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SAÚDE MENTAL E
MULLER
09/03/2022:
Experiencias
profesionais e
testemuños de mulleres
con TEA. Autismo Galicia

I Plan de igualdade de
oportunidades entre
mulleres e homes no
Servizo Galego de
Saúde
Guia informativa xénero

A saúde mental é algo máis que a ausencia de trastornos mentais. A saúde mental
é un estado
e drogas
completo de benestar físico, mental e social , no que as persoas poden acadar os seus obxectivos e
eliminacion
son capaces de facer fronte o estrés da vida, traballar de xeito frutífero e contribuír a súaInfografía:
comunidade.
A
violencia contra mulleres
saúde mental é unha materia de interese para todos e non só para aqueles afectados por un trastorno
con problemas de saúde
mental.
mental
O s cambios sociais rápidos, as condicións de traballo estresantes, a
discriminación de xénero, a exclusión social, os estilos de vida pouco
saudables, o baixo nivel educativo, a violencia e a mala saúde física son
factores de risco para o desenvolvemento de trastornos mentais.
Tamén hai

factores da personalidade e psicolóxicos

así como

condicionantes biolóxicos e xenéticos que fan que unhas persoas sexan
máis vulnerables que outras a padecer un trastorno mental. Pero o máis
importante é que existen estratexias e intervencións intersectoriais
eficaces e rendibles de promoción, protección e restablecemento da
saúde mental.

PREVENCIÓN DO
SUICIDIO
Plan da prevención do
suicidio en Galicia
Protocolo de prevención,
detección e intervención
do risco suicida no
ámbito educativo
Programa Vi-dA
(Vixilantes de Axuda)

O Plan de Saúde Mental poscovid 19. Período 2020 -2024 prioriza a
realización de proxectos dirixidos a diminuír o impacto do COVID 19 na saúde
mental e no benestar emocional das persoas. Para iso, reforza o número de
profesionais nos dispositivos asistenciais do Sergas para desenvolver
programas específicos orientados a atención ao trauma, ao dó e a
depresión . Tamén ten en conta a atención aos maiores e persoas ingresadas
en centros sociosanitarios, así como a teleasistencia como ferramenta de
reforzo das consultas presenciais, o apoio aos/as profesionais sanitarios/as

O suicidio. De unha
perspectiva global á
práctica asistencial.
Colexio Médico de
Ourense
Actualización guía de
práctica clínica de
prevención e tratamento
da conduta suicida

de primeira liña de acción fronte ao COVID -19, e o fortalecemento dos
programas de prevención do suicidio.
Tomando como referencia o Plan de acción sobre Salud mental 2013-2020 da
OMS, o Plan de Saúde Mental de Galicia poscovid -19 prevé o desenvolvemento
de a ctuacións dirixidas a incrementar a autonomía dos/das pacientes ,
garantindo que sexan acordes aos seus dereitos e necesidades e promovendo a

Programas
sociosanitarios para a
prevención do suicidio

Dia Mundial Prevención
do suicidio

normalización social e a desestigmatización das persoas que presentan un
trastorno mental.

Informe da OMS

Para o desenvolvemento do plan contouse coa participación de persoas
usuarias e profesionais da rede de entidades que colaboran co Servicio Galego

NOVAS

de Saúde e coa Consellería de Sanidade na atención ao trastorno mental severo.
O traballo levado a cabo nos diferentes centros e programas permite que as
persoas con problemas de saúde mental se manteñan na comunidade e se lles
preste apoios á súa autonomía.
Este proxecto representa un avance na aproximación que facemos á
enfermidade mental, dando voz en primeira persoa aos afectados por estes
trastornos, ademais de a persoas profesionais de atención directa.
“ A saúde mental continúa vivindo rodeada de mitos. Favorecer a información á
sociedade e a inclusión das persoas que padecen trastornos mentais son accións
fundamentais para romper as ideas erróneas preconcibidas.”

30/07/2022: A Xunta
outorga axudas por máis
de 920.000 euros para
realizar programas no
ámbito dos trastornos
mentais
19/07/2022: O SERGAS
ACHEGA UN TOTAL DE
75.000 EUROS PARA O
DESENVOLVEMENTO
DO PROGRAMA DE
ATENCIÓN INTEGRAL
AO MÉDICO ENFERMO

“ As accións de sensibilización levadas a cabo desde diferentes sectores para dar a
coñecer os trastornos mentais poden favorecer a integración social das persoas
que o presentan”

07/06/2022: A Xunta
destaca a incorporación
ao Sergas de 26
profesionais de
enfermería especialista
en saúde mental nos
tres últimos anos.
03/06/2022: A Xunta
incrementa ata os case
400.000 euros o
financiamento de
programas de
incorporación social para
pacientes de unidades
de drogodependencias

23/05/2022: Rosa
Quintana enxalza o libro
‘A super_acción de
Mauricio’ no seu labor de
normalizar as
enfermidades mentais co
mundo mariño como
escenario principal
Outras novas

Enlace

PLAN DE ATENCIÓN
PSICOSOCIAL A
PROFESIONAIS
SANITARIOS
Protocolo para o
desenvolvemento do
programa de
acompañamento e apoio
psicolóxico a
profesionais “Coidate
Para Coidar”
Plan de intervención
psicosocial para o apoio
ao persoal do servizo
galego de saúde na
pandemia por COVID-19

Plan de Prevención
SAÚDE MENTAL NA
INFANCIA E
ADOLESCENCIA
Análise sobre a saúde
mental e o suicidio na
infancia e adolescencia.
Save the Children. Ano
2021
Viabilidade e

Viabilidade e
Aplicabilidade do
programa Tidy no
Sistema Nacional de
Saúde
Guia de saúde infantil: a
prevencion dos
problemas de saúde
mental en atención
primaria
Guía de práctica clínica
sobre a depresión maior
na infancia e a
adolescencia :
actualización
Plan de benestar
emocional para centros
educativos
Informe da UNICEF
sobre o estado mundial
da Infancia 2021
Trastorno por déficit de
atención e
hiperactividade

“Inscripción aos cursos Online a través da web de ACIS ”
Enlace á I Xornada de actualización en trastornos adictivos,
17"
Enlace á II Xornada de actualización en trastornos adictivos,

"Aquí"
"Día 16" ,

"Día

“Día 21 ”

Guía para o uso
responsable das novas
tecnoloxías

XESTIÓN DO
COÑECEMENTO,
INVESTIGACIÓN E
AVALIACIÓN
II XORNADAS SOBRE
DEREITO, TDAH E
OUTROS TRASTORNOS
DO
NEURODESARROLLO

Formulario acceso
Formación Quality Rights
OMS
II Xornada de
actualización sobre
trastornos adictivos
16-17 de marzo de 2022.
I XORNADA DE
ACTUALIZACIÓN SOBRE
TRASTORNOS
ADICTIVOS
13 de xaneiro de 2022:
Día Mundial da Loita
contra a Depresión:
Mesa de debate
Máis xestión do
coñecemento,
investigación e
avaliación

A OMS_Euro fixo un comunicado para o lanzamiento mundial o 12 de
abril de 2022 da formación electrónico QualityRights para avanzar na
saúde mental, eliminar o estigma e promever a inclusión na
comunidade. (link ao envento):

Como parte desta Iniciativa, a OMS desenvolveu un paquete integral de
materiais de capacitación básicos e especializados para desenvolver
capacidades en atención e apoio baseados en dereitos e centrados na
persoa para todas as partes interesadas. A formación electrónica
asociada de QualityRights, “ Quality Rights e- training”, está dispoñible

2021

A RECUPERACIÓN
COMO META.
INTERVIR PARA E NA
COMUNIDADE
Recursos de apoio
comunitario ao trastorno
mental severo
Programas de
intervención comunitaria

asociada de QualityRights, “ Quality Rights e- training”, está dispoñible
link
en español no seguinte

Este programa global está a traballar para mellorar a calidade da
atención que se brinda ás persoas con problemas de saúde mental e
para promover os dereitos humanos das persoas con problemas de
saúde mental, discapacidades psicosociais, intelectuais e cognitivas. O
seu enfoque de atención e apoio baséase nos dereitos e está orientado
á recuperación. A eliminación das intervencións coercitivas, o respecto
polo dereito ao consentimento informado e a promoción da autonomía,
a elección, a inclusión comunitaria e a recuperación son o núcleo deste
programa.
Este proxecto aliñéase cos principios do Plan de Saúde Mental de
Galicia pos COVID 19, en concreto obxectivo 1,3: Promover actuacións
acordes ao estipulado pola Convención sobre os Dereitos de persoas
con discapacidade.

Programas de
intervención comunitaria
en saúde mental
Programas de
incorporación social e
fomento do emprego en
persoas con trastornos
mentais
Resultados dos
indicadores dos
programas
sociosanitarios en saúde
mental. Periodo 20162020

SUBVENCIÓNS PARA
O
DESENVOLVEMENTO
DE PROGRAMAS
SOCIOSANITARIOS
EN SAÚDE MENTAL
RESOLUCIÓN do 7 de
xullo de 2022 pola que
se publican as
subvencións concedidas
en virtude da Orde do 29
de marzo de 2022 pola
que se establecen as
bases reguladoras e se
convoca o
procedemento para a
concesión de
subvencións destinadas
á realización de
programas de interese
xeral para fins de
carácter sociosanitario
no ámbito dos trastornos
mentais.
RESOLUCIÓN DA ORDE
do 29 de marzo de 2022
pola que se establecen
as bases reguladoras e
se convoca o
procedemento para a
concesión de
subvencións destinadas
á realización de
programas de interese
xeral para fins de
carácter sociosanitario
no ámbito dos trastornos
mentais.
Ordes pechadas

ATENCIÓN
PSICOSOCIAL A
PERSOAS
REFUXIADAS DA
UCRAÍNA
Guía psicolóxica para
emigrantes
Menores vivindo unha
guerra. Colexio Oficial de
psicoloxía de Madrid
GUÍAS VISUAIS PARA
REFUXIADOS
UCRAINOS

ENLACES DE
INTERÉS

Biblioterapia: lecturas
saúdables
Prego de prescripcións
técnicas para a
contratación, polo
Servizo Galego de
Saúde, da reserva e
ocupación de prazas nas
unidades de apoio
comunitario para
enfermos con trastorno
mental persistente
mediante a modalidade
de concerto
Programa Supera a túa
depresión
Programa día Mundial
Salud Mental 2020
Sergas
Vídeo. Mesa coloquio
"PROMOVENDO A
SAÚDE MENTAL
FRONTE O COVID 19

Vídeos. Conclusións
intervintes mesa
coloquio PROMOVENDO
A SAUDE MENTAL
FRONTE AO COVID 19

"Recursos para
Profesionais da Saúde
Mental en UpToDate"

MAPA DE RECURSOS
Recursos de apoio
comunitario ao trastorno
mental severo

SAÚDE MENTAL EN
CIFRAS
Saúde mental e saúde
pública en España:
Vixilancia epidemiolóxica

Mental health atlas 2020

Estudo de prevalencia
de trastornos mentais en
Galicia

SUSTENTABILIDADE
E SAÚDE MENTAL
Por que a saúde mental
debe ser unha
prioridade
Programa New European
Galicia

