adaptación aos novos procedementos e procesos asistenciais.

2,2 M euros para subvencións, cun incremento nun 10% , destinadas a programas sociocomunitarios.

5. ESTABLECER INNOVACIÓNS ORGANIZATIVAS E FOMENTAR A INVESTIGACIÓN 

ORIENTADA A ATENDER AOS PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL NA ETAPA POSTCOVID 

19.



Persoal de nova incorporación por categoría profesional e ano necesario para a implantación do Plan de saúde mental de 

Galicia post Covid-19. Período 2020-2024

ANO  PERSOAL 
PSICOLOXÍA

 PERSOAL 
PSIQUIATRÍA

 PERSOAL 
TRABALLO 

SOCIAL

 PERSOAL 
ENFERMERÍA

PERSOAL
 TCAE

PERSOAL
TERAPIA 

OCUPACIONAL

2020 21 15 2 16 1 0

2021 10 17 10 16 10 2

2022 5 7 2 12 15 2

2023 6 10 13 16 15 1

2024 3 5 2 6 1 0

Total 
Resultado

45 54 29 66 42 5



Comparativa das necesidades de persoal de nova incorporación estimadas para a posta en marcha do Plan de Saúde 

Mental de Galicia 2020-2024 tras a pandemia por COVID 19 con respecto ás previas.

2020 2021 2022 2023 2024

Persoal
post
covid

Persoal
pre

covid

Persoal
post
covid

Persoal
pre

covid

Persoal
post
covid

Persoal
pre

covid

Persoal
post
covid

Persoal
pre

covid

Persoal
post
covid

Persoal
pre

covid

FEA 
PSIQUIATRIA

15 8 17 12 7 12 10 10 5 0

FEA PSICOLOXÍA 
CLÍNICA

21 5 10 8 5 12 6 9 3 0

ENFERMEIRO/A  
ESPEC. SAÚDE 
MENTAL

16 10 16 12 12 12 16 13 6 0

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL

0 0 2 1 2 0 1 1 0 0

TÉCNICO EN 
COIDADOS AUX. 
ENFERMERIA

1 8 10 10 15 6 15 18 1 0

TRABALLADOR/
A SOCIAL

2 0 10 5 2 5 13 4 2 0

TOTAL PERSOAL 55 31 65 48 43 47 61 55 17 0



Resumo detalle do orzamento estimado por capítulos e ano necesario para o desenvolvemento do Plan de Saúde Mental 

de Galicia post COVID 19 período 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024 TOTAL

Cap. I 997.081 5.983.725 7.711.949 10.195.088 11.025.574 35.913.417

Cap. II 6.165.723 6.633.269 9.145.553 9.145.553 9.565.553 40.655.652

Cap. IV 398.878 430.821 445.462 460.836 482.877 2.218.874

Cap.VI 260.460 883.760 981.460 1.056.491 1.041.940 4.224.111

TOTAIS 7.822.142 13.931.575 18.284.424 20.857.968 22.115.944 83.012.053



PROXECTOS DE IMPLANTACIÓN PRIORITARIA

● Desenvolvemento de programas asistenciais mediados por TICS

       Desenvolvemento de contidos relacionados coa saúde mental no portal de pacientes do Servizo Galego de Saúde

             Difusión de programas de intervención psicoterapéutica online

             Implantación de programas de atención mediados por videoconferencia

             Desenvolvemento dun seguimento específico a través de TELEA para persoas adscritas a programas sociosanitarios

● Promover a hospitalización a domicilio

● Mellorar a atención ás necesidades de saúde mental das persoas residentes en centros sociosanitarios

● Desenvolver programas de apoio ao dó, trauma e depresión

● Incrementar a atención á saúde mental dos/das profesionais sanitarios/as
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