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En l'etapa perinatal, aquella que comprèn des de la concepció fins a l'any de vida postpart, les
dones són més vulnerables a l'inici o recaiguda de qualsevol trastorn mental. Les dades
demostren que una de cada cinc dones sofrirà algun tipus de trastorn mental perinatal (TMP) que
tindrà conseqüències negatives no sols en la mare, sinó també en el nounat, a més d'ocasionar
alteracions del vincle i incrementar el risc de psicopatologia infantil i adolescent.
L'Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala que un 15,6% d'embarassades i un 19,8% de
dones en el postpart tindrà problemes de salut mental. Aquestes xifres han estat replicades en
diferents poblacions entre elles l'espanyola, amb una taxa similar 18,1%de TMP al cap de sis
setmanes postpart. La depressió és la complicació més freqüent afectant a més del 10% de dones
en el puerperi, segons els estudis més recents. Al seu torn, és altament comòrbida amb els
trastorns d'ansietat el que ocasiona un pitjor pronòstic clínic i resposta al tractament. Altres
trastorns freqüents en aquesta etapa són el trastorn d'estrès posttraumàtic, l'obsessivocompulsiu,
el trastorn bipolar i els casos de psicosi puerperal que afecten 2 mares per 1000 naixements.
Aquests TMP s’associen al 30-40 % dels casos a trastorns del vincle mare-bebe. També sabem
que el 20% de les morts maternes en el primer any de viva de puerperi es per suicidi i que la idea
d’acabar amb la seva vida o amb la del nounat està present en els casos més greus. D'altra
banda, sabem que la gran majoria d'aquestes dones no són detectades i, per tant, no reben el
diagnòstic i tractament adequat.
En 2020 a les Illes Balears, segons dades de l'INE, s'han registrat 9.455 naixements, per la qual
cosa si ens acollim a les estadístiques del 20%, 1.891 dones seran susceptibles de recaure o
iniciar un TMP.
Cal destacar l’elevada despesa econòmica que representa l’atenció actual en aquest àmbit que es
reflecteix en diferents estudis d’investigacióque al mateix temps proposen i posen en evidència
que mitjançant una correcta atenció mitjançant programes específics suposen una economia de
recursos a mitjà i llarg plaç.
D’altra banda, per diverses compareixençes en el Parlament, i pels mitjans de Comunicació,
sabem que el Govern ha iniciat l’elaboracio del nou Pla Estratègic de Salut Mental 2023-2029 que
pretén ser de caràcter interinstitucuional i avançar en una major transversalitat per garantir majors
drets socials en aquest camp del benestar emocional per tota la ciutadania.
Per tots aquests motius els grups parlamentaris sotasignants presentam la següent
PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes Balears a:
1.

2.

3.

Implantar i impulsar un Programa d’Atenció pel benestar emocional i la salut mental en
l’àmbit Perinatal, de caràcter autonòmic creat per l’elaboració del Pla Estratègic de
Salut Mental de les Illes Balears 2023-2029, que pugui garantir la seva continuïtat,
avaluació i seguiment dels indicadors relacionats amb els objectius i les accions
proposades
La creació d’un Grup de Treball estable, format per professionals de les diferents àrees
assistencials: Ponent (HUSE), Migjorn (HSLL), Llevant (H Manacor), Tramuntana
(HCIN), Menorca (H Mateu Orfila) i Eivissa i Formentera (H Can Misses), de caràcter
intersectorial, multiprofessional: comares, ginecologia, metges/ses d’Atenció Primària,
infermeres d’Atenció primària, pediatria, neonatologia, psicologia, psiquiatria,
treballadors socials,terapeutes ocupacionals i la resta de perfils que es cregui
convenient hi puguin participar) i que garanteixi la participació interinstitucional i de les
entitats del tercer sector, amb l’objectiu prioritari de participar en l’elaboració del nou
Pla estratègic de Salut Mental 2023-2029, definint els objectius i accions relacionats
amb l’atenció perinatal.
Elaborar un Pla Funcional d’Atenció Perinatal en l’àmbit autonòmic que reflecteixi les
diferents accions a realitzar per a la correcta promoció i prevenció, formació transversal
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4.
•
•

•
•
•

i interinstitucional, detecció precoç, diagnòstic diferencial i l’atenció hospitalària i
ambulatòria que asseguri el benestar emocional i la salut mental de tota la població de
les Illes Balears.
Reflectir i fer especial incís en l’atenció especialitzada, a través del Pla Funcional
d’Atenció Perinatal, mitjançant:

4.1. Establir com a criteri per les actuacions en relació a la prevenció per una millor
SMP, les recomanacions de l’OMS sobre les experiències positives de l’embaràs, part i
postpart. (OMS 2018).
4.2. Coordinar i realitzar formacions específiques en els diferents àmbits d’atenció:
Atenció Primària, atenció especialitzada en Salut Mental, Atenció Hospitalària i
elaboració de guies de bones pràctiques en SMP, que contemplin l’atenció en
processos de reproducció assistida, ILE, IVE, mort perinatal, processos d’adopció i
acolliment, i restabliment del vincle interromput.
4.3. Instaurar grups terapèutics durant l'embaràs i postpart en mares amb TMP per tal
de millorar la intervenció.
4.4. Consolidar dispositius amb professionals especialitzats i multidisciplinaris que
configurin equips especialitzats en Salut Mental Perinatal seguint les recomanacions de
les principals guies internacionals de pràctica clínica.
4.5. Adequar els recursos d’ingrés hospitalari i domiciliari, Hospital de Dia i atenció
ambulatòria, per assegurar una correcta atenció, humanització i la perspectiva de
gènere en el benestar emocional i la salut mental perinatal.

Beatriu GAMUNDÍ I MOLINA

Antonia MARTÍN I PERDIZ

Josep FERRÀ I TERRASSA
Assabentament grup,

Patrícia FONT I MARBÁN
Assabentament grup,

Antonio Jesús SANZ I IGUAL
Assabentament grup,

Pilar COSTA I SERRA

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Josep CASTELLS I BARÓ

Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 3 de 3

