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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem
la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Perdó, presidenta. Esperança Marí substitueix Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No hi ha més substitucions?

Compareixença del Sr. Jaume Morey Cañellas, director
de l'Institut Balear de Salut Mental de la Infància i
Adolescència (IBSMIA), 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 del Sr. Jaume Morey, director
de l’Institut Balear de Salut Mental de la Infància i
l’Adolescència, acordada per la comissió a solAlicitud de la
Ponència de salut mental de les Illes Balears per tal d’exposar
el seu punt de vista de la salut mental de les Illes Balears. 

La presidenta li dóna la benvinguda i li cedeix la paraula per
tal d’exposar el tema objecte de la compareixença. Pot
començar.

EL SR. DIRECTOR DE L’INSTITUT BALEAR DE
SALUT MENTAL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
(Jaume Morey i Cañellas):

Moltes gràcies. Jo del que els volia parlar un poc avui
capvespre era de com està la salut mental específicament de la
infància i l’adolescència. 

Si em permeteu faré una petita introducció històrica. La
salut mental infantil era una cosa que no es va reconèixer fins a
la primera meitat del segle XX. Aleshores es pensaven que els
nins eren mal ajustats, que eren nins que tenien trastorns de
conducta, i els tractaments majoritàriament eren d’un tipus
psicodinàmic, parlat, oberts, de molt llarga durada, i
involucraven tota la família més que l’infant en si.

Devers la segona meitat del segle XX es va començar a
descobrir la psicopatologia del desenvolupament, es varen fer
descripcions dels trastorns, es varen canviar les classificacions,
i els tractament que vàrem començar a emprar en salut mental
infantil eren basats en la millor evidència científica i vàrem
començar a emprar bastants de tractaments biològics, i els
parlats eren més curs i més centrats en els problemes.

A les Balears jo en aquests temps no hi era, feia la meva
especialitat a Gran Bretanya, però fins devers el 2002 hi va
haver un equip, que era (...), format per un psiquiatre i un
psicòleg, i cobrien una certa part de l’illa de Mallorca, que em
pareix que era Sóller i un tros de Palma. Sé que a Eivissa també
s’havia creat un equip que no sé si funcionava paralAlel a l’ib-
salut. En el 2002 es va crear la unitat de salut mental de la

infància i l’adolescència a Ciutat, i entre el 2002 i el 2008 hi va
haver una gran proliferació de recursos. Es varen crear les
unitats comunitàries de Manacor, d’Inca, d’Eivissa i de
Menorca, i es va crear la unitat d’hospitalització a l’Hospital
Son Espases d’infantil. 

El 2008 es va començar a fer un canvi d’un model
psicodinàmic cap a un model més basat més en l’evidència, i en
el 2011 es va crear l’Institut Balear de Salut Mental de la
Infància i l’Adolescència, i del que jo els puc parlar millor és
del 2008 ençà, que és quan vaig aterrar a les Illes una altra
vegada.

Per orientar-los l’epidemiologia és bastant sorprenent, si em
permeten aquesta paraula. El darrer estudi que s’ha fet enguany
als Estat Units dóna una prevalença de trastorns de salut mental
en els joves d’entre 13 i 17 anys d’un 40,3%. L’Organització
Mundial de la Salut des de ja fa molta estona, el 2000 va ser
publicat, diu que hi ha un 20% de la població menor de 18 anys
que té un trastorn de salut mental que necessita o pot necessitar
en qualque moment d’intervenció especialitzada, i que un 6% de
la població de menors de 18 anys té un trastorn de salut mental
greu. A les Illes Balears no tenim bona informació, no tenim
estadística de la prevalença. A Espanya amb el model OMS,
amb el model de l’Organització Mundial de la Salut, es va veure
que era d’un 21, 22%; els estudis es varen realitzar a València
en el 94, i a les Illes Balears probablement la prevalença sigui
més alta. Les raons per les quals podem sospitar això és perquè
tenim un molt alt percentatge de fracàs escolar, com saben un
38,2%, la majoria de la població està molt urbanitzada i el gran
nucli urbà és Palma, que té més de la meitat de la població de
les Illes, i hi ha hagut molta immigració a les Illes i només un
50% de la població és nascuda a les Illes Balears, cosa que
també augmenta el nivell d’estrès i el nivell de problemàtica de
salut mental.

Si aplicam les dades a les Illes Balears veim que de 209.610
alAlots o menors de 18 anys amb targeta sanitària que hi havia en
el 2011, 84.473 o 84.000 tendrien un trastorn de salut mental,
42.000 tendrien un trastorn de salut mental pel qual poden
necessitar atenció especialitzada, i 12.600 tenen un trastorn de
salut mental greu. Això, extrapolat a una aula de 25 alumnes,
ens donaria que 10 nins tenen un possible trastorn de salut
mental, 5 tenen un trastorn de salut mental que en qualque
moment pot necessitar d’intervenció especialitzada, i 1,5 -o un
nin a una aula i dos a l’altra- tendran un trastorn de salut mental
greu. Si es pot representar de qualque manera seria òbviament
amb un iceberg.

I una cosa que us volia dir són els serveis de salut mental
infantil que tenim a les Illes que depenen d’ib-salut. Fins al
2011 hi havia cinc unitats de salut mental, anomenades unitats
de salut mental infantojuvenils, i el personal pertanyia a vuit
gerències distintes. A Palma hi havia un coordinador i a Eivissa
hi havia una coordinadora, i després hi havia una unitat a
Manacor, una a Inca, i a Menorca no existia la unitat sinó que
funcionava com a part del servei d’adults i no estava ben
aclarida. També hi havia una unitat hospitalària a l’Hospital Son
Dureta que depenia de salut mental d’adults de l’àrea de Son
Dureta, depenia de l’equip de salut mental d’adults de l’àrea de
Son Dureta i no tenia molta relació amb les unitats de salut
mental comunitàries. 
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Això generava bastants de problemes. Hi havia una manca
de diàleg entre unitats i professionals que feia que els casos
durassin més i no estiguessin tan ben tractats com haurien de ser
tractats; els serveis oferts depenien moltes vegades del que
passava als equips de salut mental d’adults, si hi havia baixes
s’havien de cobrir les baixes, es feien guàrdies, l’endemà es
lliurava, a les unitats de salut mental de la infància i
l’adolescència, i això causava que hi hagués moltes
cancelAlacions, que hi hagués molt de desconcert a l’hora de
manejar les cites.

Era impossible posar-se d’acord; per exemple, quan jo vaig
començar, si volia posar-me d’acord per canviar una manera en
què feien les coses a Inca m’havia de posar d’acord amb el
coordinador de GESMA perquè hi havia personal de GESMA,
amb el coordinador d’Inca i amb el coordinador autonòmic, és
a dir, la cosa es complicava. També hi havia gent de Gerència
d’atenció primària a la unitat de salut mental de Palma. Jo
estava contractat per l’Hospital de Manacor i era el coordinador;
hi havia un psiquiatre i una psicòloga que eren de GESMA; hi
havia..., poc més poc manco la meitat de personal estava
contractat per primària, i després, de la meitat que quedava, n’hi
havia la meitat que estava contractat per Son Llàtzer i la meitat
que estava contractat per Son Dureta, aleshores.

No hi havia molt de contacte amb els grups d’interès,
referint-me a Menors, a Direcció General de Menors, als
pediatres, a neuropediatria, i tothom es demanava, una de les
coses quan vaig començar a ser coordinador em demanaven és
què es fa a les USMIJ, què feis? Tothom estava com embullat,
inclosos els professionals. 

I això és un poc una representació gràfica de com estava
adscrit el personal aleshores. He posat Son Dureta a un costat,
perquè era la unitat hospitalària i tenia més o manco una vintena
de professionals que hi feien feina, i la resta serien totes les
unitats comunitàries amb gent de GESMA, d’Inca, de Son
Llàtzer, de Fundació Hospital de Manacor, de Son Dureta, de
Can Misses i del Mateu Orfila.

En el 2011 vàrem poder crear l’Institut Balear de Salut
Mental de la Infància i l’Adolescència, i què va ser això? Va ser
una unió, diguem funcional, de tots els recursos de salut mental
infantil sota una unitat de gestió clínica, i depenia del
funcionament de Son Espases, o funcionalment va passar a
dependre de Son Espases. Per què es va crear? Bé, es va pensar
que hi hauria una millor organització i aprofitament dels
recursos, que hi hauria menys diferències entre l’atenció que
rebien els nins a les diferents àrees de les Illes; les decisions,
quan es crea una unitat de gestió clínica, passen a ser preses pels
clínics, per tant són més a prop del pacient i poden variar més
ràpidament, encara que sempre hi ha un decalatge, sempre hi ha
un retard, per mor que les cites estan donades i nosaltres tenim
normalment cites donades per tres, quatre mesos. 

La idea era que les intervencions es fessin més d’acord amb
l’evidència científica, i la formació també passava a ser més
específica en salut mental infantil, és a dir, vàrem passar de tenir
formació en els distints grups de salut mental d’adults a tenir
formació específica per a salut mental infantil. Perquè una cosa
que ha de quedar molt clara és que els alAlots o els nins, els
menors de 18 anys, no són adults petits; el seu fetge, els
ronyons, tot el que és la seva distribució plasmàtica, els
medicaments, tot actua de manera distinta, no es poden extreure
conclusions de com funciona en els organismes d’adults. I
també una de les idees era intentar començar a fer treball amb
equips amb recursos, amb equips que no fossin dins sanitat
mateix.

I així és com està avui en dia el personal que fa feina en
salut mental de la infància i l’adolescència. Hi ha 40
professionals, poc més poc manco, que estan contractats per Son
Espases, en tenim 5 que estan contractats per primària, el Mateu
Orfila en contracta 4 i l’Hospital Can Misses 5,5, hi ha un
psiquiatre a temps parcial. 

Però què és l’IBSMIA?, què som? A Menorca, per a una
població menor de 18 anys de 18.000 alAlots, tenim un
psiquiatre, dos psicòlegs i una infermera. A Eivissa i
Formentera, per a una població de 26.000, hi ha un psiquiatre i
mig, dos psicòlegs, una infermera i una treballadora social. A
Mallorca, amb 165.000 o 166.000 menors de 18 anys, tenim 7
psiquiatres, 6 psicòlegs, 4 infermeres i 2 treballadors socials. Els
recursos terciaris, que són per a totes les Illes, tenim un hospital
de dia en què hi fan feina una infermera i una psicòloga; i una
unitat hospitalària en què tenim un psiquiatre i un psicòleg, 6
infermeres, 6 auxiliars i 4 zeladors. Fent càlculs aproximats,
perquè específicament és molt difícil fer-ho detalladament, però
aproximadament un 10% dels recursos que es dediquen a les
Illes a salut mental atenen un 20% de la població, que són els
menors de 18 anys; la població de les Illes és, em pareix, sobre
1.030.000, i són 209.000 menors de 18 anys que hi tenim.

Què són les recomanacions internacionals?, què és el que es
diu arreu del món i a Espanya a través del ministeri, de la guia
que es va fer de Salud mental en la infancia y la adolescencia?
Què hauríem de fer? Per cada 100.000 habitants, i això és de
població general, no és d’alAlots, hi hauria d’haver un psiquiatre
i mig, un psicòleg clínic, mitja infermera, mitja treballadora
social i mig logopeda. Per tant què es necessitaria? Com poden
veure a les tres columnes està desglossat Mallorca, Menorca i
Eivissa, i a Mallorca necessitaríem uns 5 psiquiatres més, 2
psicòlegs, en infermeres estam bé, treballadores o treballadors
socials se’n necessitarien 2, i logopedes 4 perquè no en tenim.
A Menorca, amb una població de 87.455, es necessitaria
augmentar un poc el nombre de psiquiatria, de psicologia estam
bé, si de cas sobra una miqueta, i d’infermeres també està bé, si
de cas en sobraria una mica; de treball social i de logopèdia
també es necessitaria activitat que en aquests moments no hi ha.
A Eivissa la població és un poc més gran, són 130.000, i es
necessitaria augmentar el contingent de psiquiatria quasi a dos
psiquiatres, que ara n’hi ha un i mig; psicologia i infermeria
estan bé, es podrien redistribuir funcions, igual que treball
social; i, de logopèdia, se’n necessitaria, logopèdia no en tenim,
i cada vegada amb els nous trastorns o amb els trastorns de
cullen més rellevància, com són l’autisme, els trastorns per
dèficit d’atenció i tots els trastorns associats als síndromes
genètics és una tasca bastant important.
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Què volen dir els nombres?, què és el que podem fer amb el
que tenim? Amb el personal que tenim cada any podem oferir
33.000 visites de consultes externes; això és el màxim que
podem oferir, és a dir, això és no comptant que hi pugui haver
ningú de baixa o que no passi qualque cosa que no puguem
exercir la nostra funció. Aquestes visites varien entre 20 minuts
i 1 hora. Dedicam uns 25 dies a l’any per fer reunions de xarxa
amb els colAlegis, amb els serveis socials. Podem oferir unes
120 hospitalitzacions, això també seria amb una ocupació del
cent per cent dels recursos, i podem oferir a uns 100 pacients
que venguin a l’hospital de dia.

Les conseqüències d’això és que no podem veure tots els
nins que poden necessitar intervenció. Us he dit al principi que
eren uns 42.000; aleshores amb 33.000 visites no els podem
agombolar, ens quedarien uns 10.000 nins penjats i hauríem de
decidir a veure qui veim. Això són els dilemes que un poc
tenim. Si només veim els greus els podem veure dos cops cada
any, els 12.000 els podem veure amb 24.000 visites, i qualcun
el podríem veure tres vegades, i un poc la pregunta seria com
triam aquests alAlots. Per tant l’iceberg ens quedaria que els
greus i la població en general, i podríem oferir les 33.000 visites
i les 120 hospitalitzacions, i els 100 pacients que veim a hospital
de dia, a unitat de terapèutica educativa de suport. Perdonau, la
UTES és un projecte que hi ha en comú amb Educació.

Què estam fent?, què hem fet per adaptar-nos a la realitat
que tenim? Hem hagut d’adaptar la cartera de serveis; hem
hagut d’adaptar la cartera de serveis amb discussions amb
primària; amb discussions amb els companys metges i d’altres
organitzacions vàrem decidir que els casos més greus som
nosaltres que els hem de veure. Per tant la nostra cartera de
serveis s’ha reduït i s’ha centrat més en els casos més greus:
esquizofrènies, no en deixam cap a fora, ni depressions, ni
autismes, ni TDAH greus... Ara, si hi ha un alAlot que està un
poc trist durant una temporada perquè son pare i sa mare s’estan
divorciant, aquests són casos que nosaltres no assistim, no els
podem assistir.

Hem de triar, per saber això hem de triar. Les visites ens
vénen donades pels metges de capçalera, automàticament estan
donades, i nosaltres hem de saber un poc a veure què és, si allò
que ens deriven ho podem acollir o no ho podem acollir, i
aleshores feim un triatge d’infermeria i els treballadors socials
fan una primera visita, recullen molta informació, tota aquesta
informació després es discuteix en equip i se seleccionen un poc
els pacients més greus. I hem hagut d’establir bastants relacions
simbiòtiques amb altres serveis per poder capacitar-los per dur
els casos que consideram menys greus; això ho hem fet amb
serveis socials locals, amb la Direcció General de Menors a
través de diferents branques, amb Menors del consell; també ho
hem fet amb Educació, amb pediatria i neuropediatria, i amb les
associacions de pares i pacients.

Una altra cosa que hem intentat fer ha estat organitzar
l’assistència per processos, a fi que poguessin ser el més eficient
possibles, i vàrem poder aconseguir a través de l’Associació
d’Asperger doblers per formar professionals per diagnosticar i
tractar el trastorn de l’aspecte autista; aquests doblers es varen
repartir entre les diferents conselleries i hem fet uns equips que
es diuen els equips d’EADISOC, o equips d’avaluació de les
discapacitats socials i de la comunicació, que de manera
interprofessional avaluen els casos que altres professionals han
detectat com a possibles casos d’autisme. Cadascú fa un trosset,
normalment els membres d’Educació fan una valoració escolar,
els psiquiatres i els pediatres fan una història clínica detallada,
i els psicòlegs valoren més com s’està comportant el nin a nivell
social i si fa falta s’empren tests específics per als quals estam
formats. 

També s’està desenvolupant un circuit de TDAH en el qual,
com que nosaltres no podem fer el diagnòstic a no ser que
tenguem informació tant de l’escola com de primària, aquests
pacients, després d’haver-ho discutit amb els companys de
primària i amb els equips d’orientació psicopedagògica, no són
acceptats a no ser que venguin amb les proves que necessiten
fetes. Vull dir que tant els companys de primària com els
companys d’Educació ho han entès, ho han acceptat, i la veritat
és que està començant a funcionar bastant bé, i així nosaltres
amb una visita ja podem donar el diagnòstic i començar el
tractament que sigui necessari, i la idea seria que la gent de
primària i la gent d’Educació cada vegada n’aprengui més i les
derivacions cap a nosaltres siguin menys o siguin dels casos
més complexos. Per això també estam desenvolupant tot un
sistema de formació d’anar a formar als PAC i als centres de
salut de primària perquè és molt difícil ajuntar un grup
substanciós de gent de primària per formar-los, i enguany per
primera vegada hem tengut un dia de formació en aquests
circuits amb els equips d’orientació psicopedagògica, que va ser
a mitjan setembre, quan ja havien començat l’escola però encara
no estaven fent classe, i estam organitzant ara mateix -potser es
farà dia 30- per fer-ho amb els orientadors dels instituts de fins
a 18 anys, perquè tothom conegui els circuits, tothom conegui
com funcionen i sigui bo de fer parlar i comunicar-nos.

També hem fet un protocol per als primers brots psicòtics,
que això sí que ha quedat un poc més dins Sanitat perquè
aquests casos, encara que en menors de 18 anys són poc
freqüents, sí que són molt espectaculars i tenen molt mala
prognosi. I en nins amb retard mental i trastorns de salut mental
hem organitzat que un dels membres de l’equip, un psiquiatra
que som jo, anam a fer les consultes a les escoles d’educació
especial. Aleshores, ens aprofitam dels recursos administratius
i psicològics que ells tenen, i nosaltres, a part de donar
supervisió, el que feim és encarregar-nos més dels alAlots que
necessiten tractaments biològics, que necessiten medicació.
Hem de ser prevalents perquè els nins amb retard mental,
perquè el trastorn de l’aspecte autista, perquè aquests trastorns
són bastant prevalents i tenen un molt alt índex de trastorn de
salut mental. Els alAlots amb retard mental, devers un 40%,
sofreix trastorns greus que necessiten tractament. 
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Hem estructurat el servei, suposam que feim una millor
utilització dels recursos i hem aclarit el camí als pacients, els
pacients ara tenen més clar què és el que els passarà. Com us
havia dit primer hi ha aquest triatge per infermeria i treball
social, després es dóna la discussió en equip i després, si el
pacient entra a l’institut, es fa una primera visita diagnostica
d’una hora amb un psiquiatre o amb un psicòleg. Després
d’aquesta primera visita es decideix quins tractaments són
necessaris i els tractaments també els hem estructurat bastant,
així que psiquiatria fa el tractament biològic, no tenim temps
per fer res més; psicologia es cuida de les teràpies parlades;
infermeria fa psicoeducació i relaxació i també ajuda a les
teràpies parlades amb psicologia, normalment els equips que fan
grup són un psicòleg i una infermera; i treball social a part de
fer les acollides fa feina amb les famílies i té molt bona relació
amb els altres dispositius i es cuida més de tot el que és
derivacions per abusos a menors i de relacionar-se amb la
Direcció General de Menors.

La porta d’entrada al servei s’ha establert fermament que
són les unitats comunitàries de salut mental i rarament
acceptam, a no ser que siguin casos urgents, derivacions que
venguin a altres nivells, sinó que tothom entra per la mateixa
porta d’entrada. 

I quan els pacients milloren tenim molt clar que fan el camí.
Ara us ho explicaré un poc millor. Urgències segueix un camí
a part, però si això us pot donar una estructura del servei, així
com puges a la piràmide va augmentant la gravetat i la
complexitat del risc i augmenten moltíssim els recursos que
nosaltres posam a disposició del pacient. El que es menja més
recursos, que quasi és la meitat dels recursos que tenim, és la
unitat hospitalària. I òbviament l’empram per als pacients que
són més mal de manejar. 

De recursos ordinaris tenim un primer nivell, aquest primer
nivell és un professional del nostre equip que fa feina amb un
pacient i només un professional, com a exemple podria ser una
depressió, un alAlot que ve i està deprimit, no està molt deprimit
i començam a fer feina amb ell a nivell d’una teràpia parlada
amb un psicòleg. Si aquest cas es complica pot ser que necessiti
una teràpia biològica, un antidepressiu, aleshores ja seria el
segon nivell que està dins el mateix equip d’unitat comunitària
que seria més d’un professional fent feina amb un pacient. Ja el
cas extrem podria ser que aquest pacient va a un grup el
capvespre, als seus pares també els han atès un grup, feim
intervencions familiars amb el treballador social, té una teràpia
farmacològica i, a més, té una teràpia parlada a nivell
individual. Rarament es donen tots al mateix nivell, però vaja,
és un nivell de complexitat bastant més alt que no una
intervenció individual amb un professional.

Els filtres que passen a aquest nivell, el triatge que feim, que
fa l’equip, per augmentar els recursos empren el mateix equip,
és el mateix equip que decideix si es necessita o no es necessita.
Si això no bastava després el tercer nivell seria l’hospital de dia
i aquí és l’equip de l’hospital de dia que fa una valoració i ens
diu quants de dies el poden veure, com el poden veure, i si
l’hospital de dia, o el que tenim, no fos a bastament a les hores
ja hi hauria la necessitat d’una hospitalització, que és l’equip
d’hospitalització, que l’equip d’hospitalització i l’hospital de dia
estan molt en contacte, que prendria la decisió de si és un alAlot
que es pugui ingressar o no. 

Ja us dic, això seria de manera com funciona un cas que no
sigui urgent, els casos urgents, moltes vegades presenten
psicosis a urgències que ningú no sabia res d’aquell cas i els
hem de moure i els hem d’ingressar i després valorar-los.

Avui en dia, com està distribuït? Hem canviat, el que hem
fet és Palma a trossos per poder tenir més bona relació amb els
equips de primària i dels metges de capçalera. Per tant, a Palma
en lloc d’haver-hi les antigues unitats de Son Llàtzer i Son
Dureta tenim quatre equips que estan distribuïts de manera
geogràfica, però de manera que ara ja tenim informació de dos
anys i mig i sabem, poc més poc manco, les derivacions que ens
arriben de cada centre de salut, aleshores no és el mateix un
centre de salut a Son Vida a derivar-nos a nosaltres que un
centre de salut a Son Gotleu. Els hem distribuït d’una manera
que geogràficament té sentit, però que també el nombre de
derivacions són iguals, més o menys pot haver-hi una diferència
de cinc, deu derivacions a l’any d’un equip a l’altre.

Hi ha dos equips a la part forana, Inca i Manacor; hi ha un
equip a Eivissa i a Formentera, i un equip a Menorca que ha
augmentat, i ara sí que es considera més part del que seria la
infraestructura d’infantil i adolescència. 

Tenim un hospital de dia que és emprat exclusivament pels
pacients de Mallorca, els pacients d’Eivissa i de Menorca no hi
accedeixen i vull dir que quasi exclusivament és emprat pels
pacients de Palma, de Ciutat. Les dificultats que tenim amb el
transport són molt grans, els pares rarament poden dur els nins
i a vegades no ens queda més remei que els equips de part
forana haver-se d’adaptar i poder oferir una intervenció molt
sostinguda i molt intensa per la impossibilitat de venir a Palma.

Després tenim la unitat hospitalària que sí és emprada per
tots els dispositius encara que part forana i Eivissa i Menorca si,
per exemple, hi ha un alAlot que tengui disset anys i mig i amb
un brot psicòtic l’ingrés se sol fer local, perquè només li queda,
diguem, mig any per estar amb nosaltres i és millor que ja agafi
i conegui els dispositius que hi ha devora encara que nosaltres
des d’infantil sí que tenim input i sí que anam fent feina.

La unitat comunitària i (...) cobriria el primer i el segon
nivell i aquests dispositius comunitaris són multiprofessionals
i multiagència, és el primer punt de contacte amb un
professional de salut mental infantil. 

Feim les primeres valoracions dels menors i el tractament
ambulatori d’aquests menors, i ja us deia jo que són el primer i
el segon filtre. És a dir, l’equip mateix decideix si aquest alAlot
necessita més intervencions, més professionals, més recursos o
no. Això es decideix depenent de la complexitat i de la gravetat
del cas. El treball pot ser individual, que és un professional amb
un infant, amb una família, o en equip, que és el segon nivell de
complexitat, que pot involucrar, com us dic, bastants de
professionals. 
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Les funcions són avaluació i diagnòstic i és una avaluació i
diagnòstic genèric a consultes externes, tenim això, és a dir, que
tots feim de tot i després tots feim qualque cosa especialitzada.
A les Illes Balears, amb un milió de població, no ens dóna per
tenir un equip especialista en TDAH o un equip especialista en
autisme o un equip especialista en psicosi sinó que part del
temps de cada professional, per afinitat, perquè ens agrada, el
dedicam a ser l’equip especialitzat de qualque patologia. Així
tenim gent que és l’equip especialitzat del TDAH, d’autisme i
de psicosi. Aquesta gent veu els casos més greus i fa mans i en
lloc de veure un o dos casos cada any tal vegada en veuen vint
o trenta i s’especialitzen més i tenen més coneixement. 

El tractament psicoterapèutic l’oferim també a nivell
individual i l’oferim a nivell de grup. Tenim un poc de
mancança de teràpies cognitives conductuals que són les que
estan més en boga i les que tenen més evidència per aplicar,
però bé, ho anam superant.

El tractament farmacològic també sofreix el (...) ho feim els
psiquiatres i després una part bastant important és coordinar-nos
amb altres dispositius, coordinar-nos amb educació o coordinar-
nos amb menors, coordinar-nos amb neuropediatria, etc. 

També feim formació i suport dels recursos ordinaris i
cuidadors i volem fer una prevenció secundària, és a dir, els
alAlots ja estan malalts, però no volem que vagin a més greu, que
hagin d’emprar més recursos. 

L’horari és de 8 a 3, de les 8 a les 8.20 tenim el primer
pacient citat, el primer pacient entra per la porta i a les 14.20
tenim el darrer pacient citat. Entre les 10 i les 11 és quan es fa
la reunió d’equip on es discuteixen els casos que s’han valorat
des de les 8.20, aquell dia mateix es discuteix amb els equips,
per veure, en equip, si són casos que han d’entrar, no han
d’entrar, veure si necessitam més informació, veure si hi ha
qualque altre recurs que podria fer més bona feina que nosaltres.
Les dues hores i mitja setmanals extres les feim els dimarts i els
dimecres entre les 3 i les 5.30 i en aquests moments solem veure
pacients, però allò que ens ha permès fer és alliberar un poc de
temps per començar a formar els metges de primària, els grups
de primària i altres grups d’interès. També es dedica temps
específic per als equips, pel que us deia, més especialitzats, per
al TDAH, pels equips d’autisme, etc. 

Cada setmana a Mallorca, que és on tenim l’estadística més
ben treballada, veim 64 primeres visites, això seria l’acollida
que farien les infermeres i els treballadors socials; 50 després
passen a una valoració diagnostica cada setmana i 368 revisions.

L’hospital de dia seria el tercer nivell, ja seria un nivell de
més complexitat i la patologia òbviament és més complexa i té
més risc. Quan els recursos comunitaris no poden assolir allò
que ells voldrien assolir o la seguretat de l’usuari està en
entredit aleshores sí que es recomana que es treballi des de
l’hospital de dia. 

El tercer filtre és l’equip i també és un treball multiagència,
tenim gent d’educació i gent d’afers socials que són part de
l’equip, tenim tres professionals d’educació i un professional de
la Direcció General de Menors que són part de l’equip de
l’hospital de dia i podem fer escola i podem valorar, al mateix
temps podem anar fora, a les escoles, i així abans que l’alAlot ens
arribi a nosaltres podem tenir una valoració feta a l’escola i
abans que l’alAlot torni a l’escola podem anar a l’escola i dir-los,
mirau, té aquests problemes hauríeu de fer aquestes
intervencions i després podem fer l’acompanyament quan
l’alAlot baixa per l’escala de gravetat.

El tractament és bastant més intensiu i es fa part a l’entorn
del pacient, que seria el que us explicava de l’escola, i part fora
de l’entorn del pacient, que no és ideal, però no hi ha més remei.
El tractament és molt més específic i molt més individualitzat
que el que seria a les unitats comunitàries i una part molt
important és la gestió de l’entorn i de les xarxes de suport.
Abans vèiem que hi havia un equip especialitzat en psicosi que
passava els pacients directament a hospitalització i
d’hospitalització a aquest equip i vèiem que fallava la xarxa de
suport, aleshores l’hospital de dia sí que està molt més en
contacte amb tot el que és el suport dels alAlots i fan molt bona
feina.

Després el darrer nivell seria la unitat hospitalària de salut
mental de la infància i adolescència. Aquí són els pacients més
complexos, més greus i principalment que tenen molt de risc.
L’hospital de dia no els pot mantenir. El quart filtre és l’equip
d’hospitalització i el tractament és multidisciplinari encara que
tot queda dins sanitat. Hi ha una treballadora social, però està
contractada per sanitat i l’altre personal és sanitari i s’ha d’anar
molt en compte amb els excessos a la unitat. Tots els pacients
que estan ingressats han d’estar ingressats sota ordre judicial i
aleshores per preservar la confidencialitat hem d’anar molt
alerta. 

És molt difícil des d’aquest nivell treballar amb l’entorn i la
família i els nins canvien molt una vegada estan ingressats, però
bé, quan hi ha risc i quan hi ha alAlots que estan molt greus no
queda més remei i és primordial per poder mantenir la seguretat
en aquest grup de pacients. 

Això és com funciona l’equip i jo els volia donar un parell
de dades de 2011 del que hem pogut fer. Les visites a Mallorca,
que ja us dic que és on tenim l’estadística més ben elaborada,
vàrem citar l’any passat 20.243 pacients, varen acudir 16.269
pacients, és a dir, el 80% dels citats. Dels pacients nous
donàrem cita a 3.002 i no acudiren 506, un 16% que està molt
bé a nivell mèdic. Pacients que passen el triatge és un 70%, és
a dir, me’n record que vaig fer l’estadística abans de constituir
els triatges i aquesta estructura i els pacients que es veien per
primera vegada, que no els veia una infermera els veia un
professional, els veia un psiquiatra o un psicòleg, els que
retornaven eren un 97%. Per tant, era un desgast, una pèrdua de
temps total i absoluta perquè invertíem en cada pacient vint
minuts que només hi havia tres pacients que no tornaven, per
tant, ens salvàvem una hora i en gastàvem noranta-sent per vint
minuts. Aleshores no servia de res, valia més ja donar una cita
directament.
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Ara serveix i, a més, es fa una recollida d’informació molt
bona, molt estructurada i tota aquesta informació passa a l’hora
de fer la primera visita clínica amb un psiquiatre o un psicòleg.
D’aquestes vàrem donar 2.141 visites i només el 13% no
acudiren, que d’això estic bastant orgullós o estam bastant
orgullosos que sigui el cas. Les revisions és on ens va un poc
millor amb els que no acudeixen, vàrem citar 17.241 pacients i
no acudiren 3.500, que és el 20% i que això eleva tots els altres
percentatges. 

L’activitat grupal, es varen fer grups per nins, més que res
eren habilitats socials per a nins amb trastorns de l’espectre
autista i varen participar 283 pacients, cada un d’aquests
pacients va tenir dotze sessions. També es va fer un grup de
psicosi. El grup per a pares, que fèiem l’any passat, teníem
pares de nins amb TDAH, ens varen visitar 170 pares que cada
colla de pares va tenir dotze sessions, 170 colles de pares.
Vàrem fer 70 interconsultes hospitalàries, això està restringit a
l’hospital Son Espases, no tenim la capacitat de poder anar als
altres hospitals. L’hospital de dia va acceptar 50 pacients i a
l’hospitalització varen tenir 92 ingressos que estigueren una
mitjana de 14 dies cada un i l’ocupació va ser d’un 3,7%. És a
dir, teníem sempre quatre llits ocupats, que no és el cas.

El 2011 va ser un any atípic, es va constituir l’institut balear,
vàrem passar tots a dependre de Son Espases, avui, no sé si era
dia 29 o dia 19, em pareix que dia 19 de novembre de 2010
vàrem passar de la Creu Roja cap a Son Espases i la unitat
d’hospitalització funcionava a mig gas i va funcionar a mig gas
bastant estona per mor del canvi i l’hospital de dia no estava
creat, es va crear ja dins el 2011. 

Això són les dades que tenim d’enguany, ja s’han fet 91
ingressos, a octubre s’havien fet 91 ingressos, per tant, enguany
haurem tengut més ingressos i encara que en facem bastants
més serà una disminució molt significativa sobre el que es feia
abans i això crec que és perquè es fa bona feina a nivell
comunitari, hi ha molt de suport i a més feim molt bona feina a
nivell d’hospital de dia. 

Com veis està detallat d’on vénen, però el que m’interessa
és que la majoria d’ingressos són o d’urgències o de l’hospital
de dia, més de la meitat dels ingressos vénen o per urgències,
que és una cosa que no controlam, o perquè són casos que s’han
agreujat, han anat a l’hospital de dia i a l’hospital de dia s’han
agreujat més i han hagut de passar a hospitalització.

Per a Menorca les xifres són aproximades, hem tengut la
dificultat de l’accés a les dades, però es fan 16 primeres visites
cada setmana i 95 revisions. A l’any es fan 600 primeres visites
i 3.800 segones. Les llistes d’espera a Menorca varien entre
dues, tres setmanes per psicologia i entres tres i cinc setmanes
per psiquiatria. També es fa activitat grupal, es fa amb pares de
nins amb TDAH, un per a menors de dotze i un per a pares de
nins de dotze a divuit anys i també es fan grup d’afrontament a
l’ansietat, d’habilitats socials i de relaxació. Per tant, el que està
en oferta és bastant semblant. Els ingressos anuals són tres que
es fan en el Mateu Orfila i quatre que es fan a Son Espases, més
o menys.

A Eivissa i a Formentera els puc donar menys informació
perquè hi ha hagut un canvi de coordinació del qual jo no he
estat assabentat fins que he començat a demanar informació,
però vaja, el total de cites per a 2011 són 6.800. En teoria no
tothom acudia a les cites, però això és perquè són dades extretes
del CIAP, i el CIAP jo mateix ho faig, entres a les dades si el
pacient no ve, tu no te’n recordes del teu pacient, per tant, sols
entrar per veure qui és el pacient que no ve i veure si li has de
donar una cita aviat, veure si t’has de preocupar, veure si era un
alAlot de menors o no i això ja compte després a l’hora de
l’estadística, això compta com si l’haguessis vist. Aleshores no
us poc donar... però vaja, la llista d’espera és un poc més alta,
és un parell de mesos i desenvolupen protocols d’una UTE, una
unitat terapèutica educativa itinerant, i també es desenvolupa un
protocol d’avaluació de les discapacitats socials i de la
comunicació així com una transició a la vida adulta dels joves
amb retard mental. 

Les comparacions són odioses i desafortunadament no en
podem fer moltes, però crec que hi ha hagut certes millores des
que funcionam de manera, jo diria, més organitzada. El nombre
de cites no sé si ha augmentat molt, no els ho puc dir perquè no
sé les que es donaven abans, però del que estic segur és que no
han disminuït, però, a mes, sí que han disminuït moltíssim les
llistes d’espera, ha passat de ser de sis mesos a vint dies, com a
molt a Mallorca de mitjana. L’espera per veure a un psiquiatre
a Mallorca és de quinze dies i per a un psicòleg de vint-i-quatre.
I si hi ha urgències el veu el mateix dia. El nombre que no
acudeixen ha passat d’un 33% a un 20% i, com les deia, les
primeres visites només és un 13%. Per tant, hi ha hagut una
disminució brutal. Això fa que donant les mateixes cites, vegis
molt més pacients.

El personal la veritat és que està content i entusiasmat amb
el projecte. Hem tengut temps difícils, el període entre octubre
2010 i febrer, març, abril 2011, va ser molt difícil, hi va haver
molts de canvis. Es va formar l’IBSMIA, ens vàrem moure a
l’Hospital Son Espases i va ser un període difícil, i el personal
es queixava, encara es queixen i tenen raó, perquè el grau de
complexitat dels casos que veim ha augmentat moltíssim. Abans
era una loteria, tal com anaven derivant els metges de primària,
nosaltres anàvem veient. Ara no, ara triam i veim els casos més
complicats.  Això ha fet que la dificultat dels casos sigui molt
més alta i hi hagi n poc més d’estrès. Però bé, s’ha de fer.

Els grups d’interès crec que estan bastant contents, amb les
associacions de gent discapacitada tenim un bon diàleg, estam
associats en quasi totes, Patronat d’Inca, APROSCOM,
AMADIBA, AMADIB, Joan XXIII, Mater. Després
l’associació (...), totes les associacions de pares i ens han donat
l’enhorabona. Amb Educació hi ha un bon diàleg i feim feina
conjunta, tenim membres d’educació que estan fent feina amb
l’hospital de dia o membres de sanitat que estan fent feina a
l’hospital de dia d’educació. En això no hi ha gaire diferència.
Tenim els protocols de TDA, tenim els protocols de (...). I des
de Menors ens han fet saber des del consell que també estan
bastant contents de com estam actuant, encara que ens han donat
l’enhorabona, però és molt difícil a l’hora de programar,
especialment els alAlots que estan a centres, alAlots que estan a
centres terapèutics a fora de les illes i han de tornar. I hem de
millorar la comunicació.
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A la Direcció General de Menors tenim menors i família, un
diria que ens repartim les feines. Joan Roca és el cap i hi ha
molt bona relació, miram de quedar d’acord per no fer tots el
mateix, sinó de fer coses distintes. A menors amb mesures
judicials hi ha un poc de disgust, ja que hem hagut d’aturar uns
programes que teníem de valoració i d’atenció al pacient a Es
Pinaret i Es Fusteret, perquè hem perdut un psiquiatre enguany.

Jo crec que funcionam com un equip i cadascú sap què ha de
fer i cada cop ens trepitjam manco els uns amb els altres. Cada
vegada doblam menys la feina. I els professionals han acceptat
l’equip gestor, que som unes quatre persones i el diàleg és molt
obert i moltes de les decisions són consensuades. L’equip de
gestió està format per un psicòleg, un psiquiatre, (...), Maria
Romera, una infermera, Rosa, Virgilio Medina, cap
d’administratius i jo mateix. Després tenim un consultor, que
ara l’hem pogut fer intern. Un consultor és un grup que més o
manco va dictant cap allà on hem d’anar i com hem de fer els
canvis. En canvi, l’equip de gestió és una cosa més ràpida i
específica. Falta establir el grup de consultors externs amb els
grups d’interès i amb les associacions de pares, neuropediatria
i això.

Hi ha un programa molt ben establert de formació. Cada mes
dedicam un dia a la formació i és una formació única i
exclusivament de salut mental infantil. També hi vénen a la
primera hora els psiquiatres d’adults i tot el dia formam els MIR
(metges interns residents), que fan salut mental a les Balears. I
des de tant els MIR, com la Unitat docent multiprofessional de
salut mental, els hem donat l’enhorabona de la formació. 

Avui en dia ja ningú es demana què fa l’IBSMIA i si es
demana, nosaltres estam més que contents de contar-ho, com els
ho he anat contat. No tot és daurat, hem de millorar la
coordinació..., això són coses que nosaltres crec que podem
millorar, hem de disminuir la no assistència, si tenim l’habilitat
de poder enviar recordatoris a telèfons mòbils, sembla que
funcionarem bastant bé. I tal vegada estam fent massa revisions,
que és allà on hi ha més faltes.

Ens agradaria augmentar l’activitat grupal, de fet estam
plantejant un grup de pares de nins amb trastorns autistes. Un
grup de pares de nins amb TDAH, però en edat preescolar. En
el futur també estam planejant un grup de trastorn de
personalitat límit. Ansietat està quasi a punt de començar. I ens
hem hagut d’adaptar perquè els pares del sector turístic,
especialment de la part forana, comencen la feina devers el maig
i l’acaben per l’octubre. Aleshores per poder fer grups hem
hagut de disminuir la llargària dels grups, per poder fer més
d’un grup a l’any.

La formació també encara es pot millorar i hem de fer més
protocols.

Coses que ja no depenen de nosaltres és que hauríem
d’augmentar els recursos humans. S’haurien d’augmentar
netament o s’haurien d’igualar els recursos a la demanda. És a
dir, més o manco el 20% dels recursos de salut mental de les
Illes Balears es dedicassin a salut mental infantil, que és el 20%
de la població. Alternativament es podria disminuir més
l’oferta. A pediatria el tall d’edat són 14-15 anys. Nosaltres
estam fent fins als 18. Si es disminuís l’edat que nosaltres
acollim, també tendríem més recursos. És una cosa que jo no
recoman, seria fer una passa enrere, crec que els pediatres
hauran de fer la passa endavant d’acollir fins als 18, però bé, és
una alternativa.

Ens agradaria poder augmentar la cartera de serveis.
Trastorn de conducta és una cosa que ara no ens hi podem ficar.
Psicologia de la salut, nins amb patologies que necessiten
prendre medicaments, acompanyar-los. Patologies greus que
necessitaran moltes operacions, poder acompanyar-los. I això
possiblement no hagi d’estar dins l’institut balear, pot estar dins
cirurgia, dins pediatria, amb la supervisió nostra si es necessita.

Menors amb mesures judicials és un grup que ens agradaria
reprendre. Menors desemparats també ens agradaria fer-hi més
feina. I els trastorns no tan greus que ara en aquests moments no
podem fer. També ens agradaria establir d’una manera més
ferma les cooperacions amb els grups d’interès. Són coses que
s’han de firmar convenis de cooperació que nosaltres podem
moure, però que també necessitarem ajut.

Altres coses que no depenen de nosaltres és consolidar la
plantilla. La plantilla d’IBSMIA, dels deu psiquiatres que tenim
a Mallorca, 1 no està contractat en aquests moments, només són
nou i cinc acaben el contracte dia 31 de desembre. Són
contractes que s’han fet per damunt plantilla. I ens agradaria que
s’estabilitzassin. Dels vuit psicòlegs que tenim, sis, tres dels
cinc administratius que tenim i els dos treballadors socials,
també són contractes per damunt plantilla i quasi tots firmen el
contracte mes a mes.

Una cosa que seria desitjable és que aquests cinc
professionals de Mallorca, que estan a primària, ja estan passats
a l’àrea de Son Espases, passassin definitivament a l’Hospital de
Son Espases i tots fossin d’allà mateix. 

Els vincles amb Menorca, Eivissa i Formentera s’han
d’estrènyer, crec que no queda altra solució. Crec que
involucrarà haver d’afluixar un poc els vincles que es tenen amb
salut mental d’adults i reforçar els vincles que tenen amb
nosaltres. Tal vegada, passar els contractes dels professionals de
Menorca, Eivissa i Formentera a Son Espases. Reafirmar la
dependència funcional de Son Espases. Facilitar viatges de
professionals entre illes, perquè en cas contrari la coordinació
és molt difícil. I facilitar la valoració de casos més greus en el
seu lloc. És a dir, poder anar a Menorca, a Eivissa a fer
valoracions si és necessari.
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I després, els recursos físics també ens manquen. A Menorca
comparteixen un espai que és molt petit i insuficient, el
comparteixen amb adults. I a Manacor tenim dos despatxos per
a quatre o cinc professionals. Quan jo vaig dos dies al mes a
Manacor som cinc, els altres dies són quatre, això causa
malestar en la salut mental d’adults, perquè hem d’emprar els
seus despatxos. Ens hem distribuït així com hem pogut, estam
fent tant adults com nosaltres matins i capvespres, a fi de poder
aprofitar els recursos. Però com ara, no podem augmentar les
hores perquè no tenim despatxos per fer-ho. Jo dilluns passat era
a Manacor, vaig parlar amb Tomeu, que és el coordinador del
PAC i amb Rosa Molina, que és la coordinadora de l’àrea de
Manacor, i no veim cap manera, ni fent mitja hora més cada un,
si ells el matí en fan mitja més i nosaltres feim mitja hora més,
l’hem de fer abans, si feim el capvespre, ens trepitjam dues
hores; i Tomeu em deia que fins i tot la sala de conferències
l’empren per fer consultes, que jo les hi sol fer.

Després una altra cosa que també necessitaríem és transport
per a l’hospital de dia dels pacients de la part forana i de les illes
menors. 

Crec que és tot allò que els voldria dir.

Moltes gràcies. Perdonin perquè he estat bastant llarg.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara passarem al torn dels grups. Per tal de
formular preguntes i observacions, tot seguit procedeix la
intervenció dels grups parlamentaris. Per part del Grup
Socialista té la paraula el Sr. Thomàs per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies. Bones tardes. Primer de tot agrair al doctor Morey
que hagi tengut a bé comparèixer aquí en el Parlament. Vostè
ens ha donat molta informació, jo esper que vostè no tengui cap
problema per facilitar la ponència que ha presentat perquè
nosaltres la puguem tenir.

Com que vostè ha donat molta informació, jo intentaré posar
l’accent en determinades qüestions que tal vegada no ha abordat
tant, i jo crec que són d’interès. 

Vostè ha parlat de recursos humans, ha parlat
d’infraestructures, ha parlat fins i tot d’ampliació de la cartera
de serveis. Però més que el que ens falta, si fos possible fer
qualque tipus d’exercici de priorització. En el sentit de dir
quines serien les coses en recursos humans, infraestructures o
cartera de serveis que serien més importants. Ara vostè mateix
al final ha parlat de Manacor, tema que quedaria resolt amb la
reforma o l’ampliació de l’hospital que es va aturar, però
bàsicament és en qüestió de priorització, tenint en compte no
només Mallorca, sinó també les altres illes.

A mi m’interessaria saber, per exemple, vostès que tenen
aquest institut que té una concepció molt àmplia en estructura,
en organització, en gestió de recursos, en coordinació diferent
a allò que són altres estructures del Servei de Salut, vostè ha fet
molt d’esment per exemple en temes de coordinació, que és una
part molt important de com està plantejat aquest punt
assistencial, l’institut. Aleshores per exemple, vostè ha parlat de
coses disperses, la pregunta és si vostè té alguna opinió respecte
del centre coordinador d’acció primerenca, que detecta i
vehicula casos que provenen del món de la salut, de l’educació
i afers socials.

Dins la seva f eina de coordinació que té a veure amb
altres..., vostè de vegades utilitza la paraula “grups d’interès”,
de vegades són altres tipus d’institucions, per exemple que
depenen de menors o de vegades són centres assistencials, de
vegades és una direcció general, etc. Com valora aquesta
coordinació?

Vostè s’ha referit a dades de llistes d’espera, per una banda
ha destriat el triatge, entenc que el triatge serveix per dir aquest
malalt l’atendré jo o no l’atendré jo; i el que crida l’atenció és
que una vegada que es fa el triatge, els períodes de temps són
molt curs. Tal vegada el triatge es podria millorar, però el temps
d’atenció és molt ràpid.

Un tema de què vostè no n’ha parlat i a mi m’interessa. Per
exemple, encara que no sigui en el seu àmbit un dels temes
importants, els recursos farmacològics són importants també. I
ens trobam que en aquest àmbit, primer, no són barats i segon,
n’hi ha que no tenen finançament públic. Quina valoració fa
vostè d’això?, perquè evidentment estam patint un seguit de
canvis dins el sistema sanitari espanyol i això evidentment
condiciona. Ja estam que de vegades s’utilitzen medicaments
que tal vegada no tenguin tota l’evidència o que no tenguin un
grup ampli de suport d’evidència clínica, però bé, són
medicaments que s’utilitzen en aquest àmbit, perquè és un
àmbit, vostè ho sap, on no hi ha tanta recerca com en altres
àmbits assistencials, etc.

M’agradaria saber si té qualque opinió respecte de la Llei de
dependència i salut mental infantojuvenil, si ens serveix, si no
ens serveix, si ens queda fora. 

Si té opinió, perquè aquí la darrera legislatura hi ha hagut un
canvi organitzatiu i ara tenim una Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social, són dos àmbits que són cosins germans, per
no dir germans, l’àmbit sanitari i l’àmbit de benestar social.
Quina valoració fa de si això ha suposat o no una millora en la
seva feina més de tipus assistencial. És a dir, ha afavorit això en
la coordinació entre recursos del món assistencial sanitari i del
món del benestar social?

I quan vostè parla de..., com que ha parlat moltes vegades i
tenen molt incorporat tot allò que són grups d’interès, tot allò
que no és món assistencial, per dir-ho de qualque manera, tot
això com es viu?, perquè són món molt complexos, una cosa
són associacions de pares, per exemple, per malalties i altres
coses són altres recursos, fins i tot, aquestes associacions de
pares n’hi ha que tenen recursos propis, n’hi ha que no en tenen.
No és el mateix Gaspar Hauser, que l’Associació d’ASPERGER
o TDAH, no? Aleshores la coordinació de vegades entra en
competència, de vegades es deu a una colAlaboració mútua per
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interès mutu. M’ha agradat molt el terme que ha utilitzat de
“relacions simbiòtiques”, perquè vol dir entre altres coses que
som dins el mateix vaixell. Per tant, es parla de sinèrgies que
sempre és molt positiu.

I jo m’atur aquí. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Bones tardes a tots. Gràcies al doctor
Morey per comparèixer avui aquí per exposar el seu
coneixement. Volem agrair les dades exposades, l’anàlisi
acurada, fruit de moltes hores molta feina, la seva clara
exposició i sobretot pels punts en què vostè ha incidit, que és el
futur de l’institut per millorar-lo.

Després si ens podria fer uns aclariments que a la seva
exposició a mi no m’han quedat clar. Vostè ha començat la seva
intervenció explicant que és possible que la comunitat autònoma
de les Illes Balears pugui tenir una incidència més alta en temes
de salut mental, infantil i una de les variables que ha utilitzat ha
estat la immigració. M’agradaria saber si vostès amb els menors
que treballen per temes de salut mental, quin tipus de patologia
hi troben diferenciades, si hi són o no hi són i, en qualsevol cas,
quin tipus de patologia apareixen en els menors immigrants que
resideixen a la nostra comunitat autònoma.

Després un tema on he vist que vostès hi treballen molt és el
tema de la formació, supòs que per facilitar la detecció i no
perdre temps. M’agradaria saber si tenen qualque pla de treball
amb els professors, vull dir que no siguin experiències més
puntuals sobre patologies concretes, sinó detecció d’allò que
podrien ser primer símptomes per reduir el temps d’intervenció
que en aquesta problemàtica sempre és tan necessari.

Abans de vostè, per aquí han passat diferents colAlegis
professionals i m’interessa saber si vostè considera la figura de
l’educador social com un element integrable i quines funcions
podria realitzar dins l’institut. I també el de terapeuta
ocupacional. Aquí, el colAlegi d’Educadors ho va reivindicar
com un element important, vostè no n’ha parlat. Entenc que
vostè en una situació de crisi i de dificultat, però pensant en un
futur, aquestes dues figures tendrien cabuda i amb quines
funcions.

Després vostè també ha parlat d’intervencions de caràcter
terapèutic. M’agradaria saber si en fan amb el conjunt de la
família. No només per donar suport als pares, formació, sinó
sobretot pel tema de germans que també poden tenir dificultats
d’entendre i de poder conviure, sobretot amb patologies greus.
Això entenc que ha de crear distorsions o dificultats.

Després una de les preguntes que es repeteix, però vostè crec
que és el més indicat per poder contestar. El nostre grup polític
considera que una de les prioritats per a aquesta comunitat
autònoma és la possibilitat d’un centre terapèutic d’entre 12 i 18
anys pel que vostè ha dit, que tenim alAlots de fora a centres
terapèutics derivats pels mateixos psiquiatres i això creim que
dificulta molt el treball familiar i sobretot la distància que
sempre ha de ser propera a això, a la intervenció.

Quan parla, en una de les diapositives o de les imatges que
ha posat, que a Mallorca, més de 20.000 pacients l’any 2011.
M’agradaria saber si són pacients o visites, vull dir si són
expedients, és per saber si són visites o són pacients, perquè
varia molt si són 20.000 visites o són 20.000 pacients, sobretot
en relació amb les altres illes.

Després, ja per acabar, és el tema comunitari, vull dir, per
aquí han passat professionals i representants d’altres entitats i
ens han parlat sobretot més d’adults, vostè és el primer que
treballa més o que ens exposa més en tema d’infància i, així
com els altres demanen... els d’adults demanen centres de dia,
centres ocupacionals, habitatges tutelats, m’imagín que vostès
demanen un altre tipus de programes comunitaris, que no només
sigui el pare, la mare i el nin que van a l’institut, sinó... i a
veure, supòs que manca de personal no ho poden fer, però si
tenguéssim una situació òptima, a quin tipus de programes
s’hauria de donar suport en les escoles i en les famílies, visites
domiciliàries, vull dir a la llar, a la llar i a les escoles,
bàsicament això.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot vull agrair
al Sr. Jaume Morey la seva exposició, ha estat molt clara, amb
moltes dades i bé, moltes coses que jo tal vegada volia dir ja
s’han dit abans, però després d’aquesta exposició la paraula que
em ve al cap és eficiència. 

Veig que han aconseguit amb coordinació, amb treball en
equip, amb la formació específica dels equips i, sobretot, amb
el que vostès... quan varen arribar l’any 2011 varen decidir
adaptar una cartera de serveis, varen fer aquest esquema que
bàsicament passa pel triatge, que és fonamental, i a partir del
triatge amb una formació idò..., es fa des d’infermeria i vostès
optimitzen els recursos que tenen i optimitzen tant els recursos
de personal com de les instalAlacions que tenen.

He apuntat totes les coses que vostè ha dit. És clar, jo per
exemple, en casos específics que conec, les quantitats, les dades
que vostè dóna de dies d’espera, tant a Mallorca com a Eivissa
-a Eivissa veig que són millorables, que són d’un parell de
mesos-, em semblen molt bones a priori, evidentment primer es
passa per l’IBSMIA i... evidentment primer es passa pel triatge,
però, una vegada que s’ha passat pel triatge, veim que... jo que
sé, quinze dies o vint-i-quatre dies per a un psiquiatre o per a un
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psicòleg em semblen unes dates molt, molt bones tenint en
compte la quantitat de recursos personals de què vostès
disposen.

He anat apuntat un poc les millores, que era el que jo...,
perquè és clar, les dades de tot el que vostè ha donat, a més ens
farà arribar em sembla aquest power point que ens ha passat i
les tendrem molt clares, però és clar, jo he apuntat bàsicament
les millores. Vostè ha donat molta importància a consolidar la
plantilla, crec que és importantíssim, i al tema de millorar els
espais. Veig que també ha fet menció que utilitzen i optimitzen
molt bé aquestes dues hores i mitja de més, que les aprofiten per
a formació i les aprofiten també per a visites, que els ha anat bé.

Una de les coses que veig que ha anat molt bé en aquest
sistema és una única gerència, aquest equip gerent de quatre
professionals, quan a vegades aquí en aquesta comunitat s’ha
parlat de si gerència única o no gerència única en temes
d’Atenció Primària, en aquest cas en concret, no sé si en altres,
en aquest cas en concret veim que una gerència única ha donat
molts bons resultats, perquè del que és dependre de vuit
gerències a dependre ara només d’una hi ha molts avantatges,
hi ha molta diferència.

No sé si és que no ho he apuntat o no he estat atenta, en tema
de trastorn de l’alimentació, en el tema d’anorèxia, bulímia, etc.,
no m’ha quedat molt clar si també entra aquí dins.

Res més, crec que més o manco, és tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Té la paraula una altra vegada
el Sr. Morey.

EL SR. DIRECTOR DE L’INSTITUT BALEAR DE
SALUT MENTAL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
(Jaume Morey i Cañellas):

Prioritzar és difícil, però si hagués de prioritzar en les tres
àrees a l’hora de recursos humans el que va més faltat és
psiquiatres a Mallorca, per tant, prioritzaria aquest grup.

Com han pogut veure, i en discussió amb els meus
companys, les illes menors, Eivissa, Menorca i Formentera es
pensen que van malament de recursos i la veritat és que van
millor que el que és part forana i el que és Mallorca, també és
veritat que a Mallorca hi ha recursos que nosaltres podem tocar
i que les altres illes, en cas de menors, en cas de serveis socials,
estan diferents, però bé, si pogués prioritzar tal vegada
prioritzaria els psiquiatres i també els prioritzaria perquè - a part
que jo ho som- poden fer una labor de receptar medicaments i
també poden fer si és necessari una labor de teràpies parlades,
aleshores seria un recurs que podríem emprar més.

A l’hora de recursos d’infraestructura, crec que tant el cas de
Menorca com el de Manacor, el de Manacor tal vegada em toca
un poc especialment perquè jo som d’Artà i som d’aquesta part
forana, però la veritat és que dos despatxos per a quatre o cinc
professionals no és acceptable i tenim la infermera que té un
carretet amb els trastos carregats i amb el carretet va de despatx
en despatx, per tant prioritzaria Manacor i Menorca, són els dos
on tenim més dificultats i sé que és molt difícil trobar espais. Sé
que en el PAC de Manacor, parlant amb els companys si hi
hagués espais sé cert que els tendria, vull dir que sé com ho és
de difícil.

Quant a la cartera de serveis, si hagués de prioritzar un
trastorn en el qual hauríem d’intervenir, és un trastorn que no
m’agrada gens, per tant, personalment és una cosa que no desig,
és un trastorn que sé cert que els meus companys de sanitat
tampoc no creuran que sigui prioritari i que sé cert que els meus
companys de serveis socials i dels ajuntaments estaran molt
contents, és el trastorn de conducta. 

És un trastorn al qual s’hauria de fer una feina molt més
integrada, tant en serveis socials com en Direcció General de
Menors com nosaltres mateixos i en el qual s’haurien d’establir
uns nivells. És a dir, el model australià té quatre nivells distints
d’intervenció, un que es fa en l’àmbit de l’ajuntament, després
es faria en un àmbit un poc més centralitzat per als alAlots o per
als pares als quals el primer nivell no els anàs bé i s’haurien
d’anar fent..., tots els pares haurien de passar per al primer
nivell i si no els funcionàs idò anar augmentant. 

Així i tot és un trastorn difícil de detectar, és un trastorn que
causa molt d’aldarull i és un trastorn que s’associa moltes
vegades a salut mental encara que... bé, és un trastorn ara avui
dia que... no és trastorn que requereixi medicació, la única por
que jo tenc quant a dur-ho cap a nosaltres és que si vas a un lloc
on donen caramels el més probable és que en mengis, nosaltres
receptam i hi hauria..., la problemàtica seria... hauríem d’estar
molt alerta a no receptar a aquests alAlots que moltes vegades no
necessiten medicació. Això seria un poc la meva priorització.

La coordinació, conec el centre d’atenció primerenca, feim
molta feina amb Joana Maria i amb Aina, hi estam
completament integrats per dir-ho d’alguna manera, i ells tenen
via directa cap a nosaltres, normalment via directa cap a mi
perquè solen passejar "marrons" i el meu despatx a fora diu “son
marró”, però crec que fan bastant bona feina, crec que era
necessari que hi hagués aquest centre. Crec que... bé, sé cert que
hi ha moltes dificultats i que els que ho feim funciona millor
som nosaltres perquè sé que moltes vegades no s’omplen les
derivacions, no s’omplen les formes que s’haurien d’omplir i
una cosa que nosaltres, per exemple, empram moltíssim, però
tenim la sensació que només estam ficant dades, ficant dades i
no tenim cap benefici. 
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La idea del centre coordinador seria tu hi entres quan et ve
l’alAlot i allà et sortirien tots els professionals que hi estan
involucrats i d’una mirada sabries si hi està involucrat (...), les
dades ens entren, sé que Joana té bastants dificultats per poder
entrar les dades a personal que no és sanitari i nosaltres..., que
Joana cada vegada que ens veim, està molt contenta perquè
nosaltres ficam molts de nins, nosaltres no en podem treure
encara el profit després d’haver funcionat un parell d’anys.
Aquest procés s’hauria de simplificar, tota la resta em sembla
una idea meravellosa i la veritat és que fan bona feina i que els
casos que agafen solen ser bastant complicats.

Quant a valorar les coordinacions amb altres institucions és
difícil, és com vosaltres tots heu dit, els representants dels
distints partits polítics, és un temps de crisi on els recursos
s’estan ajustant i això sol crear la mentalitat de..., la mentalitat
que vaig trobar quan vaig arribar a l’USMIJ, que és nosaltres
estam aquí i no t’acostis perquè em donaràs feina i és un poc
més difícil. Crec que les relacions són bones, crec que la
voluntat hi és, ens falta a vegades canviar un poc el xip, crec
que tots, nosaltres ens hi incloem, hem d’estar avesats a fer...
hem de sortir de la nostra zona de confort, per dir-ho d’alguna
manera. Sé que el Consell Insular de Mallorca té molts de
psicòlegs, que la direcció general també té molts de psicòlegs i
moltes vegades ells no fan de psicòlegs. Sé que els mestres són
probablement els millors terapeutes conductuals que hi ha avui
dia al món i ells no ho saben i no s’ho creuen i fins que no ho
han tocat és mal de fer fer-los ho creure. Aleshores, hi ha
d’haver crec feina de supervisió, feina de suport i feina d’ajudar
aquesta gent perquè pugui desenvolupant les habilitats que
tenen i anar fent feina plegats. No és fàcil, però ho continuarem
intentant.

Les llistes d’espera, us he donat les dades a dijous de la
setmana passada que és quan feim la revisió. Tenim vint dies i
això és un poc culpa de Palma perquè hem tengut una
treballadora socials de baixa i l’altra està de vacances i ens ha
fet disparar el..., Miquel, contràriament al que fa tothom, agafa
les vacances ara perquè li agrada matar tords i anar de matances
i no les agafa a l’estiu, aleshores se’ns ha disparat un poc el
percentatge de dies, la mitjana crec que està entre 15 i 20, no
varia molt i, per aclarir-ho, tenim entre 15 i 20 dies des del
moment en què el metge de capçalera deriva fins que el veim
per primera vegada, després tenim entre 15 i 20 dies perquè, si
continua, el vegi un psiquiatre i un psicòleg, en total això seria
un mes i mig aproximadament. Abans eren sis mesos per fer la
primera visita, després hi havia dos o tres mesos més d’espera
per veure el psiquiatre o el psicòleg, en total s’ajuntaven devers
9 o 10 mesos. 

M’agradaria que encara fos més aviat perquè la veritat és
que com més aviat ho fas, més coses veus el que tal vegada no
hauries de veure, però menys se t’escapen els pacients més
complicats i els pacients més complicats -no ens enganem- no
solen venir de les famílies més apoderades, sinó que
normalment els trastorns de salut mental tenen un gran
component genètic i hi ha el que en anglès es diu social (...) que
és que cada vegada baixa més a l’escala social i els pares
d’aquests alAlots moltes vegades estan afectats i no són bons
argumentadors per a la salut d’aquests alAlots i moltes coses que
no són normals ells les veuen com a normals i hem d’estar alerta
per poder-los agafar.

Quant als recursos farmacològics, la veritat és que nosaltres,
que no siguin de la Seguretat Social, que no estiguin coberts,
n’empram pocs. Empram melatonina, em sembla que és el que
més empram que és bastant barat. El que sí vos puc dir és que
molts de pares ens han demanat per favor que els canviem les
medicacions, és a dir, per posar-vos un exemple, al trastorn per
dèficit d’atenció i hiperactivitat el tractament que tenim són
atomoxetina que l’empram poc i quan els altres no funcionen i
el metilfenidat. El metilfenidat és el pa de cada dia. Del
metifenidat tenim tres formulacions, una formulació que és
d’alliberament immediat, que és el Rubifen, segurament tots
n’heu sentit parlar i que fa molta estona que està al mercat i és
bastant econòmic, després tenim el Medikinet que és una
alliberació que dura vuit hores, per tant es pren a les 8 i dura
fins a les 4 del capvespre, no pot fer la tasca, i després hi ha el
Concerta, que el Concerta els dura de les 8 del matí fins més o
manco les 8 del capvespre i els dóna temps a fer els deures.

Aleshores el Medikinet i el Concerta són més cars i les
famílies ens han demanat que per favor els posàssim el Rubifen
perquè no tenen doblers com per poder pagar les receptes. Això
causa que les escoles hagin de donar medicació perquè és cada
quatre hores, per tant, a les 8, a les 12 necessita una dosi i a les
4 del capvespre en necessita una altra per poder fer els deures i
crea dificultats als mestres, hem de firmar permisos i això i... els
pares ho tenen més difícil per organitzar-se perquè han de dur
medicació i això, però bé, és el temps que vivim.

Quant a la resta d’especialitats, sí que és veritat que empram
medicacions que són cares i nosaltres encara probablement
tenim més tendència que no els companys de salut mental
d’adults a emprar les que tenen menys efectes secundaris que...
la veritat és que la medicació que donam són tant bones les unes
com les altres, el que millora és el perfil d’efectes secundaris i...
per a aquestes famílies és difícil.

Sempre defensaré el model anglès quant a això, allà sí que
era un sistema en el qual... és a dir, el 2012 es pagaven les
receptes del 2011 i les pagaven... la gent que anava a cercar les
receptes i es pagava una mitjana, a no ser que no poguessis
pagar, que aleshores tot era de franc, i el sistema estava molt
més centralitzat que no està a Espanya. És a dir, a Gran
Bretanya no et donen capses de medicació, els farmacòlegs et
donen unes botelletes amb el nombre de pastilles que ha
receptat el metge i, per evitar costs, el cost està establert des
de... o des del Parlament o des del Govern espanyol i el... preu
és aquell i s’eviten moltes despeses en envasos i el sistema és un
poc més barat.

És difícil, jo sempre dic el mateix, per a mi és bon de fer
prendre una decisió de gestió, no vull que aquestes decisions les
prenguin el metge o el psicòleg quan està davant el malalt, quan
estàs davant el malalts has d’atendre el malalt. Per tant, aquestes
decisions, com més amunt es prenguessin, com més es pogués
evitar que els metges haguessin d’intervenir per exemple, la
prescripció del genèric, és una cosa que no ho he fet mai d’altra
manera jo. A vegades em diuen “aquest medicament” i jo dic
“quin medicament és?”, el (...), és aripiprazol perquè jo el que
conec són els... conec els noms científics, no conec els... per
tant, això sí que es pot fer i es pot fer bastant bé i la gent arriba
un moment que no hi pensa, en això.
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La Llei de dependència, la veritat és que nosaltres tenim
molts pocs casos d’alAlots que hi accedeixin, normalment els
nostres alAlots tenen uns (...) d’un 30% i no hi solen accedir. En
els alAlots de retard mental i en els alAlots d’autisme, jo som
encara el que més els veig, sembla que ens entenem amb el
personal de serveis socials a l’hora de fer els dictàmens, a l’hora
de si ho poden complimentar o no complimentar o si els doblers
vénen o no vénen; la veritat és que no ho sé, sembla que les
coses funcionen en aquests moments.

En la Conselleria de Salut, Familia i Benestar Social,
honestament, no he conegut cap diferència de com estaven
abans, ni ha millorat ni ha empitjorat la coordinació. Crec que
tal vegada podria millorar, som tots dins el mateix vaixell,
sembla que les coses estan clares, sembla que és el pressuposts
per... més de serveis socials i més per a sanitat.

En relació amb el grup d’interès i les associacions de pares,
crec que no tenim altra manera de fer feina, no... les
associacions de pares tenen recursos que nosaltres hem
d’aprofitar i ells necessiten coses que nosaltres els hem de
donar, teniu tota la raó a dir que són molt distintes, Gaspar
Hauser n’és un bon exemple, té molta gent ocupada i té molts
de recursos i l’Associació d’Asperger, que em sembla que es
dissol i entra dins una altra, no té recursos i no pot fer moltes
coses i tots els recursos que varen tenir ens els varen donar
perquè ens formàssim en els diagnòstic, nosaltres sempre hem
estat molt clars que seguim el que ara ve en el 2013 que és que
no hi haurà aquesta diferenciació, sinó que tot serà trastorn de
l’aspecte autista i el diagnosi és el mateix i l’hem emprat per a
tot.

La relació, crec que és bastant bona, ens costa o em costa
temps lliure meu i temps lliure de professionals per anar a parlar
amb les associacions de pares, per anar a veure’ls perquè com
és normal quan nosaltres feim feina els pares també fan feina i
necessiten altres moments. No els donam tot el que podríem
donar, no els donam òbviament tot el que necessiten, però crec
que és una cosa que hem començat i que ja no hi ha ningú dins
el servei que es plantegi d’aturar-ho o de no fer-ho.

Quant a la coordinació i a les relacions, és que són així; vull
dir, nosaltres veim un alAlot i sempre dic el mateix, els alAlots,
veig fotos dels alAlots, els pares i els mestres veuen vídeos i no
podem més que fer feina plegats, vull dir jo que aquesta
sensació de dir: ui, aquest alAlot és a salut mental, ja no és un
problema nostre, cada dia ve a escola i si nosaltres no podem
ajudar-lo els problemes hi seran; o amb menors, els alAlots que
tenen al centre, vull dir que no ens queda més remei, és que jo
no veig altra manera, no concep altra manera de fer feina i no
concep altra manera de fer-ho.

Crec que també hi influeix un poc la formació; la formació
que jo vaig rebre va començar abans que no va començar a
Espanya i va començar per les associacions de planificació
familiar que eren als serveis socials i es van desenvolupar dins
la comunitat i després es van desenvolupar dins hospitalització.
Quant al nostre país, pareix que l’empenta del desenvolupament
ha vengut més d’hospitalització i crec que es reflecteix a les
plantilles; nosaltres dels 9 psiquiatres en tenim 1 a
hospitalització i 8 que fan feina a comunitat; crec que tots els
serveis de salut d’adults de les Illes tenen 50% a la comunitat i

50% que fan feina a l’hospital, si no és més els que fan a
l’hospital.

I bé, són distintes maneres de fer feina i de veure-ho, i això
és una cosa que ens trobam molt amb infants, que als alAlots els
costa generalitzar, si tu els ensenyes unes coses i les ho
ensenyes a l’hospital de dia, generalitzar-ho a l’escola els costa,
si les ho ensenyes a l’escola ja no ho han de generalitzar, i és
una feina que ens estimaríem més fer. Surt molta evidència dels
treballadors mentals comunitaris i de fer feina a la comunitat
que dóna suport a que això funciona i disminueix moltíssim el
nombre d’ingressos i disminueix moltíssim tant a l’hospital de
dia com a hospitalització i això estalvia molts doblers, un llit, un
alAlot a l’hospital costa com veure una setmana de nins a la
comunitat. I és necessari, hi ha de ser, i jo hi he fet feina, però
crec que la manera d’evitar-ho és fer feina amb gent distinta de
sanitat i dins sanitat mateix fer feina amb neuropediatria, fer
feina amb totes les especialitats que veuen nins.

No sé si he contestat a tot el que em demanava.

Quant a la incidència de la patologia, si està diferenciada
amb els immigrants o no, la patologia és la mateixa, diguem; ara
bé, des de sempre hi ha hagut teories a salut mental que la gent
que emigra és perquè té unes característiques de personalitat i
unes característiques distintes, jo vaig emigrar, vaig ser quinze
anys a Gran Bretanya, això per una part. I per l’altra part, la
gent que emigra, i d’això també us en puc donar fe jo, estàs un
poc desarrelat, jo, si voleu el meu exemple, a Gran Bretanya la
gent és molt d’estar dins ca seva, veure la tele i fer coses, fer
ganxet i coses d’aquestes, i jo no som d’aquest caire i la meva
dona ha passat de veure-me quasi cada capvespre a no veure-me
o perquè faig feina moltes vegades o perquè me’n vaig a l’hort
d’un amic a fer feina amb els companys. Aquests canvis creen
molt d’estrès tant als pares com als nins i aquest estrès
augmenta la possibilitat que tenguis patologia de salut mental.

Nosaltres exactament, si els immigrants que veiem nosaltres,
si són fills d’immigrants o no, d’això no tenim estadística, però
l’evidència, tot apunta que l’emigració és un procés estressant,
és un procés que augmenta la patologia de salut mental.

Quant a formació per a detecció de patologia i la
simptomatologia, diguem els primers símptomes, en feim i en
volem fer més. Ja deia que amb els distints equips dels EOEP
hem fet formació i esperam per fer-ho amb els orientadors,
després ho vàrem fer per donar a tots els EOEP al mateix temps
i ara volem fer tots els orientadors al mateix temps. També
anam als equips que es reuneixen normalment els divendres. A
primària tenim el pla d’anar a fer formació als centres de salut.
Per mor dels canvis que hi ha hagut a sanitat, no hem pogut
concretar, no hem pogut tenir ningú que ens doni, sí hi podeu
anar i això són els noms dels caps, però és una cosa que és a
punt de caure. I en volem fer també, jo de fet he fet qualque
xerrada a serveis socials, però amb tothom que ens ho demani
en volem fer. I a la nostra formació hi està convidat tothom i a
mi, si qualque vegada m’han renyat, perquè qualque cap s’ha
enfadat perquè li demanen molt per venir a la nostra formació,
però la formació que feim és el quart dimecres de cada mes, és
des de les vuit i mitja fins a les dues i mitja i ve molta gent que
no té a veure amb sanitat, i ve gent que és distinta de salut
mental i infantil.
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Els educadors socials són fonamentals, nosaltres els podríem
emprar moltíssim, jo quasi m’estim més un educador social que
no un treballador social, no es poden comparar, però un
educador social pot fer feina amb el nin, poden sortir, el procés
de transmissió d’hospital de dia cap a l’escola, cap a ca seva,
serien fantàstics per fer feina allà, i fer feina abans que la
necessitat sorgís que haguessin de venir a l’hospital de dia, el
simple fet de collir un alAlot i començar-lo a dur; jo record a
Gran Bretanya, començar-lo a dur a un Mcdonald’s just perquè
pugui manejar els doblers, els alAlots que tenen ansietat, els
alAlots amb psicosi per integrar-los, poden fer moltíssima feina
amb nosaltres. I jo, de fet, ho he mirat a veure si podríem tenir
educadors socials, em varen dir..., em pareix que en aquest
moment no és possible perquè dins sanitat no es contracten
educadors socials, però nosaltres estaríem més que encantats de
poder disposar d’aquests.

Intervencions a nivell familiar, amb els germans i
individualment tots hi feim feina; és a dir moltes vegades don
cita a la mare i al germà o al pare i germà o mare, pare i germà,
per parlar al germà de les dificultats que té l’altre germà, que és
el pacient meu. Això ho feim tots, supòs que depèn de la
persona si es fa més o manco, ara, intervencions de caràcter
familiar, teràpia de família i més intensiu no, no n’oferim, no
tenim la formació i no, jo hi estic format, però és una cosa que
no podem oferir. Això és una de les coses que amb en Joan
Roca ens entenem i ho derivam cap a la Direcció General de
Menors i Família.

El centre terapèutic; més que necessari, el centre terapèutic,
nosaltres veim molts d’alAlots, jo, quan era al Pinaret, arribaven
molts d’alAlots i supramedicats, vull dir que la manera de
controlar que tenen a molts centres terapèutics és donar-los
molta medicació, fins al punt que arribaven dormits i jo només
feia llevar la medicació, llevar la medicació i llevar la
medicació, i després podien anar a escola. Jo crec que un centre
terapèutic a les Balears, perquè així mateix em pareix que
normalment són una dotzena de nins que estan fora de nosaltres,
crec que estalviaríem, crec que... Òbviament s’hauria de fer la
despesa de la infraestructura, que sempre és car, i això és el
difícil d’envestir, però, una vegada fet, crec que s’estalviaria,
crec que seria més barat mantenir-los aquí que no mantenir-los
a fora. I crec que es faria, si estàs integrat dins la xarxa de
professionals, dependent del Govern balear, molt més ben
cuidats que no estarien a un centre terapèutic.

També sempre dic el mateix, hauria de ser, per part nostra
hi hauríem d’intervenir, però haurien de ser nous recursos,
redistribuir el que tenim no ens dóna.

A les 20.000, són visites -perdonau si vos he confós-, tots els
números que us he donat de “daixons” són visites; nosaltres és
molt difícil poder dir exactament quants pacients veim. El que
sí feim és controlar que no hi hagi moltes visites i donam
l’oportunitat que, vaja, que no és cap cosa molt intelAligent, però
que quan fa un nombre determinat de visites que es veu un
pacient, doncs poder-ho discutir amb un company, poder passar
el cas perquè et donin una segona opinió, si fa falta llamar a un
amigo per poder aclarir les coses.

Quant a les visions dels programes comunitaris i als tipus de
programes, crec que hi ha espai i crec que també, tal vegada la
nostra visió és un poc esbiaixada, però crec que hi ha espai per
a tot tipus de programes comunitaris, des de simples, de dir son
pare i sa mare fan feina, aquest alAlot si no l’acompanyen a
escola no arriba d’hora, (...) és dur-lo a l’escola perquè hi sigui
d’hora, fins a fer programes de vertadera intervenció diguem de
salut mental, que no té perquè ser feta per un professional de
salut mental. I fins a fer exposicions als factors ansiogènics,
treball social, grups d’habilitats, fer feina amb habilitats socials
a la comunitat, tot això seria fantàstic i Déu vulgui que qualque
dia tenguem els recursos per poder-ho fer. Per tant, des dels més
simples fins als més complexes i ja us dic que no importa que
aquest personal sigui dins l’Institut Balear. Home, a mi
m’agradaria que l’institut no fos una cosa fixa, sinó que fos una
cosa més..., és a dir que tothom que s’hi senti bé i que faci feina
hi pugui ser i que no sigui una cosa propietat de sanitat ni molt
manco del director.

Quant a l’eficiència, crec que sí que hem estat eficients, de
fet era el que volíem fer. He tengut moltes discussions amb Juan
Sanz dient-li: enviem la “troika” i vine tu i a veure si ho podem
fer d’una altra manera. Crec que ara som a un moment de poder
ser ineficients, m’explic: estam estirats tot el que hi podem
estar, un dels problemes que tenim essent dins Son Espases és
que nosaltres funcionam d’una manera bastant distinta a com
funcionen els altres serveis, ja us he dit que fins i tot el Servei
de Salut Mental d’Adults de Son Espases, de Manacor, tots, hi
ha el percentatge més gros de psiquiatres, o igual, és a l’hospital
i tenen, per dir-ho, flexibilitat. Nosaltres no en tenim, nosaltres
tenim un psiquiatre a l’hospital que té cura de la unitat
hospitalària i de l’hospital de dia; ens ha passat que s’ha posat
malalta i ha hagut de cancelAlar visites a Manacor i ha hagut de
cancelAlar visites a Palma perquè un professional cobrís la unitat
hospitalària, perquè hi ha d’haver qualcú que cobreixi. És a dir,
nosaltres estam tots fent feina al cent per cent, per dir-ho de
qualque manera, i no vol dir que hi hagi gent que en faci més i
que en faci menys, poc més poc manco crec que tots en fem per
l’estil, però estam tot l’estirats que podem estar.

Ja us he dit que l’IBSMIA es fa formar en el 2011, ja era un
temps de crisi i es va formar amb pocs recursos. Les nostres
guàrdies són, és a dir, quan va venir el decret que s’havien
d’adaptar les guàrdies, nosaltres ja hi estàvem adaptats abans
que sortís perquè ja fèiem només guàrdia presencial fins a les
nou del vespre i després ens anam a ca nostra i ens poden
contactar i sempre hi ha o el MIR o l’adjunt de Psiquiatria
d’Adults que pot donar una mà, i és un poc de quid pro quo; els
altres hospitals, els psiquiatres d’adults, si qualcú va a urgències



SALUT / Núm. 33 / 21 de novembre del 2012 471

 

a Manacor, per exemple, els psiquiatres d’adults han de fer la
primera avaluació, entre les vuit del matí i les nou del vespre, si
venen a Son Espases la feim nosaltres. Ara, entre les nou del
matí i les vuit del vespre ells l’han de fer i ens han de telefonar,
i si ve qualcú de Manacor que necessiti ingrés..., per tant
nosaltres estam crec que bastant estirats i quan s’estira un
poquet més romp ara. I ara tenim que hem de cancelAlar visites,
cosa que jo havia intentat amb tots els mitjans que no fos el cas,
perquè quan tots els recursos depenien d’adults, em pareix que
ja us he dit que si qualcú havia de fer guàrdies, l’endemà
lliuraven i les visites es cancelAlaven; nosaltres no lliuram
perquè no feim les devuit hores, sinó que només en fem vuit, i
per tant l’endemà tornam tenir visita i l’endemà, és a dir,
nosaltres no aturam, fem el cap de setmana sencer i un
psiquiatre comença a fer feina el dilluns matí i fins el divendres
de la setmana que ve davant, si està de guàrdia el cap de
setmana no atura, es queixen una mica, però ...

Les dades de la llista d’espera, per aclarir-les és això, és a
dir, les de Menorca i Eivissa tenc menys informació perquè
venen a través de la SIAP i és mal d’aclarir. I he estat parlant
amb les coordinadores, tant na Pilar Gomila com na Maria
Magdalena Valverde i ho tenim més mal d’aclarir. Sé que, per
exemple, la mitjana..., és a dir, l’any passat es varen derivar uns
2.008 pacients a psiquiatria a Eivissa i se’n varen veure uns
1.800, en quedaven 180 que no s’havien pogut veure dins l’any
de derivació, per dir qualque cosa. Per tant, aquests 180 sí que
hi ha un parell de mesos d’espera. I a Menorca, el que us he dit,
són tres-cinc setmanes, dues-tres setmanes, a Menorca tenen
l’infermera des de no fa gaire, des de fa probablement encara no
faci l’any, i encara arreglen les funcions. Sé que ja ha començat
a fer acollides com nosaltres, n’ha fetes 60, a dia d’ahir o
despús-ahir i també ha fet, em pareix, grups de relaxació i ha
vist devers 95 pacients, per tant sí que es va agombolant a
Menorca. A Eivissa és més difícil de fer-ho igual.

Quant a augmentar la plantilla, crec que si hem de fer res
més, és necessari per fer el que fem, el psiquiatre que teníem el
necessitam, el psiquiatre, un dels nostres companys se n’ha
hagut d’anar a Gran Bretanya perquè els recursos eren justs i
aquesta plaça no s’ha cobert, com a mesura d’estalvi, i estam
així. Abans teníem un psiquiatre a l’hospital de dia i un a
hospitalització i el d’hospital de dia duia Es Pinaret, Es Fusteret
i els recursos de Menors; quan se’n va anar aquest psiquiatre
vaig haver de prendre la decisió a veure si aturàvem de fer
consultes a una àrea, a veure si tornàvem redistribuir-ho tot o
veure com ho podíem agombolar. I vaig dir que..., o la meva
decisió, consensuada amb l’equip i discutida amb tot el
personal, va ser d’aturar el que donàvem a Es Pinaret i a Es
Fusteret; que poden venir els nins a veure’ns, és a dir, no ens
aturam de donar el servei, encara que..., i és la raó per la qual el
donàvem al lloc, venien amb policia nacional engrillonats i no
era una cosa molt agradable ni per a ells, i costava doblers que
la policia nacional hagués de treure, i vàrem aturar l’input a
l’hospital de dia i cada psiquiatre té cura una mica més del seu
pacient a l’hospital de dia i els de part forana i d’Eivissa en té
cura el d’hospitalització.

Els espais crec que també és bastant necessari. I em pareix
que ja ho he dit, crec que Manacor i Menorca són prioritaris.

L’optimització de les dues hores i mitja, ho hem fet guiats
per gerència; és a dir, nosaltres ens plantejàvem de si fer més
consultes, ja vegeu que la nostra llista d’espera no està molt
malament, és una cosa que podem dur, i el que sí necessitàvem
era fer més formació, interactuar amb els equips de primària. I
encara que dedicam la majoria del temps, afegim cites, també
fem el més especialitat i fem formació, però clar, la fem els
matins i després recuperam els capvespres les cites.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Ah, perdoni! D’acord.

Surt car, breument, és que no depèn de nosaltres, la unitat
(...) depèn de salut mental d’adults i del coordinador d’això.

I l’única agència crec que sí ha estat un encert, per a
nosaltres, un equip petit, de tenir-ho tot ajuntat i crec que amb
molts d’equips es podria fer, amb molts d’equips de medicina,
pel que veig jo, els companys quan ens ajuntam el cap de servei,
que hi ha..., és que el cap de servei de Son Llàtzer crec que no
seria un mal model, d’ajuntar així.

Perdonau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara tornarien tenir la paraula el Grup
Socialista, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Agrair sincerament al doctor Morey la seva profusa i àmplia
explicació. Els que el coneixem des de fa una estona, doncs el
coneixem.

Només volia fer dues petites preguntes més. Vostè, dins una
part de la resposta, ha prioritzat a ampliar la cartera de serveis
el tema del trastorn de conducta; i jo planteig dues coses que
van lligades, no són el mateix, però sí que van lligades, que són
dues coses que no se n’ha parlat: drogodependències, perquè
vostès atenen fins a 18 anys, no fins a 14 sinó fins a 18 anys, i
en aquesta edat doncs hi ha problemes de drogodependències,
que moltes vegades van lligades a trastorns majors, però també
a trastorns de conducta, molt més freqüentment, i el tema de les
modernes dependències, parlam d’internet, mòbil, joc, totes
aquestes coses. Més que res si això entra dins la seva cartera de
serveis o no.

I després que ens expliqui una qüestió que ha sortit, així, de
pas, al final de la seva primera exposició, que parlava de la UTE
itinerant, que ho expliqui una mica.
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I un agraïment que crec que li hem de traslladar, com a
representants d’una part de la població, la seva dedicació
professional i de tot el seu equip, perquè evidentment el que fan
amb les dues hores i mitja ho fan perquè creuen en la seva feina
i en la seva professió i el servei que donen, no perquè un govern
els ampliï aquest horari. Que hi ha altres especialitats i altres
professionals que no ho fan, que no ho fan, i ja n’hi ha més que
no ho fan que els que ho fan, i vostè ja m’entén.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula la Sra.
Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no faré cap pregunta,
simplement comentaré amb vostè que la meva pregunta referida
a immigració era una pregunta de caràcter preventiu quasi, no
m’hauria agradat que quedés damunt la ponència el tema de
l’immigrant com un chivo expiatorio, que podia ser un element
de més despesa i més problemàtiques, sinó que és fruit del que
és el procés d’immigració comú a qualsevol humà que emigri.
Ens interessava que quedàs així a la ponència.

Coincidim amb vostè sobre el centre terapèutic. De fet, com
a grup parlamentari serà un dels temes en què més insistirem
perquè surti en el document final d’aquesta ponència, perquè
pensam que és greu separar un fill dels pares i coincidim amb
vostè que una vegada feta la inversió surt més barat, crec que
són 3.500 euros per plaça per mes el que costen aquests centres
a fora.

I després esperar, crec que vostè és el darrer ponent que ve
a la ponència. Al nostre grup li preocupa molt una baixada de
700.000 euros en capítol 1 del programa de salut mental.
Esperam que el darrer ponent i tots els altres hagin sensibilitzat
els membres parlamentaris d’aquesta ponència i puguem durant
el procés parlamentari del pressupost, aconseguir que aquests
700.000 euros tornin i que la proposta del Govern desaparegui
perquè tots som, després d’aquesta ponència, coneixedors de la
necessitat de no baixar ni un euro en temes de salut mental.

I, per acabar, agrair-li el seu compromís i ho vull
personalitzar amb vostè. Crec que vostè ha liderat molts dels
processos que ha mencionat i sobretot agrair-li l’energia que hi
posa i que transmet, que quasi quasi surts amb ganes de fer feina
cap aquí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només agrair la seva
presència i agrair la passió amb la que ha explicat tot allò que
ens ha plantejat avui. 

Els canvis jo crec que de vegades es fa necessari que tenguin
una persona al capdavant, perquè després tot l’equip es posi en
marxa per fer un canvi, que va ser possible quan es va passar del
USMIJ a l’IBSMIA, vostè venia d’un model que coneixia de
feia quinze anys a Anglaterra, el va posar en marxa aquí, els
canvis de vegades al principi fan por, duen feina, de vegades
pareix que -entre cometes- creen problemes, perquè el que
funciona sembla que no s’ha de tocar quan s’ha vist en aquest
cas que es toca i hem passat de sis mesos a vint dies en llistes
d’espera. I hem d’estar oberts a allò que siguin millores.

Agrair la seva intervenció i agrair la seva feina.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Ara sí que té el torn de
contrarèplica, però li agrairia que fos molt breu perquè tenim
una comissió a les 18.30.

EL SR. DIRECTOR DE L’INSTITUT BALEAR DE
SALUT MENTAL DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
(Jaume Morey i Cañellas):

Les drogodependències i les modernes dependències
depenen d’un altre equip. Hi ha l’equip del CAD, dels centres
d’atenció a les drogodependències, que sé que està canviant,
depenien del Consell de Mallorca els que eren fora de Palma i
de l’Ajuntament de Palma els que eren de Palma, em sembla. Sé
que uns han passat a dependre d’ib-salut. Hem tengut reunions
per veure com es pot organitzar això i jo fermament crec que
haurien de dependre de salut mental, tant els d’adults com el
d’infantil. Hi ha el CADJove que també hauria d’estar integrat
dins salut mental d’adults, sempre i quan s’hi posin recursos.
Però és una cosa de la qual no he parlat perquè se’ns escapa.
Nosaltres quan tenim patologia dual sí que la tractam i ens
posam en contacte amb el CADJove. Sé que el CADJove no té
um metge fix, sinó que dos metges fan la feina d’aquell lloc i
que per a això hi han de ser els capvespres i sé que hi ha un
equip que pareix que està bé. Feina conjunta en feim en aquests
casos, però depèn d’una altra conselleria, crec, no sé si els de
Palma depenen de l’ib-salut, bé, conselleria no, direcció general.

Quant a la UTE itinerant, com sabeu es va fer una UTE,
Unitat Terapèutica Educativa, de suport a Marratxí. Era una
cosa que jo ja vaig trobar cuita i jo sabia que en altres llocs no
funcionava. Vàrem mirar i a Espanya era difícil el seu
funcionament amb els models clàssics. I el que vàrem fer va ser
dividir, se va fer una part itinerant i l’altra part per dir-ho
d’alguna manera institucional. I continua igual, l’únic és que la
part institucional per motius de problemes d’espai ara està a Son
Espases, ha estat un gran encert, perquè els membres de la UTE,
quan he parlat amb Assumpció, amb els gerents d’educació, està
molt més integrat i feim la feina molt més en conjunt. La UTE
estàtica fa classes d’una manera terapèutica a aquests alAlots que
vénen a l’hospital de dia, que estan hospitalitzats, els que poden
sortir i allà ens (...) moltíssim en el diagnòstic. I la itinerant va
a fer feina a les escoles. Em pareix que el percentatge és ara que
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una persona de la UTE dels tres, queda a l’hospital de dia fent
educació i els altres dos van a fora.

A Eivissa també hi va haver un parell de casos molt
problemàtics els passats anys, pareixia que se necessitava una
UTE, però ..., és a dir, necessiten dedicació a fer-ho, però no
crec que se necessiti una UTE estàtica perquè la població no és
tanta com per donar-ho. I el model itinerant crec que és un
model que a ells els vendria bé. I si el cas és tan greu, tal vegada
necessiti venir a la nostra unitat de Ciutat, una temporadeta i
després tornar a lloc.

No sé si he contestat. 

Quant a la passió, moltes gràcies a tots tres. He intentat
frenar-me, en la meva salsa encara som un pot més apassionat.
I jo el que vull fer és traslladar, si m’ho permeten, les seves
felicitacions a l’equip, perquè la veritat és que són ells els que
ho treuen, és la seva feina. Jo n’he feta, però els equips han estat
bona gent. Tenim un equip molt jove que és una de les pors que
tenc, si hi ha retallades, o si es fa una redistribució de
professionals, que a nosaltres no ens venguin professionals ja
molt establerts en la seva manera de fer feina, que no són en
infantil, i que això podria destrossar l’institut, perquè seria molt
difícil de fer-los canviar. Certa experiència he tengut en això.

Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per donar-nos
l’oportunitat de fer-ho i de continuar-ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Morey. Ha estat molt interessant, ha
aportat moltíssimes coses noves a la ponència. 

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



474 SALUT / Núm. 33 / 21 de novembre del 2012 

 



SALUT / Núm. 33 / 21 de novembre del 2012 475

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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


