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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí, Sra. Presidenta. Alejandro Sanz sustituye a José María
Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

També m’agradaria donar la benvinguda al públic i als dos
convidats d’avui.

Compareixença conjunta de la Sra. Irene Escandell
Manchón, representant de FEBAFEM, i del Sr. Guillem
Febrer Fons, representant de FESSMM, acordada per la
comissió, a solAlicitud de la Ponència sobre l’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 conjunta de la representant de
FEBAFEM, la Sra. Irene Escandell, i del representant de
FESSMM, que és el Sr. Guillem Febrer, solAlicitada per la
ponència sobre l’impuls a l’atenció de la salut mental a les Illes
Balears, davant la Comissió de Salut per tal d’exposar el seu
punt de vista de la salut mental a les Illes Balears.

Els donam la benvinguda, i procedeix després la suspensió
del temps per a les preguntes dels grups. Així que, si volen
començar, tenen la paraula. Qui comença?

LA SRA. REPRESENTANT DE FEBAFEM (Irene
Escandell Manchón):

Sra. Presidenta i senyors i senyores diputats, como
representante de FEBAFEM y en nombre de todas las entidades
y por tanto personas que la integran les agradezco muy
sinceramente su invitación. Desde FEBAFEM consideramos de
gran interés tener la oportunidad de expresar nuestra opinión y
nuestro sentir de un tema que nos preocupa tanto como es el de
la salud mental.

Lamento mucho no haber podido asistir a la ponencia
anterior. Son los inconvenientes de vivir en una isla, pero con
todo y con ello hoy tengo la posibilidad de estar aquí, por lo que
permítanme una breve presentación de la organización.

La Federación Balear de Familias y Personas con
Enfermedad Mental, FEBAFEM, se fundó hace 15 años por tres
asociaciones, ADIPE Palma, AFEM Menorca i AFEM Ibiza,
para integrarse en la Confederación Española de agrupaciones
de familiares y personas con enfermedad mental, FEAFES,
única organización estatal que desde 1983 agrupa las
federaciones y asociaciones de familiares y personas con
enfermedad mental de España. Es miembro de entidades de
prestigio internacional del ámbito de la salud mental y la
discapacidad, como EUFAMI, WFSAD, y de nacionales como

CERMI, Fundación ONCE y otras. Todas estas organizaciones
tienen un punto de partida común: la discapacidad forma parte
de la diversidad humana, y es la sociedad la que alza las
barreras, por lo que a ella le corresponde derribarlas, muy
especialmente a los poderes públicos, quiénes legalmente tienen
atribuida la tarea de cumplir los objetivos que imponen los
principios de igualdad, equidad y no discriminación.

Concretamente las organizaciones que tenemos como misión
la consecución de los derechos y la mejora de calidad de vida de
las personas con enfermedad mental y sus familias tenemos por
delante un largo camino por recorrer, ya que las carencias en el
ámbito de la salud mental son todavía hoy de tal entidad que
resulta alarmante, infringiéndose a muchos ciudadanos un daño
irreversible por el mero hecho de ser catalogados en el ámbito
de la enfermedad mental. A estos ciudadanos de hecho se les
aboca a la cronificación y se les sustrae toda expectativa o
posibilidad de mejora o recuperación. 

El coste de todo esto tiene un claro efecto económico, ahora
que estamos en crisis, pero sobre todo humano. Por ello una vez
más les agradecemos estos minutos de reflexión sobre las
importantes cuestiones que a todos los niveles todavía están por
resolver en relación a la atención y al bienestar de las personas
que padecen una enfermedad mental o algún trastorno
psiquiátrico en nuestras islas.

En el informe sobre la salud en el mundo 2001, Salud
mental, nuevos conocimientos, nuevas esperanzas, la OMS
señala que muchas enfermedades mentales se pueden prevenir,
que la mayoría de los trastornos mentales y de conducta pueden
ser tratados eficazmente, y que gran parte de estas medidas de
prevención, curación y tratamiento son asequibles para todos los
países. Por lo tanto como sociedad, y muy especialmente los
poderes públicos por su responsabilidad directa en esta materia,
tenemos que hacer todo lo posible para evitar que aparezca la
enfermedad mental y, de presentarse ésta, poner todos los
medios para resolverla y atajarla.

El abordaje de esta cuestión se ha de efectuar a distintos
niveles. El primer nivel, que es el de la asistencia sanitaria, lo
ocupan los servicios de salud mental. La red de salud está muy
desarrollada y gran parte de sus servicios tiene una cobertura
total para la mayoría de las enfermedades. Pero no ocurre así
cuando se trata de ciertas enfermedades como son las mentales.
A este colectivo les va peor que a otros, porque la salud mental
ha sido siempre y sigue siendo la más ignorada y la gran
olvidada. A pesar de los esfuerzos realizados aún están sin
desarrollar casi todos los centros y unidades de salud mental. A
estos centros les falta completarse, les falta calidad y les falta
ofrecer un tratamiento integral sin fracturas, teniendo en cuenta
la naturaleza biopsicosocial de la salud y la diversidad de las
personas. 

Esta carencia y las graves consecuencias que comporta ha
llevado a los familiares a crear asociaciones para paliar las
múltiples necesidades desde la creación de una red alternativa
de servicios entre sanidad, servicios sociales, educación y
justicia. La constatación de que la atención adecuada y
suficiente conduce a excelentes resultados, ha llevado al
movimiento asociativo a elaborar un modelo fundamentado en
la buena praxis y la experiencia contrastada. Así el modelo de
intervención terapéutico propuesto por FEAFES en el 2009 se
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fundamenta en la coordinación eficaz y dotada de recursos con
los servicios de salud mental, desde atención primaria a la
atención especializada, los cuales han de estar constituidos por
equipos multiprofesionales y han de asegurar la continuidad
asistencial a través de una red integrada de servicios
sociosanitarios de calidad, y un plan de atención, así como un
seguimiento y tareas de soporte individualizado. Todos y cada
un de estos servicios, como eslabones de una cadena, son
necesarios e indispensables para desempeñar una labor cuyo
cometido final no es otro que el de la obtención de la
rehabilitación y promoción de la autonomía de estas personas.

En 1986 el artículo 20 de la Ley general de sanidad incluyó,
como principio para el establecimiento de un modelo integral de
atención en materia de salud mental, la potenciación de los
recursos asistenciales ambulatorios y los sistemas de
hospitalización parcial y atención a domicilio para reducir al
máximo la hospitalización, e introdujo un modelo comunitario
de atención, una realidad ya implantada desde hace décadas en
los países anglosajones. 

Este modelo se fundamenta en los siguientes principios:
promoción de la autonomía, continuidad en cuidados y
tratamientos, accesibilidad como capacidad de prestar asistencia
al paciente y a sus familias, comprensión en el sentido de
abarcar las diferentes demandas y necesidades, distribución
equitativa de los recursos y recuperación personal,
responsabilidad pública y calidad. Sin embargo, pese a que se
han potenciado los recursos, éstos siguen siendo insuficientes.

Por otra parte la atención domiciliaria continua en el terreno
de las aspiraciones, y la atención al paciente se reduce, por lo
general, a un tratamiento farmacológico de escaso seguimiento,
desprovisto de una psicoterapia adaptada a sus necesidades que
le permita el máximo nivel de calidad de vida, tal y como
reconocen los estándares internacionales en relación al derecho
a la salud. Es necesario que los servicios de urgencia atiendan
con inmediatez, y en las guardias el psiquiatra esté presente y no
con busca, como ocurre en muchas ocasiones. Es importante
potenciar la asistencia ambulatoria para evitar hospitalizaciones
innecesarias. Hay que formar a los médicos de atención
primaria para que puedan realizar una mejor detección y
evaluación de la enfermedad mental. Faltan equipos sanitarios
formados para los ingresos involuntarios; se recurre a menudo
a los fuerzas de seguridad; esto acaba con cualquier iniciativa de
normalización, potencia la marginación, la exclusión social y el
estigma.

En cuanto a la inserción laboral de estos enfermos, hay un
90% de desempleados, que tienen más dificultades para
encontrar trabajo que otras discapacidades. Es necesario trabajar
el aspecto formativo, y concienciar a los empresarios. Se
necesita una mejor asistencia psiquiátrica penitenciaria. A los
ancianos con enfermedad mental no los podemos dejar en un
callejón sin salida, hay que hacerles programas de relación y de
comunicación. También se deben facilitar los medios para que
los ingresos se ofrezcan con garantías, con un trato adecuado y
otorgando el tiempo y los recursos necesarios para la
recuperación de la persona; sin embargo, por encima de todo es
preciso evitar el deterioro que conduzca a tales ingresos, que se
han llegado a convertir en el punto de inflexión para comenzar
a intervenir, constituyendo un camino de ida y vuelta para la
mayoría de estos pacientes, acentuando el agravamiento de su

estado de salud en el denominado síndrome de la puerta
giratoria, situación que en muchas ocasiones les aboca a la
exclusión social. 

En este orden de cosas, la convención de la ONU sobre los
derechos de las personas con discapacidad, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre
del 2006, que entró en vigor el 3 de mayo del 2008, constituye
un cambio de paradigma, pues encuentra su punto de partida en
la constatación de que no estamos ante un problema individual
sino social, puesto que es la sociedad la que pone obstáculos y
barreras, no el individuo, y es la sociedad quien debe
responsabilizarse de proponerle la ayuda necesaria desde el
respeto a los principios de igualdad, equidad y dignidad como
ser humano. La convención, que pertenece a nuestro derecho
interno, ha adoptado una posición de primacía. Supone superar
el modelo médico rehabilitador para ir hacia un modelo social
que encuentra su razón de ser en los conceptos de promoción,
prevención y rehabilitación, y el logro de igualdad de
oportunidades con políticas públicas orientadas a la provisión de
los recursos necesarios para que sean efectivas.

Las modificaciones han de ir necesariamente acompañadas
de cambios de actitud y formación del entorno. Ya es tiempo de
garantizar los derechos humanos de las personas con trastornos
mentales, un colectivo especialmente vulnerable que ha sufrido
con intensidad el abandono social y la carencia de una atención
sociosanitaria adecuada, lo cual ha comportado una insostenible
carga de sufrimiento para ellas mismas y sus familias.

Todo ello se ve favorecido y alimentado por un factor que
está presente en todos los aspectos de su vida: el estigma. Éste
perjudica de manera directa a sus derechos, incidiendo de forma
determinante en la decisión de no acudir a recibir tratamiento y,
por ende, el reconocimiento de la enfermedad, con el
consecuente perjuicio para su salud en particular y calidad de
vida en general.

El segundo nivel es el sociosanitario. La demanda de las
asociaciones de familiares y de entidades de profesionales, así
como el clamor y deseo de la sociedad pidiendo nuevas técnicas
de abordaje para tratar a las personas con discapacidad crónica,
ha generado la necesidad de formar un nuevo modelo de
servicios del sistema social. Al abordar este planteamiento se ha
visto la importancia de conceptos como los de coordinación y
complementariedad en la atención a las personas con problemas
psiquiátricos, conceptos ambos muy relevantes y necesarios. Es
muy importante que haya una coordinación y
complementariedad entre los profesionales de los distintos
organismos oficiales y, a la vez, con los profesionales de las
asociaciones y los representantes de afectados y familiares que
intervienen en la atención de personas con trastornos
psiquiátricos.
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Sanidad y servicios sociales han de continuar haciendo
esfuerzos para emprender unidos el trabajo de atención a las
personas con discapacidad por enfermedad mental. Una
sociedad moderna no puede tener un sistema de salud y de
servicios sociales trabajando de forma independiente y de
espaldas el uno al otro e ignorando los servicios de las
asociaciones, como se ha venido haciendo. 

El tercer nivel, el educativo, ha sido el más sensible a los
trastornos psiquiátricos para niños y adolescentes. El ámbito
educativo casi siempre se ha adelantado a la sanidad en la
atención de los problemas psiquiátricos en la infancia. Sin
embargo hemos de tener en cuenta que el retraso en un
diagnóstico puede ser causa de la agravación de los trastornos
en algunos niños y adolescentes, por lo que sería deseable que
se creara un puente de atención entre educación y sanidad, ya
que la primera en modo alguno puede suplir lo que es
competencia absoluta de la segunda. Los trastornos
psiquiátricos repercuten en el desarrollo emocional e intelectual
de los niños, en el aprendizaje escolar, la adaptación social y el
descubrimiento de la vida; minan la estabilidad y economía de
la familia y son una carga para toda la sociedad. 

Promover la salud de los niños y tratar correctamente los
trastornos psiquiátricos no sólo es un acto de justicia social sino
también una medida de ahorro y buena gestión económica. Por
lo tanto la promoción de la salud de los niños y de los jóvenes
requiere la estrecha colaboración de los servicios sanitarios,
educativos, sociales y judiciales, así como de los padres y de la
población en general, lo que implica, como manifiesta la
doctora Mar Domingo, una labor de información y de
sensibilización. 

Es precisamente con la Ley general de sanidad donde
arranca la marginación de la franja de edad infantil i juvenil, así
como la de los ancianos; se elaboran planes de salud mental
para adultos, pero la salud en la infancia y adolescencia, junto
con la ancianidad, queda relegada a rango de programa
específico. Para ello no hubo un plan de salud mental con
fondos y recursos destinados a promover su bienestar. Es decir,
no se ha considerado que se necesitara una asistencia específica
para cada una de las franjas de edad del ser humano, niños,
adolescentes, adultos y ancianos. Esta falta de consideración no
sólo no ha logrado (...) sino que ha acrecentado las necesidades.
Lo más común es que se sepa poco de las enfermedades
mentales de los niños y adolescentes, pero no nos ha de
extrañar, porque muy pocos saben mucho. 

De lo que sí sabemos es del gran desconcierto, preocupación
y sufrimiento que sobreviene a las familias en las que algún
miembro sufre estos problemas, por lo que necesitan primero
información y seguidamente formación para que el proceso de
aceptación sea menos doloroso. La tendencia más extendida es
soportar todo tipo de enfermedades, pero con las enfermedades
mentales de los niños el desgarro es tan profundo que para
sobrellevarlo tienen que autoengañarse para poder soportarlo.
Poder conocer el problema, saber que puede haber vías de
solución y mejora para su familiar les devuelve la esperanza. Lo
primero que hay que hacer es dar visibilidad a estos grupos de
niños y jóvenes. Es necesario disponer de un diagnóstico
inmediato o con prontitud, y contar con una red de servicios con
equipos específicamente formados y especializados en
psiquiatría infantil y juvenil, así como en psicología clínica

infantil y juvenil, asegurando una coordinación entre los
familiares y los profesionales tanto de sanidad como de
servicios sociales, de educación, de justicia y de las
asociaciones que realicen servicios.

Tenemos que conseguir que los trastornos psiquiátricos de
la infancia y la adolescencia dispongan de una cobertura total.
Los poderes públicos y la sociedad tienen que comprender que
una buena prevención de los trastornos psiquiátricos infantiles
y juveniles supondrá un gran avance en la salud y el bienestar
de los niños y adolescentes previniendo y, en su caso, tratando
aquellos trastornos que ya existen, se podrá garantizar su buena
salud y evitar situaciones de jóvenes que, al no ser
diagnosticados ni adecuadamente tratados, sufren trastornos
psiquiátricos que caen en el mundo de la delincuencia, del
alcoholismo y de la drogadicción, acabando muchos de ellos en
centros de menores. Tenemos que conseguir que los trastornos
psiquiátricos de la infancia y adolescencia dispongan de una
cobertura total. 

Los poderes públicos y las sociedad tienen que comprender
que una buena prevención de los trastornos mentales en la
psiquiatría infantil y juvenil supondrá un gran avance en la
salud y el bienestar de los niños y adolescentes. Así ganaríamos
casi todas las batallas a las enfermedades mentales y no
trascenderían con tanta gravedad en la edad adulta, como está
ocurriendo. Lo que es un problema sanitario dejaría de pasar a
ser un problema judicial, como viene ocurriendo ahora. Hemos
de tener presente que del 60 al 80% de los trastornos mentales
del adulto se originan en la infancia; se baraja que alrededor de
un 25% de los niños y adolescentes sufren algún tipo de
patología psiquiátrica y, de éstos, de un 4 a un 6% sufren de
trastorno mental grave, siendo sólo una quinta parte
correctamente diagnosticados y tratados.

Ante esta realidad, el 7 de abril del 2009 el ministro de
Sanidad y Consumo Bernat Soria anunció la creación de la
especialidad médica de psiquiatría infantil y juvenil en España,
lo cual habrá de contribuir a la mejora de la asistencia sanitaria
que los niños y adolescentes afectados por algún día de
trastorno mental. Todas las asociaciones de FEBAFEM,
Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera manifiestan su
enorme preocupación por la salud mental de los niños y
adolescentes y se lamentan del vacío asistencial en la atención
infantil y juvenil. Es necesario aumentar el número de
psiquiatras y reforzar los equipos especializados y formados en
infanto-juvenil. En las islas menores incluso carecemos de
unidad de hospitalización para los trastornos psiquiátricos y
trastornos de alimentación, teniendo que desplazarse afectados
y familiares para poder ser atendidos. Además, necesitamos más
especialistas para las consultas ambulatorias y los seguimientos
después del ingreso.
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Y ante desoladora situación aún se han de afrontar unos
recortes económicos que están afectando de una manera
insostenible a las asociaciones y fundaciones que prestan
servicios para la salud mental, cuando el coste de la contención
de la crisis y agravamiento termina siendo superior a la
inversión en una planificación de recursos coordinados en los
términos expuestos.

Las asociaciones de afectados se lamentan del aumento de
los precios, ya que con sus exíguas pensiones no tienen ni para
tabaco, algo que para ellos es muy importante. Los
medicamentos también han subido y si ya son reacios a
tomarlos, no sé qué va a pasar.

Vemos con preocupación que el desmantelamiento de
servicios se está generalizando y todo va en detrimento de la
salud de un colectivo que siempre ha sido el vagón de cola de
las enfermedades, por lo que apelamos a un buen hacer y tocar
las conciencias, sólo me queda decir.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias a la Sra. Escandell de FEBAFEM.

Y ahora toma la palabra el Sr. Guillem Febrer.

EL SR. REPRESENTANT DE FESSMM (Guillem Febrer
Fons):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
No vull començar aquesta intervenció sense abans agrair a
aquest Parlament, que ens representa a tots, i als grups
parlamentaris que en formen part l’interès i la bona
predisposició per la creació d’aquesta comissió, d’aquesta
ponència parlamentària, i els vull reconèixer, els vull dir que
tenim moltes esperances posades en la feina i en els resultats
que puguin sorgir d’aquesta ponència, confiam en tots vostès.

Els propòs aquests cinc punts per centrar l’exposició que
hem considerat oportú fer avui aquí les associacions i
fundacions que formen part de la Federació d’Entitats i Serveis
de Salut Mental de Mallorca. En primer lloc, els explicaríem
què és, precisament, aquesta federació; en segon lloc, quin
creim que és l’estat de la qüestió, sota el nostre punt de vista;
proposar un model d’intervenció, i després marcar una sèrie de
qüestions sobre finançament. Els vull advertir que aquest apartat
no té en absolut la intenció de crear certeses entorn d’aquest
tema, però sí de generar dubtes raonables en tots vostès respecte
del finançament dels diversos serveis que es presten entorn de
la salut mental a les Illes Balears. Després conclouríem amb una
sèrie de premisses i finalment hi hauria un altre apartat, aquest
amb cara i ulls, que ja veurem en què consistirà.

Què és la federació? La federació va néixer a Mallorca fa
uns sis anys, aproximadament, i agrupa les diverses entitats de
Mallorca que presten serveis de salut mental, que són
l’Associació Girasol, Fundació Garrover, GREC, Fundació
Deixalles i l’Associació Estel de Llevant, entre totes elles
cobreixen l’àmbit territorial de tota Mallorca, perquè cada una
d’elles actua a un determinat territori de la nostra illa.

El GREC es dedica bàsicament a la prestació de serveis a un
colAlectiu molt particular, que és el colAlectiu dels reclusos.

Perquè se’n facin una idea, la federació atén 509 persones,
presta serveis a 509 persones; arriba a un total d’uns 880
familiars aproximadament i té 53 treballadors, 177 socis i una
trentena de voluntaris que presten servei d’una forma altruista
a les entitats.

Quins programes desenvolupam? Bàsicament aquests:
atenció domiciliària, centres de dia, centres especials
d’ocupació, inserció laboral en empreses normalitzades, suport
a famílies, suport al transport i suport a colAlectius especials,
com són els interns a presó.

Quin és l’estat de la qüestió baix el nostre punt de vista?
Nosaltres aquí ens volem centrar especialment en la part social,
nosaltres entenem que la part sanitària ja es fa, consideram que
tot és millorable, però bé, hi ha una sèrie de serveis ja
desplegats i que es fan més o manco bé per part de
l’administració; les nostres entitats es dediquen bàsicament al
sector social, per tant l’estat de la qüestió el centrarem en aquest
aspecte.

Aquí, per centrar una mica el tema, volia recuperar unes
dades que va donar el doctor Salvà en aquest parlament a
l’anterior sessió, referent a persones diagnosticades i persones
diagnosticades amb malaltia mental greu. De què parlam?
Parlam que a les Illes Balears, segons aquestes dades, hi ha
182.000 persones i a Mallorca 148.000. Amb malaltia mental
greu, parlam de 4.500 persones, en números rodons, i a
Mallorca uns 3.600, per tant veim que afecta molta gent.

Actualment, quins serveis de l’àmbit sanitari hi ha aquí, a
Mallorca? Quant a centres de dia i a centres de promoció de
l’autonomia personal n’hi ha quatre; atenen 102 persones, i ho
hem volgut comparar amb les ràtios que estableix l’Estratègia
Balear de Salut Mental. Es fixin que l’estratègia marca 131
places, tot i que nosaltres no hi estam d’acord, nosaltres estam
d’acord més amb una ràtio que maneja el Ministeri de Serveis
Socials i que apareix en el Programa de serveis socials
alternatius a la institucionalització psiquiàtrica, que són trenta,
però bé, ho comparam amb els que estableix l’estratègia balear,
per tant hi ha un dèficit de 29.

Centres especials d’ocupació, l’estratègia balear marca una
ràtio de 174, de 20 per cada 100.000 habitants, i actualment n’hi
ha 70, per tant hi ha una diferència de 104.

Treball amb suport, aquí sí que hi ha un superàvit; és a dir,
ens podem felicitar tots. Actualment hi ha 175 persones ateses.

Atenció domiciliària, s’atenen unes 25 persones, perquè
només hi ha un servei que prestin les associacions. Desconec el
servei que actualment es du a terme a Son Llàtzer quantes
persones atén, per tant ho deix aquí, ho desconec.
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I Atenció de persones a presó, s’atenen unes 45 persones, i
Atenció a famílies unes 880.

Places d’habitatge, em referesc a les que gestiona GESMA,
que són 72, quan la ràtio a Mallorca hauria de ser de 192, per
tant hi ha un dèficit de 120.

Per tant, això ja ens ofereix un dibuix bastant clar de quina
és la situació de demanda, de previsió de serveis i de places
reals.

Un dels punts en què volem incidir especialment és,
precisament, en l’organització institucional, la qual consideram
que és molt deficient. I per què? Perquè no s’ha aconseguit fins
ara que hi hagi la necessària colAlaboració i la necessària
cooperació entre els serveis socials, salut i la Conselleria
d’Educació. Per tant, aquests mecanismes de coordinació no
s’han establert. El finançament, evidentment, no ha estat mai
suficient ni ho és ara. I aquesta parcelAlació de la problemàtica
i l’abordatge competencial, a més, a nivell sanitari, què ha
provocat? Idò està clar: un desequilibri d’aquest tractament
global que hauria de tenir la problemàtica en salut mental.

Clar, el finançament de serveis no s’ha consolidat, un
problema molt greu. Per tant, tenim un finançament escàs;
finançament a través de diverses subvencions anuals dels
diversos serveis, cada any s’ha d’estar a la convocatòria de
subvenció, que surt o no surt, o surt d’aquella manera, i molts
serveis estan finançats per multitud d’administracions. Per
exemple, es dóna el cas que centres de dia estan finançats per 14
administracions distintes, parlam d’una dotzena d’ajuntaments,
més l’IMAS, més el Govern balear, clar, quan no falla un falla
l’altre. Hi ha un pla B en això, en això sí que podem estar
tranquils, que són els sopars solidaris, quan no basten els
doblers feim sopars solidaris fins que basten.

Entendran tots vostès que aquesta situació és del tot
insostenible, fins ara hem fet miracles, més miracles ja no en
sabem fer.

I després, el gran problema que afecta molts sectors i, com
no, el tercer sector i per extensió també salut mental, que és el
tema del pagament retardat, que això provoca uns problemes de
tresoreria, és a dir, no només són problemes de finançament
sinó que també són problemes de tresoreria gravíssims. Aquí
hem utilitzat un acudit o un “xiste” de Forges, perquè de
vegades el sentit de l’humor és l’únic que ens permet continuar
amb la nostra tasca.

Amb aquest plantejament, amb aquesta diagnosi, quin
consideram que hauria de ser el model d’atenció per a persones
amb problemes de salut mental? Partiríem d’una definició de
l’Organització Mundial de Salut que informaria aquest model
d’atenció, què és salut mental? Idò, és aquell estat de benestar
en el qual l’individu pot desenvolupar les seves habilitats i fer
front a l’estrès normal i treballar de manera productiva i
profitosa. Per tant, l’objectiu d’aquest model ha de ser aquest,
que la salut mental de l’individu amb un problema acabi sent
aquesta o el més aproximat possible a aquesta definició. I pugui
exercir els seus drets civils, polítics, econòmics, socials,
culturals, etc.; tenir dret a la major atenció disponible; un bon
tracte humà i digne i que tot pacient tengui dret a ser tractat i

atès a la comunitat en la qual viu i el més proper possible al seu
àmbit. Per tant, parlam d’un model comunitari.

Tenim marc normatiu per fer tot això? Tenim documents
que s’hagin generat tant de l’Estat com de la comunitat
autònoma que justifiquin aplicar un model com aquest?
Evidentment que si no només tenim base, sinó que tenim el
manament legal que això sigui així; recordem la Llei general de
sanitat, la qual exigeix la total equiparació del malalt mental
amb la resta de persones que tenguin necessitat de serveis
sanitaris i socials; que defineix l’atenció a les persones amb
problemes de salut mental que s’ha de realitzar dins l’àmbit
comunitari i que s’ha de cercar la necessària coordinació amb
els serveis socials i els serveis sanitaris. Per tant, no només
tenim una base per poder partir sinó que és un manament legal.

L’Estratègia Balear de Salut Mental va en el mateix sentit,
és econòmicament eficient i respecte dels drets humans és
prestar l’assistència a la comunitat; demana que s’estableixin
vincles amb altres sectors, educació, treball, assistència social,
etc., i entitats no governamentals, per tant el tercer sector ha de
ser present aquí.

D’on ha de partir aquest model, entenem? Ha de partir de les
necessitats que tenen les diverses persones, el colAlectiu de
persones amb problemes de salut mental. I quines són?
Bàsicament, necessitats de tractament sanitari, òbviament;
atenció en crisi; rehabilitació psicosocial; suport econòmic;
integració social; habitatge i accés al món laboral. Defensa dels
seus drets, parlaríem de tot el tema de fundacions tutelars,
suport a famílies, canvis en el barem de la Llei de dependència,
això és important, i atenció a personal amb situació especial,
abans parlava de presó, per exemple, però també Irene, d’una
forma extensa, ha parlat de l’àrea infanto-juvenil i també de
psicogeriatria.

Per tant, en quines àrees d’atenció hauríem d’agrupar
aquestes diverses necessitats? L’àrea sanitària, àrea de
rehabilitació psicosocial, àrea de convivència, integració
laboral, sociocultural i atenció a colAlectius especials com els
que citava abans, psicogeriatria, infanto-juvenil, presó, etc.

Quins principis consideram que han de regir aquest model?
Un tractament holAlístic de la problemàtica, on la part sanitària,
òbviament, que té un pes molt important, però no pot ser l’única
perquè, si no, quedam a mig camí; potenciació del vessant
social, fonamental el model en la comunitat i en la necessitat de
les persones afectades, les quals citàvem ara, i participació
activa del tercer sector. Per què aquest darrer apartat? Nosaltres
consideram que la prestació de determinats serveis de tipus
social per al tercer sector millora molt l’eficàcia i l’eficiència en
la prestació d’aquests serveis i, a més, destapa i genera molts
recursos ocults als quals l’administració no arriba, parlàvem
abans del voluntariat.

Quina és la nostra proposta de serveis? Ens centraríem en les
ràtios que abans expressava, que abans comentàvem. Quant a
centres de dia, entenem que farien falta unes 263 places a
Mallorca, hi hauria un dèficit de 161. Centres especials
d’ocupació, no s’han de crear places, aquestes places, els
centres especials d’ocupació s’han de sostenir per si mateixos,
és a dir, amb la pròpia generació del model de negoci que
tenguin s’han d’aguantar per ells mateixos, el que sí pot fer
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l’administració és fer una reserva de mercat, del mercat públic
perquè s’hi puguin acollir els diversos centres especials
d’ocupació. Això, la disposició addicional cinquena de la Llei
de contractació de l’Estat ho permet; per tant, en aquest aspecte
pens que hi ha una tasca a fer. És ver que la comunitat
autònoma, les diverses conselleries ja han començat amb aquest
tipus de reserva de mercat i fan feina i de cada vegada n’hi ha
més, però pensam que s’ha de potenciar.

Quant a treballs en suport, pens o pensam que mantenint i
incrementat un poquet el que ja hi ha més o manco podem
defensar la integració laboral a empresa normalitzada a les
persones que ho necessitin.

Quant a atenció domiciliària, l’Estratègia Balear de Salut
Mental defensa que hi hagi d’haver un equip per cada 30 a 50
pacients; nosaltres consideram que si hi hagués un equip per
comarca per començar ja n’hi hauria prou.

I quant a presó, ara s’atenen 45 persones, però l’afectació
diguéssim del colAlectiu de presó, un 30% de les persones que
són a presó s’entén que té un problema de salut mental, això
segons dades del Ministeri d’Interior d’Institucions
Penitenciàries. Per tant, aquí hi ha d’haver un reforç molt
important d’aquest tipus de servei.

Sí que pensam que els centres de rehabilitació laboral
podrien integrar centres especials d’ocupació i treball en suport
i d’alguna manera aglutinar i fer un projecte, diguéssim, més
global de les necessitats d’inserció laboral.

Atenció a famílies s’ha de reforçar molt, la família és bàsica
perquè el malalt estigui bé.

I les places d’habitatge, el que dèiem, ara n’hi ha 72 i n’hi
hauria d’haver 192, hi ha un dèficit de 120 places.

Tot això hauríem de tenir en compte una territorialització
dels serveis, és a dir, centralitzar els serveis a un sol lloc no ens
serveix de res, hauríem d’intentar territorialitzar entre les
diverses comarques.

Quant a les àrees d’infanto-juvenil i psicogeriatria, jo no hi
entraré, n’Irene ho ha fet d’una forma molt extensa i sí que
estam d’acord que han d’incrementar el servei en aquests dos
sectors, especialment infanto-juvenil, perquè és fonamental
perquè ens hi jugam la salut del futur de les persones adultes.

Qüestions sobre el finançament. Aquí insistiré en el que deia
al principi, aquest apartat no pretén expressar ni manifestar cap
certesa ni una, simplement pretén crear dubtes raonables en tots
vostès, per tant es deixin, em permetin que intentem crear
aquests dubtes raonables, perquè, clar, nosaltres proposam un
model d’atenció i vostès em diran: és que aquest demana la
lluna, perquè sobretot en la situació que ens trobam ara de crisi
la capacitat d’inversió de les administracions públiques ha
baixat, i això és així i no té volta de fulla. Però analitzant, i
partiré també de les dades que va oferir el doctor Salvà l’altre
dia, jo crec que hi ha una reflexió molt important a fer, idò anem
a veure aquestes diverses qüestions.

Rescataré aquestes dades del doctor Salvà: despeses en
estades hospitalàries, sabem que hi ha 34.918 estades anuals,
diàries, en els hospitals de les Illes Balears; si quantificam
aquestes estades, podem concloure que el cost per dia aniria
entorn d’uns 450 euros, per tant gastam anualment 157 milions
d’euros.

Despeses en consum de medicació, 42 milions d’euros; és a
dir que gastam a l’àmbit sanitari 199 milions d’euros. Podríem
tal vegada després matisar un poc el cost, tal vegada si qualcú
de vostès no hi està d’acord, això són dades que ens va passar
en el seu dia l’hospital de Manacor quant a cost d’estades
hospitalàries.

Quant a la composició de la despesa global, segons un estudi
fet per professors de la Universitat de Salamanca, de la UNED
i del Servei de salut mental de les Illes Canàries, tenim que les
despeses sanitàries serien un 39,60%, despeses directes no
mèdiques un 17%, aproximadament, i disminució de la
productivitat laboral un 42%. Per tant aquesta seria un poc la
distribució de la despesa d’una persona que té un problema de
salut mental, segons aquest estudi.

Volem fer esment a l’impacte econòmic que poden tenir els
recursos socials. Jo crec que estaríem d’acord que la
participació en recursos socials de persones amb un problema
de salut mental genera un estalvi quant a ingressos, quant a
consumi de medicació, perquè normalment baixa; per tant en
aquest aspecte la creació de recursos socials pot generar un
estalvi. Aquí voldria fer esment -agafin això simplement com a
indici, com això, simplement és això, generar un dubte
raonable- a un estudi que va realitzar una treballadora d’Estel de
Llevant amb la colAlaboració de l’Hospital de Manacor. Es va
agafar una mostra petita de 42 usuaris, dels quals es va mirar
l’any 2005, abans de participar en els serveis de centre de dia i
inserció laboral, quants de dies d’hospitalització tenien, i
després a l’any 2010 quants de dies d’hospitalització tenien.
Aquí veuen aquesta gràfica. L’any 2005 va ser, si no ho record
malament, quan es va crear la unitat de psiquiatria de l’Hospital
de Manacor, per tant els anys anteriors els dies d’hospitalització
eren menors perquè tot sabem que quan es genera un recurs crea
demanda, i la gent, clar, els usuaris si havien d’anar a ingressar
a Palma moltes vegades malvivien dins ca seva; aleshores es
crea la unitat de psiquiatria a l’Hospital de Manacor i la
demanda augmenta. Bé, el conjunt d’usuaris, d’aquests 42
usuaris, els dies d’hospitalització passen de 28 a 11, de l’any
2005 a l’any 2010, per tant baixen un 61%. Quant a dies
d’hospitalització l’any 2005 eren 250 aproximadament i l’any
2010 fregaven els 100. 

Quant a la comparació de despeses corresponents, estam
parlant del fet que, tenint en compte les dades que va oferir el
mateix hospital de Manacor, de 450 euros dia d’hospitalització
-després discutirem si és així o no, són les dades que em va
passar el mateix hospital-, varen passar de 123.000 euros a
53.000, per tant hi va haver un 57% d’estalvi, que estam parlant
de 69.000 euros. Això, perquè es facin una idea, és la mateixa
quantitat que ofereix o que subvenciona el Govern balear
normalment, la Conselleria d’Afers Socials, a aquest centre de
dia, és a dir, ofereixen 78.000 euros i aquí estam parlant d’un
estalvi de 69, pràcticament és la mateixa quantitat.
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Per tant, seguint aquest raonament, estam parlant que tenim
un 0,36% de despesa social global de les Illes Balears, i un 99%
de despesa sanitària. Per tant la pregunta és... Abans volia
comentar que hi ha dos estudis que hem pogut consultar, que
més o manco confirmen aquesta tendència d’estalvi que generen
persones que participen de recursos socials cap a recursos
sanitaris. Per tant són preguntes que deixam enlaire. Invertit en
recursos socials incidim directament en el 82% de la despesa
global, sanitat i disminució de productivitat laboral; això segons
l’estudi que hem estat manejant és així. Per tant estam incidint
en la major part de despesa que genera una persona amb un
problema de salut mental. La millora de la qualitat de vida dels
usuaris amb un tractament comunitari és molt més gran que amb
un tractament estrictament sanitari, en això també tots estarem
d’acord. 

Preguntes que deixam enlaire: quin tant per cent de despesa
sanitària d’aquests 199 milions podem reduir amb la inversió en
recursos socials? Jo no dic atenció, això voldria que quedàs ben
clar, jo no dic de cap de les maneres ni volem deixar damunt la
taula que s’hagi de reduir la despesa en inversió sanitària, en
absolut; el que deim és: quina és la despesa que podem llevar
perquè ja no és necessària aquesta assistència? Això sí que ho
voldria deixar clar. 

És eficient mantenir aquests marges d’inversió entre aquests
dos tipus de despesa? Nosaltres entenem que la implementació
de tots aquests serveis, que estàvem parlant de la cartera de
serveis, estaríem parlant d’uns 7 milions d’euros,
aproximadament, sumat a allò que ja s’inverteix actualment en
inversió social. Per tant estam parlant que això representa un
3,5% de despesa sanitària. Podem redistribuir aquesta despesa?,
amb el mateix que tenim podem fer més?

Com a conclusions, i ja per concloure, destacaríem que
consideram que s’han d’establir clarament les responsabilitats
competencials de les administracions implicades; establir un
model d’atenció integral; dotar el model d’una cartera de serveis
bàsica per atendre les principals necessitats sense oblidar els
colAlectius en greus condicions socioeconòmiques que abans els
comentàvem; millorar el finançament intentant reduir la despesa
d’ús de recursos sanitaris, insistesc, no reduint la despesa
sanitària sinó no sigui necessari gastar tant en aquest aspecte.
Instar a la revisió del barem de la Llei de dependència, perquè
ens trobam que, a les persones amb problemes de salut mental,
no se’ls pot valorar, perquè normalment es té en compte només,
o bàsicament, no només però bàsicament, els aspectes físics; és
a dir, una persona amb un problema de salut mental, es pot
aixecar al matí?, sí, es pot fer el dinar?, sí, es pot dutxar?, sí,
però el problema és que moltes vegades no pot fer això si no té
qualcú devora que l’ajudi. Millorar el servei de les unitats de
salut mental, d’això també tenim moltes queixes per part de les
associacions, per part dels usuaris, vull dir, en relació amb les
llistes d’espera que es generen, que potser les revisions per part
del personal sanitari es produeixen un pic cada sis, set, vuit
mesos.

No voldria acabar aquesta intervenció sense posar cara i ulls
a tot el que estàvem dient, és a dir, estàvem parlant de 4.000
persones que pateixen una malaltia mental a les Illes Balears, i
nosaltres quan aquests dies estàvem preparant aquesta
intervenció i comentàvem amb les persones afectades que vénen
a les nostres associacions i fundacions que avui havíem de venir
al Parlament, ens demanaven: però això servirà per a qualque
cosa?, i ens faran cas i avançarem i millorarem?, i en José
Antonio, que és un d’ells, em diu: “Mira, explica’ls com estava
jo i com estic ara”. Evidentment ens ha autoritzat per escrit la
difusió de la seva imatge i que contem el que contarem de la
seva vida.

Ells consumia drogues, era politoxicòman, i finalment va
acabar a la presó. Patia ingressos hospitalaris constants, un
aïllament social profund, i s’allunyava cada vegada més del
món laboral i familiar. És ell. Actualment és usuari del centre de
dia i del servei d’inserció laboral, ha disminuït radicalment el
nombre d’ingressos, realitzà la seva teràpia per deixar de
consumir, i va guanyant poc a poc novament un cercle
d’amistats, i actualment treballa en el sector de la restauració;
abans cobrava una pensió, ara cotitza a la Seguretat Social. La
presa de medicació també ha disminuït molt i evidentment ha
millorat la seva qualitat de vida. Com ell n’hi ha 4.000 més, i
esperem que entre tots puguem donar sortida o millorar les
seves condicions de vida.

Moltes gràcies per la seva atenció, i insistesc que confiam
molt en els resultats i en l’esforç de tots, de vostès i de nosaltres,
per millorar la situació de la salut mental a Balears. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara procedeix la suspensió, però si els
portaveus volen continuar, continuam amb les preguntes.

Per tal de formular les preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, i es prega que
determinin el compareixent al qual adrecen la pregunta. 

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Thomàs per un temps de 10 minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Gràcies a les dues persones
que ens han vengut a expressar les seves opinions i inquietuds,
i agrair-los que siguin aquí. Crec que tots els que som aquí
presents som conscients de què estam parlant, i que -diguéssim-
tenim un problema, un problema que s’ha intentat abordar des
de fa molta estona. Jo també vull expressar que les coses són
millorables, però si miram enrere les diferències respecte a un
determinat temps, idò hi ha diferència. O sigui, no tot és
negatiu; probablement en l’àmbit de la salut mental duim una
velocitat més lenta que en altres àmbits competencials del món
de la medicina.
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Jo intentaré, perquè s’ha donat molta informació i és un poc
difícil improvisar qüestions, més que preguntes són aclariments
o matisos, i jo demanaria al Sr. Febrer... Primer vull agrair el
document que ens varen fer arribar, que jo he tengut el plaer de
llegir-lo, perquè és un document que va bé sobretot perquè
queda molt clara, diguéssim, l’estructura mental, del que tenim,
cap on hauríem d’anar i què és el que hauríem de modificar.
S’han comentat moltes coses, esper no deixar-me res i, bé, ja
tendrem temps, no?, però, per exemple, un dels aspectes que
s’han abordat és que vostès deien definir i delimitar
responsabilitats, competències, per administracions. Per
exemple, som a les Illes Balears i fa 15 mesos que hi ha una
conselleria que ara es diu de Salut, Família i Benestar Social,
que en teoria ocuparia una part molt important d’aquestes
competències, encara que després hi pugui haver competències
municipals, dels consells o ajudes de l’administració central, per
dir-ho de qualque manera. Una primera valoració seria si vostès
en aquests 15 mesos han notat qualque diferència, o si això és
un camí positiu o no, o potser és que hem d’anar a altres tipus
d’estructures administratives. Les meves informacions de les
comunitats autònomes que tenen més experiència és que no
acaba d’anar bé, perquè són dos vaixells que van a velocitats
molt diferents, i al final el gros, el transatlàntic, que és l’atenció
sanitària, es menja molt i no permet un ritme a la més petita.

S’han fet comentaris respecte a educació. Com a mínim a
l’illa de Mallorca es va posar en marxa un centre d’atenció
primerenca entre l’àmbit educatiu, sanitari i de benestar social.
No sé si vostès tenen alguna informació o valoració a fer, però
sí que m’agradaria saber, que jo tenc la meva informació, però
voldria saber la seva opinió.

Dins el discurs es fa una aposta diguéssim matisada que
l’àmbit assistencial és millorable, i després comentarem
determinades coses, però que està molt millor que l’àmbit social
o sociosanitari. S’advoca per una xarxa integrada que depèn de
diversos sectors, administracions i no administracions.
M’agradaria saber, per exemple, la part assistencial comunitària,
tenint en compte que existeixen les associacions diguéssim de
tercer sector, quina pensen que hauria de ser la forma de
vinculació amb l’administració. Històricament, i no tan
històricament, s’ha funcionat en base a subvencions, que hi ha
persones que ho qüestions i que potser s’hauria d’anar més a un
àmbit de convenis per prestació de serveis, etc., etc.
M’agradaria saber la seva opinió.

Crec que queda definit, i en això coincideixen bastant amb
l’anàlisi que fa la mateixa administració i va manifestar el Sr.
Salvà, que dins recursos assistencials d’àmbit comunitari
semblaria que on hi ha unes mancances més importants seria en
el que jo entenc que són centres de dia i unitats de rehabilitació
comunitària, que seria el primer apartat, i després en places
d’habitatge, que després podríem discutir el tipus de plaça
d’habitatge, perquè n’hi ha de residencials, n’hi ha de pisos
tutelats, supervisats, que en termes de gestió tenen les seves
diferències, com a mínim a nivell de cost.

I després, així com de passada, s’han dit altres coses. Una:
és necessària una revisió de la Llei de dependència, que
m’agradaria que si teniu qualque idea la poguéssiu concretar
una mica; i temes que varen sorgir l’altra vegada per exemple
era, i són preguntes concretes, que potser us queda un poc de
costat però no tant, per exemple tema d’atenció a
drogodependències, si han d’estar integrades dins la xarxa
assistencial sanitària, diguéssim, de salut mental o si s’ha de
mantenir una atenció més comunitària amb serveis diferenciats,
que ja poden ser a través dels consells, com s’ha fet durant
estona, o a través d’atenció primària. Una altra: la valoració
sobre necessitat d’una unitat, perquè hauria de ser específica a
les Illes, de patologia dual, que és un tema complex però que té
un cost elevat.

Si teniu qualque valoració a fer..., és veritat que l’atenció
infantojuvenil té un dèficit diguéssim estructural i normatiu, i és
que l’especialitat de psiquiatria infantil encara no existeix,
encara que hi ha una declaració formal encara no existeix, que
és un concepte del nostre país des del principi. I després hi ha
un recurs que és nou, com a mínim a nivell organitzatiu, a l’illa
de Mallorca, que és l’Institut Balear de salut infantojuvenil, que
ara aviat tendrà dos anys de funcionament. Vosaltres també -
perquè té una concepció molt d’atenció integral- quina valoració
en feis?

I després heu comentat el tema de psicogeriatria. És un tema
molt complicat, perquè moltes vegades hi ha aspectes familiars,
socials, persones majors... Tenim, per exemple, a Palma un
recurs que és dins el Psiquiàtric, que al final un no sap molt bé
com definir-lo però que és un recurs que consumeix molt, que
moltes d’aquestes persones probablement podrien estar a una
residència sense més, però que és un abordatge complicat.

I què més?, a veure... Un tema que pot ser més conceptual.
Heu posat elements, Sr. Febrer, econòmics i d’eficiència. Jo he
fet qualque cara, no? Vull dir, anem alerta, perquè quan es parla
de despeses de medicament, normalment quan es recull la
informació s’agafen grups terapèutics, grups de fàrmacs, però
els fàrmacs es poden emprar per a malalties mentals o per a
altres tipus de malalties, i en aquests grups terapèutics es poden
utilitzar, per exemple, per a tractaments coadjuvants del dolor,
i són medicaments cars, no són barats. Per tant anem alerta amb
aquestes xifres.

Jo sí que compartesc el criteri que un poc, diguéssim, és una
qüestió de balança. Jo no diria disminució de despesa en
recursos assistencials sanitaris, perquè el primer que faràs és
tirar-te en contra el sector; parlaria, que segurament és més
important, de racionalitzar i augmentar eficiència d’aquests
recursos, perquè podríem parlar de si és racional i eficient els
recursos que es dediquen, només en àmbit sanitari, al que és
l’àmbit hospitalari o a l’àmbit més d’unitat de salut mental.
Aquí ja hi ha un desequilibri, crec que ho podríem compartir.
Per tant jo parlaria més de racionalitzar i augmentar eficiència
en el món assistencial sanitari, i evidentment augmentar els
recursos comunitaris, que és aquest tema especialment en
unitats comunitàries i centres residencials.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, li agrairia que anàs acabant, que si no se’ns
anirà el temps.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, pues me callo. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Volem donar la benvinguda i les gràcies
als dos representants de FEBAFEM i FESSMM per ser avui
aquí i donar-nos..., intentar coincidir el màxim possible i si entre
tots podem fer un document que iniciï el que podria ser un canvi
necessari -perquè en això sí que coincidim amb vostès- un canvi
necessari en els temes de salut mental.

Coincidim amb vostès que el tema de salut mental, i la
nostra coalició ha tengut responsabilitats de gestió, és un dels
sectors de població en què han crescut menys els recursos per
les necessitats que té. Jo crec que hi ha dos factors molt
importants; un és el nombre de població, aquí ho hem vist, una
població de molta necessitat que són unes 5.000 persones, quan
hi ha altres colAlectius que sí s’han avançat a la nostra comunitat
autònoma, com els menors discapacitats o com l’atenció a la
dependència, el nombre és molt més important. I després jo crec
que hi ha un altre factor que la representació de FEBAFEM ha
exposat, que és l’estigmatització. Ha estat difícil a vegades
normalitzar l’atenció a les persones amb problemes de salut
mental per l’estigmatització que tenien dins la societat. Fins que
no s’ha superat aquest estigma, entendre-ho com una malaltia,
i no estic parlant de fa dos anys, estic parlant tal vegada de 25
anys enrere, ha estat difícil. Però sens dubte a la nostra
comunitat autònoma possiblement és el sector que més
necessitats té i manco recursos hem pogut desenvolupar.

Coincidim també amb vostès, i pens que el coordinador que
va venir, que els va precedir, també ho assenyalava, en la
importància de la prevenció a diversos nivells, i un d’ells és
l’infantojuvenil, donar importància i dedicar recursos d’una
forma considerable al sector infantojuvenil, no tal vegada només
per l’atenció a infantojuvenil, sinó per treballar tots els aspectes
de promoció.

I a partir d’aquí tenc tota una sèrie de preguntes i una sèrie
de debats que no sé si serà possible tenir-los amb vostès, però
sí que potser amb la seva intervenció podrien aclarir-nos
qualque dubte. Nosaltres pensam com a coalició que el model
de subvenció està superat, no es pot continuar amb un model de
subvenció per mantenir serveis. Tenim aquí dues dificultats com
a comunitat autònoma, que són una llei de subvencions estatals
i la Llei de contractes estatal que ens impedeix,
independentment del govern que hi hagi, fer una concertació
directa amb el tercer sector, que sens dubte ha de tenir una
presència en la gestió dels serveis. Per tant m’agradaria saber
quina és la seva opinió, com a parlament, quines serien les

propostes a què hauríem d’instar el Govern central per
modificar aquesta llei de contractes. Nosaltres pensam que la
fórmula a què s’ha d’anar -i a veure si en això estaríem d’acord
amb vostès- és la concertació, cap a una via de concertació de
serveis, amb les dificultats inicials que això pot tenir amb el
colAlectiu de persones del sector, que com a administració no
podem prioritzar els associats, que a vegades és el punt de
conflicte amb el tercer sector, això. Com a entitats vostès
prioritzen els associats i com a administració no es pot prioritzar
una societat, una entitat o una altra, sinó que han d’estar tots els
ciutadans en una situació d’equitat, i per tant és l’administració
la que deriva aquesta concertació.

Han apuntat els canvis de barem de l’atenció a la
dependència. Nosaltres no creim que sigui l’espai. Pensam que
l’atenció a la dependència va dirigida al colAlectiu de persones
que aniran cap a una involució. De fet són persones ja molt
majors, persones de 80, 85 anys amb problemes molt greus de
demència, d’alzheimer, les que estan entrant a l’atenció a la
dependència, i persones amb discapacitats molt greus. Com deia
el Sr. Febrer, una persona, per exemple, que pot anar en cadira
de rodes, si es vesteix, fa feina i..., no té dependència, i és una
persona amb una discapacitat molt gran. Jo crec que hem de
recuperar la LISMI, o hem de modificar la LISMI, o hem de fer
una llei semblant a la LISMI, en què hi hagi aquest tipus de
valoracions i aquests tipus de prestacions, però diferents de la
dependència, perquè pens que una persona amb salut mental no
ha d’aspirar a ser dependent, pot tenir una discapacitat però no
una discapacitat suposa dependència. Per tant estic d’acord que
hi ha un buit legal però no crec que sigui la Llei de dependència
la que haguem de modificar per poder incorporar el colAlectiu de
persones de salut mental.

Després m’agradaria saber -han apuntat la necessitat
d’equips d’atenció familiar i d’equips d’atenció domiciliària- de
quina composició parlam o quina composició pensen vostès que
han de tenir aquests equips; igual que els centres de dia i els
habitatges tutelats o els pisos tutelats, perquè no només és dir
“ens falten 120 places” sinó quina composició professional han
de tenir, quins espais han de tenir, perquè això també modificarà
els costos d’una manera o de l’altra. 

Estic d’acord amb vostès en el tema de formació, que ho
apuntat la representant de la FEBAFEM, la importància de la
formació, i ha assenyalat no només les famílies i els
professionals, que són clàssics en temes de formació, sinó també
el sistema judicial, que jo crec que el sistema judicial a vegades
maltracta, entre cometes, el colAlectiu de persones de salut
mental. I crec que també els mitjans de comunicació tenen un
paper fonamental per al canvi d’aquesta estigmatització.

En temes psicogeriàtrics jo sempre som de l’opinió, vaja, la
nostra coalició és de l’opinió que les residències de persones
majors són espais molt adequats per a persones de salut mental
de més de 65 o de 70 anys. Pensam que les residències han de
ser unes residències no massificades; no estam parlant de La
Bonanova, que són 600 places, estam parlant de 120, 100
places, on es pot fer una atenció individualitzada, i pensam que
no han de tenir les persones amb salut mental una residència
específica a partir de certa edat, sinó que hem de tendir en tot el
possible cap a la normalització. Sempre sabem que en el
colAlectiu de persones de salut mental hi pot haver problemes
d’agressivitat, de difícil control a través de la medicació i que
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podran necessitar una atenció especialitzada, però pens que
quan parlam de psicogeriàtric hem de parlar de residències
normalitzades per a persones majors de 65 anys que necessiten
una atenció, bé sigui per un problema d’alzheimer o sigui
perquè té un diagnòstic d’esquizofrènia amb 70 anys.

I després estic d’acord amb el discurs que s’ha fet d’aquest
caràcter financer, que heu titulat, que efectivament invertir en
prevenció, en promoció i en temes de serveis socials en salut
mental ens estalviarà sanitat, i la sanitat sempre és més cara que
els serveis socials, sempre ha estat així i una constant en tots els
governs, vull dir que no només en aquesta comunitat autònoma,
però..., no m’he trobat a gust amb aquest discurs economicista.
Pens que encara que fos més car seria necessari igual. Vull dir
que la crisi ha fet que tots tenguem un discurs economicista de
mirar a veure si són 4 euros millor que no siguin 6. Si és
necessari, si és just que siguin 6, idò que siguin 6 i que no hagin
de ser 4. Pens que no hem d’aspirar a aquesta faixa que és la
crisi econòmica, que no ens deixa mirar més enllà del
pressupost. Pens que el discurs d’uns parlament ha de ser
“escolti, això és necessari; idò vegem què costa sense cap luxe,
amb la màxima eficàcia i amb la màxima eficiència”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara 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, Sra. Presidenta. Primer de tot volem agrair
a les dues persones que han vengut, tant a la Sra. Irene
Escandell, de FEBAFEM, i al Sr. Guillem Febrer, de FESSMM,
les seves intervencions. Per al nostre grup i crec que a tot han
estat molt enriquidores, i com he dit abans al Sr. Guillem
Febrer, agrairíem que ens passàs les diapositives, així com si la
Sra. Irene Escandell en pogués passar, per tenir-la tots els grups,
la seva intervenció per escrit, que potser qualque cosa ens ha
quedat, però tenir-la millor.

Bé, moltes coses de les que més o manco volia comentar ja
s’han dit abans, intentaré no repetir-me. Quant a la intervenció
de la Sra. Irene Escandell, hi ha una paraula que es repeteix tant
en una intervenció com en l’altra que és la coordinació. Veig
que és un punt bàsic, primordial per a les dues federacions. La
Sra. Irene Escandell ha fet referència a la coordinació de salut
mental i que els equips haurien de ser multiprofessionals; bé, si
ens pogués explicar una miqueta a veure a què es referia
exactament creim que és important aquest tema.

Quant a temes de mancances veig que són bastant
coincidents tant un com l’altre; la Sra. Irene Escandell ha fet
menció als centres de dia i el Sr. Guillem Febrer el mateix, de
les ràtios. Quant al tema de les ràtios, clar, ha quedat bastant
evident que els dos punt febles són els centres de dia i les places
d’habitatge, si no vaig errada. Sí que també, i jo per altra banda
agraesc tant a una com a l’altre les dues intervencions, que han
estat per a mi molt realistes, molt centrades i molt adaptades als
temps que correm, perquè és que per molt que vulguem fer, per
moltes mancances que hi hagi en el sector de la salut, i ara avui
que parlam de la salut mental, no podem tancar-nos en banda i
extreure’ns del temps real que vivim, i estam en un temps de
crisi, i crec que tant una com l’altre han estat molt adaptats als
temps que vivim ara. En el tema de les ràtios em va cridar
l’atenció que el Sr. Joan Salvà quan va venir aquí va dir que a
vegades el tema de les ràtios estava fet per població, quan
s’havien de tenir en compte ràtios per demanda, que es veia més
ajustat. També és segur que estan totalment desfasades, perquè
evidentment si tenim 4.500 persones està totalment desfasat
amb les places que tenim, d’això no en tenc cap dubte.

La Sra. Irene Escandell ha fet una referència important a
l’assistència ambulatòria, ha dit que l’assistència ambulatòria
evitaria molts d’ingressos innecessaris. Una cosa que m’ha
cridat l’atenció del que ha dit la Sra. Escandell, que va coincidir
amb l’exposició del Sr. Salvà, és l’atenció primària, a causa del
fet que la prevenció és molt important, tant des de la infància a
l’adolescència la importància que es detecti dins atenció
primària, donar formació a atenció primària, i va ser un dels
punts en què, si no vaig errada, també va coincidir el Sr. Salvà
quan va venir aquí.

La inserció laboral, un punt importantíssim. És una
assignatura pendent molt important, tant un com l’altre hi han
fet menció. Crec que fins i tot quan va venir el doctor Salvà
quedava un poc pendent el tema de potser, fins i tot, un possible
canvi de legislació, perquè a vegades la legislació era molt
tancada, gent que havia de passar de ser un pensionista, de ser
una persona que no podia entrar al mercat laboral, a haver
d’entrar en el mercat laboral, tenia uns horaris molt rígids i
havia de triar entre perdre la pensió o tenir un salari, que potser
no es podia adaptar a les seves circumstàncies per la seva pròpia
situació a tenir un horari normal. 

Els ingressos, un punt d’inflexió important, intentar evitar
amb una bona xarxa, tenint en compte la importància del tercer
sector, i intentar no aquest entrar i sortir constant d’ingressos. 

El canvis d’actitud, importantíssim, perquè es llevi
l’estigma. Potser hi ha una assignatura pendent encara per fer,
vull dir que no sé si ja hem aconseguit llevar aquest estigma,
però si hi ha idees o maneres que des de la infància o des de les
administracions puguem fer alguna cosa per llevar aquesta
estigmatització a aquesta part de la població sí que m’agradaria
conèixer la seva opinió. 

El tema sociosanitari, importantíssim. 
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El tema educatiu. He vist que la Sra. Escandell diu que ha
estat el sector més sensible, que dins el món de l’educació és on
s’ha detectat més i seria molt important la coordinació. Aquí
volia enllaçar amb el fet que un dels punts que FESSMM diu és
el mateix, allò de la coordinació, allò de la parcelAlació entre
serveis socials, salut i educació; un poc, des del seu punt de
vista, de quina manera es podria coordinar? Vull dir que jo crec
que tots estam d’acord que és importantíssim que des de
l’escola a l’atenció primària hi hagi una coordinació.

El tema del finançament, s’haurà de mirar la manera. Sí que
és importantíssim, vull dir que si hi ha una via, una forma
d’evitar un ingrés i fer un estalvi, per una banda, sense..., ha
quedat claríssim que no demanen que es llevin recursos a la part
sanitària, ha quedat claríssim, però sí que si potser es destina
una part dels recursos cap a la part del tercer sector i cap a tot el
que és sociosanitari s’evitarien ingressos, per la qual cosa
evidentment hi hauria un estalvi, per la qual cosa es podria...; és
el peix que es menja la cua. Evidentment els recursos són els
que hi ha, i si hi ha una manera que sigui millor per a la persona
afectada i al mateix temps la despesa sigui més o manco
controlada, crec que és important.

I res, un poc el tema del model integral, explicar una
miqueta a què es referia.

Ja està. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara contestaran primer la Sra. Escandell i
després el Sr. Febrer. Sí que els agrairia que no s’estenguessin
molt perquè anam malament de temps.

LA SRA. REPRESENTANT DE FEBAFEM (Irene
Escandell Manchón):

Contestaré als dos en allò de la Llei de dependència. És
veritat que el nostre objectiu no ha de ser, a les persones amb
malaltia mental, fer-les dependents, de cap manera, però sí que
hi ha una realitat: que ho són, en aquests moments les tenim.
Aleshores el que a nosaltres ens pareixia que no s’estava fent
correctament eren els barems, o sigui que hi hauria d’haver un
equip que sapigués valorar la malaltia mental, perquè com ha dit
molt bé..., ja no sé qui, perquè em despist, a una persona amb
malaltia mental se li aplica el mateix barem que a una persona
que té una disminució física o que per molta edat no es pot
moure. Aleshores el barem s’hauria de canviar, o sigui que, com
deia ell, es pot dutxar, pot menjar, ho pot fer tot, però no se sap
moure de dins una habitació; llavors té una incapacitat molt
gran, o no sap sortir al carrer. Llavors el barem ha de ser valorat
per persones que sàpiguen bé allò que és una malaltia mental.
Això no sé si ho he deixat clar.

Una altra pregunta... Com que és la primera volta que venc
em despist amb les preguntes... Tu en tenies alguna per
contestar? A veure, si me les volen fer altra vegada, algú té
algun dubte que els interessi?, perquè m’he quedat aquí...

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Jo un poc el tema de la coordinació.

LA SRA. REPRESENTANT DE FEBAFEM (Irene
Escandell Manchón):

La coordinació és importantíssima. Per exemple una
persona..., amb els infants, per exemple. Un infant que té
problemes i té problemes dins l’escola, aleshores normalment
els mestres són els primers que ho detecten, ho volen arreglar,
però ells no poden, l’envien a salut mental. Salut mental fa un
diagnòstic però l’envia després altra volta a l’escola, i salten
d’una banda a l’altra, i s’implica fins i tot serveis socials, però
s’han d’implicar els tres amb aquesta criatura, o sigui fer un
estudi d’aquesta criatura, la problemàtica d’aquesta criatura, i
els tres involucrats, perquè potser hi ha un problema amb la
família, de desestructuració, i s’ha de fer un estudi, i ha de ser
serveis socials que ho vegi; l’escola haurà de demanar ajuda a
sanitat perquè li digui comportaments, com ha de comportar-se
amb aquesta criatura. O sigui que la realitat és que tenim molta
falta de formació, de formació per part d’educació, dels mestres,
per tractar amb les persones amb problemes psiquiàtrics,
formació a serveis socials i formació també en sanitat, també en
sanitat, i llavors tots coordinats per dur la problemàtica
d’aquesta persona, poder-la atallar amb efectivitat.

No sé si ha quedat clar. O sigui, han de ser els tres que han
de treballar conjuntament amb aquesta persona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Febrer...

EL SR. REPRESENTANT DE FESSMM (Guillem Febrer
Fons):

Sí, contestant les preguntes dels diversos diputats i
diputades, quant al tema de coordinació de competències, Sr.
Thomàs, jo, sincerament, not que estam dins la mateixa inèrcia;
és a dir, jo continuu sentint frases, “es que això ho hem de parlar
amb salut”, “és que si salut em passa”, és que ..., per tant la
inèrcia és la mateixa. És ver que hi ha una sola conselleria i és
ver que em consta que fan feina en el tema de salut mental, no
sé, desconec el contingut d’aquesta feina, però per ser franc he
de dir que al dia d’avui un poc la inèrcia que tenim és la
mateixa.

Quant a tot el tema de coordinació, de com ho faríem? No
ho sé, jo, sincerament, vull dir que crec que qui coneix realment
com funcionen les diverses direccions generals és la pròpia
conselleria, és a dir, jo crec que ara nosaltres atrevir-nos a fer un
pla de coordinació per a les diverses direccions generals, seria
un atreviment molt gros per la nostra banda.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

No, exactament em referia a un pla específic que
evidentment no, ja estam, però com que es fa referència una i
altra vegada a aquest tema, vull dir, és que, a més, és recorrent,
i a més el doctor també quan va venir també va fer la mateixa,
que la coordinació és molt important ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Duran, no interrompi perquè no basta el temps.

EL SR. REPRESENTANT DE FESSMM (Guillem Febrer
Fons):

No, bàsicament és que crec que encara torna a ser aquesta
idea de la inèrcia, que duim la mateixa inèrcia. Encara no està
clar qui s’ha de fer càrrec de determinats serveis, és a dir, i més
ara que, segons sembla, em referesc a informacions
periodístiques i un poc el que m’ha arribat, que ara GESMA,
que configurava un poc aquest espai sociosanitari, sembla ser
que desapareix. Per tant, insistesc, la inèrcia és la mateixa i crec
que és fonamental que la conselleria defineixi, perquè és ver que
ara només hi ha una conselleria, defineixi qui ha d’assumir tots
aquests serveis. És a dir, es parlava que GESMA tal vegada
passaria la part d’habitatge a serveis socials, tot això són rumors
que ens arriben, però, per favor, que ho defineixin ja d’una
vegada, perquè si no sempre estam amb aquesta indefinició.

LA SRA. REPRESENTANT DE FEBAFEM (Irene
Escandell Manchón):

Hem dit el canvi d’actitud, un canvi d’actitud per part de
tots, fins ara les persones  amb una malaltia mental havien de
canviar elles. No, d’avui endavant hem de canviar tot l’entorn,
l’hem de canviar nosaltres per poder-les recuperar i per poder-
les fer més autònomes, aquest és el canvi d’actitud que hem de
fer tots en general.

I després, no posar-los barreres, perquè per exemple a una
persona cega se li dóna un ordinador i li diu que es posi a
treballar, si no li donen la forma de fer-ho no podrà treballar
amb aquest ordinador. Per a les persones amb malaltia mental
volem que treballin sense donar-los els mitjans de poder
treballar, i això hem de canviar nosaltres la nostra mentalitat
sobre aquest punt, els hem d’ajudar, els hem de guiar, els hem
d’acompanyar i aleshores elles treballaran com treballa tothom.
Però mentre vulguem que facin les coses a la nostra manera no
ho aconseguirem.

O sigui eliminar-los barreres també a ells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. REPRESENTANT DE FESSMM (Guillem Febrer
Fons):

Quant a la segona qüestió, quina forma de vinculació ha de
tenir el tercer sector respecte de l’administració? El que
nosaltres tenim claríssim és que l’administració ha de tenir en
aquesta vinculació un paper molt clar de control i d’exigir la
qualitat dels serveis, i és responsabilitat del tercer sector donar
aquesta qualitat i aquests serveis, això és evident. Ara bé, hem
de trobar un sistema, hem d’estudiar quines possibilitats ens
dóna la legislació actual per poder vincular aquesta relació.

És ver el que deia la Sra. Santiago, que sembla ser que és
molt difícil passar del sistema de subvenció al sistema de
concert. Jo, les darreres notícies que tenc, i no hi puc aprofundir
perquè desconec el tema en profunditat, és que la Unió Europea
ha modificat una sèrie de directives que afecten el tema de
contractació pública i que sembla ser que aquestes
modificacions facilitaran la contractació en determinats àmbits,
com puguin ser educació, serveis socials i crec que, no sé si
salut també. No hi vull aprofundir més, perquè ho desconec,
però per ventura a través d’aquestes noves normatives, quan es
faci la transposició d’aquestes directives, si no és d’aplicació
directa, que crec que sí, la normativa espanyola, la Llei de
contractes per ventura oferirà qualque possibilitat més de les
que es puguin preveure en aquests moments.

Efectivament, quant a habitatge i centres de dia, crec que en
això és on hi ha unes mancances més evidents. Podríem discutir
molt després, quin tipus d’habitatge; jo en això seria molt
pragmàtic, és a dir, podem crear dues coses: una, com a principi,
pens que han de ser el més normalitzats possible, és a dir, si una
persona pot viure a un pis supervisat, amb supervisió diària
d’una persona que hi va una hora a veure com va la cosa, millor
que no que estigui a residència, per tant hem de partir d’aquest
principi. I segon, crec que hem de ser el més possibilistes
possible i generar aquells recursos que sigui possible mantenir
i dur a terme.

Quant a la Llei de dependència em remet al que deia Irene,
clar, ens trobam que hi ha persones que realment, nosaltres som
els primers que no volem fer persones dependents, és a dir les
persones han de ser el més autònomes possible i han de viure i
conviure dins una societat, hi han de fer feina, però és ver que
hi ha gent que, desgraciadament, tal vegada són els menys, però
és ver que encara que vulguem i per molts esforços que hi
dediquem serà difícil que arribin a aquest nivell.

Quant a atenció a drogodependències, és ver que hi ha
aquest debat a veure si torna a l’àmbit sanitari o queda a l’àmbit
social, aquí tornam a ser al mateix que dèiem abans en tot el
tema multidisciplinar. Nosaltres pensam que sempre que sigui
possible actuar des de la comunitat molt millor, és a dir, si tota
l’atenció sanitària pot ser l’ordinària és molt millor, entenc jo,
per a la persona, però en això tampoc no em vull estendre molt
perquè en aquests moments no em voldria definir, no voldria
expressar una postura clara en aquest punt, sincerament.

Quant a la patologia dual, és ver que això és un gran
problema i crec que aquí s’haurien de generar uns recursos
específics per a això, sobretot en malaltia mental i discapacitat
mental, discapacitat intelAlectual, vull dir, aquí es generen
problemes grossos.
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Psicogeriatria, estaria d’acord amb el que deia la Sra.
Santiago, sempre que la persona pugui estar dins les residències
normals molt millor; el tema de crear una residència aposta per
a salut mental no em pareix correcte.

I voldria insistir en un tema que l’han citat els tres
portaveus, que és el tema econòmic. Jo, sincerament, Sra.
Santiago, tampoc no em sent gens còmode, gens, parlant
d’aquestes coses, però és que crec que és fruit de la
desesperació, perquè fa anys, és a dir, crec que fa deu anys, més,
més de deu anys que estic amb aquests temes de salut mental i
el discurs de necessitam això i les persones tenen dret a rebre
aquests recursos és que fins ara no ha funcionat, i ara, vulguis
o no vulguis, la pregunta és: ara que som a un moment de crisi,
els drets són els mateixos i les necessitats són les mateixes, però
com ho feim per explicar que això és necessari? És que jo també
m’hi trob molt incòmode, però és que ja no sabem com ho hem
de fer per explicar això, i evidentment l’atenció, és a dir, jo a
cap moment, i els deman disculpes si no m’he expressat així
com desitjava, a cap moment vull dir que s’hagi de llevar un
cèntim de l’àmbit sanitari, mai, a cap moment; jo el que dic és
que si aconseguim que no sigui necessari que la persona hagi
d’anar a un centre hospitalari, això genera un estalvi; és a dir, el
centre hospitalari tendrà molta menys pressió assistencial i
aquesta disminució de pressió assistencial l’aconseguirem amb
recursos sanitaris i això, de rebot, ens provoca un estalvi dins
l’àmbit sanitari que podem invertir a l’àmbit social, però a cap
moment vull dir que s’hagi de llevar un cèntim a l’àmbit
sanitari, això voldria que quedàs molt clar. I més, de cap manera
voldria que les excelAlents relacions que tenim les entitats amb
l’àmbit sanitari es vessin afectades per una mala entesa, això de
cap de les maneres.

A la Sra. Santiago, no sé si ... Quant al finançament, el que
deia abans, a veure si entre tots som, entre tots, vull dir, ja sé
que això no és competència d’aquest parlament, però a veure si
aconseguim que es pogués fer una modificació legislativa arran
d’aquesta modificació normativa europea perquè sigui més fàcil
la contractació a segons quins àmbits, com pugui ser l’àmbit
social. I em consta que hi ha altres països, com Alemanya, que
això ho tenien bastant millor resolt que no aquí a Espanya.

Quant a equips d’atenció familiar, torn al mateix, és a dir,
intentaria que aquests equips fossin el més senzills possible, en
el sentit que nosaltres, un poc per l’experiència, que tenim
d’atenció domiciliària, el que pretenem és precisament vincular
la persona que està tancada dins ca seva amb els recursos
comunitaris ordinaris, si aquesta ha d’anar al metge ha d’anar al
seu metge de capçalera, si ha d’anar al seu psiquiatra ha d’anar
al seu psiquiatra de referència, per tant pens que aquests equips
haurien de ser el just i necessari perquè poguessin vincular la
persona amb els recursos ordinaris de referència com podem
tenir vostè o jo.

Torn al mateix, el personal mínim perquè aquests recursos
funcionin tal vegada serien un psicòleg i un integrador social,
etc., jo ara tampoc aquí no em vull posar a postular, crec que
feim una referència al nostre document, els ho faré arribar.

I quant a residències estic totalment d’acord amb vostè.

I referent a la intervenció de la Sra. Duran, evidentment
aquestes ràtios nosaltres entenem que és ver que estan una mica
desfasades, però ja ens donaríem per satisfets si acomplíssim
aquestes ràtios, anem escalonadament.

Quant al tema de coordinació, ja li dic, nosaltres ens hem
ofert a la Direcció General de Serveis Socials per aportar tota la
informació que tenguem i aportar les idees i treballar
conjuntament amb ells quant a les solucions que s’han de donar
dins la problemàtica de serveis socials i hem rebut la resposta
que comptaran amb nosaltres i han agraït aquesta colAlaboració.
De moment no hem tengut oportunitat encara d’iniciar aquesta
colAlaboració, però realment sembla ser que és molt difícil
d’aconseguir una bona coordinació.

I quant al model integral, nosaltres expressàvem a
l’exposició una sèrie de necessitats bàsiques que consideram
que té una persona amb un problema de salut mental, per tant el
model integral quin és per a nosaltres? Aquell que pugui donar
solució o atendre o millorar les necessitats, aquestes que
expressàvem, de la persona que té un problema de salut mental,
i tornam al tema de la coordinació, que això és fonamental.

LA SRA. REPRESENTANT DE FEBAFEM (Irene
Escandell Manchón):

I falta tal vegada l’atenció primària, que a l’atenció primària
els metges de capçalera han de tenir més formació, que puguin
diferenciar millor les malalties mentals i derivar als psiquiatres,
que de vegades els costa derivar als altres.

Estic d’acord amb tot el que has dit i no sé si queda alguna
altra cosa que us quedi per aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara hi ha un torn de rèplica dels portaveus
i després tornaran a contestar.

Sí que agrairia als portaveus que fossin molt breus, perquè
tenim una darrera i el temps se’ns fica a sobre.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo amb determinats
conceptes no estic d’acord amb el que han expressat, però bé,
aquí hi som per recollir informació.

I jo he formulat dues preguntes o dues qüestions que crec
que no m’heu, el Sr. Febrer, no m’ha contestat, segurament
perquè no ho havia apuntat, però crec que és important perquè
tothom ha parlat d’aquest tema, que és, per una banda,
coordinació entre administracions o institucions, en un àmbit
específic que és infanto-juvenil. Jo he formulat dues preguntes
concretes: si teniu informació o valoració sobre dos recursos
que, com a mínim, a l’illa de Mallorca funcionen des de fa dos
anys més o manco, que és la Unitat d’Atenció Primerenca, que
es va posar en marxa entre la Conselleria d’Afers Socials,
Educació i Salut, que intenta, independentment d’on es detecti
el cas, coordinar-ho a través d’un recurs. Jo tenc una
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informació, però la vull compartir o vull saber si tenen una
opinió que la puguin donar.

I l’altra és, també, des que es va obrir el nou hospital
universitari de Son Espases es va crear l’Institut Balear de Salut
Infanto-Juvenil, que ha suposat un canvi organitzatiu important,
perquè crec que va més en la línia filosòfica que heu expressat
d’atenció integral, perquè es tenen molt presents, encara que
estigui radicada funcionalment a l’hospital, aspectes des de
judicials, des d’educatius, de l’àmbit social, de fer feina a
distància, on line, a llocs on hi ha persones que tenen aquest
problema. Per tant, sí que m’interessaria saber, si teniu opinió,
que la poguéssiu manifestar, entre d’altres coses perquè són
recursos nous que intenten recollir coses que heu formulat, i el
que hem de saber és avaluar-los, si ens serveixen o no ens
serveixen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del PSM té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Crec que simplement per agrair les intervencions
del Sr. Febrer i de la Sra. Escandell, crec que han estat
aclaridores. Podem dir que des de la nostra coalició coincidim
amb els diagnòstics segurament en el 95% de les solucions. I
també coincidim en les dificultats, vull dir les dificultats que de
vegades té una comunitat autònoma que té unes lleis estatals,
fins i tot europees, com ha comentat el Sr. Febrer, que dificulten
això.

I aquest debat que es té a Europa en aquests temes de
facilitar la desregularització en els colAlectius de persones del
tercer sector té moltes dificultats d’anar endavant perquè hi ha
lobbys molt importants que veuen capacitat de negoci dins
aquests serveis, dins els serveis de discapacitats, dins els serveis
socials, salut mental, i això en aquest moment a Europa s’està
debatent això.

I per la nostra banda tenim claríssim que hi ha tres sectors,
que hi ha l’econòmic, hi ha el tercer sector i hi ha després
l’administració, i l’administració i el tercer sector han d’anar de
la mà, no sé com ho podem aconseguir, però han d’anar de la
mà, però amb la normativa europea i la normativa estatal és
molt difícil en aquests moments. I tendrem dificultats si no es
canvia aquesta.

Crec que, independentment que hi hagi dues conselleries,
una conselleria, que crec que ara no és el debat, crec que aquí el
que hem de debatre en aquesta ponència és el model d’atenció
a les persones amb salut mental i la nostra coalició defensarà un
model que ja tenim i que bé, ara a la seva rèplica, em poden si
hi estan més o manco d’acord, que és el model de les persones
amb discapacitat. El model de les persones amb discapacitat té
molt clar fins on arriba sanitat i on comença serveis socials;
serveis socials comença en tot allò que substitueix la llar i en tot
allò que és integració, i sanitat té el diagnòstic, el tractament
davant una situació de crisi, davant una situació del que sigui,
i la concentració o l’atenció a aquella situació i tornar a la

persona amb salut mental capacitat d’integració dins el grup,
que jo crec que és la diferència amb les persones amb
discapacitat, aquest sector que podem dir intermedi, d’anada i
tornada, que és el que no tenim i que segurament crec, o
almanco la nostra coalició defensarà en aquesta ponència.

Després, podem discutir si són ràtios o són damunt ràtios o
damunt necessitats; crec que s’ha de treballar damunt ràtios
perquè les necessitats només treballam la necessitat expressada
i sempre hi ha necessitats ocultes; i en canvi les ràtios són
barems internacionals que ens orienten més. I com que mai no
ens sobrarà, vull dir que encara que ho apuntem crec que no
tendrem aquest problema.

Per tant, la nostra aportació com a coalició cap a la ponència
anirà en aquest sentit, m’agradaria saber la seva opinió.

I agrair-los de ver la seva aportació que per a nosaltres 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. Bé, seré molt breu, agrair,
agrair que hagin vengut, agrair la seva participació, agrair les
seves aportacions. Hem pres nota de tot tots els grups polítics,
esperarem a fer les conclusions al final.

Crec que la problemàtica de les persones que tenen
problemes en salut mental és prou específica per a tal vegada no
treure conclusions abans de tenir tota la informació, exactament
tractar-lo com un discapacitat no sé si seria adequat o no, un
discapacitat és un discapacitat i una persona amb salut mental
és una persona que té un problema i pot estar integrada
perfectament a la societat i no té motiu per ser una persona
discapacitada de cap de les maneres. Crec que el nostre model
anirà més cap aquí, considerar de quina manera, quin és el
model adequat, de totes les mancances  hem pres nota
evidentment, som plenament conscients de les mancances que
hi ha en aquest moment, és molt important que des de les
associacions ens facin arribar aquestes mancances, que de
vegades a l’administració no arriben i esperem que mitjançant
aquesta ponència sí que hi arribin.

Moltes gràcies i esperam que la conclusió serveixi per allò
que vostès volen, que són solucions.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara començarà contestant la Sra. Escandell.

LA SRA. REPRESENTANT DE FEBAFEM (Irene
Escandell Manchón):

Vostè m’ha preguntat com funciona l’atenció primària i jo
li puc dir que per la meva experiència si hi ha un equip amb un
psiquiatre especialitzat en infantojuvenil i format i té l’equip tot
format de psicòleg, treballador social, infermera, tot és un equip
que treballa i està especialitzat i format en infantojuvenil,
donarà bons resultats. Això és el primer.

També hem de pensar que fins ara volíem curar els infants
sense tenir especialistes. Pensem que quan es va fer
l’especialitat de pediatria, fins que va sortir l’especialitat, els
infants es morien moltíssim. Es va fer l’especialitat de pediatria
i els infants han deixat de morir tant. Comprenc que vostè no hi
estigui conforme, però miri jo tenc un nét i el duc al pediatre, no
el duc al metge de capçalera. L’especialitat en infanto-juvenil de
psiquiatria és el mateix. Han de ser gent molt formada i
especialitzada i, a més, han de treballar conjuntament amb les
famílies, no és dur-los al psiquiatra i que li doni unes pautes, no.
La família també s’ha de formar i el psiquiatre i el grup
d’especialistes també han de donar pautes a la família perquè
sàpiguen com comportar-se davant aquell problema amb aquella
criatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Febrer, té la paraula.

EL SR. REPRESENTANT DE FESSMM (Guillem Febrer
Fons):

Respecte de l’atenció infantojuvenil, jo li he de reconèixer
que dins l’àmbit de la nostra federació feim feina amb persones
adultes. Per tant, infantojuvenil ho tocam d’una forma un poc
tangencial. 

Les referències que tenim de l’institut són bones. A més, ens
consta que hi ha molts bons professionals que hi fan feina i
sobretot amb molt d’interès. Sí que és veritat que pareix ser que
la capacitat d’atenció per a tota la demanda que hi ha encara no
és la desitjable. Però sembla que les experiències, almanco la
informació que nosaltres tenim és bona.

I quant al centre d’atenció primerenca, sincerament no li puc
contestar perquè ho desconec.

Quant al model de..., em demanava la Sra. Santiago; jo
tampoc no entraré si..., el model de discapacitat és veritat que fa
molts d’anys que funciona i que tenen molt clar qui gestiona
cada servei, qui el finança i com ha de funcionar cada servei. I
tenen molt clar també quin ha de ser l’estàndard de qualitat de
cada servei perquè es puguin solucionar les necessitats de la
gent. 

Per tant, quant a estructura a mi ja em pareix bé aquest
model, si hem de discutir després si hem de considerar les
persones discapacitades, bé sobre això en podríem parlar molt
de temps, però com estructura de model a mi ja me pareix bé.

 LA SRA. REPRESENTANT DE FEBAFEM (Irene
Escandell Manchón):

Està dins la discapacitat perquè no poden arribar allà on
voldrien, però és una discapacitat, com tenim molts, jo no hi
veig de lluny i l’altre està dins.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò res més que donar les gràcies a la Sra. Irene
Escandell i al Sr. Guillem Febrer per la seva compareixença.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies a tots.
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