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El TERMCAT i el Departament de Salut publiquen 
un diccionari de l’atenció a la salut mental i a les 
addiccions 

 
L’obra conté 264 termes en català, castellà, anglès i francès, i s’ha fet amb 
l’assessorament d’un equip de professionals de la psiquiatria amb la 
intenció de reflectir el model actual d’atenció a les persones amb problemes 
de salut mental. 
_________________________________________________________________ 
 
El Departament de Salut i el TERMCAT acaben de publicar la Terminologia de 
l’atenció a la salut mental i a les addiccions, una obra que recull 264 termes sobre 
l’atenció a les persones amb problemes de salut mental. El diccionari s’ha fet amb 
l’assessorament continuat de diferents professionals de la psiquiatria i amb la 
col·laboració de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. 
 

 
 
La Terminologia de l’atenció a la salut mental i a les addiccions aplega termes de 
diferents àmbits relacionats amb els factors que influeixen en la salut mental de 
les persones i amb els processos assistencials. L’obra es presenta acompanyada 
d’una infografia interactiva en què es destaquen alguns dels termes clau de 
l’àmbit. 
 
En el diccionari es defineixen conceptes d’epidemiologia (com ara determinant 
social de la salut o càrrega de la malaltia); conceptes relatius a la promoció de la 
salut mental i a la prevenció dels trastorns mentals (com ara factor de protecció o 
prescripció social); termes sobre el tractament dels trastorns mentals i els 
processos de rehabilitació i recuperació (com ara acompanyament terapèutic o 
rehabilitació comunitària); termes relacionats amb la reinserció de les persones 
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amb un trastorn mental o una addicció i el seu entorn (com ara estigma o suport 
entre iguals); termes sobre el model d’atenció (com ara continuïtat assistencial o 
desinstitucionalització); termes relatius a l’organització dels serveis de salut 
mental (com ara centre de reducció de danys o unitat d’alta dependència 
psiquiàtrica), i conceptes referits a l’ètica i als aspectes legals entorn de 
l’assistència a les persones amb problemes de salut mental (com ara contenció 
zero o modificació de la capacitat). 
 
L’obra pretén reflectir el model actual d’atenció a les persones amb problemes de 
salut mental, caracteritzat per una atenció integral, integrada i centrada en la 
persona, des d’una perspectiva comunitària, que prioritza l’autodeterminació i 
l’autonomia de les persones i destaca la importància de les xarxes de suport i la 
inclusió social. 
 
El projecte s’emmarca en la col·laboració que, des de fa anys, mantenen el 
TERMCAT i el Departament de Salut, que ha permès la difusió i l’estudi de la 
terminologia relacionada amb les ciències de la salut i la publicació de diversos 
diccionaris, com ara el Diccionari de bioètica o el Lèxic de proves radiològiques, 
per citar només els més recents. 
 
Aquest diccionari forma part de la col·lecció Diccionaris en Línia del web del 
TERMCAT, que actualment ofereix més de 150 títols dedicats a diversos àmbits 
d’especialitat. 
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El TERMCAT és un consorci de la Direcció General de Política Lingüística 
adscrit al Departament de Cultura i format per la Generalitat de Catalunya, 
l’Institut d’Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística, que 
coordina i promou les actuacions terminològiques en llengua catalana. 
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