
La Prescripció Social (P.S.) dins l’àmbit de la salut, és un mecanisme a través del qual un professional
juntament amb l’usuari, identifiquen activitats de la comunitat a les quals vincular per tal de millorar la
seva salut i benestar, disminuïnt així el sentiment de soledat, el risc d’aïllament i l’exclusió social.
La P.S. contribueix a fer front a problemes de salut mental, oferint alternatives a la medicalització, no
només des de la prevenció sinó també com una eina d’integració.
L'objectiu principal, és saber el nivell de coneixement de la PS dels nostres equips, posar-ho en valor i
proposar implementar un programa als nostres serveis.

La percepció de tots els professionals, en línies generals és que un ampli ventall d’usuaris, com persones
amb depressió, manca de suport familiar, etc., poden beneficiar-se de la P.S.
Tot això, ens fa pensar que és un bon moment per plantejar-nos utilitzar un programa existent, adaptar-lo
o crear-ne un altre, tenint en compte les necessitats més específiques del nostre col·lectiu i dels nostres
serveis.

Resultats
Obtenint una mostra de N: 49, la majoria pensa que la PS és una metodologia (69,4%), respecte el 51% que
pensa que és una derivació comunitària, i una minoria (22,4%) pensa que és una tècnica. 
Per altra banda, es confirma la importància de la PS alhora de millorar aspectes com els fàrmacs,
l'aïllament social o la situació de risc socioeconòmic dels nostres usuaris i famílies agreujat en època de
pandèmia. El 80% derivarien a TS alhora de realitzar una PS. 

Conclusions

P R E S C R I P C I Ó  S O C I A L  I  S A L U T  M E N T A L

¿ C O N E G U D A  O  D E S C O N E G U D A ?

Introducció

Metodologia
Metodologia quantitativa, amb qüestionari als professionals dels nostres equips.
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