
Sindicat Docent

Dia 26 de gener a la ciutat d'Eivissa s'ha dut a terme una reunió amb els responsables de Salut Mental
que s'han desplaçat des de Mallorca, convocada per Pitiüses per l'acord Educatiu i les famílies afectades
que tenen els seus fills o les seves filles amb necessitats educatives especials.

L'esmentada reunió va estar representada per la senyora Isabel Flores, directora de l'Institut Balear de la
Infància i Adolescència, el senyor Oriol Lafu coordinador autonòmic de Salut mental de Balears, dues
mares, la presidenta de la FAPA, el portaveu de la Coordinadora de Professorat Preocupat, una directora
d'ensenyament primari i una professora d'ensenyament secundari en representació del Sindicat
Alternativa Docent.

La reunió va començar escoltant a les dues mares del col·lectiu afectat que van exposar les necessitats,
desinformació, descoordinació i lentitud en el diagnòstic i tractament dels menors, que pateixen les
famílies.

Denuncien la manca de coordinació entre Salut mental Neuropediatria i Educació. Demanen la creació
d'un protocol d'actuació i de previsió de la salut mental de les famílies des del moment que tenen un fill o
una filla amb necessitats educatives especials, és a dir una atenció psicològica a les famílies a més a més
dels menors.

Consideren indispensable un servei d'atenció adequat. I destaquen la necessitat de cursos de formació
per a tota la comunitat educativa i altres institucions com Ajuntament o Consell Insular
La incorporació d'un altre psiquiatre, ara mateix hi ha un psiquiatre treballant a jornada completa i un altre
a mitja jornada.

Na Pepita Costa va deixar clar la necessitat d'una continuïtat en l'atenció en l'adolescència i la vida adulta.
Destaca que l'alumnat que arriba a l'ensenyament secundari ha de ser atès amb la mateixa importància
que en la infància.

Al cap d'una hora i mitja d'exposició i de debat s'arriba als següents acords:
Creació d'una comissió integrada per diferents membres de la comunitat educativa per afavorir un pont de
comunicació entre les famílies.
Atenció i previsió psicològica de la salut mental de les famílies i els infants.
Augmentar la plantilla de psiquiatres. Que hi hagi almenys dos professionals de la psiquiatria.
Formació en salut mental i que la informació arribi a tota la comunitat educativa implicada.
Una bona coordinació entre Salut Mental i psiquiatria.

Al cap i a la fi els assistents van sortir de la reunió amb optimisme i amb el propòsit d'aconseguir els
objectius plantejats.


