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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors i senyores diputades. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeix
qualque substitució.

No hi ha substitucions.

Passam a l’ordre del dia d’avui, que consisteix en el debat
de les proposicions no de llei RGE núm. 14521/16, presentada
pels grups parlamentaris Mixt, Socialista, Popular, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i El Pi PROPOSTA PER LES
ILLES, relativa a la creació d’un nou tipus de discapacitat basat
en l’especificitat de les malalties neurodegeneratives i la
modificació del barem; i RGE núm. 14762, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a incloure al Pla de salut mental
autonòmic el servei psicològic als centres de salut de les Illes
Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14521/16, presentada
pels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, Popular, MÉS
per Mallorca, MÉS per Menorca i El Pi PROPOSTA PER
LES ILLES BALEARS, relativa a creació d'un nou tipus de
discapacitat basat en l'especificitat de les malalties
neurodegeneratives i la modificació del barem.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 14521/16
té la paraula, pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Olga Ballester
per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, hoy me siento muy afortunada
de poder defender esta iniciativa, que es de todos los grupos
políticos de este parlamento. Todos los que hemos convivido
con seres queridos que han padecido una enfermedad
neurodegenerativa, que en esta sala seguro que somos varios,
sabemos lo necesario de esta iniciativa. Sabemos lo que es
luchar codo con codo y día a día con personas con una
enfermedad neurodegenerativa, desde ese primer día en que se
preguntan seriamente “¿qué me pasa?” hasta que te das cuenta
de que acabas siendo su otro yo, pues acabas siendo sus ojos,
sus piernas y sus brazos. 

Entonces, bueno, las enfermedades neurodegenerativas,
como la esclerosis múltiple, el Parkinson o la esclerosis lateral
amiotrófica, entre otras, es un grupo de enfermedades que
tienen en común que son implacablemente progresivas y
derivan tarde o temprano en una situación de discapacidad y
finalmente en una situación de dependencia. No tienen cura, y
las actuaciones terapéuticas son únicamente paliativas de los
síntomas. Este tipo de enfermedades generan un deterioro y un
sufrimiento físico progresivo, pero también psíquico tanto en
las personas que las padecen como en sus familiares, agravado
por la situación de incertidumbre en la evolución de la
enfermedad. Tras el diagnóstico surge la angustia en relación
a la posibilidad de acceso a un puesto de trabajo, a la
continuación en el que se está, y las perspectivas del propio
desarrollo personal; las repercusiones socioeconómicas son
muy importantes; genera una paulatina pérdida de habilidades
sociales, de la calidad de vida, de la incapacidad laboral; una

carga física i psíquica de los cuidadores y un gran gasto
económico por la atención social y sanitaria.

Hoy en día existe una situación clara de desprotección
social a la que tienen que hacer frente estos enfermos debido a
una inadecuación del sistema de valoración de la discapacidad
en cuanto a las enfermedades neurodegenerativas. Con el
sistema de valoración actual no se tienen en consideración las
necesidades diarias y reales de estos enfermos diagnosticados,
lo que comporta una situación de desamparo y desprotección.

El reconocimiento de la discapacidad se suele producir
cuando la persona ha consolidado un grave nivel de deterioro
físico. La evolución de las enfermedades degenerativas no es
uniforme, y en algunos casos el empeoramiento de produce de
manera súbita, y esto provoca que la atención de la
administración vaya muy por detrás de las necesidades reales
de las personas afectadas, lo cual comporta una situación de
desamparo y desprotección para este colectivo.

Por todo lo expuesto, las asociaciones de personas con
enfermedades neurodegenerativas insisten desde hace ya años
en la necesidad de un tratamiento específico por parte de la
administración en relación a la valoración de la discapacidad en
este tipo de enfermedades, en las que cada paciente es un caso
diferente, con una clínica y una evolución diferente. No
obstante todas tienen en común que derivan tarde o temprano
en una situación de discapacidad y en una situación de
dependencia. Las asociaciones piden que se modifique el
baremo para la evaluación del grado de discapacidad de las
personas diagnosticadas de alguna enfermedad
neurodegenerativa de tal manera que se reconozca el 33% de
discapacidad en el momento del diagnóstico con independencia
de la valoración. Este reconocimiento específico por ser una
enfermedad neurodegenerativa contribuirá sin duda a mejorar
su acceso a recursos, servicios y prestaciones, y evitará que se
generen posibles situaciones de desprotección como las que se
están generando en la actualidad. Las medidas de apoyo y los
recursos favorecerán el poderse labrar desde el primer
momento una vida digna dentro del progresivo aumento de
discapacidad que va sobreviniendo a la persona. 

Se ha de decir también que el 25 de mayo de 2011 esta
petición ya tuvo el apoyo unánime en la Comisión de Sanidad,
Política Social y Consumo del Congreso de los Diputados, lo
que pasa es que no se llevó a cabo por el Gobierno de España.
Por todo ello los partidos aquí presentes presentamos esta
proposición no de ley en la que el Parlamento de las Illes
Balears insta al Govern de las Illes Balears a que se inste al
Gobierno de España a atender las peticiones de las asociaciones
de personas con enfermedades neurodegenerativas, teniendo en
cuenta todas las especificidades de estas enfermedades en los
procesos de revisión y actualización de los baremos, buscando
en todo momento poder atender las características del avance
del proceso degenerativo. Y por otra parte se insta al Gobierno
de España a la modificación del baremo para la evaluación del
grado de discapacidad reconociendo, tras el diagnóstico de
enfermedades neurodegenerativas, un porcentaje de
discapacidad del 33%, independientemente de la propia
valoración que compense la especificidad, la realidad y las
necesidades diarias que los cursos de esas enfermedades
generan en personas afectadas. Muchas gracias.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201614521
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara al Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies i bona tarda a tots. El primer que s’ha de dir
és que hem de coincidir perfectament amb el que acaba de
llegir la nostra companya, la Sra. Ballester, que és el que
havíem signat i ens havíem posat d’acord. 

Ara bé, jo voldria puntualitzar, aprofitar per puntualitzar
alguna coseta, perquè sí que és cert que alguns, per unes raons
o per altres, hem estat més a prop d’aqueixes associacions,
d’aquests colAlectius, perquè hi tenim amics o perquè hi tenim
coneguts, i són situacions que t’han preocupat des del primer
moment. I això ho ha dit ella però, bé, jo hi incidiré una
miqueta perquè quedi de manifest. Els colAlectius de malalts de
malalties neurodegeneratives, com pugui ser l’ELA, o pogués
ser el Parkinson, o pogués ser l’esclerosi múltiple, es troben en
situacions preocupants per aquest no reconeixement d’aquest
33% de discapacitat. És a dir, quan tenim una persona que té
aqueixa malaltia, són malalties que tenen brots i pots passar de
tenir un 5% d’afectació a tenir-ne un 50% de cop i, clar, de
poder tenir reconegut aquest 33% des del principi o tenir-lo un
any, dos anys després, hi ha molta diferència.

I vull posar l’exemple. A Eivissa -supòs que aquí
possiblement passi el mateix- hi ha una associació que es
dedica a treballar amb aqueixes persones, però és una
associació, evidentment, que cobra una quota per atendre’t a
nivell de fisioterapeutes, a nivell de personal que et doni
ajudes. Hi ha famílies o hi ha persones que no poden pagar
aqueixa quota i són ateses igualment, però, clar, si hi ha moltes
persones que han de ser ateses sense aportar recursos, són
associacions que necessiten recursos de les institucions oficials
per poder funcionar. I aquí estam en el cas que aquest no
reconeixement està creant problemes importants, perquè no és
el mateix que una associació d’aqueixes pugui tenir, posem per
cas el que moltes vegades quasi més es necessita, dos
fisioterapeutes, al fet que potser en necessiti vuit, i clar, de
poder-los pagar a no poder-los pagar, és atendre més gent,
menys gent, o atendre-la més vegades o menys vegades. No és
el mateix per a un afectat d’esclerosi que l’atenguin una vegada
cada tres setmanes que el puguin atendre cada setmana. I aquí
hi ha aqueixes diferències amb el que estam demanant.

Jo només podríem fer una ressenya molt grossa; jo no el
conec personalment, ho he llegit. Ara darrerament hi ha una
persona, que és la representant de Neuroalianza, l’aliança
espanyola de malalties neurodegeneratives, que és d’aquí, el Sr.
Munar Cladera, conegut per Xico Munar, que vàrem anar al
Parlament el juny de l’any 2015, i dins la seva intervenció jo
voldria destacar una coseta que si em permeten la llegiré,
perquè és molt significativa. Diu: “Habrán podido comprobar
-després de l’explicació que ell fa-  señorías que no hemos
venido a decirles nada nuevo, necesitamos de manera urgente
que retomen el compromiso adquirido en el año 2011 y hagan
todo lo posible para que aquello que solicitamos y aquello que
ustedes mismos aprobaron por unanimidad prospere,
establecer las bases necesarias para que el reconocimiento del

33% de discapacidad a las personas diagnosticadas de alguna
enfermedad neurodegenerativa, sea una realidad. Les
insistimos en la necesidad de abordar este tema con urgencia,
ya que las enfermedades neurodegenerativas no entienden de
tiempos y, mientras el tiempo pasa, miles de personas quedan
en situación de desprotección social en este país. Al mismo
tiempo, queremos ofrecer desde la neuro-alizanza todo nuestro
conocimiento y experiencia en torno a la realidad de las
personas con enfermedades neurodegenerativas y toda nuestra
colaboración en los procesos que sea necesario para
establecer la buena consecución de esta iniciativa”. Això és el
que deia el Sr. Munar en aquesta compareixença en el
Parlament. 

Llavors jo volia repetir-ho, simplement estam tots els grups
d’acord per donar més èmfasi a la importància que té un tema
com aquest, perquè entre tots facem que tiri endavant. Moltes
vegades saben que són PNL en què instam el Govern, que el
Govern ha d’instar el Govern d’Espanya i bé, i allò queda allà.
Idò en la mesura del que sigui possible, de les possibilitats que
tenguem cada un de nosaltres, amb els nostres partits, amb els
nostres representants a Madrid, estaria bé que seguíssim instant
això, perquè és cruel, és dolent, està malalt per a aquella gent
que sap que depèn d’un brot la seva vida, o la seva qualitat de
vida sigui més grossa o més petita, ja me pareix terrible. Perquè
si podem fer alguna cosa i podem ajudar en alguna cosa, facem
el màxim, que és el que hauríem de demanar.

Així que només dir que nosaltres, com no pot ser d’una altra
manera, estam totalment d’acord amb aquesta iniciativa, li
donam suport amb la màxima força que puguem tenir.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Correspon al Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Vicenç Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, poc per afegir al que s’ha
exposat a la introducció, tant per part del portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, com per la portaveu de Ciudadanos,
que, a mesura que anaven introduint aquesta proposta, ha
corregit un petit error que vaig detectar en el canvi de text,
quant que en el segon paràgraf, en lloc d’“el conocimiento” ha
de dir “el reconocimiento”, com ja ha modificat ella mateixa
quan ho llegia.

Com deia, poc a afegir, estic completament d’acord amb el
que s’ha dit ara. Únicament remarcar les repercussions físiques,
psíquiques, laborals, familiars d’aquests malalts. Voldria
destacar també i recordar aquí el paper reivindicatiu de les
associacions i familiars que han aconseguit que aquesta
problemàtica fos visible. Tal vegada incloure per la seva
importància en aquesta introducció la malaltia
neurodegenerativa més freqüent que és l’alzheimer i que no
consta aquí en el text de la proposta.

Destacar també el suport unànime d’aquesta PNL també en
el Congrés dels Diputats, com s’ha dit aquí, dia 25 de maig del
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2011. Per tant, ens tornam trobar amb un acord unànime no
complert i que ens planteja una vegada més què fem amb
aquestes propostes unànimes i a veure si podrien tenir un efecte
més ràpid quant a la seva consecució, en tot cas haurien de ser
totes les que tenen un suport per majoria, però és que les són
unànimes crec que han de tenir una força especial. I en trobam
moltes en aquesta comissió, supòs que amb les altres també, en
què suports unànimes duen uns retards importants quant a la
seva execució. De fet avui ho aprovarem unànimement, ja es va
aprovar el 2011. Però veurem quan s’aprova això. Esperem que
sigui prompte.

Per tant, són mocions que són unànimes per què? Perquè ja
s’han identificat uns problemes i ja s’havia reivindicat la seva
solució. En aquest cas estaríem parlant de la unificació de
barems, tant per la interpretació dels equips de valoració, que
és important que cada equip de valoració tengui unes normes
clares quant a la puntuació, perquè ens trobam situacions que
varien d’una banda a l’altra, d’un equip a l’altre, i també ens
trobam el cas de diferents comunitats autònomes, on moltes
vegades un grau de discapacitat pot ser-ho per a una comunitat
autònoma i per a una altra no tant. Per tant, crec que és
important unificar aquests barems.

I quant a l’aprovació definitiva, que seria l’altre problema
identificat i ja reivindicat, és el que parlam aquí, que hem parlat
aquí, quan el procés està molt avançat, ja ha causat els efectes
devastadors que s’han descrit, tal vegada ja és un poc tard. Per
tant, una vegada identificats aquests problemes s’han donat les
solucions i les solucions eren allò que aprovarem tots avui aquí,
la creació d’un nou barem, adaptat al perfil i evolució
d’aquestes malalties, sense oblidar que el marc és el de la
Convenció internacional sobre el drets de les persones amb
discapacitat.

Per tant, esperem que aquesta proposició no de llei,
presentada inicialment per Ciutadans i amb el suport de tots els
partits i que record una vegada més, aprovada per unanimitat
en el Congrés dels Diputats a la Comissió de Salut el 2011,
sigui una passa més cap a protecció dels drets i la dignitat
d’aquest colAlectiu.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Ens adherim a les... evidentment som cosignants d’aquesta
proposició, ens adherim a les paraules dels portaveus que
m’han precedit.

Deia la Sra. Ballester que evidentment tots coneixem de
més a prop o de més lluny casos, és així. Jo només ressaltar que
quan es produeix un diagnòstic d’aquest tipus de malalties,
l’impacte que provoca damunt la persona i damunt l’entorn
familiar i moltes vegades depèn de la capacitat econòmica de
l’entorn familiar, poder garantir una qualitat de vida que a un
principi, potser no dificultós, però clar com deien també els

portaveus que m’han precedit, aquest tipus de malalties poden
passar d’una fase a una altra de cop i volta, moltes vegades es
produeixen situacions on l’entorn familiar no pot garantir
aquest benestar d’aquestes persones.

Per tant, creiem que és una proposta encertada, com deia el
Sr. Torres, a veure si aquesta proposició aprovada aquí avui,
pot contribuir que d’una vegada es faci efectiu aquesta solució
que es demana, que a més és una solució concreta i que hauria
de ser de fàcil implantació.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sr. Reus. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Les malalties neurodegeneratives són
un grup de malalties que en la majoria dels casos el seu origen
és desconegut i que tenen el comú el curs progressiu dels
símptomes, reflex de la desintegració gradual d’una part o parts
del sistema nerviós. Totes presenten característiques clíniques
comunes, el seu inici és gradual i el seu curs progressiu, sense
remissions. Les malalties neurodegeneratives no tenen un
tractament etiològic i les actuacions terapèutiques són
simptomàtiques en alguns casos i palAliatives en tots ells.
Generen discapacitat, patiment físic i psíquic entre els qui la
pateixen i els seus familiars i/o cuidadors.

Aquesta és la particularitat de la majoria de les malalties
neurodegeneratives, per açò és important el reconeixement de
les particularitats que comporten aquestes malalties, a les quals
cada pacient és un cas diferent amb una evolució i una clínica
diferent. Però amb una cosa en comú, tots ells deriven abans o
després en una situació de discapacitat i possiblement en una
situació de dependència.

La classificació internacional del funcionament, empara
plenament les peticions de les diferents associacions de
malalties neurodegeneratives referents entre unes altres, a la
creació d’un nou tipus de discapacitat, basat en la tipologia
pròpia d’aquestes malalties i la modificació del barem. I és que
les dades canten per si mateixes. La prevalença de les malalties
neurodegeneratives a Espanya se situa en el 2,08% de la
població, el que suposa un total de 988.000 persones. El cost
mitjà anual directament suportat per les persones afectades
d’alguna malalties neurodegenerativa i les seves famílies a
Espanya va ser de 23.354 euros per afectat el 2015. El 72% de
les persones afectades que formen part de la població ocupada
han estat de baixa laboral a causa de la seva malaltia i un 58%
han tingut problemes per poder fer feina normalment.

El 40% dels cuidadors admet tenir problemes econòmics
derivats de la seva tasca com a cuidador i el 27% ha vist
ressentida la seva vida laboral.

És evident que és del necessari i de justícia aquesta
modificació del barem i és d’agrair que per aconseguir aquest
reconeixement, una altra vegada ens haguem unit tots els grups
parlamentaris fent cas a les peticions de les diferents
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associacions de malalts i esperem que aquesta vegada sí el
Govern sigui sensible a aquesta petició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Correpon ara a El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES, la Sra. Sureda. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, seré molt
breu perquè tots els portaveus que m’han precedit crec que ho
han deixat molt clar. 

Només afegiré, que també s’ha dit, però perquè en quedi
constància, que crec que és una mica vergonyós que en un tema
tan seriós com aquest, on es va aconseguir un acord al 2011 per
unanimitat, encara a dia d’avui no s’hi hagi actuat en aquest
sentit. 

També com s’ha dit, aquestes malalties neurodegeneratives
són especialment dures tant psíquicament com físicament per
a les persones que les pateixen i sobretot requereixen un esforç
molt gros als familiars d’aquests malalts. 

Crec que les associacions, amb les quals la majoria dels
grups parlamentaris estic segura que hi hem parlat, que
necessitaven o ens han demanat el suport a aquesta
reivindicació que tenen des de fa estona, estaran contentes que
avui ho aprovem. 

Pensam que el sistema de barem no es correspon amb les
necessitats reals de les persones que tenen aquests tipus de
malalties i per tant, no podem allargar-ho més.

Estam molt contents, com també han dit diferents grups
parlamentaris, de participar en aquesta iniciativa, però trobam
a faltar els grups que no s’hi han adherit. Esperem que el
Govern central ens escolti i posi fil a l’agulla i solucioni aquest
problema tan aviat com sigui possible. 

També m’agradaria dir igualment que no es perdi de vista
la necessitat de seguir apostant per la recerca i la innovació i
recordar que hi va haver un grup d’investigadors a la UIB que
a l’any 2014 varen descobrir un inhibidor de malalties
neurodegeneratives i avanços com aquests ens han d’animar a
seguir donant suport i recursos econòmics al tema de la
investigació. Res més a dir, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. En torn de fixació de posició
té la paraula el Grup Parlamentari Podem Illes Balears, la Sra.
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Alzheimer, parkinson, esclerosi
múltiple, malalties degeneratives, efectivament la normativa
actual existent protegeix les persones amb discapacitat
reconeguda, és a dir, les que tenen un 33% o més, no
contemplam de forma específica les malalties

neurodegeneratives com a motiu per obtenir el grau de
discapacitat. Sabent que el sistema de valoració actual no és
l’adequat ni sensible per mesurar la realitat d’aquest tipus de
discapacitat i que genera situacions de desprotecció social i
desemparament és necessari posar fi a aquesta situació.

El reconeixement de la discapacitat se sol produir massa
tard quan la persona ja ha arribat a un greu nivell de
deteriorament físic i l’accés a temps als serveis i recursos
especialitzats són bàsics per prevenir o palAliar els efectes de la
malaltia i per protegir les persones afectades i les seves
famílies; si s’atengués a temps les necessitats dels afectats
s’aconseguiria retardar de manera significativa l’evolució de la
malaltia i per tant una major discapacitat i després la
dependència, fet que suposa, per altra banda, un estalvi
important per al nostre sistema.

Així doncs amb el reconeixement automàtic del 33% de
discapacitat es milloraria l’accés de pacients amb malalties
neurodegeneratives a recursos i serveis com la rehabilitació,
prestacions i ajudes i s’evitaria que es generessin situacions de
desprotecció com les que es produeixen actualment i es
milloraria la seva qualitat de vida.

Per suposat, donarem el nostre suport a aquesta iniciativa.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Ara correspon fer ús de la
paraula per contradiccions al grup proposant i s’ofereix a la
Sra. Ballester si considera oportú intervenir o no.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No, solamente... creo que todo el Parlamento està de
enhorabuena y bueno, se llevará al Congreso y esperemos que
se lleve a cabo. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Aquest president dóna per
sobreentès que, atès que els grups que subscriuen la iniciativa
el Grup Parlamentari Podem Illes Balears han manifestat el seu
suport, don per suposat que es pot aprovar per unanimitat.

Idò en conseqüència queda aprovada aquesta Proposició no
de llei RGE núm. 14521/16, relativa a la creació d’un nou tipus
de discapacitat basat en l’especificitat de les malalties
neurodegeneratives i la modificació del barem.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14762/16, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a incloure al Pla
de salut mental autonòmic el servei psicològic als centres de
salut de les Illes Balears.

Seguidament es passa al debat de la proposició no de llei
RGE núm. 14762/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a incloure al Pla de salut mental autonòmic el servei psicològic
als centres de salut de les Illes Balears. Per a la seva defensa té
la paraula la Sra. Marí.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201614762


440 SALUT / Núm. 35 / 23 de novembre de 2016 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyores i senyors
diputats, l’Organització Mundial de la Salut defineix salut
mental com a aquell estat de benestar en què l’individu és
conscient de les seves capacitats, pot fer front a l’estrès normal
de la seva vida diària, pot treballar de manera productiva i
profitosa i és capaç de contribuir també a la seva comunitat.

Per una altra banda, el trastorn mental és una alteració de
tipus emocional cognitiu o del comportament al qual queden
afectats processos psicològics bàsics com és l’emoció, la
motivació, la consciència, la conducta, la percepció entre
d’altres, el que dificulta a la persona la seva adaptació a
l’entorn cultural i social en què viu i crea alguna forma de
malestar subjectiu.

Nombrosos estudis mostren que cada any un terç de la
població adulta pateix un trastorn mental. A les Illes Balears,
segons les darreres dades de la Conselleria de Salut hi ha
diagnosticades al Servei de Salut Mental 185.000 persones:
150.000 a Mallorca, 20.000 a Eivissa i Formentera i 15.000 a
Menorca.

El ColAlegi Oficial de Psicòlegs de Balears, COPIB, ha
denunciat en reiterades ocasions el tracte marginal de la salut
mental en l’atenció primària de les Illes Balears i la necessitat
d’aquests professionals als centres. Defensen que més d’un terç
de les consultes que es realitzen en aquesta àrea demanden un
professional de la psicologia ja que els trastorns comuns com
depressió i ansietat representen un dels motius a consulta més
importants dins dels serveis d’atenció primària.

Per aquests motius el COPIB defensa que la inclusió del
servei als centres de salut beneficiaria els pacients, els
facultatius metges i l’administració.

Des del ColAlegi Oficial de Psicòlegs de Balears s’assegura
que la incorporació dels especialistes de Psicologia Clínica a
l’atenció primària beneficiaria la ciutadania a mitjan termini i
l’administració i alleugeriria la càrrega assistencial dels metges
de família, reduiria despeses en la prescripció de fàrmacs com
depressius i antipolítics i disminuiria els efectes secundaris
derivats del consum.

Situacions com la pèrdua d’un ser estimat, conflictes de
parella o estrès no només s’atura als centres de salut, sinó que
la demanda s’associa a l’elevada prescripció de fàrmacs que en
un 39% dels casos, segons els mateixos facultatius, podrien ser
prescindibles amb la intervenció d’un psicòleg.

L’Estratègia de salut mental del ministeri recull la necessitat
d’incorporar la figura dels psicòlegs als centres de salut. No
obstant això, el Sistema de Salut de les Illes Balears pateix la
manca de professionals de la psicologia i és un dels pitjors
dotats de l’Estat en una ràtio de 5,1 psicòlegs per 100.000
habitants i dista molt de la mitjana europea que suposa 18
psicòlegs per 100.000 habitants.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Popular
presenta aquesta proposició no de llei: “El Parlament de les
Illes Balears insta la Conselleria de Salut de les Illes Balears a

incloure al Pla de salut mental autonòmic el servei psicològic
als centres de salut de les Illes Balears”.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. S’han presentat dues esmenes
conjuntes amb RGE núm. 15923/16 i 15924/16 dels grups
parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca, MÉS per Menorca i Grup Mixt. Per a la seva
defensa, per part del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, dir-li que bàsicament
estam d’acord amb aquesta proposició no de llei, però com
totes les coses és susceptible de debat. Vaig procurar quasi
debatre aquesta PNL a casa, perquè a part de mi hi ha algun
psicòleg a casa o alguna psicòloga, i, clar, des d’aquest punt de
vista estam totalment d’acord. Ara, he provat de debatre això
mateix amb un algun metge i els metges tenen un altre punt de
vista, que hem de procurar incloure aquí dins. Els metges el
primer que em diran, dins aquesta sala també hi ha algun, em
diran, depèn del que vengui a un centre de salut, si són
problemàtiques, determinades problemàtiques, ja les tracten
ells i en funció de com sigui aquesta problemàtica la deriven
cap a equips de salut mental, que tenim a totes les Illes i que hi
ha en major o menor proporció en funció de la població que hi
ha.

Per tant, és un debat que quedaria obert i nosaltres deim, bé,
a partir d’aquí podem estar d’acord. Se li ha demanat això
altres vegades al Govern que ho tiràs endavant, que els
problemes de caràcter psicològic, idò, anaven en augment i
necessiten un tractament més gran cada vegada. Si ens anàssim,
els que són una miqueta majors, ni les dislèxies es tractaven fa
trenta-cinc anys o quaranta anys, avui en dia s’han de tractar
totes, afortunadament, i això requereix de personal especialitzat
que ho pugui fer. 

Per això, dèiem que si estam d’acord amb això que vostè
planteja, també estaria bé que poguéssim incloure com a punts
d’acord aquestes dues esmenes, que hem comentat la resta de
grups. La primera diria: “el Parlament de les Illes Balears
constata la voluntat del Govern de les Illes Balears per abordar
les malalties de salut mental”. I la segona aniria en el sentit de
dir, “el Parlament de les Illes Balears encoratja la Conselleria
de Salut a seguir treballant en el Pla estratègic de manera
transversal i generar sinèrgies participatives que contribueixin
a millorar la qualitat de vida de les persones i familiars amb
problemes de salut mental a les Illes Balears”. Crec que si deim
això també tenim raó. 

Quina és la cosa? Saber si realment o comprovar si realment
el Govern treballa en aquest sentit. Nosaltres ens trobam
després de treballar-hi una miqueta que en aquests moments es
desenvolupa un pla en el qual treballen més de 150
professionals del sector per a veure què s’ha de fer. Si tots
nosaltres ens plantegéssim en aquests moments que hem de
dotar només que fos d’un psicòleg a tots els centres de salut
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que tenim a les nostres illes, bé, idò, possiblement no seria
raonable econòmicament. Si hem de dotar de més personal els
equips que es dediquen a treballar la salut mental possiblement
sí que trobarem espai perquè alguns equips millorin la seva
dotació, moltes vegades no tan sols amb psicòlegs sinó també
amb psiquiatres i amb personal... el personal que sigui
necessari.

En aquest moment també per part del Govern, que treballa
en aquest sentit, s’adona que és una problemàtica molt
transversal dins moltes activitats. Per això, quan dic que tot ha
canviat en els darrers anys, no tan sols els metges que tenen en
primera instància una persona amb una problemàtica, posem
amb una petita depressió o més gran depressió, idò, tenen una
major formació que poguessin tenir fa quaranta anys, però si
parlam d’un infant possiblement el problema es detecta en
l’escola, primer per part del metge i després per part de l’equip
d’orientació del centre que normalment té un psicòleg o un
psicopedagog que ja pot treballar sobre aquesta problemàtica
o derivar-la també cap a un altre colAlectiu que hi pugui
treballar més a fons.

En tot això nosaltres pensam que és bo que entre tots facem
una proposició no de llei que sigui menys discutible, per dir-ho
d’alguna manera, que abraci tots els camps. Com li dic, la seva
ens sembla molt correcta, però possiblement està molt feta i
molt vista per part, com ha dit vostè, del ColAlegi Oficial de
Psicòlegs, en aquest cas, de les Illes Balears, o d’Eivissa, com
sigui, però hem d’entendre que hem de confrontar idees, que
s’ha de treballar conjuntament, que s’ha d’animar on es faci
feina a seguir fent feina en aquest sentit. Creim que en aquests
moments, pel que sabem nosaltres i pel que veim, es treballa
d’una manera important en aquest sentit per part de la
conselleria del Govern balear. 

Res més. Esperam que ens posem d’acord i que coincidim.
Idò, ho deixarem aquí. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Per a la seva defensa també pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, la situació que pateixen els
serveis de salut mental haurà de ser abordat tard o d’hora ja que
és una altra de les moltes necessitats desateses i precàries.
Partim de la idea que tots els canvis han d’anar d’acord a un
model, el fet d’introduir aquest servei sense un canvi
d’enfocament previ em sembla una temeritat i començar la casa
per la teulada. 

Som conscients que els professionals de salut mental
reclamen un major finançament per poder garantir una bona
atenció als pacients amb problemes de salut mental potenciant
la prevenció i evitant tractaments molt més costosos. Atendre
la ciutadania en els seus centres de salut, elaborar i promoure
plans específics de prevenció, tractament i suport per a
diferents colAlectius i establir vincles de comunicació i
colAlaboració amb altres organismes pot ser un primer pas per

a la prevenció. Per això, reivindicam, nosaltres també, la
creació d’un pla de prevenció que inclogui els psicòlegs.

Tampoc no hem d’oblidar que les Balears se situen per
sobre de la mitjana d’Espanya en la taxa de suïcidis. Així que
proposem solucions... hauríem de proposar solucions realistes,
estudiades i analitzades, encara que la fi sigui adequada sabem
que no és la forma d’aconseguir-ho de forma eficient, primer
s’ha de fer una anàlisi i definir el model d’atenció primària que
volem. Per tant, torn a repetir la importància que tots els canvis
han d’anar en base a un model. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. No afegiré massa cosa més, només dir
que compartim el sentit de la proposició no de llei. Les
malalties mentals són cada vegada un problema més important,
coincidim que s’ha d’incloure en aquest pla de salut mental un
major grau d’atenció psicològica perquè evidentment creim que
té tot el sentit del món i incloure les esmenes que hem presentat
per tal de constatar que es fa feina en un pla de salut mental,
que el Govern està implicat i que aquest pla estratègic s’ha de
tractar d’una manera transversal, com diu l’esmena, de manera
que... amb la participació de tots els professionals de manera
que puguem donar una major atenció.

Per tant, ens sembla bé la proposta, però creim que té tot el
seu sentit incloure també aquestes propostes d’esmena que hem
presentat conjuntament amb els altres grups.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Compartim el que demana el Partit
Popular en aquesta PNL, incloure al Pla de Salut Mental
autonòmic el servei psicològic als centres de salut de les Illes
Balears. La crisi econòmica ha tengut una afectació clara en els
trastorns de salut mental, especialment trastorns d’ansietat,
angoixa i depressions; és a dir, precisament quan més
necessària era aquesta atenció a la salut mental.

MÉS per Menorca dóna suport a aquesta iniciativa que va
en la línia del Govern, tal com ja va explicar la consellera a una
de les seves compareixences fa tot just un any. Cal recordar que
aquest govern fa una aposta clara per l’atenció de primària i és
conscient de la importància de seguir treballant i de manera
conjunta per assegurar que la qualitat de l’atenció millori en
totes les seves àrees, incloent-hi la promoció de la salut mental,
la prevenció, el tractament i la rehabilitació així com en els
dispositius residencials comunitaris, ambulatoris i
d’internament.

 



442 SALUT / Núm. 35 / 23 de novembre de 2016 

Altres documents també fan la mateixa recomanació, com
és la Declaració Europea de Salut Mental de la OMS, Helsinki
2005, i el Plan de Acción Sobre Salud Mental 2013-2020,
també de la OMS. Revisant el document de la ponència de salut
mental que es va fer en aquest parlament durant els anys 2012-
2014 el doctor José Manuel Valverde Rubio, de la Sociedad de
Médicos de Atención Primaria, va dir: “L’atenció primària no
pot ser només un filtre cap als serveis especialitzats, sinó que
és una figura clau per al diagnòstic i tractament dels trastorns
mentals”. A les conclusions d’aquesta ponència es va
recomanar, entre altres qüestions, augmentar els professionals
de psicologia clínica a l’Atenció Primària. 

Per tant votarem a favor d’aquesta PNL tot esperant que
acceptin les esmenes presentades, que són d’addició, i que
tenen el mateix objectiu que el que proposa aquesta proposta.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos también estamos...,
vamos a ver, estamos de acuerdo con lo que propone la
iniciativa, porque efectivamente cualquier mejora en el
personal para la atención de la salud de los pacientes es buena;
pero también es cierto que deberíamos tener un plan o una
estrategia a seguir en cuanto a salud mental, porque ahora,
como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, cuando llega
un enfermo o un paciente al médico de familia, si el médico de
familia ve que se requiere de la atención por salud mental lo
envía a salud mental. Entonces quizás se deberían mejorar los
equipos de salud mental, saber qué estrategia tiene salud
mental. Es decir, yo creo que estaría bien añadir estas dos
enmiendas a la propuesta que se hace, porque creo que primero
debería empezarse con una estrategia, con un plan, que la
consellera de Sanidad no acaba de decirnos cuándo tendrá
hecho, porque desde Ciudadanos llevamos año y medio
esperando este plan de salud, que no sale, al final.

Entonces yo creo que sí, que es cierto que se ha de
potenciar la medicina en primaria; lo que pasa es que es verdad
que los recursos son limitados y que se ha de hacer con un plan
estratégico para saber hacia donde vamos, en cuanto a salud
mental. Por lo tanto, si aceptan las enmiendas, también les
apoyaríamos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Un cop que el grup proposant
i els grups que han signat aquestes esmenes... correspon parlar
en torn de fixació de posicions als altres grups. Per tant ara
donam la paraula al Grup Parlamentari El Pi i té la paraula la
Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, ens ha
sorprès que no s’hagi tengut en compte el ColAlegi Oficial de

Psicòlegs de les Balears a l’hora d’elaborar el Pla de salut
mental perquè ens sembla que són o haurien de ser una part
imprescindible d’aquest engranatge. És cert que l’atenció
psicològica dins l’atenció primària no funciona com hauria de
funcionar. Tenim una de les ràtios de psicòlegs per habitant
més baixes de l’Estat i accedir a través de la sanitat pública a
un psicòleg o psicòloga és un procés molt llarg. Aquí afegiré
l’afegitó que tenim una de les ràtios més baixes com en infinitat
de coses en què les Balears tenen la ràtio més baixa en
comparació amb la resta de comunitats de l’Estat. Tenint en
compte aquesta situació no entenem com, a més, se’ls ha deixat
de banda en el Pla de salut mental autonòmic, un pla que
consideram molt necessari i que valoram com a positiu, però
que consideram també que no s’ha de deixar de banda el
COPIB.

Com s’ha dit ens agradaria saber la presentació d’aquest pla
quan es farà efectiva, perquè fa més d’un any que s’hi fa feina,
i només vull remarcar que aquest colAlegi ja es va oferir per
formar part i colAlaborar amb l’Observatori d’igualtat, que
encara fa més sorprenent que no s’hagin inclòs els seus serveis
per elaborar el Pla de salut.

He de dir de la mateixa manera que estam d’acord amb les
esmenes que es presenten, i reiteram que consideram que s’ha
de donar participació a totes les parts implicades. Nosaltres,
com no pot ser d’altra manera, hi donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara pertoca la intervenció del
grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta les
esmenes.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot m’agradaria agrair a
tots els grups parlamentaris l’interès i el suport demostrat en
aquesta proposició no de llei. Consideram que les esmenes
presentades pels grups parlamentaris que formen el Govern i
els que li donen suport no canvien el sentit de la iniciativa
original presentada pel Grup Popular però sí que la milloren.
Per aquest motiu acceptarem les esmenes, perquè consideram
que l’aprovació d’aquesta iniciativa suposarà incloure en el Pla
de salut mental autonòmic el servei psicològic als centres de
salut de les Illes Balears, i que contribuirà a millorar la qualitat
de vida de les persones i familiars amb problemes de salut
mental a Balears. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Aquest president entén que, per
l’exposició que han fet tots els grups, estan d’acord tant amb la
proposta original com amb les esmenes afegides; idò entén que
també ho podem donar aprovat per unanimitat.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE 14762/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
incloure al Pla de salut mental autonòmic el servei psicològic
als centres de salut de les Illes Balears.

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