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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui. En primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí, presidenta. Biel Martí substitueix Marga Serra, gràcies.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Aina Aguiló substitueix Cati Palau.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Jaume Carbonero substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

Compareixença conjunta d'un representant de
l'Associació Balear de Salut Mental i d'un representant del
ColAlegi de Metges, 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 del dia d’avui que consisteix en la
compareixença conjunta d’un representant del ColAlegi de
Metges.... havia de venir un representant de l’Associació de
Balear de Salut Mental que finalment no ha pogut venir. 

Aquestes compareixences estaven solAlicitades per la
ponència sobre l’impuls 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.

Vull donar la benvinguda als dos convidats, finalment són
la Sra. Maria del Mar Adrover, vicesecretària del ColAlegi de
Metges, i el Sr. Carles Recasens, metge psiquiatre.

Procedeix ara... no, si de cas procediran a prendre la
paraula...  Vol començar la Sra. Maria del Mar Adrover?, per un
temps indefinit.

LA SRA. VICESECRETÀRIA DEL COLALEGI DE
METGES (Sra. Maria del Mar Adrover i Amengual):

Bones tardes a tothom. Benvolguts diputats, dir-vos que som
Maria del Mar Adrover, vénc en qualitat de vicesecretària del
ColAlegi de Metges, però també som la responsable de salut
mental del Consorci APROP Son Tugores i Son Llebre i som la
metge consultora en salut mental d’un parell d’entitats per a
persones amb discapacitat. 

També tenc dos anys d’experiència en què he duit dues
unitats a l’Hospital Psiquiàtric, la Unitat de Llarga Estada de
Malalts Crònics i TES que és una unitat, era una unitat que ara
ja no existeix, molt petiteta per a persones amb discapacitat
intelAlectual.

Crec que era important de qualque manera contextualitzar
això perquè vos he de dir que fa una hora que m’han dit que
havia de fer aquí una petita explicació, o sigui que no serà una
visió institucional del ColAlegi de Metges perquè no la tenim, la
veritat, però sí que conec en profunditat, bastant, el tema i més
dins el món en què me moc és discapacitat intelAlectual o retard
mental i amb l’experiència que tenc.

Dir-vos d’entrada que va ser una gran notícia, encara que fos
per conjuntures econòmiques, que hi hagués una unió de les
conselleries de Sanitat i d’Afers Socials perquè en el camp que
ens toca de ple a nosaltres crec que seria absurd pensar que la
salut mental és un tema únicament i exclusivament mèdic i
sempre, sempre hi ha hagut, és veritat, anades i vingudes entre
les dues conselleries. 

No em ficaré en recursos, perquè a part que no hi entenc i no
puc pretendre entendre-ho, sí que salut mental necessita de les
dues bandes, per la qual cosa vaig pensar que seria una
oportunitat d’or perquè hi pogués haver una cohesió molt més
ferma..., no sé si ha passat, però bé, volia fer aquest
puntualització.

Salut mental, a veure, sé que Joan Salvà, el coordinador de
Salut Mental, ja vos va explicar, vos va fer el mapa de salut
mental, que segur que el va fer d’una manera molt estructurada
i molt completa, però des d’una visió global tenim realment...,
tal vegada Carles vos podrà donar una visió un poquet encara
més global, però hem de pensar en tres sectors: un és salut
mental comunitària, un altre és salut mental hospitalària i per
favor, aquí englobau tots els serveis que van adscrits a això, i
després posaria com a un altre sector dins el que és la part
mèdica pura, l’Àrea de Salut Mental de GESMA, que crec que
encara li puc dir Àrea de Salut Mental de GESMA, l’Hospital
Psiquiàtric, i que jo, personalment, hi tenc experiència perquè
he fet feina allà.

Fins... perdonau, també voldria puntualitzar que dins l’Àrea
de Salut Mental crec que val la pensa anomenar l’Àrea de
Psicogeriatria. Fa relativament poc vàrem tenir... dins salut
mental hi ha hagut una subespecialització ,que la trob molt
correcta i molt adequada, que és de Salut Mental Infantojuvenil,
fins llavors tot es posava una miqueta... és veritat que hi havia
gent més dedicada, però es posava tot una miqueta dins el
mateix, si eres psiquiatra podies fer feina a infantojuvenil, allà
on fos. Així, que això per a mi és una molt bona notícia.

Vos he de dir que de la mateixa manera que és una bona
notícia, encara crec que és impossible dir salut mental en
general i salut mental infanto juvenil, encara hi ha més
subclassificacions que són molt, molt necessàries i que no les
tenim: psicogeriatria n’és una, per això he mencionat el
psicogeriàtric; que actualment el psicogeriàtric sé que el
coordinador d’allà fa una feinada, però pel que és tipus de
recurs no deixa de ser una unitat residencial.
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L’altre gran bloc, que és veritat que hi tenc un interès
personal molt fort, és psiquiatria de discapacitats intelAlectuals.
Discapacitat intelAlectual és un terme que substitueix el que era
retard mental, d’acord?, que ara tot el pes el duen els Serveis
Socials, realment.

A veure... una de les grans crítiques, jo vaig arribar aquí el
2005 i des de llavors he fet feina dins salut mental, dins el que
vos he explicat, el primer que vaig fer va ser, llavors, anar a
veure el coordinador de Salut Mental, que en aquell moment era
el doctor Echevarria i em va alegrar molt perquè em va donar...
en aquell moment, en el 2005, era encara un esborrany, però em
va mostrar crec que el que vos va mostrar Joan Salvà, que era la
guia... bé, el que vos degué explicar una miqueta en Joan que
era, actualitzat, la Guia de recursos de Salut Mental de les Illes
Balears.

La vaig llegir per damunt i vaig dir “s’està fent molt bé, hi
ha moltes coses, hi ha moltes coses i sembla que intenten
abastar realment tots els camps que s’han d’abastar, fins i tot
dins el tema de discapacitat”, però després la realitat tot d’una
vaig veure que era una altra. La realitat era que hi havia una
disparitat enorme entre la guia, els recursos i els recursos reals
i el que es feia. Perdonau si som crítica, però crec que seria
absurd que no ho fos i que vengués a dir-vos per ventura coses
que no..., però crec que és necessari ser crític. 

Tenim grans professionals, crec molt en els professionals
d’aquí, però una de les crítiques cap al... no sé si podria dir-li
pla estratègic cap a... o tal vegada cap a la realitat, és que els
recursos de salut mental haurien d’estar molt més centrats en la
persona, en la persona que té un problema de salut mental. 

És veritat que la meva experiència dins l’àmbit de sanitat
pública està molt restringida a l’Hospital Psiquiàtric, he tengut
ocasió evidentment de relacionar-me amb unitats d’aguts,
perquè moltes vegades dins el meu camp de discapacitat hem
hagut de fer ingressos i hem tengut molt bona colAlaboració,
però sí que en general crec que s’hauria de descentralitzar el
sistema i el suport cap a..., els professionals, crec que hauria de
ser un pla molt més centrat en la persona.

D’això us podria posar mil exemples que tampoc no ha
lugar, però si entres, per posar-vos un exemple molt gràfic i ja
vos dic que són exemples, d’acord?, però crec que són exemples
gràfics que de vegades ajuden a posar la persona... el que vull
dir, en context; si entres a una unitat de salut mental, el primer
que trobaràs és que infermeria té un vidre de protecció per si de
cas la persona es posa agressiva, no és una crítica de dir no ens
hem de defensar, no, però simplement per contextualitzar una
miqueta el que vos vull dir, que és que els serveis haurien
d’estar molt més centrats en la persona. Estructuralment es nota
molt això, estructuralment.

En la crisi, la meva experiència de l’Hospital Psiquiàtric,
malgrat que va ser molt bona al principi perquè la idea era
precisament desenvolupar un servei que crec que és molt
necessari i sí que he de dir que tots els caps de servei m’han
donat suport en això, suport de dir “sí, és necessari”. En Carles
tal vegada no ho sap, perquè això va ser quan hi havia l’anterior
coordinador d’Inca, que era el doctor Echevarria, que era posar
en marxa precisament una unitat d’ingrés per a persones amb
discapacitat intelAlectual i que tenguessin alteracions greus de

conducta o problemes greus de salut mental, que necessitassin
un ingrés, diguéssim, agut, que sempre haurien de passar per
unitat d’aguts i després venir a nosaltres. Era un projecte, crec
que ambiciós, però molt guapo, el qual volíem lligar-lo després
amb un servei comunitari per donar suport a totes les entitats
que vénen ja més dels serveis socials i del tercer sector i,
malauradament, quan hi va haver la crisi això es va tancar i no
només no es va desfer aquesta unitat, sinó que vàrem anar un
poquet -crec, des de la meva opinió- enrere en la qualitat que
hem d’oferir a les persones, que vàrem passar de tenir unitats
més petites encara a juntar pacients a unitats, amb la qual cosa
queden unitats més grans.

Per què vos dic tot això? A veure, he començat dient-vos
que serveis que per a mi va ser una gran notícia, per a mi i per
a la gent amb què faig feina, això que les dues conselleries,
encara que fos per motius econòmics, s’ajuntassin, perquè hi ha
un percentatge molt gran de places, vos dic una xifra, però per
favor no agafeu la xifra, vos ho dic un poc per fer-nos una idea,
no vos duc números aquí, però en el meu cas vos diria que uns
50, 60, fins i tot podríem tirar més alt, es podria mirar, de
casos...ocupen... perdonau, un 20% de casos ocupen fins a un
60, 80% de places que no haurien d’ocupar-se.

Què vull dir amb això?, per posar-vos una altra vegada un
exemple gràfic: 6 de les persones que hi ha actualment ara a Son
Tugores, 6 de les persones que hi ha ara actualment a Son
Tugores, que són persones amb discapacitat intelAlectual i
alteracions molt greus de conducta i patologia de salut mental
amb diagnòstic formal, són persones que s’han passat una
mitjana de 4 o 6 mesos ingressades a una unitat d’aguts. Vos
pos aquest exemple, però estic seguríssima que en Carles vos
pot posar els mateixos exemples amb un pacient sense
discapacitat intelAlectual i amb una esquizofrènia crònica a la
qual no es troba un recurs de fora. Segur que sabeu millor que
jo el cost d’un llit hospitalari comparat amb el cost d’una plaça
comunitària i plaça comunitària, per favor, pensau que en tenim
un gran ventall, pensam en places residencials, pensam en pisos
tutelats, pensam en pisos amb suport, bé, etc. 

Costa creure per a les persones que no som economistes i
que no feim números, costa molt creure que no hi pot haver un
gran estalvi si s’obrin moltes més places dins el tercer sector,
dins serveis socials per a precisament poder destapar, llevar el
tap, de les places aquestes que són tan cares, hospitalàries, i que
en moltes ocasions no són adequades. L’Hospital Psiquiàtric és
un exemple d’això, no sé si algú de vosaltres ha tengut
l’oportunitat d’anar-hi, però basta fer-hi una volteta per veure-
ho.

Ja vos dic, vos he donat una visió des de la meva experiència
personal, professional més que personal, només volia fer-vos
aquesta reflexió: és important donar serveis de qualitat, sempre
parlam de qualitat, qualitat, qualitat, però qualitat real cap a les
persones per favor!, no fer sistemes de qualitat per a després
poder anar posant creuetes dins les caselles que tenim i que
segurament, pensat d’una manera simple, però sí que és cert,
que seria complex a l’hora de posar-ho en marxa, a la llarga
podríem abaratir moltíssim els costs del que feim ara.
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Un altre comentari, supòs que cadascú defensa allò seu, però
a salut mental no té sentit el canvi, la mobilitat de professionals;
té sentit professionals altament qualificats i altament
especialitzats dins salut mental, fins i tot vos diria que dins les
subespecialitats que vos he dit, salut mental general, salut
mental infanto juvenil, discapacitat intelAlectual que no existeix,
psicogeriatria que realment tampoc no existeix, fins i tot aquí
necessitaríem una alta qualificació i una alta especialització.

Vos animaria molt a pensar allò de posar serveis de salut
mental per a persones amb discapacitat intelAlectual, crec que és
molt necessari. Hi ha altres llocs a l’àmbit nacional que estan en
marxa, n’hi ha que funcionen millor, n’hi ha que funcionen no
tan bé, però avui matí mateix he anat a veure un usuari nostre
que està ingressat a Son Espases perquè és necessari i els
coordinadors mateixos m’ho diuen: “no és adequat, no és gens
adequat”.

No tenc molta més cosa a dir. Em sap greu no haver-vos
pogut donar una visió des del ColAlegi de Metges, vos
enganyaria si vos digués “aquesta és la visió”, però sí que amb
la meva experiència professional i personal, vos he pogut
exposar un poquet la meva visió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara, si pot, el Sr. Carles Recasens ens
donaria l’altre visió, gràcies.

EL SR. METGE PSIQUIATRE (Carles Recasens i
Laguarda):

Bones tardes. El doctor Bennàssar, el president del ColAlegi
de Metges em va donar una miqueta més de temps que no a
Maria del Mar, m’ho va comentar ahir, per venir a parlar una
miqueta de salut mental.

El meu nom és Carles Recasens, som llicenciat en Medicina
i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona, tenc 34
anys. Vaig fer l’especialitat de Psiquiatria aquí a Balears a
l’Hospital de Son Dureta, quan encara era Son Dureta, al Servei
de Psiquiatria de Son Dureta, que no té res a veure amb el servei
actual de psiquiatria, perquè les condicions han canviat molt. I
fa cinc anys vaig començar el projecte d’obrir un servei de
psiquiatria a l’Hospital comarcal d’Inca. Inicialment idò vaig
acabar la residència, inicialment com un facultatiu adjunt i des
de fa tres anys, per mor que l’antic cap de servei, el doctor
Echevarria, va decidir marxar a Son Llàtzer i ser cap de servei,
doncs em van proposar per ser cap de servei. Inicialment, no
m’interessava l’experiència de ser un cap de servei, perquè no
té res a veure amb el que he estudiat, però bé, diuen que els
trens passen i que pot ser que només passi una vegada i vaig
decidir pujar-m’hi.

Per què explico això? Ahir, pensant una miqueta sobre què
podia explicar, vaig adonar-me’n que, amb el que considero la
meva curta experiència a nivell professional, tinc la visió com
a resident, com a metge en formació, tinc la visió com a metge
adjunt, un adjunt jove que nosaltres en diem, i tinc la visió d’un
cap de servei. Un cap de servei en salut mental, doncs ja vos va
explicar el maig, em sembla que va venir Joan Salvà,
l’organització, doncs el cap de servei també assumeix les
funcions de coordinador d’àrea de salut mental, etc.

La veritat és que vaig pensar, idò la veritat és que sí que tenc
bastant... amb la poca experiència que tinc, tinc diferents punts
de vista que no tenen res a veure, el meu punt de vista com a
metge resident se’ns dubte no tenia res a veure com a adjunt i
com a responsable d’un àrea de salut mental.

Com a resident cerques un poc més la formació, no saps ni
qui és el conseller de Salut ni t’interessa, ni els gerents dels
hospitals ni les preocupacions que hi ha a nivell de salut mental
a la comunitat autònoma perquè només t’interessa la teva
formació.

Com a adjunt, doncs és una miqueta més, no?, t’assabentes
una miqueta més de les coses, però al cap i a la fi fas la teva
feina, t’interessen els teus pacients, la teva àrea i poc més;  i
com a responsable d’una àrea doncs el teu punt de vista ja no té
res a veure, allò important són els pacients però també el
sistema, l’estructura, que tot sigui sostenible, poder mantenir,
quins recursos tenim, quins recursos necessitam, per què no
podem fer això, per què no podem fer això altre, què és el que
ens manca, què és el que tenim, què és el que hem de potenciar,
com em puc relacionar amb les altres àrees, quines sinèrgies
podem tenir entre àrees.

I la veritat és que jo vaig pensar “mira, doncs potser sí que
tenc una visió més global”. Vols dir que fa deu any que estic en
aquest negoci de la salut mental? Jo sempre dic a les meves
infermeres: “Jo som molt jove, jo fa deu anys que estic en el
negoci aquest, tenc experiència a nivell públic, des de fa tres
anys tinc una petita experiència a nivell privat”, res,
probablement una miqueta dins de... com pot ser la Mariona, és
a dir, una consulta, res d’un projecte ambiciós de crear una
clínica amb un equip a nivell privat, on hi ha (...), sinó una
petita consulta, com ha estat aquí la psiquiatria privada, crec jo,
balear en els últims trenta anys; cada psiquiatre tenia el seu
“xiringuito” muntat, uns s’associaven amb un o dos, o amb
psicòlegs, però, vaja, una miqueta cadascú feia la guerra pel seu
compte. 

A mi m’interessa molt la història de la psiquiatria, i la
història de la psiquiatria balear, i ja me n’he encarregat de parlar
amb la gent que són més vells que jo, i gent que ja està
actualment retirada i m’ha explicat el que era la psiquiatria.
Doncs aquí quan fa vint-i-cinc o trenta anys, on només hi havia
el doctor Mestres, amb la clínica Mestres, i aquí els problemes
de salut mental no tenien res a veure amb el que és ara; fa vint
anys hi havia el Psiquiàtric, a Son Espases els primers
professionals..., hi havia dos o tres psiquiatres; Manacor, quan
es va obrir, es va obrir amb dues consultes... Clar, jo del que
m’he adonat és que això no ho he viscut, jo he viscut ja el que
en dic una època daurada de la salut mental balear, si ho
comparo amb el que era. Clar, si me’n vaig i ho comparo amb
altres comunitats autònomes aleshores dic: “sí que ens queda
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per recórrer encara”. Estem bé, la veritat és que estem bé;
caram, hi ha sis hospitals generals, la psiquiatria s’ha introduït
dins els hospitals generals, que això és una cosa que jo he viscut
des que vaig néixer com a professional... El canvi ha estat molt
gran: ara hi ha consultes, hi ha centres de salut, hi ha
psiquiatres, hi ha psicòlegs... O sigui, l’accés al professional de
salut mental és més aviat fàcil, amb més o menys llista d’espera,
però és més aviat fàcil o assequible. Només ha d’anar al metge
de capçalera, dir que vol anar al psiquiatre i el metge de
capçalera no li posa gaires problemes, dóna un volant.

En aquests últims quinze anys s’ha obert Manacor, s’ha
obert Son Llàtzer, s’ha obert Inca, tots aquests hospitals tenen
les seves unitats d’hospitalització, hi ha un munt de llits, els
professionals són formats. Jo vaig tenir l’experiència a Inca de
treballar durant més d’un any a l’antic CEP, el centre
d’especialitats, que era un edifici vell, bé, en unes condicions
absolutament deplorables. Clar, en tot això s’ha avançat. Jo vaig
fer la residència a la Unitat de Psiquiatria de Son Espases, de
Son Dureta. Jo us convidaria que hi aneu, perquè la veritat és
que va ser una unitat sense llum natural, en unes condicions
molt dolentes, pèssimes. Si un ha de pensar que un està fotut i
on s’ha de recuperar és on està la Unitat de Psiquiatria de Son
Dureta, vaja..., la veritat és que, amb el que es tenia, tot el que
es feia, la veritat és que és d’admirar.

I després també el que ha canviat molt i que jo crec que té
una importància capital és el tema de la formació. Jo sóc un
psiquiatre via MIR, i a això jo li don suport, el que és la
formació, la via MIR. Ara actualment els psicòlegs tenen el seu
problema, que és el PIR; les infermeres tenen el seu problema,
que és l’EIR. Tot això són sistemes de formació, de formació
reglada, per tal d’arribar a una subespecialització: la infermera,
per exemple, especialista en salut mental, o psicologia no per
ser un psicòleg general sinó per ser un psicòleg clínic. I en
medicina a nosaltres ja ens va arribar fa molt de temps, que
l’especialitat de psiquiatria via MIR ja va ser un fet. El nombre
de psiquiatres que són especialistes via MIR a les Illes Balears
avui en dia jo crec que és molt més alt que no fa deu anys, quan
jo vaig començar, i jo crec que això també és una cosa que un
ha de tenir en compte i crec que és una cosa que un ha de
valorar, no la diferència.

La situació actual de la xarxa, que és una miqueta el que en
Toni em va dir que vingués a parlar. Bé, doncs a nivell de
positiu jo us diria una miqueta tot el que us he comentat, tot el
que és la millora. I després, a punts a millorar, des del meu punt
de vista seria sobretot a nivell organitzatiu. Jo he patit la
dependència que amb el Joan diem aquesta dependència
multigerencial, el no poder fer coses, i us ho dic perquè ho he
patit en les meves pròpies carns, no poder fer coses, perquè el
personal depèn de diferents gerències. Això és caòtic, caòtic,
desesperant, perquè aquest no fa res fins que no parla amb el seu
responsable, però jo només som el responsable funcional, però
després a nivell de contracte depèn d’una altra persona, i
després quan aquesta persona ja estava integrada un altre
decideix que ja no ha d’estar aquí perquè de la borsa... Això és
caòtic. Jo ho he viscut, malauradament, amb personal de
GESMA, perquè quan es va obrir l’hospital, l’hospital just es va
menjar una part que duia GESMA i que pertanyia a GESMA, i
clar, el personal estava molt enfadat i va ser molt difícil, molt
difícil per no dir impossible, treballar amb persones que
depenien de diferents gerència. Jo ara això com a responsable

ja ho tinc solucionat, jo ja ho vaig patir; ara ho pateix tota la
resta dels meus companys: Miguel Echevarría, Rosa Molina,
Joan Salvà, que són els responsables de diferents àrees, no tant
amb GESMA sinó ara amb la Gerència d’Atenció Primària.
Això jo crec que és un dels punts a millorar.

Després el tema de la distribució desigual de recursos. Jo
crec que les àrees estan fetes amb un sentit, i en base al nombre
d’habitants s’haurien de distribuir els recursos, i amb recursos
em refereixo a professionals, llits, que si un té un hospital de
dia, que si l’altre no en té; que si un té un dispositiu d’atenció
domiciliària, l’altre no el té. Jo crec que açò és un punt també a
millorar, que cada àrea tingui els dispositius que són adequats
i recomanats.

Després, a millorar, doncs també un ha de tenir en compte
la situació actual en què estem, situació de crisi, situació en què
hi ha un malestar general de la població, sigui per un tema
econòmic, sigui per un tema a nivell laboral, sigui perquè som
una societat que no sabem patir, no com altres societats que sí
que saben patir, i en altres èpoques s’ha patit molt més del que
s’està patint ara, però el grau de tolerància era molt més alt; ara
jo ja em considero d’una societat o d’una generació, i les que
vénen molt més, que no toleren el patiment, i demanen la
pastilla del patiment per no patir i no sofrir, i és molt lícit i és
lògic que demanin no sofrir, però sempre els dic el mateix, és a
dir, bé, la vida és patiment; sens dubte que són alegries i gaudir
de les coses, i la vida és meravellosa, però també hi ha moments
que són difícils, i avui en dia la gent no està disposada a patir i
no aconseguir les coses, i d’aquí que davant la primera
adversitat, o d’una gran adversitat com és la crisi econòmica
actual, que és econòmica, laboral, d’identitat, digueu-li com
vulgueu, idò anem al psiquiatre, i a mi m’han demanat pastilles
per a tot, m’han demanat pastilles per oblidar. Tinc un problema
econòmic i sembla que des d’urgències jo tinc una bossa plena
de doblers i els he de donar doblers, o tinc una bossa plena de
llocs de feina i he de repartir feina. Una miqueta en això se’ns
està identificant la salut mental: tot el que és la problemàtica
laboral, tot el que és la problemàtica social... Tot això implica
un sofriment i per això tot això ho estem atenent o en gran part
ho estem atenent a salut mental.

I després a millorar l’adequació de les infraestructures. A mi
sí que m’agradaria, sens dubte, les dues experiències que he
tingut a nivell laboral de nivell d’infraestructures, a mi
m’agradaria no tornar a treballar mai més en un lloc com l’antic
Son Dureta, en el zulo, que nosaltres en dèiem, de psiquiatria,
ni a l’antic CEP, el centre d’especialitats aquell d’Inca, que són
llocs on, des del meu punt de vista, les condicions laboral
deixen molt a desitjar. Ara em sento afortunat; estic treballant
a Inca, Inca és un hospital preciós, el primer dia que vaig anar
a visitar l’hospital, quan em va avisar en Miguel Echevarría, jo
només veure llum natural, unes vidrieres enormes i que..., vaig
dir “jo venc a treballar aquí, sens dubte”. Quan vam marxar del
CEP i ens vam anar a So N'Amonda, on hi ha llum natural, els
vaig dir “encantat, ens hem de ficar aquí”. En salut mental
necessitam poques coses, nosaltres l’únic que necessitam són
recursos humans i infraestructures, res més. O sigui, nosaltres
no necessitem la gran màquina, ni la gran prova diagnòstica, ni
el fàrmac que costa 1 milió d’euros al mes, ni res de tot això,
nosaltres el que necessitem és espai, espai i persones, persones
sens dubte motivades, amb ganes de feina, amb ganes d’ajudar;
però després és un tema d’espais.
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Per no enrotllar-me molt més, jo a nivell de propostes de
futur ho he resumit en dues frases, o més que en dues frases en
dues màximes. Hi ha una cita a la Bíblia que diu “Dad al César
lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”; idò a mi el que
m’agradaria es dad a salud mental lo que es de salud mental.
I això què vol dir? Això vol dir adscripció de salut mental
especialitzada; això està dins un decret llei que em sembla que
el Joan Salvà ja va comentar. Hi ha un decret llei de l’any 2005
on ja no és que recomani, sinó que indica que salut mental ha
d’estar especialitzada, que no ha d’estar a atenció primària, que
ha d’estar relacionada i coordinada amb atenció primària però
no ha d’estar a atenció primària. 

Quines altres coses s’han de donar a salut mental? A salut
mental se li ha de donar especialització; els professionals han
d’estar especialitzats, tots. El psiquiatre ha de ser psiquiatre, el
psicòleg ha de ser psicòleg clínic amb l’especialitat, l’infermer
ha de ser infermer especialista en salut mental. 

Després els psiquiatres no som..., no els psiquiatres, la salut
mental no són els serveis socials, no és un servei d’ocupació
laboral; per això ja hi ha el SOIB, per això ja hi ha els serveis
d’inserció laboral. Salut mental el que ha de fer és diagnosticar
i tractar, tractar farmacològicament, amb programes de
rehabilitació, amb el que sigui, però és la nostra feina,
diagnosticar i tractar. O sigui, per altres aspectes ja hi ha altres
serveis.

I després el que jo reclamaria, juntament amb el que dia na
Maria Antònia és, així com ella incideix en la... discapacitat?,
sí, no?, i la psicogeriatria, jo afegiria les toxicomanies.
Nosaltres som els únics metges que en un programa de formació
rotem per toxicomanies. Les toxicomanies estan dintre el
manual de diagnòstic i tractament de salut mental, i les
toxicomanies, que fins ara des del meu punt de vista han estat
oblidades, i ha estat des del meu punt de vista un caos, han anat
a raure a toxicomanies..., jo hi he vist de tot, he vist
microbiòlegs, he vist ginecòlegs tractant toxicomanies!, he vist
metges de capçalera. No entenc el perquè la xarxa de
toxicomanies no està... Sí, no és que hagi estat fusionada, és que
ha de ser a la xarxa de salut mental, i si no un ha de mirar
models de salut mental d’altres comunitats autònomes i veurà
que al model de Catalunya la xarxa de toxicomanies és una
xarxa de salut mental.

I després l’altra cita que jo volia anomenar, una mica en la
línia del que receptava la Mariona, és que el model de salut
mental sigui comunitari però que estigui en la comunitat, una
miqueta el mateix que deia na Maria del Mar... Creure’s que el
model sociosanitari és una cosa necessària per a la salut mental,
perquè si no, si el model sociosanitari no és suficient, llavors el
model sanitari hospitalari és el que ha de suplir, i això l’únic que
fa és augmentar els costos, disparar costos. Sens dubte model
d’atenció domiciliària, a nivell de costos també abarateix molt
més els costos. 

I després el que sí trobo a faltar i moltes vegades em
pregunto és que, jo fa deu anys que som aquí a Mallorca, i he
vist una sola campanya de salut mental, una, una només;
campanya de salut mental publicitària, que va ser una de la
depressió. Potser és que no m’hi he fixat i estava per unes altres
coses, però la veritat és que jo ho trobo a faltar molt, i la veritat
és que em fa molta enveja quan veig que hi ha altres malalties
com pot ser l’alzheimer que tenen una tirada a nivell social que
és molt major que la que té qualsevol malaltia de salut mental,
ja sigui perquè hi hagi polítics darrere, ja sigui perquè hi hagi un
interès perquè la població està envellint molt, etc., etc., perquè
està canviant el dibuix de la distribució a nivell generacional, o
sigui d’edat. Però sí que ho trobo a falta. M’agrada molt quan
diuen, quan va passar això fa relativament poc, Un baño por la
esclerosis múltiple; doncs a mi m’agradaria que es dutxessin per
l’esquizofrènia, per exemple, no fa falta que sigui..., i veure el
president i el conseller, o veure regidors, o parlamentaris, vaja,
no sé si hi eren alguns de vostès en aquest bany que feien, que
és com a molt publicitari, que se’n fan molt d’eco dins premsa...
Doncs jo trobo molt a faltar això. 

El dia 11 d’octubre és el dia mundial de la salut mental.
Vaja, m’han enviat un mail els meus companys de la UCR, de
la Unitat Comunitària de Rehabilitació, dient-me que els
familiars han organitzat una marxa per Inca. Idò jo dic “molt bé,
quina sort”. Quan llegeixo el diari moltes vegades veig que
conviden aquesta persona -sempre amb els esports, que em fa
molta ràbia, sembla mentida, tot el dia parlant de futbol-,
conviden la gent perquè li faci preguntes; doncs, carai!, a mi
també m’agradaria que, com a mínim, el dia mundial de la salut
mental es fes una miqueta més d’eco en els mitjans de
comunicació, i per part dels polítics o dels representants de la
població, de la societat, que es donés una miqueta més d’impuls,
ja no dic que es donés a conèixer, perquè la gent jo crec que sí
que coneix les malalties mentals; és més, els que les coneixen
intenten amagar-les al màxim, o siguin, intenten amagar que
ningú s’assabenti de res, i avui en dia, gràcies a Déu, amb
internet s’informen de tot. Però això sí que m’agradaria, i és la
meva segona gran proposta, que la salut mental realment sigui
de la comunitat, i això implica que la comunitat es mulli.

I això és tot, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, doctor, perquè crec que ha estat molt
interessant.



SALUT / Núm. 27 / 3 d'octubre del 2012 355

 

Ara passarem al torn de paraula dels grups. Per part del
Partit Socialista té la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda. Gràcies, doctora Adrover i doctor Recasens.
Nosaltres no tenim el temps que tenen vostès, per tant jo vaig
directament a les preguntes.

La doctora Adrover ha comentat que... salut i benestar social
dins una mateixa conselleria; el que no m’ha quedat clar és si
vostè ha notat qualque millora i, si l’ha notada, digui’m en què.

Una segona pregunta és que ha comentat el paper del
psicogeriàtric, i he entès que la gran majoria de persones que
estan ingressades en el psicogeriàtric podrien ser persones que
estiguessin en una unitat residencial que fins i tot no
necessàriament hauria de ser específica, sinó amb
característiques més generals. 

Volia saber la seva opinió respecte a Llei de dependència i
discapacitat intelAlectual, si creu que l’atén d’una manera
correcta o no. 

I després he entès que..., personalment crec que hem parlat
poc d’aspectes comunitaris de salut mental. Aquí crec que
tothom ha coincidit que hi ha una mancança de recursos en
l’àmbit comunitari, especialment centres de dies, unitats
comunitàries de rehabilitació, podríem discutir pisos tutelats o
supervisats que en termes econòmics són diferents, però bé. 

Després una altra sèrie de temes, no han comentat res
respecte de la necessitat o no d’una unitat, per exemple, de
patologia dual, que és un dels sectors professionals que ho
demanen. I, un dels temes que s’ha tocat és la integració o no de
l’atenció de drogodependències dins salut mental o dins altres
dispositius assistencials, perquè, bé, jo no estic d’acord amb el
que ha manifestat el Sr. Recasens, però bé, tenim un ventall de
qüestions, podem parlar de Projecte Home, que aquesta
comunitat autònoma es gasta milions i milions de pessetes en
Projecte Home, és una manera de donar assistència als
programes de drogoaddicció, per tant, també ho hem de ficar
aquí. Fins fa un temps depenia del consell insular, per exemple,
una part de l’assistència a drogodependències, després es passa
a atenció primària, però bé, sobretot m’agradaria per què
aquesta reafirmació que la salut mental és l’única que sap
resoldre aquests temes. Crec que unes són qüestions
organitzatives i unes altres són els tipus de professionals perquè
al Consell Insular de Mallorca hi havia professionals formats:
psicòlegs, infermeres, metges.

Per tant, si hem d’integrar-ho dins salut mental m’agradaria
que es posassin arguments, perquè crec que el ventall
assistencial és prou ample per no quedar-nos només amb un
raconet i deixar de banda tota la resta.

No han comentat, m’agradaria saber quina opinió tenen del
Centre coordinador  d’atenció primerenca, que fa més de dos
anys que funciona entre educació, salut i benestar social, com a
mínim a l’illa de Mallorca. Si pensen vostès que s’hauria de
cercar qualque formula administrativa tipus concertació de
serveis, això si tenen bona opinió de la prestació de serveis que

donen a entitats del tercer sector que, com a mínim jo som de
l’opinió que donen un servei que és adient en molts casos i que
l’administració hauria de cercar una manera de vincular-los amb
estabilitat i de forma correcta.

M’agradaria saber si tenen opinió de la posada en marxa de
l’Institut Balear de Salut Mental Infantojuvenil, no tant com a
nou recurs, que és important, però si que m’interessaria saber la
seva opinió com a nou concepte assistencial que és el realment
diferent, perquè s’ha comentat molt de passada l’atenció
domiciliària i he de dir que no conec cap psiquiatra públic que
hagi volgut anar a un domicili, excepte en els casos d’aquesta
unitat que ha sortit fora de la seva... ho dic després de més de
vint anys d’exercici professional en aquesta illa de Mallorca.
Vull dir, psiquiatres d’atenció primària, que sembla que no
agrada aquesta dependència orgànica, doncs sempre s’han negat
a fer avisos domiciliaris. Ho deix aquí. M’interessa la seva
valoració de l’Institut Balear de Salut Infantojuvenil perquè crec
que aporta un nou concepte assistencial, molt més ampli que no
com a un nou recurs.

Una vegada es parla de millorar eficiència, vostès ho han
comentat, però clar haurien d’intentar concretar qualque cosa
perquè es pot millorar eficiència amb els recursos humans que
tenim; canvis organitzatius; amb allò que es gasta salut mental
en fàrmacs, per exemple, que són molts de doblers, però molts;
les infraestructures que hi ha o les que siguin necessàries, i amb
els tipus de gestió que es puguin aplicar. Crec que les
dependències organitzatives tenen la seva importància,
probablement per als professionals no per a la població que ha
d’atendre. Ho dic perquè tot és discutible i tot és opinable, però
que al cap i a la fi que un professional depengui d’una part
d’una empresa o d’una altra part d’una empresa els usuaris ni se
n temen, vull dir, és un problema organitzatiu. Crec que el que
hauríem d’argumentar, si de cas, és per què pensam que és
millor un tipus d’organització que un altre.

Estic totalment d’acord que a l’any 2012  no té res a veure
la formació del professionals sanitaris actualment amb la de fa
deu anys, quinze anys o vint anys o els recursos. Evidentment
qui ha crescut dins Son Dureta i qui ara té el luxe de treballar
dins una infraestructura com Son Espases és com dir el día y la
noche perquè no té res a veure com a infraestructura.

Però sí que m’agradaria, perquè recursos humans n’hi ha
molts o n’hi ha pocs, depèn de com els distribuïm, però
especialment si hem de posar més recursos dins un àmbit
comunitari, primari, que no sigui hospitalari d’aguts, m’és igual,
no entraré a discutir la dependència orgànica, però sí hem de...
per exemple, la doctora Adrover, que té experiència personal
dins el Psiquiàtric, doncs bé, podríem parlar de l’eficiència i
dels recursos professionals dins el psiquiàtric respecte
probablement d’un professional que fa feina a un dispositiu
d’atenció primària o a una unitat de salut mental o dins un àmbit
més hospitalari.
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El doctor Recasens ha fet qualque referència a distribució de
recursos, clar, és una referència molt genèrica perquè
evidentment l’hospital de referència de la comunitat no ha de
tenir els mateixos recursos que un hospital comarcal, perquè tal
vegada podríem, fins i tot, fer comentaris sobre els hospitals
comarcals respecte d’altres tipus; però bé, són referència que
evidentment si volem una de les coses molt bé, que ha dit el
doctor Recasens, en un moment de recursos econòmics limitats,
si hem de parlar d’eficiència hem d’intentar concretar
determinades coses.

Crec que és important donar atenció en salut mental de
forma adequada, que de vegades hi ha dos professionals que
poden tenir competències, tant un com l’altre, per donar un
determinat nivell d’assistència i depèn on posem aquest recurs.
I tal vegada és com distribuïm tots aquests recursos perquè no
tota..., crec jo, és una opinió personal i professional, neurosi
d’ansietat o quadre depressiu no té perquè ser tractat
necessàriament per un psiquiatra, pot ser tractat per un altre
professional sanitari que té capacitació per fer aquest tipus de...,
i aquí hi fic una infermera que hagi fet una formació específica
o un metge de família que tengui formació específica, etc., per
tant si poguessin fer qualque referència de per on pensen que
podria millorar aquesta eficiència de recursos, ja ho he dit, tant
de recursos humans, com d’utilització de fàrmacs, com
d’infraestructures. Quan parlam d’infraestructures hem de
començar a dir si necessitam més infraestructures per a aguts o
ja anam servits i hem de prioritzar recursos extracomunitaris,
propis o concertats; hem de parlar de què hem de fer amb altres
illes que tenen menor nombre d’habitants i, per tant, sempre
queden més coixos de serveis i tal vegada també hem de
prioritzar o no prioritzar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup 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, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots. Gràcies a la
doctora Adrover i al doctor Recasens per la seva exposició. Ja
no són els primers que vénen a parlar-nos de temes de salut
mental sinó que hi ha hagut persones que els han precedit i totes
elles amb informació i amb experiència i, clar, les meves
preguntes i la meva intervenció ja anirà dirigida a què pensen
del que nosaltres, com a coalició política, defensarem a la
ponència, perquè al final d’aquesta ponència hem de presentar
un document com a Parlament, i aprofitar la seva experiència i
el seu coneixement per veure què pensen vostès d’aquest tema.

Nosaltres pensam que el model que s’implementa a la nostra
comunitat autònoma en temes de discapacitat podria ser vàlid
per al tema de persones amb problemes de salut mental. Vull
dir, una atenció sanitària que podríem dir normalitzada dins la
xarxa normalitzada de salut mental i després tot el que sigui
substitució de la llar temporal o definitiva, via habitatges
tutelats, via mini residències, via pisos o sigui recerca de feina,
etc., que ho fossin els serveis socials. No només pel tema del
cost, perquè efectivament és molt més costós un servei sanitari

que un servei residencial, sinó que també pel tema de la xarxa
i de la inclusió que ha fet. No és funció d’un psiquiatra trobar
una feina a una persona amb problemes de salut mental, d’un
treballador social tal vegada sí, i no sanitari en aquest cas. Per
tant, a nosaltres aquest model ens serveix, no perquè sigui calcat
sinó com a inici per poder millorar el tema comunitari de salut
mental que creim que és el que més manca en aquesta comunitat
autònoma. No sé si les ràtios de psiquiatres, d’infermera
psiquiatra, metges, etc., en temes d’aguts és suficient, però sí
estam segurs que el tema de comunitaris és absolutament
insuficient. Per tant, ens agradaria saber la seva opinió al
respecte.

En temes d’infantojuvenil, també si vostès haguessin de
prendre una decisió, perquè compartesc la valoració que ha fet
el doctor Recasens, vull dir que no és el mateix ser metge que
haver de gestionar un servei de salut, la realitat és la mateixa,
però la percepció és diferent; per tant, si vostès haguessin de
prendre una decisió en temps de crisi, com serà aquesta que
durarà més de dos anys, quines prioritats farien en aquests
moments en temes d’infantojuvenil? Perquè ha estat una
constant en tots els ponents que el tema infantojuvenil
necessitam accelerar-lo. Quin seria el recurs que vostès
considerarien prioritari per a la nostra comunitat autònoma?

Nosaltres pensam, però ens podem equivocar perquè no som
especialistes en aquest tema, que és el tema residencial, mini
residències. Nosaltres tenim moltes famílies que coneixem i que
es queixen que quan hi ha un problema d’haver de dur un alAlot
temporalment a una residència per diversos motius s’hagi de dur
a altres comunitats autònomes, perdent el contacte el menor que
necessita aquesta residència amb les famílies i no fent processos
d’adhesió terapèutica a la família o al menor dins la xarxa
comunitària o dins la seva xarxa de salut. Per tant, per a
nosaltres aquesta residència de caràcter temporal tendria una
certa urgència.

Compartim amb la Sra. Adrover la necessitat de tots els
temes psicogerontològic i psicogeriàtric, pensam que hi ha una
mancança important en temes d’atenció a les persones majors,
però com a metges, com a psiquiatres, com a psicòlegs, com a
treballadors socials, com a infermeres. Si des del ColAlegi de
Metges o des de la seva experiència personal i professional
poden tenir propostes o coneixement de com es podria millorar
a la nostra comunitat autònoma aquesta especialització cap el
colAlectiu de persones majors que cada vegada són més.

Aprofitant l’experiència de la Sra. Adrover en temes de
discapacitat, ens agradaria saber la seva opinió sobre la
necessitat d’una unitat de mitjana estada. És a dir, per la
informació que nosaltres tenim el problema que moltes vegades
hi ha amb persones amb discapacitat i que tenen problemes de
salut mental, sobretot si hi ha expressió d’agressivitat o
dificultats d’aquestes característiques, és que quan es
descompensen van a un servei d’aguts, estan deu, quinze dies,
no hi ha un treball suficient de contenció, o la paraula que
vostès considerin, i que després, la tornada a l’habitatge tutelat
o a la residència genera molts temors, genera de vegades fins i
tot disfuncions dins el grup de l’habitatge tutelat o de la
residència. Si aquesta problemàtica que ha detectat el colAlectiu
de persones amb discapacitat es podria resoldre amb algun
recurs de mitjana estada que no fos només una atenció de quinze
dies, deu dies a l’hospital de Son Espases o una altra atenció.
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També vostès han comentat la importància d’atenció
centrada en les persones, si això suposaria un augment de la
ràtio de professionals; perquè, com vostè ha dit, han de tenir
també la garantia de la seguretat del treballador, si aquesta
atenció centrada en les persones suposaria tal vegada una
apujada de ràtios de professionals, no tal vegada de psiquiatres,
però sí més en atenció directa, auxiliars de clínica, auxiliars,
infermers, etc.

Per les paraules del doctor Recasens, he intuït que han
detectat un augment de la demanda d’atenció psiquiàtrica
lligada a la crisi. Si ens volgués explicar una mica quin és el
tipus de perfil d’usuari, si és més jove, si és més major, si és
dona, si és home, és a dir, quin perfil ha detectat vostè en aquest
augment de demanda.

Després també han comentat la necessitat d’equiparar
recursos comunitaris amb la relació poblacional. A la nostra
comunitat autònoma tenim un problema que és el territori, tenim
Eivissa, tenim Menorca, tenim Formentera, tenim Mallorca, on
les comarques no són les mateixes poblacionalment, no és el
mateix la Tramuntana que la part del centre de Mallorca ni la
part costanera, i, per tant, quines serien els serveis mínims que
vostès considerarien imprescindibles per a les unitats
territorials. M’agradaria, el temps és limitat, que no fos tan
centrat en temes d’aguts sinó comunitaris, què consideren vostès
que seria comunitari?

En principi si em poguessin aclarir aquests temes o
compaginar aquests temes.

Ah! I després dir a la Sra. Adrover que nosaltres no
coincidim amb vostè que la intervenció de les dues conselleries
en una mateixa conselleria fos una oportunitat, nosaltres pensam
tot el contrari, i ens agradaria que constàs això, que no el fet que
s’ajuntin dues àrees com serveis socials i sanitat no dóna
garanties que s’avanci, de fet la demostració ha estat que fins
ara s’havien augmentat les places en persones amb discapacitat
i l’any 2011 no es varen augmentar, l’any 2012 no es varen
augmentar i el conseller ja ha anunciat que l’any 2013 no
s’anuncia. Pens que, com que jo venc dels serveis socials,
m’agraden els serveis socials, reclam sempre que hi hagi una
persona en el Consell de Govern que defensi els serveis socials
perquè sinó s’ho menja la sanitat que és vaixell immens i molt
costós i que sempre hi ha d’haver algú defensant en el Consell
de Govern els serveis socials, específicament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Té el torn de paraula pel Grup
Parlamentari Popular la Sra. Margalida Duran, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, agrair a la
Sra. Adrover i al Sr. Recasens que hagin vengut, m’han agradat
molt les seves intervencions, crec que han estat molt
clarificadores.

Els han demanat moltes qüestions els altres partits polítics,
jo intentaré puntualitzar una miqueta.

Començaré pel final de la Sra. Santiago, la Sra. Adrover ha
comentat que vostè va considerar que era una gran notícia quan
va saber que la conselleria doncs... jo voldria saber la seva
opinió a veure si realment considera..., perquè nosaltres
consideram que realment sí que hi ha una persona asseguda al
Consell de Govern que mira per les dues àrees i que en aquest
cas és el conseller de Sanitat i d’Afers Socials que mira per les
dues àrees, i consideram que si hi ha una manera de tenir una
visió global, d’acord que a priori es va fer en principi per un
tema de recursos, però de la seva experiència a veure què
considera, què ens pot dir.

Quant a la unitat residencial, com que ja han vengut
diferents professionals, clar, hi ha una sèrie de línies que són
coincidents, vull dir, hi ha com una manca, pareix que hi ha una
manca o bé d’habitatges o de pisos tutelats o de places
residencials que aquesta manca d’aquest tipus d’habitatges fa
que tal vegada queda, està suplerta per més hospitalitzacions o
que hi ha hospitalitzacions més llargues per mor que després
falten uns espais de transició on la gent pugui estar-hi i es pugui
recuperar.

Bé, vostè ha dit que hi ha grans professionals, el tema del
pla estratègic. M’ha quedat clar que aquesta especialització té
molt a veure amb professionals i amb espais. Vostè ha remarcat
que troba que ha d’estar centrat més en les persones i ha posat
un exemple clar, que moltes vegades va bé un espai i no està
preparat o dissenyat per a una problemàtica específica que pot
fer que tal vegada ... Quina manera considera vostè que seria la
millor per adaptar aquests espais a les necessitats reals d’aquests
pacients o malalts?

Quant al tema dels ingressos, vostè ha dit que un 20% dels
casos ocupen 60 places, a veure com ... Evidentment no quant
a quantitat, sinó de quina manera.

Això, un poc, si els serveis de qualitat vostè diu que han de
ser reals i tal, l’equip mèdic, les instalAlacions, els professionals
qualificats. Tothom que ha vengut diu que el personal ha d’estar
qualificat, fins i tot gent que ha participat considera que hi
hauria d’haver cursos de formació dins les escoles, després dins
atenció primària per a la detecció precoç dels casos, per allò que
és la prevenció, que no es té molt en compte el tema de la
prevenció, a veure si vostès consideren ..., perquè per una banda
he vist el Sr. Recasens deia que la salut mental en lloc de tocar-
se més la part especialitzada, també es du part d’atenció
primària. I en canvi hem tengut gent que considera que hi ha
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d’haver cursos de formació dins atenció primària perquè els
metges d’atenció primària puguin detectar un possible cas,
desviar-lo..., més de cara a allò que és la detecció precoç de
malalties de salut mental.

Quant als recursos que ha dit el Sr. Recasens, clar, fent un
repàs a la seva experiència de tots aquests anys, si vostè ja
considera que ha estat un pas important canviar d’un espai com
era Son Dureta, allà on no hi havia llum a ara, l’altre bot quan
ja hem aconseguit que els espais es vagin adaptant i tenir millors
instalAlacions i millors recursos, quines serien un poc les
mancances, ja tenim els llits, tenim els espais, un poc de cara al
malalt, a allò que és el seguiment del malalt, a veure què
considera vostè.

Un tema..., aquest tema de la crisi, clar, una cosa és el tema
de la salut mental i de les malalties greus, podríem dir
esquizofrènia, depressions greus, temes greus, i un altre, vostè
ha dit que per exemple amb la crisi, tal vegada la no tolerància
al patiment fa que més gent del que seria normal..., o de quina
manera ha afectat la crisi i que gent recorri als professionals
psiquiàtrics, quan tal vegada no és directament una malaltia
psiquiàtrica, o sí, o és una depressió, un poc a diferenciar això,
perquè hi pot haver gent que vagi dirigida a psiquiatria, quan tal
vegada no tendria per què.

Quant al diagnòstic precoç, és un tema que a nosaltres ens
interessa molt, tant en infantojuvenil, com en adults. De vegades
pareix que hi ha malalts que no es detecten.

Quant a vostè ha dit del tema de campanyes, que troba a
faltar campanyes. L’altre dia varen venir aquí unes federacions
de familiars de salut mental, va venir una senyora i deia que fa
20, 25 anys la malaltia mental s’amagava, eren familiars que
varen venir i ens varen explicar que ha costat molt donar a
conèixer la malaltia mental i rompre barreres i que ara avui dia
ja no passa, hi ha més coneixement, però sí ens trobam que
encara pareix que s’intenta amagar o donar un impuls a això.

Després veig que la resta ja ha estat tocat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. En torn de paraula..., si volen ho
poden fer en el mateix ordre, pot començar la Sra. Maria del
Mar Adrover.

LA SRA. VICESECRETÀRIA DEL COLALEGI DE
METGES (Sra. Maria del Mar Adrover i Amengual):

Moltes gràcies per les preguntes. He intentat anotar-les totes,
no puc assegurar que les pugui respondre totes. Començaré en
l’odre en què les han fet. N’agruparé un parell perquè han estat
comunes de tots dos o de tots tres grups parlamentaris.

Unió de conselleries. He dit que per a mi va ser una gran
notícia el fet que diguessin que s’unirien, no pel fet de...,
simplement per un fet molt teòric, perquè teòricament per
l’experiència de la meva feina a salut mental, a discapacitat
intelAlectual, hi havia aquesta lluita de recursos, del que pertany
a sanitat i del que pertany a serveis socials. I com molt bé ha dit
Carles, hi ha coses que són totalment diferenciades. Però hi ha
moltes vegades que es donen situacions totalment paradoxals,
moltes, a més, no són excepcions, hi ha moltes vegades que es
donen unes situacions molt paradoxals que ja hem parlat aquí,
que són que una persona ..., s’ha parlat de 10-15 dies d’un
ingrés, 10-15 dies un ingrés a una unitat d’aguts és teòricament
el temps que s’hi ha d’estar, des d’un punt de vista de salut
mental no té cap sentit un ingrés de 10-15 dies perquè és el
temps que comença a ser efectiva la medicació, no parl
d’efectes selectius, sinó d’efectes terapèutics, perquè això és un
altre tema.

Però bé, parlam que una d’aquestes places que teòricament
s’ha d’ocupar 10-15 dies, està ocupada mesos. Per tant, la meva
idea teòrica era, si estam parlant, si allò que és Conselleria
d’Afers Socials i Conselleria de Salut parla, diran que això és
impossible que passi, és impossible, cream una plaça de mitjana
estada o residencial per a aquella persona que ja no ha d’estar a
una unitat d’aguts. He notat milloria des que es va unir,
justament s’ha donat en la conjuntura de la crisi, jo crec i per
tant, la meva experiència és que se va tancar el projecte d’unitat
per a persones amb discapacitat que estava en marxa. La meva
experiència és que no s’ha posat res en marxa i la meva
experiència és que continuam tenint totes aquestes places
bloquejades. No ho he dit en el sentit de dir hi ha hagut una
milloria, he pensat que teòricament hauria de solucionar
aquestes lluites, d’acord?

Psicogeriàtric. No m’atreviria a parlar de la feina d’un
company meu i estic segura que el coordinador del
psicogeriàtric els ho podria explicar millor que jo. Però sí que
és absurd, quan jo me’n vaig anar del psiquiàtric, no voldria
equivocar-me, però crec que hi ha 60 -tal vegada algú d’aquí ho
sap més-, però 60 usuaris, no vull dir ni pacients, perquè tothom
té raó en això, dins una unitat de psicogeriatria. Per molt que un
professional sigui magnífic, per molt que una coordinació sigui
magnífica, no. D’acord? Si podrien estar a un altre lloc, jo crec
que això millor que ho demanassin a la persona que ho
coordina, però sí que és cert que a salut mental i tercera edat hi
ha patologies molt importants, però és absurd tractar-les dins
una unitat de 60 usuaris.

No he dit abans que per la meva experiència i formació com
a psiquiatra ha estat fora d’Espanya, tal vegada tenc una situació
una mica esbiaixada i per exemple de psicogeriatria sí que tenc
una visió diferent dels serveis que jo conec.

Llei de dependència i discapacitat, que és una de les
preguntes. A veure, en principi la Llei de dependència va venir
com un alè, dic discapacitat en general, no parl de discapacitat
intelAlectual, retard mental per a la gent que tal vegada no estigui
familiaritzada en el terme. En principi v avenir com un alè
perquè pareixia que els recursos s’havien d’equiparar més, però
sí que és cert, sense conèixer-ho amb profunditat, que hi ha
moltes discrepàncies, hi ha llocs on..., d’això sí que puc donar
un punt de vista més de ColAlegi de Metges, quan ens reunim a
nivell més ..., que tots els colAlegis de metges ens reunim, veim
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que hi ha comunitats autònomes on no s’ha posat o on hi ha un
gran nivell burocràtic, que l’únic que ha fet ha estat generar més
burocràcia i veim que n’hi ha d’altres on està molt més agilitat.
No puc comentar molt més damunt això. Tal vegada veig que
els recursos que han tengut ara famílies amb la crisi..., és com
a difícil dir..., hi ha famílies que viuen de lleis de dependència
d’una persona amb discapacitat.

Les places comunitàries. El Sr. Thomàs ha parlat més de
centres de dia, unitat de rehabilitació. Sobre això el Dr.
Recasens pot opinar més. Jo parlava més de places residencials,
no parlava tant de centres de dia. La veritat és que tal vegada el
Dr. Recasens pot opinar més, jo podria opinar de centres de dia
per a persones amb discapacitat intelAlectual. Places residencials
en falten moltes, moltes, moltes, moltes! No ho puc acabar de
dir. I places residencials no és una residència allà on posarem 40
persones o 50. Estam parlant d’unitats, tal vegada dins una
mateixa banda estructuralment, fer mòduls més petits, no ho sé.
Però qualitat, per favor!

Patologia dual. Supòs que el Sr. Thomàs quan parla de
patologia dual està parlant de drogodependències i salut mental.
Patologia dual és molt més ample que això. Patologia dual
també és salut mental i discapacitat intelAlectual. A veure, jo
entenc els dos arguments, per què drogodependència és
especialitat o per què drogodependències no és especialitzat. Jo
he fet feina dins un CAD, precisament no és que pretengui
contar la meva experiència personal, però perquè des que vaig
tornar de la meva especialització a fora, m’he trobat en una
situació totalment personal i que ha fet que hagi tengut
l’oportunitat, ho vaig així, puc veure la part negativa, però sí
que he tengut l’oportunitat de fer feina a diverses bandes i una
cosa que no he dit ha estat que vaig fer feina a un Centre
d’Atenció a Drogodependències. O sigui que he estat part de la
xarxa que no és salut mental, però que tracta
drogodependències. Jo sí que estic a favor que estigui
especialitzat i per què?, perquè la patologia dual, com el Sr.
Thomàs diu, crec per allò que ha explicat, a drogodependències
hi ha molta part de salut mental, hi ha moltíssima part de
persones que pateixen una drogodependència que té una (...)
important amb altres malalties mentals i moltes vegades són
greus. 

Aquí tal vegada podríem contestar una mica la pregunta de
la despesa farmacèutica. No sé quina és, puc imaginar-me que
és caríssima. Crec que si la drogodependència estigués més
especialitzada deixaríem de donar fàrmacs que no hi ha cap
evidència pels quals es tracten patologies de drogodependència.
A vegades estar molt especialitzat en una cosa, vol dir que
coneixes millor les evidències i vol dir que tal vegades
mediques menys, d’acord? Una altra cosa de la despesa
farmacèutica, tornaré a ser molt crítica aquí i tal vegada un mica
controvertida, però bé, tenc l’oportunitat, crec que si la formació
continuada fos accessible a tots els professionals, baixaria la
despesa de fàrmacs. No puc ser més clara.

Centres coordinadors, atenció primerenca. Jo això ho conec
una mica, però ho conec una mica de rebot, no ho conec perquè
jo hi hagi fet feina personalment. El tercer sector em pareix que
és molt necessari, crec que està fent molt bona feina, crec que
s’ha de polir molt, també per qüestió de formació i que sí, que
s’hauria de poder fer..., si cada sector té una cosa i cada sector
ha de..., salut mental per a salut mental, serveis socials per a
serveis socials, però necessitam un lligam, necessitam una
coordinació i amb tot això coordinat, vaja, la feina es treu. 

IBSMIA, tal vegada és el que coneix el Dr. Thomàs, com a
psiquiatre de la sanitat pública, sí sé de gent que va a cases, tal
vegada no és la gran majoria, però l’atenció comunitària no
només és anar a casa de qualcú, de vegades la casa d’algú és un
centre residencial, és un pis tutelat, és enmig del carrer.
M’encanta, quan he parlat que creia com a servei nou, IBSMIA
era un servei que donava moltíssima qualitat, no em referia tant
a nou, perquè abans s’estava fent, sinó a tot l’enfocament que es
dóna i també comunitari, crec que sí que s’hauria de generalitzar
més.

Aquí també ho uniré amb allò que ha dit la Sra. Santiago,
d’una unitat per a nins residencial. És que aquí m’ha confós una
mica, no sabia si es referia únicament a nins amb problemes de
salut mental o si també es referia a discapacitat intelAlectual.
Només a nins?, d’acord. Vegem, per a mi és un tema molt
delicat això, costa molt veure que a un nin amb un problema de
salut mental se l’ha de treure de ca seva. Costa molt entendre-
ho, és molt important el diagnòstic precoç, totalment d’acord,
però costa molt de deslligar-ho de famílies desestructurades.
Atenció, no estic generalitzant en absolut, eh?, en absolut. Però
tal vegada de vegades és adequat treure’ls del seu lloc natural
d’habitatge i això també és el mateix per a discapacitats. També
tenim gent amb discapacitats que han estat tres mesos a Màlaga,
és un desastre, és un desastre, simplement fer així, tapar el
problema. Tal vegada sí que surt més barat, no ho sé, no en tenc
ni idea. No som jo la persona que ha de dir si és necessari o no,
però no hauríem de treure la gent dels seus entorns naturals.
Fins i tot treure una persona d’un entorn natural, d’un poble,
d’una ciutat a un altre poble, moltes vegades és molt difícil, de
vegades fins i tot això és difícil, d’acord?

Millora d’eficiència. Aquí ens podríem estendre ..., recursos
humans, fàrmacs, infraestructures, professionals, ... Jo supòs
que altres persones han parlat molt de tot això. Ho uniré amb
una pregunta que m’ha fet també la Sra. Santiago, de si això
suposaria una millora de ràtios. Aquesta pregunta crec que és
una arma que té dues respostes. Millores de ràtios sempre són
benvingudes evidentment. Si poguéssim tenir en segons quins
casos unes ràtios molt més elevades no faríem segons quines
coses, es vol pensar que no faríem segons quines coses. La
persona que els he dit que ara estava ingressada a la unitat de
Son Espases, si tal vegada tenguéssim una estructura i unes
ràtios diferents, amb una formació correcta, tal vegada la
podríem tenir a Son Tugores. Les ràtios sempre és una discussió
i sobretot si ho comparam per exemple del sistema que jo vénc
que és un sistema d’un país diferent, del Regne Unit, és que no
entenc com aquí amb les ràtios que tenim podem fer fins i tot el
que feim. Feim molt, d’acord?, però, bé, això és un tema
diferent.
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Però també té la resposta de no, no estic parlant de millorar
ràtios, estam parlant de la unitat més centrada en la persona. Jo
a l’Hospital Psiquiàtric tenia unes ràtios millors que el que tenc
a Son Tugores o a Son Llebre o a altres bandes. No, estam
parlant d’una altra cosa.

De fàrmacs ja he fet un comentari. Infraestructures, estic
d’acord amb el doctor Recasens que s’ha millorat a Son
Espases, a Inca, a nivell d’unitats d’aguts, en estructura, però
encara així i tot crec que s’ha de pensar en unitat hospitalària -
fins i tot jo avui matí he estat a Son Espases-, pensar més com
han de ser aquestes estructures per a aquestes persones, no tant
de defensa del professional. Em va cridar molt l’atenció el
primer any que vaig estar en el psiquiàtric, que fan una paella un
dia a l’any, crec que fan una paella a Lluc, i tots aquells malalts
que sempre..., no te acerques porque es peligroso, van a la
paella a Lluc. És una anècdota, per favor, i sé que no s’han de
treure les coses de context, però tots aquests malalts, que de
qualque manera no els podem deixar sortir, van a fer la paella
a Lluc i s’ho passen fantàsticament, i rarament hi ha un
problema. ¿Cómo es que se portan tan bien aquí? Normalitzar
espais. Moltes vegades és molt difícil, però sí que les estructures
s’han de pensar d’una manera, pensades, centrades en la
persona. És vera que a unitat hospitalària és més difícil, però ja
a altres unitats.

Necessitam més places d’aguts? Potser això el doctor
Recasens ho podrà dir més, però jo crec que el que necessitam
són més places de mitja estada i més residencials per
desbloquejar -una altra vegada tornam al tema- per desbloquejar
les unitats d’aguts, que moltes vegades es bloquegen o que
moltes vegades tenen ingressos que no necessàriament són
apropiats o adequats.

A atenció primària tractar salut mental. Crec que atenció
primària hauria de ser totalment capaç de tractar patologies
depressives, patologies..., segons quin trastorns que no fossin
complicats, d’acord? Infermeria. Molt de respecte cap a
infermeria; potser no parlaria tant de tractament directe, perquè
és evident que depèn de quina patologia estiguem parlant, però
potser a depressions menors sí que n’hi pot haver, i dic menors
perquè ens entenguem, no seria un terme que utilitzaria jo a
nivell professional. Sí que potser hi haurà una evidència que cert
tipus d’intervenció serà efectiva, però sí que necessites un altre
tipus d’intervenció, i aquí sí que ja parlam més de fàrmacs quan
parlam de segons quines patologies. De fet jo crec que seria una
descàrrega; ara sí, que tota aquella cosa que es complicàs crec
que ha d’anar directa a salut mental, perquè és que si no, a més,
es pot embullar tant el tractament... Jo tenc un dia que faig
consulta privada i poden arribar coses que s’han complicat molt,
així que jo crec que, al contrari, no ens hauríem de defensar que
atenció primària no pot amb les... No, evidentment, que hauria
de poder, però, bé, potser en Carles té una altra opinió. Jo crec
que salut mental hauria de ser..., al contrari, hauríem de poder
tenir el luxe de tenir clíniques que no s’haguessin de veure vint
persones en un horabaixa sinó que en poguessis veure quatre,
però que poguessin fer una bona intervenció i que fossin aquells
casos que són complicats de veres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que hauria d’anar abreujant perquè...

LA SRA. VICESECRETÀRIA DEL COLALEGI DE
METGES (Sra. Maria del Mar Adrover i Amengual):

Estic que estic repassant la llista perquè... El model de
discapacitat jo potser diferesc una miqueta de la Sra. Santiago.
Crec que està molt desenvolupat i crec que s’han fet coses
fantàstiques, però crec que hi ha una part -i potser ve de la meva
tasca professional, que és salut mental amb discapacitat
intelAlectual-, hi ha una mancança tan gran aquí..., sí, d’acord?,
però sí que en altres aspectes crec que sí.

IBSMIA ja n’hem parlat. Psicogeriàtric, també. Discapacitat
intelAlectual, unitat de mitja estada, crec no només que és
necessària sinó que hauria de ser imperatiu; si no, si qualcú de
vostès vol anar quan hi hagi un ingrés d’una persona amb
discapacitat a qualsevol de les unitats ho entendrà, és un peix
fora de l’aigua i se’ls bloquegen llits, perquè fins que no passen
els diré quin és el recorregut: comencen a una entitat que potser
no està tan especialitzada en alteracions de conducta; aquella
entitat no els pot tornar per moltes coses, no els volen o no
poden tornar allà; fins que no es troba una plaça amb nosaltres
-dic nosaltres perquè realment és Son Tugores- aquella persona
queda penjada a una unitat d’aguts. És absurd.

Atenció centrada en la persona ja ho he contestat. Serveis
mínims, unitats territorials, és vera que sempre tenim la
tendència a parlar de Mallorca; ens hem de fixar en les altres
illes. Aquí només podria comentar el tema de discapacitat; trob
una barbaritat que persones amb alteracions de conducta i
problemes de salut mental hagin de venir aquí, si es pot per
recursos. No ho sé, crec que no hauria de ser tan difícil, crec que
a vegades no parlam tant del lloc perfecte sinó que hi hagi la
motivació per..., un problema ho és pertot, ho és aquí i ho serà
allà i ho serà allà deçà.

Passant a Margalida Duran, bé, és que ja he contestat moltes
preguntes, però la Conselleria de Sanitat crec que ho he
contestat. Les places residencials, també. Allò de..., és que crec
que les he contestades totes. Prevenció i detecció precoç; sí, sí,
sí, en majúscules, però jo no em perdria en els detalls tècnics,
crec que primer hem de millorar les bases. Atenció primària ja
ho he contestat. Crec que no hi ha...

Perdonau, he intentat contestar-ho tot però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara donarem pas al Sr. Recasens.

EL SR. METGE PSIQUIATRE (Carles Recasens i
Laguarda):

Jo he agrupat una miqueta les preguntes en sis o set temes.
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El primer és, que l’han comentat diverses persones de
vostès, és el tema de drogodependències, unitat de patologia
dual. Està molt lligat el problema de toxicomanies i la patologia
mental, si un intenta o un no ho concep com dos conceptes
diferents. Sembla que el noi que consumeix cànnabis i el noi
que té un episodi maníac, doncs la mania la de tractar el
psiquiatre i el problema de cànnabis l’ha de tractar el metge
actualment del CAD, o del Projecte Home, o d’on sigui. La
realitat és que ens estem passant la pilota els uns als altres, i
això és el que fem, perquè els psiquiatres fins ara no perceben
les drogodependències com una competència, sinó que diuen,
bé, hi ha els metges del CAD, més o menys formats, hi confio
més o menys, però és la seva responsabilitat, amb la qual cosa...
Estic parlant del xavalet de 18 anys o de la persona de 25 anys
amb problema de cànnabis, ja no estic parlant del típic ionqui,
del problema d’heroïna, del problema de cocaïna, tot això, sinó
que estic parlant del noi jove.

M’agradaria puntualitzar que..., no sabria dir un tant per cent
concret, però estic convençut que podria fins i tot amollar-me i
dir que més del 50%, i no m’estranyaria que fos fins al 80% dels
nous malalts mentals -estic parlant de gent jove- són
consumidors d’algun tipus de substància. Estic parlant de
cocaïna, cànnabis, alcohol; no falta que sigui heroïna, ni que
siguin grans drogoaddictes, sinó aquests nous toxicòmans que
estan mig acceptats per la societat, que al final són els més
perillosos, més perillosos per a ells mateixos, perquè els
enganxa en una època de la seva vida que des del meu punt de
vista és crucial, i no se n’adonen del preu que paguen de fumar-
se el porret amb els amics, o per consumir quantitats... bestials
d’alcohol els caps de setmana, de prendre’s tota una botella del
que sigui, ja sigui rom, ja sigui ginebra, el que sigui, amb un
patró de consum que no té res a veure amb el patró de consum
que tots coneixem, de la persona que el matí beu..., que tothom
identifica com l’alcohòlic. Sembla que el jove que pren i que
se’n va de marxa i es pren en una nit tota una botella de
l’alcohol que sigui, doncs sembla que..., bé, no és normal però,
bé, ja se li passarà, com si això fos una cosa passatgera i
esperem que tot això no repercuteixi o que no tingui unes
conseqüències molt greus.

Salut mental i drogodependències van lligades, i això és el
que jo crec i hi crec d’aquesta manera. Jo fa deu anys, i he estat
el primer, que he rebutjat el malalt toxicòman probablement
més per un tema personal meu, o per desconeixença, o perquè
no sabia com manejar-lo, o perquè és un tipus de persones que
et generen tota una sèrie de malestar i d’impotència, o estàs
tractant una persones que moltes vegades està en una situació
d’exclusió social. Són malalts que no són agradables, no són
malalts macos, que és el malalt agraït, el malalt complidor; no,
és tot el contrari, i així com la medicina i la societat s’han
encarregat també que ho duguessin altres persones, altres
professionals, en aquest cas hem tingut la sort que hi ha hagut
Projecte Home, no sé si és una associació, o una fundació o el
que sigui, que ha acollit totes aquestes persones amb una
necessitat que és bàrbara, i tenim sort, sens dubte, que existeix
Projecte Home. És més, crec que tots els professionals de salut
mental coneixem Projecte Home, sabem de Projecte Home,
sabem que existeix, i derivem contínuament molts de malalts a
Projecte Home.

Necessitat d’unitat de patologia dual. Això ja fa molts
d’anys que en sento parlar. En sentia parlar a Miguel
Echevarría, fa quatre anys que en sento parlar a l’actual
coordinador autonòmic, Joan Salvà, i tothom hi està molt
d’acord; hi ha un llit testimonial a Son Espases, entenc jo que
perquè es pugui dir que sí, que hi ha una unitat de
desintoxicació, quan és un llit, quan la demanda és molt més
alta, amb la qual cosa des del meu punt de vista i la meva opinió
és que és molt necessària una unitat de patologia dual. El perquè
la drogodependència hauria d’estar dins salut mental és una cosa
tan senzilla com que es beneficiaria de l’estructura actual de
salut mental, que des del meu punt de vista, tal i com està
estructurada, està estructurada d’una forma adequada, per àrees,
amb les seves herències, amb la gran part del personal que
depèn d’especialitzada, amb una estructura més o manco
piramidal, del cap de serveis, responsables..., i simplement
beneficiar-se d’això que ja està creat.

I quant a drogodependències, això. 

Després de l’IBSMIA, a part que amb el responsable, en
Jaume Morell, som molt bons amics, jo la veritat és que estic
molt sorprès del projecte de l’IBSMIA com a institut. Jo sé que
en Jaume Morell ha hagut de lluitar molt i segueix lluitant molt,
crec que un dels èxits de l’IBSMIA és gràcies a ells i gràcies al
fet que es va creure en una gerència única de tot el personal que
estigui adscrit a l’IBSMIA; tothom depèn de Son Espases, amb
la qual cosa és molt més fàcil. El Jaume va estar..., tenia vuit
interlocutors diferents, la qual cosa era un caos absolut, perquè
quan arribava a un acord amb un després amb l’altre no, i tot
això ho paralitzava i ho alentia molt. Un dels èxits també de
l’IBSMIA des del meu punt de vista és que promouen
tractaments basats en l’evidència; que promouen programes de
la detecció precoç, es treballa molt amb les escoles. I quant al
tema de la residència de caràcter temporal jo la veritat és que jo
desconec; sé que el Jaume feia visites a centres de menors, no?,
però que ara s’han deixat de fer per la manca d’un professional,
i entenc jo que quan hi ha aquesta manca d’aquest professional
no es pot continuar fent el mateix, i em sembla que, fins on jo
sé, on s’ha retallat a nivell assistencial és poder acudir al centre
de menors en lloc que el menor vagi a les consultes, que és molt
més complicat.

Després, quant a l’atenció domiciliària comunitària, jo estic
convençut que l’evolució de l’atenció en salut mental, així com
venim d’un sistema més tipus gueto, tots tancats en un
psiquiàtric, els murs de dos metres per no dir de deu metres, que
no es vegi res del que passa allà dins, així com hem estat
capaços de rompre això i sortir a la comunitat i sortir als
hospitals generals, jo crec que l’atenció domiciliària i la
implicació a nivell comunitari és qüestió de temps, és qüestió de
temps, que ens ho creguem, que els mateixos esforços que es
van fer per la reforma psiquiàtrica que no es deixin de fer, i crec
que és qüestió de temps que el psiquiatre sens dubte vagi al
domicili; hi ha dos equips del que nosaltres diem els ESAC,
l’equip assertiu comunitari, que són equips formats per un
psiquiatre, una infermera i una treballadora social, no sé si al
final és mig psiquiatre, mitja infermera i una treballadora social,
que sí que es desplaces a domicilis, bars, bancs d’una plaça, per
trobar el pacient, per parlar amb el pacient, amb la qual cosa sí
que és veritat que s’està molt millor darrere d’una taula, assegut
tu a la teva cadira i que et venguin els pacients, però jo crec que
aquest model està canviant. 
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Els psiquiatres ja no som el que eren abans; el metge ja no
és el que era abans, el metge abans era un semidéu, que el que
deia el metge anava a missa i punt, i ara no, ara el metge diu i el
pacient qüestiona o diu que no, que no vol, amb la qual cosa
entenc jo que també el model de metge ha de canviar, i el model
de psiquiatre ha de canviar, i el psiquiatre, així com abans tots
els psiquiatres utilitzaven taula, jo per exemple no utilitzo taula,
perquè... Jo som responsable, jo veig pacients, i aquest matí he
estat tot el matí veient pacients, i no utilitzo taula, una cosa que
abans un metge, i si un va al metge, sobretot privat, idò tendrà
la seva taula, si pot ser com més ferma o com de més qualitat
millor. Jo crec que això al psiquiatre, com a metge amb una
sensibilitat especial o amb un to més humà, des del meu punt de
vista més que altres especialitats més quirúrgiques, jo crec que
no li costarà tant aixecar-se de la seva taula, de la seva cadira,
perdó, i sortir al carrer. Perquè un dels problemes que tenim és
que els pacients no ens vénen, que els pacients no es prenen la
medicació, que els pacients, quan estan greus, ens els duen la
policia i el 061, amb la qual cosa sí que és veritat que hi ha
aquesta intenció i hi ha aquesta bona voluntat que es creïn
aquests equips assertius comunitaris, que són els psiquiatres
que..., psiquiatres, infermeres i treballadors socials, que surtin
a buscar els pacients, que surtin i es desplacin als domicilis. Jo
crec que és qüestió de temps, que és qüestió no sé si d’un any,
de cinc, de deu, però que en un futur serà una realitat.

Després, quant a la demanda sobretot en època de crisi,
l’altre dia m’estava llegint l’estratègia de salut mental a nivell
nacional, l’estratègia de salut mental 2009-2013, o 2015, no ho
sé, i ho deia ben clar: en època de crisi augmenta el nombre de
suïcidis, augmenten o empitjoren els problemes relacionats amb
el consum d’alcohol, i augmenta la depressió. Hem de saber que
partim de la base que les estadístiques són..., són aterridores,
que suposo que això en Joan Salvà en va parlar, en som
conscient perquè ahir vaig estar parlant amb ell i em va mostrar
una miqueta la presentació que us va fer. Pensar que un 30% de
la població al llarg de la seva vida estarà afectada per alguna
problemàtica de salut mental, és que no hi ha cap altra malaltia,
ni la diabetis ni res, o sigui... I això en un futur, les previsions
que hi ha de salut en els pròxims anys fins a l’any 2020, per
l’OMS i tot, els problemes de drogodependència, en concret
l’alcoholisme i la depressió, són unes de les malalties més
prevalents a nivell mundial, amb un cost més elevat a nivell
mundial, per la qual cosa crec que s’hi hauria de fer una reflexió
i veure si val la pena invertir-hi, no sé si invertir diners o més
esforços.

Quant a dispositius comunitaris imprescindibles, en Joan
Salvà vos va posar una diapositiva on hi havia tots els
dispositius que tenim per àrea, d’hospitalització, hospital de dia;
a nivell comunitari hi ha les unitats de salut mental, que és la
típica consulta, com si fos un centre de salut, atenció
ambulatòria i després hi ha les unitats comunitàries de
rehabilitació que és on fan programes de rehabilitació per a
pacients afectats d’un trastorn mental greu. Després hi ha els
centres de dia que no existeixen a totes les comarques. Després
hi ha els programes de SAC que no existeixen a totes les
comarques i després els pisos tutelats, residencial, bé, que depèn
de la comarca n’hi ha més o n’hi ha menys. Aquí sí que és
veritat que hem d’agrair a les diferents associacions, com per
exemple l’Associació Girasol, que sí és veritat que és una
associació que aposta molt per la salut mental, des de treballs
protegits, fins i tot ara estan en un projecte de pisos tutelats amb

un cost elevat, però que a causa de la crisi actual i a causa que
el que rep de subvencions ha disminuït o són les que són, doncs
no els queda més remei que l’usuari o els familiars s’han de fer
càrrec de part d’aquest cost.

Una cosa que, des del meu punt de vista, bé, des del meu
punt de vista és molt beneficiós que un sigui conscient del que
costa el servei que es dóna, amb la qual cosa estic convençut
que una família que paga 200 euros perquè un familiar vagi a un
centre de dia valorarà molt més el que significa aquest centre de
dia. Sempre a allò que ens costa alguna cosa és al que donam
valor, al que no ens costa res, des del meu punt de vista es
tendeix a llevar-li valor.

Quant a...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li pregaria una mica de brevetat perquè tenim una altra
comissió.

EL SR. METGE PSIQUIATRE (Carles Recasens i
Laguarda):

Molt ràpid. Quant a diagnòstic precoç i de prevenció, sens
dubte crec que hi ha dos punts que són claus: la formació i tenir
els recursos adequats quant a nivell professional, professionals
formats i els professionals adequats.

La relació entre salut mental i atenció primària crec que és
més bona que la que era fa uns anys. Això, a l’àrea d’Inca, que
és la que ara mateix més conec, ho sé perquè ho visc cada dia,
no? Quan vam començar no hi havia cap tipus de relació i ara,
després de cinc anys, els metges de capçalera estan molt
contents amb el servei de psiquiatria, la proximitat dels
professionals de salut mental. Sens dubte crec que és una
relació, és un matrimoni que ha de durar molts d’anys.

I després, per tal que hi hagi un bon diagnòstic precoç i una
bona prevenció crec que s’ha d’educar la població, i això,
l’única forma d’educar-los és amb campanyes, campanyes
informatives, campanyes de divulgació, etc.

Quant a l’apropament de salut mental a atenció primària,
doncs res, sí dir, per tal de clarificar si el nombre de psiquiatres
és l’adequat o no, si un mira els plans estratègics veurà -i
sobretot el Pla estratègic de salut mental a nivell nacional,
aquest al qual em referia del 2009-2013- recomana una ràtio de
psiquiatres molt superior a la que tenim aquí, a Balears, però sí
que és veritat..., no, a la que es recomana a nivell europeu, però
sí que és veritat que a altres països no tenen la xarxa d’atenció
primària que tenim a aquí a Espanya i a Balears, la qual cosa
ens permet que part de l’atenció a la salut mental, ja siguin
patologies més menors -com deia Mariona- doncs la pot assumir
perfectament el metge de capçalera, amb una formació, si
n’haurà de menester més o menys és una cosa que sí que es
podria comentar.
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I després, simplement per acabar, estam en un procés en
salut mental, crec que en aquests 25 anys s’ha avançat moltíssim
i és qüestió de temps i que es mantinguin els esforços per tal que
cada cop l’estigma de la malaltia mental vagi essent menor.

Poc més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara sí que seria el torn dels grups, però sí
que hauria de ser molt breu perquè ja no queda quasi temps. Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Poden començar més tard, no hi ha cap problema. 

Bé, gràcies pels aclariments. Evidentment, crec que no
només els metges, sinó el conjunt dels professionals sanitaris
d’aquest país han millorat molt les seves competències, la seva
formació i que dins els temes organitzatius moltes vegades és
com repartim les competències, qui atén a qui, que moltes
vegades depèn de... no és el mateix una depressió menor que
una major, d’un pacient que du poc temps que un pacient que du
molt de temps, però crec que ens hem embullat entre tots una
mica en el tema de drogodependències i salut mental.

Jo he fet una referència específica a unitat de patologia dual,
que és un recurs molt específic, que no té res a veure amb com
organitzam l’atenció a les drogodependències, relacionades o no
amb salut mental. Jo tal vegada som un poc més major i n’he
vist de més colors que el doctor Recasens. He conegut la creació
de la unitat de desintoxicació a Son Dureta, de la qual els
psiquiatres no en volien saber res absolutament, ni volien saber
res de la salut mental i toxicomanies, però és una discussió
molt..., a mi el que m’interessa és de quina manera donam
millor atenció, com ens organitzam entre tots, els recursos de
fora de l’hospital, de dins l’hospital. Per això la meva pregunta,
la unitat de patologia dual és un recurs molt hospitalari, molt
específic i crec que no té res a veure amb com organitzam
l’atenció a drogodependències en general, perquè no és el
mateix un jove que té una conducta addictiva amb l’alcohol de
cap de setmana que un cocaïnòman que du una vida social,
laboral i familiar normalitzada, entre cometes, no? I no en
parlem ja dels heroïnòmans per via intravenosa. Però bé, crec
que hi ha un debat que és interessant que és l’atenció a
drogodependències organitzativament.

Quan he fet la reflexió de l’IBSMIA, ho feia bàsicament
com a nou concepte assistencial perquè crec que té experiències
molt importants, des del punt de vista de gestió clínica, des del
punt de vista organitzatiu i molt relacionada amb el que deia el
Sr. Recasens d’atenció comunitària i domiciliària, perquè és un
concepte assistencial molt més integrat que el concepte
tradicional. M’és igual si parlam d’unitat de salut mental,
d’atenció primària per entendre’ns entre nosaltres, que d’unitats
hospitalàries, que queda molt més coix que el concepte que té
l’IBSMIA. Crec que tant un com l’altre abracen el concepte que
és important aprofundir en tot el que sigui comunitari i
d’atenció domiciliària, per tant, hi estic d’acord.

Crec que hem fet aportacions que són interessants,
evidentment no tenim temps per aprofundir en moltes coses. Per
part meva res més, vull agrair la seva aportació i esperem que
de tot el caramull de gent que passarà per aquí, siguem capaços
de fer esforç de síntesi i sobretot prioritzar el que puguin ser
recomanacions en una ponència futura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. La Sra. Santiago té un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Una altra vegada gràcies per la seva
exposició i per compartir els seus coneixements amb nosaltres.

Jo, doctora Adrover, no volia posar-la en cap situació
complicada quant al tema de les conselleries. Simplement volia
que constàs a l’acta que la decisió de la configuració del Govern
és del president i legítima sigui la que sigui, però que el fet que
coincideixin ambdues en una conselleria les dues àrees no és
garantia... sí, sí, l’he entesa perfectament, sinó que hi ha moltes
altres variables.

Coincidim amb vostè amb el psicogeriàtric, pensam que les
persones majors que tenen problemes de salut mental podrien
entrar a una residència normalitzada, per dir-ho entre cometes,
sempre que tenguessin uns programes o una atenció interna o
externa especialitzada.

Estam contents que vostès també coincideixin amb nosaltres
en el tema de discapacitats, no pels recursos que manquin al
colAlectiu de persones amb discapacitat especialment aquelles
que tenen problemes de salut mental, com tots els altres
ciutadans que tenen problemes de salut mental, sinó en el
model, vull dir que tot el que sigui substitució de la llar, que no
es medicalitzi que és molt més costós, perquè un psicogeriàtric
ha de tenir molts de metges les 24 hores, ha de tenir infermeres
i una residència dóna un servei de llar, que és el que tal vegada
fa falta en determinats moments, i és menys costós i és el que
necessita el pacient, no perquè sigui menys costós, sinó perquè
és el que necessita el pacient.

El tema de les residències de menors, amb aquest caràcter
temporal, és un tema que a la nostra coalició preocupa molt.
Tenim una mitjana de 15 nins menors de 16 anys que no són al
Pinaret perquè no tenen problemes amb la justícia, que són fora
de la nostra comunitat autònoma pagant els consells insulars i
el Govern 3.000 euros mensuals i els pares han hagut de cedir
la tutela al consell per poder pagar això. Per tant, pens que
necessitam qualque recurs d’aquestes característiques,
miniresidències, el que sigui, els mateixos psiquiatres que
deriven o que demanen als pares que han de dur aquests nins,
3.000 euros mensuals, no hi ha cap família que ho pugui
mantenir i s’obliga a les famílies a cedir la tutela perquè els
consells ho puguin pagar. Els nins a una banda, les nines a una
altra sense rebre cap tipus d’atenció. Pens, per a nosaltres, per
a la nostra coalició, pens que és dels temes que ens hem de
plantejar com a país i en aquest cas amb la voluntat de fer un
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document que haurà d’establir prioritats, aquesta és una que
defensarem nosaltres.

Al doctor Recasens, quasi li demanaré disculpes i perdó, per
si qualque dia li telèfon i que m’expliqui millor aquest tema de
què l’atenció de salut depengui de l’hospitalari, si no l’he entès
malament, perquè per a mi és complex pensar el seu model que
ha defensat com a unitari i que no pugui dependre d’atenció
primària, quan nosaltres en aquesta comunitat autònoma un dels
problemes que tenim, i que no hem sabut arreglar cap dels
partits que hem governat, són les limitacions territorials, què
feim que no coincideixen en educació, salut i serveis socials. No
hi ha coincidència en això.

Pens que si... un tema comunitari com ha de ser salut mental
coincideix amb un hospitalari que supera les unitats territorials,
podria complicar-ho, però en tot cas és un tema que no podem
abordar aquí i pel qual necessitaríem més temps.

Estam absolutament d’acord amb vostè amb el tema de les
campanyes, pensam que en manquen i que serien necessàries.
Pens que les campanyes sensibilitzen i converteixen allò que és
estrany en una malaltia i les malalties tenen explicació, se sap
per què es produeixen i fa que les persones les visquin d’una
manera determinada.

Coincidim també amb vostè -i en aquest parlament s’han fet
iniciatives de determinades característiques- en el tema de la
tolerància cap a determinats abusos de la droga o ús de la droga,
sobretot els porros i el botellón o el consum de cap de setmana
que afecta, d’una forma molt greu, els nostres joves, i pens que
és dels temes en els quals també hauríem de coincidir.

En la resta coincidim amb vostès, en el tema que els
professionals sanitaris i el personal social fan una feina
imprescindible i la formació ha fet que milloràs tot. Crec que la
formació és cabdal, és de les millors inversions que pugui fer un
país. 

El tercer sector en salut mental, crec que ha de tenir el
mateix protagonisme que les persones amb discapacitat, vull dir
que ha de liderar molt.

Coincidim també amb vostès que si miram generacions
enrere ens feim creus del que hem avançat. La preocupació que
tenim com a coalició és que la generació que ens ha tocat viure
ara... amb edats diferents, però que compartim puguem també
contribuir a millorar, vull dir que d’aquí a deu anys no vagi cap
enrere, sinó que millori.

I sobretot, miri, vull agrair el seu optimisme, l’optimisme
que ens han expressat els dos, la veritat és que ha contagiat o
almanco a nosaltres ens ha contagiat i ha estat molt satisfactori
compartir aquestes hores amb vostès. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Sra. Duran, també li agrairia
brevetat.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, seré molt, molt breu, perquè a més les dues persones que
m’han precedit pràcticament han tocat tots els punts. Vostès
amb les seves explicacions ens han aclarit molts de punts i
només dos temes.

Tema de campanya, tema de prevenció, tema de
drogodependències, no sé si perquè som mare d’un adolescent
, el tema d’una campanya dirigida a la població, que després, el
que vostè ha dit, que no sap exactament en quin percentatge,
però un percentatge molt elevat, més d’un 50% deriva d’un
consum de cànnabis o de segons quin tipus de drogues, després
en una malaltia mental, quin tipus de campanya, quin tipus
d’educació podem fer dirigida a aquest tipus de població que si
no és una cosa molt especial fa moltes vegades que sigui difícil
o petites gota a gota, la pluja aquesta fina que vagi, vagi calant,
de quina manera sensibilitzar sobre la problemàtica que hi ha en
el consum de l’alcohol, en el consum del porro de cap de
setmana, del que sigui, aquest tema.

Després, pel Sr. Recasens que ha dit a la seva primera
intervenció, ho tenia apuntat i no ho he dit, en el tema de la
situació actual vostè ha dit “la dependència de diferents
gerències”, vostè ho ha posat com a una problemàtica a la
coordinació, una miqueta que ens expliqui això.

Ja està, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara sí que els demanaria... quasi dos minuts
per a cadascun per contestar breument.

LA SRA. VICESECRETÀRIA DEL COLALEGI DE
METGES (Sra. Maria del Mar Adrover i Amengual):

És que crec que no tenc res a més a afegir, només una coseta
sobre el que comentava la Sra. Santiago de no medicalitzar certs
serveis, no hi estic d’acord, però hi ha un risc també
d’institucionalitzar de manera residencial, per favor, en això
s’hauria d’anar molt, molt alerta.

Simplement, vull donar les gràcies a tots per l’oportunitat
que hem tengut d’exposar tots aquests temes, amb aquesta
llibertat, a més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara si de cas el Sr. Recasens.
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EL SR. METGE PSIQUIATRE (Carles Recasens i
Laguarda):

Seré molt breu. Quant al que havíem comentat de salut
mental, no és salut mental hospitalària, sinó salut mental
especialitzada. Salut mental sens dubte no és únicament a
l’àmbit hospitalari, sinó que ha de ser més a l’àmbit comunitari,
però que no treu que hagi de tenir una dependència
d’especialitzada perquè en el fons la salut mental o psiquiatria,
psicologia doncs són unes especialitats diferents de l’atenció
primària. En aquest cas, tenim, com ja he dit, la sort de tenir la
xarxa d’atenció primària que tenim, que és fantàstica, la qual
cosa ens permet o ens hauria de permetre, especialitzada,
centrar-nos en els casos més greus o mantenir-nos com a
consultors dels nostres companys d’atenció primària.

Després, la dependència de les diferents gerències,
m’explico: és molt difícil treballar amb un grup on hi hagi deu
persones i aquestes deu persones funcionalment depenguin de
mi, però després tot el que sigui tema de nòmines o a qui hagin
de retre comptes un sigui al gerent de Son Espases, l’altre sigui
al gerent d’Inca, l’altre sigui al gerent d’Atenció Primària i
l’altre sigui al gerent de GESMA, perquè els recursos humans
també són diferents, les condicions laborals també són diferents,
amb la qual cosa un acaba trastocat.

Això no només m’ha passat a mi, sinó que va passar també
a Jaume Morell, i una de les coses o una cosa que va facilitar
que l’IBSMIA sigui possible o una de les condicions
indispensables per tal que IBSMIA tingués èxit era la
dependència d’una gerència única i es van utilitzar els
mecanismes que eren possibles o que eren legals o els que es
varen poder perquè al final tot el personal depengui de gerència
única que és Son Espases, amb la qual cosa tens un sol
interlocutor, tens un sol gerent, tens un sol director de recursos
humans; que al final és el que més desgasta al responsable, al
responsable i als mateixos professionals perquè al final un ja no
sap a qui ha de retre comptes: si tenc aquest problema, me’n
vaig a aquest que és el meu cap, però després ell no m’ho pot
resoldre perquè no coneix l’altre, o no té accés als altres
responsables, no ho sé.

Després, quant a campanya, no ho sé..., la veritat és que no
ho sé, he dit.. com és?, Un baño por la esclerosis múltiple, no?,
idò, no ho sé, puc....em vénen al cap mil campanyes diferents
que he vist que han tengut èxit o que han tengut un cert
seguiment d’altres malalties, per exemple Un bany per
l'esclerosi múltiple, o no ho sé, les campanyes en
drogodependència o campanyes de trànsit, de trànsit han fet
campanyes molt dures, molt impactants i després ja seria
estudiar quin efecte han tingut les campanyes de
drogodependències, és que n’han fet moltíssimes, i anuncis molt
crus, no? Idò veure quin ha estat l’impacte a nivell de població,
sens dubte sí que és veritat que no té res a veure la campanya
per detectar casos que podrien tenir a veure amb psicogeriatria,
la padrineta que està apagada, tal vegada la pobra dona està mig
deprimida. El jove que consumeix cànnabis, el jove que
consumeix alcohol, o el jove que comença a tenir tot un seguit
d’idees rares, que es tanca molt més a casa, o s’aïlla, no estaria
malament que els pares tinguessin senyals d’alarma, igual que
les escoles tenen senyals d’alarma quan veuen segons quin jove,
que aquests senyals d’alarma també es poguessin traslladar als
familiars, a les escoles, als instituts, a les universitats i després

ja hauríem de ser nosaltres els professionals els que hauríem de
donar una resposta a aquestes famílies que consulten, a aquestes
institucions que consulten, una cosa que fos més ràpida, per al
final és ser més eficient. 

Nosaltres tenim estadístiques que són devastadores, una
persona amb una psicosis, que és allò que nosaltres tractem els
psiquiatres i que és el que hem de tractar, és allà on hem de
dirigir tots els nostres esforços, es tarden més de dos anys entre
que comença la malaltia fins que arriba al psiquiatre es tarden
més de dos anys, dos anys en una època de la seva vida que és
crucial, l’adolescència des dels 15 als 25 anys. Clar, dos anys en
un jove que tal vegada pot començar amb símptomes de tipus
depressiu, que s’aïlla, que comença a consumir tòxics, que
comença a consumir cànnabis, alcohol, .., clar, això des del meu
punt de vista s’ha de detectar abans. I aquí entenc jo que Jaume,
amb tot el seu equip de (...) hi dedica molt esforç, tot allò que
sigui la prevenció, allò que seria la detecció precoç, que és una
mica d’allò que s’està parlant ara en psiquiatria i en salut
mental, detecció precoç. No pot ser que un malalt greu tardem
dos anys a detectar-lo o que arribi a les nostres consultes.

 I això és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En nom de la Comissió de Salut del Parlament, donar-los les
gràcies a la doctora Maria del Mar Adrover i al doctor Carles
Recasens per la seva compareixença i per tot allò que ens han
aportat.

Moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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