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Novo site português informa sobre problemas como depressão, stress e ansiedade ou perturbações alimentares
A Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC) lançou um site na Internet direccionado para adolescentes e jovens, que
têm dificuldades em falar sobre problemas de saúde mental.
Com o nome ‘Feliz Mente’, o site foi desenvolvido no âmbito do projecto ‘Educação e sensibilização para a Saúde Mental: um
programa de intervenção escolar para adolescentes e jovens’.
As perturbações mentais nos jovens portugueses têm vindo a aumentar, mas poucas vezes são detectadas ou acompanhadas da
forma mais correcta. Em declarações à agência Lusa, o professor Luís Loureiro explica que este projecto tem como objectivo
“encontrar informação sobre saúde e problemas ou perturbações mentais, destinando-se a adolescentes e jovens que procuram
esclarecer-se acerca dos problemas de saúde mental mais comuns”.
O site “não faz diagnóstico em saúde mental, mas ensina estratégias de acção para a primeira ajuda, caso o problema esteja a
passar com o próprio adolescente ou amigo”. O coordenador científico do projecto adiantou ainda que quem consulta o site fica no
anonimato, o que pode ser uma vantagem porque a maioria não procura ajuda por timidez, receio ou descriminação.
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Os problemas que nos parecem fazer tropeçar ao virar de cada esquina não são as causas, mas os sintomas do nosso verdadeiro
problema, a falta de solidariedade e responsabilidade mútua uns pelos outros. http://responsabilidademutua.blogspot.co.il/search/
label/sociedade
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