Salut
Suïcidi,
una realitat
evitable
La prevenció del suïcidi
està considerada una
prioritat en salut pública,
ja que és la principal
causa de mort no natural
i la segona causa de
mort en joves d’entre 15
i 29 anys a Catalunya.
El PLAPRESC (Pla de
prevenció del suïcidi de
Catalunya 2021-2025)
planteja com a objectiu
reduir el 2030 la taxa de
temptatives i mort per
suïcidi en més d’un 15%
i en més d’un 20% en els
grups prioritaris, així com
reduir l’estigma social
mitjançant actuacions de
tipus comunitari.

L’entrevista
Parlem sobre el Pla de prevenció del suïcidi de
Catalunya
Entrevista al Dr. Víctor Pérez Sola, President del Consell
Assessor de Salut Mental i Addiccions. Metge especialista
en Psiquiatria i director de l’Institut de Neuropsiquiatria i
Addiccions de l’Hospital del Mar.
Trobareu l’entrevista al Canal YouTube - Revista FerSalut

Salut

Prevenir el suïcidi, prioritat de salut pública

Enllaços d’interès

https://salutweb.gencat.cat/ca
secció: Àmbits actuació -> Salut mental

https://salutpublica.gencat.cat/ca
secció: Codi Risc Suïcidi
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El telèfon 061 Salut
Respon s’articularà en
els pròxims mesos com
a via de suport i
acompanyament de
persones en risc de suïcidi
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També reforça accions per
millorar la detecció i l’abor-

El PLAPRESC potencia
els punts d’activació i
la millora de la qualitat
del Codi Risc Suïcidi,
instrument pioner
a Catalunya per al
monitoratge i seguiment
de les persones amb
conductes suïcides, vigent
des del 2014
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El nou Pla fa èmfasi en
l’acompanyament i el suport
als supervivents, a la família
i als professionals i permet
donar una resposta el més
personalitzada possible, millorant l’accessibilitat i efectivitat de les estratègies de
recuperació. Inclou un conjunt de mesures per fer un
abordatge integral i comunitari, creant un sistema que
permeti coordinar el treball
conjunt de tots els departaments i agents implicats, i
un conjunt d’actuacions de
prevenció multisectorial amb
la formació de professionals
d’atenció primària, d’educació social, de justícia juvenil,
entre d’altres.

datge de la conducta suïcida
en aquells col·lectius més
vulnerables:
supervivents,
persones víctimes de violència, persones amb malalties
cròniques i discapacitats,
gent gran...
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El suïcidi, per tant, és un fenomen que està entre nosaltres, però també és una conducta evitable si es disposen
d’eines que permetin detectar situacions de risc i fer
una acció preventiva efectiva
per disminuir el nombre de
temptatives. En aquest sentit, s’articula el Pla de prevenció del suïcidi de Catalu-

nya 2021-2025 (PLAPRESC),
amb mesures de prevenció i
control de la conducta suïcida
per reduir-ne la taxa d’intents
i de morts i l’estigma social.

www.fersalut.cat

El Codi Risc Suïcidi registra
prop de 19.000 episodis de
conducta suïcida, entre l’any
2014 fins al juliol de 2020. A
Catalunya, més d’una quarta
part de la població major de
14 anys té malestar emocional i l’ansietat i depressió es
troben entre els principals
problemes de salut crònics.
També cal preveure que els
efectes de la pandèmia poden tenir conseqüències en
la salut mental i poden incrementar els factors de risc del
suïcidi, per l’aïllament, l’impacte econòmic i social que
ha comportat.

