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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:  

Sí, presidenta, Irene Triay substitueix Irantzu Fernández. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Sí, Enric Casanova substitueix Carles Bona.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Sra. Presidenta, Josep Ferrà substitueix Miquel Ensenyat.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Passam a l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 3867/21, RGE
núm. 5467/21, RGE núm. 7017/21, RGE núm. 7438/21 i RGE
núm. 11847/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3867/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
pel procediment d’urgència, relativa a salut mental.

4) Proposició no de llei RGE núm. 7438/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a lluita contra l’augment dels trastorns de la
conducta alimentària entre els joves i els adolescents.

Abans de passar al debat de l'ordre del dia, aquesta
presidència informa que mitjançant l'escrit RGE núm.
12899/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, se sol·licita l'ajornament de les proposicions no de llei
RGE núm. 3867/21, relativa a salut mental, i la que té RGE
núm. 7438/21, relativa a la lluita contra l'augment dels trastorns
de la conducta alimentària entre els joves i els adolescents, a
causa de la impossibilitat d'assistir a aquesta sessió la Sra.
Diputada Catalina Pons i Salom, per indisposició.

Per la qual cosa i d'acord amb l'article 78.2 del Reglament
del Parlament es proposa l'alteració de l'ordre del dia en el
sentit d'ajornar les esmentades proposicions no de llei.

Us sembla bé, es podria aprovar per assentiment? Sí.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5463/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Mixt i Socialista, per una
adequada atenció de les persones que pateixen patologia
dual.

En conseqüència, passam al debat de la Proposició no de
llei RGE, núm. 5463/21, presentada pels Grups Parlamentaris
Mixt i Socialista, per l’adequada atenció de les persones que
pateixen patologia dual. Per a la defensa d'aquesta iniciativa,
per part del Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Sanz,
per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en aquest cas duim una
proposta per potenciar l'atenció de la patologia dual. Què és la
patologia dual? Bé, moltes vegades s'han esmentat les
patologies per separat de les addiccions i els trastorns mentals,
i moltes vegades aquestes patologies van associades. 

Llavors, a l'àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, ja al 2019,
es va posar en marxa el Servei de patologia dual el qual disposa
d’especialistes per poder tractar de manera conjunta aquestes
patologies, i aquesta PNL justament va en aquest sentit, que és
fer una adequada atenció d'aquestes patologies.

És per això que duim aquestes propostes d'acord en les
quals s'insta que es reforci la unitat d'hospitalització de pacients
de patologia dual a Can Misses, ja que no es compta amb
suficients llits per a la situació que tenim a hores d'ara; així
també, que s'ampliï el servei d'addiccions, que tampoc no és
capaç d'assolir tota la quantitat de pacients que tenim a les illes
Pitiüses; així com també, al Servei d’infantojuvenil hem vist
que les patologies duals no només afecten els adults, sinó que
també afecten els menors.

Les addiccions, en el cas dels menors, no sempre són de la
mateixa manera que als adults, són addiccions que poden venir
donades d’altres tipus, com poden ser tal vegada els vídeojocs,
i que també tenen associades de vegades un trastorn de
patologia mental i, llavors, que es reforci el Servei
d’infantojuvenil per poder donar atenció a aquest tipus de
pacient ja que seran noves especialitats que seran necessàries
de cada vegada més, per desgràcia. 

Així mateix, també fa falta que el personal d’Urgències
tengui una formació en aquestes patologies perquè, quan una
persona arribi al Servei d’Urgències per aquest tipus de
malaltia, pugui ser atesa.

I, finalment, que les 15 places que hi ha a Mallorca,
almenys una part d’aquestes estiguin reservades per a pacients
de les Pitiüses per poder ser atesos en les mateixes condicions
que els de la resta d’illes. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. També, per a la defensa d’aquesta iniciativa, per
part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Casanova, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, des del Grup Socialista vam
plantejar aquesta iniciativa i jo crec que és una iniciativa que
recull les necessitats de l'Associació de Patologia Dual
d'Eivissa i Formentera, però també jo crec que és una iniciativa
que recull una problemàtica i una necessitat important.

Primer, s’ha de dir que el tractament de patologia dual és un
tractament complex, com ja s'ha explicat aquí, que és un
tractament que necessita que es reforci de manera continuada

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202103867
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107438
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i és un tractament llarg, però també, alhora, i ho explicaré més
endavant, cal que es facin tractaments ràpids davant d'una
possible recaiguda o davant d'un naixement d'una necessitat. 

També hem de dir que aquest tipus de malalties, aquest
tipus de patologies de caràcter dual, requereixen una atenció
molt especialitzada i uns coneixements concrets. Per tant, és
importantíssim fer un seguiment per part de persones que en
tenguin coneixement i, sobretot, també crec que és
importantíssim la necessitat que els cuidadors d'aquestes
persones que tenen patologia dual tinguin eines i sàpiguen com
reaccionar davant d'aquesta necessitat.

Per tant, crec que hem de reconèixer que s'ha avançat en la
creació de la Unitat de patologia dual a Can Misses, però també
necessitem seguir reforçant aquesta atenció, tant als malalts
com a les seves famílies. I nosaltres consideram que tenir cura
del cuidador és fonamental per poder assegurar un
desenvolupament del tractament i reforçar en aquell moment
que fa falta.

La PNL, ja ho han explicat aquí, jo crec que demana tota
una sèrie de punts: reforçar la unitat; avançar en el
desenvolupament del Pla funcional de salut mental, que crec
que és una eina importantíssima; millorar l'atenció primària a
Formentera; reforçar l’infantojuvenil, que crec que és una eina
fonamental, jo crec que ja s'ha vist i, de fet, el president del
Govern ja va dir que davant la pandèmia hi ha hagut un
augment substancial de casos de problemes de salut mental de
caràcter infantil, per tant, s'ha apostat ja des del Govern de
l'Estat per reforçar la psiquiatria infantil i donar sortida; i crear,
sobretot, places a Mallorca per assegurar una sortida i sobretot
formació.

En definitiva, nosaltres amb aquesta PNL el que volem és
millorar la qualitat de vida dels malalts i de les famílies,
accelerar el tractament o la reacció davant del tractament,
millorar l'atenció i, sobretot, millorar la qualitat d'aquesta
atenció, tant a famílies com a cuidadors. I per això els
demanaríem que donassin suport a la PNL.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borràs, per un
temps de cinc minuts.  

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies. Bona tarda, diputats, diputades, presidenta.
Bé, la patologia dual és un tipus de patologia que s'escapa un
poc de les altres alteracions mentals que hi pugui haver. I a  les
darreres dècades aquesta patologia mental, a les darreres
èpoques del darrer quart del segle passat, el que va passar és
que es va normalitzar com la resta de patologies, però una va
escapar i va ser precisament aquesta de la qual avui parlam.

La veritat és que jo abans no havia aprofundit mai en
patologia dual, n’havia sentit parlar, però no sabia exactament
què era; aleshores m'he trobat..., el primer que he fet, com us

vaig dir l'altre dia, ha estat anar a cercar el Pla de salut mental
i, efectivament, al Pla de salut mental tenim un objectiu, que és
l'objectiu general 32, que és Atenció a les addiccions i a la
patologia dual. Com podeu veure, un altre apartat dels
objectius d'aquesta patologia també parla de la patologia de les
addiccions, la qual cosa vol dir que ni tan sols els psiquiatres ni
els plans estratègics de salut mental ho tenen ben integrat, com
una patologia única, sinó que en diuen Atenció a les addiccions
i a la patologia dual.

Amb això vull dir que és una patologia molt difícil, és una
patologia difícil de diagnosticar, encara relativament nova,
perquè no fa gaire que la salut mental ha passat fora dels
psiquiàtrics, i aquestes patologies encara es veuen, sobretot les
addiccions, per moltes raons històriques, encara es veuen com
a patologies que, bé, gent que són de personalidades frágiles,
diguéssim, no es veuen com a una vertadera malaltia cerebral,
diguéssim.

I, per tant, som davant d’un procés que n'hem de tenir cura
i que hem d’intentar que se’n faci un diagnòstic i un tractament
integral. Per això, el més necessari de tot és que s'investigui
molt, perquè hi ha pocs malalts, a Formentera n’hi ha uns 32,
que probablement són més, però que sí es necessita molta
investigació i molta formació; perquè, a més, són uns un tipus
de malalts que tenen molta comorbiditat, comorbiditat vol dir
que tenen, a més d’aquesta patologia dual, que ja són dues
malalties, una malaltia ben reconeguda i una altra que no es
reconeixia fins fa molt poc com a malaltia mental, llavors, a
més, tenen moltes altres patologies, tant mentals com mèdiques,
tenen més processos, tenen el doble de processos neurològics,
processos pneumològics, processos metabòlics, fins i tot
oncològics, el doble que la població general.

Per tant, és una un tipus de malaltia que gasta molts de
recursos i necessitam ser eficients i eficaços. Per tant, des del
Partit Popular donarem suport a aquesta iniciativa.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Martín, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Molt contenta de tornar-los a saludar
després del permís de maternitat, i és especialment interessant
avui ser a aquesta comissió, on parlarem de salut mental, la que
és coneguda com la germana pobra de la sanitat arreu del país.

Especialment interessant aquesta proposta en relació amb
la patologia dual que, efectivament, com ja han comentat
portaveus que m'han precedit, és desconeguda, és  
infradiagnosticada i que genera un impacte emocional molt
important a les persones que ho pateixen i també a les que en
tenen cura, i voldria remarcar que la majoria de vegades són
dones, són dones perquè aquí també s'ha comentat. 

Hi ha un col·lectiu de joves especialment sensible que
pateix aquesta malaltia extraordinàriament complexa, on hi ha
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un trastorn addictiu i un trastorn mental, que són concomitants,
que genera un difícil maneig i on necessitam personal altament
qualificat. D’aquí l'interès i la necessitat de posar en marxa
aquest tipus de serveis, de fer-ho de manera adequada a les
necessitats, per una qüestió d'eficiència en la gestió dels
recursos, però també d'acord amb la prevalença. Així que si
parlam d'Eivissa i Formentera és molt necessària aquesta
posada en marxa d'aquest recurs. 

Des d'Unides Podem li donarem suport, i pensam que
aquesta és la via realment, una major inversió en salut mental,
perquè al final invertim en persones que ho pateixen i ho
pateixen molt, en aquelles que en tenen cura, que també tenen
una càrrega molt pesada damunt les seves esquenes, i que és
l'obligació no només d'aquest govern sinó des d'aquest
parlament també alçar la veu i que sàpiguen que no estan totes
soles.

Així que nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa.
Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez, per un màxim de cinc
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tothom. En primer...,
en primer o segon lloc, és igual, va molt vinculat, -benvinguda
de bell no, Sra. Martín, a la comissió i..., bé, a la reincorporació
a la comissió, vostè ja era a la comissió, evidentment-, i el
millor desig que la Sra. Diputada companya Lina Pons no sigui
una cosa important que l’hagi impedida ser aquí, aportar -i això
sí que ho lament- dos debats, dues proposicions no de llei prou
vinculades amb el tema d'avui, que és tremendament transversal
i atomitzat, que és el tema de la salut mental a la diversitat de
situacions i d'assolir una actuació conjunta diferent,
multidisciplinar a diferents àmbits.

Però sobretot volia fer una sèrie de reflexions, jo ja els dic,
com no pot ser d'una altra manera, que hi donarem suport. 

I dic que no pot ser d'una altra manera perquè va un poc en
la línia de totes les propostes que duim els diferents diputats i
grups parlamentaris a aquesta comissió d'avui, que és
incrementar, millorar i donar una resposta efectiva i amb
equitat. I dic equitat perquè vull esmentar unes reflexions que
ens duen les diferents proposicions no de llei, però
concretament a l'àmbit de la salut mental, que és el moment de
debat, és que es parla precisament de dues illes que no tenen els
recursos suficients, no els té ni l'illa de Mallorca amb l’hospital
de referència, ni manco els tenen els hospitals de Can Misses,
d'Eivissa, i l'Hospital de Formentera. Per tant, crec que això és
una cosa que ens ha de fer reflexionar a tot l'àmbit la resposta
de la salut pública que ha de donar als diferents serveis. 

Per altra banda, i vull que s'ho prenguin vostès en positiu,
però és una reflexió que no ens passa al nostre grup
parlamentari, parlen en infinitiu, que bé, “donar suport a...”, és
molt explícit que es parli en infinitiu, no en infinitiu i gerundi,

“no a seguir reforçant, a seguir ampliant o a seguir...”, sinó que
es fa palesa una mancança important, i dic una manca important
perquè es detecta que és insuficient el servei, no he dit
deficient, he dit insuficient, i, per tant, crec que és important
aquesta reflexió per dues oportunitats: una, immediata i a curt
termini, els pressuposts, esmenes, esmenes a negociar, esmenes
a no vetar  i esmenes a parlar en aquesta línia, que crec que tots
els grups parlamentaris en salut mental, 
més o manco, hem anunciat i no donarem sorpreses a la
conselleria ni a la consellera d'Hisenda i Pressuposts que van en
aquesta línia d'incrementar, de millorar personal, recursos,
materials i territorialitat. 

I per l’altra banda, en el 2022 hi ha l'oportunitat d'establir,
perquè vens al 2023 i es comença a treballar..., perdó, el 2022,
es comença a treballar en el 2022 el Pla de salut mental, 2023
cap endavant.

Per tant, són dos reptes on aquesta proposició no de llei i les
que vendran després, que crec que totes les presentades avui
aquí i ben segur que les que presenten a la propera reunió de la
comissió, a la propera sessió, van en una línia del màxim
consens d'aquesta comissió de Salut.

Per tant, reiter que des del nostre grup parlamentari, com no
pot ser d'una altra manera i perquè som prou coherents i
compleixen les inquietuds i els objectius que també el nostre
grup parlamentari Ciutadans té, li donarem suport. 

Vull acabar i dir que el tema de salut mental ha estat, i es fa
palès als diferents Diaris de Sessions i a l’ordre del dia
d'aquesta comissió, com a un tema important 2019, 2020, 2021
i ben cert que també ho serà fins a finals d’aquesta legislatura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ferrà, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta, no en farem ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la
Sra. Ribas, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes a los diputados y
diputadas que forman parte de esta comisión. Nosotros estamos
a favor de esta iniciativa porque todo lo que conlleve mejorar
la atención de los ciudadanos en lo que es importante, como es
precisamente las afecciones que puedan tener o patologías que
puedan tener en sus vidas, y también está, en el caso de la
patología dual, es necesario que los servicios públicos den una
respuesta precisamente a este tipo de necesidades que tienen
estas personas y sus familias. 
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Precisamente VOX, ya en el Congreso de los Diputados,
solicitó alguna iniciativa con algún tipo de estas adicciones,
como, por ejemplo, la adicción al juego que puedan tener
muchos jóvenes, nosotros ya solicitamos que el Gobierno
pusiera en marcha un teléfono gratuito para que los jóvenes
pudieran pues contactar con ese teléfono y pedir ayuda en caso
de que no se atrevan, o no puedan hacerlo en su entorno
familiar o en el entorno más cercano.

En fin, estas iniciativas que aquí se plantean son para
nosotros bienvenidas.

Sólo tengo una objeción, en el punto quinto, cuando se dice
que “de las 15 plazas que  hay de la Unidad de Ingreso
Voluntario se reserven, como mínimo, 4 para pacientes de Ibiza
y Formentera”, yo, así como está redactado, significaria que,
bueno, pues se podrían ocupar 11 por otras islas y 4 siempre
estarían vacantes por si alguien de Ibiza y Formentera quiere
ingresar. Tal vez sea un poco, pues, desperdiciar ese recurso,
en caso de que no se lleguen a cubrir las 4 plazas se deberían
poder utilizar para personas de otras islas. Otra cosa sería que
fueran preferentemente asignadas a personas de Ibiza y
Formentera, pero siempre y cuando exista esa demanda y estén
cubiertas. En otro caso no lo veo muy claro.

Por tanto, si no cambian este punto quinto y lo quieren dejar
tal y como está, yo me abstendría. Les propongo esta enmienda
in voce para que quede redactado de forma que sea que "como
mínimo 4 de éstas se reserven, preferentemente, para pacientes
de Ibiza y Formentera", y de esta forma evitaríamos un
desperdicio de los recursos públicos, en caso de que no
estuvieran ocupadas.

Nada más. Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara en torn de contradiccions al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Sanz, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Bé, vull agrair el suport dels grups, en tot el que s'ha dit sí
que és cert que la salut mental és, com ha dit la diputada de
Podem, la germana petita moltes vegades en els pressuposts de
salut i sí que és cert que s'hauria d'incrementar i és per això que
l'objectiu d'aquesta PNL subjacent és que s'augmentin els
recursos en salut mental per a totes les coses que són.

Respecte de la resta d’aportacions que s'han fet, el Pla de
salut mental -com han dit des de Ciutadans- per al 2023,
esperem que sigui una realitat que aquest pla de salut mental
estigui enllestit perquè és necessari.

I també, respecte de l'esmena que ha plantejat el Grup
VOX, entenem que justament com estava redactat es referia a
aquesta situació, perquè no ha de ser que cap illa estigui per
damunt d’una altra i, llavors, si és necessari fer una
“reredacció” d'aquest punt perquè es pugui incloure que hi hagi
una preferència per als pacients, però que no quedin aquests
llits buits, òbviament, s'acceptaria, perquè l'objectiu el tenim

clar i és que la patologia dual necessita que sigui atesa per a
tots els pacients de totes les illes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Casanova per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Gràcies, presidenta. Jo volia fer un parell de
puntualitzacions. Jo volia dir a la Sra. Borrás que, vostè
mateixa ho ha dit, és una patologia nova, una patologia única
i una patologia complexa, que fins i tot és complexa de
diagnosticar. Per tant, és molt més important..., és el que
intentava..., posi’s a la pell de les famílies, és a dir, una família
que ha de tractar amb una persona que té una patologia dual
està totalment perduda, ara seguirem parlant d'aquest tema, i
això és molt més. Per això, la importància d'aquesta PNL.

En aquesta PNL el que es demana són recursos: u, per
poder actuar ràpidament, per poder donar formació, per poder
donar instrucció; i, dos, per donar sortida perquè, és clar, el
problema d'Eivissa i Formentera, encara que en paper són dues
illes unides per una “i” a la realitat no són dues illes unides per
una “i” i, per tant, els tractaments que són llargs i són pesats i
són molt complicat, moltes vegades resulten molt més
dificultosos per a les famílies, i això va al tema de l'esmena in
voce, que el que volia dir és que està posat “com a mínim 4
d'aquestes” perquè a Eivissa i Formentera hem de donar una
sortida, perquè no n’hi ha cap altra, i tenim una unitat a Can
Misses que intenta atendre, però no dona solució.

Per tant, jo crec que podem acceptar l'esmena in voce que
ha fet, la transacció, posar que “es reservin, preferentment, per
a pacients d'Eivissa i Formentera” si a la Sra. Ribas li sembla
bé, posem aquí després de reservin, que “reservin
preferentment per a pacients d'Eivissa i Formentera”, i així ja
podem aprovar-ho.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, acabat el debat, entenc que podem aprovar per
assentiment aquesta proposició no de llei amb la incorporació
de l'esmena?

D’acord. En conseqüència, quedaria aprovada la proposició
no de llei

3) Proposició no de llei RGE núm. 7017/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa als protocols de Trastorns de
Conducta Alimentària.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7017/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa als protocols de
trastorns de conducta alimentària. Per a la seva defensa té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Casanova, per un temps màxim de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107017


1196 SALUT / Núm. 68 / 24 de novembre de 2021 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Tornem a parlar del mateix
tema, aquesta PNL també està redactada en clau d’alleujar la
càrrega emocional que tenen les famílies davant d'un trastorn
alimentari, perquè, malgrat es diguin trastorns de conducta
alimentària, al final són trastorns de caràcter mental.

Això què fa? Que davant d'un problema com és un trastorn
de conducta alimentària moltes vegades les famílies no saben
per on tirar, i són uns trastorns que, per les seves
característiques, són molt llargs, en què el tractament ha de ser
permanent durant molt de temps, moltes vegades durant molts,
molts d'anys, i aquest tipus de patologia té tendència a la
cronificació, si no s'atén ràpidament es cronifica amb una
rapidesa molt important, perquè moltes vegades els trastorns de
conducta alimentària estan encoberts per altres coses, i sí que
s'ha detectat que l’edat d'inici dels trastorns de conducta
alimentària era al voltant dels 14, 15 anys, i ara abaixa al
voltant dels 11, 12 anys, on comencen els casos greus.

Ha augmentat moltíssim el nombre de casos a partir del
2019, a partir del confinament, perquè també moltes vegades
la detecció és complicada perquè s'associa a processos
d'angoixa, processos d'ansietat, processos depressius.

I el que es demana en aquesta PNL és establir protocols de
detecció ràpida, establir una atenció especialitzada al
PAETCA, que doni una solució ràpida inicial a través del que
nosaltres hem plantejat aquí en el punt 3, que és realitzar
cribratges ràpids, malgrat siguin telefònics, que permetin
diagnosticar i eliminar altres patologies que puguin estar
encobertes, ja que moltes vegades un trastorn alimentari pot
encobrir un TOC, o al revés, i facilitar aquest...

I sobretot -i en això vull recollir el guant al representant de
Ciudadanos- és que a la zona d'Eivissa i Formentera el tema del
tractament de conducta alimentària ha estat prou deficitari i
necessita implementar diferents aspectes per donar respostes
ràpides, perquè el problema que tenien és que les famílies,
primer, un trastorn de conducta alimentària no està acceptat
socialment, les mateixes famílies no accepten socialment que
tenen fills amb trastorns de conducta alimentària i resulta difícil
moltes vegades convèncer la família que tenen un fill amb
trastorn de conducta alimentària, i, a més a més, l'angoixa, i ara
què, i ara on vaig?

I, a més a més, si centralitzen tots els serveis a l'illa de
Mallorca, aquests tractaments generen un trencament de la
unitat familiar moltes vegades, perquè una part de la família
s'ha de traslladar a l'illa de Mallorca per seguir el tractament i
romp, impedeix seguir treballant, impedeix una activitat
econòmica que permeti sostenir les famílies, i tot això fa que
sigui molt més complicat.

En definitiva, jo els demanaria el suport a aquesta
proposició no de llei, que tracta d'establir protocols d'atenció
ràpida i protocols de detecció ràpida, amb formació en
diferents aspectes, la major part de trastorns es detecten a
l'àmbit escolar i s'ha de fer molta formació a l'àmbit escolar per
poder fer deteccions ràpides, i així donar una solució ràpida
abans que es cronifiqui. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. També, per a la defensa d'aquesta proposició no de
llei té la paraula, per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Martín, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:  

Gràcies, presidenta. Els trastorns de conducta alimentària
han de menester un abordatge multidimensional i
multidisciplinar i necessitam professionals extraordinàriament
formats, però també necessitam rompre l'estigma, les barreres
que tenim a la societat per poder parlar d'aquestes situacions. 

Ens poden dir o podem parlar amb mares i pares que ens
diguin: “bé, idò tenc un fill que és diabètic”, d’acord, és una
patologia crònica, poques vegades et diran: “és que té una
esquizofrènia”, “és que té una bulímia”, “és que passa per una
anorèxia”, d'això no se'n parla i com que no se'n parla, no es
veu i com que no es veu, no s'aborda, i en trastorns de conducta
alimentària és molt important arribar prest, perquè una vegada
que es cronifica la situació fins i tot hi ha un risc vital per a la
persona que ho pateix, que majoritàriament són dones, però que
també hem de recordar que hi ha homes que venen afectats per
aquesta situació.

Llavors, saber-ne, parlar-ne, abordar-ho amb un diagnòstic
precoç i sobretot amb prevenció, perquè cada trastorn que
evitem és una persona i una família que manco patirà.

Llavors, pensam que amb aquesta iniciativa, ja l'ha
explicada detalladament Enric, el portaveu del Partit Socialista,
però crec que és molt important reforçar que hem de menester
tractaments diferenciats a cadascuna de les Illes, en funció de
la prevalença que tenim de cada una de les de les situacions,
parlam d'Eivissa i Formentera de Menorca; hem d'adaptar els
recursos, especialment a cada una de les Illes, per una qüestió
d'equitat, d'accessibilitat a la salut, i hem de tenir en compte
que, efectivament, haver de venir a Mallorca per rebre segons
quin tipus de tractament no és que sigui costós en termes
econòmics, que ho és, però hem de veure també els perjudicis
que suposen a cada una de les famílies, a cada un dels pacients,
haver de traslladar-se, el desarrelament que es pot produir amb
un tractament que pugui ser llarg, que sigui cronificat. 

Llavors, en aquest sentit, presentam aquesta proposta la
qual entenem que pot ser de consens per la majoria dels grups
i quedarem a l'espera de qualsevol tipus de proposta que es
pugui plantejar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Igualment, per a la defensa d'aquesta iniciativa, té
la paraula, per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TUGORES:

Gràcies, Sra. Presidenta, no en faré ús. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Obrirem ara un torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borràs, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, probablement abans no m’he sabut
expressar bé, però en cap moment no he pensat que no fos
important, ni complexa la patologia dual, exactament igual que
la patologia de trastorn de la conducta alimentària. I tornam al
mateix que vaig dir aquell dia, que vaig parlar del Pla de salut
mental, he tornat al Pla de salut mental i tenim dos objectius: el
81, que diu “establir un model d'atenció nou a les persones
afectades d'un trastorn alimentari, a totes les edats a les Illes
Balears”, i l'objectiu 82 és “revisar els programes d'atenció als
trastorns de la conducta alimentària”.

I com a indicadors, que era el que jo demanava i sempre
deman i és avaluar i saber quins indicadors i què passa? Que si
fem plans i no els avaluam, no sabem com millorar. Tenim
existència de l'equip, o sigui, configurar equips funcionals de
caràcter multidisciplinar i l'indicador era l'existència de l'equip.
Difondre el programa de revisar el programa d'atenció als
trastorns de conducta alimentària, era “difondre el programa,
creació d'un protocol de derivació, número d'activitats
formatives als professionals, cobertura respecte dels pacients
esperats i nombre de reunions amb associacions”. Perquè un
d'aquests adjectius deia que s'havien de dur a terme
coordinacions amb altres instruccions, com educació, serveis
socials, protecció de menors sobre l'abordatge integral dels
trastorns de la conducta alimentària. 

Sabem que són uns trastorns, que són unes malalties molt
complexes, que són malalties que després d'aquesta pandèmia
han pujat una barbaritat, que són súper complexes, la tercera
malaltia crònica més comuna entre els adolescents. I que,
probablement, com deia Napoleó, l’educació comença 20 anys
abans del naixement i probablement en aquesta patologia hi
tenim molt a veure els adults a l'hora de no saber dirigir els
nostres adolescents.

Després d'haver llegit els objectius del pla estratègic, tenc
dubtes en reforçar i modificar el programa d'atenció
especialitzada per facilitar una millora en la qualitat del Servei
de Salut en la detecció d'aquest tipus de patologia, quan diem
“reforçar i modificar”, no sé a què es refereix, modificar, no sé
què, reforçar sí, sempre, però modificar, no ho acab d'entendre
molt bé. 

I després, a la segona, que diu “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar uns
protocols d'actuació ràpida”, si encara no tenim aprovats i
encara no tenim protocols d'actuació normal, i els demanam ja
que facin un protocol d'actuació ràpida, no sé.., també tenc
dubtes.

A la tercera i a la quarta, sense cap dubte els donaria suport,
però demanaria votació separada, perquè a la primera i a la
segona m'abstindria, no seria capaç de dir que no, perquè crec

que és una patologia que l'hem d'afrontar i que, com ha dit la
Sra. Martín, n'hem de parlar, l'hem d'afrontar i l'hem de tractar. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Jo fins que no ha fet la reflexió la
diputada Borrás, és que no hi havia prestat atenció, però ha
creat vostè una reflexió sobre el tema d'aquest servei, que tal
vegada de les intervencions que facin vostès, que han elaborat
la proposició no de llei, tal volta, no dic que ens convencin, jo
anava a dir-los dir que incorpora el discurs que he fet abans, la
intervenció, perquè les trob molt vinculades, de fet, està
vinculat a l'exposició de motius de la proposició no de llei que
Ciutadans du aquí, i ara amb això del programa d'atenció, és
ver que no el conec específicament, no vénc de l'àmbit sanitari,
però tampoc no he vist durant les sessions d'aquesta comissió
que s'hagi qüestionat, o a la compareixença de la consellera,
aquest servei. 

Per tant, sí que agrairé que, si vostès volen, en el seu torn de
rèplica, puguin aprofundir un poquet més en argumentar el que
la diputada Borrás ha plantejat, perquè ens reforçarà a nosaltres
el convenciment de donar-li suport.

El protocol ràpid, jo entenc que és quasi reforçar que el
protocol sigui el més immediat i més eficaç, jo ho entenc així,
però si vostès consideren que s'ha de donar una explicació
millor, jo sí que ho consideren, ho agrairé. 

Vull incorporar el mateix que he dit abans, l'equitat. Vostès
aquí fan específicament, al quart punt, una incidència, on diuen
desenvolupar protocols, però, de fet, de la intervenció prèvia i
d’aquesta, jo crec que és implementar, implementar els
protocols d'atenció a aquest servei, que, pel que ha dit el Sr.
Casanova, evidentment, jo no sé si existeix, evidentment, el
pauta l'actuació d’Atenció Primària i hospitalització quan arriba
a urgències un trastorn a l'àrea de psiquiatria, o a l'àrea
d'Atenció Primària; protocol n’hi ha d'haver, ara, que sigui
format, especialitzat i el suport d'infermeria, del facultatiu, tenc
la sensació que no.

Per tant, jo crec que s'ha d'implementar, tot i que no faré
cap esmena in voce a quan diu “desenvolupar”. Però jo he
entès, i les nostres esmenes i línia de seguiment de les
actuacions que faci el Govern, és veure si s'ha implementat amb
les condicions, no només d'equitat, sinó suficientment perquè
sigui eficaç l'atenció. Sobretot perquè parlam d'un col·lectiu
molt vulnerable i no per una qüestió socioeconòmica, sinó per
una qüestió de perfils, que són: infants, adolescents i joves, i,
per tant, del vincle familiar que ha de suportar aquesta situació. 

No oblidem tampoc que la pandèmia ha agreujat molt més
la situació, però moltíssim més, perquè estar dins la casa amb
unes restriccions, sobretot ha creat molta angoixa per la no
presencialitat, perquè els serveis s'han hagut de dedicar a salvar
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vides i a atendre les consultes i l'hospitalització per a pacients
COVID, per tant, els casos han augmentat. Si féssim un estudi
realment sociològic, un estudi estadístic de quina ha estat
l'evolució, jo crec que s'ha agreujat. Per tant, nosaltres
consideram això una prioritat.

I com que es troba vinculada a la que he dit abans i a la que
vendrà després, nosaltres no podem fer altra cosa, el nostre
grup parlamentari, que donar suport. Agraïm que vostès puguin
aprofundir un poc més en els arguments que la diputada Borrás
els ha demanat, que jo no crec que només ens aporti a nosaltres
informació, l’aportarà a aquesta comissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta.  Nuestro grupo, bueno, nuestra
formación tiene, como saben, representación en otros
parlamentos autonómicos y allí ya hemos presentado en otras
ocasiones iniciativas en este sentido, porque realmente nos
preocupa la situación que se está viviendo en relación a este
tipo de trastornos.

Los trastornos de conducta alimentaria han adquirido una
gran relevancia socio-sanitaria en las últimas décadas por su
complicidad, su gravedad y dificultad para poder establecer un
diagnóstico en todas sus dimensiones. Se trata de una patología
multifactorial, donde intervienen factores biológicos,
familiares, factores genéticos y socioculturales que
principalmente afectan, además, a los niños, a los adolescentes
y a los jóvenes. Sin el tratamiento adecuado adquieren, además,
un curso crónico e incapacitante.

En las últimas décadas se han multiplicado por cinco los
casos de trastorno de la conducta alimentaria y los pacientes
por anorexia nerviosa están en alto riesgo para su propia salud
y seguridad, y tienen el más alto índice de mortalidad entre
todos los trastornos mentales, su estado físico y su conducta
suicida contribuyen a este alto riesgo. 

Por todo esto, nosotros no podemos..., como no puede ser
de otra forma, estamos a favor de esta iniciativa y votaremos a
favor de todos esos puntos, porque entiendo que todos y cada
uno de estos puntos lo que pretenden es mejorar la atención que
van a recibir. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Gracias. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr.
Sanz, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com s’ha expressat per la resta
de portaveus, òbviament hi ha, per a la majoria, un problema
amb aquest tipus de trastorns, perquè, a més, la pandèmia ha

agreujat aquest tipus de trastorns, s’han augmentat els casos en
un 20% i tots els casos que hi havia, la gran majoria, han sofert
un empitjorament justament per la dificultat d’accés.

Respecte del que s’ha plantejat per part del Grup Popular,
dels dos primers punts, sí que li voldria dir, Sra. Borrás, que,
sincerament, el que fa falta és que sigui el més àgil possible.
Des del nostre grup sí que donarem suport a aquests punts,
perquè crec que el sentit d’aquests dos punts és justament que
sigui el més àgil i que existeixin protocols per poder-ho fer més
àgil, perquè com més prompte es pot detectar una patologia,
més prompte es pot tractar, i més d'aquest tipus, que, com
també s'ha dit per la resta de grups, afecten d'una manera molt
important la vida de les famílies i, fins i tot, poden afectar la
vida de manera que poden acabar en un trastorn de suïcidi.

Llavors, donarem suport òbviament a aquesta proposta i
esperem que sigui aprovada per tota la resta de grups. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara el torn de contradiccions, per tant,
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Casanova, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, donar les
gràcies a tots els grups per donar suport a la iniciativa, crec que
és una iniciativa en positiu. I jo li volia dir a la Sra. Borrás que
aquesta iniciativa està redactada, precisament, per millorar i
canviar les coses. 

A l’exposició de motius, ja al darrer paràgraf posa que a
Eivissa i a Formentera, i a Menorca, no existeixen especialistes.
El gran problema que tenim és, moltes vegades, el problema de
derivació. I, quan parl de reforçar i modificar el programa és,
primer, reforçar-lo i demanar un augment de personal, que és
necessari, augmentar i implementar el personal necessari, i
modificar el que hi ha fins ara en implementar el que després es
demana en el punt 3, en el punt 3 demano implementar un
cribratge. Per tant, s'ha de modificar el protocol conforme es fa
fins ara, ara no hi ha una persona de cribratge.

I respecte del punt... quan parlem de protocols ràpids,
protocols ràpids de derivació.  Quin és el problema? El
problema que s'ha detectat, almenys el problema que s'ha
detectat per part del Servei de Salut i per part de les entitats que
hi treballen, és que, per una banda, moltes vegades es va a
Atenció Primària i a Atenció Primària es consulta amb un
especialista i fa falta derivar, ràpidament, davant d'una sospita,
que es pugui arribar a un punt on l'equip multidisciplinar del
qual li he parlat abans, pugui fer aquest cribratge inicial i digui:
idò sí, és un trastorn de conducta alimentària o no, o és una
vigorèxia o no és una vigorèxia, o és una anorèxia, o és un
TOC, o el que sigui.

Per tant, el que demanem és, per una banda, augmentar el
personal per facilitar que es pugui atendre més ràpidament i,
per una altra banda, modificar la manera d'actuar fins ara per
facilitar que els casos arribin ràpidament a la unitat concreta. El
problema..., quan hi ha una unitat de trastorns de conducta
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alimentària on s'hi pot accedir, és fàcil diagnosticar més
ràpidament, però a Eivissa i Formentera no n’hi ha, a Menorca
no n’hi ha. Per tant, quan es va a Atenció Primària, moltes
vegades es deriven a altres especialistes “abans de”.

I també vull dir que si tinguéssim aquest punt de cribratge,
igual que es fa als hospitals, (...) si tinguéssim aquest punt de
cribratge, moltes vegades des de les entitats que treballen en el
tema, i sobretot, i això crec que ho hem d'agrair, des dels
departaments d'orientació acadèmica que, als centres escolars
és on es detecten majoritàriament els trastorns alimentaris, es
podria treballar més ràpidament i de manera més eficaç.

Per tant, el que es demana al punt 1 és reforçar el servei i
modificar els protocols existents per fer-los més ràpids i més
àgils. I en el punt 2 el que es demana és desenvolupar uns
protocols de derivació, de derivació, per facilitar la rapidesa.

En definitiva, del que es tracta és, ja li ho hem dit, de
detectar prompte i detectar el més acuradament possible. Res
més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon el torn del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Martín, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. I gràcies als grups pel suport a la
iniciativa. Jo crec que seria important que, ben igual que a
l'altra proposta anterior hem arribat a un consens, que
intentéssim arribar a un consens amb aquesta, si els sembla bé.

En els punts 1 i 2, que són els que sembla que hi hauria una
mica, bé, de desacord o manca de confluència, el 2, crec que és
molt clar i ho hem expressat diferents portaveus a les nostres
intervencions, tant proposants com no proposants: el temps
d'actuació, detecció, diagnòstic i derivació en aquest tipus de
pacients costa vides i costa patiment, tant de les persones
afectades directament com de les persones que en tenen cura.
I jo crec que això és important, tenir protocols àgils és:
protocols acurats, basats en evidència científica, etc., però
sobretot que també siguin àgils, una vegada que hagin estat
validats i es facin les coses com correspon a la situació de cada
pacient i familiar.

En el primer punt, efectivament, el que demanam és
reforçar amb professionals qualificats, com hem comentat
abans, són situacions extremadament complexes i s'han de
saber atendre; i modificar el programa d'actuació especialitzada
del TCA. Vegem, si en lloc de modificar..., realment, el que
nosaltres proposam és que s'actualitzin, que aquests protocols
es vagin adequant, es vagin actualitzant, i per ventura aquesta
seria una via d'enteniment, si així ho troben la resta de
portaveus. Vegem que no sigui per una paraula o dues, que no
arribem a un consens entre els diferents grups, si els sembla bé.

Si pogués anar bé aquest terme, per exemple, per la nostra
banda ho veuríem bé, jo entenc que els companys també em
diuen tots que sí, si ho volen pensar un segon, o si la presidenta

ens dona un moment per fer un recés, però bé, jo faig aquesta
proposta de cara a un major enteniment entre tots els grups i
que pogués sortir per unanimitat.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí, si us sembla bé, com que hi ha el punt 1 i el punt 2, que
són els que han generat una mica de dubte, us donam uns
minuts i quan ho tengueu tancat, recomençam la sessió.

Entesos, idò, si vol acabar, Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Sí, simplement quedaria redactat el primer punt, en el segon
no hi hauria canvi, hem fet una justificació del per què del
redactat, i el primer seria: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a reforçar i actualitzar el
programa d'atenció especialitzada per facilitar una millora en
la qualitat del Servei de salut i l'atenció en aquests tipus de
patologies”. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

“Adequar”? Adequar. Idò: “a reforçar i adequar el
programa d'atenció especialitzada”. I si tothom hi està d'acord,
aquest podria ser el consens, i podríem..., jo crec que també és
important que el missatge arribi a les famílies i a les persones
afectades que som capaços de treballar en conjunt.

I agrair, una vegada més, el suport dels portaveus aquí
presents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, si us sembla bé, acabat el debat, passaríem...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, m'ha dit que no volia parlar.

Si us sembla bé, acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei amb RGE núm. 7017/21. A veure, es
podria donar aprovada per assentiment, amb la incorporació del
terme “adequar” en el punt 1? Sí? Idò, en conseqüència,
quedaria aprovada la proposició no de llei.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

5) Proposició no de llei RGE núm. 11847/21, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, relativa a atenció i assistència a la salut mental.

EL SR. PRESIDENT: 

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 11847/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
pel procediment d'urgència, relativa a atenció i assistència a la
salut mental. Per a la seva defensa té la paraula per part del
Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Gómez, per un temps de
cinc minuts.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president. Jo no és que vulgui fer proselitisme de
la meva proposició no de llei perquè, si és així, el faria, ho
hagués dit al començament de tot els que vostès han presentat,
però sí volia fer una reflexió i és que una passa important que
donam en aquesta Comissió de Salut i que recollim tots en els
darrers punts de treballar o instar el Govern a sensibilitzar i
conscienciar la població general per a les diferents actuacions
dels trastorns que hem esmentat abans, o els que esmentaré
aquí, el més transversal a l'àmbit de la salut mental, una passa
d’unanimitat i traslladar la unanimitat dels grups parlamentaris
en aquest tipus d'iniciatives, és sens dubte materialitzar aquest
tipus d'iniciativa, implícitament i explícitament.

Per tant, és això, ja és un argument algun dels punts que he
plantejat.

Mirin, nosaltres vàrem presentar per via d’urgència aquesta
proposició no de llei, en el mes d'octubre, perquè el context que
ens preocupava és pandèmia, l'experiència de la pandèmia, la
previsió de la postpandèmia que, en aquell moment, tot i que
només fa un mes pensàvem que no hi hauria aquests repunts,
per tant aquesta elasticitat que té la postpandèmia ens fa incidir
en situacions que són agreujades en un col·lectiu, com deia
abans, infantil i juvenil, especialment dels adolescents i, per
tant, de les famílies.

I vostès veuran que aquesta proposició no de llei en els seus
punts és molt complementària a les iniciatives que altres grups
parlamentaris han plantejat, de fet, aquest Parlament, aquesta
comissió va treure endavant, el dia 29 de maig, una proposició
no de llei en la línia de la prevenció i sobretot l’abordatge de
les temptatives del suïcidi.

I aquest Parlament va donar un mandat, va traslladar una
petició al Govern de les Illes Balears, a diferents departaments,
precisament per abordar aquesta situació, amb la qual cosa crec
que amb sis mesos, evidentment, la situació no l’ha pogut
desenvolupar encara, però que és una motxilla que ens enduem
per a l’execució en el 2022.

Concretament aquesta iniciativa que els plantejo avui i que
desitjaria que fos per unanimitat, també, de tots els grups
parlamentaris, amb les transaccions i debat que vostès hi
considerin que no desvirtuïn la iniciativa, en el que sí fa
especial incidència és en el tema del trastorn obsessiu
compulsiu, d’aquesta situació molt vista i molt soferta en les
famílies, els obsessius compulsius a l’àmbit d’aquestes, però
molt accentuada pel tema de les restriccions arran de la
pandèmia per abordar la situació sanitària.

I això ha tingut diferents sortides, ha afectat l’àmbit, vostès
ho han esmentat abans, trastorns de l’àmbit de la conducta
alimentària, greus crisis d’ansietat, greus crisis depressives dins
l’entorn d’infants, joves i gent gran; ha afectat també la
preocupació perquè això no acabés, la preocupació per la
pèrdua de llocs de feina, és a dir, una situació molt complexa
que necessita abordar una actuació multidisciplinar i, per tant,
atesa l’excepcionalitat, una dedicació pressupostària i de
recursos humans que entenem que en aquesta oportunitat de la
tramitació de pressuposts es podrà abordar.

Jo lament que encara no s’hagi pogut produir i sé cert que
era la voluntat de la Mesa d’aquesta comissió, però hagués estat
molt interessant, no es farà enfora tampoc, la compareixença
del degà del Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears que
aquesta comissió va aprovar. I per què? Perquè ens donarà una
visió molt més en conjunt, molt més integral i molt més
transversal del que afecta les patologies i la necessitat d’aquests
recursos.

Per tant, aquí proposam fins i tot que, i nosaltres ho vàrem
fer a través del Pla estratègic de joventut, que vàrem demanar
al Govern que el dugués a terme, també inclourà o demanam
que inclogui la prevenció de la salut, la promoció de la salut i,
lògicament, la salut mental dels joves, perquè és necessari. Hi
ha mesures que nosaltres posam aquí i, evidentment, a part de
demanar recursos, és fonamental la formació dels treballadors
públics, dels professionals sanitaris.

Uns treballadors als quals hem demanat, amb els pocs
recursos humans que hi havia al Servei de Salut, fer
moltíssimes coses, on l’administració no els ha pogut donar ni
la formació i ni l’actualització de protocols, amb una situació
sobrevinguda com ha estat les conseqüències de la pandèmia.
Per tant, és tan important dedicar recursos a la formació, a la
capacitació i a l’actualització de protocols com augmentar el
nombre de facultatius i professionals d’infermeria, especialitzat
en abordar aquestes conductes. 

Però llavors no és una qüestió només de l’àmbit de la
Conselleria de Salut o del Servei Públic de Salut, sinó també de
Serveis Socials, i de Serveis Socials perquè hi ha col·lectius
vulnerables on han tengut molta més incidència, precisament,
els trastorns mentals. I parl no només d’una situació de
col·lectius vulnerables per un tema econòmic -ja acab,
president, doni’m deu segons per ser un poc coherent amb el
que vull traslladar aquí-, sinó col·lectius en què fins i tot els
serveis socials han d’anar a localitzar, han d’anar a localitzar a
un habitatge no segur, o a una manca d’empadronament en part
de col·lectius amb una vulnerabilitat extrema, i sobretot en un
col·lectiu com és el col·lectiu migrant.

La patologia, el trastorn de les conductes per a la salut i les
patologies de la salut mental són molt greus en aquest
col·lectiu, molta gent fins i tot, i ara parl de la població en
general, ha hagut d’anar per la demora i les llistes d’espera
produïdes per la pandèmia, ha hagut d’anar a la salut privada o
no ha pogut anar a la salut privada, precisament perquè no s’ho
pot permetre.

Aquest és l’abordatge dels tres punts de la proposició no de
llei, no vull entrar en l’estadística de les dades, perquè vostès
les tenen a l’exposició de motius i m’allargaria, i, per tant,
reiter que ens agradaria al nostre grup parlamentari que sortís
per unanimitat aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Torn de fixació de posicions, de
major a menor, tret del grup al qual pertany la presidència del
Govern, el qual intervendrà en darrer lloc, segons l’article 85.
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El Grup Parlamentari Popular té la paraula, la Sra. Borrás,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, president. Com no podia ser d’una altra
manera, el Grup Parlamentari Popular donarà suport a aquesta
iniciativa...

(Mal funcionament del so a causa del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Esperi, Sra. Borrás, que sembla que no se sent el micròfon.

LA SRA. BORRÁS I BARBER:

Sí? Va bé? Ara, gràcies, president. Bé, com no podia ser
d’una altra manera, nosaltres donarem suport des del Partit
Popular aquesta iniciativa sobre la salut mental, que jo, més
que salut mental, crec que en diria salut psicològica, perquè no
són malalties, sinó que és enfortir la població psicològicament
i si l’enfortim psicològicament probablement tots ens sentirem
reforçats.

I és vera que tenim una manca de professionals
d’infermeria, de psiquiatria, i, com ens deia l’altre dia la
conselleria el dia del debat del pressupost, és difícil trobar-ne
i els mateixos professionals havien prioritzat la psicologia i
l’infermeria sobre els psiquiatres. Per tant, serà una cosa que
veig difícil de solucionar de moment.

Si abans de la pandèmia, en el 2015, ja teníem 185.000
persones amb malalties d’aquest tipus, 150.000 a Mallorca,
15.000 a Menorca i 20.000 a Eivissa i Formentera, i això
significava que 40.000 nins menors de 18 anys tenien un
trastorn de salut mental i 2.400 dels quals era greu, això és una
preocupació molt alarmant que hem de tenir. I crec que des
d’aquesta comissió no podem fer altra cosa que encoratjar i,
tipus esmena i tipus PNL, tipus el que sigui, hem d’encoratjar
per tenir una salut mental més forta en aquesta comunitat
autònoma.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Borrás. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Martín, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies. En relació amb les intervencions de les iniciatives
que s’han presentat avui, evidentment aquesta és una iniciativa
a la qual nosaltres també donarem suport.

La pandèmia ha rebentat totalment el sistema sanitari, però
és que, realment, no només hem parlat de patologies, no només
hi ha hagut tota aquesta situació de patologies cròniques o
agudes que es produeixen habitualment, sinó que han entrat en
joc, com mai no havia passat a la nostra comunitat autònoma,

al nostre país, el determinant social de la salut, i el representant
de Ciudadanos ho comentava abans, no és el mateix trobar-se
en pandèmia dins un habitatge que és segur o dins un habitatge
que és petit, on hi hagi finestres, on hi hagi llum, on hi hagi
humitat, no és el mateix, on pots tenir accés a menjar o no.

En termes de salut mental, nosaltres, des del Grup
Confederal d’Unides Podem, hem enregistrat el mes passat una
proposta de llei en el Congrés dels Diputats, on reclamam que
es posi en marxa aquest enfocament comunitari, que ja hauria
d’haver estat en marxa a partir de la reforma psiquiàtrica de
l’any 1986 i que encara no s’ha assolit al nostre país. I
reclamam també, per exemple, que hi hagi professionals
qualificats, perquè per atendre aquest tipus de patologia
necessitam professionals altament especialitzats.

En aquest sentit, demanam que es garanteixi per cada
100.000 habitants un mínim de 18 psiquiatres, la mateixa xifra
que de psicòlegs i psicòlegs clínics, i 23 infermers i infermeres
especialistes en salut mental. Aproximadament triplicar el
nombre de professionals, atesa la prevalença d’aquestes
patologies, en tot el que hem parlat avui, hem parlat de
trastorns de conducta alimentària, hem parlat de patologia dual,
tot el que es recull en aquesta iniciativa també; creix molt i el
pitjor és que n’hi ha molta que no es veu, que no es coneix i,
per tant, són pacients que no reben aquest tipus de suport.

En definitiva, per la nostra part vull agrair i donar suport a
la iniciativa en relació amb totes les qüestions que ha comentat
ja el portaveu de Ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies,  Sra. Martín, pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President, no en faré ús. 

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la
Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Esta iniciativa empieza su exposición
de motivos ofreciendo datos sobre una realidad que es muy
preocupante, que es el vertiginoso o descomunal, no sé cómo
llamarlo, aumento de los suicidios que se está produciendo en
nuestro país a partir de la pandemia que hemos vivido y que
está..., desde luego parece que muy vinculada a este fenómeno
tan preocupante. 

Nosotros, precisamente, cuando empezó toda esta toda esta
pandemia, cuando empezamos con el confinamiento, una de
nuestras primeras actuaciones fue presentar una iniciativa en
esta Comisión de Salud de este parlamento, para llevar a cabo
actuaciones tendentes a prevenir el suicidio, porque vimos que
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era algo que, desgraciadamente, podría suceder y,
desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón,
evidentemente, esta pandemia ha pasado factura y se está
produciendo esta triste situación en demasiadas ocasiones.

Y, bueno, este 13 de mayo de 2020 fue cuando discutimos
aquí esta iniciativa, que se aprobó con 12 votos a favor, tan
solo hubo uno en contra, el de Unidas Podemos, y fue una
iniciativa que pretendía establecer medidas de prevención del
suicidio en Baleares durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

Nosotros creemos que el suicidio ha sido un tabú por
muchos años, se han ocultado datos y no se le ha prestado la
atención necesaria y, por ello, se imponía un plan urgente de
prevención, atención e investigación, así como de apoyo a las
familias que han vivido un suicidio en su familia y también para
aquellos que han intentado suicidarse. Por eso pretendíamos
que se reforzasen los estudios sobre el impacto del suicidio en
la sociedad de Baleares y establecer protocolos de actuación y
reforzar los servicios de salud mental, así como campañas de
información a la ciudadanía. 

Comprobamos que todo eso no ha sido suficiente, que es
necesario seguir avanzando y por ese motivo nosotros vamos
a dar apoyo a esta iniciativa, que va más allá de la prevención
de suicidios, es una iniciativa que es mucho más genérica, pero
que, en cualquier caso, es necesaria llevar a cabo, puesto que
la situación está empeorando hasta unos niveles que, desde
luego, una sociedad avanzada no puede dejar pasar y no puede
permitir.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias,  Sra.  Ribas. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Sanz, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, òbviament donarem suport a
aquesta proposta, l’eix de la qual és el reforçament de les
unitats de salut mental.

Com bé s'ha dit per part de la resta de portaveus, les
malalties de salut mental, ja ho hem parlat a altres PNL, avui
mateix a la mateixa comissió, la salut mental és la germana
petita de la salut, en aquest cas la PNL el que fomenta són
campanyes de conscienciació, tan necessàries perquè justament
el tractament de les malalties mentals i les conseqüències que
poden tenir, com, per exemple, com bé s'acaba de dir, el tema
del suïcidi a les famílies, el tractament del suïcidi dins les
famílies és molt important que no només el malalt o l'afectat
per la patologia mental, sinó també tota la família pugui també
disposar del suport dels serveis necessaris. 

Sí que és cert que ens falten professionals i perquè hi hagi
més professionals, òbviament, hi ha d'haver també recursos per
poder fer-los. És per això que és importantíssim també que els
pressuposts siguin els més elevats possibles, en aquest cas per
poder augmentar el nombre de professionals.

Del que es parla en els següents dos dels punts és de
l'augment de recursos, òbviament també fa falta que hi hagi una
partida pressupostària per poder fer-ho i, per suposat que
donarem suport aquesta proposta, igual que a qualsevol que
vagi a augmentar les partides o els recursos necessaris per
tractar la salut mental.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies,  Sr. Sanz. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la  Sra.  Gamundí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Respecte de la iniciativa que avui debatem sobre l'atenció i
l'assistència a la salut mental del Grup Parlamentari Ciutadans,
he de dir que aquesta, a diferència d'altres ja plantejades
anteriorment, té un component més social i que es complementa
amb tot el seguit d'iniciatives que hem vist. I en certa manera el
que pretén, per una banda, és sensibilitzar el conjunt de la
ciutadania des de la prevenció, però també exigir una major
atenció i especialment fa incís en la inserció socio-laboral de
les persones que tenen trastorns de salut mental.

Respecte del punt 1, aniré per punts, tot el que suposi
visibilitzar a través de campanyes un consum responsable de
fàrmacs, prevenir conductes addictives, eliminar tabús i
prejudicis dels problemes de salut mental, per lluitar contra
l'estigma social sempre seran qüestions a les quals nosaltres
donarem suport. 

A més a més, si aquestes es fan amb el conjunt de les
entitats socials, pensam que això li atorga una major eficàcia,
fins i tot hi havia qüestions que, quan ho llegia, pensava que es
podien fer conjuntament amb el Consell de la Joventut, alguna
d'aquestes campanyes que vostè proposava.

I, entre altres coses, perquè entenem que s'ha de passar del
silenci a l'acció i que s'ha d'obrir aquest debat social sobre les
causes profundes, i alhora complexes, que crec que tots hem
coincidit en els debats en l'origen del trastorns de salut mental. 

Pel que fa al punt 2, em sembla bé millorar la informació,
de vegades aquesta existeix, però costa molt trobar-la i accedir-
hi, i, per tant, s'han de fer tots els esforços possibles per arribar
a tothom. I quan vostè parla de recursos tant econòmics com
assistencials, jo crec que aquest és un dels compromisos per
part del Govern de Pedro Sánchez i també del Govern de
Francina Armengol. Els pressuposts presentats la setmana
passada per la consellera preveuen un increment destinat al
Servei de Salut i entenem que això ha de repercutir directament
a tot el que fa referència a salut mental. I sobretot perquè, a
més, ja tenim un mandat parlamentari de fa dues setmanes que
també va en aquest mateix sentit.

Per altra banda, a nivell estatal s'ha posat en marxa un pla
d'acció 2021-2024 per a la salut mental i la COVID-19, dotat
amb 100 milions, per abordar aquest impacte. Així com la
incorporació de l'especialitat en psiquiatria infantil i adolescent,
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i això ho dic perquè vostè introdueix un tema que també és
importantíssim que és el tema de l'assetjament i el
ciberassetjament, més associat a edats primerenques, a la
infància i a l’adolescència. Vostè sap que la detecció es fa a
través de la Conselleria d'Educació, a través del programa
Convivèxit, i que quan hi ha aquesta simptomatologia a
secundària, de salut mental, es fa a través de l'ISMIA, l’Institut
de Salut Mental Infantil i Adolescent. 

Per tant, entenem que s'ha de fer aquest acompanyament
tant per als infants i adolescents com també per a les famílies,
importantíssim, jo crec que avui tots també hem coincidit en
aquest aspecte. 

Llavors, pel que fa al tercer punt, he de dir que les mesures
d'inserció sociolaboral ens semblen bàsiques i és veritat que
totes aquestes mesures que es duen a terme a través de la nostra
comunitat autònoma es fan a través del tercer sector social, que
estan concertades per la Conselleria de Serveis Socials, la més
coneguda és la de 3 Salut Mental, però també n'hi ha d'altres
que fan feina en aquesta línia, en una part més formativa, per a
aquests pacients amb trastorns de salut mental greu, i també hi
ha una part més d'inserció laboral, de recerca activa de feina.

Des de Salut sí que també es fa feina a través de les unitats
o en aquest cas de les comunitats de rehabilitació, que fan un
treball ja més clínic a través d'aquesta inserció i recuperació, i
un cop aquestes persones es troben millor, van evolucionant, es
deriven a aquestes entitats del tercer sector social. Però
coincidim en el fet que s'ha de prestar una major atenció a
aquest aspecte.

I, en definitiva, per tots aquests motius nosaltres donarem
suport a la proposició no de llei en els termes plantejats.

I ja per acabar, vull acabar amb una reflexió que la salut
mental evidentment som tots i fins que no entenguem que el
nostre benestar emocional no és qüestió només d'aquells que no
en tenen o dels professionals únicament que el tracten, no
aconseguirem desfer-nos dels lligams que no ens permeten
avançar. Per tant, crec que hem de plantejar profundament la
salut mental, des d'una visió absolutament integradora, però
també des d'una transversalitat real.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra.  Gamundí. En torn de contradiccions
intervé el grup proposant,  el Sr. Gómez per un temps de cinc
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president, els exhauriré, i agraesc la generositat i
la flexibilitat de la Mesa per atorgar temps, més temps, que som
conscients que ens passam per l'exposició d'un tema que
consideram que és important i sobretot perquè hem
complementat amb les intervencions la filosofia de totes les
iniciatives que s'han dut aquí a terme. 

Vull dir..., la Sra. Borrás ha fet una reflexió envers que
l'atenció i l'assistència de salut mental seria més suport
psicològic. Jo ho he plantejat abans, i crec que l'exposició de
motius ho diu, de fet, la Sra. Gamundí ho ha dit, ha anat a una
banda de l’àmbit dels serveis socials, de la integració i la
promoció de la integració efectiva de les persones, el tema de
la prevenció i en tema sobretot de suport, que pot ser tant de
suport psicològic, com d’intervenció d’un facultatiu, com la
psiquiatria. I sobretot ho he contextualitzat en un tema que és
el trastorn obsessiu compulsiu, vostès han vist que hi incideix
també.

La Sra. Ribas ha comentat abans que hi havia una
proposició no de llei, jo hi he fet esment abans, és que realment
la intervenció d’ara es nodreix un poc, totes les intervencions
que hem fet es nodreixen un poc de les intervencions fetes
abans, i jo consider que no fa falta reiterar-les.

Evidentment, i per respecte no ho he ficat a un punt, em
semblava que a una proposició no de llei, que afegeix una
qüestió que ha estat aprovada per aquesta cambra, no és un estil
nostre fer-ho, però sí fer una reflexió a l’exposició de motius
d’una proposició no de llei que s’havia aprovada, que és molt
integral també, que és molt completa i que, per tant, és un
mandat del Parlament cap el Govern, que és aquella que vostè
ha esmentat avui de dia 29 de maig.

Jo el que volia era sobretot fer moltíssima incidència, i ho
ha dit també la Sra. Gamundí, en el treball del tercer sector.
Però dins el tercer sector hi ha associacions amb pocs recursos,
AFASIB n’és un cas, és una entitat que encapçala l’Associació
de Familiars i Amics Supervivents del Suïcidi, que encapçala
una lluita, que encapçala una formació, una sensibilització tant
a l’administració pública, com a la ciutadania i que no es troba
dins els concerts que puguin tenir les grans (...), i que ens
trasllada dos missatges importants: lluitar contra aquests
estigmes, i és el que dèiem abans, si no rompem aquests
estigmes que hi ha és molt difícil la conscienciació. 

Per això nosaltres proposam aquí que hi hagi referents per
a públic infantil i juvenil dels seus, i no ho malinterpretin,
herois, és a dir, persones referents socials, amb bons valors en
positiu, que puguin ser el canal de transmissió d’aquesta
promoció, d’aquesta prevenció que dèiem abans. Però tenim
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, que és un
canal d’aquesta comunitat autònoma, precisament per a aquesta
sensibilització.

Els vull fer una referència, jo agraesc el suport de tots els
grups, però crec que tots tenim un compromís de fer el control
de govern, que s’apliquin, però hi ha grups parlamentaris que
tenen un doble compromís i és instar el mateix Govern, del qual
formen part, que aquest mandat del Parlament, amb aquesta
sensibilitat, amb aquesta unanimitat que surten les iniciatives,
se’n pugui fer seguiment i es pugui haver materialitzat, no tan
sols en el pressupost, sinó en plans i accions. I per això, i per
això el punt número 3 parla de garantir, instam que el Govern
garanteixi el desenvolupament i implementació dels recursos i
mesures d’inserció laboral. La Sra. Gamundí ha fet la
referència a això i això ho parla per a Serveis Socials, això ho
parla per a Formació Professional, per tant, per a Educació i
Formació Professional, això passa pel Servei de Salut i això
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passa pels col·lectius més vulnerables, perquè la seva
autonomia personal sigui efectiva i sigui tot això que parlam de
la igualtat d’oportunitats.

Agraesc com no pot ser d’una altra manera, de veure que
aquesta comissió avui treu tres proposicions no de llei, entenc
jo que amb el total suport d’aquesta cambra. I per tant, sobre el
tema de la salut mental i sobre el tema de la importància per a
la salut, en general, crec que ens podem congratular tots els
grups parlamentaris avui.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Entenem que hi ha aquesta
entesa i, per tant, per assentiment queda aprovada aquesta
tercera PNL.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 11847/21, relativa a l’atenció i assistència a la salut
mental.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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