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1. Panorama actual de I'assistencia psiquiatrica

En el moment actual la psiquiatria , en el nostre pals, cs dclinida per

una atencio quasi exclusivament enfocada a l'assistcncia , amb un especial

accent en la dedicacio en el malalt greu o reclos . Els serveis ambulatoris

son escassos, rcdu'its als dispensaris situats en alguns dels grans hospitals

i a les consultes de I'INP , on la psiquiatria es practica conjuntament amb

la ncurologia , malgrat que en la practica gairebe tots els especialistes cul-

tivcn una o altra d'ambdues especialitats.

La legislacio, en els aspectes que concerneixen el malalt mental i el

personal sanitari dedicat at seu tractament ( psiquiatres , psicolegs , educa-

dors, treballadors socials , etc.), resta antiquada i inadcquada a les neces-

sitats actuals ; tant es aixf que aiguna de les categories de personal son

inexistents des del punt de vista administratiu i cis problemes de la psi-

quiatria infantil no tenen una consideracio diferenciada.

El finan4ament de 1'assistcncia psiquiatrica manca de la mcs minima

planificacio , es totalment insuficient i esta discriminat de ]a resta de la

medicina , alhora que es deixat a les mans de les beneficencies de les dipu-

tacions pet que fa a l'hospitali tzacio, adhuc en el cas dels treballadors quc

cotitzen a la SegUretat Social.

Els problemes en rclacio amb la legislacio i el financament posen en

evidencia l'absoluta manca de coordinacio en que s'arrossega l'assistcncia

psiquiatrica , completament fragmentada i dependent de diverses institu-

cions: Diputacions Provincials , Direccio General de Sanitat, INP, mutua-

litats laborals , tribunals de menors , ajuntaments, universitats , cosa que

significa la intervcncio de diferents ministeris. Davant aquesta situacio, Ics

possibilitats dell professionals per a incidir en Forganitzaci6 de la Saint

Mental es troben molt obstaculizades.
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nitzaciu sanitiuria, en cede pats concrct, es un rcllcx del model politic

vigcn.

8.4. Les iniciatives privades per a interessar a Testament i a Ics estruc-

tures politiqucs en WILL dctcrminada forma d'organitzacio o rcforma

sanitaria estan ampliamcnt abocades al fracas.

8.5. No hi ha una politica sanitaria al marge de la politica en general,

sine una politica favorable o no a la salut i -en el nostre cas- a

I'cducacio sanitaria."

8.6. L'cducacio sanitaria essent un dels principals instruments d'aqucsta

politica, sots pot esser efica4ment executada i verificada des d'un

Scrvei unitari o Nacional dc la SaIut.

8.7. L'educacio sanitaria -a mes- es un aspecte mes de l'educacio en

general i corn a tal haura d'csscr considerada (de forma coordinada

amb els plans generals d'ensenyanca).

8.8. Ni quc resulti paradoxal, cal donar una profunda cducacio sanitaria

a I'estudiant do medicina i d'altres disciplines sanitaries, i tambc

una programada posta al dia als professionals en exercici, pcrquc cl

mctgc i altres treballadors sanitaris esdevinguin cis avaladors mes

qualificats d'aqucsta tasca educative, modificant radicalment llur ha-

bitual inercia actual, altament iatrogena en multiples ocasions.7

8.9. L'estructuraciu (Fun Servci Nacional de la Salut comporta l'estructu-

racio d'un Departament d'Educacio Sanitaria, amb les sexes seccions

d'investigacio i planificacio i formacio de personal, corn tambc una

lcgislacio adequada per a poder acomplir la scva finalitat.

6. "Dc fet si cl pubic arribava a comprendre clue la salut es un assumpte fona-
mentalment politic i abandonava cls csforcos de rcforma mcdica, cl sistema do la
medicina cs desinllaria corn on globus punxat pel sentit comb dels ciutadans,, (J. Mc

KxiGirr, 1976).
7. No cs suficicnt de crear noves estructures, noves institucions, perquc la sanitat

trobi canviada la seva funcio i acomplcixi els sous objectius (d'acord amb cls sous
pressuposits basics). " s igualmcnt indispensable que les mentalitats estiguin dispo-
sades a seguir-la. Les mentalitats dels usuaris de la medicina i de les persones encar-
regacles d'cxcrcir-la,, (G. CARO, 1969).
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2. Reflexions per a una alternative de salut mental

La Saint Mental ha de deixar d'esscr un terreny exclusiu del psiquiatre.

I,cs caracteristiques especiliqucs implicites cn el concepte de Salut Mental

pressuposen la crcacio duns organs d'elaboracio i presa do decisions a dife-

rents nivells (estatal, re,-,ional i sectorial) en els quals participin els esta-

ments tecnics (psiculegs, educadors, psiquiatres, U-eballadors socials) que

Iteballen en aquest camp, i tambe la col•lectivitat a traves de les seves orga-

nilzacions basiques.

Encara que son conccptes que estan intimatncnt imbricats i ainb in-

Ilucncia i enriquiment reciprocs, podricin considerar malgrat tot corn a

taccfes couiplementaries els aspectes d'Hioicne Mental i Assistcncia Psi-

quiatrica. Historicament aquests movimcnts s'han desenrotlfat amb una

certa autonomia i fins i tot amb tin desconeixement nuutu. Cada vegada mes

s'hauria de tendir a llur integracio, coin a diferents factors que contri-

bucixen a atenyer la salut mental.

Coin indicavem nibs amunt, cal superar Ia dispcrsio i manca de relacio

i comunicacio entre cls dos nivells en (inc continuem, fonamentahnent,

lent-nos carrec dels problemes psiquiatrics: ambulatori i hospitalitzacio.

I.'actual fragmcntacio, tart a nivell financer i de dcpendcncia administra-

liva corn dels diversos serveis medics que alenen successivament el malalt

segons cl moment de la seta evolucio (malalt ambulatori, agut, cronic,

hospitalitzat), afavorcix el desplacament de responsabilitats i una disso-

ciacio i incohercncia dels esforcos sempre en detriment del pacient.

Tota la psiquiatria modcrna, influenciada per Ies noves concepcions

del que es «1'cmrnalaltir» i els nous mitjans posits at seu abast, tendeix

a la supcracio de Ics dicotomics tradicionals: sa-malalt, malalt agut-malalt

cronic, malalt ambulatori-malalt ingressat... Entrc aquestes alternatives

plantejades corn a disjuntives, tant a nivell teoric corn practic, existcixen

tins grans i ones situacions intermedies que han d'esscr tinguts en compte.

Aixo requercix una concepcio de I'assistcncia psiquiatrica que permeti la

seva organilzacio initjancant la sectoritzacio. Utilitzem aquest terme per

a totes les implications que tc a nivell del moviment psiquiatric interna-

tional. En aquest sentit volem asscnyalar que, d'enca d'una llei del 1960,

1'assistencia psiquiatrica pLiblica a Franca s'organitza segons el model de

la «politica de sector-. Tambe entre nosaltres alguns centres, d'acord amb

les Diputacions provincials, han iniciat una organilzacio «sectorialitzada»

dels serveis, tan migrada tanmateix en mitjans de personal tecnic i de dis-

positius institucionals que en realitat es convertcix en una forma de distri-

buir tin xic mes racionalment l'ingrCs de les urgencies psiquiatriques pro-

vincials i, en el millor dels casos, en el fet de poder oferir tin control ambu-

latori de ics alter. En aquestes circumstancics hi ha experiencies a les

provincies dc Barcelona (Sant Boi, Martorell, Santa Colorna i Clinica Uni-

versitaria), Girona (Salt) i Tarragona (Pere Mata, de Reus).
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En lot cas, ens interessa do subratllar quc CI rnovinuent historic sceto-

ritzacio desenvolupat a nivell tc6ric i practic dins l'iimbit psiquiatric, s'ins-

criu dins fa formulacio mcs amplia <<d'organitzacio integrada, ordenada i

normalitzada,, quc inspira cl Scrvci Nacional de la Salut.

Fetes aqucstes rellexions generals entorn de la sectoritzacio psiquia-

trica, i encara que no ens podem proposar de desenrotllar en detail cis

arguments en pro d'aquest dispositiu general (I'adopcio del qua] con] a

principi d'organitzacio de la Iluita contra la malaltia i de la promocio de

la salut mental ens sembla un progrrs decisiu), ens limitarem a posar en

relleu cis mcs fonamentals (Le Guillant, Bonncfc, Mignot):

a) El malalt mental to dificultats per a la rclacio interhumana. La

vinculacio quc s'estableix amb l'equip medic quc ha pres cura dell no pot

csser trencada sense perills; la contirrtitlat d'aquesta rclacio s'imposa per

la mateixa natura del vincle psicoterapic.
b) La malaltia mental es tradueix sovint per episodic de trastorns

aguts i per la persistencia remitent o continua d'estats que disminueixen

mcs o mcnvs profundament I'aptitud del subjecte per a viurc en socictat

i, eventuahnent, la scva capacitat de treball.

c) Aixi, doncs, el malalt mental molt sovint planteja « cr6nicamcnt>)

problcmcs que requereixcn mitjans medico-socials diversos i el pas per

institucions elks mateixes molt diferenciades; i aixo tot al llarg d'una

lenta cvolucio.

d) La doble necessitat d'assegurar la continuitat de la rclacio entre

el malalt i I'equip que se n'ha fet carrec, i que es pugui beneficiar de tot

un ventall de solucions (dispensaris, tallers protegits, hospitals, residen-

cies, etc.) condueix necessariament a confiar a un sol equip medic el con-

junt de les tasques de prevencio, de terapia i de rcadaptaciu que es plante-

gen en un territori geografic. Aquest equip medic disposa, d'altra banda,

del conjunt c]'institucions i de suports per a 1'excrcici total de la seva pro-

fessio.

L'organitzacio del ,sector psiquiatric» hauria d'evitar tant cl peril)

d'una polaritzacio exclusiva en I'ambit psiquiatric, amb quc podria restar

marginada del conjunt de I'organitzacio sanitaria, com el peril] d'integracio

indiferenciada dins aquesta de forma que la seva especificitat no es recone-

gurs. Tenint en compte aquestes consideracions, crciem necessaria la pre-

sencia do dispositius psiquiatrics a nivell de )'hospital general i, d'alguna

forma, de les unitats assistencials basiques, donada la importancia dels

aspectes psicologics en tota situacio de malaltia. Aixi es podria orientar

una medicina mes integral, en poder considerar degudament cis aspectes

psicologics en la problematica del malalt.

Per tai de no restar un quefer restaurador i adaptador, 1'organitzaci6

psiquiatrica ha de polar en el primer pia de les seves preocupacions cis
problcmcs que afecten la salut mental. L'activitat psiquiatrica ha d'anar-se
estenent fora do I'hospital especialitzat (cl manicomi, on era reclosa) viers
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la comunitat; de forma que els psiquiatres perdin llur caracter mftic,

«d'alicnista», i col•laborin amb cis altres tecnics i amb Ia col•lectivitat en

general. En realitat el concepte dc saint mental en Cl se uecntit ampli to

implicacions a diferents nivcils socials, compresos cis politics, ja Clue intcn-

tar do promoure cl minor desenvolupament crcador de lots els individus,

proporcionant-los cis mitjans per a assolir cl maxim bcncstar fisic, mental

i social que sigui possible, es una missio que requcrcix una estructura

social idonia, en que privin cis interessos de tota la col•lectivitat. Aqui, pero,

ens limitarem a la saint mental en Cl seu sentit restringit, que parteix del

discurs psiquiatric.

Essent la prevencio i la promocid dc la saint mental els objectius pri-

mordials, I'emfasi ha do dirigir-sc, sobrctot, viers cis esdcveniments i circums-

tancies mcs critics de la vida: primcres etapes evolutives de la personalitat,

condicions dc treball, habitacle i condicions de vida a Ics grans ciutats, orga-

nitzacio escolar, etc. Volem remarcar que l'abordament d'aquests temcs des

de I'angle psicologic, ensopega amb nombrosos obstacles derivats de la

pluralitat de punts de vista i de la gran carrega idcologica amb que s'cnfo-

(Iucn i que, sovint, impedeixen una visio cientifica (i, sobretot, al servei

dc l'homc) dels problemes involucrats. Per exemplc, els factors psicologics

en el treball, en cl nostre ambient, han cstat tractats mes en cerca dun aug-

ment de la productivitat (scleccio dcl personal, adequacio do 1'homc a la

maquina, etc.) Clue no pas amb vista a la saint mental del trcballador.

D'altra banda, manta vegades, les concepcions teorignes es basen m's en

especulacions Clue no en investigacions i observacions acurades: clara mos-

tra en scrien les polemiques suscilades a proposit dels conflictes en con-

nexio amb les pertorbacions o insuficiencies de la relacio mare-fill i amb

Ics necessitate del petit infant i de la mare; temes aquests clue tart convin-

dria que fossin debatuts scriosament si pensern en 1'actualitat de bastir

una correcta i justa politica de proteccio a la primera infancia.

Per la seva expericncia i el seu saber acumulats historicament, pet seu

contacte amb cis casos patologics i el seu coneixement dels proccssos bio-

logics i relacionals que fan possible ,I'hominitzaci6,, ci psiquiatre haura

de col•laborar en cl futur, al costat d'altres tecnics, a Ia tasca de fer de Ics

institucions socials quclcom que serveixi al bcncstar i enriquimenl Cie

I'honme.

Mcs especilicament, ]'educacio de ]a col•]cctivitat davant ci malalt men-
tal i cis trastorns del comportament (delinquencia, conducta antisocial,
addiccions a Ice drogues, etc.) amb vista a una modificacio favorable de Ics
actituds del meth ambient, es una altra de Ics preocupacions principals de
la «psiquiatria comunitaria». Una societat amb uns servcis Cie saint mental
adequate ha d'aconseguir un major grau de tolerancia, en cis sews meths
no espccilicament psiquiatrics, per als trastorns mentals, i una major parti-
cipacio social i laboral dcls malalts, segons llurs possibilitats (cl cas dcls
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suhnornuik scria paraclirnritic, i l;llllhc rl plc prrnun^s ^nnh Lunlli.ir^ c^

quizuf rcnics).

Una primera tasca a proposar-se a nivell organitzatiu fora de fomentar

en els diferents estaments tccnics i en les organitzacions de la comunitat

interessades cn els problemcs de la salut mental, organs quc poguessin

canalitzar aquestes preocupacions. La recent creacio de la SccciO Collegial

de Psiquiatres cn el Coldcgi de Mctgcs dc Barcelona, parallela a les que

s'han creat en altres institucions, respon a aquesta inquietud. El dialeg

entre aquests diversos organs (representants dels psiquiatres, dels psico-

legs, dcls educadors cspccialitzats, de les vocalies de sanitat de les associa-

tions de veins, etc.) hauria de conduir a la cclebracio d'un debat on es

pogucssin claborar les linies basiqucs per a Una politica correcta en Cl

camp de la Saint Mental.

3. Esbos d'una alternativa per a la salut mental

Recapitulant els aspectes anteriorment cxposats, ens trobcm en cl
moment actual amb una realitat caracteritzada per una gran fragmentacio,
manca de coordinacio i migradesa de serveis. Referint-nos exclusivament a
Catalunva-Principat, creiem que els problcmes principals son:

a) La manca d'una xarxa assistencial que respongui a Ics necessitats
psiquiatriques. Tampoc no existeix una planificacio racional per al futur.

b) Els centres hospitalaris son insuficicnts, mal distribuits i sense
cap mena de planificacio (per exemple, la Diputacio de Barcelona to malalts
hospitalitzats en altrcs provtncies). L'assistcncia clue ofereixen cs massifi-
cada i mancada de tota mena de mitjans (personals i tccnics).

c) La prevencio de la malaltia mental Cs practicament inexistent.
d) La tcrapeutica esta amputada a causa do la manca d'institucions

quo permetin una rehabilitacio i reinsercio del malalt dins in comunitat

(hospitals de dia, hospitals de nit, tallers protegits, etc.).

c) La Seguretat Social no es fa carrec dels malalts ingressats, i a les

consultes amhulatorics la psiquiatria ni tan cols cs exercida corn a espe-

cialitat individualitzada. Carla neuropsiquiatrc tc l'obligacio d'assistir I'abun-

dant nroblematica neurologica i psiquiatrica que es pot suscitar en 25.380

families... iI tot aixo essent ell mateix Punic i sol equip psiquiatric amb

que compta!

O Els pots serveis clue existeixen en l'actualitat (hospitals psiquia-

tries do les benoficencics provincials, hospitals privats amb concert amb

les bcncticicncics provincials, una unica clinica univorsitaria i una altra

de municipal, serveis ambulatoris en alguns dels pocs hospitals generals,

dispensaris d'higicne mental de la «Jefatura Provincial de Sanidad») arros-

segucn una villa precaria i rudimentaria, en algun cas unicament darnunt

el paper, o responen a organitzacions que no estan adequades a les exigcn-
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ties modernes i quc fins i tot poden actuar com a factors iatrogcnics (cro-

nificacio en establiments de tipus asilar).

No estem en condicions d'oferir una alternativa detallada de la forma

concreta en quc haurien d'organitzar-se cis serveis dc Salut Mental. Aquesta

es una tasca que, tenint en compte ]a situacio polftica del pals, ens sembla,

pero, important i que hauria de realitzar-se a curt terme. Aqui exposarem les

directrius basiques quc nosaltres creiem que haurien d'inspirar una alter-

nativa que intcnti de donar satisfaccio a les necessitats actuals de ]a nostra

socictat en materia de salut mental. Som conscients, d'altra Banda, que tan

sols un ampli ctebat entre tots els professionals quc treballcn cn aqucst

camp, juntament amb els representants de la col•lectivitat i dels usuaris

d'aquests serveis, pcrmetra l'elaboracio d'una alternativa solidament arre-

lada. El debat obert dins el Congres de Cultura Catalana, en el qual psicu-

Icgs i psiquiatres han formalitzat ]lur participacio amb l'anim do profundit-

zar col•lectivamcnt I'estudi de la realitat i l'elaboracio dunes alternatives,

pot constituir un altre gran en aqucst proces.

Com a linies generals que puguin esser una contribucio a l'inici d'aquest

debat, cxposem les segilents considerations:

I) Creacio dun Servei National de la Salut i, dins aquest, d'un Conscll

Nacional d'Higicnc i de Salut Mental. Aixo seria un pas important per a

superar factual fragmentacio i dispersio de l'assistencia psiquiatrica, i un

punt de partida per a poder efectuar una planificacio racional de la Higiene

i l'Assistcncia Psiquiatrica encaminada a promoure una millor salut mental

entesa segons cls criteris quc ja hem exposat.

2) Dins la unificacio a que tcndeix tota I'organitzacio sanitaria, cls

organismcs d'assistcncia i salut mental han do tenir les matcixes fonts de

finan4ament que la resta de la medicina publica. En aqucst sentit, cal que

1'INP es faci carrec progressivament de llur finan4ament, tant mitjan4ant

]a creacio de dispositius assistencials dins factual xarxa d'institucions de

la Seguretat Social, com mitjancant els concerts economics amb institu-

cions ja existents, el funcionament de les quals es afectat per ]a maraca de

recursos economics.

3) En el ctebat necessari per a I'elaboracio d'una alternativa s'haurien

de tcnir en compte els estudis i I'experiencia de tots els interessats, i espe-

cialment cis treballs d'alguns equips quc han aplicat ]tors esfor4os a I'estudi

d'alguns dels territoris del nostre pals.

En principi, l'esquema adjunt dona una mostra de com entenern que

hauria de configurar-se una adequada organitzacio sectoritzada de la salut

mental.

a) L'area assistencial basica ens sembla un punt de partida per a l'or-
eanitzacio territorial de la sectoritzacio.

b) L'organitzacio de la Higiene i la Salut Menials tindria tres vessants:

1) Departanrents d'Hil;iene Mental vinculats a les necessitats dc ]a col-

lectivitat quant a ]a promocio do ]a salut mental.
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2) Ceiures ^Yurieittnciu cliu^;nusticrt i teruj^eutien i unilats cliniques

psiquiatriques einculades ale hospitals generals basics.

3) Centres esherialit<,ats (hospitals psiquiatrics, centres d'orientncio

i ubservacio infantile, i altres unilats mcs especialitzades, cum cs ara hospi-

tals de dia i do nit, tapers prulegits, etc.).
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