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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Jaime Fernández sustituye a Miguel
Jerez.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulària Llufriu substitueix Maria Assumpció Pons Fullana.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Compareixença del representant del ColAlegi Oficial de
Psicòlegs de les Illes Balears, Sr. Fernando Rivera i
Fernández, acordada per la comissió, a solAlicitud de la
Ponència sobre l’impuls a l’atenció de la salut mental a les
Illes Balears, per tal d'exposar el seu punt de vista de la
salut mental a les Illes Balears.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en la compareixença d’un representant del ColAlegi de
Psicòlegs, solAlicitada 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.

Donam la benvinguda al Sr. Fernando Rivera, que ve de part
del ColAlegi de Psicòlegs.

EL SR. REPRESENTANT DEL COLALEGI OFICIAL DE
PSICÒLEGS DE LES ILLES BALEARS (Fernando Rivera i
Fernández):

Moltes gràcies. Se sent així? Perfecte. En primer lloc, com
no pot ser d’una altra manera, m’agradaria donar les gràcies a
la Comissió de Salut per invitar el ColAlegi de Psicòlegs a
plantejar com creu que hauria de ser, al nostre parer, l’impuls
que hauria de tenir la salut mental a la nostra comunitat, i també
per poder-ho fer en el Parlament.

Abans de començar vull excusar la presència en aquesta
ponència del degà del ColAlegi Oficial de Psicòlegs, perquè per
qüestions professionals es troba fora de l’illa, i dir que m’ha
triat a mi perquè som membre de la Junta de Govern del
ColAlegi Oficial de Psicòlegs, perquè som psicòleg clínic i
perquè faig feina dins el sector de la salut mental de les Illes
Balears, i per tant som coneixedor de primer mà de com està en
aquest moment la situació, i probablement, al marge de
l’exposició que faci, podrem aclarir dubtes si vostès ho troben
oportú.

Abans d’això, abans de començar directament, m’agradaria
dir-los que intentam fer una exposició ubicant una mica, perquè
no sé si totes les persones que ens acompanyen tenen
coneixement de quina ha estat la situació de la salut mental a
Espanya en els darrers anys, perquè tenim una intervenció dins

l’àmbit de la salut mental molt curta quant al temps, i
m’agradaria fer una breu exposició d’aquesta situació.

La xarxa de salut mental a les Illes Balears ha canviat de
manera significativa des de l’aprovació de la Llei general de
sanitat de 25 d’abril de 1986. Per tant la primera qüestió a tenir
en consideració és que només estam parlant de 25 anys
d’història. És ver que en aquests 25 anys d’història hi ha hagut
una evolució gairebé important, però queden moltes coses a fer,
i com que avui ens donen l’oportunitat de plantejar-les, ho
intentaré fer de la millor manera possible.

A partir d’aquest moment, de l’any 1986, s’estableixen
línies bàsiques d’actuació impulsant una atenció a la salut
mental dins l’àmbit comunitari; es potencien els recursos
ambulatoris, d’hospitalització i d’atenció domiciliària;
s’estableix l’inici de la salut mental infantojuvenil, i les
primeres actuacions en psicogeriatria. Progressivament en tots
aquests camps d’intervenció es contempla i estableix la
presència de la psicologia com una disciplina complementària
però gairebé imprescindible per dur a terme un abordatge
integral en el tractament de les patologies mentals prevalents,
intervencions psicològiques reconegudes pel sistema sanitari
com a pràctiques eficaces i, sobretot, rendibles en relació amb
el seu cost benefici. Crec que aquest és un punt molt important
que m’agradaria poder aclarir, si en tenc la possibilitat. 

Des de llavors hem recorregut un llarg camí, difícil de
transitar, amb moments de dificultats importants, contratemps,
fins a aconseguir el ple reconeixement de la nostra labor i la
nostra professió dins el sistema de salut. El títol oficial de
psicòleg especialista en psicologia clínica és molt recent, de
l’any 1998. Aquest títol s’obté realitzant la formació sanitària
especialitzada mitjançant una plaça de residència. També hi ha
hagut un altre procés que ha permès l’obtenció d’aquesta
titulació de manera especial i singular per a professionals que
venien exercint la professió.

Això era per situar una mica la perspectiva de la psicologia.
Quant als trastorns mentals també m’agradaria poder fer-los,
com es diu en mallorquí, cinc cèntims. 

Segons els estudis epidemiològics comunitaris al nostre país
la incidència dels trastorns mentals se situa al voltant del 20%.
Aquestes dades en general poden variar un o dos punts en
funció de quina sigui la font dels estudis; en aquest cas estic
parlant de l’estudi europeu d’epidemiologia de trastorn mental.
Què vol dir això? Una cosa molt senzilla: que de cada 100.000
persones, 20.000 tendran al llarg d’un any qualque tipus de
trastorn mental. Què significa?, que estam atenent aquesta gent
en els serveis públics de salut? No, majoritàriament no; gairebé
arribam com a molt a atendre el 5, 6% d’aquesta població. És
molt important tenir en compte aquest detall. 

La prevalença de la mala salut mental a Espanya es va
obtenir de l’enquesta nacional de salut de l’any 2006. Situa
l’índex de malaltia als mateixos nivells que acab de comentar,
però amb uns matisos importants, perquè diferencia la
incidència entre homes i dones, i també ho fa quant a l’edat de
les persones a l’hora de patir. Això ens indica que com més
grans es fan les persones la incidència és més elevada. Aquest
estudi troba diferències significatives entre comunitats
autònomes respecte a la prevalença de la mala salut mental, que
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podrien estar relacionades amb característiques tals com el
nivell socioeconòmic, el nivell d’estudis, la taxa de
desocupació, la immigració, i també perquè hi ha un
desenvolupament molt desigual entre les comunitats autònomes.

En definitiva això que els acab de dir vol dir que entre 300
i 600 persones patiran cada anys trastorns mentals greus -aquí
no s’inclouen determinades patologies més simples-, de les
quals, segons aquestes enquestes realitzades, un 80% resideix al
si de les seves famílies. La comunitat, l’Estat, el Govern, no
intervé en aquestes patologies, o intervé gairebé poc. El 20%
restant d’aquestes persones pot necessitar un tipus d’allotjament
protegit.

Respecte a la població infantil, el panorama no és molt
encoratjador. Ens trobam davant dades similars. Segons l’OMS
s’estima que el percentatge de menors de 18 anys amb trastorns
de salut mental que poden necessitar intervenció específica és
d’un 20%, i situa els casos greus en un 6%. D’aquestes dades sí
que els puc parlar directament perquè faig feina dins l’estructura
de salut mental infantojuvenil de la nostra comunitat autònoma.
A Espanya, segons la citada enquesta, les estimacions
realitzades revelen que estam davant una xifra similar, que pot
variar entre un i dos punts, de població infantojuvenil
susceptible de ser atesa en els serveis de salut mental. 

Atenent-nos a aquestes xifres, un tant universalitzades, és
ver, observam que a Balears les dades del 2011 diuen que hi ha
una població de menys de 18 anys de 209.000 menors, la qual
cosa equival a dir que 41.800 menors poden necessitar
d’intervencions del servei de salut mental especialitzat, dels
quals 12.500 estarien en situació de gravetat. Des de l’IBSMIA,
que tots vostès deuen conèixer, els recursos existents en
l’actualitat tan sols ens poden permetre oferir anualment 26.000
visites de consultes externes -vostès poden fer els nombres, són
fàcils de fer- i 120 hospitalitzacions a l’any amb una ocupació
del cent per cent dels dispositius que existeixen. No hi ha dubte
que els nombres parlen per si sols i és evident que ens trobam
en una situació de clara precarietat. Cert és que hem millorat en
els últims anys, però encara no s’han realitzat tots els esforços
recomanables i, a més, existeixen seriosos dubtes de poder
mantenir aquests recursos. 

El diagnòstic i el tractament de nins i adolescents ha de
contemplar-se d’una forma integral, atenent a les seves
necessitats i problemes en tots els àmbits de la vida,
considerant-los com un tot i no com aspectes aïllats o parcials.
A més cal considerar el caràcter evolutiu del desenvolupament
des del naixement de l’individu a l’adolescència, i la
dependència i la influència de l’entorn en el mateix. Aquestes
especificitats requereixen intervencions estratègiques,
diferenciades i pròpies de cada etapa que no poden ser simples
adaptacions d’allò que es fa sobre les persones adultes que
pateixen malalties mentals. El factor d’ajustament sociofamiliar
ha de ser tengut molt en compte per a la comprensió
etiopatogènica, el diagnòstic i l’abordatge terapèutic de la
patologia emergent.

A tot l’exposat fins ara, senyories, hem d’afegir plena
consciència de la realitat actual. Estam patint una crisi la
incidència de la qual sobre la salut mental està absolutament
demostrada. No és una idea, és una realitat, i els remet a l’estudi
que acaba de publicar la Universitat de la comunitat autònoma,
la UIB, sobre l’augment de patologia en l’àmbit de la salut
mental -una cosa és si hem de parlar de patologia més greu o
patologia menys greu-, el que ens indica que s’està vivint un
augment important.

D’altra banda existeix una alarmant realitat en relació amb
les retallades pressupostàries en matèria de dotació, per la qual
cosa des del ColAlegi Oficial de Psicòlegs entenem que haurien
de conèixer la veritat de la situació, quan ha disminuït o està
pendent de disminuir el percentatge en els pressuposts de la
nostra comunitat, i concretament quina és la incidència directa
d’aquests retalls en la prestació de serveis en salut mental. Jo els
puc parlar del dia a dia en aquests moments. Sens dubte,
senyories, vostès són coneixedors d’aquesta realitat, que va més
enllà de les bones intencions dels professionals que treballam en
el sistema públic de salut i que, a més, com a conseqüència de
les primeres mesures adoptades, hem vist augmentades les
nostres jornades de feina i la pressió assistencial, amb el que
això pot significar en la repercussió de la qualitat i l’eficàcia o
eficiència en les nostres intervencions. I perquè no hi hagi
dubtes, jo estic totalment convençut que hem d’aprendre a fer
feina per processos, la qual cosa vol dir que hem d’aprendre,
amb els recursos que tenim, a ser eficaços, però hem de distingir
entre els recursos que tenim i els que probablement no podrem
tenir.

Com entenem des del ColAlegi de Psicòlegs de les Illes
Balears que hauria de ser una xarxa de recursos en salut mental
adequada i racional? Senyories, la resposta no és complicada:
tan sols caldria centrar tots els nostres esforços en el
desenvolupament i la implantació de les línies d’actuació ja
contemplades en les estratègies en salut mental del sistema
nacional de salut. El manual elaborat pel Ministeri de Sanitat
amb clara evidència recull tres eixos fonamentals: la promoció
de la salut mental de la població, la prevenció de la malaltia
mental i l’eradicació de l’estigma associat a les persones amb
trastorns mentals, línies estratègiques que, com vostès coneixen,
no s’han aconseguit assolir. 

El mateix succeeix en l’atenció a la salut mental de la nostra
comunitat autònoma. Les estratègies es recullen en aquest
manual editar per la Conselleria de Salut l’any 2006-2010.
Tampoc no s’ha pogut actualitzar aquest pla d’actuació.
Respecte al model existent d’organització de la xarxa d’atenció
a la salut mental a la nostra comunitat quant a la planificació, la
gestió i el finançament, s’observen moltes dificultats i
deficiències que haurien de ser objecte d’anàlisi en profunditat
i sotmetre’s a una important reestructuració que possiblement
no hauria de suposar un augment pressupostari en aquest
aspecte en concret. La xarxa assistencial en salut mental està
gestionada per diferents organismes: GESMA, ib-salut,
fundacions, hospitals...; però no només no hi ha un pressupost
específic en salut mental, ni es disposa d’un servei de
planificació autonòmica com a tal, sinó que la figura del
coordinador autonòmic de salut mental tal i com existia fins ara
també ha desaparegut. Tampoc no hi ha una xarxa integrada de
serveis socials i sanitaris. Per tant una gestió coordinada entre
dues àrees seria important en aquesta línia.
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Els serveis d’atenció terciària estan íntegrament gestionats
per GESMA; els serveis de rehabilitació laboral tenen diverses
entitats administradores i no es disposa d’un programa específic
de suport domiciliari. No s’han acabat d’implementar els serveis
comunitaris d’atenció residencial en totes les àrees; què vol dir
això?, que no hi ha servei d’atenció comunitària en crisi per a
malalts amb trastorns mentals greus. La xarxa d’atenció a la
drogodependència no és unitària i es donen desigualtats entre els
diferents dispositius, dependents de diferents entitats, i no està
inclosa íntegrament a la xarxa de salut. No hi ha hagut un
creixement de recursos intermedis de rehabilitació psicosocial
i integració comunitària. No hi ha cap organització tutelar
pública específica per a persones amb malalties mentals; això és
molt important. No hi ha programes de prevenció i promoció de
la salut mental.

Quant als recursos humans amb prou feines s’ha duit a terme
ajustament de personal en els últims anys, per la qual cosa
estam molt per davall de les recomanacions europees en aquesta
matèria. 

Senyories, està àmpliament demostrat que la psicologia
clínica guareix la salut mental. No ho deim només per protegir
el nostre propi interès; la nostra professió té al seu abast tot un
seguit d’instruments, tècniques i abordatges que són vàlids i
fiables amb evidència científica provada, i pot desenvolupar, a
més, programes eficaços que contribueixen a implantar i
aconseguir els supòsits emanats del pla tant del ministeri com de
la comunitat quant a línies estratègiques. Com comprendran per
l’exposat, és clar que per aconseguir-ho no podem ni hem de
permetre’ns, en el ColAlegi Oficial de Psicòlegs, renunciar a les
directrius internacionals en matèria d’actuació en salut mental
adequant la nostra encara precària realitat a les ràtios
recomanades per aquests organismes.

Això era una exposició de la situació global. Respecte a les
propostes d’actuació general, també faig comptes plantejar-les.
Entenem que s’ha de plantejar la potenciació i la implementació
dels recursos assistencials existents, la finalitat dels quals
s’orientaria a cobrir les necessitats exposades, i amb això la
disminució o l’eliminació de les llistes d’espera. 

Vull fer una petita menció a aquest aspecte. Les llistes
d’espera és un tema enutjós i que en el transcurs de l’espera a la
salut mental es produeixen molts de comportaments i actes
desesperats dels quals ningú no es responsabilitza. No hi ha
dades oficials, és evident que no n’hi ha, no n’hi ha hagut mai,
però seria interessant fer una aproximació als actes suïcides
consumats o als intents autolítics que es produeixen abans de ser
atès a un servei o a un recurs intermediari. Des del ColAlegi
Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears som coneixedors de la
falta d’adequació de servei de psicologia clínica en els centres
i serveis de salut mental, de la manca d’assistència continuada
a nivell psicoterapèutic i de l’elevat interval d’intervencions
entre sessions.

Consideram imprescindible la potenciació específica de
l’atenció a la salut infantojuvenil, no hi podem renunciar, és
l’eix més important. És necessari incrementar el nombre
d’intervencions al catàleg i a la prestació de serveis específics.
No es duen a terme programes d’intervenció familiar de caràcter
preventiu ni intervencions específiques en determinades
patologies contemplades en els manuals diagnòstics. 

Coneixem que la millor garantia per a una prevenció
efectiva de la salut mental de la població adulta consisteix a
poder actuar de manera adequada i amb temps en poblacions
més primerenques. És necessari, m’atreviria a dir
imprescindible i molt més en aquest moment tan important de
crisi, el desenvolupament de programes específics d’actuació en
la població infantojuvenil per abordar de manera adequada i
efectiva els desordres derivats d’aquesta situació. Hem de
simplificar, és clar, i optimitzar els recursos existents mitjançant
un model d’organització global i de gestió més eficient que
permeti, entre d’altres qüestions, adscriure tot el personal de
salut mental a l’àmbit de la intervenció especialitzada. És greu,
no està adscrit a l’àmbit de la intervenció especialitzada tot el
personal de salut mental.

Quant a propostes d’actuacions específiques ens agradaria
dir que l’atenció, com hem comentat, a la drogodependència no
és unitària -vull recordar-ho- i en això es produeixen
importantíssimes desigualtats entre els pacients. Entenem que
és necessari plantejar la seva adscripció a la xarxa d’atenció a
la salut mental. El mateix succeeix amb altres dispositius de
GESMA que haurien d’estar integrats a les àrees de salut
mental. És imprescindible el creixement de recursos intermedis
en aquest sentit per a la rehabilitació i la integració comunitària
de les persones amb malaltia mental, per la qual cosa és
necessari continuar creixent en l’àmbit sociosanitari integrant
tots els dispositius que actualment treballen amb pacients en
salut mental, com són les unitats comunitàries de rehabilitació
o el servei d’inserció laboral de pacients mentals. 

També entenem que és absolutament imprescindible
potenciar el dispositiu de salut mental infantojuvenil per poder
dur a terme una adequada prevenció i detecció precoç de
patologies greus, com l’autisme, la psicosi o el que més de
moda està que és el TDA que produeix tantes alteracions als
nins que la pateixen. 

No podem oblidar-nos dels escassos recursos disponibles per
a menors amb patologies mentals que estan en situació de
reforma, internats en centres per a reforma per sentència judicial
i que necessiten d’una atenció especialitzada. És clara la manca
d’un centre terapèutic de menors a la nostra comunitat. La seva
inexistència produeix un increment de despesa pressupostària
molt important en dur a terme l’internament d’aquests menors
a altres centres terapèutics fora de la nostra comunitat
autònoma. Vostès tenen moltes més possibilitats que jo, parlin
amb la Defensora del Menor i sabran què costa. Els puc
assegurar que amb aquests doblers n'hi ha prou per construir un
centre d’aquestes característiques a la nostra illa. 
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Cal crear, o acabar de completar, infraestructures i
dispositius de les diferents àrees de salut que no mantenen un
equilibri entre si. No hi ha hospital de dia a totes les zones
sanitàries. No n'hi ha a Manacor. I tampoc no hi ha unes
dependències adequades per atendre malalts en salut mental,
adults o infants en la mateixa localitat que els acab de dir. 

A nivell d’adults és necessari continuar treballant per
implementar els recursos que permetin desenvolupar l’atenció
comunitària amb un major predomini de l’atenció domiciliària,
la qual cosa se’ns dubte evitaria ingressos i urgències, sobretot,
de les persones amb trastorns mentals greus.

No hem de deixar de costat, tampoc, l’escassesa de recursos
de l’atenció als adults que compleixen condemna i que tenen
patologia mental. És evident que per a aquest tipus de pacients
la seva reclusió a un centre penitenciari no és la millor mesura
en la majoria d’ocasions. 

És necessari contemplar la intervenció de professionals de
la psicologia clínica a l’atenció primària. Aquí m’agradaria
aturar-me un minut. En aquest moment tota la gent que fa feina
a l’àmbit de la salut sap que hi ha una forta demanda en el
servei d’atenció primària que sobrepassa els mateixos recursos
de l’atenció primària, part de les demandes es deuen a les
necessitats de tractaments de trastorns mentals o síndromes
subclínics, sovint comorbits amb somatitzacions i malalties
físiques cròniques, destacant els desordres emocionals,
especialment el trastorn d’ansietat i de l’estat d’ànim que són els
més prevalents a l’atenció primària espanyola. De fet, si
consulten les dades veuran que la despesa més important de
psicofàrmacs precisament la tenim a l’àmbit de l’atenció
primària. Estan mal detectats, són escassament atesos amb el
tractament mínimament adequat produint una hiperfreqüentació,
major càrrega que les malalties físiques i tendeix a cronificar-se.

És irrenunciable, m’agradaria que prestassin molta atenció,
poder contemplar l’atenció als dispositius de salut mental a les
víctimes de la violència de gènere que no són ateses en
l’actualitat entre d’altres motius perquè no s’entén des del propi
sistema sanitari. Jo diria que no es vol entendre que les
conseqüències derivades de qualsevol tipus de maltractament
ocasioni un problema de salut de tal magnitud, encara que és
àmpliament acceptat i documentat. Aquestes persones han de
ser ateses en el dispositiu de salut mental per professionals de
salut mental que, a més, haurien d’estar preparats i formats en
violència de gènere.

Aquesta és l’exposició que els volia fer, però no vull deixar
de plantejar dues qüestions molt senzilles que tenen a veure amb
el nostre colAlectiu professional. És necessari poder estabilitzar
la nostra professió mitjançant el compliment de l’estipulat a la
Llei d’ordenació de professions sanitàries o a la Llei de salut
pública. Els puc parlar perquè, a més, crec que som un clar
exemple. Jo som psicòleg clínic, faig feina a un dispositiu de
salut mental, estic contractat per atenció primària, estic a un
hospital i el més divertit és que continu catalogat com a personal
no sanitari. És important que vostès ho sàpiguen. No és una
reivindicació laboral, és conèixer la realitat de la manca
d’adequació de la nostra professió en determinats dispositius. És
necessari l’equiparació de la nostra professió en la
reclassificació professional quant a l’especialització, des del

2006 es va iniciar un procés de reclassificació que a dia d’avui
no s’ha duit a terme. 

Se’ns dubte, senyories, el futur que ens espera segurament
passarà o hauria de passar, per un major desenvolupament de la
xarxa sociosanitària de la salut mental i un major esforç en
l’atenció i la cura dels pacients amb un trastorn mental greu, i
creim que és funció dels dirigents polítics donar l’impuls
necessari perquè complir-se. 

Abans de finalitzar -ho faig ja- consider que no podem
oblidar una qüestió que ens passa per sobre moltes vegades.
Atesa l’escassesa de recursos vull tenir unes paraules per als
nostres companys i companyes de professió de la psicologia
clínica que desenvolupen la seva activitat professional dins
l’àmbit de l’activitat privada i que han jugat un paper molt
important en la recent història de la salut mental de la nostra
professió, més del 65% dels professionals de la psicologia
treballen en la clínica privada.

Per concloure vull recordar que el nombre de professionals
de la psicologia clínica que treballam en el servei públic de salut
mental està i és, d’acord amb l’exposat, insuficient per poder
atendre i donar cobertura a les demandes generades per la
població amb patologia mental, tal com mostren les dades
existents i amb dades basades en l’evidència científica.

Amb aquesta exposició hem pretès presentar des de l’àmbit
de la psicologia com veim el panorama de la realitat de la salut
mental a les Balears i aprofitam l’avinentesa per posar-nos, com
no podria ser d’una altra manera, a la completa disposició de la
Comissió parlamentària de Salut per a qualsevol colAlaboració
posterior que vulgui solAlicitar-nos al ColAlegi Oficial de
Psicòlegs, que de bon grat acceptarem.

Moltes gràcies i estic a la seva disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rivera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
la suspensió de la sessió o si podem continuar. Supòs que
podem continuar. 

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicenç
Thomàs, per un temps de deu minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer, agrair al ColAlegi de
Psicòlegs, representats pel Sr. Rivera, que hagin tengut a bé
venir avui horabaixa aquí a explicar, i molt agraït, la informació
que vostè i les reflexions que ha fet.

Nosaltres ja duim compareixences, hi ha preguntes que un
necessàriament ha de repetir, perquè cada persona que ve és
diferent i intenta representar colAlectius diferents. Jo quasi quasi
començaré pel final, la qüestió que vostè ha plantejat. Entenc
que una qüestió és d’ordenació professional, que correspon al
ministeri, i hi ha una altra que correspon a l’àmbit autonòmic.
Crec recordar, i vull que vostè m’ho certifiqui o no, que des
d’inicis de 2011 existeix en aquesta comunitat autònoma, a
nivell d’ib-salut, una norma que reconeix la categoria
professional dels psicòlegs clínics, és un canvi qualitatiu que no
existia, independentment de la seva situació personal que és
fruit d’unes altres cuites, com a mínim, ara existeix aquesta
categoria professional que fa un any i mig no existia. 

Una pregunta que jo he repetit a tots els compareixents és
que nosaltres fa quinze mesos que ens trobam amb una realitat
diferenciada, i és que hi ha una Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social. A mi m’agradaria saber si vostè, a través de la
seva experiència colAlegial i professional, té qualque valoració
a fer en el sentit de si això ha suposat qualque millora en la
gestió dels recursos en un àmbit social o sanitari. Pensa vostè
que ha canviat el panorama per un canvi administratiu i
organitzatiu o pensa que el sistema sanitari va per una banda i
el sistema social, diguéssim, va per una altra?

Vostè ha introduït una primera part de moltes dades
epidemiològiques, d’estudis diversos, amb els quals més o maco
podem estar d’acord, però la qüestió és quan un té determinades
responsabilitats doncs ha de prioritzar i més en un moment de
poc recursos i que ha de ser més eficient. Vostè ha parlat de
moltes coses, però evidentment hi ha dos o tres  grans calaixos
a l’hora de prioritzar, parl de recursos humans, parl
d’infraestructures i parl de temes de gestió. Vostè ha fet
diverses reflexions de si els dispositius de salut mental depenen
de diverses gerències, per entendre’ns, unes són hospitalàries,
unes altres primària, unes altres GESMA, etc. Per tant, sí
m’interessaria si vostè seria capaç de fer qualque esforç de
prioritat en el sentit de dir, per exemple, per ajudar-lo un poc, hi
ha hagut compareixents que han posat especialment el punt
dient, l’àmbit de l’atenció aguda, els problemes aguts, tot té
matisos, però podríem entendre que estan més o manco atesos,
s’ha de millorar, però estan atesos i que hi ha més mancances
dins un àmbit més d’atenció comunitari, de rehabilitació, de
reinserció i d’aquí sorgia la necessitat de centres de dia,
d’unitats comunitàries de rehabilitació, de pisos tutelats o
supervisats, m’és igual, ho dic per un tema. Evidentment, això
a mi, per exemple, m’interessa la seva reflexió.

He entès que vostè és partidari de la integració dins salut
mental de l’atenció a les drogodependències i hi ha un parell de
qüestions que vostè no ha comentat que sí m’interessaria si té
alguna opinió, una, si té alguna opinió sobre el centre
coordinador d’atenció primerenca que fa dos anys que existeix,
que és un projecte entre la Conselleria d’Educació, Benestar
Social i Salut. Quina opinió li mereix a vostè el paper que juga
el denominat tercer sector en tot l’àmbit de salut mental,

especialment el tema que tracta més que és el tema d’àmbit
comunitari. I si té alguna opinió de quina manera s’hauria de
vincular aquest tercer sector a l’hora de donar la prestació de
serveis, que hi ha un conflicte administratiu i de gestió.

Una altra qüestió, no he acabat d’entendre la reflexió que ha
fet de violència de gènere i salut mental i quasi li parl més com
a professional, no m’ha quedat clar el concepte que
vostè...perquè jo entenc que no hi ha cap impediment que quan
un professional pensa que una dona està en aquesta situació
evidentment valora si ha de ser atesa per un especialista en salut
mental o no. No he entès la seva reflexió. 

Volia fer dues reflexions, determinades coses les deixaré per
després, i són, una, vostè ha posat èmfasi que estam en una
situació complicada, que vostè ha sintetitzat en política de
retallades, he entès que vostè ha fet qualque reflexió que això té
a veure amb els recursos, amb les càrregues assistencials i que
això augmenta, diguéssim, un nivell de desigualtat social, per
dir-ho de qualque manera, perquè l’atenció té a veure. Hi ha un
aspecte nou en els darrers 45 dies que és l’abordatge, entre
d’altres, de problemes de salut mental a les persones que s’han
quedat sense targeta sanitària o els immigrants que crec que és
un problema, a mi personalment m’han arribat casos de
persones que tenen aquests problemes perquè puguin fer
receptes, problemes per atendre’ls i evidentment és un
colAlectiu, com vostè ha dit, ha fet una altra reflexió, com pot
interferir el tema de llistes d’espera en les actuacions, el
patiment psicològic i les actuacions de les persones. Parlam
d’un grup més vulnerable, més feble, en aquest cas els
immigrants.

I després una reflexió, el tema dels discapacitats
intelAlectuals aquí amb diversos compareixents hem introduït
l’altre tema que és el paper de la Llei de dependència en tots
aquests colAlectius si realment és una mancança de la Llei de
dependència, si té qualque suggeriment a fer. Bé, són una sèrie
de reflexions, moltes d’elles són genèriques, altres són més
concretes.

He entès que vostè dins necessitats organitzatives o de gestió
valorava, per exemple, IBSMIA com un projecte -diguéssim-
positiu, així en general. Clar, aquest projecte és un nou recurs,
però sobretot el que té és un concepte assistencial diferenciat,
que qui té la responsabilitat política doncs ha de decidir si
l’implanta, amb les modificacions pertinents, a altres dispositius
assistencials o a altres branques de l’assistència sanitària. Per
tant, bàsicament el que m’interessaria és la seva reflexió sobre
aspectes organitzatius i de gestió d’aquest recurs, si té
evidentment qualque opinió.

I respecte de la prevenció i la promoció que va sortir també
l’altre dia, jo tenc dubtes en el sentit que moltes d’aquestes
campanyes, perquè de vegades es parla de campanyes,
l’evidència científica diu que són qüestionables, sobretot amb
els resultats, de vegades tenim campanyes espectaculars, però
que en termes de salut de vegades són qüestionables. I
evidentment una cosa és intentar augmentar prevenció i
promoció en detecció precoç, des d’un àmbit educatiu, un àmbit
més social o un àmbit més assistencial, i una altra és quan
parlam de campanyes cap a la població. Jo crec que hi ha un
matís que és important a l’hora que les campanyes puguin ser
eficients amb els recursos.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sr. Thomàs. Per part del Grup PSM-Entesa
i Més per Menorca té la paraula la Sra. Fina Santiago, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i gràcies al
representant del ColAlegi de Psicòlegs Sr. Rivera, per ser avui
aquí i compartir de forma altruista aquest temps.

Moltes de les preguntes que jo podria haver formulat, ja les
ha formulat el representant del Grup Socialista, de fet ja duim
moltes sessions de ponència i les preguntes, efectivament, es
repeteixen. A mi m’agradaria exposar aquí amb què coincidim
amb vostè des del nostre grup parlamentari, quins dubtes podem
tenir de cara al futur i algun dubte que de la seva exposició m’ha
suggerit.

Ens agradaria saber -i no ho faré amb un ordre tancat, sinó
a mesura que el seu discurs m’ha suggerit aquests dubtes. Un
dels temes que a nosaltres ens preocupa i que vostè ha comentat,
és aquesta medicalització de la salut mental. Per tant, pensam
que és molt important transmetre inputs molt clars i només es
poden trametre inputs molt clars en aquest sentit quant a la salut
mental i altres temes de la salut, però som a una ponència de
salut mental, hi ha presència de professionals que no són
metges, vull dir que hi ha psicòlegs, hi ha treballadors socials,
hi ha educadors socials. Per tant, m’agradaria saber de vostè,
com a representant del ColAlegi de Psicòlegs, en aquest moment
si tenen ràtios comparatives amb els metges psiquiatres en
relació als psicòlegs i quina pensa el ColAlegi de Psicòlegs que
hauria de ser la ràtio òptima. Si tenen fet aquest estudi.

D’acord amb vostè que si es mira cap enrere, efectivament,
hem millorat moltíssim. Però també som molt conscients de les
demandes i de les necessitats que hi ha. Per això li agraesc molt
el detall que ha fet vostè com a representant del colAlegi del que
consideren imprescindible. Però com ha dit el Sr. Thomàs, ens
agradaria també que es posicionàs com a gestor..., com si ara li
diguessin a vostè que ha de ser el gestor de la salut mental
d’aquesta comunitat autònoma, i en un termini de vuit anys si
ens podria dir quines han de ser les prioritats, infantojuvenil
sembla que n’és una, però quines han de ser per a vostè les
prioritats.

Coincidim amb vostè i li he de dir que és el primer que ho
ha mencionat aquí i li ho vull agrair, la importància que té la
salut mental en temes ambientals i el factor sociofamiliar. Les
persones no només som una qüestió somàtica, també és una
qüestió social i una qüestió psicològica. Per tant, la influència
de les qüestions socioeconòmiques, de les qüestions ambientals
en temes de salut mental. Tal vegada moltes vegades és un tema
d’equilibris molt important. Per tant, ens agradaria conèixer,
amb la crisi que ha afectat d’una forma molt profunda les
qüestions socials i les qüestions econòmiques, quins perfils de
malalties han vist vostès augmentats. O si han vist el que
podríem dir no només un creixement de determinades malalties,
sinó podríem dir malalties noves, entre cometes, no? I quin
sector de població, si han estat més els homes, majors de 45

anys de llarga durada. El que vostè ha introduït que a la salut
mental afecta molt les condicions socioeconòmiques, per a
nosaltres un eix clau per entendre els temes de salut mental.

Un altre dels temes que jo record i que s’ha anomenat per
primera vegada i que nosaltres hi estam molt d’acord, ens
agradaria saber si vostès han pensat amb aquest perfil. És la
tutela, la incapacitat de les persones amb problemes de salut
mental que quan el seu tutelat desapareix, ningú no es fa
responsable o no hi ha responsabilitats, hi ha entitats, però no
són suficients, aquesta responsabilitat pública que ha de tenir
l’administració dels incapacitats judicials, si vostè, que és l’únic
que ho ha plantejat fins ara, ha pensat com ha de ser aquest
servei.

Coincidim amb vostè i és a les actes, respecte de la
importància del centre terapèutic d’infants. Nosaltres pensam
que en aquestes moments s’està vulnerant el dret a l’infant a la
relació amb la família perquè els enviam fora de la nostra
comunitat autònoma, nins que necessiten tractaments
importants, es romp la relació familiar, i jo per les dades que
tenc, són entre 15 i 20 nins i nines de mitjana de la nostra
comunitat autònoma són a altres comunitats autònomes i ens
costen uns 3.000 euros mensuals. Sens dubte el manteniment és
molt més barat aquí, tal vegada el problema sigui la inversió.
Però això és molt important perquè de la nostra ponència quan
surti un document parlamentari, hem de fer propostes de
prioritat. Per tant, incidir en aquest tema.

Coincidim amb vostè en el tema de les víctimes de violència
de gènere, quasi com una entitat pròpia de problemes de salut
mental. Jo afegiria que no només les dones, sinó que també els
fills com una unitat. Per tant, en aquest sentit coincidim amb
vostè.

I després dos temes més, un ja l’ha apuntat el Sr. Thomàs i
per tant, no hi entraré, el tema del tercer sector que juga un
paper fonamental en el desenvolupament comunitari. Què en
pensa vostè, quin paper ha de tenir en el futur i quina relació ha
de tenir amb l’administració pública?

I després el tema de les persones majors. És un tema delicat.
Per a nosaltres hi ha un tema que són els problemes de salut
mental més lligats a l’edat, problemes d’alzheimer, altres
demències i tal, i un problema de patologies lligades a la
problemàtica de salut mental, com podria tenir una persona de
30, 40 anys. Per tant, si el ColAlegi de Psicòlegs ha fet una
reflexió en aquest sentit.

I una altra vegada gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot agrair com
no pot ser d’altra manera, l’exposició del Sr. Rivera. Jo no em
vull repetir molt, ja s’ha dit moltes de les coses que jo tenia
apuntades. M’he basat més en allò que puguin ser mancances o
coses a millorar, de quina manera, amb els recursos que tenim,
en la situació actual, de quina manera vostè creu que podem
avançar.

Quant al Pla estratègic de salut mental que tenim aquí a les
Balears 2006-2010, vostè considera que hi ha unes deficiències
i que s’hauria de reestructurar, que no necessàriament
l’estructuració implicaria un augment de pressupost. De quina
manera considera que s’hauria de fer això?

Algunes de les persones que han vengut a aquesta ponència,
han coincidit que un dels punts molt importants és la inserció
laboral del malalt. De quina manera..., a la primera intervenció
el Sr. Joan Salvà, ens trobàvem que de vegades la legislació
laboral xocava un poc amb la gent que era pensionista, que tenia
una paga, de vegades les jornades laborals no estaven adaptades
als malalts, a les necessitats dels malalts, de quina manera vostè
creu que podríem ajudar en la inserció laboral del malalt?

Quant a les drogodependències incloses o no dins la salut
mental, crec que he entès que vostè és partidari d’unificar
criteris. Hi ha entitats que ho duen, aquí és molt coneguts per
tots Projecte Home, que fa molt bona feina i gràcies a ells
aquest tema se du molt bé, perquè ja han estat diversos els
ponents que han fet incidència que seria important que estigués
inclòs dins el tema de la salut mental.

Quant al tema de l’organització tutelar pública, vostè ha dit
que no funciona. Com considera que s’hauria de fer?

El mateix, potenciar recursos assistencials quant a la
disminució de les llistes d’espera. Evidentment sabem els
recursos que tenim, evidentment també hem sentit que vostè
considera que hi ha una manca important de recursos humans,
de quina manera tal vegada estructurant els serveis que tenim es
podrien reduir en aquest cas de la salut mental, evidentment
consideram que és molt important perquè com més temps
d’espera passa s’agreugen les situacions.

La prevenció. Si s’han de fer campanyes o no quant a la
prevenció. Què considera? Si seria important algun tipus de
filtre fins i tot dins els colAlegis. Sabem que hi ha les patologies
greus que tal vegada detectades aviat no van a major o fins i tot
uns trastorns que avui en dia i com vostè ha fet menció, el TDH
que pareix que aquí és molt nou, però té molta incidència tant
en el fracàs escolar com en drogodependències. 

Quant a la manca del centre de menors, és ja una mica
reiterar.

Després un altre dels punts, quant a atenció primària, clar,
atenció primària és el primer esglaó allà on el malalt..., tal
vegada no tan grau és tractat d’allò que vostè ha dit, trastorns
d’ansietat, estat d’ànim. Aquí de vegades hem sentit que
s’haurien de donat cursos específics, formació específica per no
arribar a unes llistes d’espera, per no traslladar aquest malalt,
però sí que és veritat que hi ha una gran despesa de
psicofàrmacs que tal vegada si se tractessin d’una altra manera,
amb uns altres tractaments, amb psicologia clínica tal vegada no
faria falta, uns cursos específics o uns tractaments específics.

El tema de la violència de gènere. A mi no m’ha quedat molt
clar, crec que també ho ha demanat el Sr. Thomàs. Evidentment
a mi me pareix importantíssim i crec que a tots ens queda clar
que pot crear un problema greu de salut per al futur, ja parlem
de dones o d’infants. Que han d’estar atesos per personal
preparat, específic per a aquest curs, seguríssim.

Jo crec que això és tot. En una pròxima intervenció (...).
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Per contestar les intervencions
que l’han precedit té la paraula el Sr. Rivera.

EL SR. REPRESENTANT DEL COLALEGI OFICIAL DE
PSICÒLEGS DE LES ILLES BALEARS (Fernando Rivera i
Fernández):

Gràcies. Tal vegada començaré pel darrer que s’ha comentat
i que han comentat les tres participacions. Jo crec que no m’he
d’estendre. Aquest document el tenen vostès al seu abast. És un
document que vàrem fer gràcies a la implicació, la colAlaboració
i l’impuls de la Conselleria de Salut. Crec que aquí queda molt
clara la reivindicació de l’atenció a les persones víctimes de
maltractaments dins l’àmbit de salut mental. Succeeix una cosa,
la majoria de persones que són víctimes de violència, tenen
trastorns com a conseqüència d'això. Tothom sap...

(Remor de veus)

D’acord. En relació amb la violència de gènere, crec que el
millor que poden fer és contemplar aquest estudi que varen dur
a terme des de la Conselleria de Salut i Consum del Govern
balear i que és l’avaluació de l’atenció especialitzada front la
violència de gènere. Bé, vaig participar en aquest estudi i, per
tant, som coneixedor del tema, entre altres coses perquè des de
fa moltíssims d’anys faig feina en l’àmbit del maltractament i
les persones que són víctimes de maltractaments desenvolupen
patologies que són, sí o sí, patologies de caràcter mental. No
m’estendré perquè és una mica complicat, costa entendre.
Tothom quan parlam d’estrès post-traumàtic com a
conseqüència d’un accident, sap entendre quin és el tipus
d’intervenció que ha de tenir aquesta persona. Quan parlam
d’estrès post-traumàtic que té una víctima, tenim dificultats per
entendre-ho. Per tant, crec que queda bastant reflectit en aquest
estudi.
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Atenció primària. M’agradaria dir-los que afortunadament
dia 19 de novembre es realitza la I Jornada de salut mental dins
l’àmbit d’atenció primària, es fa a Madrid i té com a objecte
precisament aportar estudis i dades sobre les darreres
intervencions que aquí a Espanya no són conegudes, però que
ens precedeixen a altres àmbits territorials, com poden ser els
països escandinaus o Anglaterra, on la intervenció específica de
la patologia mental menor s’atén en l’àmbit de l’atenció
primària.

En aquest sentit, contestant diverses preguntes sobre atenció
primària, hi ha una realitat. Tal i com ens trobam en aquest
moment és absolutament impossible sortir dels centres de salut
mental especialitzats i anar als centres d’atenció primària. Vostè
ho ha dit, és absolutament imprescindible poder contribuir a la
formació dels professionals que fan feina dins l’àmbit d’atenció
primària per poder atendre patologies mentals lleugeres. En
aquest sentit estam parlant fonamentalment de trastorn de
l’ànim, ansietat i depressió. Aquests tipus de patologies les
entén tothom. Però és veritat que és important fer feina. Quan
jo he parlat de prevenció, evidentment no m’estava referint a les
campanyes, per tots és conegut que s’han gastat moltíssims
doblers, hi ha hagut moltes despeses en campanyes poc
efectives, molt poc efectives en molts d’àmbits que ara no ens
entretindrem en dir. Quan jo parlava de prevenció, parlava
d’intervenció precisament en els àmbits que permeten dur a
terme una prevenció. La prevenció s’ha de dur a les escoles i
s’ha de dur en els centres d’atenció primària. Si nosaltres des
del servei de salut mental tenguéssim la possibilitat de
colAlaborar o contribuir en la formació dels professionals
d’aquests àmbits, que en part ho estan fent, el Sr. Thomàs ha fet
una intervenció que m’agradaria aclarir respecte a la USMIA,
que és la Unitat de Salut Mental Infantoadolescent o la Unitat
Comunitària Infantoadolescent de les Illes Balears; és veritat, jo
hi faig feina, conec una mica millor el que s’està fent. És veritat
que estam optimitzant de manera extraordinària els recursos, no
hi ha cap dubte, és un model a seguir quant a la intervenció dins
l’àmbit de la salut mental. I vostè ha tengut molt a veure en
això, s’ha de reconèixer. Però hi ha un problema, les dades que
li he donat són fàcils d’analitzar, arribam a un 5-6% de la
població. 

Per tant, si el model és un model bo, útil i extraordinari i
arribam a un percentatge molt petit de la població, el problema
és senzill de resoldre, o ens decantam per a determinats tipus de
patologies, les més greus, o augmentam els recursos. Jo no faré
aquí un intent de dir-los com es poden organitzar els recursos.
No tenc cap inconvenient a dir-los que jo no tenc aquest
coneixement, no tenc el coneixement de com s’han d’organitzar,
però sí és que és veritat que hi ha duplicitats de recursos i
funcions que moltes vegades podrien ser objecte d’unificació.
De quina manera? Crec que a l’àmbit de la comunitat autònoma
hi ha gent molt especialitzada i m’imagín que amb salaris que
els permet aquesta especialització, que deuen tenir coneixement
de com es poden reestructurar. Jo crec que s’han d’unificar
recursos i se n’han d’eliminar d'altres que no arriben. 

L’altre dia parlàvem en el nostre servei, quantes persones hi
ha a un servei de detecció privat de ..., puc parlar de noms, puc
concretar. L’altre dia parlàvem de quant de personal compta
Gaspar Hauser. Gaspar Hauser que només atén una població
específica de malalts mentals que, dit sigui de passada, també
atenem en l’àmbit de la salut mental infantojuvenil, té més
personal que nosaltres, més personal que el mateix servei de
salut mental! És fàcil, supòs que no fa falta ser un gran
economista per poder resoldre aquesta qüestió, jo no la sé
resoldre, som psicòleg clínic.

Vaig d’una banda a l’altra perquè vull aclarir una qüestió.
Em sap greu que s’hagi pogut entendre l’exemple que he posat
de la meva persona com a una reivindicació personal, no, jo som
dels afortunats que té feina, no, no, no, estava parlant que
encara, després de molts d’anys, no des de 2001, sinó des de
1998, hi ha el reconeixement oficial de la nostra professió. És
aquí on encara no s’ha reestructurat de manera adequada la
reclassificació a la qual nosaltres corresponem com a
especialistes que som. Se m’ha oblidat dir-los l’anècdota del
que jo som, que jo estic contractat com a facultatiu especialista.
No té importància, és un exemple anecdòtic per explicar-los que
no hi estan integrats tots els professionals concrets de l’àmbit de
la psicologia clínica d’una mateixa manera ni catalogats de la
mateixa manera, tampoc els psiquiatres que depenen de
determinats serveis, hospitals, fundacions. Si parlam de salut
mental global de la nostra comunitat autònoma, jo entenc que
hauríem de tenir el recurs unificat, de quina manera?, ho vull
reconèixer, jo no ho sé. No sé de quina manera, però té un sentit
comú, igual com tenim una atenció primària extraordinària que
ha desenvolupat una tasca..., vaja, encomiable i estan unificats.
Tothom sap que quan té un problema específic d’una malaltia
determinada es dirigeix a un recurs, quan té una malaltia mental
depèn d’on viu, dependrà d’un recurs o dependrà d’un altre, era
l’únic comentari que volia fer que en aquest sentit.

Sector comunitari, és la clau, la potenciació del sector
comunitari per a la rehabilitació de les persones que tenen... de
quina manera s’han de fer? Aquí sí que no hi ha molts de
comptes a fer, s’han de crear recursos per poder atendre les
persones que necessiten dels serveis comunitaris o que els
necessitaran. Segons les dades, no són nostres, estudis
específics, del 20% de la població que pateix malaltia mental
greu -del 20% de la població- alguns podran ser autònoms, però
la majoria necessitarà d’un recurs comunitari. Hauríem de
recordar que el 80% dels malalts mentals greus estan únicament
i exclusivament amb les seves famílies. Les famílies, per una
regla de tres fàcil, va disminuint i ens trobam amb un malalt
mental greu que té una edat i que no té una possibilitat de
subsistència autònoma, és necessari regular aquests aspectes.



398 SALUT / Núm. 29 / 17 d'octubre del 2012 

 

El tema de les drogodependències no està unificat, és
necessari unificar la creació de serveis. Hi ha serveis que
depenen d’unes entitats i serveis que depenen d’unes altres
entitats. La majoria de pacients que estan en aquests serveis
tenen un important nombre de pacients que tenen patologia
dual, la qual cosa vol dir que són subjectes amb una patologia
mental que ha de ser tractada d’una manera específica i amb els
recursos existents, tal i com estan ara, no es poden cobrir.

Medicalització d’atenció primària, les dades sí compten,
s’està medicant patologia que podria ser objecte d’atenció sense
medicació per la via de la medicació, no ho dic jo, això està
demostrat i evidenciat. Crec que la quantia dels recursos
destinats a medicar amb psicofàrmacs en atenció primària és
una quantia prou important. Cal fer una revisió sobre aquest
aspecte? Jo entenc que sí, perquè hi ha evidència científica,
provada i demostrada, que hi ha altres intervencions menys
oneroses que poden ser d’utilitat.

L’impacte socioambiental afecta moltíssim, però moltíssim.
Sembla que de vegades són dades que apareixen de manera
sensacionalista en l’àmbit de l’opinió pública. No, senyors. Jo
tenc greus problemes per atendre gent que no té doblers per
poder anar amb autobús a Son Espases. No em vull posar
dramàtic, però vull que vostès ho sàpiguen, hi ha molta gent...
és més, els contaré una anècdota espectacular: intervenció
grupal amb infants per rendibilitzar recursos. Gràcies a les
intervencions que es varen fer des de l’Institut de Salut Mental
Infantojuvenil, hem optimitzat d’una manera extraordinària els
recursos, feim intervencions grupals. Hi ha gent que em
demanava com ho podia fer, perquè si entren i surten i no
esperen els nins no han de pagar el pàrking. No parl de
reivindicacions dels professionals perquè jo encara no he pagat
cap dia, t’has d’aixecar d’hora i hi has d’anar, no entraria en
aquest debat, però sí que hi ha gent que no ho pot pagar. De
quina manera afecta?, molt important, l’estudi de l’UIB crec
que xifra l’augment sobre la població prevista en més del 18%.

Després també s’ha demanat, com augmenta
exponencialment la malaltia mental en les persones de més de
65 anys, però no per tenir altres tipus de patologies derivades de
l’edat gran, com són demències o senilitats específiques, no, no,
ansietat i depressió. Parlam d’ansietat i depressió, és que
exponencialment diu que es dobla gairebé el nombre de pacients
que ho pateixen de més de 65 anys i amb la mateixa mesura de
dones sobre homes.

Com es tracten?, dins l’àmbit de la salut mental, no. Els puc
assegurar que no es tracta dins l’àmbit de la salut mental. Els
casos més greus o amb més patologies associades.

Tutela, s’ha de crear. S’ha de crear una tutela dels malalts
mentals, dins quin àmbit?, del públic, és evident. Hem de
tutelar. Jo sempre he pensat, tal vegada a vostès els semblarà
estrany, hi ha malalts mentals que tenen molts de recursos, per
què no els podem tutelar des de l’àmbit de l’Administració?, no
hi tenim dret?, sí, hi tenim dret, hi ha altres comunitats que ho
fan i tal vegada valdria la pena, plantejar-s’ho.

Retallada de recursos, no vull tornar a caure en exemples
específics, però vostès ho entendran. Una altra vegada, salut
mental infantojuvenil, més de 65% de professionals -psiquiatres,
psicòlegs clínics, infermeria, treballadors socials i
administratius- són eventuals. Què significa?, idò que no sabem
si podrem continuar fent feina. En aquest moment no ho sabem.
De qui depèn?, no ho sabem, però el 65% dels professionals que
atenem malalts en salut mental som eventuals. Les notícies
parlen cada dia que s’ha de fer un ajust de plantilla del personal
eventual, no sabem si ens afectarà, a mi ningú no m’ho ha dit de
moment, però és una realitat que ens afecta. L’altre dia quan
intentava preparar aquesta intervenció, que he preparat amb
molt de gust, vaig mirar una cosa que em va cridar l’atenció. Ja
sé que els plans i les línies estratègiques són el
desenvolupament d’unes bones intencions generalment. Vaig
mirar diversos plans i vaig mirar el de la Comunitat de Madrid,
me’n ric perquè el de la Comunitat de Madrid contempla la
intervenció en salut mental amb els professionals de salut
mental, és una anècdota, però bé, els saluts mentals també
necessiten una ajuda i en aquests moments no sabem si nosaltres
esdevindrem pacients o si podrem continuar com a
professionals, és anecdòtic i ho he volgut dir en aquest sentit,
però més del 65% de professionals que feim feina en l’àmbit de
la salut mental no estan fixos en plantilla i així podríem
continuar. 

No sé exactament... si està bé, en principi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. REPRESENTANT DEL COLALEGI OFICIAL DE
PSICÒLEGS DE LES ILLES BALEARS (Fernando Rivera i
Fernández):

Em permeten dir una coseta? Una coseta només, s’acaba
d’aprovar en el Parlament de l’Estat, dia 10 d’octubre, una
proposició no de llei relativa a la promoció de mesures per
impulsar un millor tractament de la salut mental infantojuvenil.
Crec que és important tenir aquesta dada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Torn de rèplica dels grups, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Thomàs per un temps
de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. Rivera, pels seus comentaris i reflexions. Ens ha
parlat de moltes coses, crec que he demanat, he fet un comentari
respecte d'un tema més específic, ja sé que vostè tal vegada
considera que li ha donat una resposta més global, però jo li torn
a repetir, perquè és una situació nova des de fa 45 anys i és el
tema de les persones amb problemes de salut mental que s’han
quedat sense targeta, molts d’ells, immigrants sense recursos
que crec que de les seves reflexions es pot deduir que això
evidentment afegeix un problema més de tipus assistencial.
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Vostè ho sap, jo som metge, he tengut responsabilitats en
organitzacions professionals i, és clar, dins tot el que hem dit
avui aquí i altres dies, hi ha un àmbit que quan vostès ho
exposen..., vostè és psicòleg clínic, és membre de la Junta de
Govern del ColAlegi de Psicòlegs, però és clar, a l’hora
d’organitzar recursos i gestionar-los en un àmbit públic, idò
hem de veure una mica què hem de fer, qui ho ha de fer i com
ho ha de fer. 

Això en un àmbit professional ens n’anam a un àmbit que es
diu de competències professionals. No vull excloure ningú, però
d’entrada avui dia podríem, com a mínim, i n’hi ha més, eh?,
però com a mínim podríem posar que ara tenim infermeres
especialistes en salut mental, tenim psicòlegs clínics, tenim
psiquiatres i fins i tot tenim pediatres i metges de família en
formació via MIR específica des de fa molts d’anys i entre elles
rotacions prolongades, com a mínim els metges de família, dins
l’àmbit de salut mental.

Faig tota aquesta reflexió perquè moltes vegades, i avui
també ho hem sentit, la necessitat de formació, etc.
Evidentment, qualsevol colAlectiu no és homogeni, no és cent
per cent igual, però hi ha un dubte i en el món assistencial és
real, a vegades una cosa és la competència professional i una
altra els recursos que l’administració pugui posar a disposició
d’aquests professionals. Ho dic perquè ho lligam també en
qüestions de prescripció que s’ha comentat, que té a veure amb
la despesa, però els recursos que hi ha, que tenen les unitats de
salut mental o que tenen els metges de família o els pediatres
són els que hi ha i això té molt a veure amb la qualitat de
l’atenció que puguin donar.

Em refereixo, però..., i la meva reflexió va més, que des
d’un punt de vista de l’administració, de qui ha de gestionar
globalment, hem de veure les competències i hem de veure qui
ho fa, perquè crec que vostè compartirà que no és el mateix una
depressió menor que una depressió major, que un quadre ansiós
discret, que un quadre d’agorofobia o una fòbia, vull dir xerram
de competències professionals. Si hem de cercar eficiència i
bona gestió s’haurà de veure en tot aquest conjunt de
professionals qui és més eficient que ho atengui. Vull posar
l’èmfasi..., a vegades hi ha professionals que no tenen aquests
recursos, perquè des de la unitat de salut mental també -
diguéssim, entre cometes- no volen veure tots les neurosis
d’ansietat o totes les depressions perquè molts són quadres
adaptatius i vostè m'entén, no? Per tant, és un tema de
competències professionals i com distribuïm aquests recursos.

No ha comentat res d’un tema, que és el trastorn de conducta
alimentària, que ara no té -entre cometes- tanta transcendència
social, però que sí que la té. És un problema que encara existeix,
tant l’anorèxia com la bulímia; cada vegada és un problema més
important d’aquest país el problema de l’obesitat perquè això sí
té a veure amb problemes orgànics al llarg de la vida, per
introduir el tema i que vostè en pugui fer alguna referència..

Vostès fan reflexions que són interessants, però després
quan haguem d’escriure determinades coses en una ponència,
hem d’intentar interpretar-les perquè... vostè ha fet una reflexió
en drogodependències..., perdó, recursos en salut mental i
dependència de diverses entitats, però això és un tema que passa
en totes les especialitats o en moltes. No és una qüestió
específica de salut mental, no hi ha un pressupost per a salut

mental, com no hi ha un pressupost per a cardiologia o per a
cirurgia, hi ha un pressupost per a un hospital que atén una
comarca o ara... en aquest viatge d’anada i tornada del PP en
Atenció Primària...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...tenim això, ho dic com a reflexió perquè no existeix ni as
nivell de gestió ni a nivell econòmic un àmbit que sigui
cardiologia, cirurgia o el que sigui.

I la mateixa reflexió em serveix per al tema de
drogodependències, perquè hi ha altres recursos que són
atesos... diguéssim bé per a, per exemple, Projecte Home, per a
persones sense competència professional moltes d’elles, però
que tenen uns resultats. 

Per tant, no ho sé, són temes que a l’hora d’haver d’escriure
després, són reflexions que queden una mica..., una mica
esfilagarsades, per dir-ho d’alguna manera, però molt agraït per
a les seves reflexions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la
Sra. Fina Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies Sr. Rivera, per la seva
exposició. Crec que ha estat molt aclaridora la primera part i la
segona part, però abusant una mica de la seva disponibilitat, idò
li formularia una pregunta.

Vostè ha parlat del tema dels psicofàrmacs i sobretot ha
parlat de l’abús en aquest moment dels psicofàrmacs. Crec que,
d’això, tots en som molt conscients, que és un tema que a
vegades no és l’adequat, és el que hi ha en aquest moment que
a vegades pot resultar molt més car que altres tipus de
pràctiques i tots en som conscients, almanco el nostre grup, de
la pressió de la indústria farmacològica. Però en aquests
moments, però,  també ens preocupa la (...) en aquests moments
de crisi que vostè ha dit, que no tenen doblers per agafar
l’autobús, d’abandonament de productes farmacològics
especialment quan afecta patologies greus que són, a vegades,
les que han de mantenir aquest producte. Per tant, si vostè des
de la pràctica professional ja ha detectat aquestes dificultats
econòmiques, si ho pogués comentar a la seva segona
intervenció.
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Després, dos punts perquè sàpiga que la nostra coalició
coincideix amb vostè. Nosaltres pensam que és fonamental
aquest discurs que invertir per cobrir les necessitats socials és
invertir en salut i no només en salut, també en salut mental, pens
que és fonamental, pens que en aquest moment és fonamental.
Avui és el dia de lluitar contra la pobresa, estam absolutament
convençuts a la nostra coalició que una renda mínima per a totes
aquelles famílies que no tenen cap ingrés, facilitaria molt i
reduiria molt la pressió assistencial sanitària i la pressió
assistencial als serveis socials perquè hi hauria necessitats
bàsiques cobertes i s’estalviarien doblers per una altra banda i
s’activaria l’economia.

També coincidim amb vostè, jo no tenc tan clar el tema de
les campanyes, pens que donar informació i cridar l’atenció
sobre determinades coses pot ser positiu, no en tenc dades
perquè ens passa com a vostè, no som especialistes, hem
d’opinar de molt a vegades els parlamentaris sent especialistes
de molt poc i, per tant, ens passa com a vostè que diu “jo no
m’atrevesc”, nosaltres també a vegades tenim aquest... però,
intuïtivament pens que cridar l’atenció sobre determinats
aspectes pot ser bo. Però sí que estam d’acord amb vostè que el
més important és la detecció, la detecció dels primers
símptomes i per això, la formació, que crec que ha de ser un
dels elements claus en aquestes conclusions d’aquesta ponència,
la formació sobretot de tots aquells professionals que fan feina
amb els infants: mestres, policies, etc.; vull dir la detecció de
símptomes, que en temes d’abusos sexuals ha estat o és cabdal,
o ha de ser cabdal.

I després també coincidim amb vostè que l’eficiència,
l’eficàcia i la rendibilitat dels recursos sens dubte és fonamental,
però que a la nostra comunitat autònoma hem de créixer molt en
temes de salut mental i possiblement, i des d’una coalició que
ha tengut responsabilitats de gestió i per tant no abandona la
seva part de responsabilitat, pensam que és dels sectors que
s’haurien de prioritzar aquesta i les futures legislatures. 

Simplement volem agrair -ha estat molt aclaridora- la seva
exposició i donar-li l’enhorabona.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer volem agrair
també la segona exposició. M’han quedat molt clares totes les
preguntes que li he fet, i tal vegada per no repetir-me, perquè les
dues persones que m’han precedit han tocat el que jo crec que
pot ser més interessant del tema o el que pot haver quedat més
pendent, però una de les coses que jo havia apuntat quant a la
prevenció i quant a infantojuvenil, vostè ha fet menció a
programes familiars que farien falta. Seria un poc que ens
digués com considera que s’haurien de fer o quines tasques
considera que es poden fer en programes familiars. Vostè ha dit
que farien falta quan ha comentat tot el tema d’infantojuvenil,
prevenció, programes específics en infantojuvenil i ha dit que
seria important el tema de programes familiars. Un poc això.

I una vegada més volem agrair-li la seva presència. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Té la paraula el Sr. Rivera.

EL SR. REPRESENTANT DEL COLALEGI OFICIAL DE
PSICÒLEGS DE LES ILLES BALEARS (Fernando Rivera i
Fernández):

Molt bé, moltes gràcies. Per això de la memòria immediata
començaré per la darrera pregunta que m’acaben de fer. En
relació amb els programes familiars nosaltres -específicament
conec molt bé aquest tema- no atenem tots els trastorns
contemplats als manuals diagnòstics. Hi ha un dilema: saber si
un trastorn que està en el manual diagnòstic és una patologia o
no. Professionalment, i a causa de la meva competència, bé, idò
jo entenc que si estam parlant de manuals diagnòstic de trastorn
mental és una patologia. Què està succeint amb el tema de les
famílies?, una cosa molt senzilla: nosaltres no estam atenent
determinades patologies que tenen una vessant més suau dins
l’àmbit de l’atenció mental infantojuvenil; i què feim?,
recanalitzar a altres serveis d’orientació familiar que s’estan
retallant. 

Vostès ho han de saber. Nosaltres ens complementàvem, per
allò de la coordinació, amb altres recursos assistencials de la
Direcció General de Família, que tenia uns dispositius que ens
anaven bé per poder complementar la nostra tasca quant a
programes de caire familiar, que no admeten demandes en
aquest moment. Per saturació?, no ho sé, no admeten demandes,
i jo crec que no podem contemplar una intervenció dins l’àmbit
de la patologia mental, salut mental infantojuvenil, sense
contemplar la intervenció en el si de la família. Podem parlar de
patologies més lleugeres o més greus, podem parlar d’un nin
amb autisme, però si parlam d’un nin amb autisme, com no
podem parlar de la intervenció en la família, que és
absolutament necessària? Aquest almanco és el meu punt de
vista, i ara en aquests moments estan disminuint els recursos
complementaris que existien.

Campanyes. Jo tenc dubtes. Hi ha campanyes que em
semblen que no tenen un grau d’efectivitat i el problema és que
la investigació basada en l’evidència no aclareix el grau
d’efecte. Posaré un exemple, sempre es posen com a exemple
les campanyes de prevenció d’accidentalitat; sembla que
aquestes campanyes tenen zero efectivitat, sembla; jo no he fet
cap estudi, però és allò que mires i, bé, hi ha dubtes. Jo crec que
hi ha campanyes que podrien estimular precisament la
prevenció de la salut mental.

Si es nota la disminució de l’adherència terapèutica? Sí.
Intentaré explicar aquesta pregunta en relació amb una que
també ha demanat el Sr. Thomàs. Estic totalment convençut, jo
no qüestionaré res del que ha dit sobre les competències
professionals, és evident que és absolutament necessari, és així
com vostè ho ha plantejat, és evident que necessitam una
formació específica per poder desenvolupar aquestes
competències professionals, però també és ver que això no
impedeix que persones que estan treballant en determinats
serveis com el tema de salut mental infantojuvenil puguin
complementar les competències professionals d’altres
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professionals de salut que estan a altres dispositius, com és el
tema d’atenció primària, i a mi em sembla que aquesta és una
feina que minvaria molt la canalització de demandes dins
l’àmbit de l’especialitzada.

Però per què ho deia?, per l’adherència. Sí. Torn al meu
exemple diari: la gent no pot pagar els medicaments. Perdonin,
tothom parla en aquests moments del TDH. El TDH, Sr.
Thomàs, que és metge, sap perfectament que té un tractament
d’elecció; el tractament d’elecció genèricament és el
metilfenidat; té tres formes diferents possibles dins el mercat
laboratori. Les persones poden pagar el Rubifen, per què?,
perquè val 3 euros. Poden pagar el medicament que té altres
avantatges i beneficis en els infants? La majoria de persones no.
Poden pagar el Concerta?, la majoria de persones no, per posar
tres exemples. 

És ver, m’he oblidat del tema dels trastorns de la conducta
alimentària i em sembla molt important, perquè és una patologia
prou important. Ara bé, que a mi m’agraden molt les xifres,
m’agradaria agafar les xifres econòmiques destinades a recursos
d’atenció a determinades patologies i fer comparances. Ho
coment aquí perquè aquest any el dispositiu de trastorns de la
conducta alimentària s’ha tancat el mes d’agost a nivell
hospitalari, d’acord? Per tant no ho sé, jo me n’he oblidat, crec
que és important tenir en compte aquesta patologia com una
patologia que vertaderament és molt important, però acabaré la
meva intervenció dient una cosa: el problema del rei Salomó. Si
hem de triar per on xapam?, si hem de triar per on xapam?

Ah!, sí, és ver, allò darrer que m’han demanat, que se m’ha
oblidat per segona vegada. El tema dels immigrants. Nosaltres
a nivell infantil no ho hem detectat en la mateixa mesura que
s’ha detectat a altres serveis i dispositius de salut, ja siguin
d’atenció primària o especialitzada. Però sí que es ver que és un
problema molt greu i que genera una gravetat afegida al
desenvolupament d’una patologia. Crec que vostès són
coneixedors per notícies dels diaris de diversos problemes que
hi ha hagut d’atemptats en contra de persones dels cossos de
seguretat per part d’immigrants; aquestes persones patien
malaltia mental i no tenien al seu abast el dret a la intervenció,
i això és una realitat. Com s’ha de resoldre? Jo evidentment no
ho sé, però afecta i afecta d’una manera absolutament directa.
I per acabar els diré que, a vegades per desconeixement, m’han
deixat d’assistir famílies immigrants per, fins i tot dins aquest
bordell, no saber si al final hi tenien dret o no hi tenien dret.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rivera.

I no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta agraeix
la presència dels compareixents i s’aixeca la sessió.
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