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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Hi ha substitucions?

EL SR. MARÍ I BONET:

Joan Marí i Bonet per Joan Robert Masdeu.

Punt únic: Debat i votació, si n'és el cas, de les propostes de
resolució del Pla RGE núm. 3906/98, autonòmic de salut mental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
comissió i agrair a l'Hble. Conseller de Sanitat i Consum, així
com també als membres del Govern que l'acompanyen, anam a
debatre el pla autonòmic de salut mental, enregistrat amb el
número 3906/98.Per fer la seva exposició té la paraula l'Hble.
Conseller de Sanitat, Sr. Fiol.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
bones tardes. Com sempre, vull començar dient que per a mi és
una satisfacció venir a aquesta cambra a explicar qüestions tan
importants que la que avui ens ocupa, no fa més d'un dia que
també tenia ocasió d'explicar-los a tots vostès un aspecte distint
de l'acció del Govern, i avui venc per una qüestió que m'atreviria
a dir que és tan important, quasi quasi com la que discutíem ahir.
El pla autonòmic de salut mental ha de permetre a aquest
Parlament obrir una reflexió respecte a una cosa que va dir
qualcú una vegada, i és que el fet que visquem tots baix el
mateix cel no vol dir que tenguem els mateixos horitzons. Per
desgràcia, una comunitat com la nostra, problemes de
desestructuració social, amb problemes crònics de malalties no
ha reaccionat a temps davant l'atenció al malalt mental i ha
deixat estar una situació, jo crec que intermèdia en aquests
moments, però encara amb alguns condicionaments
decimonònics d'atenció al malalt mental. I jo crec que és l'hora
que aquest Parlament pugui contribuir, amb l'acció de Govern,
que ha presentat aquest pla a aquest Parlament, i pugui aportar el
que li pareixi oportú per, si és necessari, millorar-lo i dur
endavant, en definitiva, el pla autonòmic de salut mental, que els
puc assegurar que és una demanda molt sentida en els sectors
afectats; hauran rebut fins i tot tots vostès, crec que hauran rebut,
almenys al Grup Popular sí que s'ha rebut, precisament des del
fax de l'Hospital Psiquiàtric, la qual cosa dóna una bona mesura
de la participació de les associacions d'usuaris amb els mitjans
que el propi Hospital Psiquiàtric posa a disposició d'ells
mateixos, al Grup Popular sí que s'ha rebut i supòs que també als
altres grups; i ve a posicionar un poquet el que pensen algunes
associacions d'usuaris respecte a aquesta reforma o a aquest pla,
que crec que essencialment és positiu, i a més jo assumesc d'una
forma àmplia la lletra i també l'esperit d'aquest escrit. I per
suposat, d'entrada estam disposats totalment a prioritzar les dues
qüestions que com els deu manaments es resumeixen en dos al
final del seu escrit aquestes associacions, és a dir, participació
dels òrgans consultius i prioritat als centres de dia. A mi em
pareixen dues qüestions extraordinàriament importants, crec que
estan reflectides al pla. Llavors, en el moment de les prioritats o
del tempo que es doni a cada qüestió, és un tema distint, però, en
qualsevol cas, jo recull aquest escrit i el faig meu i l'incorpor, des
d'aquests moments, al pla autonòmic.

Naturalment, el pla és un document en aquests moments
de treball, és un document que està sotmès a la consideració
dels senyors i de les senyores diputats, és un document en
molts d'aspectes que pot tenir modificacions i en qualsevol
cas, la posició del Govern respecte a la reforma, la
necessària reforma, la necessària posada en marxa del pla
autonòmic de salut mental és prou coneguda perquè qui els
parla ja va tenir ocasió, amb una interpel•lació davant el
plenari del Parlament, de poder fixar la posició del Govern
i la seva particular, i crec que està suficientment explicat.
No obstant això, els alleujaré de la lectura del pla, que
imagin que tots vostès hauran tengut ja ocasió de llegir, i em
dedicaré a fer una molt limitada exposició genèrica d'alguns
aspectes que contempla el pla, sense enredar-me en
qüestions que, són importants i de vegades no per sabudes
convé recordar-les, però com que em pareix que vostès són
ben conscients de tota aquesta qüestió, és molt important dir
que dins tots els debats que es produeixen aquests dies, de
l'increment del que és potenciar l'activitat de les comunitats
autònomes, jo crec que tota la normativa que fins i tot
podem examinar, encara que sigui d'una forma ràpida, ha
vengut a potenciar la presència de les administracions
autonòmiques amb el disseny a cada autonomia del seu
plantejament propi sobre la reforma o el plantejament de la
salut mental.

Cal dir, per tant, que la passa d'una situació
d'administració provincial, històrica, amb els coneguts
centres de reclusió pràcticament, que eren els hospitals
psiquiàtrics, manicomis, històricament, a una situació
transitòria, on, en aquests moments ja ens hi trobam de
qualque manera, on encara hi ha una part, diguéssim, fa un
moment decimonònica de mantenir una instal•lació tancada,
i també el que és el model comunitari del qual llavors
parlarem.S'ha de citar, sense cap dubte, l'informe de la
Comissió Interministerial per a la Reforma Psiquiàtrica que
ve recollit dins el que és l'aspecte teòric del pla, i
naturalment, i no vull deixar de dir-ho aquí, i hauria d'haver
fet, com fan moltes persones quan llegeixen el diari,
començant per la darrera pàgina, cosa que faré en aquests
moments, o per les penúltimes, i agraint la col•laboració a
totes aquelles persones que han col•laborat en l'elaboració
d'aquest pla; que pertanyen a més a diferents
administracions, a l'Insalud, als consells insulars de
Mallorca, Eivissa i Formentera i Menorca i que la seva
contribució ha estat absolutament fonamental a què aquest
pla pogués sortir endavant. Per tant, havia fet aquesta
omissió que vull en aquest precís moment aclarir i, en
definitiva, dir que, cosa molt important i que no vull deixar
al tinter, que aquest és un document basat en un acord
científic de totes les persones especialistes en la matèria. I
m'interessa dir molt això i ja ho vaig dir el dia de la
compareixença davant el Parlament, perquè aquest no és en
sentit estricte un pla d'acció del Govern, encara que ho és
naturalment, i és un pla que ha de tenir o l'aprovat o el
suspens d'aquest Parlament, però, en qualsevol cas, és un
pla que neix d'un document de treball que ha estat qualque
vegada comentat també en aquest Parlament sobre la
reforma psiquiàtrica que un grup d'experts d'aquesta
comunitat, de l'Insalud, del Govern i dels distints consells
insulars varen elaborar, un document extens, un document
molt ampli i respecte del qual s'ha fet una feina de reducció,
de concentració i de sistematització que ha donat llum a
aquest document que tenen tots vostès, i que és, si més no,
una racionalització de tots aquests esforços i de totes
aquestes voluntats i bé, posar d'una forma més concreta i per
dir-ho d'una forma clara, amb manco paper, un pla que sigui
viable, raonable, possible dins els pròxims anys. Per tant,
s'ha de citar aquest document com un dels antecedents
d'aquest pla autonòmic de salut mental.
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Però, com deia fa un moment també, s'ha de citar l'informe de
la Comissió Interministerial per a la reforma psiquiàtrica, i
naturalment s'ha d'ometre el que és la situació geogràfica, tot
això és prou conegut, i parlar que, efectivament, l'article 43 de la
Constitució garanteix el dret a la salut i a la protecció per part de
les administracions públiques, els poders públics, la protecció i
la tutela efectiva que aquests drets realment s'exerceixin i es
produeixin. Podríem entrar, però passarem, Sra. Presidenta, molt
per damunt, en la Llei general de sanitat, en el seu article 20, on
explica amb tota claredat que naturalment la malaltia mental és
una malaltia com qualsevol altra i necessita una atenció
finançada pel sistema públic de sanitat. Això és un tema que pot
generar un debat, al qual jo estic disposat a intervenir perquè és
un debat que he mantengut a moltes bandes i que va lligat també
a la finançació de l'Estat, als recursos de la Comunitat Autònoma
i que és la que, en definitiva, posa en marxa tota l'atenció al
malalt psiquiàtric.

Vull citar també el conveni de transferència de centres
hospitalaris del Consell Insular de Mallorca a la Comunitat
Autònoma com una fita important dins l'iter que ha seguit tota
aquesta qüestió, em pareix que és un punt d'inflexió i un punt de
referència el 18 de març del 1994.

I passaria ja a dir que un aspecte fonamental del que és el pla
i un aspecte fonamental de la posició de l'administració respecte
d'aquest pla ha de ser la promoció de la salut i la prevenció, les
dues vessants fonamentals que ens poden evitar que es produeixi
la malaltia mental, i naturalment aplicar més endavant les
teràpies corresponents que evitin i limitin els efectes d'aquestes
malalties. Per tant, la promoció de salut apareix com una
estratègia de mediació entre la població i el seu entorn operant
la síntesi de les accions indicades i la responsabilitat de la
societat en l'àmbit de salut, sense deixar de banda el voluntariat
i dins uns objectius globals d'aconseguir també la protecció dels
mitjans, la conservació dels recursos naturals, la disminució dels
efectes negatius de les noves tecnologies, la creació de xarxes
efectives, el manteniment dels valors humans positius al llarg de
la vida de l'individu i les seves distintes situacions vivencials -
escola, feina, família-; jo crec que una societat com la societat
balear on la potència de la immigració és tan alta i vull pensar
només en la ciutat de Palma, en la qual un 51% dels seus
habitants són no mallorquins d'origen, és a dir són o nascuts fora
de Mallorca o primers fills d'una generació que ha vengut de
fora, fan que els fenòmens de desestructuració a les capes més
desfavorides econòmicament, mes desfavorides laboralment
produeixi la presència d'aquestes situacions no desitjades o no
desitjables que generen de vegades patologies d'aquesta casta.
Per tant, potenciar també un entorn de vida millor, una qualitat
efectiva envoltant les persones millora aquest tipus de situacions,
encara que científicament no s'hagi demostrat una vinculació
directa entre les patologies mentals i el medi en el qual es
desenvolupen les persones, és ben cert que hi ha la convicció per
part dels experts que tots aquests elements contribueixen si més
no a fer que aquestes persones pateixin aquesta situació en major
o menor mesura.

L'educació continuada dels professionals, com un dels
elements absolutament importants per mantenir una activitat
positiva envers la necessitat d'evitar precisament aquesta
desintegració social de la qual els parlava fa un moment.

I fixar amb claredat el que creim que ha de ser el futur i
que ve reflectit al propi pla del denominat model
comunitari, que és un model que ja ve reglamentat a la
pròpia Llei general de sanitat, i que crec que és el moment
que impulsem d'una forma definitiva. Jo crec que en aquests
moments ens trobam, ho deia ja fa un moment, en un
sistema mixt encara comunitari i hospitalari, amb una
excessiva presència de l'activitat hospitalària. Jo crec que
una de les coses que ha de permetre el pla és que hi hagi
menys activitat hospitalària i més activitat comunitària, jo
crec que aquest és un dels esforços que el pla
conceptualment planteja, crec que ha de ser un dels
elements de debat. Naturalment no els avorriré explicant els
orígens de la teoria del principi comunitari, però
naturalment, convé recordar molt de passada que es basa en
els principis de territorialitat, descentralització, integralitat,
integració, enfocament multidisciplinar, assistència
continuada i avaluació i investigació, són els elements, les
columnes que sostenen el sistema comunitari. I per
desenvolupar aquest sistema comunitari s'han de posar en
marxa uns dispositius bàsics, que vénen també recollits en
el pla, i que de forma esquemàtica hem de classificar en el
que seria, per un costat, protecció primària, és a dir, la
participació activa de l'atenció primària dins els problemes
de salut mental; i llavors un primer nivell d'atenció a les
unitats de salut mental i a les unitats de salut mental infantil
i juvenil; un segon nivell d'atenció a les unitats
d'hospitalització breu, les unitats d'hospitalització infantil i
juvenil i els hospitals de dia; i llavors una atenció
d'urgències en diversos nivells, atenció primària, salut
mental i urgències als hospitals. I llavors, naturalment, tot
el plantejament del que seria l'atenció continuada amb els
centres de dia, unitats de mitges estades, unitats de llarga
estada, unitats d'atenció residencial comunitària i programes
d'integració laboral per a aquelles persones que vénen
superant una situació de malaltia i puguin trobar una
integració laboral.
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Naturalment, s'ha de destacar com una dada important, el que
és la importància de l'atenció primària dins tota aquesta qüestió,
el fet que es pensa que entre un 30 i un 50% dels problemes de
salut que s'atenen en l'atenció primària tenen qualque relació amb
problemes derivats de salut mental. Per tant, vegin vostès la
importància extraordinària que té aquesta atenció primària dins
la resolució dels problemes o la derivació dels problemes cap a
altres recursos on pugui donar-se solució a aquests problemes.
Explica el propi pla quines són les funcions que se'ls encomanen,
però naturalment, he dit que la meva intervenció havia de ser
esquemàtica, necessàriament per poder abordar amb una primera
intervenció, el plantejament general del pla, anem per tant a les
unitats de salut mental, que són l'eix envoltant del qual gira
qualsevol reforma.

Unitats interdisciplinàries especialitzades en salut mental i
atenció psiquiàtrica que desenvolupen un model d'equip,
mantenint una atenció integrada en l'atenció primària i amb els
serveis socials d'aquesta àrea. Per tant, funcionen integradament.
Les unitats de salut mental infantil i juvenil necessiten també una
potenciació per atendre aquesta població que situam entre els 0
i 16 anys i que presenta trastorns i conductes psicopatològiques,
que necessiten atenció especialitzada per poder donar resposta
als problemes que es tenen a aquestes edats.

La potenciació de les unitats d'hospitalització breu, ja dins un
segon nivell d'atenció, ens permet unes atencions intensives en
règim d'atenció continuada de 24 hores per a aquells malalts que
presentin quadres clínics aguts i que no poden rebre altre tipus
d'atenció amb altres recursos del sistema. Naturalment, també
s'explica la mecànica intercomunicada amb els altres recursos
que ja hem explicat i que no vull en aquests moments tornar a
explicar perquè estic segur que coneixen bé. Igual que la unitat
d'hospitalització infantil i juvenil, que hauria d'estar ubicada la
unitat de pediatria dels hospitals generals.

Definim el que seria un altre recurs, que és l'hospital de dia,
com el centre d'hospitalització parcial, d'accessibilitat limitada
mitjançant indicació, disponibilitat prefixada i criteris explícits
d'admissió. Qüestió absolutament important és la dotació que
mereixi per número d'habitants, de la mateixa manera que els
nivells d'atenció d'urgències, com ja hem explicat, atenció
primària, salut mental i servei d'urgència dels hospitals. I
l'atenció continuada, dirigida principalment als problemes de
cronicitat que exigeixen també i s'han de plantejar també des del
punt de vista rehabilitador i integrador que és la clau d'una
reforma psiquiàtrica, per, de qualque manera, baix l'epígraf
d'atenció continuada, reunir els dispositius prevists per prestar
aquesta atenció perllongada, continua, fins i tot, de vegades,
indefinida amb caràcter (...) en els casos que per la seva gravetat
ho puguin precisar.

L'increment i potenciació dels centres de dia, com a
programes de rehabilitació activa per al manteniment a la
comunitat de malalts, amb un cert grau d'invalidesa
psicosocial i amb suport familiar o social suficient que els
permeti estar en aquests centres de dia. I les unitats de mitja
estada com a recursos residencials de caràcter hospitalari
per a l'atenció a malalts mentals, d'acord amb criteris
clínics, mantenint un recurs de llarga estada que proporcioni
les atencions psiquiàtriques per als adults amb alteracions
mentals cròniques i deteriorament important amb greus
dificultats d'integració, fins i tot pensant que l'estància pugui
ser indefinida, sempre i quan els controls i avaluacions que
els facin a aquests malalts justifiquin aquesta perllongació
d'aquesta qüestió.

I com deia, quan exposava en termes generals quins
aspectes s'havien de contemplar, no deixar de dir els
programes d'integració laboral com una eina que permeti,
mitjançant l'hàbit de feina i la interacció social pròpia del
món laboral, alliberar la persona de determinades tensions
i de determinats problemes i permet que es desenvolupi
socialment i mentalment d'una forma més eficaç.

Naturalment s'hauria de dedicar a qualque moment,
l'anàlisi de la situació actual, la tenen vostès, jo crec que
molt completa, jo diria que extremadament completa quant
a recursos, número de presències, número de visites que es
produeixen, quina és la situació en aquest moment de les
unitats de salut mental existents, quin és el tipus
d'internament que es produeix, quina és l'activitat d'aquestes
unitats, el número de consultes en consultes successives; per
tant, jo crec que tot això és una qüestió absolutament
important, però que desbordaria la pretensió de qui els parla,
que és fer-ne una visió general del que és el pla, pretendre
ara fe una anàlisi del que és tota aquesta situació actual.
Només diré que naturalment el pla planteja una sèrie de
reformes, planteja una sèrie de modificacions, planteja uns
increments quant a recursos humans i quant a recursos
materials que ja donen implícitament la clau que,
efectivament, es necessita una millora, que aquesta societat
necessita dedicar més recursos econòmics, materials i
humans a la millora de la salut mental dels ciutadans de les
Illes Balears. Per tant, aquesta és una qüestió que, no per
òbvia, s'ha de reconèixer i s'ha de dir. Jo tenc la confiança
que algunes coses que ja feim i que anirem fent durant l'any
que ve impulsin el corrent positiu que s'ha de generar
perquè naturalment els poders públics, el Govern balear i
també altres institucions, destinin idò els recursos necessaris
per poder posar en marxa tots aquests objectius, entre els
quals val la pena destacar la reforça de l'hospital psiquiàtric,
no només conceptualment i podríem contar la història que
ve reflectida al propi pla, però em pareix que també
l'omitiré per no cansar les senyores i els senyors diputats,
però, en qualsevol cas, sí dir i explicar que es troba en una
situació transitòria efectivament i que ha anat avançant per
uns inicis molt distints als que ens trobam ara; i que els
objectius generals de la reforma d'aquest hospital s'han de
fer des de la reforma de potenciar el model comunitari i, en
conseqüència, potenciar i desenvolupar les estructures
intermèdies i els recursos ambulatoris; prestar assistència
psiquiàtrica i actualitzada i de qualitat en les línies de
prevenció, promoció i assistència i rehabilitació als malalts;
prestar atenció hospitalària en els casos remesos per
l'Insalud; especialització en rehabilitació, reubicació i
dotació del personal en funció de les necessitats i reducció
(...) d'hospitalitzacions són alguns, no tots, dels objectius.
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La creació de dues unitats de salut mental dependents de
Gesma, a més de les que existeixen ja dependents de l'Insalud, i
transformar cada un dels actuals pavellons d'aguts del complex
hospitalari amb una unitat mixta de 35 llits. Potenciar el tema
d'hospital de dia, de psiquiatria infantil i juvenil; potenciar les
qüestions de teràpia ocupacional, prevaloral i valorteràpia i
també potenciar la perspectiva de la rehabilitació comunitària,
potenciant el que és el servei de rehabilitació, integració i atenció
continuada. Tenen un organigrama molt explicatiu de tot el que
els he dit respecte d'aquesta qüestió a la pàgina 60, sense deixar
naturalment d'oblidar el que és la formació continuada dels
professionals, com a element que és essencial i que permet
certament millorar la qualitat de l'assistència que es presta. Una
formació continuada a un món com el de la salut mental que
avança tant en el que són els tractaments habituals que reben els
malalts, com el propi arsenal farmacològic que coneix cada
vegada nous elements que vénen, si més no, a potenciar la
curació dels malalts i que han de ser coneguts i debatuts i de
qualque manera assimilats per les persones que tenen la funció
social i professional de donar el millor tracte professional a
aquests malalts. Per tant, potenciar les qüestions de docència i
investigació i crear un registre de dades i avaluació. I aconseguir
al final un registre acumulatiu de casos psiquiàtrics únic per a la
comunitat, objectiu molt important perquè en aquests moments,
naturalment a una situació com la que tenim de no transferència,
de no transferència de l'assistència sanitària, l'administració per
part de l'Insalud, d'alguns hospitals, diguem, generals, doncs fa
que no hi hagi una bona coordinació o fàcil coordinació; i en
qualsevol cas, que no hi hagi un registre, que és el que hauria
d'atendre totes aquestes qüestions. Es potenciarà, per tant, la
coordinació a dos nivells: a nivell nacional, per un costat, o
internacional també, i a nivell autonòmic, amb la creació d'un
comitè tècnic i una comissió institucional de salut mental. I jo
des d'aquí vull dir que a aquesta comissió institucional de salut
mental han de tenir una presència totes les institucions que
contribueixen i col•laboren i cooperen i participen activament en
les polítiques de millora de la salut mental de les Illes Balears, i
des d'aquesta perspectiva em sembla que és absolutament
important la creació d'aquesta comissió institucional, de la qual
dependrà o la que informarà una comissió tècnica de salut mental
que naturalment emetrà les recomanacions que consideri
oportunes, perquè puguin ser posades en marxa per aquesta
comissió autonòmica, que serà el màxim òrgan, -i també tenen
un gràfic molt il•lustratiu respecte d'aquesta qüestió a la pàgina
68.

Però passem, encara que sigui breument, a parlar de les
estratègies i línies d'actuació. Jo crec que la principal
estratègia és el propi pla; és a dir, elaborar un marc legal de
salut mental, que el pla ens permeti generar un escenari en
el qual hi pugui haver una clarificació normativa, una
definició competencial, una participació de tots els
organismes que facin polítiques en aquesta qüestió i, per
tant, clarificar moltíssim tota aquesta qüestió; a més de la
creació de diverses comissions, com la de coordinació
supraautonòmica i autonòmica i subcomissions com la de
Serbasa i Insalud, per a la necessària intercomunicació dels
diversos treballadors que estan dins aquestes matèries, i la
subcomissió de rehabilitació, entre d'altres. Llavors es
plantegen algunes estratègies ja no tan generals, sinó més
assistencials que vénen clarament explicades.

En el que és l'atenció primària seria potenciar la
interacció dels equips d'atenció primària a través dels
diferents instruments d'enllaç. Millorar les habilitats de la
detecció i el tractament de les patologies mentals en atenció
primària és una qüestió absolutament important i
extraordinària, que els metges d'atenció primària puguin
realment detectar i donar-se'n compte davant una patologia
i derivar-la i de qualque manera conèixer aquest tipus de
situacions. Potenciar les actuacions comunitàries des de la
perspectiva ja de les unitats de salut mental, que són l'eix,
vull insistir, de tota la reforma del sistema; i evitar, en el
que sigui possible, les hospitalitzacions.

I el que serien els recursos estructurals i dotació de
recursos humans, veim que hi ha unes qüestions
específiques, que són un calendari d'actuacions que planteja
uns objectius, primer a Menorca, llavors també a Eivissa i
Formentera, i també a Mallorca, que, naturalment, no els
detallaré perquè tenen vostès el pla i han tengut ocasió de
llegir-lo, i serà motiu, si és necessari, d'un posterior debat;
però que en qualsevol cas tenen l'objectiu d'intentar que els
recursos humans i materials estiguin equitativament
distribuïts damunt el territori i que naturalment els ciutadans
de totes les Illes puguin gaudir de la millor atenció sanitària
possible per part de les institucions públiques; i que els
ciutadans puguin percebre que l'assistència sanitària es
desplega damunt el territori, amb independència que
determinats recursos només en pot existir un a tota la
comunitat i que naturalment és lògic que es trobin a
Mallorca per la seva major presència poblacional, però en
qualsevol cas que hi hagi aquest desplegament d'aquestes
unitats de salut mental d'aquests centres de dia i que els
recursos que arribin a la gent i que la gent pugui, des de les
Illes, tenir la percepció que les inversions materials i la
millora dels recursos personals humans millora la seva
assistència sanitària i millora, per tant, la seva qualitat de
vida.
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Una segona part del pla seria a partir de l'any 2000 a l'any
2002 que implicaria ja l'aparició de l'hospital de Son Llàtzer com
un nou hospital que hauria de tenir la unitat psiquiàtrica
corresponent.

I llavors veim que hi ha una sèrie de programes específics que
també resulten molt importants, dels quals vull destacar
fonamentalment dues qüestions: el que serien els trastorns de la
conducta alimentària, que, com saben vostès perquè això ha estat
motiu de comentari als mitjans de comunicació, es té la pretensió
de crear una unitat dedicada a l'atenció d'aquestes patologies,
anorèxia i bulímia, que tenen una presència tan gran a la nostra
societat i que tenen una demanda tan oculta i que tantes vegades
és difícil de percebre per part de la gent que estam a
l'administració de la sanitat, perquè coneixes casos i comentaris
i la gents doncs també moltes vegades surt fora de les Illes per
fer aquest tipus de tractament o un tractament que curi aquestes
situacions, i de vegades és difícil determinar amb claredat,
davant la magnitud del problema que ens trobam, però en
qualsevol cas tenim elements de convicció abastament com per
pensar que aquests trastorns de la conducta alimentària tenen una
presència important a la nostra societat i tenen la necessitat de
ser abordades d'una forma clara; i que no deixa de ser una
injustícia, des de la perspectiva de la distribució dels recursos
que aquells que disposen de més recursos econòmics puguin tenir
una atenció correcta i adequada i aquelles persones que no
disposin de recursos, doncs, no tenguin el tractament adequat i,
simplement, no puguin tenir el tractament que necessiten per a
aquella malaltia. Mirarem de posar remei a aquest tema, jo crec
que durant l'any 99 hi ha la voluntat i l'esforç de posar en marxa
aquest recurs. Ja he dit qualque vegada, ho he dit al propi plenari
del Parlament en qualque ocasió, però crec que és important
incloure'l també, encara que sigui de passada, com un dels
elements que intervendran durant l'any 99 a la reforma que es
posa en marxa.

I també, tot el tema de les toxicomanies, que, evidentment,
encara que ha estat objecte d'una presentació en aquesta mateixa
comissió, doncs no hem de deixar de dir que té una derivació
molt important en molts de casos cap a malalties mentals, i
sobretot no només pels efectes sobre la salut que pot tenir el
consum de drogues, sinó per la vinculació que normalment té cap
al món de la desestructuració i de la manca d'horitzons que
parlava jo al començament de la meva intervenció, de tanta gent
que pateix una situació de desigualtat que l'impedeix accedir a un
món laboral o a un món en el qual pugui desenvolupar la seva
personalitat d'una manera adequada i que vincula al món de la
droga, i que aquesta vinculació al món de la droga du a
patologies i a més du a desestructuracions i a més du moltes
vegades al consum de la droga. Per tant, aprofit la intervenció
avui aquí per remarcar l'extremada importància del pla de
drogues, des del meu punt de vista, que permetrà a aquest
Parlament legislar en un futur respecte a la qüestió de drogues,
que és una qüestió que necessita una legislació autonòmica amb
caràcter d'urgència, i crec que és necessari que aquest pla que
està també en aquest parlament surti endavant i tenc l'esperança
que sigui així perquè es pugui provocar la legislació sobre
aquesta qüestió. 

I un comentari, només, respecte a la col•laboració en el
programa específic de desintoxicació alcohòlica, que és un
altre tema que volem impulsar amb certa severitat i amb
certa urgència, perquè també és un altre problema que
comença a tenir una densitat extraordinària a la nostra
societat, dominada per la cultura del consum d'alcohol com
un fet social habitual, però que naturalment amb determinats
abusos pot produir tot tipus de patologies, alguna d'elles
mortals. Naturalment se va celebrar fa poc dies a Palma
precisament un congrés d'oncologia dedicat específicament,
i alertaven la població respecte als problemes específics que
pot produir el consum excessiu principalment de begudes
alcohòliques i aquesta és una qüestió que volem també
abordar. 

Ve un annex al final del pla, explicatiu d'alguns recursos
humans en dues fases distintes, la primera correspondria als
dos primers anys i la segona als dos segons anys, que
suposarien un increment de recursos humans dedicats a
aquesta qüestió del voltant de 140, 150 persones... No tenen
els annexos?, idò jo els faré arribar avui horabaixa mateix
fotocòpies d'aquests annexos i lament moltíssim que en el
document que se'ls ha remès no tenguin tres pàgines
dedicades a explicar l'increment de recursos econòmics i
humans, i ho lament moltíssim. Jo agrairia si qualque
col•laborador meu pogués ràpidament..., no, no és igual, si
algú pogués fer ràpidament fotocòpies de les tres darreres
pàgines del pla perquè les senyores i senyors diputats
disposin d'aquest annex... Sí, veig que, a més, hi ha certa
confusió perquè alguns diputats disposen d'aquest document
i alguns no, la qual cosa ja posa de manifest la perversió de
qui els parla, que ha fer arribar a uns la documentació
complerta i a uns altres incomplerta, però bé, jo crec que ho
podrem resoldre, si el Sr. Ventayol és tan amable de fer una
gestió ràpida, i els farem arribar fotocòpies respecte
d'aquesta qüestió.

Però em deixin que els digui que, en qualsevol cas,
implica un esforç d'incrementar els recursos humans
dedicats a l'atenció psiquiàtrica, per un costat, i planteja
també la necessitat de posar en marxa alguns recursos
materials perquè naturalment serà necessari, per alguna de
les coses que es diuen en el pla i en el moment en què s'hagi
d'anar executant, fer alguna reforma de tipus material.
Aquestes reformes materials no vénen comptabilitzades en
aquests moments perquè no és fàcil determinar què costaria
fer un centre aquí o un centre allà, jo crec que, a més,
primer el Govern que hi hagi quan es produeixi l'aprovació
d'aquest pla és el que ha de prioritzar l'execució d'alguns
aspectes materials sobre tot aquest pla, i és el que haurà
d'abordar també aquesta sobrefinançació per dur endavant
aquest pla. En qualsevol cas només en recursos humans
aquest pla suposarà aproximadament un increment de 500
milions de pessetes en despesa corrent una vegada estigui
completat, només en recursos humans, només en capítol 1
de més esforç humà dedicat a millorar l'atenció de salut
mental dels ciutadans de les Illes Balears sense comptar,
insistesc, perquè no està en aquest pla i no està comptat en
aquest pla, el cost que tendria la creació d'algunes unitats
noves, tot i que el que és la reestructuració de l'hospital
Psiquiàtric, encara que no està en aquest pla sí que està
consignat en els pressupostos, sí que forma part dels
pressupostos i sí que ja s'han anat fent algunes coses
enguany i s'aniran fent algunes coses l'any que ve, com ja
tenim explicat ja fa algun temps en el plenari del Parlament.
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Vull explicar també, i per acabar, perquè he anat més enllà
del temps que jo mateix m'havia fixat, que era aproximadament
de 20 o 25 minuts i quasi arribarem als tres quarts d'hora com -
moltes gràcies- acostuma qui els parla, però em deixin que els
digui per acabar que aquest document és un document participat
en el qual han intervengut, a més de totes les persones que no he
citat però que he dit a quines institucions pertanyien, ha
intervengut molta gent en la valoració d'aquest pla autonòmic.
Aquest pla autonòmic és un pla autonòmic molt treballat, és un
pla autonòmic on vull destacar, com feia al meu començament
perquè em sembla la qüestió fonamental, vull destacar el consens
científic que dóna suport a aquest pla; aquest pla no és fruit de
l'opinió del conseller de Sanitat i no és fruit de l'opinió del Sr.
Matas; no és fruit d'un Consell de Govern o el Govern s'ha reunit
i ha decidit que ara ens apuntarem a una reforma de caràcter
comunitari perquè pensam... Això és més complicat, això du dos
o tres anys de feina larvada de tot un grup d'experts, com he dit,
que van fent un treball molt important. Llavors hi ha hagut un
doble esforç de comprimir aquell gran document en un pla
autonòmic amb uns objectius ja més concrets. 

I vull insistir perquè em sembla que és fonamental, que
sorgeix del consens científic dels especialistes en el món de la
psiquiatria, en primer lloc; en segon lloc també vull destacar que
vàrem tenir un acte de presentació d'aquest pla en el sector
d'usuaris, d'associacions d'usuaris i també en els sectors
professionals lligats al món de la psiquiatria fa per ventura un
mes, aproximadament, on hi va haver un debat i hi va haver
després de la presentació un intercanvi d'opinions que jo crec que
va ser molt profitós i que va segurament permetre incorporar
algunes idees que feien falta, i naturalment vull dir que aquesta
manifestació que han fet els usuaris jo la faig completament
meva perquè em sembla que efectivament les dues pretensions
darreres que resumeixen totes les altres, participació dins els
òrgans consultius de les associacions d'usuaris -que per suposat
em sembla prioritària- i la potenciació com a prioritat dels
centres de dia sobre el territori; ja saben bé el que diuen:
evidentment, damunt el territori, és a dir, per comarques, o
almanco jo interpret que això és el que se'm vol dir en aquest
document és una altra prioritat de qui els parla, i jo estic segur
que durant l'any 99 podrem fer possible que aquestes dues
prioritats vagin endavant. 

Però jo crec que he fet la presentació del pla i no em vull
allargar més, sinó posar-me, Sra. Presidenta, a disposició de
les senyores i senyors diputats per intervenir i contestar les
qüestions que se suscitin, indicant també i abans d'acabar
que m'acompanyen el director general del Servei Balear de
la Salut, Sr. Campuzano, i el Sr. Coll, gerent de l'empresa
Gestió Sanitària de Mallorca, que amb molt més criteri i
molts més coneixements que jo mateix podran
complementar la meva explicació i intervenir si fos
necessari per explicar algun detall que vostès vulguin
plantejar. Moltes gràcies, com sempre, per l'atenció que
m'han prestat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Grups que vulguin
intervenir? Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, vull agrair la presència del conseller de Sanitat i
Consum del Govern balear, però lamentar que, com hem dit
reiteradament des del nostre grup parlamentari, aquest
govern i aquesta conselleria hagin començat la casa per les
finestres o per la teulada i no des dels fonaments. Des del
nostre punt de vista no es pot presentar un pla de salut
mental si no hi ha prèviament el pla de salut, i és
coincidència el fet que aquesta setmana s'accelera la
discussió del Pla de salut mental en aquest parlament -en un
horabaixa s'ha d'escoltar la compareixença del conseller i
amb un termini d'una hora presentar propostes de resolució-
i la setmana que ve es presenta el Pla de salut general de la
Comunitat Autònoma a persones relacionades amb el món
de la salut. 

Per tant, allò que a nosaltres primer ens mou és reiterar
aquesta incoherència de començar la casa, o de començar la
visió general de la salut des de la Conselleria presentant
acceleradament el Pla de salut mental, el Pla de
drogodependències, el Pla de prevenció i control de la sida,
que ja sabem que ha tengut una història distinta de la resta,
avui hem començat la ponència d'estudi d'aquest pla, però
tres plans sectorials sense el marc general que significa el
Pla de salut. Per tant, allò que ens mou és que aquest pla de
salut mental presentat a l'aprovació en un dia en aquest
parlament, allò primer que fa és pensar en una concepció de
la salut mental com un aspecte excessivament marginal o
excessivament d'una part de la salut i no des d'un punt de
vista global, que és el punt que tenim des del Grup
d'Esquerra Unida.
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És cert que és un pla que ha mogut moltes expectatives, jo en
ocasió de la presentació del Pla de drogodependències vaig fer
una intervenció dient que comparant amb el Pla de salut mental
el de drogodependències no ens donava massa informació de
"calendarització" d'autors, etc., i vaig felicitar el conseller del fet
que en aquest pla sí que hi ha els autors o les persones que han
col•laborat en l'elaboració. 

El tema dels annexos que ara ens acaben de facilitar no
figuraven en el meu exemplar, segurament deu haver estat allò
de què s'han enviat dos exemplars, un primer..., però bé, és igual,
de tota manera coneixíem aquests annexos per altres vies que no
era la del pla, i en aquest sentit consideràvem que si en el Pla de
salut mental s'aprova a 26 de novembre del 98, ens estranyava
que a l'estudi dels pressupostos de la Conselleria de Sanitat
d'aquest govern no hi figurassin ja despeses extraordinàries per
aplicació del Pla de salut mental. Per tant, vull avisar el Sr.
Conseller que a les esmenes que presentaré com a Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida ja incloem una part d'allò que la
mateixa conselleria considera que s'ha de desenvolupar en la
primera fase, que seria de l'any 1998 a l'any 2000 i estam a inicis
de l'any 99 i en els pressupostos de la conselleria no hi s'inclou
aquest augment de recursos humans ni aquesta primera fase
comptabilitzada com a annex del Pla de salut. Almanco així no
ho va especificar el conseller quan va presentar els pressupostos
de la conselleria, que va insistir en el fet que eren pressupostos
austers, sense augment de personal i sense augment d'excessives
despeses en aquest sentit. Per tant, és la primera incoherència
que li veim. 

I per una altra banda, igualment tots o almanco el nostre grup
també ha rebut les recomanacions de les dues associacions, Es
Garrover i Estel de Llevant, que el Sr. Conseller ha dit que fa
seves; si les fa seves no entenc com allò que es demana de la
participació en els òrgans consultius i de coordinació quedi
limitat a una petita participació a una subcomissió de
rehabilitació i atenció continuada segons l'organigrama que ens
han facilitat dins el Pla de salut. Per tant, allò que demanam és
que si fa seves les recomanacions de les organitzacions d'usuaris
i familiars de malalts, canviï l'organigrama i el facin participar a
altres comissions de coordinació i de participació real.

El Sr. Conseller ens ha explicat que aquest pla va ser
presentat a ONG i a associacions, però és que des del nostre punt
de vista la participació no és exclusivament informació;
coneixem que es va celebrar un acte en què varen participar els
representants d'associacions de malalts, d'usuaris i de familiars,
on allò que es fa és presentar el pla, però no amb una actitud
participativa de recollir opinions, de conèixer en què es
fonamenten aquestes opinions i amb una actitud oberta de
recollir-les, i el mateix fet que avui mateix haguem rebut tots els
grups parlamentaris aquesta comunicació significa que no s'han
sentit partícips suficients com perquè hagin vist que allò que ells
demanaven hagi estat recollit en el Pla de salut mental.

Per una altra banda, no acabam de veure molt clar quin
és el paper de l'Insalud; el veim a l'organigrama i veim com
es compten les unitats de salut mental d'atenció primària,
etc., però reconeixem o creim que en aquests moments
l'Insalud agafa una gran part de l'assistència inicial del
malalt i, per tant, allò que demanaríem és si es concreta o
només queda dins el comitè tècnic segons l'organigrama, si
hi ha d'haver més participació i molt més paper actiu de
coordinació entre les dues administracions sanitàries, la de
Serbasa i la de l'Insalud.

Evidentment no entrarem, des del nostre punt de vista,
en l'anàlisi exhaustiva des del punt de vista tècnic d'aquest
pla de salut mental. Com a grup pensàvem que es debatria
amb calma després de la presentació del Pla de salut
general, i hem estudiat la possibilitat, i de fet ja està
programada, d'una jornada per a dia 18 de desembre
d'anàlisi amb participació de tècnics i de persones de fora
sobre allò des del punt de vista més tècnic o més des del
punt de vista dels experts. Per tant, com a grup parlamentari
en aquests moments no podem fer ni preguntes ni
suggerències des del punt de vista més tècnic o d'experts del
contingut del pla. Insistesc en el fet que coneixem
l'expectativa que s'ha creat amb la presentació del pla i amb
el debat parlamentari; de fet, representants dels redactors o
dels col•laboradors amb el pla vengueren a demanar
entrevistes amb els distints grups i a demanar l'acceleració
d'aquesta aprovació, però allò que els vàrem contestar des
del punt de vista d'Esquerra Unida és que una vegada
aprovat el pla, si no hi ha reflex clar en els pressupostos del
99 de com es posa en marxa aquest pla, l'expectativa que ha
creat pot veure's clarament frustrada perquè molts de tècnics
o molts d'experts que esperen l'aprovació d'aquest pla
quedaran decebut si veuen que no es posa en marxa
immediatament allò que es diu la primera fase, sinó que
queda sense reflex pressupostari i, per tant, sense veure fins
a on arribarà l'aplicació d'aquest pla.

En aquest sentit, des del punt de vista d'Esquerra Unida
pensam que no hi hauria cap problema en retirar o ajornar
l'aprovació d'aquest pla, a fer-ho una vegada presentat en
aquest parlament el Pla de salut i que es pogués debatre dins
el conjunt que pot significar un pla de salut i una branca
d'ell el Pla de salut mental, però si es fa, com he dit al
principi, la casa per la teulada i no pel fonament, una mica
allò que demostra és una concepció determinada de la salut
mental de la qual nosaltres no participam. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula
l'Hble. Conseller de Sanitat Sr. Fiol.
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Thomàs, per la seva
intervenció, però he de dir que nosaltres no hem presentat de
pressa i corrent aquest pla, aquest pla el vàrem presentar qual el
Govern el va aprovar i el vàrem entrar al Parlament no record en
quina data, però li puc assegurar que no hi ha hagut cap
confabulació entre el Govern i el Parlament o el grup
parlamentari perquè això es discutís abans del Pla de salut. Miri,
jo vaig prendre una decisió que sabia que seria criticada, però
vaig agafar les quatre qüestions que em semblaven més
preocupants des de la perspectiva social i vaig fer els plans
específics: vaig fer el Pla de la sida, el Pla de salut mental i el Pla
de drogues d'aquesta comunitat, i els vaig entrar al Parlament
amb l'esperança que abans que acabi la legislatura almanco
aquests tres plans estiguin en vigor i permetin desenvolupar
normativament els objectius d'aquests plans. 

Jo les esperances que tenc que el Pla de salut, que vostè
assistirà a la seva presentació, a més, hi està convidada, dia 2, i
llavors vendrà al Parlament, tenc escasses esperances que durant
aquesta legislatura s'acabi, perquè sé que és un document
complex, és molt global, on els objectius necessiten molt de
treball i estic segur que aquest parlament, quan arribi el Pla de
salut voldrà prendre's el seu temps i examinar-lo amb
tranquil•litat, com no pot ser d'altra manera, però bé, hem de
convenir que el fet que estiguem ja quasi al final de la legislatura
dificultarà que aquest pla de salut surti endavant, per desgràcia,
perquè ja m'agradaria a mi que sortís endavant i, a més, tant de
bo sigui així però ho veig dificultós. 

En canvi no veig dificultós que aquests tres plans que per a
mi eren els més importants en l'aspecte social puguin sortir
endavant. Jo veig que aquest pla pot anar endavant, veig que el
Pla de drogues s'està treballant en aquesta comissió i veig que el
Pla de la sida a la fi es treballa en aquesta comissió, i tenc
l'esperança que durant aquesta legislatura aquests tres plans
puguin quedar aprovats per aquest parlament, escolti, i haurem
posat les bases per diverses coses que són socialment molt
importants en aquesta comunitat, i el Pla de salut, que és un
document més complex, idò tant bé per a mi que fos aprovat per
tots vostès durant aquesta legislatura, però ja veig difícil, amb la
dinàmica que hi ha de qüestions pendents i de normes pendents
per aprovar i de llei, veig difícil que surti endavant. Això és la
primera qüestió que li volia, no aclarir, sinó explicar per quin
motiu això que vostè diu que s'ha començat la casa per la teulada
jo li vull fer veure que no és començar la casa per la teulada, és,
bé, començar a resoldre els problemes que més ens afectaven en
el conjunt de la societat des de la meva perspectiva, i assumint
el risc que pugui ser una decisió equivocada: per ventura el que
s'hauria de fer primer és el Pla de salut i després anar fent plans
i tal, però es va fer així perquè vaig creure que era el correcte.

La finançació d'alguns aspectes del Pla; escolti, en els
pressupostos per ventura no ho vaig detallar naturalment a
la meva intervenció, però en els pressupostos de Serbasa i
concretament de Gesma, Gestió Sanitària de Mallorca,
trobarà partides determinades dirigides a crear la unitat de
trastorns alimentaris i a contractar el personal per dur
aquests trastorns, i a crear la reforma física necessària
perquè vagi endavant això; està en els pressupostos, escolti!.
Naturalment que vostè em dirà: "I com ho posa en els
pressuposts si encara no està en el pla?"; són decisions que
ja havíem anat prenent com a coses que vèiem necessàries
amb independència que estiguessin en el pla, i em referesc
també a la creació de centres de dia com el d'Inca o com el
de Ciutadella, que és una realitat almanco la seva
finançació, és una realitat perquè hi ha signat l'acord amb el
Consell Insular de Menorca per finançar-lo durant l'any 99.
Per tant, hi ha qüestions d'aquest pla que estan i que estaran
en marxa durant l'any 99, amb independència que jo li
agrairé moltíssim que vostè faci contribucions a destacar
aspectes que a vostè li semblin prioritaris per a l'any 99 i
que en un moment determinat -ja no depèn només de mi,
naturalment- puguin ser introduïts; jo no mantenc una
actitud manifestament contrària a aquesta possibilitat però,
bé, s'haurà de veure i s'haurà d'escoltar i s'haurà de parlar de
tot això i, en qualsevol cas, li agraesc que ens faci ja un
anunci previ del contingut de part de la seva intervenció a
les esmenes que quedin vives per al plenari.

Respecte a la participació en òrgans consultius jo he dit
que feia meu aquest document. Clar, si el faig meu ara,
difícilment pot estar en el pla. A mi em sembla bé que hi
hagi la presència dins l'organisme institucional d'algun
representant de les associacions; em semblaria una
equivocació que les associacions imposassin a les
institucions quina és la política que han de fer, també li vull
dir, em semblaria una equivocació, perquè aquesta
competència és de les institucions, no de les associacions,
perquè una cosa són les usuaris i l'altra són els representants
del poble elegits per prendre decisions polítiques. Per tant,
això ho hem de tenir clar perquè està que participin, que
opinin, fins i tot que estiguin dins aquesta comissió
institucional, a mi no m'importa, però tenguem molt clar
que la representació institucional no és dels usuaris, és de
les persones elegides en els consells, en el Govern o en els
ajuntaments, però de les persones elegides per a aquesta
funció que és una funció institucional.

L'acte de presentació als usuaris d'aquest pla va ser un
acte participatiu, allà hi va haver moltíssima gent que va
opinar; de fet, després de l'exposició -que no la vaig fer jo,
a més, la fer el director general que està aquí amb nosaltres
i altres tècnics de la conselleria- hi va haver un debat i hi va
intervenir moltíssima, des de metges fins a associacions
d'usuaris, que varen dir el que trobaven, varen dir el que
trobaven i algunes coses, idò, bé, en la línia del que s'estava
fent idò algunes coses no tant. 
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I, en qualsevol cas, el paper de l'Insalud és un paper a
extingir, és a dir, clar, el paper de l'Insalud és el paper del qui
hauria de fer tota l'atenció hospitalària o bona part de l'atenció
hospitalària perquè tenim realment recursos propis i en bona
mesura no la fa. Miri, jo li he de reconèixer una cosa, li he de
reconèixer: la joya de la corona que és l'hospital de Manacor no
té ni un llit de psiquiatria, li he de reconèixer, les coses són com
són i no com m'agradaria que fossin, a mi, és així, això, i ha de
ser d'una altra manera, és a dir, hem d'aconseguir que siguin
d'una altra manera perquè és vera que la Llei general de sanitat
diu que en els hospitals generals hi haurà llits de malalts aguts de
psiquiatria, per tant hi han de ser i no hi són. Bé, idò hem
d'impulsar que hi siguin perquè això -enllaç amb el debat que
teníem ahir dematí dels costos de la finançació del conjunt de la
sanitat- idò, miri, és un altre tema dels molts que tocàrem ahir
que també s'ha de posar damunt la taula el dia que arribi la
negociació de la transferència, això és una cosa que almanco
personalment tenc absolutament clara. Ara, ja fa molt o ja fa poc
de la presència dels malalts psiquiàtrics..., home, a son Dureta ja
fa bastant, això és la veritat, però també deriva molt cap a
l'hospital psiquiàtric, i llavors si vas a mirar al contracte
programa quina finançació té l'hospital psiquiàtric idò per
ventura no és abastament; per tant, tornam al mateix problema de
la finançació. Aquest és un tema que ha de formar part del gran
debat de la transferència de l'assistència sanitària.

I li vull dir, naturalment, que els usuaris han impulsat, és
vera, aquest fet, i jo sé que els usuaris i els metges que tutelen un
poc aquests usuaris s'han mobilitzat perquè creuen..., jo crec que
s'han mobilitzat perquè el pla els agrada i perquè hi ha consens
científic amb aquest pla, perquè si no no s'haguessin mobilitzat,
escolti, si no, de què s'haguessin mobilitzat?, de res, i li dic, a
més, que l'encapçalament d'aquest escrit que han rebut tots
vostès dels usuaris no té rebuig perquè el primer que diu és que
"las asociaciones de usuarios, amigos y familiares abajo firmantes
queremos manifestar nuestro apoyo a la aprobación del plan
autonómico de salut mental", i vostè dirà: "Sí, però...";
efectivament, llavors fan una sèrie d'observacions que a mi em
semblen raonables, però el primer que diuen és que donen suport
a aquest pla de salut mental. Per tant, a mi això em sembla una
qüestió com a mínim digna de prendre en consideració i de posar
damunt la taula.

I em sembla que he donat o he intentat donar resposta a algun
dels temes que vostè plantejava.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. President. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa..., no?, vol tornar a intervenir? Bé, Sra.
Thomàs, per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, és evident que
no ens posarem mai d'acord en la concepció de participació,
perquè per part nostra mai la participació ciutadana no és
suplantació de la responsabilitat dels gestors; allò que
nosaltres pensam de la participació és informar, escoltar i
consensuar, i no és possible aquest model de participació
amb un model que és el que vostès solen practicar que és
informació igual a participació. És cert que jo no vaig
assistir a aquell acte perquè no hi vaig ser convidada, però
ho vaig llegir a la premsa, que hi va haver molta
participació en el sentit d'intervencions, però si el pla està
fet i ja està remès a tothom, és evident que no es va amb un
ànim de recollir suggerències, consensuar-les i incloure-les,
i el mateix fet que avui mateix ens enviïn dient, com vostè
diu, que donen el seu suport a l'aprovació del pla autonòmic,
també diuen, alerten sobre una visió excessivament
medicalitzada d'aquest problema; per tant també qualque
cosa hi tenen a dir o qualque cosa hi veuen. 

Però no discutirem la concepció de participació perquè
a mi em sembla un error plantejar: "si vostès ens demanen
més participació és igual a imposició". No, cadascú dins el
seu paper, el gestor gestionant, però amb una actitud de
participar distinta de la d'informar. De tota manera, com que
no és el tema d'avui, en podem parlar més vegades i podem
debatre si realment aquesta participació de què nosaltres
parlam es posa en pràctica o no.

Ara, només aclarir una cosa: vostè em diu que a Gesma
hi ha dotació pressupostària del 99. Clar, és que és una altra
de les nostres esmenes, la confusió i la dificultat de saber
què passa a Gesma, i els augments que passen respecte a si
això significarà automàticament quants de recursos humans
augmenten per posar en marxa la dotació pressupostària que
es recomana com annex en el Pla de salut mental i si tot
això està previst fer-ho en un termini de mesos, en un
termini ics. Això realment a través dels pressupostos no es
veu i per això nosaltres plantejam que una cosa és un annex
i una altra cosa és: per l'any 99, ja es crearà això, això i
això; és cert que vostè va parlar del centre de dia de
Ciutadella, però una unitat de salut mental a l'hospital
fundació de Manacor no és tant un problema dels
pressupostos del Govern balear però és un problema de
negociació i de parlar-ne; per qualque cosa també es va triar
per part de l'Insalud el model de gestió de fundació i, per
tant, es tenen aquestes dificultats, després.

De tota manera no és amb ànim de polèmica. Jo he
reconegut i li he insistit que era un pla que ha creat moltes
expectatives, que hi ha una bona actitud per part dels tècnics
i els experts en el tema, però que això no ens lleva a
nosaltres a continuar considerant que des del punt de vista
d'una consellera de sanitat d'una comunitat autònoma primer
s'ha de tenir la visió global del Pla de salut, i després dins
aquest pla emmarcar els plans sectorials. Vostès han triat un
altre model, però nosaltres ens mantenim que per a nosaltres
és incoherent aquest altre model. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats.
Agrair en primer lloc la informació que ens ha donat el conseller
de Sanitat quant a l'elaboració del Pla de salut mental. Intentaré
ser breu i concreta, amb un seguit de preguntes, però sí primer de
tot voldria fer una valoració general del Pla. És un document
tècnic que valoram molt positivament, i no entrarem per tant a
esbrinar elements d'anàlisi, o no analitzarem d'una manera
detallada aquest document, perquè pensam que som polítics i no
tècnics en aquesta matèria. Per tant, és ver, aprovam els
redactors, però sí volíem pegar una estirada d'orella al
responsable polític, al conseller, que pensam que és el
responsable polític i també econòmic, per tant, d'aquest pla.

És ver que se'ns han adjuntat uns annexos, el nostre grup sí
que els tenia, aquests annexos de recursos econòmics, una
aproximació dels recursos econòmics que es plantegen per
elaborar i desenvolupar el Pla de salut mental, i que després
entraré ja a valorar. Però el que sí és ver, no estableix el Pla un
compromís pressupostari concret del Govern de les Illes Balears
quant al desenvolupament en aquest pla. I més greu encara,
pensam que en el pressupost del 99 de la Conselleria de Sanitat
tampoc no es contempla específicament aquest element. Ja
vàrem comentar en el debat de la interpel•lació que vàrem
presentar en el 97 relativa a política del Govern en matèria de
salut mental, que pensàvem des del nostre grup que era molt
necessari mimar les polítiques que estiguessin relacionades amb
el malalt mental. Totes les iniciatives relacionades amb el malalt
mental pensàvem que havien de ser prioritàries per a qualsevol
govern, ja fos de qualsevol color polític. S'havia de compensar
el gran abandonament a què havia estat sotmès any rere any i
políticament com pressupostàriament aquests sectors sanitaris.
Amb l'elaboració, per tant, del Pla, es fa palès que hi ha un
interès a nivell polític per tancar un compromís que s'havia pres
en aquest parlament. Es presenta aquest pla, però volem i exigim
també que aquest compromís polític es converteixi en un
compromís pressupostari per part del Govern, perquè pensam
que el que compareix aquí avui és el responsable polític de la
política sanitària del Govern de les Illes Balears.

Concretarem a nivell ja de Pla, i de la intervenció que vostè
ha fet. Vostè, Sr. Conseller, ha parlat de la necessitat de fer feina
a nivell preventiu de malalties mentals. És un dels elements en
què ens vàrem basar nosaltres en la interpel•lació, i elements de
la moció que després va ser rebutjada pel grup majoritari d'aquest
parlament. Però a nivell de polítiques preventives, vostè ha
comentat que és necessari analitzar-ho a través de programes de
promoció de la salut. No es detallen en el pressupost del 99
actuacions en aquest sentit en el pressupost de la seva
conselleria, i si és així, pensam que s'hauria de detallar aquí, en
el Pla de salut mental.

Altres consideracions que pensam que s'han de tenir en
compte en aquest pla, i potser que aquestes mancances que
he comentat abans siguin pel sentit del que dirà ara, és que
s'ha de considerar que la perspectiva que es té en aquest pla,
en el Pla de salut mental, és bàsicament mèdica i sanitària.
És per això, potser, que els elements de crítica que he fet
abans no es recullen almanco a la filosofia que hauria
d'impregnar el Pla. És necessari per tant, per a nosaltres,
ampliar aquesta visió cap a una perspectiva sociosanitària i
psicosocial; perquè s'haurien d'integrar per tant, en aquest
sentit, àmbits culturals, educatius, laborals, i no només de
salut. Quan feim aquesta afirmació, és ver que es pot
ensumar, per dir-ho de qualque manera, que aquest element
està reflectit al Pla, però no és el fil conductor del seguit
d'actuacions que pensam que seria necessari que estiguessin
elaborades, concretades en aquest pla. No és el fil
conductor, perquè és ver que s'intenta canviar els conceptes
de malalt mental, de necessitat d'obrir el malalt mental cap
a la societat, però després el llistat d'actuacions que van en
aquest sentit no es concreta en cap moment.

Quant a atenció primària, vostè ha fet referència també
en aquest sentit, bàsicament quan parla del pacient infantil
i juvenil, ha comentat la necessitat d'ampliar el concepte, o
jo concretaria que és necessari ampliar el concepte no
només de la prevenció a nivell d'unitats de salut mental.
Vostè, Sr. Conseller, ja a la seva intervenció a l'any 97 va
plantejar una sèrie d'actuacions més generals, que no només
es concretassin, com he comentat, a nivell d'unitats de salut
mental. Va plantejar actuacions educatives, a nivell més
ampli, i jo voldria que ens pogués contestar per què aquestes
actuacions no estan reflectides aquí, i no hi ha una línia de
nexe amb actuacions que vostè va plantejar ja fa un any, i
que en el Pla no es planteja. Potser, crec que el tema és el
que he comentat abans, que només es veu d'una perspectiva
bàsicament sanitària, i no s'han contemplat els altres
elements.

Per concretar, que m'agradaria que ens pogués contestar
aquests elements, es plantegen actuacions a les pàgines 70
i 71 del Pla de salut mental, però a mi m'agradaria que
actuacions que s'haurien de fer en el 98, això vol dir que
s'haurien de fer en el 98 i fins al 2000. M'agradaria que em
pogués dir quines d'aquestes s'han fetes, quines d'aquestes
estan realitzades, quina aportació al pressupost ha fet la
Conselleria de Sanitat en aquest sentit, i quina aportació ha
fet l'Insalud. També concretar les actuacions de les pàgines
70, 71, 72; més que concretar les actuacions, quines
d'aquestes actuacions són prioritàries també, s'han fet en el
98, quina administració es responsabilitza de cadascuna
d'elles, no només en el 98, també en el 99 i en el 2000; i
quin compromís ha assumit l'Insalud en la finançació
d'aquest pla, quines actuacions finançaria Insalud, quines el
Govern balear, quin grau de compromís quant a la viabilitat
d'aquest pla ha agafat cada administració, i quin paper en
l'elaboració d'aquest pla vostè plantejaria al Consell de
Mallorca, ja que és propietari de l'hospital psiquiàtric.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula
l'Hble Conseller de Sanitat, Sr. Fiol.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

(...) Li agraesc la seva intervenció, sobretot quant al fet que
comença dient que el seu grup fa una valoració tècnica positiva
del Pla, la qual cosa m'omple de satisfacció, perquè s'incorpora
a la línia que jo he explicat, és a dir que hi ha un consens
científic sobre el plantejament del model que es dissenya en
aquest pla. Això ja em pareix una qüestió d'agrair, i és molt
important que vostè faci aquest reconeixement dins aquesta
reunió.

Immediatament passa a qüestionar el fet que no hi hagi un
finançament, un compromís pressupostari en els pressupostos
que estan en aquesta cambra per a la seva discussió i aprovació,
si és possible durant aquest temps previ a l'any 99, i crec que ja
he contestat quan contestava a la Sra. Thomàs alguns aspectes
d'aquesta qüestió. Dins els pressupostos hi ha finançació de
determinats aspectes que estan incorporats al Pla autonòmic de
salut mental, perquè naturalment hi havia qüestions que s'havien
d'anar abordant i resolent. I naturalment li faré un comentari,
sobretot quan ja passa a les pàgines 70 i 71, de coses
específiques que sí s'estan fent, i s'estan revisant. No insistiré,
per tant, sobre les qüestions que amb un caràcter estratègic n'he
comentat algunes d'elles, però que estan dins el pressupost de
Gesma de l'any 99. He citat el tema dels trastorns alimentaris, he
citat el tema d'unitat d'alcoholisme, he citat algunes coses, però
bé, crec que no es tracta d'insistir.

I naturalment que vostè diu que s'ha de fer un esforç en
matèria preventiva, i en promoció de la salut, i a més hi ha una
espècie de denúncia que vostè va reiterant diverses vegades en
la seva intervenció, que aquest és un pla amb poca dimensió
social, és un pla fet per metges, ve a dir, no ho diu expressament
així, però dóna a entendre que és un pla on la mà dels metges
pesa molt, per dir-ho d'alguna forma, i és possible que sigui així;
jo no vull negar que el pes dels especialistes en psiquiatria ha
tengut una importantíssima definició en el que és el Pla.
Nosaltres hem intentat, intentam i volem que tengui naturalment
una dimensió social, amb la participació dels usuaris, per
exemple, o que tengui una magnitud laboral -i ho hem dit quan
explicava el Pla, i està escrit en el Pla- amb l'esforç com a
qüestió estratègica de la incorporació al món laboral progressiva
del malalt. És una qüestió molt social i molt important que està
dins el Pla. Jo no crec que hi hagi aquesta excessiva presència
fins a l'extrem que vostè planteja, que -no ho diu expressament,
però així ho perceb jo- la presència de la qüestió mèdica esclafa,
per dir-ho d'una manera- la presència de la qüestió social, de la
qüestió laboral i la cultural, em pareix que ha dit. Jo crec que
això no és així. Jo crec que nosaltres tant en promoció de la salut
hem fet esforços, i per descomptat la potenciació de l'atenció
infantil i juvenil és una mesura dirigida a la prevenció, perquè a
la primera edat és a la qual determinades patologies es poden
atendre i començar a tractar; i també donar un protagonisme al
conjunt de l'atenció primària és un altre element de caràcter
preventiu molt important. El Pla diu ben clarament: formació
permanent, millora de la formació del personal mèdic de
l'atenció primària. És una qüestió, si la lliga vostè al fet que es
diu, com diu el Pla, que entre el 30 i l 50% de consultes que reb
l'atenció primària tenen qualque vinculació al món de la salut
mental, veurà que aquest sí que és un esforç de prevenció de la
malaltia important. 

Naturalment la prevenció de la salut mental jo no la puc
plantejar en termes comparatius com la prevenció de
malalties de transmissió sexual, per exemple, que sí que té
una dimensió pedagògica a les escoles molt més evident. El
problema de la prevenció de salut mental jo crec que l'hem
d'instal•lar fonamentalment creant uns hàbits naturalment
d'higiene i d'higiene social, i evitant la desestructuració, i
aconseguint que hi hagi molta ocupació, que la gent tengui
feina... Totes aquestes coses ja hem dit que contribueixen
evidentment a una millora de l'estat general de la societat,
i també  de l'estat mental de les persones que la componen.
Però jo crec que es fa aquest doble esforç en matèria
preventiva: potenciar el coneixement i la formació com a
desig, el que són els metges d'atenció primària; incrementar
els psicòlegs dedicats a l'atenció infantil i juvenil, que crec
que està també dins el desenvolupament dels recursos
humans que preveu l'annex que vostè té; i jo crec que la
participació social en la recuperació del malalt és un aspecte
que es té en compte, perquè naturalment moltíssimes
activitats que es vénen desenvolupant, com la pròpia
laborteràpia, tenen un component i una dimensió socials
molt importants, i de ver que convidaria els senyors i
senyores diputades el dia que vulguin a visitar l'hospital
psiquiàtric, tota l'àrea de laborteràpia, i veuran que hi ha una
activitat que val la pena conèixer, i que resol molt la
situació, que els ajuda molt a les persones que estan
malaltes. Naturalment tot és millorable, i pretenem per tant
potenciar els centres de dia i potenciar que no hagin d'estar
dins l'hospital aquests centres. Tot això està en el Pla. Tot
això naturalment s'anirà desenvolupant.



ASSUMPTES SOCIALS /  Núm. 28 / 26 de novembre del 1998 417

En qualsevol cas, vostè em fa una sèrie de preguntes respecte
de les pàgines 70 i 71, i em demana quins d'aquests objectius
estan, o s'han fet -s'han fet, per ventura no se n'ha fet cap-, estan
prevists fer durant el 98. Qualque cosa encara es farà durant el
98, però algunes sí que li assegur que estan en el pressupost del
99 i es faran durant el 99, i li dic així, encara que sigui un poc de
passada i reiteratiu en el que afectaria el tema del centre de dia
a Ciutadella, que això és una cosa que està plenament finançada
i garantida la seva finançació per l'any 99, això fora de tot dubte,
perquè està en els pressuposts.

Per parlar-li d'un altre tema, la unitat de salut mental, centre
de dia de salut mental d'Eivissa i Formentera que l'Insalud, això
ho pagarà l'Insalud, a més, per cert, està en el famós acord que
ahir discutíem en aquesta mateixa sala. Això ho pagarà l'Insalud
durant l'any 99, l'abandonament del que era el centre de salut de
Can Misses i la construcció d'un centre de dia en aquest
ambulatori de Can Misses. Això és una cosa que pagarà l'Insalud
i que es farà durant l'any 99. A Mallorca, potenciar la unitat de
salut mental, intentant que no estiguin a consultes externes de
l'Hospital Psiquiàtric, per posar només un exemple, i centres de
dia a Inca, Palma i Manacor, que seran una realitat durant l'any
99.

Jo crec que aquestes coses, i segurament n'hi ha més, jo estic
dient una cosa un poquet superficial, però demostrativa que hi ha
coses que estan en aquest pla, que tenim la pretensió que
s'executin durant el 99, i a més tenen la corresponent
consignació. Jo no estic en aquests moments en disposició,
naturalment, d'explicar-li a quina partida i de quina manera, però
conec la Conselleria com funciona, i sé a què destinam els
recursos, i li puc garantir que això que dic és així i no d'una altra
manera.

Però a mi m'ha deixat molt preocupat de totes maneres, abans
d'abordar la darrera qüestió, el tema de la falta de dimensió
social que vostè ha vist en el Pla. Jo vull insistir molt que aquest
pla està recolzat pels usuaris. Això és una qüestió molt
important, perquè, no ens enganem, quan parlam del sector social
parlam fonamentalment dels afectats i de les seves famílies, no
parlam de la gent en general. Sí, tothom pot opinar del Pla de
salut mental, com tothom pot opinar del Pla de drogues, com
tothom pot opinar del Pla de la sida, però naturalment els més
afectats són els que tenen interès de veres en saber com serà i
com es resoldrà aquest problema. Realment el sector social que
ha d'opinar sobre aquesta qüestió són els usuaris, i els familiars
dels usuaris sobretot, que són els que pateixen dia a dia la
presència d'un malalt mental a la seva família, amb tot el que
això implica i amb tots els problemes que colateralment genera,
que són molts i molt complicats. Aquesta és la gent que
fonamentalment ha d'opinar sobre el Pla. Naturalment hi pot
opinar tothom, com no pot ser d'altra manera, però
fonamentalment són aquests, i aquests han opinat i estan dient
que el Pla els pareix correcte en termes generals. Demanen que
no caiguem en una excessiva medicalització, que és el que vostè
també de qualque manera denuncia; reclamen més presència
participativa, a mi em pareix bé, jo crec que tot això ho podem
anar introduint dins el Pla. Jo, i li contest un poc a la Sra.
Thomàs, per ventura no coincidirem en la forma de plantejar el
que és la participació i el que no és la participació. A mi em
pareix que els que han de decidir globalment són els
representants de tots els ciutadans, encara que, com dic, els
usuaris i els familiars dels usuaris han de dir qualque cosa
respecte d'això.

Per tant, jo crec que aquest pla sí que té una dimensió social,
i sí que contempla aspectes laborals, i sí que contempla
aspectes preventius, i de qualque manera precisament el que
pretén és abandonar aquest model intermediari que tenim,
encara massa hospitalari, per aconseguir que l'hospital sigui
el darrer recurs -quan dic hospital dic llarga estada-, quan ja
no queda més remei, quan no hi ha altra solució per a aquest
malalt, i que a més aquesta estada tengui un objectiu
rehabilitador, que intenti al final aconseguir la millora com
a mínim de la qualitat de vida d'aquell malalt. Això jo crec
que està reflectit al Pla. Naturalment que això
s'aconsegueixi no depèn ni tan sols del conseller, depèn que
tota la gent que treballa en l'execució d'aquest pla tengui una
participació activa en l'execució d'aquest pla, cregui en
aquest pla, li pareixi bé aquest pla. Per tant l'hem presentat
no només als usuaris i als familiars, l'hem presentat al
sector. Nosaltres vàrem convidar el sector: els metges,
infermeria, la gent que treballa en aquest sector, perquè
coneguessin el Pla, i naturalment diguessin el que els
paregués.

I vostè em demana -i per acabar ja- respecte de l'Hospital
Psiquiàtric i la propietat del Consell de Mallorca respecte
d'aquest hospital, i quin plantejament farem. Nosaltres
volem ser molt respectuosos amb el tema del Consell de
Mallorca, naturalment. Nosaltres pensam que l'hospital en
principi ha de continuar complint una funció que
progressivament es va transformant en uns objectius
distints, i que naturalment de cara al futur, si aquesta funció
social o sociosanitària o sanitària s'ha anat desvirtuant,
segurament el Consell tendria tota la legitimitat del món per
dir "escoltin, tornin-me això, perquè no l'empren pel que
vàrem quedar", o "no els financii el manteniment que cada
any paga el Consell, perquè aquestes obres no són per un
tema sanitari o sociosanitari". Però jo crec que en aquests
moments no ens trobam en aquesta situació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol replicar, Sra. Bover?
Té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Més que replicar, és que el
conseller ha deixat una pregunta fora contestar-me, i una de
les que pensava jo que eren més importants: el compromís
de l'Insalud per finançar aquest pla, o què finançarà Insalud,
i fins on està aquest compromís d'Insalud cap a la
Conselleria de Sanitat. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el
conseller de Sanitat.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

M'agradaria saber si hi ha torn incidental o no.

LA SRA. PRESIDENTA:

En aquest moment s'obre un torn incidental.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Jo demanaria que si se m'està demanant una ampliació de la
pregunta que s'ha fet...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot intervenir com a Govern.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Estic intervenint com a Govern, no en un torn incidental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí. Pot intervenir, Sr. Conseller. Pot intervenir.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Crec que és una reiteració d'una de les preguntes que li havia
fet en el darrer moment de la meva intervenció. No és una
pregunta afegida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Entenc que això és així, que és
acabar de contestar la pregunta que li havia fet. Té la paraula el
Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, complet la pregunta, i
segurament me n'havia oblidat. Aquest és un tema tremendament
complicat d'explicar, i que desborda la reunió que avui ens
ocupa. Jo dic qualque aspecte que segur que finançarà l'Insalud,
i li he posat un exemple, que és la posada en marxa del centre de
dia de malalts mentals de Can Misses d'Eivissa. Naturalment
nosaltres tenim altres reclamacions pendents a Insalud, no es
pensi que no les tenim; i nosaltres volem que l'Insalud financiï
correctament l'atenció que fa el Complex Hospitalari de Mallorca
als malalts psiquiàtrics, i volem que l'Hospital de Manacor tengui
llits per a malalts aguts, clar que ho volem i ho demanam. Una
altra cosa és que això es faci. Nosaltres ho demanam, i creim que
forma part de les coses que s'haurien d'aconseguir. Però deixi'm
que li digui que el Pla en el que preveu de finançació de millora
de recursos humans no pot estar pendent del problema Insalud.
Jo crec que ahir vàrem abordar amb molta claredat quin és el
problema de l'Insalud, i jo crec que en un moment determinat ens
hem de posar a comptar, per parlar d'una forma vulgar, hem de
sumar tot el que Insalud hauria de prestar i no presta, i
alternativament ho presta la comunitat autònoma, i vaig dir els
consells insulars, els ajuntaments, i li vaig posar, me'n record,
l'exemple dels ajuntaments que tenen un auxiliar administratiu
als centres de salut, i que el paguen els ajuntaments i no l'haurien
de pagar. Tot això s'ha de computar, i en un moment determinat

ha de formar part de la reclamació del cost vertader de la
finançació de l'assistència sanitària en aquesta comunitat. 

Tot això s'ha d'anar elaborant. Jo li parlava que s'està
treballant en la despesa d'estrangers i desplaçats, perquè és
un capítol molt important, però no n'hem de descuidar
d'altres, i segurament en atenció psiquiàtrica tenim també
una encletxa, on hi ha una despesa ficada allà dins, i
l'Insalud se'n desentén; però clar, la nostra política no pot
ser dir que com que la finançació de l'Insalud cada any a
través del contracte de programa per a malalts psiquiàtrics
és insuficient, doncs tancam l'Hospital Psiquiàtric. No ho
podem dir, atenem els malalts i feim el que podem.
Naturalment hem de ser capaços el dia que arribi la
transferència de posar en el deure totes aquest qüestions. Li
he posat alguns exemples d'algunes coses que Insalud farà,
finançaran ells mateixos; però agafat el tema a les braves,
tot ho hauria de finançar l'Insalud, perquè la Llei general de
sanitat diu que l'Institut Nacional de Salut és el responsable
darrer de l'assistència sanitària de tots els espanyols. I com
que resulta que diu també la Llei general de sanitat que les
malalties mentals són malalties iguals que les altres i han de
ser tractades pel Sistema, és el Sistema Nacional de Salut
qui en darrer terme ha de finançar aquestes qüestions.
Naturalment això és en abstracte, perquè la realitat és ben
distinta. Però el dia que negociem les transferències, jo crec
que hem de ser capaços d'haver computat tot el cost de tot
això, perquè ha de formar part de les reivindicacions que el
Govern balear faci davant de Madrid. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra. Maria
Àngels Leciñena.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Quería empezar la intervención
haciendo referencia a unas líneas que contiene el propio
Plan. Dice: Los trastornos mentales es necesario abordarlos
de forma global en cuanto a la promoción de salud,
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación. Tienen por tanto un carácter interdisciplinar
que implica la necesidad de coordinación con otras
instituciones. Asimismo requiere una reorganización de los
recursos humanos asistenciales sociosanitarios. El modelo
de atención de salud mental debe estar integrado en la red
sanitaria. Todo esto viene de alguna manera a demostrar la
necesidad de un plan de salud para iniciar el desarrollo del
Plan de salud mental. Creemos que mientras no esté en
vigor el Plan de salud, el Plan de salud mental no podrá
hacerlo por lo menos de una manera efectiva. Eso no es
óbice para que se vayan aprobando, si se elige el método de
aprobar primero los planes parciales o específicos, por
decirlo de alguna manera, como es el de salud mental, el de
drogas, que también está muy relacionado con el tema, o el
gerontológico que se ha aprobado recientemente, es una
manera, pero hay que tener en cuenta que mientras no
tengamos la base, que es el Plan de salud, los demás planes
no podrán entrar en vigor de una manera efectiva.
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El Plan que hoy debatimos, a nuestro grupo le parece que es
un plan técnicamente correcto, pero no así en cuanto a su
concepción política, en cuanto al compromiso político; y en eso,
al mismo tiempo que repasamos y hacemos una serie de
preguntas sobre algunos datos, iremos haciendo una valoración.

En cuanto a dispositivos básicos para la asistencia en salud
mental, primero tengo una duda un poco técnica, no sé si es de
mucha importancia, pero por un sitio hablan que el primer nivel
de atención es la unidad de salud mental, y la unidad de salud
mental infantojuvenil, y luego en la explicación dicen que es el
segundo nivel. No me queda muy claro esto, no sé si es un error,
pero, bueno, no deja de ser una cosa técnica. Estos dispositivos
básicos los van describiendo, nos encontramos con los equipos
de atención primaria. En este apartado quiero recordar que
todavía quedan ambulatorios, sitios donde se sigue funcionando
con el modelo tradicional, el modelo antiguo de medicina, con un
horario recortado, y donde la asistencia psiquiátrica no se está
haciendo de una manera adecuada.

En cuando a las unidades de salud mental, y de salud mental
infantojuvenil, no nos cuadran muy bien los datos que tendría
que haber, con los que hay al final. En esta primera parte, la
unidad de salud mental, por ejemplo, en una población de
100.000 habitantes como puede ser la de Ibiza, habla de tres
psiquiatras. Sin embargo luego, cuando vamos a los anexos que
hay detrás, tanto si sumamos la primera fase con la segunda, sólo
salen dos psiquiatras. No sé muy bien entonces si tengo que
hacer caso de los anexos, o si hay que hacer caso de donde se
describen estos niveles asistenciales. En cuanto a unidad de salud
mental infantojuvenil, habla de tres profesionales, solamente
menciona un psiquiatra, y los demás profesionales, no sé
exactamente qué tipo de profesionales son, si me lo podrían
aclarar.

Asimismo, en la unidad de especialización breve, habla
de que hay que hacer laborterapia, (...)terapia, pero tampoco
sé si estas unidades de hospitalización, en la situación real,
no especifica qué está haciendo y si cuenta con el personal
adecuado.

En la unidad de especialización infantojuvenil, tampoco
especifica..., se dice que esta unidad de especialización
serán los servicios de pediatría, pero no tengo claro qué
personal tiene que hacerse cargo de estos pacientes
infantojuveniles, porque me imagino que aparte de los
servicios médicos de pediatría, tendría que hacerse cargo
algún psiquiatra, no sé si será la unidad de salud mental
infantojuvenil o qué personal.

En cuanto a la atención urgente, quiero resaltar dos
hechos que quizá, cuando estén las comisiones constituidas,
tendrían que resolver. La realidad es que cuanto al traslado
y contención de pacientes, a que hace referencia el plan, en
la práctica, hay un problema, porque cuando se llama a
domicilio, ante una urgencia, nunca hay acuerdo entre los
médicos que acuden al domicilio, los policías, sobre quién
tiene que hacer esta contención, quién tiene que actuar
primero, etc., y creo que esto es un problema que las
asociaciones de familiares siempre denuncian y que cuando
se reúna la comisión sería un tema a tratar.

Por otro lado, también hace mención, en cuanto a las
urgencias hospitalarias, de bolsas especiales. A mi me
consta que en Menorca, tal y como está la situación de
urgencias, no hay cabida para enfermos especiales; en la
reforma del servicio de urgencias de Can Misses, prevista
en los planos, tampoco han boxes especiales, y en cuanto al
hospital de Son Dureta, por la masificación que hay, no creo
que tampoco haya (...) especiales. Esto también sería una
cosa que habría que tener en cuenta.

En cuanto a la atención continuada, se habla de
diferentes niveles existenciales. Se habla de centro de día y
luego se habla de unidad de media estancia y unidad de
larga estancia. Respecto a la unidad de media estancia y de
larga estancia, aquí, en el contexto del plan, se habla de
equipo multidisciplinar, en el anexo especifica algunos
profesionales, pero dado que he visto que el anexo a veces
no se corresponde no con el hecho que (...) anteriormente,
sino con otros que ya adhiere, no se corresponde muy bien,
hay algunos errores, no sé si estas unidades estarán dotadas
con el personal que está en los anexos o (...).. En otros
apartados sí que dice el número de profesionales que tendría
que haber por habitante, en esto sólo dice equipo
multidisciplinar.
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También, respecto a estas unidades de media y larga estancia,
parece que en las islas menores, Menorca, Ibiza y Formentera, se
intenta reagrupar ambas unidades y se plantea incluirlas en
geriátricos, concretamente, si no lo tengo mal entendido o por lo
menos en el caso de Ibiza, el único sitio donde se podría integrar
es en el hospital residencia asistida de Cas Serres. Si es así, a mi
me parecen dos cosas: primero, que esta residencia ya está un
poco desbordada, que (...) hay lista de espera, (...) pacientes, no
sé cómo se va a hacer, y por otro lado, no creo que este tipo de
pacientes, que son pacientes con una fase muy grave de la
enfermedad, no creo que sea conveniente que estén en una
residencia donde hay pacientes de Inserso, pacientes válidos.

Respecto al hospital de día y al centro de día, luego, la
traducción que hay en el anexo, no la tenemos muy clara, porque
solamente se refiere..., la dotación que hay solamente la refieren
al centro de día, por ejemplo en Ibiza, y no habla nada de...,
habla de centro de día pero no habla de hospital de día. Como
probablemente creo que se va a hacer común, no sé si es
simplemente una omisión involuntaria o es que solamente se va
a hacer el centro de día, porque yo tengo entendido, lo ha dicho
el Sr. Conseller, que lo que es ahora el centro de salud de Can
Misses ha de habilitar las dos cosas. Ha dicho el Sr. Conseller
que lo que es ahora el centro de salud de Can Misses ha de
habilitar las dos cosas, centro de día y hospital de día. Lo que
pasa que luego, los recursos, claro, solamente está contemplado
el centro de día y, como se sabe, el centro y el hospital tienen
programas diferentes, uno de realización y otro, terapéutico, y los
profesionales que tienen son diferentes, en uno está a cargo de un
psicólogo y en el otro, de un psiquiatra, entonces, claro, no sé si
hacer caso del anexo o cómo va, quería una concreción.

Respecto al resto de unidades que forman lo que aquí se ha
englobado como atención continuada, que es la unidad de
atención residencial comunitaria, tampoco pone exactamente qué
equipo tiene que llevarla a cabo.

Y los programas de integración laboral, lo que es taller
ocupacional, centros especiales, (...), tampoco especifica qué
equipo ni cómo se va a llevar a cabo. Inclusive, estos programas
que aquí se mencionan, luego, en las acciones específicas a
desarrollar en las dos fases, no se menciona ni Ibiza ni Menorca
ni ninguna otra.

El plan ya establece que los recursos humanos son
insuficientes para las funciones y la población que tiene que
atender. Sin embargo, ya digo, al final del programa, no nos
salen los datos, la suma no nos sale, con la que está contemplada
cuando se describen estos dispositivos básicos, inclusive, por
ejemplo, en el caso de Ibiza, simplemente contando los
dispositivos que ya tenemos actualmente, nos faltaría un
psiquiatra, un psicólogo, si no hemos hecho mal las cuentas, un
monitor psiquiátrico, un terapeuta ocupacional, etc., porque es
que cuando analizamos los proyectos específicos hasta el año
200 en Ibiza, no se habla nada de recursos humanos, entonces, no
sé si es que simplemente se han puesto cuatro cosas pero se va
hacer más de lo que hay o cómo queda.

En cuanto a atención específica, bueno, lo que es la
psicogeriatría, creemos que los recursos (...) de este plan son
inespecíficos e insuficientes. Es un tipo de patología orgánico-
cerebral que en estos momentos el único soporte que hay  es
familiar y algo de servicios sociales para personas con problemas
económicos, pero creo que aquí habría que insistir algo más.

En cuanto a, por ejemplo, trastornos de conducta, yo no
veo en los programas específicos que se mencionen cosas
concretas, como sería un centro de día o, si es que este
centro de día podría estar de alguna manera integrado en
algún otro dispositivo asistencial.

Tampoco las unidades de desintoxicación alcohólica en
las islas menores sabemos si se va hacer, porque no hay
ninguna especificación a este respecto.

Se ha hablado también de la población flotante, sobre
todo, me consta que en las islas de Ibiza y Formentera,
durante los meses de verano, tenemos el servicio de
psiquiatría, las unidades de hospitalización breve, como se
diría ahora, están absolutamente desbordadas, con ingresos,
entonces, bueno, se reconoce este aumento de población
flotante que genera un aumento de actividad psiquiátrica y
el plan no contempla cómo se va a afrontar esto, si con
recursos humanos o cómo se va a afrontar.

No sabemos tampoco que una lectura del plan, cómo se
va a garantizar la existencia integral y continuada mientras
no se habiliten estos dispositivos básicos. Hay una serie de
plazos y no sabemos cómo se pretende garantizar ésta.

No sabemos tampoco, y nos parece bastante importante,
cómo se va a plantear la atención del enfermo mental en
Formentera. Formentera padece una dolencia, es que en
Formentera no tenemos en estos momentos ningún recurso
para atender..., el único recurso que hay es del tipo de
atención primaria en el centro de salud. Entonces, si la
ideología de este plan (...) los nuevos criterios que hay en la
atención psiquiátrica, que el paciente reciba la mayor parte
de la asistencia en su propio medio para integrar de alguna
manera a la familia y a la comunidad en su atención, en su
tratamiento, en su rehabilitación, quisiéramos saber cómo el
plan pretende afrontar esto en la isla de Formentera.

Para finalizar, quiero remarcar que me parece que es un
plan que (...) planes mejores que por lo menos he tenido
oportunidad de debatir. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Consum, Sr. Fiol.
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Leciñena, li agraesc la seva
intervenció tan constructiva i la valoració que fa, positiva, dels
continguts del pla, perquè em pareix que la majoria de membres
d'aquesta cambra també han reconegut, perquè té un valor
científic important i que planteja algunes qüestions a les quals no
estic segur de donar resposta, a totes, perquè, naturalment, ha
exposat distints problemes, alguns dels quals de difícil
explicació, i alguns altres que ni jo mateix havia abordat
correctament, però intentaré donar-li'n alguna explicació, i a més,
els col•laboradors que m'acompanyen, si veuen que s'hi ha
d'afegir qualque cosa, jo els convit, amb el permís de la
presidenta, que participin i complementin les meves
explicacions.

El que vull dir primerament és aclarir el dubte que vostè ha
suscitat respecte del nivell d'atenció. Diríem que deim unitat de
salut mental i unitat de salut mental infantojuvenil de primer
nivell, però aquí hi pot haver una confusió de l'expressió que
utilitzam, perquè realment abans d'això hi ha l'atenció primària,
que seria un primer estadi, però no pròpiament un nivell
d'atenció específicament dirigit a salut mental.

Per tant, hi pot haver una confusió terminològica, però ja li
aclaresc que el primer nivell d'atenció és unitat de salut mental,
unitat de salut mental infantojuvenil, el segon nivell són les
unitats d'hospitalització breu, les unitats d'hospitalització
infantojuvenil i l'hospital de dia, i llavors ja seguiríem amb les
altres qüestions, però abans de tot això, a un estadi anterior hi ha
la intervenció de l'atenció primària quant a salut mental. Per tant,
hi pot haver qualque confusió terminològica, però crec que
quedaria més o menys aclarida.

Llavors, respecte d'un altre problema que ha plantejat d'una
forma recurrent durant tota la seva intervenció i que he intentat
aclarir també d'una manera global és la no coincidència dels
annexos a algun dels objectius. No poden coincidir mai, perquè
els annexos l'únic que pretenen és determinar l'augment que hi ha
d'haver, i és clar, no té per què coincidir l'augment que hi ha
d'haver amb els recursos desitjats, perquè en moltes coses ja
existeixen, com és natural, recursos humans atenint determinats
aspectes. Per tant, no té per què ser una cosa coincident, una amb
l'altra. No sé si m'he explicat, però aquesta és un poc la idea.

Naturalment, em demana de la participació d'altres experts,
especialment en el tema d'infantojuvenil, i són psicòlegs,
específicament, les persones que juntament amb els psiquiatres
atenen les àrees d'infantojuvenil, a més del personal assistencial
a nivell d'infermeria, i, és clar, a nivell d'auxiliars, com és
natural.

Respecte als serveis de pediatria ne l'hospitalització
d'infantojunveil, bé, normalment, aquesta hospitalització vendrà
derivada d'unitat específica, per tant, vendrà tutelada per un
metge especialista, i, naturalment, hi ha una interrelació
professional entre el pediatre, el psiquiatra que remet aquell cas
i el propi psiquiatra que correspon que sigui en aquell hospital
general. Per tant, pareix que, d'una forma interrelacionada,
resoldríem aquesta problemàtica.

Respecte de la problemàtica que se suscita amb
freqüència de qui ordena la contenció d'un malalt, els
internaments, etc., jo crec que, progressivament, és un tema
que s'anirà aclarint, i vostè ja ha indicat correctament quin
nivell de subcomissió, idò, probablement s'han d'acordar uns
protocols que ha de conèixer tothom, des de la policia fins
a metges, tothom que hi intervé, però, normalment, jo crec
que el que hem d'intentar potenciar és que sempre sigui una
ordre mèdica la que determini l'ingrés d'una persona, sempre
que sigui possible, evidentment perquè en situacions
sobtades no sempre es pot donar així, però, normalment,
sempre hi ha d'haver una ordre d'un metge.

Respecte del problema d'Eivissa, més específicament
plantejat per vostè. Jo crec que al final el desenvolupament
d'aquest pla anirà un poc pautat amb les opinions que
tenguin els consells insulars de cada illa, de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i Formentera, perquè hi ha coses que
s'han de pautar i que s'han, naturalment, de parlar, i el pla
(...) un projecte, del disseny sobre com hauria de ser
l'atenció sanitària de salut mental a les Illes Balears.

En qualsevol cas, sí que coincidesc amb vostè que no és
el geriàtric el recurs indicat per atendre aquest tipus de
malalties, i naturalment no seria aquest el plantejament que
es faria.

Llavors, que hi ha una discordança entre l'annex i el que
es diu en el text, jo pens que no, però bé, (...) s'hagués
suscitat aquesta confusió, però li he de dir que no és així.

I respecte de la pregunta del centre de Can Misses,
efectivament, això forma part d'un acord que vostè coneix
molt bé, que va ser motiu de discussió ahir mateix aquí, pel
qual es resol el problema dels centres de salut de Santa
Eulària, es resol una demanda que hi ha de metges i també
de ciutadans, que el centre de salut de Can Misses estigui
més a prop o més dins la ciutat, i quedaria alliberat, i també
finançat per Insalud, aquest centre de dia, pretensió que jo
ignor, vostè en sap més que jo perquè diu que ja ha vist els
plànols, m'ha paregut entendre, de les distribucions, no sé si
l'he entesa bé però jo no en sé tant, i no he pogut veure
aquesta documentació, però tenc la convicció que,
naturalment, abans de prendre decisions d'aquestes
característiques, es plantejaran.

No li vull deixar de dir que aquest pla és fruit també de
l'Insalud, és a dir, la definició d'aquest pla no és només una
qüestió que hagi decidit el Govern balear o la Conselleria de
Sanitat, o Serbasa, no senyor, és un document que sorgeix
d'un grup de feina on hi havia representants d'Insalud, i,
concretament, a més d'Eivissa, em pareix que una psiquiatra
de l'hospital de Can Misses; és a dir, tota aquesta gent ha
intervengut en aquest pla.
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Llavors, tornam al mateix problema d'abans, quines coses
finança un i quines coses finança un altre, això està, globalment,
indefinit, però jo insistesc en la meva teoria que el total del cost
(...) és una cosa que s'ha de posar en el caramull del dèficit del
finançament de l'atenció sanitària a les Illes Balears. Diríem que
amb això, almanco en termes comptables, queda resolt el
problema. Llavors veuríem si això és viable i de quina manera és
viable.

Per tant, específicament, a Eivissa, durant l'any 2000, la idea
és que es faci el que hi ha pactat amb Insalud, i en aquest cas
correspon a Insalud executar aquesta qüestió.

Respecte dels problemes de la població flotant, de la
incidència d'aquesta població sobre les malalties mentals, bé,
sobretot en crisis agudes i coses d'aquestes, evidentment, és un
problema del conjunt del problema que suposa l'assistència
sanitària d'estrangers i d'espanyols que vénen a l'hivern a les Illes
Balears, i durant l'estiu (...), sobretot referit a gent major.

Tot això ha de ser objecte d'un estudi molt rigorós i molt
seriós, que ens permeti determinar el que deia ahir, no només en
qüestions de psiquiatria, és que el problema desborda plenament
el tema de psiquiatria i entra de ple dins el que és la despesa
sanitària en el seu conjunt, perquè el consum de la farmàcia que
es genera durant les temporades d'hivernació d'aquestes persones
majors que vénen a les Illes Balears però que consumeixen molta
farmàcia, queda imputat en el conjunt dels costos de les Illes
Balears. Totes aquestes coses han de ser motiu d'un treball que
jo esper poder impulsar, i tenc l'esperança que pugui finançar,
fins i tot, una beca del fons d'investigació sanitari per poder
determinar exactament quin és l'impacte financer del cost de
l'assistència sanitària i també, naturalment, de l'assistència
psiquiàtrica, que, en un moment determinat hi pugui haver
desbordament dels recursos, idò, és una cosa que, efectivament,
es pot produir, n'hem de ser conscients, però que té una solució,
en principi, un poc difícil.

I respecte del darrere tema que em pareix que em plantejava,
jo crec que la qüestió de Formentera és una qüestió difícil perquè
la base poblacional de Formentera és molt més limitada que la
població que hi hauria a una unitat o a la base poblacional d'una
unitat de salut mental, perquè, en principi, parlam de 5.000
habitants. Em sembla de dret, encara que també a l'estiu es
multiplica per quatre i se'n va molt amunt. Jo no sé si,
específicament, es planteja que en el Pac de Formentera es pugui
donar aquest tipus d'assistència, jo crec que no, però és una cosa
que es pot considerar. Escolti, ja posats, es pot plantejar.

El que hem intentat millorar nosaltres ha estat el trasllat de
malalts entre illes, acostar i aconseguir que l'Insalud digués que
Eivissa i Formentera és una única àrea de salut, per tant, els
trasllats entre Eivissa i Formentera tenen subvenció, pel que fa
a l'acompanyant, que abans no en tenia. Jo crec que és una
qüestió destacable en aquest sentit.

I crec que he donat resposta, no sé si encertadament o
no, a algunes de les preguntes que em feia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, per replicar, té la paraula la
diputada Sra. Leciñena.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Sra. Presidenta, solamente, brevemente, para decir que
somos conscientes de que Formentera, con la población que
tiene, no puede tener todos los recursos que puedan tener,
por ejemplo, Ibiza y Menorca. Ibiza y Menorca no van a
tener todos, por lo menos en la medida de desarrollo, los
que tiene Palma, somos conscientes de esto, pero sí que nos
parece que algún tipo de medida asistencial tendría que
haber, unidades de salud mental o quizá algún tipo de
programa. Yo  pienso que se tendría que hacer un esfuerzo,
sobre todo para Formentera. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la diputada Sra. Neus
Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, volem agrair
l'explicació que ens ha donat el Sr. Fiol, conseller de Sanitat
i Consum del Govern balear, respecte del Pla de salut
mental.

Des del Grup Popular, sembla un pla ambiciós, aquest
pla elaborat per la Conselleria de Sanitat a través de Serbasa
i de l'Insalud en col•laboració amb els consells insulars, on
una de les eines fonamentals serà la coordinació entre les
diferents institucions que avui per avui treballen en el camp
de la salut mental, si bé no existeix encara una delimitació
ben precisa de les competències de cadascuna. Ens trobam
davant un document on es fa una anàlisi de la situació actual
dels diferents recursos de salut mental, diferenciats per illes,
i una vegada detectades les mancances, es proposen una
sèrie d'actuacions que finalment es valoren en uns 482
milions de pessetes de recursos humans, a l'annex d'aquest
pla.

Des del Grup Popular, consideram necessària l'existència
d'aquest pla, l'adequació dels recursos existents i la previsió
de creació de nous recursos precisament en els anys previs
a la transferència de l'Insalud a la comunitat autònoma, ja
que precisament, donada la dispersió dels mencionats
recursos, com he mencionat abans, entre diferents
administracions i el lligam entre els fonaments sanitaris i els
sociosanitaris, des del Govern balear s'han de poder
conèixer amb exactitud, per poder negociar les
transferències amb total coneixement de la realitat.
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El Pla de salut mental, de manera global, no m'hi estendré
massa, ja que el Sr. Conseller n'ha fet ja una exposició
exhaustiva, conté una anàlisi de la situació actual, com ja he
comentat abans, i concreta a l'apartat quatre d'atenció específica
una sèrie de propostes en relació amb salut mental infantil,
basada principalment en el que serien els temes de prevenció; en
psicogeriatria, en aquest apartat es relacionen bastant els recursos
socials i sociosanitaris; en toxicomanies fa referència al Pla de
drogues, que tractam bastant aquestos dies en el Parlament; en
trastorns de conducta alimentària, es diferencien uns nivells de
prevenció i d'assistència i, a més a més, es concreta dins el pla la
relació entre la salut mental i l'administració de justícia, on
s'urgeix a crear un organisme que organitzi i assumeixi les
tuteles i curateles dels incapacitats, referents a salut mental.

Com no podia ser d'una altra manera, el pla fa una especial
referència a la reforma de l'Hospital psiquiàtric de Mallorca, ja
que actualment l'estructura com a psiquiàtric està totalment
desfasada i es plantegen, per tant, uns objectius generals on es
diferenciarà entre els diferents recursos existencials, una unitat
de salut mental, unitat d'hospitalització greu, hospital de dia,
psiquiatria infantojuvenil i diferents programes d'atenció
continuada.

En el capítol 7, s'hi defineixen les estratègies i línies
d'actuació, tant generals com específiques, referides als diferents
nivells d'atenció, definint els recursos estructurals i humans que
s'haurien de crear des del 98 fins al 2002, diferenciats per illes,
cosa que consideram molt important ja que no a tots els plans
vénen reflectits d'aquesta manera.

Per tant, aquest pla, a través de la comissió institucional de
salut mental i el corresponent comitè tècnic, ha de servir per
integrar i coordinar totes les institucions que tenen alguna cosa
a dir dins el camp de la salut mental, i, en definitiva, institucions,
malalts, familiars i la societat en general s'han de veure
beneficiats d'aquest pla. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller, el Sr. Fiol.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, per agrair la
intervenció de la diputada del Grup Popular, que, naturalment, ha
sabut, d'una forma sintètica, destacar les qüestions que a mi em
pareixen també importants, respecte de la coordinació, de
l'increment de recursos econòmics, de recursos humans, l'atenció
específica a temes de salut infantojuvenil, trastorns de conducta
alimentària i aspectes relacionats directament amb la reforma de
l'Hospital psiquiàtric, i també ha sabut veure que aquest pla té
una ambició jo crec que important, i que, amb un caràcter més o
menys quadriennal, assentarà les bases d'una necessària reforma
sanitària.

Però vull fer extensiva també aquest agraïment a la diputada
Marí a totes les senyores i senyors diputats d'aquesta
comissió que aportat, aportaran, n'estic segur, i contribuiran
a millorar i enriquir aquest pla, que, evidentment, per
ventura no té els honors que tenen temes com l'ordenació
del territori o com qüestions que són molt importants,
naturalment, però que els puc assegurar que és un tema d'un
calat social, ho saben vostès molt bé, extraordinari, i que
posa les bases, o ha de posar les bases, per humanitzar i
millorar l'atenció als malalts mentals, que és una qüestió
absolutament prioritària, o ha de ser una qüestió
absolutament prioritària, no per al Govern balear, sinó per
a tota la societat de les Illes Balears, que ha de tenir a gala
disposar dels millors recursos per a les persones que més
pateixen, i és una qüestió absolutament important i, per tant,
jo els agraesc el to de la intervenció, a tots vostès, i, per
endavant, els agraesc les contribucions que faran, n'estic
segur, des de la sensibilitat i des del seny que els
caracteritza, crec que ara mateix, a un pla relativament
reduït. Pensin que el fet que aquest parlament pugui dur
endavant aquest pla autonòmic de salut mental, que vull
insistir que és un pla basat en la tècnica, basat en el
coneixement dels experts, és una ambició no exclusiva del
Govern balear, jo crec que és una ambició de tots els
ciutadans de les Illes Balears, i crec que avui, ho vull
destacar, Sra. Presidenta, entre tots es pot posar aquí una fita
molt important al conjunt de les reformes sanitàries de les
Illes Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Agraesc, una vegada més, la seva presència aquí per
explicar el Pla de salut menta, així com també al Sr. José
María Campuzano, gerent de Serbasa, i al Sr. Lluís Coll,
gerent de Gesma, la seva presència en aquest parlament.

I diré a tots vostès, senyores i senyors diputats, que se
suspèn la sessió per un termini que considerin oportú, de
quinze minuts, per tal que els distints grups puguin
presentar en el registre d'aquest parlament les propostes de
resolució, les quals després debatrem en el termini de
quinze minuts, com abans he dit.
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