
Is-saħħa mentali u l-faqar 

F’dawn l-aħħar snin is-saħħa mentali qed tingħata iktar importanza fl-aġenda li tiġi diskussa 

fil-pajjiż. Bħala grupp vulnerabbli l-pazjenti li għandhom problema ta’ saħħa mentali jafu 

jsibu ruħhom f’sitwazzjoni ta’ faqar u esklużjoni soċjali.  

Min ikun eskluż soċjalment jista’ jitqies bħala fqir minħabba li m’għandux l-opportunita’ 

biex jipparteċipa bis-sħiħ fil-kommunita’ tiegħu. Teżisti problema ta’ stigma u hemm nuqqas 

ta’ strutturi u servizzi bażiċi fil-kommunita’ li jipprovdu servizz aċċessibli għal pazjenti.  

Minħabba l-istigma assoċjata ma’ pazjenti li għandhom problemi tas-saħħa mentali, ħafna ma 

jirrikorrux għall-għajnuna u għal ċerti servizzi qabel ma jkun tard wisq. Hemm bżonn li l-

istrutturi konċernati jaħdmu flimkien biex jiżviluppaw politika aktar ċara u inklussiva li 

tiġġieled kontra fatturi li jikkawżaw faqar u esklużjoni soċjali f’dan is-settur.  

L-għajnuna hi meħtieġa mingħand il-leġiżlaturi biex jiffurmaw liġijiet u strutturi li jħeġġu l-

inklużjoni.  Dawn filwaqt li jkunu jinkoraġixxu lis-suq tax-xogħol, ma jwarrabx lill-pazjenti 

li għandhom problemi ta’ saħħa mentali u jgħinu lill-għaqdiet li jaħdmu mal-pazjenti biex 

jipprovdu servizz li jagħti kwalita’ ta’ ħajja aħjar. 

Biex wieħed jiżgura kwalita’ ta’ ħajja diċenti u jipprevjeni sitwazzjoni ta’ faqar, l-istrutturi 

tas-soċjeta, li jinkludu dawk legali, edukattivi, u dawk relatati mas-suq tax-xogħol, għandhom 

ikunu aċċessibli għal kull persuna li għandha problema ta’ saħħa mentali. 

Huwa mifhum li l-Liġi dwar is-Saħħa Mentali hija antikwata u qed isir xogħol biex din 

tiġġeded u tirrifletti l-bżonnijiet tal-lum. Bosta nies professjonali fis-settur jeżiġu li tidħol fis-

seħħ liġi ġdida li tikkunsidra u tagħti aktar drittijiet lill-pazjenti. 

Sadanittant, il-Gvern beda jfassal abbozz ta’ liġi dwar is-saħħa mentali bl-iskop li din tidħol 

fis-seħħ lejn l-aħħar ta’ din is-sena inkella fil-bidu tas-sena 2011. 

Fil-fatt f’dawn l-aħħar snin twettqu riformi f’dan is-settur u mistenni li jiddaħħal fis-seħħ is-

servizz ta’ Tim ta’ Emerġenza ta’ Mard Mentali. Dan it-tim  se jkun qed jiffoka fuq persuni li 

jkunu f’sitwazzjoni ta’ kriżi u joffrilhom is-servizzi meħtieġa u essenzjali f’mumenti delikati 

ħafna.  

Fi ftit żmien ieħor, f’Malta se jkun hawn ukoll total ta’ 30 lokalita’ li fihom ikun hemm 

servizzi fil-komunita’ għall-kura tal-mard mentali b’130 professjonist. 

Is-sistemi u l-istrutturi li jindirizzaw il-bżonnijiet tal-pazjenti bi problemi ta’ saħħa mentali 

għandhom jissaħħu u jitjiebu biex b’hekk żgur jiġu evitati sitwazzjonijiet ta’ faqar u 

esklużjoni soċjali 


