
Promoure una vida sana i el 
benestar* 
*OMS: més que absència de malaltia, un estat físic complet, 
benestar mental i social.

Està comprovat que les persones amb discapacitat tenen més 
probabilitats de tenir una salut i un benestar deficients. 
Tanmateix tenen més necessitats sanitàries però menys 
probabilitats de satisfer-les per l’existència de barreres a 
l’accessibilitat, que condueixen a l'exclusió i discriminació 
social. 

Cal formació dels professionals per atendre aquestes 
necessitats.

 
3.1.  Cap persona acompanyada sense suport la cerca del més alt nivell possible de salut, basat en el consen-

timent lliure i informat.

3.2.  Cap persona acompanyada sense empoderament per a l’accés als serveis socials i de salut, als medi-
caments i als tractaments segurs. Suport a la comunitat i a mida.

3.3.  Acompanyar la persona per a que no es vegi privada de la seva llibertat il·legalment o arbitràriament. 
Que l'existència d'una discapacitat no justifiqui l'internament o la retenció involuntària per raons mèdiques i/o el 
tractament sense consentiment.

3.4.  Suport al seguiment terapèutic: remoure les barreres socials i actituds del'entorn.

3.5.  Fomentar els estils de vida saludables i en especial, mantenir la qualitat de vida en la vellesa, i ales situacions 
de vulnerabilitat que pot comportar. Especial atenció a la planificació familiar, la salut sexual i reproductiva i a les 
dones embarassades i els seus fills. Enfortir el suport en la prevenció iel tractament dels trastorns per l'abús de 
substàncies addictives.

3.6.  Detecció i suport a la prevenció de conductes de risc en la conducció de vehicles.

3.7.  Fomentar l'atorgament de poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de la capacitat i incloure-hi el testa-
ment vital.

3.8.  Treballar en xarxa amb tots els professionals, entitats, organismes o plataformes de l’entorn.

3.9.  Oferir formació sobre el paradigma de Nacions Unides dels Drets de les Persones amb Discapacitat.

3.10. Oferta de revisions de salut als professionals de l’entitat. 

 Cobertura al 100% de les baixes laborals dels professionals de l’entitat.

 Comissió de riscos laborals. Mútua d’empresa.

 Implementació de mesures d’higiene, adaptades a cadascuna de les circumstàncies. 

 

14.  Llibertat i seguretat. Directrius del 

Comité

25.  Salut.

26. Habilitació i rehabilitació.

28.  Nivell de vida adequat i protecció 

social.
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Correspondència amb CDPD

Convenció Internacional dels Drets de les 

Persones amb Discapacitat

EN L'ÀMBIT DE LA PRÒPIA ORGANITZACIÓ:
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