ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII MINTALE

Ziua Mondială a Sănătăţii Mintale a fost marcată prima dată în
anul 1992, la iniţiativa Federaţiei Mondiale pentru Sănătate
Mintală, şi apoi preluată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS). În fiecare an este selectată o temă anume pentru a
mediatiza evenimentul. Tema formulată pentru anul 2015 este
”Demnitatea în domeniul sănătății mintale”.
Ziua Mondială a Sănătății Mintale este ocazia de a fi solidari cu
persoanele care trăiesc cu boli mintale și a familiilor lor şi contribui
în lupta împotriva stigmatizării.
Bolile mintale au un impact negativ atât asupra vieţii celor afectaţi, cât şi asupra
cadrului social şi economic, antrenând costuri serioase, în special pentru sistemul educaţional,
medical şi judiciar. Acestea constituie unul din principalele motive pentru care oamenii îşi iau
concediu medical, se pensionează anticipat sau primesc pensie de invaliditate.
Tema evenimentului din acest an, ”Demnitatea în domeniul sănătății mintale”, indică
modul în care demnitatea poate fi asigurată în toate aspectele legate de sănătatea mintală,
variind de la îngrijirea pacienților până la atitudinea publicului larg.
Estimările OMS denotă că, la nivel global, peste 450 milioane de persoane sunt
afectate de probleme de sănătate mintala, tulburări de comportament şi neurologice, dar și
de consecințele utilizării substanțelor interzise. Studiile efectuate în Uniunea Europeană arată
că peste 38% din populație suferă în fiecare an de o tulburare mintală, iar cel mai frecvent
întâlnite sunt anxietatea, depresia, demența. Se estimează că unul din patru adulți se
vor confrunta cu dificultăți de sănătate mintală, iar frecvența afecțiunilor mintale va spori
de la 12% (din totalul afecțiunilor cu dizabilități, cât este în prezent) până la 15% în 2020. O
creștere semnificativă va avea loc în țările slab dezvoltate economic, în care consecințele
creșterii vor putea fi și mai nefaste datorită absenței serviciilor de protecție socială şi nivelului
înalt de stigmatizare și superstiții.
Şi în Republica Moldova incidenţa prin tulburări mintale și de comportament, conform
datelor statistice, se află în uşoară creştere constituind 61,8 cazuri la 10.000 de locuitori în
anul 2014 faţă de 59 cazuri la 10.000 locuitori în 2013.
Sănătatea mintală este un drept al omului şi este indispensabilă pentru sănătatea,
bunăstarea şi calitatea vieţii cetățenilor. Stigmatizarea și discriminarea constituie barierele
semnificative în obținerea îngrijirii de sănătate mintală și la accesarea activităților sociale de
zi cu zi, care ne țin bine mintal. Astfel, mii de oameni cu probleme de sănătate mintală din
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întreaga lume sunt lipsiți de drepturile omului, fiind discriminați şi supuși stigmatizării,
marginalizării şi abuzului emoțional și fizic.
Pentru persoanele cu tulburări psihice demnitatea o exercită cetățenii cu un sentiment
de împuternicire și control, astfel optând pentru aceleași drepturi (de exemplu, de a decide
cum să trăiască, cu cine să se întâlnească, pe cine să iubească etc.) și aceleași responsabilități
(de exemplu, respectarea legilor, cu drept de vot, de voluntariat, plata impozitelor). Însă, cu
toate acestea, peste tot în lume, persoanele cu tulburări mintale și / sau cu dizabilități
psihosociale sunt private nu numai de statutul lor de cetățeni, dar li se încălcă de multe ori
drepturile civile, culturale, economice, politice, sociale, în special în țările cu venituri medii și
mici.

Demnitatea și sănătatea mintală:

•
•

Tratați oamenii cu respect - ca indivizi și ființe umane. Evitați etichetarea oamenilor
din
cauza diagnosticului sau asocierea lor cu orice alt grup.

•

Promovarea bunelor practici în protejare – accent se face pe prevenire la
persoanele centrate la abuzuri.

•

Adoptați o abordare de recuperare a sănătății mintale - ajutați oamenii să
susțină identitatea personală și respectul de sine, care sunt ambele strâns legate de
conceptul de demnitate.

•

Promovați o bună comunicare - acest lucru demonstrează respect și menține
demnitatea unui individ.

•

Combateți discriminarea - prin inițiative individuale și comunitare, programe
naționale, politici și măsuri legislative.

•

Adoptați o abordare bazată pe drepturile omului pentru îngrijiri de sănătate mintală să se asigure, că drepturile oamenilor sunt protejate într-un moment când capacitatea
lor poate fi compromisă în conformitate cu legislația de sănătate mintală.
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Politicile comunitare sprijină măsurile de protecţie şi de promovare a sănătăţii mintale
şi acţiunile de sensibilizare a publicului la aspectele conexe. De asemenea, ele creează un
cadru de referinţă european pentru cooperare şi schimb de bune practici între diferite
sectoare, și se axează pe următoarele domenii principale:
1. Prevenirea depresiei şi a sinuciderii (depresia este una din cele mai frecvente
tulburări mintale cu risc pentru comportamentul suicidar).
2. Sănătatea mintală în rândul tinerilor şi în sistemul educaţional (până la 50%
din tulburările mintale au debutul în cursul adolescenţei). La 10-20% dintre tineri pot fi
identificate probleme de sănătate mintală.
3. Sănătatea mintală la locurile de muncă (îmbunătăţirea productivităţii la locul de
muncă prin reducerea absenteismului, stresului şi potenţialului nefolosit datorită
tulburărilor mintale este o prioritate atât pentru instituţiile publice cât şi pentru cele
private).
4. Sănătatea mintală a persoanelor în vârstă.
5. Combaterea stigmei şi a excluderii sociale (stigma în sine constituie un alt factor de
risc care poate crea bariere majore în solicitarea ajutorului şi pentru vindecare).
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