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Justificació



Justificació
Informe Sèneca

Enllaç

Les persones amb did envelleixen abans
que les persones sense did.
Els motius no tenen a veure amb la did
amb excepcions.
El motiu és una pitjor salut causada per:

Falta de campanyes de salut
públiques dirigides al col·lectiu.
Escàs accés als serveis sanitaris.
Escassa qualitat dels serveis sanitaris i
socials rebuts.

http://www.pascalpsi.es/Docs/Informe%2520Executiu%2520SENECA%25(castellano).PDF


Justificació
Estudis POMONA - II
i POMONA-Esp Les persones amb did tenen un perfil de

salut diferent.
Hi ha certes malalties que són més
prevalents.
Algunes d'aquestes no s'expliquen per la
presència de did.
Hi ha certes malalties que són menys
prevalents.

Enllaç

https://sid-inico.usal.es/idocs/F8/ART19357/pomonaII.pdf


Línes de treball



2022
2023

Sobremedicació del col·lectiu1.

Reduir la sobremedicació de les persones amb discapacitat
intel·lectual (DI) i del desenvolupament (TEA).  
Identificar potencials incidències de prescripció.  
Potenciar la revisió clínica del pla de medicació.   
Evitar els problemes de seguretat relacionats amb la
medicació.  
Eliminar les prescripcions psicofarmacològiques sense
diagnòstics psiquiàtrics que les justifiquin.  

a. Proposta No de Llei



Projecte rèplica del de l'NHS britànic.
En col·laboració amb el Departament de Salut.
Creació de materials per dur a terme una campanya per
aturar i prevenir la sobremedicaicó psiquiàtrica a persones
amb discapacitat intel·lectual.

b. STOMP&STAMP

web del projecte britànic

Sobremedicació del col·lectiu1.2022
2023

https://www.england.nhs.uk/learning-disabilities/improving-health/stamp/


2. Incidència política

Disseny de campanyes públiques de salu dirigides a pdid.
Canvis en els protocols d'atenció primària a pdid
Finalitzar desplegament xarxa especialitzada en salut mental
i did.
Millorar coordinació Departaments Salut i Educació per a
joves i infants amb did.
Abordar la necessitat de formació especialitzada a
professionals sanitaris.
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3. Salut Mental

Actes de difusió amb Fundació Granés

Jornada 2021

Acte Girona 2021

2022
2023

https://youtu.be/dQEUkDMLBY0
https://youtu.be/F8x-aB0JWHo
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Materials

https://www.dincat.cat/materials-del-projecte-de-salut/


