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Introducció: 

La cooperació internacional dins de l’àmbit de la salut mental no acostuma està gaire 

estesa ni gaire desenvolupada des de la vessant infermera. Aconseguir establir uns 

objectius dirigits a apropar aquestes dues “voluntats de canvi” poden generar les 

condicions de transferència/recepció de cultures i experiències crítiques; i, 

conseqüentment, les condicions idònies per realitzar un model real de cooperació pel 

desenvolupament.  

Objectiu: 

Definir, arrel de les dues experiències de cooperació internacional en salut mental 

(Perú i Cuba), els objectius claus per genera un model de cooperació d’infermeria de 

salut mental efectiu. 

 Mètodes: 

He realitzat dos viatges d’un mes de durada a dos països en desenvolupament:  

- Al juliol del 2012 a Piura (Perú) al CREMP “centro reposo salut mental de Piura” de 

Sant Joan de Deu. 

- Al juliol de 2013 a La Habana (Cuba) al centre psiquiàtric de Sant Joan de Deu. 

Resultats: 

Hi ha diferències clares en ambdós països (tot i ser els dos centres de Sant Joan de 

Deu), a Perú vaig realitzar més funcions administratives (realització de protocols i 

procediments) i col·laborar en el centre de dia. En Cuba he realitzat més funcions 

assistencials (a aguts i subaguts). 

1. Els objectius definits a Perú van ser: Investigació dirigida a intervenció, 

transferència de coneixement, elaboració de base de documentació i cultura 

d’avaluació de qualitat. 

2. Els objectius definits a Cuba van ser: Major preocupació pels drets dels 

pacients, promoció, prevenció i tractament “in continuum”, estratègies 

orientades als problemes vs. estratègies orientades als diagnòstics, estratègia 

d’Atenció Primària, participació de les famílies (vs. teràpies familiars), 

participació de la comunitat. 

Conclusions: 

La cooperació internacional en infermeria de salut mental és complexa, i son útils 

idees fortes i originals però també son necessàries homes i dones dotats de motivació 

i carisma. 


