COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN SALUT MENTAL
BLUEFIELDS (NICARAGUA)
REGIÓ AUTÒNOMA COSTA CARIB SUR (RACCS). NICARAGUA

EL PROJECTE

Població aproximada: 391.478 habitants
Extensió: 27.260,0 Km2

A l’any 2000 l’Alcaldia de Bluefields, a la Regió Autònoma de la Costa Sud de Nicaragua, fa una
demanda d’ajuda per atendre els problemes de salut mental de la seva població.
Intentant donar resposta a aquesta demanda la Comunitat Terapèutica del Maresme inicia
aquest projecte amb la creació d’un CAPS (centre d’Atenció Psicosocial), únic centre
d’aquestes característiques en tot el país.

Capital : BLUEFIELDS
49.719 habitants
Ciutat Multi ètnica i multilingüe,
(Mestissos, Criolls, Ramas, Miskitos,
Garifunas, Mayagnas)

Nicaragua

Tan el Municipi de Bluefields com la
Regió de la RACSS formen part de les
zones més pobres, aïllades i desfavorides
de tot el país.
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Al llarg dels anys el projecte evoluciona amb la creació de nous recursos que complementen
el CAPS com a eix central d’una xarxa d’atenció a la salut mental.
A partir del 2010 amb la cooperació de l’Ajuntament de Girona (Ciutat agermanada amb
Bluefields) i altres principals institucions de la ciutat que treballen per la salut mental (IAS,
fundació DRISSA, Universitat de Girona) la xarxa d’atenció a la salut mental de Bluefields es
consolida. Aquesta xarxa, reconeguda pel Ministeri de Salut del país, passa a ser d’àmbit
regional (RACCS).

TRETS PRINCIPALS DEL PROJECTE
- Intercanvi continu d’experiències tècniques entre professionals de la salut mental catalans
i professionals dels equips locals de Bluefields. Constants estades i viatges recíprocs de
treball.
- Acompanyament i suport per la implementació d’un model d’atenció comunitari que té
com a eix central a les persones.

XARXA D’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL DE BLUEFIELDS , RACCS
ATENCIÓ

Atenció a tota la població sense distinció de etnia, edat, gènere i/o poder adquisitiu
Centre de dia

Unitat d’Aguts
Hospital Regional:
“Ernesto Sequeira”

Unitat de
desintoxicació
Hospitalària

CAPS
Centre d’atenció psicosocial

Residencia
“Adulto Mayor”

Atenció Ambulatoria:
Salut Mental
Atenció adults i infantil
Addiccions
Violència intrafamiliar i de gènere

CT
Comunidad terapéutica
“campos azules”

Programa de prevenció de les drogues a totes les escoles (Primària i
Secundària) del municipi, i a les principals comunitats rurals.

FORMACIÓ
EN SALUT MENTAL

Brigades
de Salut mental
a les Comunitats

PREVENCIÓ

- A estudiants de l’escola de infermeria de la BICU (Bluefields Indian and Caribbean university)
- A estudiants de Psicologia de la Universitat URACAN (Bluefields).
- Activitats de formació en Salut mental a professionals de la salut del municipi.
Intercanvi d’estudiants de la facultat de infermeria de la Universitat de Girona i l’escola
de infermeria de la BICU (Bluefields Indian and Caribbean University).

Participació en activitats
Comunitàries i de promoció
de la salut mental.

A LA POBLACIÓ

Pròxims propòsits:
Creació d’una Entitat per la inserció laboral de persones ateses a la xarxa d’atenció a la Salut mental de Bluefields

TEXTOS: ANGEL VAZQUEZ NURIA VIHÉ MIREIA MADERN MIQUEL MANTÉ / DISSENY: GEMMA PONT

Programes de radio,
“Hablemos de Salud mental”

SENSIBILITZACIÓ

