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Esker onak: 

Basilio Garcíari, Isabel Quintairosi, María Isabel 
Garcíari, Víctor Valadési, José Luis Herrerari eta osasun 

mentalaren aldeko En Primera Persona batzordeko 
Diego Yepesi, Asturiasko osasun mentaleko AFESA 

Salud batzordeari eta SALUD MENTAL ESPAÑA 
konfederazioko erakunde kideetako Komunikazio 

Taldeko pertsona guztiei, haiek gabe gida hau ez 
litzateke posible izango eta.

Hitzek zer esana badutela uste duzuen eta hitzekin 
egunero mitoak desegitea eta aurreiritziak haustea 

lortzen duzuen guztioi.



Hemen gaude bizitza bakoitza desberdina delako. 
Pertsona guztiek ez dutelako aukera izan osasun 
mental on bat izateko beharrezko konfiantza eta 
segurtasunarekin garatzeko. Hemen gaude, azken 
finean, nahasmendu mentalen gainean gizarteak duen 
pertzepzioa aldatzen laguntzea garrantzitsua delako. 

Inork ez luke errudun sentitu behar nahasmendu mentala 
izateagatik. Eta badaude itxaropena berreskuratzeko 
moduak. Hori da etengabe eta etsi gabe egin behar dugun 
ahalegina eta gaur zuekin hartzen dugun konpromisoa.

Eskerrik asko zuen istorioa eskaini diguzuenoi. Eskerrik 
asko herritar guztiek aukera bat dutela sentitu dezaten 
nola edo hala laguntzen duzuen erakundeei, elkarteei eta 
administrazioei.

2018ko urriaren 9an Osasun Mentalaren Munduko Eguna ospatzeko 
Diputatuen Kongresuan egin zen ekitaldian Letizia erreginak 

emandako hitzaldia.
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1 KAPITULUA

Hitzaurrea

Hitzak ez daude soberan justizia egiten 
dutenean.

Horri jarraiki, hitz justuek osasun 
mentalaren ikuspegi positiboa emango 
dute, hain zuzen ere, guk behar duguna. 
Hauxe da bete beharreko araua: 
zenbat eta informazio gehiago eman, 
orduan eta justizia gehiago eta estigma 
gutxiago izango da.

Nahitaezkoa da gizarte-eztabaidan iritzia 
osatzeko datuak sartzea, osasun mentalarekin 
lotutako prozesuak hobeto ulertzeko. Izan ere, 
osasun mentala errealitate zaila da berez eta hura 
normalizatzeko soluzio konplexuak bilatu behar 
dira.

Horixe da SALUD MENTAL ESPAÑA 
mugimendu asoziatiboan egiten dugun lana.

Ildo horretan, gutxienez, hiru hausnarketa-lerro 
proposatu nahi ditugu, osasun mentala ardatz 
duten informazio guztiek era berean argia ematen 
duen muin edo jatorri bat izan dezaten, elkar 
aditze magikora hel gaitezen.

Lehenik eta behin, jakinarazi behar dugu osasun 
mentaleko arazoak ditugun pertsonen kolektiboa 
oso anitza dela. Pertsona bakoitzak bizi-egoera 
propioa du, diagnostikotik harago. Pertsona 
bakoitza suspertze-fase desberdin batean dago, eta 
behar, larritasun eta gaitasun desberdinak ditu.
Gauzak horrela, orokortzeko joera saihestu behar 
da.

Nahasmendu mentala, besterik gabe, gertaera 
negatibo edo bortitz baten eragilea dela esatean, 
osasun mentaleko arazoak dituzten pertsona 
gehienen duintasuna eta izen ona kaltetzen 
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dugu; eta jokabide horrek gizartean eskubide 
osoko kide gisa parte hartzen uzten ez digun 
estigma bat betikotzen laguntzen du. Horregatik, 
komunikabideek erantzukizun handia dute.

Bigarrenik, gizartea kontzientziatu behar dugu, 
osasun mentala denoi, oro har, hein berean 
eragiten digun kontu bat dela uler dezagun.

Betidanik entzun izan dugu, eta nire izenean 
hitz egiten dut hemen, nahasmendu mentala 
bizilagunak edo ezagun baten senideak zuela.

Baina, lau lagunetik batek bizitzan zehar osasun 
mentaleko arazoren bat izango duela jakinda, 
gizarteak erantzun bat bilatzeko prestutasun 
handiagoa azalduko du. Izan ere, informazioaren, 
exijentziaren eta lehiakortasunaren gizartea 
ingurune oldarkorra da buruarentzat.

Azkenik, dramaren, 
familia hautsien, sintomen 
iraunkortasunaren kontakizunaz 
harantzago joan behar dugu, 
pertsona, ongizate psikikoa 
lortzeko, gizarte-eginkizun bat 
bete behar duen izaki sozial gisa 
hartuta.

Pertsonek, susperraldian zehar, 
bizitzan denok dugun helburua 
betetzeko, hau da, bizitza-
proiektu independente bat 
izateko, kemena behar dute.
Ez da gutxi. Ez dezagun ahaztu 
bizitza bizitzeko toki bat dela.

Orain, guri dagokigu horri 
guztiari jarraiki informatzea, 

eta zin egitea ez ditugula alde batera utziko ez 
edertasuna ez ezein edertasun forma.

Gizarteak ulertzen duenean aniztasun mentala 
aberastasun bat dela, orduan esan ahalko dugu 
estima amesgaizto bat izan dela.

Basilio García Copín

SALUD MENTAL ESPAÑA konfederazioko Osasun Mentalaren 
aldeko En Primera Persona Batzordeko arduraduna.
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2 KAPITULUA

‘HITZEK BADUTE ZER ESANA’ .

Da SALUD MENTAL ESPAÑA konfederazioak 
estilo-gida honi eman dion izenburua. Gidaren 
helburua da, osasun mentalarekin lotutako gaien 
edo alderdien gainean informatzean, kazetariei 

hizkuntza egokiagoa erabiltzeko datuak eta 

gakoak eskaintzea.

Konfederazioak lanean eman dituen 35 
urteen bermearekin, komunikazioaren 

profesionalek egiazko informazio 

kontrastatua sor dezaten argitaratu da Gida 
hau, 2003ko eta 2008ko edizioen jarraipen gisa. 
Gidaren bertsio berri honek datuak eguneratzen 
ditu, edukiak berrikusten ditu, komunikazio-
formula berriak proposatzen ditu eta aintzat hartu 
beharreko errealitate berrietan jartzen du arreta.

Urteetan zehar, osasun mentaleko arazoak 
dituzten pertsonak eta haien senideak zein 
ingurunea estigmaren zamarekin bizi izan dira. 
Zama pisutsua benetan, estereotipo eta aurreiritzi 
faltsuz betea, gizarteratzeko, suspertzeko edota 
eskubideak berreskuratzeko pauso handiak 
ematea galarazi diena.

Hedabideen rola garrantzitsua eta erabakigarria 
da oso estigma hori hausteko. Hitz egokiak 

erabiltzea, osasun mentalaren zaintza 

sustatzen duen informazio positiboa 

eskaintzea, irudien bitartez estigmatizazioa 

saihestea, datu kontrastatuak ematea edo 

nahasmendu mentala duten pertsonei haien 

istorioak kontatzen uztea dira zama hori behin 
betiko arintzen lagundu dezaketen hainbat neurri.

Estilo Gida honetan, erabili beharreko 
hizkuntzaren gaineko proposamenak, 

Sarrera
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informazioak laguntzeko irudi-ereduak eta 
komunikabideetan tratatzeko interesgarriak 
izan daitezkeen gaiak aurkituko dituzu. Horrez 
gain,  gidak SALUD MENTAL ESPAÑA 
konfederazioko Osasun Mentalaren aldeko En 
Primera Persona Batzordeko hainbat kideren 
testigantzak barne hartzen ditu, bai eta osasun 
mentaleko arazoak  ikuspegi positibo batetik 
azaltzeko egin diren kanpainen eta jardunbide 
egokien adibideak ere.
 
Edizio berria oso bisuala, erakargarria eta, 
batez ere, zehatza da; gure asmoa baita, osasun 
mentalarekin lotutako gaiez hitz egitean, 
dokumentu hau komunikazioan eta informazioan 
diharduten pertsonentzako erreferente bihurtzea.

Henri Poincaré filosofo eta 
zientzialariak zera esan zuen: “ondo 
aukeratutako hitz batek ehun hitz 
ez ezik ehun pentsamendu ere 
ekonomizatu ditzake”. Beraz, ‘Hitzek 
badute zer esana’.

Gida honen helburua da, osasun mentalarekin 
lotutako gaien edo alderdien gainean 

informatzean, kazetariei hizkuntza egokiagoa 
erabiltzeko datuak eta gakoak eskaintzea



3 KAPITULUA

Osasun mentala

ZIFRATAN
Munduan

Lau lagunetik batek nahasmendu 

mentala izango du bizitzan zehar.

Osasun-arazo guztien %12,5 

nahasmendu mentalak 

dira; ez minbizia ez arazo 

kardiobaskularrak ez dira zifra 

horretara iristen.

Munduko populazioaren %1ak 

izango du eskizofrenia-krisi bat 

bizitzan zehar.

Helduen osasun mentaleko arazoen 

%50 15 urte bete aurretik hasten 

dira, eta %75 18 urte bete aurretik.

Munduan, 300 milioi pertsona 

baino gehiago daude deprimituta; 

izan ere, osasun-arazo hori %18,4 igo 

da 2005 eta 2015 bitartean.

Urtero, 800.000 pertsona 

suizidatzen dira; izan ere, bigarren 

heriotza-kausa da 15 eta 29 urte 

bitarteko pertsonen artean.

Munduan, 450 milioi pertsonek 

dituzte bizitza arrisku larrian 

jartzen duten osasun mentaleko 

arazoak.

Nahasmendu mentala duten 

pertsonen %35 eta %50 bitartean ez 

du tratamendurik jasotzen edo ez 

du tratamendu egokia hartzen.

2030EAN, OSASUN MENTALEKO ARAZOAK IZANGO DIRA 
DESGAITASUN KAUSA NAGUSIA.

Osasunaren Mundu Erakundeak eskainitako datuak



OSASUN MENTALA ZIFRATAN

Espainian

Espainiako populazioaren %6,7ak 

ditu antsietate- eta depresio-

arazoak. Bi arazoen kasuan, 

emakumeen zifra (%9,2) gizonen 

zifraren (%4) bikoitza da
1

.

Jende helduaren %2,5-%3ak du 

nahasmendu mental larria; 

hots, milioi bat pertsonak baino 

gehiagok
2

.

Populazioaren %9ak ditu osasun 

mentaleko arazoak, eta %25ak 

bizitzako uneren batean izango 

ditu osasun mentaleko arazoak, 

OMEren ustez.

Nahasmendu mentala duten 

eta tratamendua behar duten 

pertsonen erdiak baino gehiagok 

ez du tratamendurik jasotzen, eta 

ehuneko esanguratsu batek ez du 

tratamendu egokia hartzen
2

.

15 eta 29 urte bitarteko 2 milioi 

gaztek (%30) izan dituzte 

nahasmendu mentaleko sintomak 

azken urtean
3

.

Osasun mentaleko arazoak dituzten 

10 lagunetik 8k ez dute enplegurik 

(%82)
5

.

Osasun mentaleko arazoen %11 

eta %27 bitartean lan-baldintzek 

eragindakoak dira
4

.

Arreta- eta laguntza-lanen %88 

zaintzaile informalek (senideak, 

lagunak, etab.) egiten dituzte.

LAU LAGUNETIK BATEK DU EDO IZANGO DU OSASUN 
MENTALEKO ARAZOREN BAT BIZITZAN ZEHAR.

(1)  2017ko Espainiako Osasun Inkesta Nazionala.                                                                                                                                                                                                                        

(2)  Osasun Sistema Nazionalaren Osasun Mentaleko Estrategia.           

(3)  FAD fundazioaren Bizitza eta Osasun Barometroa.

(4)  “Arrisku psikosozialen kostu sozioekonomikoak”. UGT-CEC sindikatuaren Lan Osasun eta Ingurumen idazkaritza, 2013.                                                                           

(5)  ‘Pertsona desgaituen enplegua 2017an’. Estatistikako Institutu Nazionala.
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Hedabideen rola oso garrantzitsua da, 
komunikabideek eragin handia baitute 
errealitateen pertzepzio sozialean. Aurreiritziak 
eta estereotipoak indartzeko ahalmena dute, 
baina, hein berean, haien kontra borroka egin 
dezakete.  
 
Osasun mentalaren eremuan, osasun mentaleko 
arazoak dituzten pertsonen estigma sortzen 
laguntzen duten ideia oker eta mito askok 

bizirik diraute oraindik. Hedabideek ulertu 
behar dute osasun mentalari ematen zaion 
tratamendu mediatikoak diskriminazioa 

saihestu dezakeela eta nahasmendu mentala 

duten pertsonei eskubide osoko herritar 

izaten lagun diezaiekeela.
 
Osasun mentaleko arazoak beti “besteek” dituztela 
uste dugunean agertzen da estigma.  “Haien” eta 
“gure” arteko bereizketa egitean, ahaztu egiten 
zaigu lau lagunetik batek duela edo izango duela 
osasun mentaleko arazoren bat bizitzan zehar. 
Denok izan gaitezke “beste” horiek bizitzako 

uneren batean. Edo baliteke beste horiek 
senideak, lagunak edo lankideak izatea. Haatik, 
ohiko osasun-arazoa bada ere, komunikabideetan, 
osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak 
beldurra ematen duten edo baztertu beharreko 
“zoro” eta “biolentoak” bezala irudikatzen dira.

Komunikabideetako profesionalak, maila 

pertsonalean, kolektibo ezberdinen 

errealitateaz eta aniztasunaz kontzientziatu 

daitezke (eta behar dute), populazioari osasun 
mentaleko arazoak dituzten pertsonen irudi 

erreala erakusteko. Bestela, komunikatzaileek, 
nahi gabe eta gizarteko kide diren heinean, osasun 
mentaleko arazoak dituzten pertsonen estigma 
betikotzen laguntzen duten sinesmen faltsuak eta 
estereotipoak transmititu ditzakete. 

Osasun 
mentalaren    
tratamendu 

medikoa
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Hedabideen rola 
oso garrantzitsua 

da, komunikabideek 
eragin handia 

baitute errealitateen 
pertzepzio sozialean. 

Aurreiritziak eta 
estereotipoak 

indartzeko ahalmena 
dute, baina, hein 

berean, haien 
kontra borroka egin 

dezakete

ALBISTE GUZTIAK DIRA GARRANTZITSUAK, 
BAITA ARTIKULU GUZTIAK ERE.
Azken urteotan osasun mentalaren tratamendu 
mediatikoa hobetu den arren, osasun 

mentaleko arazoen irudi oker eta negatiboa 

transmititzen da oraindik, batzuetan 

modu sotilean eta, beste batzuetan, modu 

esplizituan. Egunkari eta albistegietan, osasun 
mentalaren inguruko albisteak gertaeren 
atalean sartu ohi dira, jokabide antisozialen eta 
nahasmendu mentalen arteko lotura eginda. 
Sarri asko titular alarmistak eta sentsazionalistak 
argitaratzen dira. Agertzen diren informazio 
positibo bakarrak paternalistak izan ohi dira, eta 
pertsonen gabeziak eta beharrak azpimarratzen 

dituzte, haien gaitasunak alde batera utzita. 
Osasun mentaleko arazoak pertsonaren 
oinarrizko ezaugarri gisa irudikatzen dira, eta oso 
gutxitan pertsonaren ezaugarri bat bezala.
 
Errealitate bat ezagutzeko modurik onena 
errealitatera gerturatzea eta protagonistei, hots, 
osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei, 
ahotsa ematea da.  Horregatik guztiagatik, 
komunikabideek (prentsak, irratiak, telebistak, 
Internetek) alderdi hauek kontuan hartu behar 
dituzte osasun mentalaren gaineko informazioak 
sortzean: erabiltzen duten hizkuntza, albistea 
ilustratzeko aukeratzen dituzten irudiak, 
hautatzen dituzten gaiak eta biltzen dituzten 
testigantzak.  

Gida honetan agertzen diren 
titular guztiak espainiar hedabide 
ezberdinetan argitaratu dira.
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4.1.HIZKUNTZA
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KONPONBIDEA: 

Estereotipoak erabili aurretik, 
dokumentatu beharra dago

 
Eguneroko bizitzan denbora askorik ez badugu 
ere, oso garrantzitsua da aurretik dokumentazio-
lana egitea, osasun mentalaren inguruko estigma 
betikotzen duten estereotipoak, ideia zaharrak eta 
sinesmen faltsuak saiheste aldera. Arazo nagusia 
da ez dugula ezta zalantzan jartzen ere irudikatzen 
ari garena errealitatearekin bat ote datorren. 
Aurreiritziak transmititzea ekiditen dugunean, 
osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen 
gizarteratzea sustatzen dugu.
 
Horretarako, argi izan behar dugu arazo mentalak 
dituzten pertsonak:
 
• Ez direla biolento edota oldarkorrak 

osasun mentaleko arazoak dituztelako.

• Ez direla irrazionalak.

• Lan egin dezaketela, eta umeak eta 

lagunak izan ditzaketela, beste guztiok 

bezala.

• Ez dutela nortasun bikoitza.

• Ez dute ez jenio ez artistak izan behar.

La genialidad y el trastorno 

mental, a un paso

ARAZOA: 

Aurreiritziak eta ikuskera okerrak 
izatea ARGI

UTZ
DEZAGUN...

MITOA: “Osasun mentaleko arazoak dituzten 
pertsona guztiak jenio edo artistak dira”.

ERREALITATEA: Osasun mentaleko arazoak 
izateagatik ez dute dohain artistiko berezirik izan 
behar.
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ARGI
UTZ
DEZAGUN...

MITOA: “Osasun mentaleko arazoak dituzten 
pertsonek ezin dute besteekin bizi”.

ERREALITATEA: Osasun mentaleko arazoak 
izateak ez du eragozten ez bizitza normala egitea 
ez gizartean guztiz integratuta egotea. Guztiok izan 
ditzakegu osasun mentaleko arazoak bizitzako uneren 
batean, eta senide zein lagunengandik urrun egoteak 
sufrimendua areagotu baino ez du egiten.

KONPONBIDEA: 

“Osasun mentaleko arazoak dituzten 
pertsonez” hitz egitea

 
Pertsonak definitzeko bizitzako alderdi ugari 
hartzen ditugu kontuan: adina, enplegua, gizarte-
harremanak, bizimodua... “Gaixo mentalez” hitz 
egitean, pertsona ezaugarri bakar batera mugatzen 
dugu. Etiketa horrek pertsonaren iragana eta 
etorkizuna berridazten ditu, gaixotasunean arreta 
osoa jarrita. 
 
Gainera, “gaixotasun mental” terminoa neutroa 
badirudi ere, ezinbestean pertsonari leporatzen 
zaizkion estereotipo negatibo asko dakartza 
berekin.
 
Hori saihesteko, “gaixo mentalak” terminoaren 
ordez “osasun mentaleko arazoak dituzten 
pertsonak” edo “nahasmendu mentala duten 
pertsonak” terminoak erabil ditzakegu.  Horrela, 
osasun mentaleko arazoak pertsonaren ezaugarri 
bat bezala irudikatzen dira.

Un enfermo mental 

pide en el Congreso 

eliminar estigmas

ARAZOA: 

“Gaixo mentalez” hitz egitea
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ARAZOA: 

Pertsonak gaixotasunen arabera 
etiketatzea

El Supremo reconoce 

a un esquizofrénico 

orensano su derecho a 

votar

KONPONBIDEA: 

(Osasun mentaleko arazoak dituen) 
pertsona bere osotasunean azaltzea 

 
Pertsonak, bai osasuntsuak bai gaixoak, ororen 
gainetik pertsonak dira.  Osasun mentaleko 
arazoak dituzten pertsonek, beste edozein lagunek 
bezala, alderdi desberdinak (lanekoa, pertsonala, 
familiartekoa, etab.) dituzte. Horregatik, ez dugu 
pertsona horien dimentsio bakara erakutsi behar.
 
Pertsonak ez genituzke gaixotasunen arabera 
etiketatu behar: ‘eskizofreniko bat’, ‘depresibo bat’, 
‘anorexiko bat’, etab. Hizkuntza hori erabiltzeak 
pertsona ezaugarri bakar batera, nahasmendu 
mentalera, murrizten duen estigma indartzen du, 
haren bizitzaren ezaugarri bat baino ez denean. Ez 
dugu “hiesdunez” edo “minbizidunez” hitz egiten; 
beraz, gure gomendioa da gauza bera egitea 
osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonekin.

ARAZOA: 

Osasun mentaleko terminoak beste 
testuinguru batzuetan oker erabiltzea

La esquizofrenia del PSOE: 

los socialistas se alegrarán 

si Rajoy es investido

Aluvión esquizofrénico de 

goles en Dortmund

KONPONBIDEA: 

Ez fribolizatzeko hizkuntza zaintzea

 
Bereziki, iritzi-artikuluetan edo kirol- eta kultura-
sailean (non informazioa eta iritzia banatzen 
dituen lerroa ez den hain zehatza), noiz edo noiz 
eremu medikoko elementuak eta terminoak 
erabiltzen dira osasun mentaleko arazoekin 
zerikusirik ez duten egoerak, pertsonak edo 
gauzak deskribatzeko. Esate baterako, eskizofrenia 
terminoa egoera kaotiko, irrazional eta bitxiak 
adjetibatzeko erabili ohi da.
 
Badira esanahi bera transmititzen duten 
eta estigmatizazioa sustatzen ez duten beste 
esamolde asko. Terminook modu desegokian eta 
gutxiesgarrian erabiltzeak nahasmendua duten 
pertsonak mindu ditzake, eta, aldi berean, osasun 
mentaleko arazoak dituzten pertsonen gizarte-
irudia kaltetzen du.
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ARAZOA: 

“Nahasmendu mentala” beste 
desgaitasun batzuekin nahastea

KONPONBIDEA: 

Informazio zehatza transmititzeko 
iturri fidagarrietara jotzea

Oro har, jendeak ez ditu ondo bereizten 
nahasmendu mentala eta desgaitasuna eragin 
dezaketen beste osasun-arazo batzuk. Horregatik, 
informazio okerra transmititzen da sarri.
 
Osasun mentaleko arazoak oinarrizko prozesu 
psikologikoei (hala nola emozioari, motibazioari, 
kognizioari, kontzientziari, jokamoldeari, 
pertzepzioari, ikaskuntzari edota hizkuntzari) 
eragiten dieten emozio-, kognizio- edota 
jokamolde-nahasmenduak dira. Osasun 
mentaleko arazoak dituzten pertsonek zailtasun 
gehiago dituzte ingurune kultural eta sozialera 
moldatzeko, eta horrek ondoeza subjektiboa 
eragiten du. Zenbait kasutan desgaitasuna eragin 
dezakete, baina arreta egokia ematen zaienean, 
osasun mentaleko arazoak dituzten pertsona 
askok autonomiari eta gaitasun pertsonalei eusten 
diete, inolako mendekotasunik gabe.

ARAZOA: 

Titular alarmista edo morbosoak

La traumática vida 

de Sinead O’Connor: 

maltratos, vejaciones y 

un trastorno bipolar

El Congreso reconoce 

el derecho a votar de 

100.000 discapacitados 

intelectuales 
*

KONPONBIDEA: 

Osasun mentaleko arazoez 
naturaltasunez hitz egitea

 
Titularretan informazioaren sintetizazio oker 
eta sinplista egiten da sarri. AAzken urteotan, 
Internetek, komunikabide digitalek eta sare 
sozialek garrantzi handia hartu dutenez, joera 
hori asko orokortu da, titular deigarrienek 
pertsona gehiagoren arreta pizten dutelako eta, 
ondorioz, inbertsioaren itzulkina handitzen 
delako. Horrekin batera, hedabide digitalen 
berehalakotasunak ere titular alarmista eta 
morbosoagoak sortzeko joera areagotu du.
 
Osasun mentaleko arazoez naturaltasunez 
hitz egin behar dugu, gripe, traumatismo edo 
desgaitasun fisikoekin egiten dugun bezala. 
Osasun mentaleko zailtasunak osasun-arazo 
bat besterik ez dira, eta horrela tratatu beharko 
lirateke komunikabideetan. Horretarako, 
osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak 
komunitatean, egoera arruntetan kokatu behar 
ditugu: etxean, lanean, aisiaz gozatzen edo 
gizarte-egoeretan. Bestetik, ez da komenigarria 
“osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen” 
eta “pertsona normalen” arteko alderaketa egitea.
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ARGI
UTZ
DEZAGUN...

Eskizofrenia Dementzia / 
Alzheimer  
gaixotasuna

Nahasmendu bipolarra Hartutako kalte 
zerebrala

Autismoa / 
Asperger sindromea

Downen sindromea

Epilepsia

Gaixotasun 
neurodegeneratiboak

Mugako nortasunaren 
nahasmendua

Depresioa

Antsietatea

Elikadura-
nahasmenduak

GURE USTEZ, ZER DIRA 
OSASUN MENTALEKO 

ARAZOAK?

ZER EZ DA OSASUN 
MENTALEKO 
ARAZO BAT?

*

Oharra: Kopuru hori adimen-desgaitasuna duten 

pertsonen, osasun mentaleko arazoak dituzten 

pertsonen eta narriadura kognitiboa duten pertsonen, 

hots, hauteskunde-erreformak xede zituen hiru 

kolektiboen, batura da.
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4.2.IRUDIAK
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Hedabideek osasun mentalari buruzko 
albisteak ilustratzeko aukeratzen dituzten 
irudiak, izan argazkiak edo bideoak, testua 
bezain garrantzitsuak dira estigmak alde batera 
uzten dituen informazioa emateko. Irudiek 
estereotipoak betikotzen lagun dezake, baina baita 
jendartean kolektibo baten ikuspegi positiboagoa 
sortzen ere. 

Osasun mentaleko arazoak 
bisualki irudikatzea konplexua 
izan daiteke. Nahasmendu 
mentalek ez dute pertsonen 
itxura aldatzen eta, hortaz, 
irakurlearentzat edo 
ikuslearentzat “ikusezinak” dira. 
Alabaina, berezitasun horrek ez 
du esan nahi estima indartzen 
duten irudi sentsazionalistak 
erabili behar direnik.

Estigmatizazioa ekiditeko, 
osasun mentalaz modu 

positiboan hitz egin 

dezakegu. Horren adibide dira 
SALUD MENTAL ESPAÑA 
konfederazioak egindako 
“Queremos ser felices” kanpaina, 
edo AGIFES elkartearen “Tu 
toque especial” kanpaina.
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IRUDI BATZUEK, ETENGABE ERABILITA, 
ESTIGMATIZAZIOA SUSTATZEN DUTE ETA, 
BERAZ, SAIHESTU BEHARKO LIRATEKE. 
ZEINTZUK DIRA?

Pertsonak jarrera pasiboan, 
interakzio sozialik gabe 
irudikatzen dituztenak.

Besteak beste, bakardade 
eta isolamendu sentsazioak 
transmititzen dituztenak.

Beldurra, larritasuna eta 
desesperazioa transmititzen 
dituztenak.

Desoreka transmititzen dutenak.

Adibidez, pertsonak lurrean etzanda, aurpegia 
estalia eta begirada galdua, amaieran argia duten 
korridore luzeetan irudikatzen dituzten argazkiak, 
edo baita aurpegi eta ahots distortsionatuak 
dituztenak ere.
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Hona hemen SALUD 
MENTAL ESPAÑA 
konfederazioko 
Komunikazio Sailean 
osasun mentalaren 
ikuspegi negatiboa 
saihesteko helburuaz 
kontzeptuak 
ilustratzeko erabiltzen 
ditugun irudiak.
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ARGI
UTZ
DEZAGUN...

MITOA: “Osasun mentaleko arazoak ez dira 
sendatzen”.

ERREALITATEA: Arreta eta laguntza egokia 
jasotzen badute, osasun mentaleko arazoak dituzten 
pertsonak suspertu daitezke.

Zuri bezala, guri ere kostatzen 
zaigu irudiak aurkitzea (nola 
ilustratu ikusezina dena?). Hortaz, 
irudiak behar badituzu, deitu                                         
91 507 92 48 telefonora edo idatzi        
comunicacion@consaludmental.org 
helbidera eta lagunduko dizugu.
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4.3.GAIAK
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HAUTAKETA

Komunikabideek hartu behar duten lehen 
erabakia jorratuko dituzten gaien hautaketa 
da. Garrantzitsua da hedabideetan osasun 

mentalari lekua egitea. Osasunaren Mundu 
Erakundearen (OME) arabera, 2030. urtean, 
osasun mentaleko arazoak desgaitasun kausa 
nagusia izango dira munduan; 
ondorioz, ikuspegi informatibotik 
garrantzitsuak dira, zalantzarik 
gabe.

Gainera, komunikabideetan 
osasun mentalaz hitz egitea 
erabakitzea herritarrak horretaz 

naturaltasunez hitz egiten 

hasteko lehen pausoa da. 

Osasun mentalarekin lotuta 
historikoki isildu diren gaietako 
bat suizidioa da. Espainian, 
10 pertsona hiltzen dira 
egunero beren buruaz beste 
eginda. Komunikabideak, 
errealitate horren berri emanda, 
prebentzio-aliatuak izan daitezke, 
baldin eta SALUD MENTAL 
ESPAÑA konfederazioaren 
#HablaDelSuicidio kanpainan 
zehazten diren Osasunaren Mundu 
Erakundearen (OME) gomendioei 
jarraiki jokatzen badute.
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IKUSPEGIA

Gaia aukeratu ondoren, hurrengo pausoa 
ikuspegia erabakitzea da: zein ikuspuntutatik 
kontatuko dugu istorioa? Aukeratzen dugun 
ikuspegiaren arabera, estigmatizazioa sustatu edo 
gizarteratzea lagunduko dugu. 

GAIZKI: Genero-estereotipoak 
erabiltzea

Oro har, desgaitasunak dituzten eta, bereziki, 
osasun mentaleko arazoak dituzten emakumeei, 
izatez, emazte, bikotekide, ama, profesional 
eta abar izateko aukera ukatzen zaie, eta 
komunikabideek errukiz eta paternalismoz tratatu 
ohi dituzte. 

ONDO: Osasun mentalaz hitz egitean 
genero-ikuspegia aplikatzea

Premiazkoa da nahasmendu mentala duten 
emakumeei ahotsa eta protagonismoa ematea. 
Betidanik, osasun mentaleko arazoak pertsonaren 
‘ahuleziarekin’ o ‘erruarekin’ lotu izan ditugu; 
eta, emakumeen kasuan, aurreiritzi horiek are 
indartsuagoak dira.
 
Hedabideek irudi oker hori errotik ateratzeko eta 
osasun mentaleko arazoak dituzten emakumeen 
ikuspegia eta jarduerak zuzenean ezagutarazteko 
konpromisoa hartu behar dute. 
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GAIZKI: Nahasmendu mentalen 
ikuspegi negatiboa azaltzea

Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen 
eskubideak aldarrikatu behar ditugu. Aitzitik, 
betiere gai negatiboak aukeratzen baditugu, 
estigmatizazioa sustatuko dugu.

ONDO: Osasun mentalaz modu 
positiboan hitz egitea

Komenigarria da hedabideek osasun mentaleko 
arazoen ikuspuntu positiboa ere transmititzea, 
pertsonen gaitasunei arreta gehiago eta 
desgaitasunei arreta gutxiago eskainita. Ildo 
horretan, enplegurako sarbidea, bizikidetza ona, 
gizarte-harreman aberatsak, arreta-programa 
eraginkorrak eta beste hainbat gai jorratu 
daitezke. 

GAIZKI: Ikuspegi paternalista erabiltzea

El relato de un enfermo 

mental emociona a la 

Reina y al Congreso

Osasun mentaleko arazoez hitz egitean, 
komunikabideek, zenbaitetan, ikuspegi 
paternalista eta errukarria erabiltzen dute. 
Pertsonen gaitasunak ikusarazi ordez, autonomia 
gutxi duten mendeko pertsonen irudia sustatzen 
dute.

ONDO: Erruki gutxiago, eskubide 
gehiago 

Komunikabideetan osasun mentaleko arazoak 
ondo tratatzeko, funtsezkoak dira errespetua, 
berdintasuna eta pertsonen 
gaitasunekiko konfiantza.

 Ez da komenigarria nahasmendu 
mentalen azalpen dramatiko 
edota sentsazionalista egitea, ezta 
paternalismoa, gupida, jakin-min 
morbosoa, gehiegizko babesa, 
urruntzea, fribolitatea eta antzeko 
sentimenduak debalde eragin 
ditzaketen alderdi emozionalak 
aipatzea. Osasun mentaleko arazoak 
dituzten pertsonek beste guztion 
eskubide berberak dituzte, baina 
eskubide horiek bete-betean baliatu 
ahal izateko baliabide egokiak behar 
dituzte.
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GAIZKI: Indarkeria eta osasun mentala 
uztartzea

Sarri asko irakurri izan dugu gertaera bortitzekin 
erlazionatutako albisteetan, akusatuak (edo, ustez, 
delituaren egileak) osasun mentaleko arazoak 
dituela. Horrelako albisteen erruz, nahasmendu 
mentala duten pertsonak biolentoak, oldarkorrak 
eta arriskutsuak direla eta modu irrazionalean 
jokatzen dutela uste dugu; eta frogatuta dago hori 
gezurra dela. 
 
Hainbat kasutan, eraso edo jokabide bortitz 
baten egiazko kausak (hala nola arazo 
sozioekonomikoak, genero-indarkeria, 
hezkuntza-arazoak) nahastu egiten dira, egileari 
problema psikiatriko bat egotzita. Beste kasu 
batzuetan, pertsonaren egoeraren gaineko 
informazioa isilean gordetzen da; ondorioz, 
albistea partziala da eta aurreiritziak indartzen 
ditu.

Komunikabideek nahasmendu mentalaren eta 
delitu-ekintzen artean egin ohi duten lotura 
azaltzeko, gizarteak ulertezinak diruditen 
jokabideak nola aztertzen dituen ikusi behar 

Un enfermo mental 

que quiso matar a su 

madre en Donostia 

será internado en 

un psiquiátrico
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dugu.  Antza denez, ulertezinak diruditen delitu-
ekintzak osasun mentaleko arazoei leporatzeak 
lasaitu egiten gaitu, zaila baita onartzea gizakiak 
gaiztoak izan gaitezkeela. 

ONDO: Indarkeriaren eta nahasmendu 
mentalaren arteko lotura faltsua 
haustea

Jokabide biolento bat ezin da osasun mentaleko 
arazo batekin azaldu; izan ere, oso gutxitan aurki 
daiteke jokamolde bortitzak justifikatzen dituen 
arrazoi bakarra. Osasun mentaleko arazoak dituen 
pertsona batek beste edozeinek adina aukera 
ditu delitu-ekintza bat egiteko. Tratamendu 
integral bat jasotzen badu, gizarte- eta familia-
giro egokian bizi bada, pertsona hori gizartean 
bizi daiteke, eta horrek ez liguke arazorik eragin 
behar.

Kazetariak bi aukera ditu: gertatutakoa zuzenean 
deskribatu dezake, besterik gabe (gertatutakoa 
nahasmendu mental bati leporatzera ausartu 
gabe), edo inguruabar eta kausa guztiak azaldu 
ditzake, osasun mentaleko arazoa alderdi 
bakartzat jo gabe.

ARGI
UTZ
DEZAGUN...

MITOA: “Osasun mentaleko arazoak dituzten 
pertsonak biolentoak dira”.

ERREALITATEA: Ez da egia. Izan ere, ohikoagoa 
da osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonek 
erasoak, tratu txarrak eta abusuak jasotzea, ekintza 
bortitzak egitea baino. 
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GAIZKI: Osasun mentaleko arazoak 
dituzten kolektibo jakin batzuk 
ikusezin bihurtzea

• Pertsona desgaituak, bereziki 

emakumeak

• Pertsona migratzaileak

• Presondegi-erregimenean dauden 

pertsonak

• Pertsona etxegabeak

Horrez gain, arreta berezia eskaini behar 

diogu emakumeen kalteberatasunari, 

eta sortzen ditugun informazio guztietan 

genero-ikuspegia txertatu behar dugu. 

Zenbait kolektibok gizarte-diskriminazio larria 
pairatzen dute maiz, eta hori komunikabideetan 
islatu egiten da ezinbestean. Kolektibo horietako 
pertsona batek, gainera, osasun mentaleko arazo 
bat duenean, nahasmendu mentalari lotutako 
aurreiritziei bere kolektiboarekiko aurreiritziak 
gehitzen zaizkio. 

ONDO: Kolektibo guztiak ikusgarri 
egitea

Hedabideek kolektibook gainditu behar 
dituzten berariazko zailtasunen berri eman 
behar dute. Bestetik, garrantzitsua da, kolektibo 
diskriminatuei buruzko albisteetan, kolektiboko 
kideei haien ikuspuntua azaltzeko aukera ematea.

ARGI 
UTZ
DEZAGUN...

MITOA: “Dei-efektua” edo “Werther efektua” 
saihesteko, hedabideek ez dute suizidioaz hitz egin 
behar.

ERREALITATEA: Oso garrantzitsua da 
komunikabideek informazio arduratsu eta egokia 
argitaratzea, horrek suizidioa prebenitzen lagun 
baitezake (“Papageno” efektua).



33 | ORRIA

TRATAMENDU MEDIATIKOA 

ARGI 
UTZ 
DEZAGUN...

MITOA: Nahasmendu mentala... “pertsonaren edo 
senideen zigorra edo errua da”, “hereditarioa da”, 
“kutsakorra da”.

ERREALITATEA: Osasun mentaleko arazoak 
hainbat alderdi biologiko, psikologiko eta sozialen 
ondorioa dira, ez dira ez pertsonaren ez bere 
familiaren errua.

GAIZKI: Senideak edo pertsona bera 
errudun jotzea

Oro har, arazo mentalak dituzten pertsonen 
jokabidearen errua familiei leporatzeko joera 
dugu, bereziki haurrak edo nerabeak direnean; 
edo, bestela, sintomak ‘izaera zail’ bati egozten 
dizkiogu. Bestetik, sarri asko aurresuposatzen 
dugu osasun mentaleko nahasmenduak dituzten 
adingabeek ezin dituztela egin beste haurrek 
egiten dituzten jarduera berak.

ONDO: Arreta berezia eskaintzea 
haurren eta gazteen osasun mentalari 
buruzko edukiei

Kolektibo horren gainean informatzean, iturri 
fidagarriak kontsultatu behar ditugu beti. Ez 
osasun mentaleko arazoak dituen pertsona ez 
bere senideak ezin ditugu nahasmendu mentalak 
eragindako jokabideen errudun jo.
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4.4.AHOTSAK
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Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonek 
oso gutxitan ematen dute informazioa zuzenean. 
Hainbatetan, haien senideek ematen dute 
informazioa; baina informazio-iturriak erakunde 
publikoak eta mediku edota zientzialariak izan 
ohi dira. Informazioaren xede diren pertsonei 
ez badiegu ahotsa ematen, ez ditugu beteko 
oinarrizko kazetaritza-arauak.

Haatik, protagonistei ahotsa eman behar 

diegu, haiek zuzenean azalduko baitute 

bizitako esperientzia. Osasun mentaleko 
arazoak dituzten pertsonen testigantza jaso behar 
dugu, eta lekua egin behar diegu, ez biktima ez 
paziente gisa, baizik eta protagonista gisa, haien 
bizitzen jabe eta beste guztion eskubide eta 
betebehar berberekin.

Estereotipo eta aurreiritzi negatiboak 
baztertzeko, funtsezkoa da osasun mentaleko 
arazoak dituzten pertsonengandik gertu egotea 
eta haien errealitatea zuzenean ezagutzea; 
horrek, etiketen ordez, pertsonak ikusten 
laguntzen baitigu. Osasun 
mentaleko arazoak dituzten 
pertsonei haien istorioa 

zuzenean kontatzeko, haien 
ikuspuntua eta esperientzia 
komunikabideei helarazteko 
aukera eman behar zaie.

Osasun mentaleko arazoak 
dituzten pertsonek suspertze-
prozesuari ekin ahal izateko 
gainditu behar duten oztopo 
ikusezin garrantzitsuenetako 
bat estigma da. Estigmari aurre 
egiteko modurik onena osasun 
mentaleko arazoak dituzten 
edo izan dituzten pertsonak 

aurrez aurre ezagutzea da, haien ahotsak eta 
esperientziak entzutea.

Handiagoak dira kidetasunak desberdintasunak 
baino, ez bakarrik lau lagunetik batek bizitzan 
zehar osasun mentaleko arazo bat izan 
dezakeelako, baizik eta denok, herritar gisa, 
bete nahi ditugun helburu, amets eta nahiak eta 
gainditu beharreko zailtasunak ditugulako.

DIVERSAMENTE: Plataforma hau 
bizitzako uneren batean larritasuna, 
etsipena, beldurra, ulertezintasuna, 
bakartasuna eta abar sentitu duten 
pertsona guztiei laguntzeko abiarazi 
zen. Plataforman osasun mentaleko 
arazoak dituzten pertsonak soilik 
dihardute lanean.
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4.5. Zuzeneko

TESTIGANTZAK
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Víctor VALADÉS
Sinestezina da, 2018. urtean, 
osasun mentaleko arazoez 
modu negatiboan hitz egitea, 
edo osasun mentaleko arazoak 
ditugunok lan egiteko eta 
jendartean bizitzeko eskubidea 
dugula ez ulertzea. 

Zaila da estigma errotik 
ateratzea. Inork ez daki 
zenbat sufritzen duten osasun 
mentaleko arazoak dituzten 
pertsonek. Gida hau eta antzeko 
ekimenak oso lagungarriak dira 

Diego YEPES
Min handia ematen dit 
komunikabideetan osasun 
mentalari buruzko albisteak 
agertzen direnean, batez ere, 
gertaera edo tragediei buruz 
hitz egiten dutenak, adibidez, 
‘German Wings’en kasuan. 
Osasun mentaleko arazoak 
ditugun pertsonen estereotipo 
oso negatiboa sortzen dute, eta 
horri aurre egin behar diogu. Lan 
egiteko eta gizarteratzeko ateak 
ixten dizkigu, eta isolamendura 
eramaten gaitu. Oso mingarria da

ARGI 
UTZ
DEZAGUN...

MITOA: “Nahasmendu mentala duten pertsonek 
adimen txikiagoa dute”.

ERREALITATEA: Osasun mentaleko arazoek ez 
dute zerikusirik adimen-gaitasun txikiagoarekin.
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ASTURIASKO 
OSASUN 

MENTALEKO AFESA 
Batzordea

Komunikabideek osasun 
mentala egunerokoarekin 
zerikusirik ez duen gai arraro, 
sekretu eta ilun bat balitz bezala 
tratatzen dute oraindik. 

Presak, antsietatea eta estresa 
oro har eragiten dituen 
gizarte batean bizi gara. Gaitz 
psikiatrikoak lehen desgaitasun-
kausa izango dira hurrengo 
hamarkadetan. Ezin dugu beste 
aldera begiratu, ezta osasun 
mentaleko arazoak gertaera 
anormal, arriskutsu edo 
negatibotzat jo ere. Gizakiari 
eta gizarteari datxekien gai 
hau normaltasun eta adeitasun 
handiagoz tratatu behar dugu 
beti, denoi zuzenean eragiten 
baitigu

 

Isabel QUINTAIROS
Osasun mentaleko arazoek 
biolentzia edo delinkuentzia 
eragiten dituztenean esaten 
denean nire mina eta nire 
hurbilekoen mina aintzat hartu 
behar dituzte informazioek.

Ez naiz biolentoa. Ez diot minik 
emango inori. Delitu bat egin eta, 
horrez gain, osasun mentaleko 
arazo bat izan dezaket, 
diabetesa edo hipertentsioa izan 
dezakedan bezalaxe. Baina ez 
duzue inoiz idatziko diabetiko 
edo hipertentso batek medikuari 
eraso egin diola. Nik ezta ere.

Ezagut nazazu. Galde egidazu. 
Nire esperientzia arazorik gabe 
kontatuko dizut, baina ez ezazu 
aurresuposatu imajinatu, ezta 
pelikuletako istoriorik sinetsi 
ere. Jokatu profesionaltasunez, 
hitz egin ezazu nirekin, ez 
diagnostikatzen nauten, 
laguntzen didaten edo zaintzen 
nauten pertsonekin. Ez dakizun 
guztia azalduko dizut; nire 
arazoetan adituena naiz
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José Luis

HERRERA
Funtsezkoa da 
komunikabideentzako 
jardunbide egokien gida bat 
sortzea osasun mentalaren 
gaineko mitoak eta aurreiritziak 
hausteko, osasun mentaleko 
arazoak dituzten pertsonen 
esperientziez positiboki hitz 
egiteko eta suspertzeko aukera 
dagoela argi uzteko. Zoritxarrez, 
komunikabideek oso informazio 
gutxi dute osasun mentalaren 
gaiari eman beharreko 
tratamenduari buruz.  

Oso garrantzitsua da estigma 
saihesten duen hizkuntza 
inklusiboa erabiltzea. Adibidez, 
psikosiaz hitz egitean, burura 
datorkigun lehen irudia 
Alfred Hitchcocken pelikula 
famatua da, baina psikosiak 
ez du zerikusirik psikopata 
izatearekin...

María Isabel 

GARCÍA
Garrantzitsua eta funtsezkoa 
da komunikabideetan osasun 
mentalari tratamendu zuzena 
eta ez-estigmatizatzailea 
ematea, osasunaz ari baikara.   
Gaiari errespetuzko ikuspegi 
positiboa eman behar zaio; eta 
osasun mentalaz errespetuz 
eta positiboki hitz egiteko, 
komunikabideak trebatu eta 
sentsibilizatu behar dira. 

Komunikabide batean titular 
estigmatizatzaileak ikusten 
ditudanean, hasieran, min 
ematen didate eta atsekabetzen 
naute; horrek esan nahi baitu 
lan handia dugula aurretik 
osasun mentalari ematen zaion 
ikuspegia aldatzea lortzeko
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4.6. Egindako kanpainen adibideak:

JARDUNBIDE EGOKIAK
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‘NO TE HAGAS EL LOCO’
2018ko Osasun Mentalaren Munduko Egunerako, 
Mediaset España taldeak SALUD MENTAL 
ESPAÑA konfederazioarekin elkarlanean 
egindako kanpaina, osasun mentala ikusarazteak 
duen garrantziaren gainean gizartea sentsibilizatu 
eta kontzientziatzeko.

‘RADIO GAGA’ 
#0 kanaleko Radio Gaga programaren lehen 
ataleko protagonistak Leongo ALFAEM 
elkartearen egoitza batean dauden eta osasun 
mentaleko arazoak dituzten pertsonak dira. 
Programak aurreiritziak baztertzen ditu eta 
osasun mentalaren ikuspegi positiboa erakusten 
du.

‘TU TOQUE ESPECIAL’ 
AGIFES elkarteak bizitzari ukitu berezia ematen 
dioten pertsonei eskaintzen die kanpaina hau; 
bihotzez jokatzen duten eta ingurukoekin 
sentikortasuna eta maitasuna partekatzen duten 
pertsonei. Laguntzen diguten eta ateak irekitzen 
dizkiguten guztiei. Eta, bereziki, 
konfiantzaz, hurbiltasunez eta 
maitasunez, osasun mentaleko 
arazoak dituzten pertsonen 
suspertzea, gizarteratzea eta 
laneratzea sustatzen dutenei.

CAMPAÑA ‘PARLA OBERTAMENT’
Obertament erakunde katalanaren 
kanpaina honen helburua da 
osasun mentalaren gaineko 
estigmak ikusaraztea. haien gainean 
gizartea sentsibilizatzea eta osasun 

mentaleko nahasmenduak dituzten pertsonek 
aurkitzen dituzten oztopoak haustea.

‘MIS SECRETOS SON ROSAS’ 
Kale-ekintza honen bidez, Kordobako ASAENEC 
elkartea kontzientzia kolektiboa piztea eta osasun 
mentaleko arazoak dituzten pertsonek egunero 
sufritzen dituzten aurreiritziak eta estigmak 
apurtzea zuen helburu.

‘ASK TWICE’ 
Time to Change ekimenaren kanpaina honek 
norbaiti zerbait gertatu zaiola uste dugunean bi 
aldiz galdetzera animatzen gaitu, askotan, nahiz 
eta gaizki egon, ondo gaudela esaten baitugu.

‘THE POWER OF OK’
See Me Scotland’s programak abiarazi zuen 
lantokietan sentsibilizatzeko kanpaina hau, osasun 
mentaleko arazoak dituzten langileei laguntzea 
eta adiskidetasuna erakustea sustatzeko, estigma 
hauste aldera.



ESTILO-GIDA | OSASUN MENTALA ETA KOMUNIKABIDEAK

5 KAPITULUA

Osasun mentala
sare sozialetan

Sare sozialak informazio-baliabide 
azkar eta erraza dira. Komunikabideek, 
administrazio publikoek, partikularrek, 
korporazio pribatuek, erakundeek eta 
gizarte-mugimenduek sare sozialetan 
eduki asko partekatzen dituzte; hortaz, 
gizartean eta iritzi publikoan eragin 
handia dute.

Gaur egungo testuinguru digitalean, osasun 
mentaleko informazioa pertsona guztiok merezi 
dugun arduraz eta errespetuz eman beharko 
litzateke, integritatea, duintasuna eta eskubideen 
defentsa aintzat hartuta.

Zenbaitetan, sare sozialek eskatzen duten 
berehalakotasunak informazio okerra edo 
kontrastatu gabea argitaratzera eramaten 
gaitu. Sare sozial bat ondo kudeatzeko egunean 
argitalpen ugari sortu behar badira ere, 
komunikabideek zorrotzak izan behar dute osasun 
mentalaren gaineko informazioa igortzean.

Batzuetan, denbora falta denean, sentsazionalistak 
diren edo errealitatearekin bat ez datozen 
titularrak argitaratzen dira. Sare sozialek 
edukiak laburtzera behartzen gaituzten arren, 
garrantzitsua da terminoak aukeratzean aipatzen 
ditugun pertsonak ez estigmatizatzea eta 
errespetua ez galtzea.

Elkarreragina handia denez, estigmatizatzailea 
izan daitekeen titular batek osasun mentaleko 
arazoak dituzten pertsonen pertzepzio okerra 
sustatu dezaketen milaka iruzkin negatibo eragin 
ditzake. Oso garrantzitsua da hedabideak haien 
ahalmenaren jakitun izatea; izan ere, gizarteak 
bere egiten dituen etiketak sortzeko gai dira, eta 
horrek estereotipoak betikotzen laguntzen du.
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Adierazpen-askatasuna ukaezina bada ere, 
kontuan hartu behar dugu hizkuntzak mindu 
dezakeela, baina duintasuna emateko eta 
positiboki hezteko gaitasuna ere baduela.

Ondorioz, uste dugu osasun mentalaren 
gaineko informazioa gizatasunez eta hurbileko 
elkarrizketa-tonu informala, hurbilekoa, umila eta 
zuzena erabilita sortu behar dela.

Horiek horrela, “eskizofreniko”, “bipolar”, “burua 
galdu duzu”, “erotuta zaude” eta abar bezalako 
akusazioak erabiltzen dituzten irainen eta erasoen 
aurrean, akusaziook irakurtzean sufritu dezaketen 
eta interpelatuta sentitu daitezkeen pertsonen 
larruan jarrita, hizkuntza bateratzailea erabiltzea 
proposatzen dugu.

Errudun sentiarazten duten jarrera paternalista, 
infantilizatzaile, errukarri, morboso eta 
gupidatsuen aurrean, elkartasuna, heldutasuna, 
autonomia, elkar ulertzea, elkar aditzea, 
hobetzeko grina eta pertsonenganako konfiantza 
bultzatzen ditugu.

Osasun mentaleko arazoek sufrimendua, 
tristura eta mina eragin dezakete, bai arazoak 
dituzten pertsonengan bai haien senide eta 
hurbilekoengan. Baina osasun mentaleko 
arazoak ez du betirako iraun behar, edo fase bat 
bakarrik izan daiteke; izan ere, ikasteko aukera 
ona izan liteke.  Horregatik, hainbat pertsonei 
eragiten dien errealitate soziala erakutsi behar 
dugun arren, argi pixka bat ere eman dezakegu, 
suspertze-testigantza itxaropentsuak eta egoera 
hori bizi izan duten pertsonen lorpenak eta 
arrakastak ikusarazita.

Osasun mentalaren gainean SALUD MENTAL 
ESPAÑA konfederazioak elkartzen duen 

mugimendu asoziatiboa zabala da, baina ez 
bakarra. Osasun mentaren gaineko ideia eta iritzi 
anitz biltzeko, partikularren, En Primera Persona 
kolektiboen, elkarte eta sozietate zientifikoen 
kontu asko daude eskuragarri.

SALUD MENTAL ESPAÑA KONFEDERAZIOA 
SARE SOZIALETAN JARRAITZEN DUZU JADA?

Eman babesa kausari eta 
pertsonei, dramatizatu edota 
paternalismoa eragin gabe.

Idatzi sentikortasunez, gupida eta 
errukia saihestuta.

Sortu benetako edukiak, baina 
morbosoak ez direnak.

Erabili hizkuntza itxaropentsua, ez 
erakutsi soilik mina eta pena.

Senideen eta osasun mentaleko 
profesionalen testigantzak ez 
ezik, erabili zuzeneko testigantza 
errealak ere.

Hitz egin #OsasunMentaleko 
arazoak dituzten pertsonez, 
kideez, ekintzaileez eta 
abarrez, “mutilak”, “neskak”, 
“erabiltzaileak”, “gaixoak”, 
“kaltetuak” eta antzeko terminoak 
ekidinda.

Sare sozialetarako hizkuntza- eta eduki-

proposamenak:



6 KAPITULUA

Kazetarientzako

GOMENDIOAK
Forma: Hizkuntza eta irudiak

BAI, MESEDEZ
EZ,
ESKERRIK
ASKO

Osasun mentaleko arazoak dituzten 

pertsonak. Nahasmendu mentala duten 

pertsonak.

Eskizofrenia, depresioa, nahasmendu 

bipolarra eta abar dituzten pertsonak.

Osasun mentaleko zentroa / eguneko 

zentroa / errehabilitazio-zentroa.

...ospitaleratu dute.

Estigma saihesten duten irudiak 

erabiltzea, osasun mentalaren irudi 

positiboa ematen dutenak.

Gaixo mentalak, burutik eginda, eroak, 

zoroak edo psikopatak.

Eskizofrenikoa, depresiboa, anorexikoa, 

maniakoa, psikotikoa.

Eroetxea, psikiatrikoa.

...barruratu, sartu, erretiratu dute.

Pertsonak jarrera pasiboan, interakzio 

sozialik gabe irudikatzen dituztenak; 

bakardadea, isolamendua, beldurra, 

larritasuna, etsipena eta desoreka 

transmititzen dituzten irudiak.



GOMENDIOAK

Edukia: Ahotsak, gaiak eta ikuspegiak

BAI, MESEDEZ
EZ, 
ESKERRIK 
ASKO

Nahasmendu mentala duten pertsonen 

gaitasunak azpimarratzea (lan-

harremanak, harreman sozialak, 

familia-bizikidetza, egitasmo 

pertsonalak, etab.).

Osasun mentaleko arazoak gertatutakoa 

ondo ulertzeko bakarrik beharrezkoak 

direnean aipatzea. 

Gertaera biolentoekin lotutako 

albisteetan, gertatutakoa zuzenean 

deskribatzea, osasun mentaleko arazoa 

nabarmendu gabe eta, are gutxiago, 

faktore bakartzat jota.

Albisteetan darabilgun hizkuntza 

zaintzea, osasun mentaleko gaien 

gainean arinkeriaz aritu gabe.

Genero-ikuspegia aplikatzea eta osasun 

mentaleko arazoak dituzten emakumeei 

zuzenean eragiten dieten gaiak 

jorratzea.

Nahasmendu mentala duten pertsonek 

arreta egokia jasotzeko eskubidea 

dutela eta baliabideak falta direla 

azpimarratzea.

Arazo eta ekintza bortitzekin 

erlazionatuta dauden osasun 

mentalaren gaineko albisteak bakarrik 

sortzea.

Osasun mentaleko arazoek gertatutakoa 

ondo ulertzeko garrantzirik ez 

dutenean aipatzea. 

Informazio batzuk isilean gordetzea edo 

nahasmendu mentalaren eta jokabide 

biolentoen arteko lotura betikotzen 

duen informazio partziala ematea.

Osasun mentalarekin erlazionatutako 

esamoldeak testuingurutik kanpo 

erabiltzea.

Genero-estereotipoez baliatzea, 

osasun mentalaren eremuan gizon 

eta emakumeen artean dagoen 

desberdintasuna kontuan hartu gabe.

Segurutzat jotzea nahasmendu mentala 

sendaezina dela, suspertzen laguntzen 

duten baliabiderik ez balego bezala.
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ZER DA OSASUN MENTALA?
Funtsezkoa da hortik hastea terminoak ez 
nahasteko eta osasun mentaleko arazoak edo 
nahasmendu mentala dituzten pertsonez ari 
garenean zer esan nahi dugun zehazteko.  

OMEren arabera, ‘osasuna’, arazo edo 
nahasmendurik ez izatea ez ezik, ongizate fisiko, 
mental eta sozial osoa izatea ere da. 

Horrek esan nahi du ‘osasun mental’ terminoa 
ongizate fisiko eta psikikoarekin, nahasmendu 
mentalaren prebentzioarekin eta osasun 
mentaleko arazoak dituzten pertsonen 
tratamendu eta suspertzearekin lotuta dagoela. 

Hortaz, osasun mentala ondo zaindu behar 

dugu. Osasun mentaleko arazo bat hautemateko 
eta hari aurre egiteko lehen pausoa adi egotea da. 

Osasun mentaleko arazoek ez dute zerikusirik 
ahuleziarekin, eta ez dira pertsonaren erruz 
gertatzen. Osasun mentaleko arazo batek ez du 
inondik ere eragozten bizitza bete-betea izatea, 
lana aurkitzea, familia bat osatzea edo bizitzaren 
edozein alderdiz gozatzea.

ZERK ERAGIN DEZAKE OSASUN 
MENTALEKO ARAZO BAT?
Normalean ez du kausa bakar batek eragiten. 
Oro har, osasun mentaleko arazoak faktore 
genetikoen, gizarte-ingurunearen eta bizitako 
esperientzien ondorioz agertzen dira. 

Osasun mentaleko arazo gehienak nerabezaroan 

edo gaztaroan hasi ohi dira, edo bizipen 

traumatiko baten ondoren; adibidez, lana 
galtzea, senide baten heriotza, banantzea edo 

Osasun 
mentaleko     

arazoen gaineko 

galdera-

erantzunak
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kaleratzea. Nahiz eta nahasmendu mentala izateko 
aurrejoera genetiko handiagoa duten pertsonak 
egon, faktore hauek guztiak eragileak dira: 

• Substantzia farmakologiko gehiegi 

kontsumitzea

• Alkohola eta drogak  

• Estresa

• Familia-bizitza disfuntzionala  

• Gizarte-bazterketa egoerak  

• Abusu-egoerak 

• Gerora agertutako egoerak 

• Nutrizio-ohitura txarrak  

• Presio kultural edota soziala 

Horregatik, argi izan behar dugu, bizitzan 
zehar, guztiok izan dezakegula nahasmendu 
mentalen bat. Bestetik, gogoan izan behar dugu 
osasun mentaleko arazoak sendatu edo hobetu 
daitezkeela, eta nahasmendu mentala duten 
pertsonak gai direla ikasteko, lan egiteko, familia 
bat osatzeko, seme-alabak eta lagunak izateko. 

Osasun mentaleko arazoak izateak ez du 

eragozten ez bizitza normala egitea ez 
gizartean guztiz integratuta egotea, baldin eta 
pertsonak behar duten laguntza jasotzen badu. 

Horregatik, aukera-berdintasuna bermatzeko, 
funtsezkoa da banakako arreta jarraitua 
eskaintzea, bai eta gizarte-oztopo ikusezinak 
(aurreiritziak, estigma...) haustea ere.

ARGI
UTZ
DEZAGUN...
OSASUN MENTALA
• Ongizate-egoera bat da
• Nahitaezkoa da. Ez dago osasunik osasun mentalik 

gabe
• Norbere gaitasunez jabetzea ahalbidetzen du
• Ondo zaindu behar da
• Beharrezkoa da bizitzako tentsio arruntei aurre 

egiteko

NAHASMENDU MENTALA
• Ez da ez erru ez zigor bat
• Ez da beti hereditarioa
• Ez da kutsakorra eta ez du heriotza eragiten
• Ez du esan nahi pertsonak adimen-gaitasun txikiagoa 

duenik
• Ez du kronikoa izan behar
• Ez du esan nahi pertsona arriskutsuak direnik ezta 

aurreikusi ezineko jokabiderik dutenik ere

KRISIAK ONGIZATE MENTALARI KALTE 
EGITEN DIO ERE
Herrialde garatuetan laneko baja hartzeko kausa 
nagusietako bat da, depresioa eta antsietatea sustatzen 
baititu. Joan den hamarkadan, Espainian, antsiolitikoen 
kontsumoa %571 igo da. Bestetik, 2006 eta 2010 
bitartean, gogo-aldartearen nahasmenduek %19,4 gora 
egin zuten, eta antsietate-nahasmenduek %822. 
(1) Iturria: Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Elkartea (OCU).
(2) Iturria: Crisis económica y salud mental. 2014ko SESPAS txostena. 
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OSASUN MENTALEKO ARAZO 
BAT IZAN DEZAKET?
Guztiok ditugu nahasmendu mental bat izateko 
aukerak, beste osasun-arazo askorekin gertatzen 
den bezalaxe. Izan ere, lau lagunetik batek 

nahasmendu mentala izan dezake bizitzan 

zehar. Teorian, osasun mentaleko arazoetarako 
aurrejoera handiagoa duten pertsonak badaude 
ere, ingurune-alderdiak erabakigarriak izan 
daitezke nahasmendu mentalak eragiteko; beraz, 
inor ez dago salbu.

Segur aski, denok sentitu izan dugu noizbait 
tristura, antsietatea, insomnioa, etab.; baina 
sintoma horiek ez dira nahasmendu mentaltzat 
joko luze dirauen gizarte-jokaera problematiko 
bat (hots, gizarte-eremuaren, lan-eremuaren 
edo giza jardueren beste eremu garrantzitsuen 
narriadura) eta ondoeza subjektiboa eragiten 
duten arte.

Bizimodu osasungarria izateak, ondo jateak, 
erritmo lasaian bizitzeak, aldizka ariketa 
fisikoa egiteak, estresa eta substantzia toxikoen 
kontsumoa saihesteak osasun mentaleko 

arazoak prebenitzen laguntzen dute.

Ez nago ondo. Norengana jo dezaket 
orientazio eske?

Beste osasun-arazo guztiekin bezala, pertsona 
batek osasun mentaleko arazo bat izan 
dezakeela sumatzen badugu, gomendagarria 
da, zalantzak argitzeko, lehen mailako arretako 
medikuarengana jotzea.

Lehen mailako arreta-zentroak osasun-
sistemarako sarbidea dira eta han baloratuko dute 
pazientea laguntza jasotzeko osasun mentaleko 
zentroetara bideratzeko beharra.

ARGI 
UTZ 
DEZAGUN...

MITOA: “Osasun mentaleko arazoak dituzten 
pertsonek ezin dute lan egin”.

ERREALITATEA: Osasun mentaleko arazoak 
izateak ez du lan egitea eragozten, baldin eta 
pertsonak behar duten laguntza jasotzen badu. 
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Laguntza ahalik eta lasterren eskatzen bada, hobea 
izango da osasun-arazoaren eboluzioa. Zentzu 
horretan, antzemate eta diagnostiko goiztiarra 
funtsezkoak dira osasun mentaleko arazoen 
garapenean.

Osasun-zentroetara ez ezik, SALUD MENTAL 
ESPAÑA konfederaziora ere jo dezakezu 
orientazioa eta informazioa osatzeko. 
Konfederazioak osasun mentalaren gaineko 
doako informazio- eta aholkularitza-zerbitzu 
pertsonalizatua eskaintzen du. Ez baduzu indarrik 
edota adorerik zure lehen mailako arreta-zentroan 
laguntza eskatzeko, agian beste baliabideren 
bat erabil dezakezu, hala nola elkarren arteko 
laguntza-taldeak eta osasun mentalean diharduen 
mugimendu asoziatiboa.

PERTSONAREN ETA FAMILIAREN 
BEHARRAK DIAGNOSTIKOA JASO 
ONDOREN
Osasun mentaleko arazo bati aurre egiteko 
pertsona adina modu daude. Hasieran, inor 

ez dago prest inpaktua onartzeko, eta 
diagnostikoak pertsona egin ohi ez dituen 
betekizunak betetzera behartuko du. 

Horregatik, nahasmendu mota eta intentsitatea 
alde batera utzita, osasun mentaleko arazo baten 
diagnostikoari aurre egiten dioten pertsona 
guztiek hauxe behar dute: 

• Gizarteak haien dibertsitatea onartzea. 

• Gizarteak haien erabaki-ahalmena 

errespetatzea. 

• Atazak egiteko autonomia izatea. 

• Gizarteak haien eskubideak babestea. 

• Nahasmendu mentalaren gaineko 

informazioa. 

• Lege-informazioa. 

• Arreta soziosanitarioa. 

Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen 
senideek eta hurbilekoek diagnostikoaren 
ondorioak sufritzen dituzte baita ere. 

Haiek ere denbora behar dute diagnostikoa 
onartzeko, hainbat nahasmendu mentalek 
familia- eta gizarte-ingurunean arazo handiak 
sor baititzakete. Era berean, sentimendu oso 
konplexu eta kontraesankorrak sentitu ditzakete, 
esaterako, errua (haien edo nahasmendu 
mentala duen pertsonaren errua dela), ukapena, 
katastrofismoa edota etsipena. 

Horren aurrean, garrantzitsuena da osasun 

mentalaren gaineko informazioa eta 

trebakuntza jasotzea, babesten gaituen 

gizarte-sare bat izatea eta laguntza 
sozioekonomiko eta osasun-laguntza profesional 
egokia. Aipatutako sentimendu logikoez gain, 
ezin dugu ahaztu, kasu gehienetan, senideek, 
beharrezko prestakuntza eta baliabideak falta 
badituzte ere, zaintzaile rola bere gain hartu ohi 
dutela.

EGIA AL DA NAHASMENDU MENTALEK 
EKINTZA BORTITZAK EGITERA 
BULTZATZEN GAITUZTELA? 
Oro har, osasun mentaleko arazoak 
indarkeriarekin lotura estua dutela uste 
dugu, baina sinesmen horrek ez du oinarri 

zientifikorik. 
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Ez da egia nahasmendu mentala duten pertsonak 
mota horretako arazoak ez dituzten pertsonak 
baino oldarkorragoak direnik, ezta ekintza 
bortitzak edo delituak egiteko aukera gehiago 
dituztenik ere. 

Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak 
ez dira arriskutsuak gizartearentzat. Izan ere, 
ohikoagoa da osasun mentaleko arazoak dituzten 
pertsonek erasoak, tratu txarrak eta abusuak 
jasotzeko, ekintza bortitzak egitea baino.

Nahasmendu mentala duten pertsonek gutxitan 
eraso egiten diote beren buruari (suizidioa 
barne), senide edo hurbilekoei; hori gertatzen 
den kasu gehienetan, pertsonak ez du behar duen 
arreta edo laguntza jasotzen. Batzuetan, gainera, 
pertsona horrek edo haren hurbilekoek osasun-
arreta jasotzeko ahaleginak egin dituzte, baina ez 
dute lortu.

Hortaz, funtsezkoa da, osasun-
esparruan, nahasmendu 
mentala duten pertsonen 
tratamenduaren barruan 
banakako segimendu 
jarraituak egitea. 
Esparru sozial eta kulturalean 
garrantzitsua da baita ere 
komunikabideek, osasun 
mentaleko arazoen berri 
ematean, ikuspegi positibo eta 
ez-baztertzailea hartzea.
 
Gertaera bortitzak 
nahasmendu mentalekin 
erlazionatzen baditugu, kasu 
gehienetan, gezurra esaten 
ariko gara eta, horrez gain, 
nahasmendu mentala duten 

pertsonak biolentoak, oldarkorrak direla eta 
modu irrazionalean jokatzen dutela pentsatzen 
jarraituko dugu.

OSASUN MENTALEKO ARAZOAK ETA 
ADIMEN-DESGAITASUNAK GAUZA 
BERA DIRA?
Eskuarki nahastu egiten baditugu ere, zeharo 
desberdinak dira. Osasun mentaleko 

arazoek ez dute loturarik adimen-gaitasun 

txikiagoarekin.
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GALDERA-ERANTZUNAK

ARGI 
UTZ
DEZAGUN...

BIKTIMA EDO BORREROA?
Nahasmendu mental bat izateagatik pertsonak ez dira 
biolentoagoak. Sarri asko, eraso edo jokabide bortitz 
baten egiazko kausak nahastu egiten dira, egileari 
problema psikiatriko bat egotzita; baina beste kausa 
asko egon daitezke jokabide horren atzean:

• Defentsa pertsonaleko egoerak
• Arazo sozioekonomikoak
• Drogak hartzea
• Genero-indarkeria
• Hezkuntzarekin lotutako faktoreak

Zenbait kasutan, ekintza bortitzak gizarteak edo 
osasun-sistemak arreta ez ematearen ondorioa dira.

OMEren arabera, ‘osasuna’, arazo edo 
nahasmendurik ez izatea ez ezik, ongizate fisiko, 

mental eta sozial osoa izatea ere da
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Zergatik hitz 
egiten dugu 

osasun mentalaz 
eta ez 

diagnostikoaz?

Osasun mentala pertsonaren 
ongizatearen alderdi bat da. Denok 
zaindu behar dugu alderdi hori, eta 
adi egon behar dugu arazo bat sortzen 
denean aurre egiteko. 

Osasun mentaleko arazoak faktore genetikoen, 
gizarte-ingurunearen eta bizitako esperientzien 
ondorioz agertzen dira. Ez dute zerikusirik 
ahuleziarekin, eta ez dira pertsonaren erruz 
gertatzen.

Gizartea aldatu egiten da, hazten da eta 
eboluzionatzen du; osasun mentalaren eremuan 
antzeko zerbait gertatzen da. Atzean utzi dugu 
jada osasun mentaleko arazoak kausa biologikoei 
soilik egozteko joera.

Osasun mentaleko arazoak pertsonen bizitzetako 
gertaera bat dira, ez dituzte pertsonak definitzen, 
eta bakoitzaren beharretan arreta jarrita aurre 
egin behar diegu. Diagnostikoak eta etiketak 
alde batera utzi, eta arreta, ahalegina eta fokua 
pertsonaren gaitasun anitzetan jarri behar dugu.

Osasun mentaleko arazoak pertsonen bizitza ‘osoa’ 
direla sinesteari utzi behar diogu. Horren ordez, 
osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonek 
egunero gainditu behar dituzten oztopoetan jar 
dezakegu fokua.

Kontakizunaren ardatz, etiketen ordez, 
pertsonaren gaitasunak badira, pertsona 
horren autonomia eta erantzukizuna sustatuko 
ditugu, gizarteak osasun mentaleko arazoak 
hobeto onartuko ditu eta pertsonari suspertzen 
lagunduko diogu.
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ZERGATIK EGIN BEHAR DUTE LAN HORI 
KAZETARIEK?
Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei, 
begiratu batean, ez zaie osasun-arazorik 
antzematen; esan daiteke ez direla nabarmentzen 
beste guztion artean. Horregatik, osasun 
mentaleko arazoak dituzten pertsonak bereizteko, 
hedabideetan, sarri asko agertzen diren etiketak 
edota diagnostikoak erabiltzen dira.

Etiketatzeko joera horrek gizarteak osasun 
mentalaren gainean dituen aurreiritziak eta 
tabuak indartzen ditu. Eta, horren ondorioz, 
askotan, osasun mentaleko arazoak dituzten 
pertsonek eta haien senideek arazoa isilean 
gordetzea erabakitzen dute; hortaz, gure 
kolektiboa “ikusezina” dela beste guztiontzat.

Gainera, etiketa horien erruz, nahasmendu 
mentala duten pertsonek haien eskubideak beste 
guztion baldintza beretan baliatzeko zailtasun 
gehiago dituzte.  Desberdintasun horrek gizarte-
bazterketa egoera larriak sortzen eta garatzen 
ditu; eta, egoera horretan, zaila da osasun 
mentalak dituzten pertsonak eskubideen subjektu 
gisa ikustea. Ondorioz, ezin dituzte erabili hainbat 
zerbitzu eta ezin dira guztiz gizarteratu.  

Diagnostikoak eta 
etiketak alde batera 

utzi, eta arreta, 
ahalegina eta fokua 

pertsonaren gaitasun 
anitzetan jarri behar 

dugu 
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SALUD 
MENTAL 
ESPAÑA:
Nola lagun 

diezazukegu?

NOR GARA?
Osasun mentaleko arazoak dituzten 

pertsonen eta haien familien Espainiako 

elkarte nagusiak elkartzen dituen 

konfederazia da SALUD MENTAL ESPAÑA. 

1983 urtean sortu zen, duela 35 urte baino 
gehiago, 1964ko abenduaren 24ko Elkarteen 
Legearen arabera.
 
Konfederazioa osatzen duten 19 erakunde 
autonomikoek (federazioak eta probintzia 
bakarreko elkarteak) Espainiako bazter guztietako 
300 erakundetik gora barne hartzen dituzte, hots, 
47.000 elkartekide baino gehiago.
 
SALUD MENTAL ESPAÑA irabazi asmorik 
gabeko eta onura publikoko gizarte-erakundea da.

ZER EGITEN DUGU?
Gure eginkizuna da nahasmendu mentala duten 
pertsonen eta haien senideen bizi-kalitatea 
hobetzen laguntzen duten neurri guztiak 
hartzea, haien eskubideak defendatzea eta osasun 
mentalaren inguruan sortu den mugimendu 
asoziatiboa ordezkatzea. 

Helburu horiek lortzeko, SALUD MENTAL 
ESPAÑA konfederazioak diziplina anitzeko 
ekipo teknikoa du: gizarte-lanean, zientzia 
ekonomikoetan, kazetaritzan, dokumentazioan, 
zuzenbidean, lan-zientzietan, kudeaketan eta 
administrazioan diharduten profesionalak.
 
Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei 
eta haien familiei harrera egiten, babesa ematen, 
autolaguntza, arreta eta ordezkaritza eskaintzen 
dizkien mugimendu bat gara. Nahasmendu 
mentala duten pertsonak artatzeko jarduera 

Kaixo!
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guztietan komunitatean oinarritutako eredua 
aplikatzen dugu eta osasun mentaleko arazoak 
normalizatzea dugu helburu.
 

AHOLKULARITZA BEHAR DUZU  
KOMUNIKAZIO ARLOAN?
Zalantzak argitzeko, kontsultak egiteko edo 
aholkularitza eske, kazetariek eta komunikabideek 
SALUD MENTAL ESPAÑA konfederazioaren 
Komunikazio Sailera jo dezakete, posta 
elektronikoz: 
comunicacion@consaludmental.org 
eta telefonoz 91 507 92 48.

ESKURAGARRI DAUDEN BALIABIDEAK
www.consaludmental.org webgunean, 
komunikatzaileek informazio interesgarria 
aurkituko dute: besteak beste, ‘Con Naturalidad’ 
fitxak (hedabideei zuzendutako osasun mentaleko 
arazoen alderdi ezberdinen gaineko fitxak) edo 
Konfederazioak urtero argitaratzen duen ‘Informe 
sobre el estado de los derechos humanos de las 
personas con trastornos mentales en España’  
txostena.

EZAGUTU GURE  
MUGIMENDU ASOZIATIBOA
Mugimendu asoziatibo eta herritar bat gara, 
19 federazio eta probintzia bakarreko 

elkartetan bildutako 300 erakunde baino 

gehiagoz osatua:

FEAFES Andalucía SALUD MENTAL
Avenida de Italia, 1 Bloque 1 – Local. CP: 41012, 
Sevilla; 954 23 87 81; 
feafesandalucia@feafesandalucia.org; 

www.feafesandalucia.org

 
Federación Salud Mental Aragón
C/ Ciudadela, s/n-Parque de las Delicias- Pabellón 
de Santa Ana. CP: 50017, Zaragoza; 976 53 24 99; 
feafesaragon@hotmail.com; 

www.feafesaragon.blogspot.com

 
AFESA Salud Mental Asturias
C/ Emilio Llaneza 3 y 5. CP: 33011, Oviedo; 985 
11 51 42; administracion@afesasturias.org; 

www.afesasturias.org

 
FEBAFEM BALEARES
C/ de la Rosa, 3º – Casal Ernest Lluch. CP: 07003, 
Palma de Mallorca. (Islas Baleares); 606 34 98 32; 
febafem@gmail.com

 
Federación Salud Mental Canarias
C/ Don Quijote, 36. CP: 38203, San Cristóbal de 
La Laguna (Santa Cruz de Tenerife); 922 63 08 56;  
saludmentalcanarias1@gmail.com 

 
Asociación Cántabra pro salud mental 
(ASCASAM)
C/ Isabel II nº 21, 1º izq. CP: 39002, Santander; 
942 36 41 15; sede@ascasam.org; 

www.ascasam.org

 
Federación Salud Mental Castilla-La 
Mancha
Avenida Río Boladiez, 62 Local A. CP: 45007, 
Toledo; 925 28 43 76 / 925 28 43 60; 
info@feafesclm.com; www.feafesclm.com
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Salud Mental Castilla y León
Plaza Marcos Fernández 2, Oficina F. CP: 47014, 
Valladolid; 983 30 15 09; 
info@saludmentalcyl.org; 

www.saludmentalcyl.org

 
Federació Salut Mental Catalunya 
(FSMC)
Calle Nou de Sant Francesc, 42. CP: 08002, 
Barcelona; 93 272 14 51; 
federacio@salutmental.org; 

www.salutmental.org

 
Asociación Salud Mental Ceuta
Plaza Rafael Gibert 27, Bajo. CP: 51001, Ciudad 
Autónoma de Ceuta; 956 75 73 49; 
acefep@hotmail.com; www.acefep.org

 
FEAFES-SALUD MENTAL 
EXTREMADURA
C/ Molino 6, Apartado de correos 161. CP: 
06400, Don Benito (Badajoz); 924 80 50 77; 
feafesextremadura@yahoo.es; 

www.feafesextremadura.com

 
Saúde Mental FEAFES Galicia
Rúa Belgrado, 1, bajo. CP: 15707, Santiago de 
Compostela (A Coruña); 981 55 43 95; 
info@feafesgalicia.org; 

www.feafesgalicia.org 

 

Federación Salud Mental Madrid
C/ Poeta Esteban de Villegas 12, Bajo Izq. CP: 
28014, Madrid; 91 513 02 43; 
info@saludmentalmadrid.org; 

www.saludmentalmadrid.org

FEAFES Melilla
C/ Isleta de Azucena, portal 2, local 1. CP: 52006, 
Ciudad Autónoma de Melilla; 95 132 70 85 / 
627 11 24 12; amelfem@gmail.com; 

www.feafesmelilla.org

Federación Salud Mental Región de 
Murcia
1º L del Edificio Libertad. C/Poeta Cano Pato, 2. 
CP: 30009, Murcia; 968 23 29 19; 
info@feafesmurcia.com; 

www.feafesmurcia.com

 
Asociación Navarra para la Salud 
Mental (ANASAPS)
Río Alzania kalea, 20 (Atzealdea). PK: 31006, 
Iruñea (Nafarroa); 948 24 86 30; 
anasaps@anasaps.org; www.anasaps.org

 
FEDEAFES
Tres Cruces kalea, 14, Behea-Eskubi. PK: 01400, 
Laudio (Araba); 94 406 94 30; 
fedeafes@fedeafes.org; www.fedeafes.org
 
FEAFES ARFES PRO SALUD MENTAL
C/ Cantabria, 33 – 35. CP: 26004, Logroño (La 
Rioja); 941 23 62 33; direccion@arfes.org; 

www.arfes.org

 
Federació Salut Mental Comunitat 
Valenciana
C/ Cieza, 4, Bajo Izq. CP: 46014, Valencia;  
96 353 50 65; feafescv@gmail.com; 

www.salutmentalcv.org
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Gida
interesgarriak

EAPN GALIZIA (2011) 
‘¿Cómo informar de colectivos en riesgo de 
exclusión? Guía de estilo para periodistas’

FEAFES GALIZIA (2016)
‘Desmontando prejuicios sobre salud mental’

FEDEAFES (2012)
‘Cómo abordar la Salud Mental en los medios de 
comunicación’ 

QUIRAL TXOSTENA (2016)
‘La Comunicación pública sobre salud mental’

OBERTAMENT (2016) 
‘Recomendaciones para informar sobre salud 
mental. Guía de medios’ 
 

EXTREMADURAKO OSASUN ZERBITZUA, 
OSASUN MENTALEKO ZUZENDARIORDETZA  
(2011) 
‘Hacia una salud mental positiva: una guía de 
estilo para medios de comunicación’

UNICEF (2017) 
‘Suicidio. Guía para periodistas. Serie 
Comunicación, Infancia y Adolescencia’ 

Dokumentu horiek guztiak doan eskura ditzakezu 

hemen www.consaludmental.org



SALUD MENTAL ESPAÑA Konfederazioa

C/ Hernández Mas, 20-24. 28053 Madrid
Tel: 91 507 92 48  ·  confederacion@consaludmental.org

 
www.consaludmental.org

Zalantzak dituzu? 
Gai bila zabiltza?

Testigantzak behar dituzu?

 Jar zaitez gurekin harremanetan!

Komunikazio, Irudi eta Gizarte Eragin Saila
91 507 92 48 · comunicacion@consaludmental.org 





Finantzaketa:


