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És un servei de suport psicosocial per a les persones amb
problemes de salut mental greu, que es realitza a través d'una
atenció integral en el seu entorn personal, familiar i
comunitari, amb l'objectiu d'afavorir la permanència de les
persones en el domicili per a evitar les institucionalitzacions.

QUÈ ÉS EL SASEM?

ÀREES D´INTERVENCIÓ
- Hàbits de salut.
- Activitats de la vida diària.
- Integració comunitària.

PROGRAMES D'INTERVENCIÓ
- Rehabilitació psicosocial.
- Intervenció en crisi.

QUI SOM?
L'equip del SASEM està compost per:
         - Una psicòloga.
         - Una treballadora social.
         - Una tècnica en integració social.

COM S´HI ACCEDEIX?
L'equip d'Intervenció Social d'Atenció
Primària Bàsica de Serveis Socials
valorarà la idoneïtat del servei i serà la
persona professional de referència qui
derive al SASEM.

A QUI VA DIRIGIT?

Les persones beneficiàries han de tindre entre 18 i 65 anys i
residir a Burjassot. Han de reunir els criteris diagnòstics i de
la definició de trastorn mental greu (TMG) o sospitar
presentar-lo i, a més, presentar diferents graus d'afectació en
l'esfera personal, familiar, social i laboral, que es poden
manifestar en:

Risc d'exclusió social a causa de necessitats en l'àmbit
social i comunitari.

Dificultats de vinculació amb els recursos, tant del seu
propi entorn i comunitat, com de salut mental o
específics d'Atenció Secundària de la Xarxa del Sistema
Públic Valencià de Serveis Socials.

Falta d'autonomia per a prendre decisions i gestionar la
vida personal, familiar i social, de manera que precisen
suport addicional.

Persones sense diagnòstic i tractament previ o que
estan en procés inicial de la malaltia mental i necessiten
orientació i acompanyament als recursos de salut
mental, tant en l'escala individual com familiar.

En general, totes les persones que tinguen la necessitat
de suport relacionada amb un problema greu de salut
mental en qualsevol dels seus moments evolutius.


