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(Inici de la sessió no enregistrat)

LA SRA. PRESIDENTA:

...m’han demanat que els diputats que venguin de Menorca...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sra. Presidenta, jo substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

És que m’han dit que hi ha hagut problemes amb els vols
d’Eivissa i Menorca i que algun diputat no ha pogut
comparèixer. 

Compareixença del coordinador autonòmic de Salut
Mental de les Illes Balears, Sr. Joan Salvà Coll, solAlicitada
per la Ponència sobre impuls a l’atenció de la salut mental
a les Illes Balears, per tal d’exposar el seu punt de vista de
la salut mental a les Illes Balears.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la compareixença solAlicitada per la Ponència
sobre l’impuls a l’atenció de la salut mental de les Illes Balears,
davant la Comissió de Salut, del coordinador autonòmic de
Salut Mental de les Illes Balears, Sr. Joan Salvà i Coll, per tal
d’exposar el seu punt de vista de la salut mental a les Illes
Balears.

La Presidència dóna la benvinguda al Sr. Joan Salvà i Coll
i li cedeix la paraula per tal d’exposar el tema objecte de la
compareixença.

EL SR. COORDINADOR AUTONÒMIC DE SALUT
MENTAL DE LES ILLES BALEARS (Joan Salvà i Coll):

Moltes gràcies. Bé, primer de tot agrair aquesta invitació
perquè realment hi ha molts d’usuaris i de professionals que
estan molt contents que s’activi aquesta ponència, perquè és un
tema que d’alguna forma ens feia falta que hi hagués aquesta
sensació de què està damunt la taula i que progressarem.

Jo els exposaré amb una breu presentació el meu punt de
vista sobre la salut mental a les Balears, amb una anàlisi de la
situació, de l’activitat que feim, dels recursos que tenim i
algunes propostes de millora.

Primer de tot perquè em coneguin, jo simplement som un
psiquiatre de Son Espases i des de fa anys estic en càrrecs de
gestió, cap d’unitat, etc., i des de novembre de 2007 som
coordinar autonòmic de salut mental. I ara des del mes de gener
continuu amb aquest càrrec i m’he reincorporat a la meva plaça
de coordinador de salut mental de Son Espases, combín les dues
activitats com puc.

Bé, el tema de la salut mental sabem que fa més de 25 anys
que va sortir la Llei general de sanitat, de reforma sanitària,
intentant reconvertir els antics manicomis en la nova forma
d’atendre la salut mental. Aquest procés ha estat complicat, amb
llums i ombres, però hem avançat clarament. Jo record el 99
quan vaig tornar a Mallorca a fer feina i vaig fer feina a
urgència de Son Dureta, veient malalts mentals pels passadissos
d’urgències i teníem més malalts mentals descompensats pels
passadissos d’urgències de Son Dureta que dins la planta de
psiquiatria. Això avui en dia, fa 12-15 anys, s’explica i pareix
quasi impossible. Doncs fa 12 o 13 anys estàvem en aquesta
situació. Per tant, ha millorat molt respecte de com estàvem.

I ha millorat gràcies a molta legislació, normativa, guies
clíniques que han vengut de diferents llocs, d’Europa, del
ministeri, de la comunitat autònoma. I totes elles més o menys
amb un sentit comú i bastant dirigit que el malalt mental sigui
tractat com qualsevol altra persona, o sigui que la seva malaltia
no sigui diferent, si ha de ser atès a un hospital general sigui
atès a un hospital general; si necessita una hospitalització sigui
a un hospital general, no a un lloc d’alguna forma estigmatitzat;
que se’n faci seguiment comunitari, que el malalt es pugui
reincorporar el més ràpid possible al seu lloc de vida habitual,
etc., altres elements com els controls judicials dels ingressos
involuntaris, etc. 

La magnitud del problema a les nostres illes és aquest...,
aquestes són dades de fa un temps, però més o menys són
equivalents: 182.000 persones tenim diagnosticades en el servei
de salut amb problemes de salut mental, això és molta gent. En
una població d’1 milió d’habitants, vol dir quasi un 18% de la
població, la tenim diagnosticada. Els estudis de l’OMS que
sempre parlen d’un 20-21%, etc. No seria possible atendre
aquesta immensa quantitat de gent que tenen problemes, si no
fos per la manera en què està estructurat el servei de salut.
D’una banda té l’atenció primària, la qual és capaç de resoldre
molts d’aquests problemes, la major part es poden resoldre a
primària; i a part, després té la part especialitzada, tal com surt
a la cartera de serveis del sistema nacional de salut, que resol els
casos més difícils.

Per a la població de les illes, 1.035.000 targetes sanitàries
aproximadament, valdria la pena dir que a Mallorca
aproximadament unes 150.000 persones tenen problemes de
salut mental, a Menorca unes 14.500 i a Eivissa unes 20.000,
19.800. D’aquestes, segurament les que més ens preocupen i les
que més ens interessen són el petit percentatge que pateixen
trastorn mental greu, que realment són els que tenen més
discapacitat i als que tal vegada ens costa més d’oferir resposta.
Aquestes aproximadament són un total, entre les tres illes, de
4.500-5.000 persones que nosaltres tenim diagnosticades. Si
feim cas a les estadístiques de l’OMS quasi hi hauria quasi la
mateixa quantitat oculta que no ha arribat als nostres serveis.

Bé, aquesta és la presentació per illes i per edat, si ho volen
consultar.
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Respecte de la xarxa de salut mental, ha crescut clarament
en els darrers anys i s’han estructurat diferents recursos. Està
composada per àrees de salut mental, de les quals n’hi ha quatre
a Mallorca, una a Menorca i una a Eivissa i Formentera.
Bàsicament estan compostes d’una unitat d’hospitalització breu
de salut mental, una o diverses unitats de salut mental, on es fan
consultes externes, un hospital de dia, on s’atén aquells malalts
que estan descompensats però que requereixen suport familiar,
poden anar a dormir a casa perquè no estan tan malament com
per haver d’estar ingressats, i després unes unitats comunitàries
de rehabilitació per a malalts que ja estan en fase de remissió de
l’episodi, però que presenten dificultats, habilitats socials, ..., i
que requereixen algun tipus de rehabilitació.

A part, en el sistema de salut també tenim unitat de mitjana
estada, diverses, ara ho veuran. I a Mallorca, perquè a Menorca
i Eivissa és diferent, dins l’Hospital Psiquiàtric GESMA hi ha
també unitat que s’anomena d’atenció residencial comunitària
que inclou centres residencials. Altres dispositius
suprasectorials serien unitat psicogeriàtric i la unitat de trastorn
de conducta alimentària que és a Son Espases. Sobre el tema de
centres socials, etc., centres de dia no n’hi ha en els centres de
salut, és una de les mancances que ara exposarem.

La foto de la xarxa s’ha completat els darrers anys, a poc a
poc s’han creat recursos i totes les àrees compten amb la unitat
d’hospitalització breu, compten amb la unitat de salut mental,
però falta per acabar de completar totalment la xarxa que l’àrea
de Manacor disposés d’una unitat de dia de psiquiatria, que
encara no està activat. Faria falta que a Eivissa, a pesar que
s’estan fent programes de rehabilitació ambulatoris, s’acabàs
d’estructura una unitat comunitària de rehabilitació de manera
formal, que això segurament serà possible en el moment en què
s’obri el nou hospital, perquè permetrà ocupar alguns espais que
ara s’estan utilitzant per al centre de dia, ja es veurà; i faltaria a
Eivissa una unitat de mitja estada, que a Menorca sí que
existeix, a Mallorca també dins GESMA, però no a Eivissa; a
Eivissa hi ha actualment uns sis malalts que estan hospitalitzats
fora de l’illa, un a València i la resta a GESMA.

I l’altre element que surt aquí i que són els equips de
seguiment (...) comunitaris, són equips de seguiment... -el nom
és complicat perquè als psiquiatres ens agrada posar noms rars-,
és un seguiment a domicili a la comunitat de malalts amb
trastorn mental greu que no acudeixen als serveis normals, a les
consultes normals. Aquests equips es varen crear a Son Llàtzer
i a Eivissa, però no estan creats a la resta d’àrees. Realment són
equips que tenen una importància cabdal per als malalts,
sobretot els de tipus psicòtic, esquizofrènic, que no són
conscients d’estar malalts.

Bé, respecte de l’estructura de les unitats, sí que voldria dir
que una part dels professionals, els psiquiatres habitualment
vénen de la part d’atenció especialitzada i els psicòlegs,
infermers, treballadors socials i administratius de primària. Això
és la forma com estan estructurades les unitats i això crea
algunes disfuncions en el funcionament del dia a dia. A infantil
passava el mateix, el que passa és que se va arribar a corregir.
A infantil hi va acabar havent-hi gent de vuit gerències distintes
dins una mateixa unitat i això creava constantment problemes
d’ineficiència bàsicament.

La creació de l’institut Infantil, aquest és un tema
monogràfic, simplement dues pinzellades, ha permès unificar
tots aquests recursos i donar una assistència amb una visió molt
més global i molt més eficient. En el cas d’infantil,
d’aproximadament dels 200.000-210.000 menors de la nostra
comunitat, segons l’OMS hauríem d’esperar que uns 42.000
estan malalts, tenen algun tipus de patologia mental, és molt
això, és un 20%. D’aquests tanmateix aproximadament uns
12.500 són trastorns mentals greus. Simplement perquè es facin
a la idea de l’estructura que tenim de servei per atendre aquesta
població, el nostre sistema ens permet donar aproximadament
unes 26.000 visites l’any. Això significa que si volguéssim
veure els 42.000 menors afectats no els podríem veure ni cada
any i mig; i si volguéssim veure els més greus, els 12.500,
possiblement els podríem veure dues vegades l’any. Això es
compensa a través de la colAlaboració amb els pediatres, els
metges de família,  l’escola, etc., però d’alguna forma ja dóna
una idea de la insuficiència dels recursos a l’hora d’atendre la
població que tenim assignada.

El model era ineficient i el model actual infantil per
exemple, és cap on hem d’anar a la resta d’àrees, fer-lo eficient,
és d’alguna forma posar filtres perquè els malalts més fàcils,
menys greus, més simples es resolguin a primària i els malalts
que requereixen més recursos estiguin filtrats i no puguin anar
a aquest recurs sense haver esgotat abans altres vies.

Respecte d’activitat. A hospitalitzacions psiquiàtriques breus
d’aguts en el Servei de Salut de les illes durant l’any passat hi
va haver uns 2.300 ingressos, 2.300 persones varen ingressar a
psiquiatria, dels quals una petita quantitat, uns 36, eren per
trastorn en la conducta alimentària. I un altre element que és per
posar damunt la taula és el tema de la desintoxicació de
drogues, només 29, perquè s’utilitza un llit de la unitat de
psiquiatria de Son Espases per fer aquestes desintoxicacions. A
part, el tema de l’alcohol que hi ha una unitat al Joan March. És
un tema que no està resolt i que està aquí damunt la taula.

Sobre les estades, bàsicament interessa dir que
aproximadament aquests malalts estan una mitjana de 15 dies
ingressats. Els de conducta alimentària 50 òbviament, perquè és
un tipus de trastorn que requereix un abordatge diferent. La
major part d’aquests malalts són esquizofrènia, trastorns
psicòtics i trastorns de l’humor i afectius. 

Respecte de les consultes. A les unitats de salut mental de
psiquiatria a adults, l’any passat es varen fer unes 42.700 visites
i bàsicament uns 4.300 són primers nous casos, primeres visites
que arriben a les unitats. En el cas de psicologia són 24.814
visites, unes 3.300 primeres. Infermeria unes 17.000 visites amb
activitat grupal, seguiment grupal i seguiments a domicili. 
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Passant al tema de consum de fàrmacs, l’any 2011 la
comunitat autònoma es va gastar 41 milions d’euros en
psicofàrmacs, fàrmacs per al sistema nerviós central. Aquí hi ha
una petita quantitat que són els antiepilèptics, que tenen
indicació per a l’epilèpsia, que no entraria exactament aquest
resum de salut mental. Això significa que el 18% del consum de
farmàcia ambulatòria es gasta en psicofàrmacs. Aquí
bàsicament faria referència a 2,5 milions d’envasos. El consum
hospitalari aproximadament va ser d’1 milió d’euros, que
respecte del total del consum de fàrmacs hospitalaris és
relativament poc, té poc pes. Simplement, perquè se’n facin una
idea, fent un càlcul matemàtic per veure quanta gent en aquest
moment està prenent psicofàrmacs cada dia, un 7,3% de la
nostra població pren una dosi d’antidepressiu cada dia i un 4,8%
d’ansiolítics. Bé, resum i simplement perquè vegin la foto, 41
milions d’euros en psicofàrmacs respecte d’un total ambulatori
de 227 milions i consum de psicofàrmacs a l’hospital 1 milió
d’euros, respecte dels 115 milions d’euros de factura de
farmàcia hospitalària.

Respecte d’activitat de l’àrea de salut mental de GESMA, bé
això és de la setmana passada, bàsicament fa referència que
tenim un psicogeriàtric amb uns 60 llits, els quals estan quasi
tots ocupats, crec que n’hi ha un de lliure però per qüestions de
manteniment; una unitat de llarga estada, amb 26 llits, dels
quals tots ocupats excepte un també per qüestions de
manteniment; aquestes dues unitats no tenen recanvi, o sigui
que els malalts que estan aquí habitualment, fins que no es mor
un malalt no n’entra un altre. Per tant, són unitats estancades en
el circuit de malalts. Després hi ha una unitat de subaguts amb
27 llits, subaguts són malalts que en teoria haurien d’estar
d’entre 3 i 6 mesos; una unitat de mitja estada Galatzó, amb 25
llits i en teoria els malalts hi haurien d’estar d’entre 6 i 8 mesos,
però la mitjana d’estada és bastant més llarga perquè després no
hi ha sortida posterior, amb 22 malalts; i una altra unitat de
mitja estada que és oberta, tipus residencial, que permet que els
malalts poden entrar i sortir i aquesta no està ocupada al cent
per cent.

A part, GESMA disposa d’un servei residencial, en el qual
hi ha unes 72 places. 2 mini-residències i també disposa de 14
pisos, amb un total de 39 places; i unes unitats comunitàries de
rehabilitació que estan ubicades, a Mallorca, a Inca, Manacor,
Palma, Son Gibert que correspon a Son Llàtzer i Serralta que
correspon a Son Espases. Menorca disposa d’una unitat
hospitalària a Sant Miquel i una UCR a Sant Miquel. I a Eivissa
seria la unitat que li faltaria. La unitat residencial està ocupada
en un 91%.

La llista d’espera d’aquestes unitats, a la unitat de subaguts
uns 12 pacients, aquests pacients quasi tots estan en unitats
d’aguts, el que significa que estan prolongant les mitjanes
d’estades amb un cost molt car, perquè les unitats d’aguts el
cost per dia i malalt és molt alt; a Galatzó uns 19 malalts, també
la majoria estan en unitats d’aguts, llarga estada en 6 malalts,
aquests vendrien d’unitats de mitja estada i subaguts; hi ha 7
malalts que estan dins l’àrea de salut mental de GESMA
pendents de dispositius de discapacitat intelAlectual. I el tema
clau que aquí ja queda reflectit, és la part residencial en salut
mental. Hi ha 152 malalts pendents d’algun tipus d’unitats
residencials en el servei d’atenció (...) de GESMA. 

Aquesta és una fotografia molt bona de l’estat de totes
aquestes unitats, han tengut el mateix nombre de places durant
els darrers deu anys, no han crescut. I el model en el qual està
muntant és un model que jo no li veig futur, és un model -
primer- sanitari, o sigui està assignat al sistema sanitari al qual
nosaltres fent residències i pisos són molt dolents, són cars; i
segon, està fet d’una manera que no està orientat perquè els
malalts tornin a la comunitat, està orientat com una residència
de la tercera edat, el malalt es deixa allà fins que es mori. El
problema és que són malalts joves, malalts amb esquizofrènia
de 25 anys, clar, una persona de 25 anys que no tendrà
mobilitat, que no està plantejat que intenti sortir d’aquesta
unitat, que torni a ca seva, que torni a la comunitat, és difícil. A
part, el propi model és pervers perquè no hi ha copagament, els
malalts i les famílies es gasten els diners en altres coses. I per
tant, quan es planteja al malalt que pagui per anar a un pis o a
una residència, automàticament hi ha negativa per aquest
element que fins ara no pagava. Per tant, es boicoteja
directament la integració del malalt pel propi sistema. Per tant,
és un sistema que no té futur i segurament s’haurà de modificar.
La unitat de mitja estada oberta no té llista d’espera i el
psicogeriàtric tampoc, però no tenen llista d’espera perquè no
tenen sortida, supòs que no hi ha altes i supòs que és difícil
trobar plaça.

Els meus plantejaments respecte dels reptes de futur. En
primer lloc faria falta des del meu punt de vista acabar de
completar les infraestructures que falten, que són poques, s’ha
avançat molt, però per tenir les àrees compensades en tots els
dispositius. S’hauria d’intervenir sobre el model, com a mínim
dins la part del Servei de Salut, en l’organització. Això ja ha
passat, però clarament veníem d’un model molt ineficient.
Hauríem de potenciar l’atenció a domicili a la comunitat. El
tema d’infantojuvenil, tothom recomana que s’aposti per a
infantojuvenil perquè d’alguna forma disminueix la despesa
sanitària futura i social també, en disminuir el nombre de
malalts mentals adults, disminuir el nombre de discapacitats,
etc. Ara ja tenim les categories d’especialista de psicologia
clínica i infermera en salut mental, però falta d’acabar
d’implantar-ho, que totes les places estiguin catalogades així i
que el personal que es contracti tenguin el títol. Després anar a
treballs per processos, guies clíniques, seguim el tema de l’ús
professional de psicofàrmacs, augmentar el percentatge d’ús
racional de psicoteràpies basades en l’evidència de durada
limitada per professionals entrenats en el sistema de salut. La
part clau on jo veig que s’ha de créixer clarament en
sociosanitari, s’ha d’augmentar, la part de places residencials i
després places de centre de dia, l’estil de centre dia tant pot ser
d’oci com en orientació laboral, educativa, de reinserció, etc.,
fan falta places.

Hi ha un repte pendent que és el tema de la
drogodependències. Els caps, fins ara, depenien de
l’Ajuntament de Palma, dels consells, etc., en principi la major
part de les comunitats autònomes les drogodependències, la part
assistencial de les drogodependències s’ha inclòs dins Salut i
dins Salut Mental. De fet, les drogodependències estan en les
classificacions psiquiàtriques com a trastorns mentals i de
comportament a causa de consum de substancies. Relacionat
amb això faria falta alguna unitat de tipus dual o alguna unitat
que pogués acceptar malalts que consumeixen tòxics, que sol
ser un criteri d’exclusió. I després queda un tema penjat que és
el tema de la discapacitat intelAlectual amb trastorn de conducta.
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Aquells malalts que tenen un problema de discapacitat
intelAlectual, però que la seva conducta és tan disruptiva que no
poden estar en un centre normal tipus Son Tugores, etc., per a
aquests tipus de malalts faria falta algun tipus d’unitat que
resolgués això.

A nivell concret faria falta, bé, nous espais a les unitats de
salut mental del centre de Manacor, dins el servei la unitat de
salut mental de la Creu Roja, bé, ja ho hem comentat, Can
Misses, i el tema de Son Dureta que podria ser una oportunitat
per tancar definitivament l’hospital psiquiàtric com a tal i donar
resposta a alguna necessitat d’aquestes.

Respecte del model d’organització d’alguna manera, sota el
meu punt de vista després de deu anys o catorze anys d’haver
patit el model que tenim, crec que s’haurien de reconvertir les
àrees de salut mental en serveis normals especialitzats en els
hospitals. Això no m’ho invent jo, això ja ho va dir un ministre
el 2003, ho va tornar a repetir en la cartera de serveis el 2006.
La major part de les comunitats autònomes, excepte Balears i
Extremadura, ho han fet perquè bàsicament poder disposar de
serveis unificats permet evitar la dispersió, establir objectius
més clars i anar a allò que volem que és estalviar, ser més
eficients. Si l’estalvi que es planteja és tancar unitats
d’hospitalització, unitats de llits d’hospital aguts, és més fàcil si
es pot moure aquest personal de l’hospital amb una funció
diferent orientada a disminuir els ingressos, a disminuir les
urgències, a mantenir el malalt en la comunitat. 

Bé, això és una foto realment de com estava estructurada la
xarxa de salut mental a principis de 2000 amb una superposició
de capes entre el que era l’estructura del servei de salut amb
gerències de primària especialitzades, cap de servei, cap de
secció i coordinadors de salut mental. Bastant difícil de
governar. A poc a poc hem millorat i a poc a poc hem anat en la
línia que siguin tractats com a serveis normals dins el servei de
salut amb la intervenció d’infantojuvenil amb una única unitat
que es diu Institut Balear de Salut Mental de la Infància i
l’Adolescència. 

Bé, respecte de la coordinació amb altres institucions
claríssimament hi ha marge de millora. La resposta que donam
als pacient de trastorn mental greu té marge de millora,
clarament, i aquí jo crec que els hem de posar perquè no són
compartiments estancs, no és augmentar nous de salut, és un
problema que afecta diverses àrees. 

Infantil, per exemple, és un bon exemple en el qual la
coordinació amb educació i amb els serveis socials ha millorat
i ha provocat certes simbiosis que han fet donar un servei
clarament millor. Això a adults potser ens falta millorar-ho. 

El model comunitari ja l’hem comentat, bàsicament és més
barat tenir els malalts a casa que ingressats. Per tant, el model
haurà de tendir a donar suport a aquests malalts, molts dels
quals no s’adonen que estan malalts, a casa seva. Això implica
equips que es puguin moure i implica, d’alguna forma, fer un
suport a l’ambient on es troba el malalt. Això té problemes fins
i tot en l’estructura funcionarial o estatutària de l’ib-salut perquè
els psiquiatres en teoria no fan domicilis, no està inclòs en les
seves funcions. Per tant, quan ens trobam amb un psiquiatra que
diu que no fa domicilis no podem fer res, per tant, implica algun
tipus de canvi normatiu. 

Després l’element jo crec que és clau, cadascú ha de fer el
que sap fer, i el sistema de salut el que sap fer és diagnosticar i
tractar. Les altres coses hi ha altres que ho fan millor que
nosaltres. Per tant, seria important que la part residencial
habitatge passàs a Afers Socials o a algú que realment es dedica
a fer aquest tema, la part laboral al SOIB o a les associacions
que tenen molta experiència en temes laborals, etc. Jo crec que
és un dels errors que s’ha comès, com ha evolucionat en els
darrers vint anys la salut mental aquí, s’ha intentat donar
resposta de salut a tot, i això és impossible. 

Després augmenten els models en els quals hi ha una
ampliació de cartera de primària que bàsicament significa que
els equips de salut mental ajuden als centres de salut i als
metges de família que resolguin els casos en el mateix centre de
salut per evitar derivacions, etc., aquests models estan en
algunes experiències pilots, disminueixen més d’un 30% les
derivacions a especialitzada. I totes les guies del ministeri
parlen de disminuir la viabilitat clínica, treballar per processos,
guies clíniques, programes d’atenció, etc., que siguin mesurats
amb indicadors. 

Respecte de GESMA a Mallorca l’àrea salut mental ha
millorat clarament l’activitat que ha fet en els darrers anys, ha
canviat molt de com feia la feina, però continua havent-hi un
problema d’integració de la xarxa, és a dir, la salut mental són
vasos comunicants, quan un no funciona o un no drena el
problema es transmet a les altres àrees. Un exemple clar seria
els malalt que estan a unitats d’aguts si no són capaços de
drenar-los cap a les unitats de mitja estada o altre sortida doncs
el que fan és que hi hagi malalts a urgències. Igualment els
malalts que estan a mitja estada a l’àrea de salut mental de
GESMA si no tenen sortida cap a centres residencials o altres
sortides fan un tap al darrere. Per tant, això és un element que
donaria més lloc en una situació de recursos limitats que el
director d’orquestra, el responsable de cada àrea sabés de quins
recursos disposa i en funció de les necessitats s’implicàs també
amb els malalts que estan a mitja estada. En aquest moment no
passa molt, i implicaria que si es vol ingressar un malalt i no hi
ha llits l’única resposta possible és que el responsable trobi una
alternativa per a aquest malalt que està ingressat en mitja estada.
Per tant, ens donaria també un model molt més integrador.

La part de l’àrea de salut mental de GESMA fora del recinte
del psiquiàtric inclou això, les unitats de rehabilitació i les mini
residències que, sota el meu punt de vista, haurien de ser
integrades dins les àrees de salut i la part residencial dins serveis
socials. La part que està dins l’hospital psiquiàtric hi ha un
psicogeriàtric que, des del meu punt de vista, és un simple
residència de tercera edat. És una residència de malalts que han
envellit tota la vida en el psiquiàtric, però són vellets que
podrien estar en qualsevol residència a qualsevol lloc. Bé, de
moment, tenen aquesta peculiaritat que tenen algun trastorn
mental, però moltes residències tenen malalts d’alzheimer, amb
altres patologies i no necessiten una cura especial.
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Les unitats d’atenció a malalts amb discapacitat i trastorn de
conducta també necessitarien d’algun tipus de recurs,
possiblement tipus Son Tugores amb un equip especialitzat. El
tema d’inserció laboral ja ho hem comentat, i la llarga estada és
el dubte si hauria de quedar una unitat de llarga estada dins
sanitat o no tenint en compte que són malalts que viuen allà tota
la vida, potser amb un sistema residencial i un suport sanitari
seria suficient. 

En temes de recursos humans, simplement el tema de les
categories en psicologia, d’augmentar l’especialització, això per
a nosaltres és un benefici, tenir gent formada en salut mental. I
el tema de les gerències de zona que ho hem comentat. 

En principi jo acabaria aquí per si tenen alguna pregunta o
per aclarir alguns dels punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que
els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de
preguntes o observacions, per la qual cosa es demana als
portaveus si volen la suspensió de la sessió o si podem
continuar. Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció per part dels grups parlamentaris. Pel
Grup Parlamentari Socialista començarà el Sr. Vicenç Thomàs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes a tots. Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes,
doctor Salvà. Bàsicament es planteja com un començament per
debatre quin és l’estat actual de la salut mental i quines
mancances, necessitats i quina perspectiva de futur en tenim. Jo
crec que vostè ja ha donat pinzellades a coses que jo m’havia
mig preparat, però de totes maneres sí que m’agradaria, per
exemple, que repetís o puntualitzàs els temes de prioritats, de
noves necessitats. Ja sé que vostè ho ha dit, però una cosa és dir
tot el que ens manca i una altra quines són les més prioritàries
en infraestructures, en recursos humans i en unitats. 

Vostè ho ha tractat de passada, però jo aprofitaré per fer-li
una pregunta de si creu adequat situar la unitat d’alcohol dins
l’actual instalAlació del psiquiàtric. 

M’agradaria que em manifestàs la seva opinió respecte del
paper o rol que han de jugar aquestes anomenades associacions
del sector que bàsicament treballen dins l’àmbit comunitari de
la salut mental. En quins aspectes s’hauria de millorar la
coordinació entre els recursos estrictament sanitaris i els que
són més de l’àmbit de lo social. 

Vostè ha dit qualque element, però jo crec que ara partim
d’una experiència més o manco d’un any de la unitat de gestió
clínica anomenada Institut Balear de Salut Mental de la Infància
i de l’Adolescència que sí que ha integrat de bon principi les
relacions i coordinacions amb el món educatiu i de benestar
social, però que és un sector molt determinat, amb unes
necessitats i ara després d’un anys ens agradaria saber quina
valoració fa. 

Si pensa que el sistema en general, ja sé que s’ha avançat
molt, però una de les coses que sempre es diu és que el sistema
ha d’avançar en el concepte que el malalt sigui el centre del
procés assistencial. Es dedueix fins i tot de les seves paraules
que a vegades s’aconsegueix i a vegades no i, per tant, del que
haguéssim de fer en un futur seria bo conèixer la seva opinió.

M’agradaria que fes qualque comentari sobre les millores i
les necessitats més en l’aspecte de reinserció sociolaboral, que
molts de malalts amb trastorn mental greu o no tan greu, però
sobretot crònics, que en tenim de joves, que aquest aspecte és
important. Si podria fer qualque comentari amb relació a
l’assistència psiquiàtrica de les persones empresonades si està
ben solucionat o no. No acab de veure, és difícil d’encaixar, i jo
som persona de primària, el rol que juga primària i que hauria
de jugar en el futur a augmentar capacitat de resolució quan en
aquests moments damunt la taula, per exemple, ens trobam que
volen tancar els centres de salut a les cinc i mitja del capvespre.
Per tant, una consulta d’àmbit psicològic, psiquiàtric a una
unitat especialitzada o a primària requereix temps i temps.

Un comentari, perquè vostè ho ha dit en dos moments, la
necessitat de categories professionals de psicòleg clínic. Si jo no
record malament això fa un any que es va crear. No sé si s’ha
duit a la pràctica o no, però si no record malament crec que es
va fer un decret creant, com a mínim, la categoria professional
dins el servei de salut de psicòleg clínic. 

Don la paraula a la meva companya que farà una altra sèrie
de preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara la Sra. Esperança Marí que ens ha demanat dividir el
torn de paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair-vos la vostra
explicació i agrair-vos també l’assistència aquí. Particip
d’alguna manera, diríem, que aquests darrers anys s’ha avançat,
s’ha treballat i que, per tant, diríem, es pot parlar d’un cert
optimisme o es podria parlar d’un cert optimisme en tot aquest
camps. Us ho dic perquè, constrenyent una mica els temes, però
aquest optimisme s’ha viscut aquests darrers anys amb tota la
nova legislació i, per tant, també les noves inversions que s’han
fet, manifestar-vos ara en aquests moments un cert temor, que
no sé si ho compartiu, perquè tota aquesta situació econòmica
que es viu i tota aquesta situació de crisi econòmica que es
pateix no comporti, d’alguna manera, un alentiment en tot
aquest camí que s’havia iniciat. Òbviament us ho dic i us ho
particip des de la veu, en aquests moments, que faig des
d’Eivissa i Formentera on les necessitats, ho sabeu possiblement
millor que jo, com ho són de febles. No ja a Eivissa sinó a més
Formentera. Per tant, manifestar, en principi, aquest temor i
veure com vegeu aquest tema.
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 Després, quant a Eivissa també el temor s’allarga en el
sentit de les esperances que s’havien posat en el nou hospital i
per tot allò que permetria d’aprofitar l’antic Can Misses o
l’hospital actual de Can Misses per poder-hi desenvolupar tota
una sèrie d’àrees i de serveis que ara a Eivissa i a Formentera,
per tant, són les úniques illes que no tenim. Heu parlat de la
unitat d’estada mitjana, un malalt per València, cinc malalts per
Mallorca, per tant, com queda en aquests moments aquesta àrea
i com es podria desenvolupar aquest tema.

També un dels problemes que m’han manifestat des
d’Eivissa i les diferents associacions són les unitats de trastorn
de la conducta alimentària. També és un àrea que la tenim no
abandonada, però molt abandonada. Ja no diguem Formentera
on no hi ha cap tipus d’atenció i que, a més, quan afecta els
infants que si s’han de traslladar a Mallorca amb tota la
prevenció, per tant, la problemàtica que gira en infantojuvenil
i trastorns alimentaris. No hi ha tampoc ni un llit per atendre tot
aquest tema d’aquí.

D’altra banda, ens heu parlat també de la importància del
model comunitari i la importància que tenen els equips
d’atenció domiciliària. Clar, repassant una mica com estaven els
recursos a Eivissa em comentaven que d’equip d’atenció
domiciliària n’hi ha un a Eivissa, però que tot el personal està
a mitja jornada i a Formentera no existeix. Per tant, difícilment
parlam d’un model que jo pens que seria més positiu per a
Eivissa, per a les Illes Balears, però clar, trobes això, que
l’equip d’atenció domiciliària a mitja jornada tothom i que a
Formentera no existeix. Clar, la meva pregunta seria, en aquests
moments, tenint en compte que a Formentera no existeix i que
a Eivissa està a mitja jornada d’alguna manera seria possible
l’ampliació d’Eivissa i que pogués assistir encara que fos
d’aquesta manera que s’assistís un dia, dos dies per setmana
anar a Formentera?

La darrera estadística de Formentera, perquè no l’heu dita,
llavors en parlarem, però a Formentera, com a mínim aquest
darrer anys, més de 400 visites als serveis de salut mental, que
són les visites dels psiquiatres d’Eivissa que es desplacen a
Formentera. Per tant, un nombre que també, clar, no parlam de
la gent que va a la privada per tot el problema de l’illa petita i
tot el tractament que necessita. Per tant, seria com podríem
resoldre aquest problema de l’atenció domiciliària. 

També m’han manifestat el problema dins l’àrea
d’infantojuvenil el fet que la baixa d’un psiquiatra o d’una
psiquiatra que només es pot desplaçar a Formentera una vegada
cada mes i que, a més, en aquests moments si aquesta persona
està de vacances queda desatesa completament aquesta
assistència. Per tant, crec que de recursos humans en aquest
sentit crec que no es pot estar en més mala situació. 

És fonamental, n’heu parlat molt, de la importància que té
la rehabilitació de tots els pacients que s’atenen dins l’àrea de
salut mental. Sabem que l’aspecte social és fonamental per a la
rehabilitació i que tota la feina que es pugui fer des dels
hospitals o de l’hospital de dia, pot quedar malmesa si no
s’acompanya de tota aquesta àrea de rehabilitació social i
d’inserció laboral. Però és clar, ens trobam, i que també serveixi
com a exemple a superar i no haver de repetir, em comentaven
que una mateixa treballadora social atén quatre unitats diferents.
Per tant, de quina manera, amb la importància que té tot
l’aspecte de la rehabilitació, llavors et trobes que realment
aquesta persona, aquesta sola treballadora fa aquest reguitzell de
feines; per tant, diríem, es contradiu, és a dir de quina manera
podríem reforçar tota la part aquesta de rehabilitació social, que
també és la demanda que fan les associacions de familiars de
salut mental, per tant de quina manera ho podríem reforçar.

Ja vaig acabant, des de Formentera també demanen, atenent
que ara hi ha l’hospital i que, per tant, es poden començar,
diríem, a oferir serveis i es pot anar ampliant tota aquesta oferta
que s’ha anat començant fins ara, no es podria o s’ha plantejat
llevar el guionet entre Eivissa i Formentera també en aquest
aspecte? Vull dir, deixar de ser Eivissa i Formentera amb
guionet i passar a ser Eivissa i Formentera? Ús ho heu plantejat,
hi ha el plantejament en tot allò que implica llevar el guionet?

Tenim un hospital, podria convertir-se en una hospital de
referència, de quina manera també es pot colAlaborar amb tota
la residència que s’ha posat en marxa, que també podria donar
sortida a tot un tipus d’ajuda i que, per tant, seria un dels reptes
possiblement més importants en aquest camp.

Per tant, no ho sé, acabar amb el sentit també d’una altra
qüestió que em plantejaven també de les associacions, vull dir,
podria ajudar, podria resoldre, i pot ser és una pregunta que surt
una mica del tema, però el fet de fer una fundació, una fundació,
diríem, prosalut mental públicoprivada, encara que avui en dia
les fundacions tenen tota la problemàtica que tenen; però de
cara a Eivissa i Formentera poder fer aquesta fundació
publicoprivada per atendre amb recursos tot aquest apartat
sociolaboral, com a mínim a llocs com a Eivissa, com ho veieu?

I l’altra que m’han demanat, ja que no han pogut assistir
avui aquí, és també què es pensa o què pensau de fer un ús més
generalitzat de la psicoteràpia -em fa com a por fer aquesta
pregunta, perquè òbviament escapa molt de la meva
competència-, però en el sentit de fer de corretja transmissora,
també, com veieu aquest aspecte d’ampliar amb les mesures que
sigui possible l’ús de la psicoteràpia en l’atenció de la salut
mental a totes les persones que se’n veuen afectades?

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula la Sra.
Fina Santiago, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Benvolgut doctor Salvà i també
benvolgudes totes les entitats del tercer sector que es dediquen
al colAlectius de persones que fan feina amb persones amb
trastorn o amb diagnòstic de salut mental.

Agrair que vostè hagi compartit la seva informació, una
informació molt actualitzada de l’any 2011, i agrair-li perquè
són dades que no teníem.

Coincidim amb vostè que efectivament s’ha avançat molt en
temes de salut mental, jo crec que sobretot s’ha avançat molt, a
part d’estructures, en l’estereotip de la persona de salut mental
i això també crec que ha facilitat el treball d’integració i
comunitària.

I les meves preguntes aniran una mica dirigides a dos
aspectes, un és en relació amb el Pla estratègic de salut mental
que, en principi, seria el document de referència, per avançar-hi.
I després dubtes que puguem tenir i ja, aprofitant que vostè és
aquí i pensant que d’aquí ha de sortir un document que insti el
Govern, doncs compartir amb vostè les prioritats que nosaltres
pensam que en una o dues legislatures s’haurien de fer, sabent
que el Pla estratègic seria el cent per cent del que podríem tenir
en aquesta comunitat autònoma.

Una de les preguntes que vostè quasi ha contestat, però en
aquest sentit m’agradaria que hi aprofundís, en el Pla estratègic
de salut mental parla d’unes unitats de psicogeriatria, amb deu
places per cada 10.000 habitants. A nosaltres ens semblaria que
unitats de psicogeriatria quan en aquest moment hi ha places
residencials, residències comunitàries per a persones majors,
creim que no seria necessari. Vostè ho ha comentat o ho ha
perfilat, però m’agradaria que hi aprofundís. Nosaltres pensam
que el que s’ha de mirar és que aquestes persones, que ja són
persones majors o de 65 anys, que han tengut o ja tenen, arriben
amb un diagnòstic de salut mental important, perquè bàsicament
de trastorn de la personalitat o trastorns, diagnòstics greus,
podrien estar perfectament integrades en aquestes residències,
i per tant aquestes unitats de psicogeriatria no les veim en aquest
moment dins el Pla de salut mental, pensam que han d’anar dins
residències normalitzades i si a qualque moment tenen una
descompensació, doncs com ho podria fer qualsevol persona.
Per tant, ens agradaria que aprofundís sobre això perquè pensam
que ha d’anar cap a residències i per tant parlaríem d’altres
ràtios.

Un tema que també crec o creim que en el Pla estratègic no
figura i pensam que és molt important és tot el tema d’abús
sexual infantil, que després evoluciona cap a patologies greus en
temes d’adolescència, de joventut o fins i tot d’adult, i per tant
és un tema que ens agradaria saber la seva opinió. Es varen
crear una estructures fa uns anys i pensam que és un tema
important que s’hauria de tenir en compte i s’hauria, en tot cas,
d’introduir en aquest document que, pel que jo he pogut llegir
en el Pla estratègic de salut mental, no figura.

I després, insistint en aquest tema que la nostra obligació és
treure un document, m’agradaria valorar amb vostè si coincideix
amb el que nosaltres consideram que, amb la informació que en
aquest moment tenim, tal vegada quan acabin aquestes
ponències podem canviar d’opinió, serien les prioritats, les
prioritats. Nosaltres pensam que s’ha evolucionat i ha canviat
molt l’estructura sanitària de la nostra comunitat autònoma en
temes de salut mental, que tenim una estructura en aquest
moment territorial i professional que per fer el diagnòstic i per
a temes d’aguts, de descompensació, de possibles (...) està ben
estructurada i, en canvi, hi ha una gran mancança en temes
d’integració social, integració comunitària.

També ens passa el mateix que en el sector de discapacitats,
que les prioritats o les persones que han avançat més, les
persones familiars afectades a través d’associacions.

Per tant, nosaltres en aquest sentit pensam que hi ha dos
temes importants per a adults que s’hauria d’avançar, que
haurien de ser prioritaris, que són el centre de dia per a adults i
els habitatges tutelats per a persones adultes. Perquè també
pensam que quan una persona, encara que tengui un trastorn
mental greu, té certa edat, també està bé que s’emancipi i que
també pugui anar a un habitatge tutelat, com ho fan, per
exemple, les persones amb discapacitat, i que faci una vida,
diguem, més normalitzada.

Fugir del que vostè ha dit que siguin places residencials
permanents per a tothom.

I per al tema d’infants, pensam que és prioritari a la nostra
comunitat autònoma un centre terapèutic infantojuvenil. Tenim
en aquest moment pares i mares que tenen l’infant a Andalusia
o a Catalunya, amb el greu problema que suposa per als pares i
les mares de no poder veure els infants, els infants no poder
veure les mares, no treballar terapèuticament amb la família, no
donar ..., i pensam que això fins i tot, bé, pensam que és molt
greu perquè no afavoreix en absolut la integració i castiga molt
aquests pares que podrien reclamar visites permanents,
setmanals a aquests infants, que, de fet, alguns ho han fet.

I després, una pregunta que és que pens que un dels
problemes que tal vegada ens trobam molt en aquesta comunitat
autònoma és que, quan tenim centres de dia, que normalment
gestionen les ONG, tenim habitatges tutelats, que de vegades
són persones amb discapacitat, però també són persones amb
trastorns mentals, i un dels problemes quan treballes amb el
colAlectiu i sobretot amb els professionals, tenen molt por a
integrar persones que puguin tenir una discapacitat lleu, però un
trastorn greu diagnosticat, és una descompensació; que després
estàs a un habitatge tutelat, es descompensen, van a Son Dureta,
en aquest cas ara a Son Espases, estan 14 o 15 i no els duen
suficientment compensats, diuen ells, equilibrats, i genera molta
distorsió en aquella dinàmica de l’habitatge familiar.
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Per tant, pensam que seria molt important aquesta unitat que
garantís que tal vegada aquesta persona estigués dos, tres mesos
i que després pogués anar a aquest habitatge tutelat, que està en
aquests pisos, i que no sé si això seria el que en el Pla estratègic
es parla que és la unitat de mitjana estada, que en aquest cas
també consideram que seria prioritari perquè això facilitaria que
la integració comunitària d’aquestes persones tengués menys
dificultats per part de vegades de colAlectius.

I dir que coincidim amb vostè, que pensam que l’aspecte de
diagnòstic de part aguda és sanitat i l’altra ha de ser serveis
socials; tot el que sigui substituir la llar, doncs tal vegada els
serveis socials, que té més experiència, surt més barat, i que
hauria de ser una mica similar a les estructures de persones amb
discapacitat, vull dir que ho gestionen el tema de serveis socials.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, té
la paraula la Sra. Margalida Duran, per un temps de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, el primer de tot, des del
Partit Popular donar-li la benvinguda i les gràcies per
l’exposició, moltes gràcies. I també agrair avui la presència de
la Sra. Carme Pujol, que és la representant de GREC; del Sr.
Guillem Febrer, que és el gerent d’Estel de Llevant i també és
el representant de la Federació d’entitats i serveis de salut
mental a Mallorca, i l’assistència de la Sra. Margalida Ferrando,
que és la directora general d’Assumptes Socials.

Bé, des d’aquí a aquestes associacions reconèixer la seva
feina, saber que ells són molt importants i estam molt contents
que hagin vengut també a escoltar-lo a vostè, Sr. Joan.

Bé, avui és el primer dia que, es va constituir la Ponència de
salut mental dia 9 de maig; després de constituir la ponència,
tots, conscients que era molt important fer una anàlisi i un
diagnòstic de la situació actual, i que també havíem de comptar
amb l’opinió de totes les entitats i associacions de les Illes
Balears que treballaven amb qüestions referents a malalties
mentals, varen proposar aquestes associacions i aquestes
entitats, ara fa una sèrie d’anys, als partits polítics que es creàs
aquesta ponència i en aquesta ponència el que volem és escoltar
el màxim de veus possibles.

Hi ha dues federacions aquí a les Balears, la Federació
d’entitats i serveis de salut mental de Mallorca i FEBAFEM,
que inclou associacions i entitats d’Eivissa, Formentera,
Menorca i també de Mallorca, FEBAFEM és pràcticament de
famílies i FES és d’entitats i serveis de salut mental. Tant uns
com els altres ens han fet arribar una sèrie de propostes.

Per part de la Federació d’entitats i serveis de salut mental
de Mallorca, destacaríem que les seves demandes són la
planificació del sector a través dels òrgans competents; la
definició de l’àmbit competencial de forma definitiva de les
diverses administracions, i la participació activa del tercer
sector en la planificació del sector i en la gestió dels serveis.

I per part de FEBAFEM destacaríem que és la federació
balear de famílies, destacaríem que la participació ciutadana des
de les persones amb malaltia mental i els seus familiars sigui
tenguda en compte en la planificació i gestió dels recursos
assistencials i promoure la participació ciutadana donant a
conèixer la situació d’aquestes persones.

Ja un poc enllaçant aquestes problemàtiques expressades per
les dues federacions i enllaçant amb les seves paraules, aquí ens
han quedat clar i hem de ser conscients de la importància de la
xarxa i del suport per a la integració del malalt i de les famílies
i normalitzar la vida dels pacients perquè d’aquesta manera
aquests pacients vagin cap a una integració i s’evitin nous
ingressos. Un poc enllaçant aquí, el que m’agradaria saber per
la seva part és què proposaria vostè per facilitar la reinserció
d’aquests pacients, tenint en compte les diferents
problemàtiques que tenen cada un, diferents tipologia de
malalts, com per exemple el que han dit, a través de l'IBSMIA,
els infants, els adults amb edat de fer feina, vostè ja ho ha
comentat, tal vegada seria convenient enfocar-los a través del
SOIB, que, de fet, em consta que hi ha un pla de treball a través
del SOIB amb malalts perquè es vagin integrant cap al mercat
laboral.

Després també amb malalts crònics de gran edat, com vostè
ha dit, que tal vegada pot ser es podria anar més a ocupar places
residencials i podrien integrar unes places com a uns jubilats,
com a una altra residència.

Després també, si vostè considera necessari elaborar un nou
pla estratègic o que és vàlid, que té validesa el Pla estratègic que
es va fer a l’any 2006, tenint en compte que s’han de fer les
actualitzacions que facin falta. Jo també un poc aquí sí que li
demanaria que tota la informació que vostè ha dut aquí amb
diapositives, que vostè l’ha resumida molt bé i ens ha quedat
aquí, doncs si ens podria facilitar tota aquesta informació perquè
passi a la ponència i nosaltres puguem fer feina amb totes les
dades que ara han quedat clares, però que ens agradaria tenir-ne
constància en paper.

Després també quin és, des del seu punt de vista, la millor
fórmula per canviar el model actual i per millorar el model
actual que tenim i encaminar-lo cap a una major assistència
domiciliària. Clar vostè també ha dit que, per exemple, tal
vegada es troben amb qualque tipus d’inconvenient legal per si
tal vegada el personal sanitari o un psiquiatra doncs no es pot
moure, doncs també tal vegada això també ho podríem
encaminar per aquí.

I després, doncs també, tenint en compte que vostè, ja que
ha dit, dels recursos que tenen tant a Eivissa, a Formentera i a
Menorca, doncs un poquet enfocant la reinserció, però en
aquestes illes. Vull dir, així com a Menorca tal vegada, a
Mallorca tenim més xarxa assistencial, doncs com es podria fer
a les illes d’Eivissa, Formentera i Menorca.
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Quant a les unitats residencials, que vostè ha dit que hi ha
una llista d’espera, clar, vostè ja ha apuntat que tal vegada seria
necessari doncs enfocar-ho cap a pisos, pisos tutelats. També,
vulguis o no, vostè ha dit que el mateix sistema boicoteja la
integració del malalt, a veure de quina manera es podria
desbloquejar que el sistema fos un poc el causant de la no
integració, vull dir, això és un tema que s’hauria de mirar. Clar,
som conscients que el que pot costar un ingrés hospitalari, tal
vegada part d’aquests doblers podrien, i més tenint en compte
els escassos recursos que hi ha avui en dia a la sanitat, quina
seria la millor manera des del seu punt de vista: evitar ingressos
hospitalaris si s’enfoca a totes aquestes xarxes assistencials que
hem dit, amb pisos tutelats i d’altres.

Bé, hem anotat que vostè considera que és important
potenciar l'IBSMIA.

El tema de les drogodependències, i bé, que per a la
sostenibilitat del sistema, doncs clar, que la salut mental des de
GESMA el que vostès tenen clar és que els metges hi són per
diagnosticar, per a la medicació i d’altres i que, tal vegada,
doncs tota la xarxa hauria de passar més cap a assumptes
socials, i treball, com hem dit abans, al SOIB.

Bé, res, un poc serien aquestes informacions les que
m’agradaria tenir de vostè. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per contestar les intervencions que l’han
precedit, té la paraula el Sr. Joan Salvà, coordinador autonòmic
de Salut Mental de les Illes.

EL SR. COORDINADOR AUTÒNOMIC DE SALUT
MENTAL DE LES ILLES BALEARS (Joan Salvà i Coll):

Gràcies. De quin temps disposam?

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps lliure.

EL SR. COORDINADOR AUTÒNOMIC DE SALUT
MENTAL DE LES ILLES BALEARS (Joan Salvà i Coll):

Bé, començant amb la primera intervenció, del doctor
Thomàs: quins serien els recursos prioritaris o on els hem
d’enfocar? Segurament, jo crec que la part sociosanitària en
salut mental per trastorn mental greu aquí hem de fer esforç, una
part és sanitària, però fonamental social, en el tema residencial
i el tema de centres de dia, etcètera.

La potenciació de la infantojuvenil, seria el meu punt dos.

La part de rehabilitació entraria dins aquest sociosanitària,
la part de rehabilitació de trastorn mental greu.

I després hauríem de fer un esforç amb un tema que surt a
les estratègies però en el qual hi ha molt poca cosa feta, que és
el tema de la promoció i la prevenció de la malaltia mental. En
drogues és molt fàcil, hi ha moltes campanyes, en salut mental
hi ha molt poques coses que estiguin demostrades que
funcionen, però hi ha algunes coses que existeixen i que s’han

fet, entre elles es va aplicar aquí un pla de prevenció del suïcidi,
de promoció de la salut, de prevenció del suïcidi, que, amb dos,
tres anys, ha tengut uns resultats i han disminuït el nombre de
suïcidis, per tant amb un sistema tan senzill com formació de
metges de família, formació d’altres professionals, conferències
a centres etcètera, i detecció precoç de la depressió i tractament
precoç de la depressió com a causa principal del suïcidi.

Aquests més o menys serien els temes prioritaris.

El tema de l’alcohol a psiquiatria i la unitat que ara és al
Joan March, que es planteja el trasllat a l’hospital Psiquiàtric,
bé, crec que és un tema que s’hauria de plantejar globalment,
perquè el tema de les intoxicacions no està resolt, per tant la
unitat de l’alcoholisme d’alguna manera la major part de
pacients consumeixen diverses substàncies i la unitat específica
d’alcoholisme, bé, d’acord, està bé, però segurament requeriria
alguna resposta per a tots els malalts que estan pendents d’algun
tipus de deshabituació; el sistema públic els ofereix només un
llit a l’Hospital de Son Espases dins la planta de psiquiatria, que
és un sistema que d’alguna forma fa desistir molts malalts
d’ingressar. És un tema pendent de resoldre.

El tema del paper de les associacions ja el veig fonamental,
i a més en un moment d’escassos recursos clarament la
potenciació de la associacions seria una fórmula amb gent
motivada, tenen gent ben preparada que d’alguna forma d’una
manera potser amb menys que ara o amb menys diners
s’obtindrien molts bons resultats, per tant jo crec que és una
línia que s’ha de potenciar claríssimament, segurament no a
través de la via de subvenció, baix el meu punt de vista, sinó
d’alguna manera amb tipus de contracte, demanant resultats i
exigint uns objectius, amb un model, diguem, diferent.

El tema de coordinació sociosanitària amb les altres
institucions, bé, clar, aquest element és clau. Jo crec que s’ha
avançat bastant en diferents àmbits i ens falta encara més. Jo
crec que aquest element d’una administració madura en la qual
cadascú depèn d’una direcció general o d’una conselleria però
al final l’objectiu principal és el pacient, encara crec que no
l’hem assolit, ens falta algun element perquè realment,
independentment de qui és el que ha de donar el servei, el malalt
d’alguna forma no se n’adoni, no el facem anar d’una banda a
l’altra, sinó que sigui la mateixa administració la que tengui les
formes de comunicació. L’exemple d’infantil que és l’IBSMIA
és un bon exemple en aquest cas. S’han establert acords i la
coordinació entre educació, serveis socials i psiquiatria o salut
mental és alta, inclou fins i tot comunicació via correus xifrats
d’informació sobre els casos clínics amb l’autorització dels
pares, i d’alguna forma inclou un element que és fonamental,
que és la simbiosi, que no tot ho ha de fer el psiquiatra o el
servei de salut; moltes coses, i sobretot en psiquiatria infantil, en
la qual hi ha molta part..., la part sanitària és més de diagnòstic,
i la part de tractament moltes vegades és més de tipus
conductual, psicoteràpies, etc., que moltes vegades poden
aplicar els pares o a vegades el mateixos professors entrenats o
personal entrenat. Per tant aquest element de simbiosi jo crec
que ha estat una valoració clarament positiva, que ha millorat en
aquest punt.
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Malalts (...) del procés assistencial és el que hem comentat,
i sempre és la dificultat que tenim. Surt a tots els plans
estratègics però plasmar a la realitat o fer-ho en la realitat
comporta sempre diferents problemes, molts de problemes.

En el tema de la reinserció sociolaboral dels malalts mentals
sí que voldria comentar el tema de la pensió, o sigui, intentar
que els malalts es reincorporin a la feina, sobretot quan reben
algun tipus de diners públics, això ens crea problemes
constantment perquè el sistema és massa rígid com per permetre
que una persona faci feina quan rep alguna ajuda social. Jo crec
que aquí hi hauria d’haver algun canvi normatiu que permetés
que el malalt no s’arriscàs a perdre-ho tot pel simple fet que està
intentant reincorporar-se a la seva vida.

L’assistència psiquiàtrica a la presó és un tema a resoldre, és
un tema que des del meu punt de vista no està resolt. Hem
tengut reunions amb la Subdirecció de Presons del ministeri,
amb el GREC també, i realment el problema és que hi ha molts
de malalts mentals que delinqueixen per la seva patologia i són
tractats dins el sistema penitenciari, i això segurament hauria de
canviar en el futur; pel tema de la seva patologia haurien de ser
tractats en el sistema sanitari, però en aquests moments estam
molt lluny d’aquí. Això és un element, i l’altre element és la
sortida de molts malalts o l’assistència..., assistència sí, va un
psiquiatre a la presó; és insuficient, segurament; i el tema de la
sortida, preparar el moment que els interns surten a la
comunitat.

El paper de la primària en salut mental en principi és clau,
és fonamental. Jo crec que és impossible atendre la demanda
que hi ha en salut mental si no es compta amb primària i si no
es potencia que es faci des de primària tot el que es pugui. Crec
que és la forma més eficient de fer-ho i a més la més barata, i
segurament que fa més accessible l’atenció a tots els ciutadans.

El psicòleg clínic, efectivament hi ha un decret que crea la
categoria d’especialista dins el Servei de Salut de psicologia
clínica i d’infermeria en salut mental; ara falta acabar de...,
s’està en procés de definir quines places són d’aquestes
categories, i falta acabar de crear bosses específiques de
contractació (...), s’està en el procés aquest.

Respecte de l’optimisme o del pessimisme, la situació
econòmica. Sí, tots patim, tenim por, tenim por que hem arribat
fins a cert punt i que puguem tornar enrere, i aquesta és la por
que tenim. També pensam que segurament en el nivell que
estam no seria necessari, com a mínim la part sanitària, la part
social és una altra cosa, però a la part sanitària segurament no
seria necessari invertir molts més diners, potser fer algunes
coses de manera diferent i més eficient, però sí, efectivament,
és la por que tenim tots que els avanços que hem assolit aquests
anys ens facin tornar al passat, a èpoques passades que ja
coneixem.

El nou hospital, Can Misses. Sí, també tenim esperances que
el nou hospital deixàs alliberades plantes a l’antic hospital, al
vell, que permetessin unitats de mitja estada o unitats de
rehabilitació. Per tant és un tema que no sé si serà possible o no,
però hagués resolt o podria ser una fórmula per resoldre aquest
problema.

Els trastorns de conducta alimentària a Eivissa, segurament
el model hauria de ser el mateix que s’ha fet a Menorca;
Menorca no té una unitat d’hospitalització per trastorns de
conducta alimentària però sí que algunes places de l’hospital de
dia es dediquen a aquest tema. Per tant seria qüestió
d’implementar els plans en hospital de dia i en consultes, i en el
cas d’algun ingrés..., el problema és que ingressar aquest tipus
de pacients a les plantes normals de psiquiatria no és fàcil,
perquè són malalts que requereixen molt de control de qualsevol
tipus de banys, aigua, etc., i les plantes normals de psiquiatria
no tenen normalment tant de control. Per tant és possible que es
fes algun ingrés a Eivissa però quasi segur que els casos més
greus haurien d’ingressar a la unitat de referència. 

I a Formentera igual. En principi el problema de Formentera
és el volum de població que, per tant, fa esperar un percentatge
de patologia molt baix. Per tant és quasi... segurament qüestió
de plantejar per al cas individual que es plantegi donar-li una
resposta, que implementar una unitat específica a Formentera
per a trastorns de conducta alimentària.

En el tema del model comunitari de l’assistència a domicili
a Formentera, i que estan a Eivissa mitja jornada, en principi és
el mateix problema, o sigui, en principi a nivell teòric la unitat
(...) comunitària d’Eivissa ha d’assistir els malalts de
Formentera, i així és el que s’ha plantejat i ells és el compromís
que tenen. El problema és que això no s’ha materialitzat mai,
crec, fins a on jo sé. Per tant és un element..., en principi el
psiquiatre que va a Formentera és el que ha d’indicar d’alguna
forma si aquest pacient ha de tenir seguiment per part d’aquest
equip. Això no ha arribat a passar però a nivell teòric hauria de
ser així perquè és la funció que tenen.

Vaig bé de temps? Infantojuvenil a Formentera. Igual; sí,
efectivament, actualment hi ha un psiquiatre només a Eivissa i
és el problema del seguiment d’aquests malalts; l’ha de
substituir algun altre d’adults, sí, efectivament, en un moment
de vacances o de baixa.

Feina de rehabilitació psicosocial. Bé, com es reforçarà la
rehabilitació? Jo crec que a través de..., jo crec que la via de les
associacions podria ser una bona fórmula, potenciant contractes
amb objectius concrets. Això requereix diners.

El tema de l’Hospital de Formentera com a hospital de
referència, bé, jo crec que, per la població que té, no ho veig
factible en aquest moment, crec que des del punt de vista
econòmic no seria rendible. Sí que seria rendible desplaçar
professionals allà i establir programes allà, però tenir-los de
manera segurament flexible en funció de la demanda, no tant
com a programes estructurals, com a personal fix amb un horari
concret. Crec que és obligat en aquest moment que el sistema
s’adapti a la demanda.
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El tema de la fundació pública privada, bé, a Menorca és una
de les coses que s’ha fet i jo crec que funciona relativament bé,
per tant seria una bona idea plantejar el mateix model per a
Eivissa; crec que en algun moment s’havia plantejat per a
Mallorca, també.

L’ús generalitzat de la psicoteràpia? Sí, però basada en
evidència i de durada limitada. Psicoteràpies de tres anys amb
un malalt que no surt del sistema crec que és inassumible avui
en dia; haurien de ser models que estiguin estudiats i que estan
a les guies clíniques.

Respecte a les preguntes de la diputada Fina Santiago,
respecte al Pla d’estratègies de salut mental del 2006 jo crec que
és en part de referència però crec que està una mica desfasat en
alguns temes, bàsicament perquè està escrit incloent tot el que
es podria fer, no està prioritzat, no està pressupostat, òbviament,
i el moment actual crec que obliga a revisar, cada una de les
unitats que hi ha allà, com s’hauria de fer en el moment actual,
crec que plantejar unitats amb molt de personal, etc., no és
factible en aquest moment. Per tant sí que... És vera que s’ha
anat modulant, amb altres elements -amb l’estratègia del
ministeri, etc.- s’ha corregit. Un exemple molt clar seria la
unitat terapèutica educativa; quan es va plantejar, quan un es
mira l’estratègia de salut mental, surten aproximadament uns 10
o 12 professionals; això és inviable avui en dia, i el model que
s’està fent actualment és un model en què hi ha un psiquiatre, hi
ha un psicòleg, una infermera i crec que un professor i un
pedagog de pedagogia terapèutica per a tot Mallorca, per tant
amb cinc persones que fan altres activitats es cobreix... Per tant
aquest element sí que s’hauria de revisar.

El tema de les prioritats, bé, ja les he comentades. 

La psicogeriatria, el mateix. L’estratègia de salut mental
parla d’aquestes unitats. Jo crec que és un dels problemes de
l’estratègia, parla de ràtios, i jo crec que avui en dia ja no basta
parlar de ràtios, s’ha de parlar també de demanda. La ràtio es
orientativa, però la demanda crec que és on ha de donar resposta
el Servei de Salut, quin percentatge de pacients (...), etc.

Efectivament, des del meu punt de vista el psicogeriàtric és
una residència de tercera edat. Podria estar la major part de
malalts dins residències normals. Hi ha el tema de la
dependència, que jo crec que aquí hi ha un tema a discutir, que
és que la Llei de dependència no avalua bé els malalts mentals;
avalua molt bé la discapacitat física, però un malalt que menja
tot sol, que es dutxa tot sol, el puntua molt alt; per tant encara
que aquest malalt, si ningú no hi va darrere, no és capaç de
dutxar-se ni fa res mai. Per tant aquí és un element que hi ha un
risc que si aquesta unitat s’acaba reconvertint en entrada per la
via llei de dependència és molt difícil que els malalts mentals no
hi entrin.

El tema de l’abús sexual infantil, jo crec que..., el tema de
l’IBSMIA s’ha estructurat molt bé qui fa què, respecte del
consell, respecte..., s’han repartit les funcions. Jo crec que els
circuits d’alguna manera estan ben estructurats, i en principi es
fa l’atenció a demanda; o sigui, en el moment en què es veu...,
la part d’assistència del cas és correcta, però l’atenció de salut
mental, si hi ha trastorn de salut mental, és el moment que
pareix que aquest nin comença a presentar trastorns. Això no és
capriciós, això és perquè els estudis que tenim respecte dels
tests post traumàtics, etc., impliquen que com menys
intervencions es facin millor. La part aparatosa dels psicòlegs a
urgències, a l’accident, etc., com més coses més risc de trastorn
post traumàtic. Per tant jo crec que el model que s’ha adoptat és
més d’esperar i donar resposta a la patologia si apareix.

Respecte a les prioritats, el tema d’integració social
comunitària efectivament, gran mancança, i en això estam
d’acord, i el model que hauria de ser semblant al de discapacitat
també.

I el tema d’habitatges tutelats per a adults i centres de dia jo
crec que és una de les mancances principals, centres de dia de
tipus social per als malalts que han acabat. (...) de rehabilitació
en principi estan orientades a fer tractament rehabilitador, per
tant és un programa que acaba, i en el moment que aquest
programa acaba, i és el que ens passava en el passat, aquests
malalts, si no hi ha una sortida, algun tipus de centre on puguin
estar la major part del dia, colAlapsen les unitats de rehabilitació.

El tema del centre terapèutic infantojuvenil, completament
d’acord. No pareix que tengui sentit que haguem d’enviar nins
a la península quan podrien estar a la nostra comunitat. Per tant
jo crec que és un tema que s’haurà de plantejar en el futur per
resoldre-ho.

El tema dels malalts que estan en habitatges tutelats, centres
de dia, i que ingressen a la planta i després es donen d’alta de
manera massa precipitada és un problema de pressió de
demanda de les unitats d’aguts, i segurament el fet que les
unitats de mitja estada, que sí existeixen, tenguin dificultats de
sortida d’aquests malalts perquè no hi ha places residencials és
el que colAlapsa el circuit. Per tant es produeix un cercle viciós.
Per tant la solució passaria per augmentar places residencials
per desbloquejar les unitats de mitja estada, baix el meu punt de
vista.

En relació amb les preguntes de la diputada Margarita
Duran, respecte a la proposta..., bé, respecte a la participació del
tercer sector, etc., important, això sense cap mena dubte és així,
i el meu punt de vista també és el mateix. Respecte a la inserció
dels pacients, efectivament, jo crec que s’haurien de potenciar
els..., bé, un element és aquest tema de l’element econòmic de
les pensions dels malalts que tenen algun tipus de grau de
discapacitat; l’altre seria, jo crec, l’element aquest del SOIB,
que són els que saben de temes de feina, el tema de les empreses
d’alguna forma incloure..., o aconseguir que els malalts no sigui
necessari que s’hagin de reincorporar al seu lloc de feina al cent
per cent el primer dia; jo crec que és un element clau perquè
requereix programes progressius, que si no el que fan
simplement és fer impossible la reinserció laboral, perquè el
malalt només l’estrès és causa suficient per a descompensació
i per tant per tornar començar al punt de partida.
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Els malalts mentals crònics de tercera edat efectivament, ja
ho hem dit, crec que podrien estar perfectament en places
residencials normalitzades la major part. 

Sobre si fa falta un nou pla estratègic, jo crec que sí que
faria falta revisar un nou pla estratègic, segurament tenint en
compte les circumstàncies en què estam ara. Segurament sí que
valdria la pena tornar-se a asseure i plantejar-ho, crec que sí.

Respecte a les diapositives, cap problema, ja les passaré,
crec que les tenen aquí.

La millor fórmula per canviar el model actual. Bé, no ho sé,
supòs que és una fórmula màgica. Jo crec que en moments
d’escassos recursos fan falta sàvies decisions, i això implica
prendre algunes decisions que d’alguna forma canviïn la forma
com abordam els temes. El tema de l’hospitalització jo crec que
és clau. Les unitats d’hospitalització breu són les més cares de
totes, ens costen..., no ho sé, però uns 800 euros al dia
aproximadament. Amb el personal que hi ha allà fent torns
matins, horabaixes, vespre, simplement per donar resposta a
descompensacions agudes jo crec que ens hauria de permetre
poder reorientar aquest personal cap a un altre tipus d’activitat
i, a mig termini, anar tancant llits, i tancar llits no vol dir tancar
dos llits, vol dir que si una infermera du una ràtio de vuit llits o
deu llits, tancar deu llits per, aquest torn, passar-lo a fer una
activitat diferent. No crec que es pugui fer en un dia, requereix
una visió a mig termini, però jo crec que és factible.

I el tema residencial en salut mental, passar-lo del sistema
sanitari al sistema social, perquè inclou copagament; això és
més barat, en principi no hi ha cap dubte, i el model orientat al
fet que el malalt torni a la comunitat.

Eivissa, Formentera i Menorca. Bé, jo no estaria d’acord que
Mallorca té més xarxa; Mallorca té bastants mancances. A les
diapositives que hem passat hi ha algunes unitats, alguns
dispositius, que han crescut més a alguns llocs que a altres, per
exemple Menorca està molt ben dotat en tema de rehabilitació
i mitja estada, que no té Eivissa, però en canvi Eivissa té equips
de seguiment (...) comunitari que per exemple Son Espases no
té, o Inca i Manacor no tenen, i per tant..., però, sí, a Eivissa
segurament -ja ho hem comentat- el tema de la rehabilitació i la
reinserció sí que s’hauria de potenciar.

Com es podrien desbloquejar els pisos tutelats, unitats
residencials? Bé, jo crec que s’hauria d’establir un model en el
qual directament el malalt que hi entra sap que estarà
temporalment allà, segurament en una fase inicial de
miniresidència eficient, no una miniresidència amb 12 llits, com
tenim ara, que són molt cares, com a mínim hi ha d’haver 24 o
25 places per torns de personal per funcionar; i després en pisos
tutelats en els quals clarament l’orientació sigui perquè el malalt
pugui tornar a ca seva o que visqui independentment. 

La potenciació de l’IBSMIA ja ho hem comentat, totes les
agències ho diuen, no hi ha dubte: augmentar l’atenció en salut
mental infantojuvenil ens evitarà problemes en el futur.

El tema de les drogues és un tema que segurament s’haurà
de fer una pensada. I... en principi crec que he contestat, crec
que ja està, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara tenen torn de contrarèplica els grups que
han intervingut per un temps de cinc minuts, sí que pregaria que
no s’estenguessin molt perquè se’ns acaba el temps.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Salvà,
intentaré ser breu. Una, vostè creu que la residència Sant Jordi
d’Eivissa és el centre més adequat per atendre malalts en salut
mental? Tal com està plantejat, planteja que sigui un centre
eficient per tractar aquest tipus de malalts? 

Ha fet una reflexió que és important potenciar assistència
domiciliària, comunitat, que hi ha problemes en la regulació per
exemple del personal, no?, però ja tenim altres exemples com és
IBSMIA en què han estat capaços, probablement amb més
voluntat de determinats professionals que amb el marc
normatiu, per botar i realment fer una feina, incorporar un
vessant més comunitari i domiciliari. Ho dic en el sentit de si hi
ha elements positius en IBSMIA per incorporar en el que pugui
ser augment d’atenció domiciliària i comunitat.

No he acabat d’entendre el tema de l’atenció de drogues dins
xarxa de salut mental perquè bé, aquí sempre hi ha hagut una
teoria de si s’ha d’incorporar més a primària i més a atenció
hospitalària, si això seria una proposta excloent o més bé
compartida per graduacions. Entenc que vostè considera que els
pisos tutelats tal com estan plantejats avui en dia no són un
recurs eficient, ho faig com a pregunta. 

Després una qüestió de les xifres, les xifres sempre són
espectaculars, no?, parl de medicament i despesa perquè tenim
un problema de sostenibilitat i probablement ens gastam més en
medicaments que no en persones que atenen persones que tenen
problemes en salut mental. Evidentment, vostè i jo som
professionals de la medicina i sabem que les xifres... vull dir,
s’utilitzen molts antidepressius que surten aquí, però són
tractaments de coadjuvants del dolor o fins i tot antiepilèptics,
però sí que les dades ens diuen que hi ha un ús molt important
a la comunitat autònoma de benzeoadepines per exemple i és
clar, la facturació per receptes pràcticament és una cinquena
part del que es gasta la comunitat autònoma en receptes, no?
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Evidentment, a l’hospital es gasta menys perquè
percentualment hi estan menys temps, però la pregunta vendria
donada per aquestes xifres, entre el dubte i la necessitat de si
s’han de fer esforços que els professionals sanitaris -parl en
global- millorin l’ús racional de medicaments, perquè avui dia
el camp d’antipsicòtics, per exemple o antidepressius està en
plena ebullición on a vegades l’evidència científica no diu que
un medicament més modern sigui més eficient. Per tant, és una
altra pregunta.

Dues darreres preguntes, una, no he acabat d’entendre la
resposta que m’ha donat sobre la unitat d’alcohol en el
Psiquiàtric, vull dir, la puc transformar en una pregunta més
genèrica, on seria millor que estigués la unitat d’alcohol que ara
està en unes condicions determinades?, i bé, sembla que planteja
que no passaria res perquè estigués dins un hospital d’aguts i
compartís a més d’alcohol altres problemes de
drogodependències.

Una darrera pregunta, si a vostè li han consultat sobre el pla
previst d’adaptació sociosanitari de l’actual hospital de Can
Misses, el projecte inicial com a mínim a l’anterior legislatura
era convertir l’actual Can Misses en una part important en
recursos sociosanitaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs, especialment per la brevetat.
Ara per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té... cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Més que una contrarèplica és més que
res compartir unes reflexions amb vostè.

Estam d’acord que molts de temes socials, sobretot centres
d’estades diürnes, habitatges tutelars, reinserció laboral els
haurien de dur les entitats del tercer sector i en aquest sentit,
crec que és fonamental i esperam aquesta nova llei que va
anunciar la ministra del tercer sector per facilitar precisament el
que és fonamental, que és la inversió i el finançament d’aquest
servei perquè amb la llei de subvencions i la llei de contracte
actual el tercer sector no té garantida la continuïtat i en aquests
serveis és fonamental aquesta continuïtat. 

Per tant, aquesta llei que va anunciar la ministra ens sembla
molt important, aquí hi coincidim tots els grups polítics, en la
necessitat de canviar aquesta legislació perquè tots coincidim
que aquest component de motivació que tenen les entitats no el
trobam en el sistema d’empresa amb afany de lucre.

Després, també coincidim amb vostè en el tema de
dependència, va generar molta expectativa la dependència en
relació amb salut mental i efectivament, la dependència no ha
resolt cap problema de salut mental perquè mida una altra cosa
no mida la necessitat... però crec que això no ha de ser un
obstacle per a persones majors de 65 anys que tenen una pensió,
tot i que no tenguin un nivell de dependència poden ingressar
amb un copagament semblant al que es pugui fer.

Crec que un dels problemes que vostè ha plantejat i en el
qual coincidiríem parcialment, és el tema del copagament
perquè un dels problemes que tenim és que el copagament en
persones jubilades és molt fàcil perquè ingressa una pensió,
però el copagament quan tenim una persona de 30 o 35 anys que
no té el 65% de discapacitat i per tant no se li dóna una pensió
no contributiva, no té ingressos, el copagament és impossible,
perquè no té ingressos, hauria d’anar damunt la unitat familiar,
la qual cosa és encara perjudicar més les famílies que tenen un
malalt mental. Per tant, el tema del copagament és fàcil quan
parlam de pensionistes, però quan no parlam de pensionistes
hem de ser molt flexibles en aquest terme perquè si no podem
fer greuges comparatius.

Després, estic totalment d’acord amb vostè o estam
totalment d’acord amb vostè que l’abús sexual crec que està ben
resolt a la nostra comunitat autònoma perquè la majoria... ho fan
en l’àmbit familiar i per tant, estan tutelats i els que no, hi ha
aquesta unitat de tractament que es fa fer a la passada
legislatura, però sí que pens que s’ha d’introduir dins aquesta
revisió possible que s’hagi de fer del pla estratègic, de la
mateixa manera que vostè ha comentat allò del suïcidi, no?, vull
dir, de formar als professionals en la detecció de la primera
simptomatologia perquè és fonamental per evitar precisament
simptomatologia posterior. Per tant, en aquest sentit, la nostra
intervenció d’introduir en una possible revisió d’aquest pla
aquest component que, si no és tractat, genera en trastorns
mentals molt greus.

Vull agrair-li la seva presència que ha estat molt aclaridora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Duran.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Més que res per concretar
un poc i per fer un poc de... per remarcar, un poc des del seu
punt de vista, vostè ha dit abans que es calcula que més o manco
en la població de les Balears hi ha un 18% de persones
diagnosticades, si bé també ha dit que es calcula que hi ha un
percentatge que... fins i tot he sentit dir del doble o molt
important que no està diagnosticat, idò un poc per aquí, la
importància que tendria l’atenció primària en el diagnòstic
precoç, tant en població infantil com en població més adulta. A
vegades, és clar, el no detectar una malaltia en un estadi
incipient fa que tal vegada després vagi a més com per exemple
esquizofrènies infantils o a partir de l’adolescència. Després,
tota una sèrie de trastorns, per exemple el trastorn del TDH, que
em ve al cap, en tema d’infantil, que és un trastorn que s’ha
demostrat que si no es detecta de manera precoç té molt més
percentatge o molta més probabilitat d’arribar després a una
drogodependència o com tots sabem a un fracàs escolar o a un
altre tipus de problemàtica.

Quant al tercer sector, d’això he de dir que esperam també
la llei, la ministra va dir que el Partit Popular dóna molta
importància al tercer sector i que a causa d’això farà una llei.
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Després un poc, des del seu punt de vista, si ens podria
comentar algun model d’èxit de salut mental que vostè conegui
i que es pugui aplicar o que tengués una possible aplicació aquí
a les Balears i en concret, quant al que són les malalties greus,
esquizofrènia per exemple o patologies de malalts greus.

Vull tornar agrair la seva presència aquí. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Coordinador autonòmic
de Salut Mental.

EL SR. COORDINADOR AUTONÒMIC DE SALUT
MENTAL DE LES ILLES BALEARS (Joan Salvà i Coll):

Gràcies. En resposta al Sr. Thomàs, respecte de la residència
Sant Jordi, sobre si seria adequada per als malalts mentals, he de
dir que la vaig visitar, aquesta residència, i em va fer la
impressió que com a centre residencial per a malalts mentals era
molt complicat per l’estructura arquitectònica. Salut mental
requereix camps de visió, de control, que no hi hagi racons, etc.,
i això en aquell centre no hi és. És una unitat amb molts de
racons, habitacions petites, etc. Possiblement si fos per a algun
tipus de malalts mentals seria per a un tipus menys greu o de
poc risc, etc., malalts amb risc de suïcidi per exemple o trastorn
mental greu, etc., amb trastorn de conducta greu crec que...
s’hauria de definir molt bé quin perfil de pacients hi pot anar.
Des del meu punt de vista seria un perfil de pacient massa
normalitzat com per atendre trastorns mentals greus.

Respecte del potencial seguiment ambulatori, efectivament,
l’Institut Balear de Salut Mental d’Infància i Adolescència dóna
alguns exemples de com sense haver canviat lleis ni res s’ha
aconseguit fer això. Aquí la qüestió, el problema és que ha estat
molt d’acord amb la voluntat de molts de professionals i el
problema que ens trobam és que quan hi ha professionals que
diuen que aquesta activitat no la fan, no tenim eines per dir-los
que la seva funció és aquesta. De fet, en tota l’evidència
científica reconeix que aquest tipus d’activitat domiciliària,
seguiment, és el que està en les guies de bona pràctica. Per tant,
és incoherent que el sistema no permeti que s’implantin
sistemes, guies de bona pràctica reconeguts en l’àmbit
internacional. L’any... l’any o els dos anys de créixer
l’infantojuvenil, clarament, crec que és un èxit, és un èxit
d’implantació d’un model que en part ha adaptat el sistema
anglès, però no el nostre medi, crec que va fugir completament
de grans utopies i amb els recursos que tenia es va adaptar al
medi que teníem.

L’atenció a la xarxa de salut mental o primària, bé, primària
té un paper fonamental en l’atenció a les drogodependències, la
qüestió és que la xarxa de salut mental en general en la major
part de les comunitats autònomes està incorporada dins les àrees
de salut mental, les (...) formen part com les USM com un
dispositiu més de la salut mental. Simplement era aquest
element i la major part de professionals que els duen són
professionals de salut mental, psicòlegs clínics i psiquiatres.

Els pisos tutelats no són eficients? Al sistema actual que
tenim en l’àrea de salut mental de GESMA els pisos, que crec
que n’hi havia un que ja s’ha desmuntat, que vigilen 24 hores el
pacient, amb pocs pacients, això clarament és ineficient. Els que
tenim actualment, que són dels que el cuidador passa en certes
hores pel pis, són els que tenim (...) GESMA són més cars del
que es pot mirar del que s’està pagant en altres comunitats
autònomes per preu persona/dia. Per tant, hi ha un element de
preu que s’hauria de corregir. Què té a veure? No ho sé,
segurament té a veure amb el fet que si el sistema sanitari es
posa a muntar pisos, pot posar un psiquiatra, posa psicòleg,
metge de guàrdia, elements que des de Serveis Socials
normalment no es fa, no?

El tema de les xifres espectaculars de fàrmacs, efectivament,
no hi he insistit massa, però gran part del futur del programa de
salut mental implica recursos humans, implica gent formada en
salut mental, evidentment com més gastem en fàrmacs, menys
podrem fer el que se suposa que hauríem de fer, recursos
humans, gent formada i amb coneixement del tema.

La unitat d’alcohol al Psiquiàtric, no tenc una resposta sí o
no, depèn del model que es vulgui aplicar, segurament a
l’Hospital Psiquiàtric amb un tipus de pacients seria un model
i en un hospital general tenir una unitat d’alcoholisme seria un
altre model. Per tant, hi ha diferents sistemes de salut, hi ha
diferents models i seria qüestió de definir quin és el que més ens
podria resoldre els nostres problemes.

Sobre si se m’ha consultat sobre l’adaptació sociosanitària
de Can Misses, en el seu moment sí que se’m va plantejar, se’m
va consultar, però fa temps que no sé res més d’aquest
tema...com està, però sí que vaig donar la meva opinió.

Respecte de les preguntes de la Sra. Santiago, bé, compartim
el mateix de les entitats del tercer sector i, en principi, crec que
aquí hi estam tots d’acord. El tema de dependència en salut
mental, ja ho hem parlat. I el tema del copagament,
efectivament, la idea no és que el copagament ho resolgui, però
sí que un percentatge, que crec que està calculat tirant a un 15
o 20% de les despeses venguin a través d’aquesta via, sí,
efectivament, si no són malalts de tercera edat, pensionistes, per
tant, s’ha d’esperar un ingrés menor. I en el tema dels abusos
sexuals, d’acord completament, la detecció precoç és el que
forma part de..., és l’element clau per donar resposta al
problema, per tant, la formació de personal, de primària,
pediatria, escoles, etc., seria clau.

Respecte de la Sra. Duran, el 18% dels diagnosticats amb
problemes de salut mental en el darrer anys a la comunitat
autònoma, bé, això és el que hi ha al Servei de Salut, jo em
referia al doble no diagnosticats en els trastorns mentals greus.
Em referia a aquest petit percentatge que són 5.000 persones,
moltes de les quals no se n’adonen que estan malaltes i si no
provoquen molt d’escàndol, si no creen realment conflictes, no
es posen agressives, etc., passen desapercebudes. Els malalts
esquizofrènics de mal pronòstic no són aquells psicòtics que
deliren, sinó aquells que tenen símptomes negatius que vol dir
que no tenen motivació, que no tenen ganes de fer res, que tenen
pobresa en el llenguatge, etc., són malalts que si estan asseguts
en una cadira no molesten. A aquest tipus de malalts em referia,
als quals a vegades no som capaços de arribar, que no tractam
i que no diagnosticam.
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Respecte del diagnòstic precoç TDH, bé del TDH ara
s’elabora una guia clínica conjuntament amb pediatria, amb
educació, etc., per tal de donar resposta a aquest tema. És un
tema clau efectivament, pel tema de fracàs escolar, pel tema que
molts efectivament acaben en temes de drogodependències pel
rebuig per part dels altres nins. Per tant, sí, és un tema que està
en la primera línia de la unitat d’infantil.

Quant a un model d’èxit de salut mental aplicable a les
Balears, bé, supòs que n’hi ha molts, no sé, en principi el que
passa... per exemple, quan un mira altres comunitats autònomes,
hem anat molt bé a la part d’aguts, la part del cas agut, i ara ens
falta mirar més cap a la part més de crònics sociosanitari. El que
sí ha passat a moltes comunitats autònomes, record els números
del País Basc i de Catalunya, el que han fet ha estat invertir més
en centres o en activitat més de tipus malalts aguts, perdó,
crònics sociosanitaris. Segurament, a la nostra comunitat
autònoma en què vivim del turisme la part d’aguts no la podem
oblidar, tenim un percentatge a l’estiu de patologies relacionada
amb el turisme i la part sociosanitària és la que d’alguna forma
hauríem d’intentar, amb els recursos que tenim, potenciar.

Seria això en principi la resposta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò moltes gràcies per la seva compareixença. 

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió,
bones tardes.



SALUT / Núm. 21 / 23 de maig del 2012 261

 



262 SALUT / Núm. 21 / 23 de maig del 2012 

 



SALUT / Núm. 21 / 23 de maig del 2012 263

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


