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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la

sessió d’avui...

EL SR. SERRA I FERRER:

Sr. President..., Sr. President... Si em permet intervenir, em

dóna la paraula?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. SERRA I FERRER:

Moltes gràcies. Volia demanar si és possible agrupar les

tres preguntes, en lloc de fer-les per separat poder-les fer totes

conjuntament, de tal manera que agilitàs el debat.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Serra. Idò passam a aquest primer punt de

l’ordre del dia, relatiu a les preguntes RGE núm. 5680, 5691 i

5692/15, i les agruparem. En principi hi ha dos torns de deu

minuts, que la presidència tendrà màniga ampla, ja que

s’agrupen les..., i un segon torn de rèpliques de cinc minuts.

I he de comentar que avui la consellera, a més de respondre

les preguntes, el segon punt de l’ordre del dia és una

compareixença per tractar temes de salut mental, i ens

acompanyen aquí amb nosaltres el Sr. Oriol Lafau, que és

coordinador autonòmic de salut mental de les Illes Balears; la

Sra. Angélica Miguélez Chamorro, que és subdirectora

d’atenció a la cronicitat, coordinació sanitària, salut mental i

malalties poc freqüents; la Sra. Susana Fernández Olleros, que

és cap de gabinet de la Conselleria de Salut; i el Sr. Antoni

Canyelles Capellà, que és assessor tècnic de la Conselleria de

Salut.

I.1) RGE núm. 5680/15, presentada pel diputat Sr.

Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a llistes d'espera (I).

I.2) RGE núm. 5691/15, presentada pel diputat Sr.

Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a implantació del document temporal d'atenció

sanitària.

I.3) RGE núm. 5692/15, presentada pel diputat Sr.

Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a obertura dels centres de salut a les tardes.

Per formular les tres preguntes RGE 5680, 5691 i 5692/15

té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, si hi ha una raó per la qual som

aquí és perquè aquestes tres preguntes que avui duim a

comissió no s’han contestat. Les vàrem presentar per escrit, i en

nom de la transparència i la participació de l’oposició ens

trobam que hem de dur-les a orals en comissió, quan

pràcticament, essencialment, les hem vist contestades fins i tot

a mitjans de comunicació. Per tant lamentam que les xifres

aquestes hagin estat facilitades a través de rodes de premsa en

compte de fer-ho en el Parlament amb una simple contestació

escrita. Això ha passat amb les tres preguntes que formularem

avui.

Bé, respecte de la primera, que fa referència a les llistes

d’espera, han anunciat que la conselleria destinarà 14 milions

d’euros a un pla per disminuir llistes d’espera, segons varen

anunciar el director general del Servei de Salut i el director

d’assistència sanitària. En aquesta roda de premsa es va

reconèixer que des de setembre de 2014 a setembre de 2015 hi

havia hagut una baixada d’un 1,04% de la llista d’espera

quirúrgica, una rebaixada de l’1,04%. Sí que és ver que hi

havia hagut un increment en nombre de consultes, de llista

d’espera de consultes, però no així en el temps de demora de

cada una de les consultes. Per altra part es va reconèixer en

aquesta roda de premsa que en aquest període de setembre de

2014 a setembre de 2015 hi havia hagut una davallada del

22,08% a les llistes d’espera de radiologia.

Aquests 14 milions ens vàrem també assabentar per via

extraparlamentària que corresponien a un pla per reduir a zero

la llista d’espera quirúrgica de més de 180 dies, o disminuir a

zero la llista d’espera de consultes de més de 120 dies, és a dir,

estam parlant d’un pla per reduir un 20% de llista d’espera

quirúrgica; suposam que prioritzaran aquest 3,2% de patologia

amb prioritat preferent que encara existeix. En definitiva,

intervencions quirúrgiques, no més de sis mesos, i consultes, no

més de 60 dies, un pla que supòs que és un pla parcial perquè

posar-se un objectiu d’aquest tipus crec que és posar-se un

objectiu que no és complet, no és complet.

Sigui com sigui, com que aquestes tres preguntes anaven en

la línia no d’entrar a debat de les causes de cada una de les

preguntes que s’han enumerat sinó únicament i exclusivament

de fer un document de sostenibilitat del sistema sanitari, idò la

pregunta bàsicament era quin era el cost total per illes del que

costarà reduir aquestes llistes d’espera, el temps per complir

l’objectiu i quin és l’objectiu a llarg termini, que supòs que és

una reducció molt més marcada quant a llistes d’espera. Això

quant a la primera pregunta.

Quant a la segona pregunta era referent a la implantació del

document temporal d’atenció sanitària, també una pregunta que

s’hagués pogut contestar per escrit i no hauríem de ser aquí, i

formulada únicament i exclusivament sense voler entrar en el

Reial Decret Llei 2016/2012, de sostenibilitat. No és objecte

d’aquesta pregunta entrar a fer un debat sobre aquest reial

decret, cosa que podem fer en qualsevol altre moment, però la

finalitat era, com he dit abans, el plantejament de sostenibilitat

del sistema, el que ens importava.

Han donat xifres de cost d’obertura de centres de salut les

tardes, que és la següent pregunta; han donat, com he dit, xifres

dels costos de llistes d’espera, però el cost d’aquest document

d’atenció temporal no l’han donat. Per tant la pregunta és

únicament i exclusivament quin és aquest cost, i la finalitat és

que sigui una xifra que a nosaltres ens permeti calcular o

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505680
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505691
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201505692
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almenys tenir algun referent sobre la sostenibilitat d’un sistema

sanitari.

Respecte de l’oberta dels centres de salut les tardes és la

tercera pregunta, i està en la mateixa condició; estam seguint a

través dels mitjans de comunicació les xifres que han donat, i

allí ja ens fèiem raó del malestar dels coordinadors, malestar fet

patent en assemblees, i que ja s’ha dit que no entenen les

presses i per què el desembre, que no és el millor mes per

implantar aquesta mesura, cosa que compartim. Hi ha vacances,

hi ha substitucions, que amb un canvi d’aquest tipus poden

alterar el funcionament d’aquests centres de salut. Sigui com

sigui hi ha cartes de professionals en contra, que ja ho va dir el

nostre portaveu del Grup Popular a una sessió del Parlament,

i no hi ha consens. Per altra part voldria remarcar que hi ha un

estigma amb aquesta paraula d’obertura dels centres de salut les

tardes, i és que les tardes estan oberts, és a dir, ara s’obri fins

a les 5,30 de la tarda; el que es planteja, per tant, és una

obertura fins a les 8. Per tant parlam de dues hores i mitja, per

tant crec que no és una tarda completa a què ens estam referint,

el que fa que això suposi una percepció molt diferent de cara a

la població de la situació com estava. Sigui com sigui hi ha

personal, hi ha cartes de professionals en què diuen que

l’atenció sanitària és equivalent, és igual, i que fins i tot amb

aquest nou horari que es va plantejar fins i tot hi havia hagut

millora de la formació.

Vostè ahir en sessió plenària va dir que només hi havia dues

comunitats autònomes que mantenien els centres de salut

tancats la tarda, tancats dues hores i mitja, com he dit abans,

per anar essent molt més estrictes, i que vostè ampliarà, però

sigui com sigui altres comunitats autònomes no han fet

victimisme de com està la situació econòmica. Per tant si es fa

victimisme pens que és una excusa per augmentar els impostos

generals d’aquesta comunitat, perquè si és ver, si és ver que no

hi ha una situació econòmica complicada..., perdó, si és ver que

existeix aquesta situació econòmica complicada no han aplicat

ni una sola mesura de sostenibilitat. És més, crec que és una

mesura que es fa sense consens i amb pressions denunciades

pels mateixos coordinadors o professionals, pressions per

dimitir. Jo crec que això és molt greu, crec que seria oportú

investigar quines són aquestes pressions que s’han produït.

Per altra part, com he dit abans, pens que pel que estan els

professionals és per millorar la salut i la sanitat d’aquesta

comunitat, perquè quan vaig sentir ahir a la presidenta del

Govern dir que la salut és un dret de la ciutadania pensava que

tal vegada el que es volia fer és posar en paraules dels tècnics,

dels metges, dels sanitaris que no estan a favor d’aquesta

mesura el fet que ells consideren que la salut no és tan dret de

la ciutadania, i això és un efecte que m’agradaria que

corregíssim entre tots. Jo crec que tots els sanitaris, totes les

situacions, tota la gent està treballant perquè és una millora de

la salut cap a la ciutadania, i que el fet que hi hagi personal que

estigui en contra que s’ampliï aquest horari dels centres de salut

les tardes no vol dir que no considerin que l’assistència a la

ciutadania hagi de ser el màxim possible. Per tant crec que seria

important que en base d’aquest percentatge tan alt, fins i tot

majoritari, de professionals mèdics i sanitaris que són als

centres de salut demanant que encara, que encara no s’ampliïn

els horaris, crec que seria important no fer-los participar

d’aquesta impressió que ahir vaig tenir la impressió que es

volia fer en el ple, que hi ha una part de la gent que no estava

per mantenir el dret a la salut de la ciutadania al cent per cent.

Jo crec que aquests professionals que s’oposen a aquesta

mesura tenen un corresponsabilitat molt important per evitar

que el sistema de salut entri en una situació de dificultat

econòmica que pugui redundar, llavors sí, en l’assistència

sanitària.

Per tant en un sistema sanitari sostenible i equilibrat

econòmicament, ja li dic, Sra. Consellera, que estaríem d’acord

amb totes les mesures, fins i tot d’obrir el temps que fes falta un

centre de salut o una unitat bàsica de salut, però vostès

mateixos són els que s’encarreguen de dir que estam malament

econòmicament, i per tant nosaltres volem saber quin és el cost

aquest que determinarà aquesta mesura d’ampliar l’horari

d’obertura dels centres de salut les tardes, perquè ja hem vist

pels mitjans de comunicació crec que és al voltant de 9 milions

d’euros, però crec que és important que quedi reflectit dins

l’àmbit parlamentari.

I res més, Sra. Consellera. Aquesta ha estat la meva primera

intervenció i general.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Ara correspon a la Sra. Patricia

Gómez, consellera de Salut, contestar al diputat Sr. Serra. En

principi també la consellera té un temps de deu minuts, amb

màniga ampla.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tots, diputats,

diputades i part del meu equip que ens acompanya avui

horabaixa. 

En primer lloc vull demanar disculpes perquè efectivament

hi ha hagut un retard en la resposta escrita a aquestes preguntes,

que s’ha degut a un error informàtic de l’aplicació; hi ha un

problema, que a vegades fan iniciatives i per qualque errada no

arriben al Govern. S’està corregint des del Servei

d’informàtica, i la voluntat del Govern és actuar amb total

transparència i atendre totes les iniciatives que provenguin del

Parlament; així ens hem compromès des del primer dia. Al

govern anterior no li preocupava gaire la qualitat democràtica,

perquè he pogut comprovar que hi ha un 25% del total

d’iniciatives d’algun diputat de l’oposició que no varen tenir

resposta, un 25%. Es varen deixar d’atendre moltes peticions;

el darrer conseller de Salut crec que va comparèixer en

comissió, va ser el que més preguntes orals va contestar, d’un

cop una vegada fins a 25 preguntes. Jo esper que ni tan sols des

de l’aplicació informàtica pugui arribar a aquest punt. En

qualsevol cas jo els deman disculpes per aquesta situació.

I passam als temes del dia. Les tres preguntes són preguntes

diferents, tot i que és vera que ha intentat el Sr. Diputat Serra

agrupar-les perquè no sigui tan llarg. 

Quant al cost de disminuir les llistes d’espera, tornaré a

repetir les vegades que sigui necessari en aquest parlament i a

qualsevol mitjà i entorn que ens preocupen les persones, i ens
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preocupen tots els processos que poden causar baixes laborals,

perquè darrere de cada una de les persones que hi ha a una

llista hi ha una persona que té un problema de salut. Imagini el

que pot suposar, vostè que és metge, per a un taxista tenir

cataractes i no ser operat, vol dir que no pot treballar per

exemple en un torn de vespre. Aquest govern, els governs de

pactes i els governs progressistes es caracteritzen sempre per

disminuir les llistes d’espera, per convertir aquestes llistes

d’espera que ens trobam en objectiu de legislatura. L’any 2011

no hi havia cap persona, cap persona que esperàs més de sis

mesos per ser operada, per una intervenció quirúrgica, i tampoc

no hi havia cap persona de més de 60 dies que esperàs per una

consulta. Però jo..., que també és molt important el tema de les

consultes, perquè darrere una consulta a un metge especialista

de l’hospital hi pot haver una patologia important i amagada.

Per tant això al final també pot generar fins i tot més cost, que

és això que els preocupa tant.

El seu programa electoral deia textualment: “Con

independencia de la situación económica en la que se

encuentre nuestra comunidad, tenemos el deber y la obligación

de prestar unos servicios en términos de universalidad,

equidad y excelencia, una atención sanitaria cercana.

Disminuiremos las listas de espera -disminuiremos las listas de

espera- en todos los niveles”. Això és el que pretenien en el seu

programa. El primer que varen fer: eliminar la figura del

defensor de l’usuari, que recull gran part d’aquestes demandes.

A continuació suprimeixen el decret de garantia de demora, pel

qual una persona pot demanar ser operada a una clínica privada

si ens passam d’un temps màxim de sis mesos. I, sorpresa,

immediatament després d’això deixen de publicar les llistes

trimestralment, com s’havia fet fins aquell moment. És a dir, tot

dit més ràpid, però suprimeixen el decret de garantia de

demora, deixen de publicar les llistes i eliminen la figura del

defensor de l’usuari.

Amb tot això, con independencia de la situación

económica, deien, què ha passat? Que ara ens trobam 2.800

persones, de les quals 500 duen més d’un any esperant una

intervenció quirúrgica i 2.300 més de sis mesos, 2.847 en

concret. I una interconsulta 28.176 persones per damunt de 60

dies, però el més greu és que la demora mitjana és de 90, la

mitjana. Per tant, com deia vostè, no hi pot haver accions

aïllades, les accions han de ser de conjunt i ha de ser un pla que

comença des del dia 2 de juliol, en què jo m’incorpor a la

conselleria, i que continuarà mentre governem. A mi em cauria

la cara de vergonya pensar només..., ja sé que vostè no era

responsable, Sr. Serra, però el seu partit sí, la quantitat de drets

que s’han perdut i la quantitat de persones que estan, o estaven

o han estat en una situació d’indefensió. 

Per tant què ens costa?, el que faci falta, això és el que ens

costa, el que faci falta per retornar aquest dret i perquè les

persones siguin ateses i operades, en cas necessari, quan...,

quan s’ha de fer perquè la seva patologia així ho requereix.

Tenim la intenció, a més, de lluitar contra les llistes d’espera,

de tornar a crear la figura del defensor de l’usuari, i també de

publicar, que ja ho estam fent, les llistes trimestralment, sortint

com sortim a la foto. Continuam fent feina i si no sortim bé

farem encara més feina. Això quant a llistes d’espera.

Després, quant al document d’atenció sanitària als

immigrants en situació irregular, m’entristeix, m’entristeix que

em faci aquesta pregunta, li ho dic seriosament. Pensar que hem

estat capaços, que qualcú, qualque govern ha estat capaç de

retirar un dret a les persones més febles d’aquesta societat

m’entristeix, i m’avergonyeix també, per una altra banda.

Persones joves que vénen per cercar un món millor, unes bones

condicions de feina i poder viure dignament, tenien un dret i de

la nit al dia deixen de tenir-lo. Tot això hi ha comunitats que

han interposat recursos, i ho saben, contra el decret, fins i tot

davant el Tribunal Constitucional. Va ser una mesura

regressiva, discriminatòria, i que no ha suposat en termes de

salut cap guany, cap, i molt manco cap estalvi econòmic,

perquè vostè em demana el cost, i m’encantaria saber si és que

qualcú es va preocupar de quin va ser l’estalvi econòmic. Jo ho

vaig demanar directament al ministre i no em va contestar. 

Els estudis més recents publicats per l’Organització

Mundial de la Salut demostren que és molt més car mantenir

aquestes persones fora del sistema, si el que ens preocupen són

els doblers. I la decisió es va prendre en contra del criteri

generalitzat de tot el sector, ara que es preocupen tant de

determinades coses, no?, l’organització Mèdica Sindical,

l’organització Mèdica ColAlegial, el ColAlegi d’Infermeria, el de

Farmàcia, les societats científiques, els sindicats, aquesta

mesura es va prendre en contra de tots els professionals.

Fins i tot la Sra. Cava de Llano, que deu conèixer vostè,

perquè va ser Defensora del Poble, però des d’Eivissa, trobava

que era un fet regressiu i que no s’havia de produir. I consta en

els diaris d’aquesta comunitat.

Remarcam també que el Comitè sobre Drets Econòmics,

Socials i Culturals de Nacions Unides, va dir que no s’havia de

practicar aquesta exclusió sanitària. El Govern del PP central

no escolta ningú i per tant, molt manco a Nacions Unides. 

I atempta radicalment contra el nostre Estatut d’Autonomia.

Nosaltres no hem recuperat un dret, sabem que els drets els

recupera l’Estat, però sí el nostre Estatut garanteix un sistema

sanitari de caràcter universal. Per tant, això és el que hem

volgut retornar. I a nosaltres ens preocupen les persones i no els

costs.

Quant els centres de salut. Els centres de salut..., a veure, no

sé quantes vegades més ho haurem de repetir, però no

m’importa, perquè en realitat estic encantada, és un tema en

què crec que hem fet molta feina i s’ha fet molta feina a nivell

mundial i és potenciar l’atenció primària; tot el que es fa a

atenció primària, se deixa d’atendre en els hospitals. Si ens

interessa el cost econòmic, és molt més barat atendre a atenció

primària. La qual cosa vol dir, i ahir ho vaig dir en el Ple, els

problemes de salut no se poden tenir de vuit a tres, els

problemes de salut es tenen quan es tenen, però les persones

tenen feines i moltes vegades, ho saben, no es pot anar al

metge, ni al pediatre, ni a l’infermera els horabaixes.

En aquests moments els centres de salut estan oberts fins a

les 17,30, però no tots els professionals ofereixen consulta

l’horabaixa, hi ha professionals que només atenen urgències,

les persones que vénen sense consulta, per tant, no ofereixen a

la seva població aquesta possibilitat de consulta. I els que
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ofereixen consulta, ho fan de tres a quatre i mitja, i la nostra

voluntat és ampliar fins les set de l’horabaixa la consulta. Però

després tenim una part de prevenció i de promoció de la salut,

que no es fa, perquè el grup de tabac, el grup d’estrès, el grup

d’escola de pares, això sempre s’ha fet en horari d’horabaixa

perquè els pacients el matí no vénen. No vull dir que a qualque

centre no es faci i s’aconsegueixi, però és molt difícil, la

majoria de gent té moltes dificultats.

És una demanda social, és adaptar els recursos sanitaris a

les necessitats de la població. És l’àmbit que és més a prop de

la ciutadania, l’atenció primària, es poden resoldre fins al 90%

dels problemes de salut de les persones, el 90%! S’ha d’invertir

en primària, què és això de perquè s’incrementa el pressupost

d’atenció primària en 15 milions d’euros respecte l’any anterior

és un desgavell? O resulta que ara ens hem tornat tots bojos i

estam tirant la casa per la finestra. Estam invertint precisament

en un model sostenible.

Als ciutadans intentam donar-los solucions, canalitzar els

seus problemes, que de vegades curen o no curen si no poden

anar al centre de salut. Es pot imaginar la quantitat de gent que

m’atura pel carrer i em dóna les gràcies per haver anunciat

aquesta mesura a partir de la setmana que ve, i professionals

també. 

L’anterior Govern a més, va eliminar la Gerència d’Atenció

Primària, jo crec que va ser un atac frontal contra l’atenció

primària, tanquen els centres de salut, es carreguen la Gerència

d’Atenció Primària, l’adscriuen als hospitals. Això ha estat així

més d’un any i ha generat moltíssims problemes a atenció

primària i poc a poc es van recuperant. Bé, després el Sr.

Sansaloni ja va començar a donar-se’n que això no funcionava,

aquestes decisions tenen conseqüències.

Una sèrie de conseqüències greus que a més impedeixin la

mesura per poder saber quina és l’eficiència són precisament

els sistemes de formació perquè s’han destrossat, s’han destruït.

No tenim sistemes d’informació pràcticament en aquesta

comunitat autònoma per poder avaluar l’atenció que donam als

ciutadans. I això que es continua invertint i s’han gastat molts

doblers també en informàtica, però no tenim indicadors, no

sabem els resultats de salut de la població que hem atès. I això

és greu, i això també ho recuperam perquè és una manera, com

a mínim, de conèixer. Jo crec que és un menyspreu per als

professionals.

I li record també, perquè ja ho vaig mostrar en el Parlament,

el manifest que varen signar sindicats, organitzacions

professionals, associacions professionals, organitzacions

colAlegials de metges, d’infermeres, sindicat mèdic a l’any

2012, varen organitzar una plataforma pel tancament dels

centres de salut. 

No ens poden dir en cap cas que no hem dialogat amb els

professionals, perquè també ho vaig comentar ahir. És a dir,

nosaltres valoram que aquesta mesura és imprescindible per

atendre millor la població, per ser més eficients i per ser més

efectius. I a partir d’aquí, el que fem és iniciar el diàleg amb els

professionals: com, com pensau, professionals, que s’ha de fer?

I això és el que es fa i per això es manté la decisió d’obrir els

centres de salut l’1 de desembre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé el Sr.

Vicenç Serra, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Miri Sra. Consellera, el Sistema

Nacional de Salut es va crear amb l’esforç de totes les forces

polítiques de l’Estat espanyol, es va arribar a consensos amplis

per introduir les bases de la prestació sanitària a tots els

ciutadans; ha estat un esforç, han estat unes passes endavant,

enrera, al costat, llimant errors, reforçant encerts. Per això, les

primeres paraules que diu vostè quan jo li deman preguntes

dirigides al sistema de sostenibilitat del sistema sanitari, em diu

que no ens interessa la qualitat democràtica a algun govern. O

que l’esquerra es caracteritza per disminuir llistes d’espera.

Jo li he de dir, Sra. Consellera, que aquests tòpics que s’han

inventant vostès, la gent de l’esquerra, podrien contrastar-los

amb aquells tòpics de mala gestió que existeix per part de

l’esquerra. I que si un partit que sigui de dretes o de centre-

dreta, es troba amb una comunitat autònoma foradada, amb

4.000 milions d’euros de dèficit i es troba amb un dèficit a l’ib-

salut de 525 milions d’euros, alguna cosa s’ha de fer. I això de

vegades du mesures que van bé, mesures que no van bé. I això

és una qüestió que s’ha de posar damunt la taula i avaluar quin

és el resultat de totes aquestes mesures. Però el que no es pot

fer és continuar endavant, no es pot continuar endavant perquè

el pressupost de sanitat d’una comunitat autònoma és un

percentatge molt alt dins els pressuposts, i per tant, és molt

difícil aplicar qualque tipus de mesura que no toqui la sanitat.

És vera que ens va tocar una mala època, però li record,

Sra. Consellera, que manejar una conselleria que té un dels

pressuposts més alts d’aquesta comunitat autònoma, amb una

comunitat autònoma que va rebre una herència de 4.000

milions d’euros de dèficit, repetesc, crec que és complicat, és

complicat. I a l’ib-salut 525 milions. Record que en la

legislatura del Partit Popular, en contra de 4.000 milions, es va

frenar aquesta sangria que tenia aquesta comunitat autònoma i

es va reduir en comptes de 4.800 milions d’euros a 1.800

milions d’euros. Es va frenar d’una forma molt important

aquesta sangria que tenia aquesta comunitat. I és la base per la

qual ara vostè pot revertir alguna de les mesures que es varen

posar en marxa.

Ja li vull dir que aquestes mesures són, quan es toca un tema

tan sensible per als ciutadans, com és la salut, realment són

polèmiques. Són molt difícils d’explicar, però això fa que en

molts casos, no en tots, perquè aquí seria objecte d’un debat en

el que no vull entrar perquè no és qüestió de fer aquí el debat,

per exemple del Reial Decret Llei 16/2012, que podríem entrar-

hi en les mesures que varen anar bé, tot el que no va tan bé. Tot

això es podria plantejar, però no és debat.

Jo únicament m’he limitat a fer-li tres preguntes, tres

preguntes que havien de tenir un resultat econòmic, que les vaig

presentar per escrit i no me’ls va contestar. I ara li he fet tres

preguntes orals i tampoc no les ha contestat. En canvi, hem

hagut de llegir per premsa unes xifres que no sabem si són les

que vostè maneja. En cap moment m’ha comentat el cost de la
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llista d’espera: “el que faci falta”; idò no crec que sigui un

criteri de gestió molt estricta, Sra. Consellera, “el que faci

falta”, quan en els mitjans de comunicació hem llegit 14

milions d’euros.

Atenció sanitària a immigrants irregulars? Doncs clar que

sí, Sra. Consellera, el que faci falta per a totes les persones que

viuen aquí, el que faci falta, però parlam de sostenibilitat, l’únic

que li deman és una xifra, una xifra per veure si aquestes

mesures es manegen d’una forma absolutament arbitrària,

política i polititzada o és que realment hi ha unes xifres darrera

que ens donen una base sòlida per poder anar endavant amb

algun tipus de mesura. I li assegur que si ens sobressin sous, el

Partit Popular seria el primer en posar a tots iguals, la targeta

sanitària per a tots exactament igual.

I quant a l’ib-salut. Estam llegint a nivell de mitjans de

comunicació que el pressupost ha ballat molt, a uns mitjans han

dit 9 milions, en altres mitjans 5 milions, i vostè tampoc no

m’ha contestat. Per tant, Sra. Consellera no sé què he de fer

més, no sé què he de fer més, si aquesta és la transparència del

Partit Socialista, doncs bé, no ho sé, li continuarem insistint, a

veure si ens podem seure. O vostè em digui que ho fan per

criteris absolutament polítics sense tenir en compte

absolutament res i el que surti, com ha dit, “el que faci falta”;

doncs “el que faci falta” ja veurem d’on ho treuen, Sra.

Consellera, ja veurem d’on ho treuen. Però bé, no vull entrar

tampoc en un altre debat que seria un tema, a més, de

pressuposts.

Únicament i per resumir, jo venia a cercar tres xifres, no

tenc cap xifra, Sra. Consellera, després de preguntes escrites i

preguntes orals.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. I en torn de contrarèplica intervé la

consellera de Salut, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. A veure Sr. Diputat, el que vull dir

és que hi ha plans evidentment que són parcials, per exemple

en relació a les llistes d’espera. En relació a les llistes d’espera,

com tothom es pot imaginar, el que ara espera cinc mesos, el

mes que ve n’esperarà sis. La primera feina que fem és intentar

que aquestes persones que sobrepassen els sis mesos i que

sobrepassen l’any, siguin operades el més aviat possible.

Calculam un cost aproximat de 14 milions d’euros, que podem

invertir l’any que ve per palAliar aquesta situació.

PalAliar aquesta situació..., això li ho podria haver dit abans,

perquè palAliar aquesta situació vol dir unes altres mesures,

perquè pensam que fa falta un canvi de model, i què volem?

Potenciar atenció primària. I què té a veure en rebaixar les

llistes d’espera? Idò moltíssim, tot el que es pugui resoldre a

atenció primària ja no arriba a l’hospital; tot el que nosaltres

puguem invertir, que són 15 milions d’euros, a atenció

primària, de més, eh?, per potenciar aquesta atenció primària,

no serà necessari que arribi a l’hospital. Si nosaltres posam

ecògrafs als centres de salut, els metges de primària ja faran

l’ecografia i faran el diagnòstic i ja no serà necessari fer la

prova diagnòstica a l’hospital o enviar el pacient a un

interconsulta si el metge de família ho pot resoldre. Per això

proposam una pujada de 15 milions, per damunt del pressupost

del 2015.

Però a més de potenciar el valor que li donam a l’atenció

primària, també pensam que tenim un projecte interessant i

necessari que afecta també la llista d’espera i és l’atenció a la

cronicitat. Crear llits per a atenció de convalescència,

rehabilitació i cures palAliatives, perquè ens permet a l’hospital

d’aguts fer el que s’ha de fer, que és atenció urgent. I no tenir

pacients de convalescència. És un altre tema en el qual

treballam de debò, miram ara, fem un diagnòstic, quins

recursos tenim, quins són necessaris. I volem potenciar també.

I després, efectivament, hi ha en marxa aquest pla

extraordinari de 14 milions d’euros, en què intentam, per una

banda, normalitzar la situació dels hospitals i que facin la feina

que poden fer a l’hospital; que es facin rendibles al màxim els

quiròfans en torn de matí, el màxim, això no costa doblers en

principi. I després disposar dels nostres professionals per

operar, perquè ens surt més econòmic que treure l’activitat

quirúrgica fora. I per una altra banda, doncs també els nostres

hospitals els quals consideram de la xarxa pública, Creu Roja

i Sant Joan de Déu, que continuam amb els concerts i

probablement els potenciarem per a determinades especialitats

amb les quals ara mateix tenim molts de problemes. 

Això és un pla global, però clar, no és cert és que aquest pla

costi 15 milions, perquè..., és a dir, intentam atendre la llista

d’espera quirúrgica, abordada des de diferents llocs, perquè si

no, si només invertim aquests doblers, doncs d’acord,

resoldrem la situació de les persones que avui esperen més de

sis mesos, però d’aquí sis mesos tornarem tenir la mateixa

situació. Per això és un pla global. Amb això, jo crec que li he

donat una xifra, i ara segur que ja està més...

La segona resposta, quant que ens preocupen les persones.

Aquí sí que li he de dir ja que no li donaré cap xifra. A partir

del 20 de juliol, en aquesta comunitat autònoma s’atenen totes

les persones, i això vol dir que qualsevol persona ciutadà i

ciutadana de les Illes Balears, estigui o no en situació regular

o irregular, estigui en la situació que estigui, serà atesa en el

sistema sanitari públic. Tots els estudis han demostrat que és

molt més efectiu atendre aquestes persones que no atendre-les.

Vostè mateix ho ha dit, del 16/2012 hi ha coses que no han

resultat oportunes i aquesta probablement sigui una d’elles, si

fem cas a tots els dictats internacionals, que tenim nacionals i

internacionals i la quantitat de publicacions científiques. Miri,

si per exemple, si té temps, l’Escola Andalusa de Salut Pública,

en el portal Crisis y salud, té una quantitat de bibliografia

impressionant sobre aquest tema, les conseqüències i les que

encara no hem vist, que veurem a mig i a llarg termini. I

aquestes no estan comptabilitzades, no sabem què ens costarà

això.

Per tant, jo em neg a posar una etiqueta o un punt vermell,

com es feia fa 30 anys, a determinats pacients, aquests pacients
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són ciutadans que vénen al nostre sistema i no estan identificats

com a... Per tant, jo no li puc dir el que costen uns i uns altres

no, em pot demanar xifres, però jo en aquest cas no n’hi

donaré, perquè no faig diferències de ciutadans. No hi ha

ciutadans de primera i de segona en aquesta comunitat

autònoma des del 20 de juliol, i aquesta és una aposta d’aquest

govern.

Per una altra banda, quan he parlat de qualitat democràtica

parlava de les respostes, vull dir, de les preguntes, encara no

havíem entrat en matèria, i amb la nostra intenció de contestar,

no tenc cap problema de contestar per escrit ni de contestar

oralment en el Ple, quan sigui necessari i donar tota la

informació que em demani, i fora del Ple també, si és

necessari..., quan vulguin, i així ho saben molts de diputats.

Encara estam en crisi, vostès han governat en crisi, nosaltres

ja vàrem governar en crisi del 2007 al 2011, i encara no n’hem

sortit, però el que no em surten són els comptes, perquè crec

que som prop dels 9.000 milions de deute en aquesta comunitat

autònoma en aquests moments, perquè els 1.500 em semblaven

pocs, en aquests moments són 9.000; no tenim deute a

proveïdors, tenim deute financer, és un altre tipus de deute,

probablement més efectiu, és cert, però tenim 9.000 milions

d’euros, per tant, és cert. Però aquest Govern aposta per les

polítiques de salut, d’educació i de serveis socials, altres

governs aposten per uns altres projectes o per unes altres

polítiques, per això es pot invertir més en salut, per això podem

tenir un pressupost superior enguany en relació a l’any passat.

I en relació als centres de salut, obrir els centres de salut

l’horabaixa no costa doblers, no costa doblers. El que passa és

que durant quatre anys s’ha deixat de substituir els

professionals, durant aquests darrers quatre anys s’ha deixat de

substituir i nosaltres no volem substituir. La gent que fa feina

el matí, passarà un dia a la setmana enlloc de fer feina el matí

faran feina fins les vuit de l’horabaixa, no s’incrementa la

jornada dels professionals per a res, no s’incrementa. I no té

cost econòmic, perdó, podria tenir el cost de la llum del centre

de salut de cinc i mitja a vuit, els costos estructurals que mai no

es tenen en compte.

Què passa? Quan s’ha fet el recull, o sigui jo li ho explic.

L’equip de..., la Gerència de..., a Menorca, a Eivissa i a

Formentera no hi ha problema, ens ho han manifestat els

coordinadors, que no hi ha conflicte. A Mallorca l’equip

directiu de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, en dos

mesos, s’ha reunit amb tots els centres de salut, 48 centres de

salut i 84 unitats bàsiques, no és bo de fer en dos mesos, 48

centres de salut i 84 unitats bàsiques, jo feia feina a una unitat

bàsica i mai no he vist un directiu a la unitat bàsica, en el centre

de salut sí. S’han reunit amb tots els equips d’atenció primària

de Mallorca, amb tots, i s’han assegut. Què ha passat en

aquestes reunions? Que s’ha parlat molt del cost de... o de

l’horari de feina, de canviar, de no canviar, de set a set, de vuit

a vuit, de nou a nou, s’ha escoltat els professionals, s’han

recollit suggeriments i també s’han recollit, idò, suggeriments,

per exemple, de millora, que s’ha fet un pla, ja el tenim, de

millores de centres de salut, obres de manteniment, un pla de

manteniment de centres de salut, igual que hi ha un pla de

renovació de centres de salut.

Per tant, són millores que es recullen i en aquest moment es

va ampliar la plantilla des d’agost en 35 o 36 professionals i per

a l’any que ve en 43 0 46 professionals, però no respon a obrir

els centres de salut els horabaixes, és poder donar més oferta,

poder realment fer la feina com s’ha de fer, i nosaltres, a més,

garantim les substitucions necessàries. I tot això, aquest volum,

el pressupost, l’increment de pressupost respecte del pressupost

2015 són 15 milions d’euros de més a tots els centres de salut

de Balears. I de personal, d’aquests 15, 9 són per a

professionals, per a substitucions, per estabilitzar contractes.

Aquesta és una altra, és que s’han contractat les persones dia a

dia, hora per hora quasi, quasi, amb molt poca estabilitat, i

nosaltres treballam moltíssim perquè aquest sistema de

contractació pugui ser diferent i es pugui, per exemple,

contractar dos professionals que donin suport a tres centres de

salut, i sí es contractaran ara, però no per obrir els horabaixes,

per garantir la cobertura.

O sigui, clar, podem parlar de moltes xifres, jo el que li dic

és realment cert, hi ha un increment de pressupost de 15

milions dels quals 9 van per augmentar plantilles i reforços i

contractes de substitucions. Aquest és el pressupost d’atenció

primària i amb tot això, idò, esperam poder millorar l’atenció

de les persones amb un horari més ample, podem oferir

prevenció i promoció de la salut, fer grups, etcètera, vull dir,

invertir en atenció primària i és una manera de ser més efectius.

Després per a la sostenibilitat, a mi em preocupa moltíssim

la sostenibilitat, moltíssim, i som austera, a més, vull dir, em

preocupa la sostenibilitat, i s’ha demostrat que invertint més a

primària els sistemes sanitaris són més sostenibles, basta veure

tota Europa com està. I això és una realitat, o sigui, no és cap

invent de cap partit progressista que governa en aquests

moments en aquesta comunitat autònoma. I així hem escoltat

els professionals, invertim més, tenim més accessibilitat per a

la població i, per tant, pensam que donam una sanitat de major

qualitat.

Gràcies. President, em sap greu, m’he passat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

II. Compareixença RGE núm. 7095/15, presentada pel

Grup Parlamentari M ixt (Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía i Gent per Formentera), mitjançant la qual

solAliciten la compareixença de la consellera de Salut, per

tal d’informar sobre polítiques i serveis públics

d’assistència a la salut mental a les Illes Balears.

A continuació passam al debat del segon punt de l’ordre del

dia que consisteix en la Compareixença RGE núm. 7095/15,

presentada pel Grup Parlamentari Mixt, Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía i Gent per Formentera, mitjançant la qual

solAliciten la compareixença de la consellera de Salut, per tal

d’informar sobre polítiques i serveis públics d’assistència a la

salut mental a les Illes Balears.

Té la paraula la consellera de Salut, Sra. Patricia Gómez,

per tal de fer una exposició oral i en aquest cas no té limitació

de temps.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507095
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. El tema que tractam en aquesta

compareixença, quant a la salut mental, per a nosaltres és un

repte actual, però també és un repte de futur per a la nostra

societat, pensam que és un objectiu important apostar i invertir

de manera decidida també des de diferents vessants. Faré una

breu introducció, després els mostrarem els recursos actuals, els

que ara tenim dins salut mental i després passaré la paraula al

coordinador autonòmic de salut mental perquè presenti

l’estratègia de salut mental d’aquesta comunitat autònoma. Per

tant, si em permeten ara passarem un poc a la definició, algunes

definicions de salut mental. 

L’Organització Mundial de la Salut ens diu que és aquell

estat de benestar en què l’individu pot desenvolupar les seves

habilitats i pot fer front a l’estrès normal de la vida diària, pot

treballar de manera productiva i profitosa i és capaç de

contribuir també a la seva comunitat.

Entenem que les persones que pateixen un trastorn de la

salut mental presenten dificultats per viure una vida plena i

suporten un impacte enorme en la seva qualitat de vida i també,

moltes vegades, les persones del seu entorn. 

L’expressió trastorn de salut mental s’utilitza per referir-se

a una sèrie de trastorns mentals i conductuals que figuren a una

classificació estadística internacional de malalties, que és el

CIE-10, entre les quals figuren trastorns amb una alta càrrega

de morbiditat com, per exemple, la depressió, el trastorn afectiu

bipolar, l’esquizofrènia, els trastorns per ansietat, molt

habituals en aquesta societat, el trastorn per abús de

substàncies, les discapacitats intelAlectuals, els trastorns

conductuals i del desenvolupament, que solen iniciar-se a la

infància i a l’adolescència, inclòs l’autisme, que després

veurem que tenim un dispositiu específic.

Diferents organismes internacionals, com l’Organització

Mundial de la Salut, han catalogat els problemes de salut

mental entre els de major prevalença a nivell mundial. De fet,

nombrosos estudis epidemiològics mostren que cada any un

terç de la població adulta pateix un trastorn mental, un terç.

Més concretament, entre els països del nostre entorn es xifra

entre un 38,2% el percentatge de població adulta que pateix un

trastorn mental a l’any, 165 milions de persones.

L’evolució de l’atenció a la salut mental a les nostres illes

ha millorat molt en els darrers anys, la plena integració dins el

Sistema Sanitari General, contemplada dins la cartera de

serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, la

implementació de recursos que permeten una atenció

comunitària cada vegada més important, aquí també és molt

important estar proper a la comunitat i que redueix la necessitat

d’hospitalitzacions perllongades, entre d’altres, han permès

entendre la malaltia mental des d’una nova forma més normal

i menys estigmatitzant.

A les Illes Balears, amb poc més d’un milió d’habitants,

tenim diagnosticats al Servei de Salut Mental amb un problema

de salut mental al voltant de 185.000 persones: 150.000 a

Mallorca, 20.000 a Eivissa i Formentera i 15.000 a Menorca.

Evidentment, aquesta gran quantitat d’usuaris de salut

mental no seria possible atendre’ls de manera adequada sense

els recursos sanitaris d’atenció primària que tenen gran part

d’aquestes persones, les que pateixen trastorns més lleus. La

resta, els més greus, són atesos des de l’atenció hospitalària. El

treball de coordinació entre l’atenció primària i l’atenció

hospitalària és un dels eixos fonamentals de l’engranatge. 

D’aquestes 185.000 persones el que més ens preocupa és un

percentatge petit de pacients que pateixen un trastorn mental

greu i que sumen, aproximadament, 5.000 pacients a les quatre

illes. Són aquells que tenen una major discapacitat i als que ens

costa més oferir resposta. Si hem de fer cas a les estadístiques

que ens ofereix l’OMS hi hauria un nombre aproximadament

igual de pacients amb trastorns greus que no han arribat als

nostres serveis, que no estan ni tan sols detectats.

Si parlam de nens i adolescents, les xifres de l’OMS situen

en un 20% els joves que pateixen un trastorn mental tributari de

tractament a l’atenció especialitzada i d’aquests un 6% patirien

un trastorn mental greu. Extrapolat a les nostres illes serien

aproximadament 42.000 nins i joves afectats i 12.600 els que

patirien un trastorn mental greu. 

A més de la milloria, que reconeixem, queda molt de camí

a recórrer. Les dificultats de les persones que arriben d’altres

indrets, les dificultats econòmiques, les elevades taxes de

suïcidi, etcètera, ens enfronten a nous reptes assistencials

davant els quals no podem tancar els ulls.  

A partir d’aquí passarem a mostrar els dispositius

assistencials que tenim a les quatre illes. Bé, aquí veuen que

tenim les quatre illes que estan separades perquè, començant

per Mallorca, saben que hi ha quatre sectors diferenciats, un

correspon a la zona de Llevant a l’Hospital de Manacor, a la

zona nord a l’Hospital d’Inca, i a Palma seria el sector Ponent

de Son Espases i queda l’altre sector de Palma que és Son

Llàtzer. 

Quant a l’Hospital de Son Espases el cap de Servei de Salut

Mental és el doctor Joan Salvà. A cada dispositiu d’aquests que

veuen hi ha un coordinador, i tenim: la unitat de salut mental de

Son Pizà, les unitats de salut mental són multidisciplinars, estan

formades per psiquiatres, psicòlegs i infermeres habitualment

i qualque vegada comparteixen o tenen treballador social; la

unitat mental de la Creu Roja, la de Palmanova i Santa Ponça.

Hi ha un servei assertiu comunitari que és l’encarregat de

l’atenció domiciliària de pacients que la requereixin. Jo no els

descriuré, si després tenen qualque pregunta i m’ho volen

demanar. Unitat d’hospitalització breu, és el que s’entén com

a hospitalització dins l’hospital d’aguts, en el cas de psiquiatria

es parla d’hospitalització breu, i unitats d’hospital de dia.

Quan GESMA va deixar d’existir es varen assignar als

diferents hospitals sociosanitaris i el psiquiàtric en aquest cas

a Son Llàtzer i a Son Espases. En el cas de l’Hospital

Psiquiàtric es va assignar la seva coordinació a l’Hospital de

Son Espases i es crea un servei de psiquiatria de l’àrea

sociosanitària a l’Hospital Psiquiàtric i el cap de servei és el

doctor Rainer Oberguggenberger -una setmana practicant- i que

té una sèrie de dispositius assistencials. Té una unitat

comunitària de rehabilitació de Serralta, que dóna cobertura a
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l’àrea de Son Espases; una altra, la de Son Gilbert, dóna

cobertura a Son Llàtzer; una altra en Es Blanquer que dóna

cobertura a Inca, i la següent diapositiva és la de Manacor que

dóna cobertura a tota l’àrea sanitària de Manacor. 

A més, dins el recinte de l’Hospital Psiquiàtric hi ha una

unitat residencial psicogeriàtrica, és una residència, com si fos

una residència de gent gran, de gent que du moltíssims anys

vivint allà; una unitat de mitjana estada, Lluerna, i una de

mitjana estada a  Galatzó. Ara en els darrers temps, enguany,

ha baixat molt l’estada mitjana, perdó, la possibilitat de derivar

amb més freqüència a Lluerna. Hi ha una unitat de subaguts i

una de tractament d’alcoholisme.

Com veuen jo no sé si són els psiquiàtrics, però posen sigles

per tot. Quasi totes estan explicades, però si queda alguna

perquè a vegades no ens adonam si totes estan en sigles. 

A l’àrea de Son Llàtzer tenim un cap de servei, que és el

doctor Miguel Echevarría, i com a dispositius assistencials hi

ha dues unitats de salut mental, una ubicada al Centre de Salut

Emili Darder i l’altre al Centre de Salut d’Es Rafal. Hi ha un

servei assertiu comunitari, una unitat d’hospitalització i un

hospital de dia. A l’Hospital d’Inca el cap de servei és el doctor

Carles Recasens i com a dispositius assistencials hi ha una

unitat de salut mental al Centre de Salut de Son Amonda, un

servei assertiu comunitari, una unitat d’hospitalització breu i

també un hospital de dia. A l’Hospital de Manacor, hi ha la

doctora Rosa Molina, i té una unitat de salut mental a Manacor

i la unitat d’aguts d’hospitalització breu. Això pel que fa a

Mallorca.

Ara passam a Eivissa. A Eivissa la cap de servei és la

doctora Cristina Merino i com a dispositius assistencials hi ha

una unitat de salut mental a Eivissa, a Es Viver, en el Centre de

Salut Es Viver, una unitat d’hospitalització breu a l’hospital, un

hospital de dia a l’hospital i un equip també assertiu

comunitari.

Quant a Formentera, actualment, ara només parlam d’adults,

de tractament a adults, després parlarem de l’infantojuvenil.

Actualment, el servei de salut mental infantil i juvenil es

desplaça a Formentera tres vegades al mes, dos pics psicologia,

els psicòlegs, psicòlogues, i un pic una psiquiatra. Els

professionals fan feina en xarxa per atendre els casos més

prioritaris i durant les vacances el compromís és mantenir la

freqüència. 

A l’àrea de salut de Menorca, a l’Hospital Mateu Orfila el

cap de servei és el doctor Antoni Liñana i com a dispositius

assistencials tenen la unitat de salut mental en el Centre de

Salut de Dalt Sant Joan, una unitat de salut mental a Canal

Salat, una unitat d’hospitalització breu a l’hospital, una unitat

comunitària de rehabilitació, una comunitària de mitjana estada

i una unitat de llarga estada.

Ara, com els deia, hem separat l’atenció a la salut mental

dels infants i dels adolescents. Ja veuen que aquí hi ha...

l’IBSMIA, que deim a vegades, és l’Institut Balear de Salut

Mental de la Infància i l’Adolescència, de vegades diem molt

això d’IBSMIA, però és vera que són unes sigles que no són

fàcils de pronunciar. En aquesta àrea el director de l’institut,

aquí hi ha..., això es va crear en el seu moment com a institut i

el director és el doctor Jaume Morey, i disposa d’una unitat

comunitària de salut mental de la infància i l’adolescència a

Manacor; una unitat al centre de salut, però també infantil a

Inca, Son Amonda, i una altra a l’Hospital de Son Espases; una

unitat hospitalària breu a Son Espases, i un hospital de dia

també a l’Hospital de Son Espases.

Quant a Eivissa, Menorca i Formentera. A Eivissa, tenim

una unitat comunitària de salut mental de la infància i

l’adolescència i a Formentera hi ha un psiquiatra que s’hi

desplaça una vegada al mes i una psicòloga que es desplaça

dues vegades al mes. A partir de gener està previst augmentar

les freqüències. A Menorca una unitat comunitària de salut

mental també de la infància i l’adolescència.

Després hem posat com a recurs a part el CAPDIB, que és

el Centre Coordinador d’Atenció Primària i Desenvolupament

Infantil de les Illes Balears, que depèn del Servei de Salut i ens

ajuda a coordinar tota l’atenció a les respostes que s’han de

donar als nins amb trastorn del desenvolupament o amb risc de

patir-ne.

Ara, amb permís del president, si em permet, m’agradaria

passar la paraula al coordinador de Salut Mental per explicar

l’estratègia.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Té la paraula el Sr. Lafau, al qual demanam

discreció amb el temps perquè és una compareixença de la

consellera.

Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Idò, el doctor Oriol Lafau Marchena

és el coordinador autonòmic de Salut Mental de les Illes

Balears, ell és metge psiquiatre, és llicenciat per la Universitat

Autònoma de Barcelona, especialista en Psiquiatria a l’Hospital

de Son Dureta de Palma de Mallorca, és màster en

Psicoteràpies Grupals per la Universitat de Deusto, màster en

Cooperació Internacional i Ajuda Humanitària per la

Universitat Miguel Hernández, màster en Bioètica per la

Universitat Ramon Llull, expert en Psicoteràpies Humanistes

i expert en alcoholisme. Ha estat fundador i coordinador de la

Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària a l’Hospital

Son Dureta a Mallorca, ha estat fundador i coordinador de les

unitats de salut mental infantils i juvenils a les Illes Balears.

Actualment és psiquiatre adjunt al Servei de Psiquiatria de

l’Hospital de Son Espases. Quan vulguis.

EL SR. COORDINADOR AUTONÒMIC DE SALUT

MENTAL DE LES ILLES BALEARS (Oriol Lafau i

Marchena):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.

Consellera. Ho explicaré de forma ràpida perquè... podria

allargar-me molt, però farem que sigui ràpid.
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Partim de tres documents de consens a l’hora de cercar les

línies estratègiques, d’una banda partim de l’Estratègia de Salut

Mental de les Illes Balears del 2006 que, com veieu, està molt

antiquada, partim de la Ponència sobre l’Impuls a l’Atenció de

Salut Mental de les Illes Balears de l’any 2014 i partim d’un

document de consens de tots els caps de servei de Salut Mental

de les Illes Balears sobre les necessitats més urgents. 

Bàsicament a l’hora de muntar les línies estratègiques ens

hem basat en aquests dos darrers documents i, com no podia ser

d’altra forma... -crec que m’he equivocat, ens falta... espera, jo

la posaré, no, falta una diapositiva entremig que no hi és, jo la

tenc apuntada.

El primer punt, com no podia ser d’altra forma, serà revisar

i actualitzar durant l’any 2016 l’Estratègia de salut mental de

les Illes Balears d’acord amb el document marc que suposa

l’Estratègia de salut mental del Sistema Nacional de Salut.

Després el que farem serà establir uns mecanismes bàsics de

coordinació entre l’àrea de salut mental i la de serveis socials;

això també pensem que és molt important. Després el que

farem serà... -uep!, és aquí- cercar models d’atenció a la salut

mental per processos assistencials, com no pot ser tampoc

d’altra forma, tenint en compte la persona amb un problema de

salut mental i tots els dispositius que intervenen en cada

moment.

Com a quart punt, considerar el tercer sector com a peça

fonamental en la millora de la qualitat de vida de les persones

que pateixen una malaltia mental; incrementar progressivament

els serveis comunitaris i prioritzar els serveis de proximitat:

atenció domiciliària, com deia la Sra. Consellera, els serveis

(...) comunitaris, unitats comunitàries de rehabilitació, centres

de dia, habitatges tutelats i recursos d’integració laboral;

garantir una cartera de serveis comuns sanitaris i socials en

salut mental a totes les Illes per assegurar així una bona atenció

biopsicosocial; implementar les prestacions als llocs on hi ha

més mancances; elaborar i aplicar un pla d’atenció comunitària

que tingui caràcter polivalent i preventiu destinat a fomentar

l’autonomia de les persones amb malalties mentals i la seva

inserció social i laboral per garantir-ne una vida digna; millorar

de manera específica l’organització i l’atenció de les

drogodependències; creació d’unitats de patologia dual, tan

necessàries; potenciar de manera específica els serveis

d’atenció de salut mental dins l’àmbit infantil i juvenil de les

Illes Balears; desenvolupar accions de promoció de la salut i de

prevenció de les malalties mentals amb la participació dels

professionals sanitaris i mitjançant campanyes preventives,

educatives i de sensibilització, que també ajudin a eradicar

l’estigma social de la malaltia mental; i, finalment, potenciar la

formació continuada de tot el personal sanitari i social en

matèries de salut mental.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lafau. Procedeix ara continuar la sessió

per tal de formular preguntes o observacions per part dels grups

parlamentaris. La Sra. Consellera ha comentat que contestaria

globalment als grups parlamentaris.

Per tant correspon al Grup Parlamentari Mixt, a l’Hble.

Diputada Sra. Sílvia Tur, començar aquest torn per un temps de

deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bona tarda, president. Just m’estava organitzant els papers

per tal de fer una intervenció el més correcta possible. Bé,

novament vull agrair la presència de la consellera i evidentment

de part del seu equip, el qual encara no he tengut l’oportunitat

de conèixer en persona, però que agraesc moltíssim que sigui

aquí avui tarda. 

En primer lloc vull explicar la motivació del perquè vàrem

solAlicitar per part del Grup Mixt aquesta compareixença. La

raó per la qual la vàrem demanar va ser perquè després de fer

una feina crec que necessària per part, en aquest cas, de Gent

per Formentera, però entenc que també ho haurà fet el Partit

Socialista tant a Formentera com a Eivissa en el seu moment,

de reunions amb diferents associacions que atenen la

discapacitat, vàrem detectar que allà on hi havia un major buit

de serveis, especialment a les Pitiüses, era precisament en la

discapacitat mental, i després d’escoltar en llargues reunions el

patiment de famílies i de professionals, també, que no troben

una suficient coordinació i recursos, i fins i tot també el

patiment que tenen actualment algunes de les associacions que

estan fent una feina inestimable i d’un valor incalculable, vaig

entendre que era importantíssim tenir l’oportunitat d’escoltar

d’una manera més ampla quines seran les seves línies

estratègiques d’actuació per als propers quatre anys, perquè

entenc que a la compareixença que va fer al començament de

la legislatura evidentment no es podia entrar en aquest nivell de

detall en cadascuna de les àrees de la seva competència. Per

tant, dit això, i crec que queda clara la motivació i la intenció

de demanar aquesta compareixença, m’agradaria incidir en una

sèrie de qüestions que potser hem de treballar o que hem

d’entrar a parlar d’una manera més detallada.

Jo, si em permeten, em dedicaré i em centraré més a parlar

del cas de les Pitiüses perquè és sobre el que tenc major grau de

detall, però entenc que després, amb les aportacions de la resta

de diputats, podrem enriquir el debat i probablement parlarem

de la resta d’illes també amb un grau de detall suficient.

Les tres associacions que a les illes Pitiüses fan major feina

o que recullen un major nombre de persones afectades per

aquest tipus de malalties varen fer l’any 2010 una ponència i

també varen treure una sèrie de conclusions; estic parlant

d’APFEM, estic parlant del doctor Marbán que ara està

treballant a través del centre Arrels, estic parlant de Deforsam

i algunes altres que en major nombre també fan feina en aquest

sentit, i, clar, allò que posen damunt la taula és que sobretot en

infantojuvenil és on hi ha una mancança de serveis més ampla.

Ens parlen de la necessitat que s’habiliti en el termini més breu

possible, i en aquest cas entenc que serà a Can Misses vell, un

espai on totes aquestes associacions tenguin llocs adequats de

treball, espais amples de feina on poder fer tallers de

rehabilitació i donar continuïtat als seus programes habituals de

feina, i entenc en aquest cas que probablement serà el projecte

que veurem més aviat, o veurem que traurà a llum és aviat,

perquè ja vostès ho han anunciat, hi ha una partida econòmica
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per posar en marxa Can Misses vell i entenc que allí sí que

podrem donar cabuda a bona part de les seves demandes. 

Però després tenim una part de pacients més greus, i supòs

que vostès saben sobradament que hi ha adolescents que

actualment -adolescents d’Eivissa, no sé si també algun de

Formentera, no em consta, però sí d’Eivissa- que estan

hospitalitzats a centres, a hospitals de Mallorca. Evidentment

això és millor que res, no ho negaré, però comprendran que el

drama que això suposa per a les famílies és importantíssim,

perquè si ja tens malauradament la desgràcia de tenir un fill en

aquesta situació i a més l’has de tenir ingressat a un hospital o

a una unitat de Mallorca es fa tot difícil, molt més dramàtic i

molt més complicat. Però a més a més es detecta també una

mancança d’hospital de dia, sobretot infantojuvenil; es detecta

una mancança d’unitats de respir per a les famílies, i de tota

una sèrie de serveis que sí que es troben a l’illa de Mallorca -

desconec el cas de Menorca, supòs que més o menys també en

disposen- però no en el cas d’Eivissa i Formentera. Per tant

d’una banda demanen això, és a dir, per a infantojuvenil

hospital de dia i possible creació d’una unitat terapèutica

educativa, que aquí també ja s’hauria de coordinar amb la

Conselleria d’Educació però que és importantíssim, perquè en

els casos de certa gravetat es fa molt complicada la inserció

educativa d’aquests infants als centres educatius, i per tant es

troben absolutament desemparats. Per tant d’una banda tenim

això. 

Llavors també ens demanen la revisió del Pla autonòmic de

salut mental, i això ho demanaven ja el 2010, però vostès ja han

anunciat que tenen previst fer-ho per al 2016 i per tant aquí és

una feina que lògicament els encoratj a fer perquè serà

segurament molt benvinguda.

Ens parlaven també a les seves conclusions de la Comissió

institucional en matèria de salut mental. Clar, aquí m’agradaria,

consellera, si podem que m’aclareixin si ja existeix algun tipus

de comissió o alguns tipus d’organisme, o algun tipus d’ens que

aglutini el diàleg i l’actuació conjunta per part de la CAIB, per

part dels consells insulars, entenc que d’Eivissa i Formentera,

lògicament, i també per part de totes aquestes associacions, de

forma que puguin d’una manera periòdica incidir, aportar les

seves preocupacions, fins i tot aportar les seves idees, i puguin

sentir-se part de la solució, perquè evidentment ells

malauradament també en són protagonistes.

Ens parlaven també d’hospitalització en mitjà psiquiàtric.

És a dir, no ens queda molt clar fins a quin punt l’Hospital de

Can Misses està avui per avui preparat -al nou hospital m’estic

referint, eh?- està preparat per atendre persones que necessiten

hospitalització de llarga estada, i també quina solució tenim a

les Pitiüses per a persones que necessiten una hospitalització de

més curta estada o de mitja estada.

Ens demanen també un major reforç i major especialització

de les plantilles de psicòlegs i psiquiatres a les Pitiüses per

atendre o per aplicar la pràctica de la psicoteràpia com a forma

també de rehabilitar de millor manera els pacients que ja tenen

situacions un poc més agudes. Demanen també major inversió

pública en la formació especialitzada dels professionals i en

l’estabilització de les plantilles; sé que aquest és un problema

que tenim a nivell general a tot Balears, però no sé si en aquest

cas vostès tenen previstes algunes actuacions per reforçar el

servei de psiquiatria de Can Misses en general.

També destacaven, i em pareix un àmbit molt interessant i

que vostès justament l’estaven apuntant ara mateix, reforçar el

servei assistencial de psiquiatria domiciliària. Entenc que en el

cas de Formentera, i també ells en el seu document en fa una

especial incidència, seria un element clau, perquè evidentment

és complicat dimensionar els serveis tant com ens agradaria a

tots, però potser sí que seria important que es pogués fer un

esforç per avaluar, com a mínim per avaluar, si es podria

estendre el servei de psiquiatria a domicili a les Pitiüses,

reforçar-lo, i especialment per a tots aquells pacients que ho

necessiten però que per raons ics no assisteixen als centres on

haurien de rebre aquesta assistència.

Ens parlen també d’unitat comunitària de rehabilitació, que

existeix a totes les illes però aparentment no existeix a Eivissa

i Formentera; m’agradaria que també ens expliquin si hi ha

prevista alguna actuació en aquest sentit.

Ens parlen d’unitat residencial de llarga estada per a adults

amb trastorns mentals estabilitzats. Estava previst que això es

fes al centre residencial de Sant Jordi a l’illa d’Eivissa, però és

cert també que aquest centre va tenir un retard importantíssim

en la seva posada en funcionament, i per tant a dia d’avui

desconec realment quines funcions està fent aquest centre, i si

vostès tenen previst algun acord amb el Consell Insular

d’Eivissa per millorar els serveis que està prestant actualment,

o si consideren que ja està prestant un servei òptim i que per

tant no s’hi ha de fer res més.

Es plantejava també, i crec que és un tema important, una

miniresidència de curta estada per a infants i adolescents amb

discapacitat que funcioni com a unitat de respir familiar; això

ja ho havia apuntat abans. Crec que aquest és un aspecte

importantíssim i que en el cas de les Pitiüses, bé, en realitat a

totes les Illes, però en el cas concret de les Pitiüses pot ser de

moltíssima utilitat, perquè en moltes ocasions els pares estan

absolutament esclavitzats i no tenen capacitat ni possibilitat de

deixar els seus infants enlloc ni tenen cap recurs a tal efecte.

I ens demanaven també la creació d’un organisme

autonòmic interdepartamental que planifiqui i coordini

l’atenció a la salut mentals dels infants i adolescents de la

nostra comunitat. Entenc que potser no és imprescindible la

creació d’aquest organisme -m’agradaria saber què en pensen

vostès-, però sí que com a mínim el que sí hi ha d’haver és

aquest organisme que coordini associacions, institucions i

professionals per donar resposta a les demandes de les famílies

i dels pacients i que pugui coordinar de la millor manera

possible aquesta resposta.

I en general, bé, la gran majoria de demandes que ens fan

van en aquest sentit, per tant m’agradaria no capitalitzar més el

temps de la intervenció, i sobretot esper que vostès ens puguin

donar major detall de quina és la resposta que tenim actualment

a les Pitiüses, més especialitzada en aquestes demandes.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular té

la paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra també per un temps

de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Davant la perfecció d’aquest

document que ens han presentat jo vull parlar de la realitat. No

fa gaire -estam parlant dels anys vuitanta, quasi noranta- salut

mental depenia encara a algunes bandes de diputacions

provincials, i posteriorment fins i tot a consells (...).

Infantojuvenil encara el 2003 era prestat pels consells. Es va

haver de negociar, però es va passar a Ib-salut; per exemple a

Eivissa la legislatura... infantojuvenil va passar del consell la

legislatura 2003-2007. 

Però salut mental no és únicament Ib-salut; salut mental és

la xarxa sociosanitària, és el suport familiar, és el suport

associatiu, i no ha estat fins fa poc que s’han començat a

estructurar els recursos, tal vegada amb documents més o

menys consensuats com aquest que ens han presentat aquí:

unitats de salut mental, unitats d’hospitalització breu, hospitals

de dia, unitats de tractament de conducta alimentària, unitats de

subaguts, unitats de mitja estada, unitats de rehabilitació, o

sigui unitats comunitàries de rehabilitació, hospital psiquiàtric,

serveis residencials, serveis d’integració laboral, psicogeriatria

i altres recursos socials. És a dir, una evolució lenta, per

darrere, molt per darrere, d’altres especialitats mèdiques, i a

més, en el cas de les Balears, absolutament centralitzada i

descompensada en recursos per illes. Això ha fet que

institucions sense competències en salut, sobretot els consells

insulars, anassin cobrint aquestes mancances i que encara

n’assumeixin algunes, com per exemple tractament de drogues

o prevenció de drogues, i conductes addictives, el que

determina una important càrrega que cap govern balear no ha

assumit, limitant-se a uns convenis deficitaris per a la institució

que presta el servei, fet molt més evident quan es presumia de

bonança econòmica, que no era precisament la legislatura

passada.

De la mateixa manera, mentre a unes illes hi havia recursos,

a altres illes, no; per exemple, unitats de mitja estada, n’hi ha

a Mallorca i a Menorca, però no n’hi ha ni a Eivissa ni a

Formentera; unitats comunitàries de rehabilitació, també n’hi

ha a Mallorca o a Menorca, però tampoc no n’hi ha ni a Eivissa

ni a Formentera, essent el Consell Insular d’Eivissa el que va

arribar a embarcar-se en la creació d’una unitat comunitària de

rehabilitació donada la situació en què es trobava. Ara pareix

que en el vell Can Misses, a Eivissa, s’habilitaran recursos

d’aquest tipus, cosa que m’agradaria que ens confirmàs en

aquesta compareixença. 

Per tant aquesta mancança de recursos ha fet i fa que les

actuacions pròpies d’un recurs les ha de prestar moltes un altre

recurs que no és només que estigui no indicat, és que

possiblement estam parlant de situacions diferents, i això ha

estat un intent per part dels professionals, dels tècnics, de donar

una continuïtat a un tractament, que com ja he dit en un principi

és un tractament integral, sanitari, sociosanitari i social, i més

encara que en qualsevol altra especialitat mèdica. Continuat,

per exemple, que no existia, per exemple, ni existeix a les

unitats hospitalàries d’internament infantojuvenil, sense aquest

recurs ni a Menorca, ni a Eivissa ni a Formentera, en casos que

s’haurien de derivar fora d’aquesta comunitat autònoma i que

sovint són casos tutelats per l’administració amb una barrera

massa patent en molts de casos entre benestar social i salut. 

Per tant sorprèn que al pressupost del Govern balear

d’aquest any 2016 hi hagi una dotació que no augmenta

proporcionalment en salut mental respecte d’altres serveis. Ja

sabem i hem dit que no es pot fer tot d’una, però notam una

amalgama de coses sense prioritzar, recursos citats d’una forma

absolutament metòdica, que no estan ordenats quant a realitat

d’aquesta inversió i d’intentar superar aquesta situació en què

estam ara, que segons vostès podem aplicar cada vegada més

sous a sanitat. No sabem per què no hi ha un increment més

important a salut mental als pressupostos 2016, no sabem per

què no hi ha un increment més important a infantojuvenil als

pressupostos 2016. Ens han dit..., o han mig dit, que es farien

unitats comunitàries de rehabilitació de totes les Illes;

m’agradaria saber on i confirmar aquesta situació, quina és la

part del vell Can Misses que es dedicarà, en el cas d’Eivissa, a

recursos de salut mental i de quina manera es distribuirà en la

resta d’illes. I el mateix per a hospital de mitja estada, que

també és un recurs que a les illes petites no existeix, almenys a

Eivissa, i lògicament a Formentera. 

I sobretot ens interessaria... aquí han fet una relació de

serveis comunitaris, que han dit que havien de projectar, però

a mi m’agradaria que fossin capaços de fer un calendari, que

ens diguessin exactament quina és la previsió d’inversió

d’aquest tipus d’infraestructures de tal manera que tenguéssim

una idea clara i estructurada de com ha de ser la salut mental a

les nostres illes, perquè actualment, després d’una època de

situació econòmica molt complicada, com he dit abans i com

repetiré sempre, perquè ha estat un factor que ha determinat la

política de l’anterior legislatura, idò ara, que pel que es veu hi

ha una situació que es considera que es pot anar augmentant

progressivament, ens agradaria que ens diguessin per on

començaran, quines són les infraestructures prioritàries per a

vostès i sobretot quines són les que fan falta a les illes més

petites.

Res més. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Montserrat

Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, entendemos que la mayoría

de las preguntas que íbamos a formular están ya formuladas,

entonces no tenemos nada que añadir. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Bel Busquets per un temps

de deu minuts.
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LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors diputats. Jo tampoc

no formularé preguntes, però sí que el grup de salut, un grup de

treball que tenim a MÉS, m’han marcat com a tres punts que ja

els heu esmentat, però és com per fer-hi més incidència: el

primer és una estratègia de suport a l’atenció primària, fer

incidència que les unitats de salut mental treballin des d’atenció

primària, en especial referència a la plantilla de psicòlegs.

Després, una altra estratègia, que també heu esmentat,

estratègia de coordinació amb les xarxes de serveis socials, que

hi hagi una intervenció comunitària, també ja n’heu parlat.

I el tercer punt és la definició d’un pla estratègic de

formació i reciclatge, que també ha sortit, dels professionals.

I com que la meva formació..., -aquesta l’afegiré jo-, la

meva formació és que jo som professora i és aquesta de

formació en els centres educatius perquè les malalties mentals

no siguin les grans desconegudes, sinó que siguin objecte de

coneixement entre tota la comunitat i que millor que començar

pels centres educatius.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Ara correspondria que parlàs

la representant del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES Sra. Sureda, però s’ha hagut d’absentar.

Per tant, donam la paraula a la Sra. Patricia Font en nom del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, President. Gràcies consellera i al seu equip per ser

aquí amb nosaltres una altra vegada. Jo vaig aprofitar l’altre dia

per rallar també amb entitats, amb personal de l’hospital perquè

em fessin una miqueta la posada..., un mapa mental de la

situació de Menorca.

Agrairia si és possible posar aquí la imatge de Menorca, és

que no em voldria equivocar, perquè em sembla que no he vist

tota la informació necessària i no voldria fotre la pota ara.

D’acord, correcte. Veig que aquí no heu especificat el

Centre Polivalent de Sant Miquel de Ciutadella, que també té

diferents unitats, aquesta és la unitat de llarga estada, crec que

són 10 places, la de mitja estada de 10 places també. En aquest

cas crec que és oberta, és a dir, que poden entrar i sortir.

I després hi ha..., aquesta és la més polèmica, pel que em

van comentar, la Unitat Comunitària de Rehabilitació; em

demanen, em comentaven que seria interessant que aquesta

s’externalitzés de Sant Miquel, es veu que genera una mica de

conflicte i una mica de rebuig per l’estigmatització. A més, pel

que m’han comentat, es veu que aquesta unitat sobretot..., no sé

si és en general o en el cas de Menorca està prou adreçada per

a pacients joves o a primers brots. 

Vaig una mica punt per punt, és que tenc unes quantes

cosetes avui. Després la unitat de mitja estada, ara està tancada

a Menorca, no funciona, i es veu que, clar, només hi ha la

d’aquí de Mallorca, em van dir que pertoquen dues places a

Menorca, i si bé és cert que no acostumen a necessitar aquest

servei, les poques vegades que l’han hagut de menester s’han

trobat que han hagut d’esperar tantíssim que al final ja no feia

falta. Llavors jo no sé si és una qüestió d’ampliar places, aquí

jo no puc donar la solució -més que preguntes us estic fent

comentaris que m’han fet arribar.

A psicogeriatria, el centre és a Palma, com heu indicat, i en

principi, clar, ha d’atendre totes les illes. Però no hi ha prou

places, a més a Maó, amb el geriàtric tenim un greu problema

realment perquè hi ha molta gent, hi ha també una qüestió de

competències de Govern balear, d’ajuntament. Clar, a mi em

van dir també, a la problemàtica amb pacients geriàtrics amb un

trastorn mental, és que és més complicat atendre’ls a un

geriàtric normal. Em van dir: s’hauria d’estudiar quin és el

dispositiu més adequat per a aquests pacients. En general, no és

el més correcte l’ingrés en geriàtrics específics, s’advoca per la

seva inclusió en residències geriàtriques generals amb atenció

mèdica i que atenguin pacients amb un altre tipus de patologies,

com podrien ser demències greus, o fins i tot aquesta gent que

té un trastorn mental i que va arrossegant tota la seva vida.

Entrem a l’infantojuvenil. A Menorca s’atén des de l’ib-

salut, però hi ha recursos diferents que tenen altres tipus de

problemes, conductes relacions disfuncionals. La queixa

bàsicament és que hi ha manca de coordinació i de definició de

la cartera de serveis. Llavors a vegades es troben que els

pacients van rebotant de l’hospital a l’ajuntament, de

l’ajuntament al consell i complica també tot el procés.

L’equip de seguiment assertiu comunitari. Aquest servei

que, a més, crec que és realment un servei que és molt, molt,

molt interessant, no existeix a Menorca. I justament aquests

estiu vam tenir un cas a Maó amb un pacient que cada

primavera deixa de prendre la medicació, cada primavera, clar,

amb tot el que això comporta: problemàtiques, policia havent

d’anar a cercar-lo. Aquest metge en concret em deia: potser si

hagués existit aquesta figura, aquest servei a Menorca, li

haguéssim fet aquest control setmanal encara que fos, hi

haguéssim tingut una mica més de pau, primer per al pacient

evidentment, però per als veïnats també.

Llavors vaig llegir que a les conclusions de la ponència

parlamentària sobre salut mental, es va concloure que hi

mancaven 8 equips a les Balears. No sé si està previst

implantar-los mica en mica, a mesura..., no ho sé.

Recursos humans. Reclamen que s’ha de completar la

plantilla de l’hospital de dia del Mateu Orfila, que faltaria

almenys un altre psiquiatre i un altre psicòleg i també la creació

d’aquest SAC.

I ja acabo. Drogodependències. Les competències les tenen

en la seva majoria els consells insulars i els ajuntaments. I tan

sols alguns CAD de Mallorca han començat a integrar-se en els

equips d’atenció primària i a Menorca depenen del consell. I

també estaven una mica amb aquesta manca de coordinació,

des de l’hospital consideren que almenys tot és l’aspecte de
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salut mental hauria de focalitzar-se a l’hospital. Bé, voldria

saber una miqueta l’estat de la qüestió.

Gràcies de nou.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xico Tarrés, per un

temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. I agrair-li en primer lloc, Sra.

Consellera, que siguin aquí, que venguin a explicar-nos aquesta

situació com està. I evidentment des que sé que havia d’estar

pendent d’aquesta compareixença seva, doncs he estat parlant

amb diferents professionals, amb diferents afectats, he estat

parlant des d’Eivissa, però també és cert que una de les grans

professionals que ha tengut Eivissa en aquesta àrea es va jubilar

la setmana passada, varen venir companys que han treballat a

Eivissa des d’aquí i que són molt amics i vaig poder fer una

tarda interessant parlant d’això.

Jo crec que quan parlam de salut mental, i primer de tot

demanaria disculpes per la ignorància que podem tenir

tècnicament els que som a aquest costat, o quasi tots els que

som a aquest costat, crec que parlam d’una àrea molt nova,

molt moderna. La Sra. Busquets deia que ella era docent, que

ella era professora i que la necessitat de serveis era molt grossa.

Jo vaig tenir la sort de començar a treballar a un colAlegi l’any

83 i en aquell any 83 dic que vaig tenir la sort, perquè teníem

un psicòleg per hores diàriament, però no n’hi havia a cap altre

centre d’Eivissa. Per tant, els problemes s’arreglaven d’una

altra manera de com afortunadament s’arreglen avui.

I anar dotant de mitjans i millorant l’atenció que es

necessita a un lloc com Eivissa, vol temps i vol recursos. Sí que

és cert que possiblement a Eivissa estiguem per darrera d’altres

illes. Jo esper i estic convençut que vostès faran l’esforç que

totes les illes, que tots els ciutadans tenguin els mateixos

recursos al final de la legislatura. Però crec que hem anat

avançant i hem anat avançant gràcies a tots els governs que hi

ha hagut, no vull aquí fer referència a uns més que els altres,

crec que ens toca caminar des d’avui endavant i mirar el menys

possible endarrera. I a vegades un ho ha de fer, però no som jo

el que tenc ganes de fer aquestes coses.

I també parlava dies passats amb els afectats d’Eivissa, amb

alguns dels afectats. I en primer lloc, sí que és ver que li he de

dir que em varen dir que estaven molt contents amb vostè,

perquè, entre altres coses, ha estat la primera consellera que ha

vengut amb una presidenta del Govern, no per ser presidenta,

però perquè tampoc no hi havia anat cap president, i que havia

pogut parlar amb ells, s’havien agafat un seguit de

compromisos i ells estaven agraïts. Crec que per aquí es

comença, i aquí jo duria la meva pregunta, que és: pensen

vostès acabar donant participació als afectats dins els òrgans de

decisió, és a dir, tenir-los més en compte del que s’hi han

tengut fins ara? Creim que és una manera important de poder

avançar.

A mi em preocupa quan en lloc de deixar treballar els

professionals i a veure quins són els resultats, jo sempre he

pensat que quan un es reuneix amb un colAlectiu, aquest

colAlectiu té l’obligació de demanar-li 10 coses, 10, 2 o 7 i que

la següent vegada que es reuneixin se n’hagin resolt un 10%, un

20% o un 50%. Si es resol un 10% és que es camina, sinó se’n

resol cap és que estam aturats. Per tant, anirà en funció avui en

dia de la capacitat de resoldre problemes dels afectats, que

considerem que aquesta àrea es tracta bé o no.

I llavors hi havia una altra cosa, que ells estaven molt

contents amb la possibilitat d’aquesta ubicació, de tenir un

espai físic a l’antic Can Misses. Evidentment a Eivissa ens

passen diferents coses que pareix que tenim un espai de sobte

que ens queda i és com un calaix de sastre on hi ha de caber tot;

hi han de caber les coses que hi han de caber i estarà bé que des

d’Eivissa i des de la conselleria s’acabi planificant quines són

les coses que volem que en un futur hi hagi allà i que estiguin

ben estructurades, que estiguin ben fetes i de moment, mentre

hi hagi espai, no que hi càpiga tot. Però ells sí que estaven molt

satisfets i estaven molt contents d’això i jo personalment crec

que és correcte, que està bé i els vull felicitar per tirar endavant.

Però com deia, em preocupava aquesta sensació que seguim

tenint avui en dia d’aquella manera de fer política, en una

mateixa compareixença que hi pugui haver gent que li digui a

vostè què costarà aquest servei que vol donar? Que crec que

tots podem coincidir que millora el servei que es dóna fins

avui. És a dir, què costarà? Tendrà sous? Tendrà diners?

Tendrà recursos per pagar-ho? I jo diré jo no ho crec i per un

altre costat digui, doncs s’ha de fer això nou amb aquest altre

servei, costi el que costi. Home, jo crec que haurem de posar en

valor que tot es fa amb duros i si en tenim més podrem fer més

coses i si en tenim menys evidentment en podrem fer menys. És

important que prioritzem.

I jo sé que és una miqueta lleig, però jo pertany al grup que

dóna suport a aquest Govern i vull ser internament el més crític

possible amb el que em toqui ser crític, però jo també la vull

felicitar, perquè dins el limitats que són els recursos econòmics

que hi ha, per culpa de tots, no entraré amb això de si va tenir

més culpa aquest govern, o aquell altre govern, vull recordar

que les institucions més endeutades en el nostre país, varen ser

institucions governades per un partit que no és el meu, ho dic

per anar aclarint algunes cosetes. Crec que és important que

dins això, vostè hagi aconseguit un augment del pressupost

prou significatiu, com per poder millorar en determinades

àrees. I crec que poder millorar una miqueta en la part de salut

mental és important. Si evidentment tenim més recursos per a

l’any que ve, serà molt millorar i arribem a aquesta equiparació

de serveis a totes les illes.

Però jo tot això que he dit, ho deix amb aquesta pregunta:

tenen vostès pensat donar participació als colAlectius afectats

dins la presa de decisions?

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Correspon en aquests moments

la contestació de la Sra. Consellera de Salut.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Moltes gràcies a tots vostès diputats

i diputades, per les seves aportacions. Dir-los que és cert que és

una àrea molt complexa, on hi ha molts de recursos els quals

habitualment ni tan sols els mateixos professionals sanitaris

coneixem moltes vegades el seu funcionament i que compartesc

amb tots vostès que és fonamental la coordinació amb serveis

socials, serveis socials que depenen d’ajuntaments, de consells

i de Govern.

En aquest cas hi ha diverses línies: una, la que treballam de

salut amb totes les polítiques que aquestes sí les vaig explicar

un poc per damunt a la compareixença, a la primera

compareixença, que per a nosaltres és fonamental treballar amb

totes les entitats públiques que puguin donar suport, així també

ho ha expressat el doctor Lafau. I per tant, treballam ja amb els

serveis socials del Govern, com no pot ser d’una altra manera,

per reprendre la quantitat de grups i comissions que han mort

durant aquests quatre anys, que estaven en marxa l’any 2011,

en què vaig tenir l’oportunitat de treballar durant quatre anys en

l’àmbit sociosanitari i vàrem fer moltíssima feina des del Servei

de Salut amb la Conselleria d’Afers Socials.

Aquella quantitat de grups de feina, a diferents nivells, tant

directius com operatius i tècnics, va permetre resoldre moltes

situacions i molts de casos. Dilluns que ve tenim una reunió tot

l’equip del Servei de Salut amb la consellera, també, el seu

equip i els seus directors generals, Fina Santiago, per reprendre

a nivell de Govern tota aquesta coordinació.

També destacar una cosa que és important i per això no tenc

resposta a algunes preguntes concretes. El Dr. Lafau s’ha

incorporat fa dos mesos, escassament dos mesos i estam encara

en fase de diagnòstic, sabem cap on volem anar, s’han posat

aquí les línies estratègiques, que no es parteix de zero, perquè

hi ha diferents plans i diferents projectes ja aprovats, fins i tot

treballats aquí en el Parlament l’any passat, i per a nosaltres són

documents vàlids de partida. I això vol dir que ens trobam en

fase de diagnòstic i en fase de conèixer encara i poder treballar.

Un dels temes..., no sé si començaré pel final, Sr. Tarrés,

quant a comptar amb les associacions. Com deia, és cert que les

associacions han agraït que per segona vegada anàssim a

Eivissa i a Menorca, però en el cas d’Eivissa és molt

significativa la seva participació i és un espai on ens transmeten

les seves inquietuds i entre d’altres, hi havia els espais. Llavors

el gerent de l’àrea d’Eivissa es va comprometre a comptar amb

les associacions per decidir l’espai. L’espai serà a la planta

baixa de l’antic Hospital Can Misses. En principi, està previst,

falta..., ara es treballa en el pla funcional, s’haurà de fer el pla

director de l’hospital antic, però està prevista a la planta baixa,

a la part esquerra. Són moltes les associacions, però s’haurà de

valorar de què disposa cada una d’elles en aquests moments i

les que no disposen de recursos, que n’hi ha prou, per poder

signar. També tractam que s’unifiquin al màxim per compartir

serveis.

Quant al pressupost. A veure, mirin, a Salut el pressupost no

està per programes. Nosaltres quan recuperem els sistemes

informàtics i la capacitat d’avaluació, ens agradaria arribar a un

cost per procés i poder quantificar també econòmicament què

costa econòmicament. I també el que més ens preocupen són

els resultats en salut, que això tampoc no es mesura. Per tant,

no hi ha una manera ara mateix, no estan establerts els

pressuposts per programes. Per això hi ha un capítol 1, que és

un capítol de personal i en aquest capítol de personal hi és tot,

per això no es pot diferenciar, de dir tant per a salut mental.

Dins aquest pressupost de capítol 1 evidentment hi ha la

contractació de professionals de l’àrea de salut mental. Per

exemple, a l’àrea d’Eivissa s’incrementa el 20% la jornada

d’una de les psiquiatres i això permet donar suport a

Formentera en infantojuvenil un dia més, enlloc d’anar una

vegada al mes, hi anirà dues vegades al mes; és a dir, hi ha un

increment de pressupost i dins aquest increment de pressupost

d’inversions en global, hi ha una part que es destina o es

destinarà a salut mental.

He començat a parlar del fòrum de les associacions de

pacients, però per al doctor Lafau, quan vaig parlar amb ell per

primera vegada, m’ha dit que la seva estratègia més important

o un... la més important, així m’ho va manifestar, és crear el

fòrum de pacients, és un espai d’interlocució on seran

representades totes les associacions de pacients i familiars

relacionats amb problemes de salut, de salut mental. És la

millor manera, entenem també, de prendre decisions clíniques.

Per tant, és un projecte interessant i que segur, amb l’interès

que el coordinador hi té, que és un tema que es posarà en marxa

-pensam- a l’any 2016.

És molt important també, quan parlàvem de potenciar

l’atenció primària, a atenció primària... els metges d’atenció

primària, els metges de família durant aquests darrers anys en

què he pogut compartir molt de temps amb ells, una de les

seves demandes és tenir més temps per a formació i per a

recerca. Tenim una línia de recerca a l’IDISPA, una de les

línies que són de salut mental, que també és molt important

fomentar i potenciar la recerca en salut mental. Però també és

molt important la formació, perquè tornam una altra vegada al

mateix: tot el que es pugui resoldre a atenció primària amb el

metge de família i l’infermera, amb els equips d’atenció

primària, evidentment, ja no va a l’hospital, però a vegades els

professionals de primària necessiten més eines, necessiten més

formació i pensam que és imprescindible invertir en aquesta

formació per als professionals de primària, i una de les coses

que reivindiquen sovint és poder tenir un temps, per exemple,

per rotar per l’hospital, per rotar per una unitat de psiquiatria

infantil o qualsevol altre dispositiu. 

És una de les coses que també voldríem potenciar amb

aquesta estabilitat de què parlàvem abans d’aquest tema,

d’estabilitzar les plantilles i potenciar les plantilles, és molt

interessant. Per exemple a Formentera l’altre dia... és el lloc

ideal, jo avui el posava com a exemple de resolució ràpida,

perquè vénen els especialistes de Can Misses, van a Formentera

i allà es fan consultes ràpides i poden disposar del metge

especialista tant els metges de família com els metges de

l’hospital i al final el que se cerca és resoldre ràpid perquè el

pacient no s’hagi de traslladar. Si poguéssim tenir aquesta

mentalitat a qualsevol centre de salut de les Illes serien, segur,

molt més resolutius.
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Quant a..., Sra. Font, efectivament, la SAC a Menorca per

a nosaltres és un servei fonamental, de fet..., anam poc a poc,

m’ho deia abans el Sr. Serra, s’han fet passes, però sembla que

queda molt per fer, jo tenc aquesta sensació, dins l’àmbit de la

salut mental i és fonamental captar aquestes persones i

incorporar-les al sistema sanitari perquè si no, no vénen, i es fa

a través d’aquest dispositius assertius comunitaris. Per tant,

probablement sigui de les primeres prioritats a Menorca.

Quant als CAD, tenim a Palma els CAD integrats a

primària, a la part forana els CAD pertanyen al Consell Insular

de Mallorca i a Menorca i a Eivissa pertanyen també als

consells insulars. És una demanda tant dels professionals com

dels psiquiatres de les unitats de salut mental integrar els CAD,

perquè, per exemple, una de les qüestions que també, que no ha

sortit, però sí que és una pregunta que em solen fer, la Unitat de

Patologia Dual, idò això passa primer per tenir integrat a la

xarxa sanitària les drogodependències, que ara mateix ho tenim

a una part de les Illes i a una altra part no.

Volem fer feina primer funcionalment, de manera

coordinada i que poguessin passar a dependre de les unitats de

salut mental, en lloc de dependre funcionalment dels consells.

A Menorca s’han començat a fer passes; a Eivissa encara no, en

aquest sentit, però per a nosaltres és fonamental per poder

posar tots aquests programes en marxa.

Bé, ja li contestaré a vostè, Sra. Sugrañes, el que..., a veure,

estabilitzar les plantilles, la formació de metges de família que

demanava el doctor Serra, el Sr. Serra perdó, i sobretot aquesta

coordinació imprescindible, totalment d’acord, entre consell,

Govern i Afers Socials, no és fàcil fer feina amb altres

administracions, però si que voldríem millorar molt la

coordinació i ja ho hem fet possible en la legislatura 2007-2011

i pensam que és possible fer-ho i no trigar massa.

Quant al que deia la Sra. Busquets, idò totalment d’acord

també, tot i que ha hagut de marxar. Hem comentat la formació

de professionals, però també els centres educatius, en aquest

sentit hi ha una comissió d’educació i salut que s’ha recuperat

de manera molt activa i proactiva en les darreres setmanes, o

sigui, Servei de Salut i Educació per a tots els programes que

es poden posar en marxa als centres educatius i la intenció és

fer una cartera de serveis i poder oferir a cada centre educatiu

una oferta de formació o de diferents activitats i que puguin

escollir les que vulguin o les que necessiten amb més..., tenim

un programa d’alerta escolar i tenim altres tipus de formació en

emergències, en situacions de primers auxilis als centres; tenim

el tema de la consulta jove, hi ha instituts que hi estan adherits

i altres que no, però pensam que és una via molt important fer

feina a les escoles i als instituts.

Jo no sé si he contestat... un poc així per a tots...,

probablement, Sra. Tur, he contestat diferents preguntes, hi ha

serveis molt concrets que tal vegada en aquests moments no

estam en disposició de poder dir si es posaran en marxa o la

situació real.

En qualsevol cas, el que vull destacar per acabar, si no

tenen rèplica i si no... idò, en qualsevol cas per acabar, la nostra

sensibilitat per aquest tema que volem millorar, volem

continuar millorant i que estam segurs que recuperar també una

persona com és el doctor Lafau, a qui agraesc la seva

acceptació per dur endavant aquest càrrec, expert en psiquiatria

infantojuvenil, que em fa pensar que moltes coses quant a

infantojuvenil milloraran, i segur que quant a salut mental

d’adults esper que també.

En qualsevol cas estic a la seva disposició per a qualsevol

moment per a temes més concrets i si he de comparèixer més

endavant, ja amb un diagnòstic un poc més ferm, idò també,

encantada de fer-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica els grups

parlamentaris..., començam pel Grup Parlamentari Mixt, Sra.

Tur té ara un temps de cinc minuts si en vol disposar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Sra. Consellera, evidentment jo no

esperava molts més anuncis, vull dir jo som..., vostè ens parla

amb molta sinceritat i transparència i jo també li seré molt

clara, no esperava grans anuncis, és a dir, la situació econòmica

no ho permet, és a dir, la conjuntura és crítica. Com vostè ha

explicat molt bé, el Sr. Lafau fa poc que s’ha incorporat al

càrrec d’aquesta immensa tasca, i evidentment el que no volem

és desencoratjar-los el primer dia, tot el contrari, volem

encoratjar-los que facin feina i que encertin molt bé l’estratègia.

Jo li he parlat de tota una sèrie de mancances, d’un

document i d’unes conclusions que són compartides entre un

conjunt d’associacions i, a més, segurament no els he dit res

que vostès no coneguin ja, perquè en cap cas els he subestimat

i per tant, entenc que vostès en saben infinitament més del que

jo els pugui aportar aquí.

En tot cas, sí que els he de dir que crec que és important

com a estratègia tenir en compte objectius a curt termini, a mig

i a llarg. Sobre els objectius de llarg termini, no som tan

optimista, no som tan optimista perquè hi ha moltes variables

que depenen d’eleccions, de canvis d’equips de govern, de

conjuntures econòmiques, etcètera, de sintonia amb consells,

mil factors que no sempre estan baix el nostre control. Però

sobre objectius a curt i a mig termini sí que tenc majors

expectatives, per exemple, amb els objectius a curt termini sí

que els faria, els traslladaria un prec, una demanda

efectivament, independentment de si vostès decideixen crear un

fòrum per a pacients o li volen donar una altra nomenclatura o

volen crear qualsevol altre instrument de participació, sí que els

demanaria que sobre això sí que perseverin, perquè estic

convençuda que les associacions estaran molt més tranquilAles

sabent que tenen un espai regular reglamentat i normalitzat de

diàleg, d’intervenció i de participació, i crec que aquesta és una

feina que ni costa grans esforços econòmics ni gran temps. Per

tant, aquí vostès tendrien un primer gest importantíssim cap a

tot aquest conjunt de persones.

Després els he de dir que no sé si està dins l’àmbit de les

seves possibilitats a curt termini, però sí que els traslladaria la

importància de, com a mínim, estudiar la possibilitat que alguns
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dels pacients, adolescents sobretot, que són hospitalitzats fora

d’Eivissa i Formentera, puguin ser hospitalitzats al seu lloc de

residència, en aquest Eivissa perquè evidentment és un drama,

un drama familiar, i crec que si l’hospital nou de Can Misses,

després de les inversions que s’hi han fet, no és capaç de donar

solució a això, francament és molt lamentable. Per tant, els

demanaria que investiguin i que tractin de veure fins on podem

arribar per donar solució a aquests casos.

Després, lògicament formació i estabilització dels

professionals, quan parlam d’estabilització dels professionals

no demanam mesures específiques per a professionals de

psiquiatria o psicoterapeutes, perquè en realitat ho demanam

per a tots els professionals de la salut i en això vostès ja hi fan

feina, però sí perseverar en formació, vostè ja ha apuntat

sistemes de perseverar en aquesta tasca, però els reiter la

importància de fer-ho perquè segurament podrem donar molta

millor resposta de la que donam en aquest moment, com a

mínim a les Pitiüses.

Després també els instaria a avaluar la possibilitat de fer, si

no per al 2016, sí de cara al 2017, un esforç per donar un servei

d’atenció domiciliària, perquè -ho hem parlat abans- vostè no

ha fet referència a aquest tema, probablement perquè li hem

plantejat moltes qüestions, però jo sí que li seguiré insistint que

com a mínim facin una avaluació de la possibilitat de donar

aquest servei d’assistència domiciliària.

Després, hi ha qüestions que són més complexes, és a dir,

quan parlam d’Unitat Comunitària de Rehabilitació, quan

parlam d’unitats residencials, quan parlam d’unitat respir, quan

parlam de residència de mitja estada, entenc que aquí ja estan

posant en joc altres qüestions, estan posant en joc inversions

probablement molt importants i tal vegada no només les

inversions, sinó els recursos humans necessaris per poder-ho

fer realitat, i per això, crec que a curt termini establir una

plataforma de diàleg i participació amb associacions; tractar de

donar sortida o resposta a l’atenció domiciliària; major

integració i coordinació amb els serveis sociosanitaris existents

per part d’altres conselleries i, sobretot, posar en marxa i posar

en funcionament Can Misses vell, que jo crec que aquí

tendrem, de veritat, un nou impuls a totes aquestes associacions

que actualment es troben en una situació de cert desànim

perquè no acaben de veure que les promeses que se’ls han fet

al llarg dels anys i que en alguns casos vénen de 2008; 2008,

2009, 2010, passen els anys i no tenen resposta. 

Per tant, no els demanaré impossibles, esper que l’any que

ve, si es torna produir aquesta compareixença puguem ser més

exigents tots, perquè voldrà dir que tenim capacitat per ser-ho.

Per tant, esper que puguin seguir fent feina en aquesta línia i bé,

que no perdem en cap moment la ilAlusió i l’ànim per treballar

per aquests colAlectius que tant ho necessiten.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Popular,

Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, president. Per la nostra part simplement demanar-li

un cronograma de les inversions per illes i també el cronograma

també d’aquests anys.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Bé, vull agrair novament, estic molt

contenta per la notícia de la SAC, crec que els professionals de

Menorca estaran contents també. No vull ser pesada, però vull

insistir en el tema de l’externalització de la UCR de Sant

Miquel perquè és un tema en el qual varen fer molta incidència

els professionals.

I per acabar, açò és un desig, més que una altra cosa, el

centre de... si es fes, si s’arribàs a fer el centre sociosanitari

Verge del Toro, crec que també podria donar solució a alguna

de les problemàtiques que hem plantejat avui com és el tema de

la psicogeriatria, segurament també algun tema més

d’infantojuvenil, no ho sé, ara estic deixant-me anar una mica,

no? I açò és un desig que crec que també compartirà la

companya socialista Sr. Camps, perquè és una necessitat que

tenim a la nostra illa.

Bé, i gràcies, una altra vegada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista,

la Sra. María José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull excusar el

meu company Xico Tarrés que ha hagut d’abandonar la

comissió sense haver acabat la compareixença. En tot cas agrair

també a la consellera i al seu equip les explicacions que ens han

donat en un tema que realment pens que és un gran desconegut,

són unes malalties que moltes vegades fins que no es troben en

un grau prou avançat no som capaços de reconèixer que les

tenim o que algun familiar o algun conegut les té.

He quedat realment sorpresa per les xifres que ens ha donat

d’inici, perquè són unes xifres molt considerables com perquè

sigui un àmbit a prioritzar dins les polítiques de salut que

s’hagin de fer durant aquesta legislatura. Òbviament però -

també ho ha explicat molt bé la consellera- hi ha d’haver uns

objectius i hem de saber prioritzar aquests objectius i la

pedagogia i la prevenció també són fonamentals, perquè no

només podem palAliar les mancances que tenim ara quant a la

situació actual d’aquestes malalties, sinó també hem de fer

feina cap al futur en aquest sentit, no?, de preveure i prevenir

i per afavorir un poc el tractament d’aquesta malaltia.
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Només afegir que aquest matí ha comparegut també en

aquest parlament el Fiscal Superior i m’ha cridat l’atenció

perquè la seva Memòria anual fa referència als menors d’edat

o majors d’edat que, de manera urgent i necessària, han de ser

ingressats per problemes mentals. Aquí també intervé Fiscalia

i m’ha sorprès perquè avui teníem quasi un monograma

monogràfic de salut mental, però que són qüestions que van

més enllà de la pròpia Conselleria de Salut i que hi ha moltes

administracions que hi han d’estar involucrades, no només en

aquest cas, de forma anecdòtica he volgut citar el Fiscal

Superior, el que ens ha explicat i quin és el protocol a seguir en

aquests casos, sinó també administracions locals i consells

insulars també.

Res més, tornar agrair les seves explicacions. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara correspon, si vol fer-ne ús,

la Sra. Consellera, el torn de contrarèplica.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Molt breument, és cert que hi havia

qualque pregunta que se m’ha despistat. Totalment d’acord,

Sra. Tur, que hem de fer feina a curt, mig i llarg termini, no

oblidam mai el mig i el llarg termini, no..., els objectius

cortoplacistas -no sé com es diu en català-, però la veritat és

que no ens agraden. Farem feina en el fòrum de pacients. 

Quant als adolescents, revisarem els casos, però és el mateix

que succeeix a altres especialitats on el servei de referència és

l’Hospital de Son Espases, quan hi ha un trastorn mental greu

doncs hi ha situacions de vegades molt difícils de controlar i

això que ens sembla molt evident, que tal vegada per un

trasplantament de ronyó o per una cirurgia cardíaca hagin de

venir a Son Espases, idò també per malalties mentals greus

s’han de desplaçar, perquè tots els equips més especialitzats

també són a Son Espases, he de dir que ho hauríem de veure a

vegades com a una malaltia orgànica, no?

He parlat de la SAC de Menorca, però sí que és cert que

l’aposta passa primer per donar l’assistència domiciliària, per

tant, potenciarem inicialment tot el que sigui donar assistència

domiciliària i probablement s’ha d’estudiar la pertinença i la

possibilitat a Formentera, i mentrestant molta coordinació.

Quant a Can Misses, Sra. Sugrañes, les inversions més

properes, probablement en aquest tema en estructura, són en

aquell edifici sociosanitari que ha de recollir totes les demandes

dins l’àmbit sociosanitari a salut mental i per tant, ara es fa,

amb l’estudi de necessitats, la distribució d’espais. Pensam que

les obres poden començar l’any que ve i depenent dels terminis

que tenim, segons la situació, del punt de partida, idò, dependrà

que pugui estar acabada l’obra l’any que ve o ja seria acabada

l’any 2017.

Es treballa, Sra. Font, a la UCR de Sant Miquel, es treballa,

ja m’ho apuntava el coordinador, perquè realment és una

prioritat, ho diuen així els professionals i és un dels primers

temes que ja es treballen per a la sortida de la residència de

Sant Miquel.

I, Sra. Camps, evidentment, o sigui totalment d’acord, i ja

per acabar, idò, són malalties moltes vegades o situacions

multifactorials les que deriven, no?, pel comentari que ha fet de

Fiscalia i, per tant, necessita de tractament també

multidisciplinar. I és probablement dins l’àmbit on la

multidisciplinarietat o la pluridisciplinarietat és més necessari

fer feina amb tots els sectors públics educatius, però en aquest

cas fins i tot policia, Fiscalia, és a dir que tornam una altra

vegada a trobar un tema transversal a salut, totalment

transversal, que formaria part de l’Estratègia de Salut en totes

les polítiques.

Moltíssimes gràcies per la seva assistència i per les seves

aportacions.

EL SR. PRESIDENT:

Idò acabat el debat, només agrair a la consellera i al seu

equip la presència.

Sense haver més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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