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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputades, començarem la sessió d’avui

i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substit ucions.

EL SRA. CAMPS I PONS:

Sí, bona tarda, Lluís Camps substitueix Marga Durán.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui

relatiu al debat  de les Proposicions no de llei RGE núm. 9113/20

i RGE núm. 11306/20.

1) Proposició no de  l lei RGE núm. 9113/20, presentada

conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas

Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport al “Projecte

Imagina” del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

Començam amb el debat de la Propos ició no de llei RGE

núm. 9113/20, p resent ada conjuntament pels  Grup s

Parlamentaris  Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,

relativa a suport al projecte Imagina del Banc de Sang i T eixit s

de les Illes Balears.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup

Parlamentari Socialista, el Sr. Dalmau, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. A aquesta

comissió no és la primera PNL, la primera iniciativa que duim

relativa a qualque qües t ió que es desenvolupi en el marc del

Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, un poc amb la

vocació o amb la int enció que a través del Parlament també

puguem donar projecció a la imp ort ant  t asca que es

desenvolupa al Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.

En aquest  cas  la PNL, com hauran pogut comprovar, fa un

grapat de mesos que està registrada, vol traslladar suport al

Projecte Imagina del Banc de Sang i Teixits  de les  Illes Balears

que, com bé diu la iniciativa, aquesta proposició no de llei,  és

un servei que va dirigit a totes aquelles persones que tenen por

a la sang o a les agulles i el seu objectiu és que es proporcionin

les eines i les estrat ègies necessàries per afrontar aquestes

situacions, aquesta fòbia. En aquest sentit el Banc de Sang ha

posat de forma pionera en funcionament aquest servei des del

passat 13 de setembre de 2019, com bé especifica la iniciativa,

després d’un p rocés de formació de diferents professionals

sanitaris en el marc del tractament d’aquesta fòbia.

La projecció o la necessitat d’aquesta servei,  del Projecte

Imagina, respon que a la nostra comunitat autònoma només un

2% de la nostra població és donant  i un dels  motius que de

qualque manera interfereix a la necessitat de poder incrementar

les donacions és aquesta por que existeix tant a les agulles com

a la sang. De fet, també, com hauran pogut comp rovar a la

iniciativa, aquesta por pot arribar a un 10% de la nostra

població i això, com bé deia, és  una interferència per poder

aconseguir nous donants de sang.

La iniciativa continua explicant un poc com funciona tot

aquest procés, que és cert que a qualque moment represent a

una interactivitat entre un psicòleg i la p ersona que pateixi

aquesta fòbia i es realitzen fins i tot aproximacions reals,

situacions reals de donació o de tretes de sang com a teràpia i

com a manera per poder desenvolupar aquest projecte.

És un servei que va tenir poc recorregut, atès que, com bé

he dit, es va posar en funcionament  el mes de setembre, i la

pandèmia el va interrompre, atès que és un servei que requereix

la int eracció entre diferents persones, el servei es va

interrompre i encara ara continua suspès. Si més no durant els

mesos que va estar en funcionament, durant els primers quatre

mesos que va estar en funcionament, varen ser 42 les

sol·licituds de les persones que varen voler disposar d’aquest

servei i es va acabar oferint a 24 d’elles, de les quals el 90%

varen assolir l’objectiu de realitzar aquesta aproximació de

donació o d’analítica de sang. I d’aques t es  24 p ersones és un

fet que el 50% dels pacient s ha superat amb èxit aquest

tractament i el 50% resta sense haver acabat  o completat la

teràpia com a conseqüència de la pandèmia, de l’inici de la

pandèmia.

En aquest sentit, aquesta iniciativa únicament  contempla un

punt d’acord relat iu que el Parlament de les Illes Balears

cont inuï promovent el Projecte Imagina per afrontar la por a les

agulles a través de t ots els mitjans que estiguin al seu abast i

executar, en el marc de les competències del Banc de Sang i

T eixits, i de manera progressiva, totes aquelles mesures

destinades a fer d’aquesta donació, de la donació de sang, una

pràct ica molt més generalitzada encara del que ho és

actualment.

Sí que, com he comentat, aquest servei ara mateix està

interromput i proposaria una modificació en el punt d’acord

relativa que se substitueixi el fet  que “es continuï promovent”,

at ès  que ara mateix està aturat, perquè “aquest servei es

recuperi d’acord amb l’evolució de la pandèmia”. I quan es

valori que l’evolució de la pandèmia permet recuperar aquest

servei, atesa la interacció que suposa entre diferents persones,

aquest servei es pugui tornar a iniciar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Dalmau, hauria d’acabar.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

... -acab tot d’una-, atès que inicialment va tenir bona acollida

i fins i tot,  en el marc actual de vacunació massiva de la

població, també seria important per a totes aquelles persones

que puguin estar dins el marc actual dels protocols de

vacunació, i tenguin aquesta por a p oder-se vacunar. Per tant,

crec que resulta prou indispensable que es pugui recuperar

aquest  servei el més aviat possible, d’acord amb l’evolució de

la pandèmia. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té la

paraula, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.

Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Efect ivament, aquesta és una iniciativa

en suport de les activitats del Banc de Sang i Teixits de les Illes

Balears , ja n’hem debatudes algunes anteriorment a aquesta

comissió.

Des d’Unides Podem consideram que la donació de sang ha

de ser un fet altruista basat en la solidaritat ,  que es faci de

manera gratuïta i no mercantilista, sempre vinculada al sistema

públic de salut. 

Avui ens ocup am de la fòbia a les agulles, la fòbia també a

la sang, a veure la sang. Pot semblar que és un símp toma

menor, però realment no ho és perquè qui es veu afectat ho

passa molt malament, fins i tot arribant a marejar-se o evitant la

donació de sang, que és tan necessària a la nostra comunitat

autònoma, de sang, plaquetes, plasma i altres components de

la sang.

Llavors, per una qüestió de qualitat de vida i també de millor

eficàcia del nostre sistema sanitari, consideram que seria molt

interessant que es pogués reprendre aquest sis t ema, com dic,

per una millor eficiència i també per una millor qualitat de vida

de les persones que puguin anar a fer la donació o que

s’enfront in en el dia a dia a fer-se una analítica de sang, que

sembla que ha de ser una cosa fàcil, però genera molts de

problemes i dificultats a les persones afectades per la fòbia i

també dificultats per als professionals que els han d’atendre. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara el torn del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca, però no ass isteixen. Per tant, obrirem un

torn de fixació de posicions. Pel Grup  Parlamentari Popular té la

paraula la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, diputats i diputades . Tal

com han explicat els diferents portaveus  parlamentaris, el

setembre del 2019 el Banc de Sang de Balears va ser el primer

d’Espanya a oferir una teràpia de realitat virtual contra la por a

la sang i a les  agulles, una psicoteràpia basada en la realitat

virt ual per ajudar a superar l’aversió a la sang i a les agulles ,

dirigida a persones que experimenten un males t ar significatiu a

l’hora d’enfrontar-se a aquestes pors davant  d’un tractament

mèdic o la visió de sang i agulles. 

Segons dades oficials, la por a les injeccions i a les

extraccions de sang afecten en diferent grau una de cada deu

persones aproximadament , això significa que a Balears hi ha

uns 100.000 habitants amb aques t  problema. Entre un 2 i un 3%

de la població pateix el cas més agut d’aquesta versió,

l’anomenada fòbia específica a la sang i a les agulles, que es

diferencia de la resta de fòbies perquè es manifes t a en forma de

desmais o marejos a causa del descens de la pressió sanguínia

i del rit me cardíac. El tractament per a la por a la sang i a les

agulles s’aborda mitjançant la tècnica d’exposició i té un bon

pronòstic. 

Per tant, des del Partit Popular votarem a favor i estam

d’acord que es continuï promovent aquest projecte, que es

recuperi, que no s’abandoni i que s’ampliï.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el

Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, p residenta. Bé, vull reconèixer, per descomptat,

l’interès i la necessitat d’aquest servei públic i,  a més  a més,

que siguem els primers a tot l’Estat com a un referent en aquest

t ip us de teràpia necessària, perquè facilita molt i amplia la

possibilitat de la solidaritat de molts ciutadans, i evidentment,

com més es faciliti una cosa que jo mateix, com a ciutadà i

usuari del Servei Públic de Salut, tenc por a les agulles, és a dir,

ho t enc interioritzat i em costa molt, i m’encantaria ser donant,

però ja em costa quan em toca fer l’analítica, i no és que vulgui

parlar de mi, però que és un fet més que constatat, el fet pel

qual no es pot fer d’altra manera donar suport a aques t tipus

d’iniciatives.

Ara bé, Sr. Dalmau, semblarà tal vegada que no he fet  els

deures, però, és clar, he anat ràpid a la proposta, al punt que

vostès plantegen i trob que és.., i no entraré en l’infinitiu i el

gerundi, de quelcom...  ni en la retroalimentació, perquè crec que

és prou important l’objectiu i aquest ens com per caure en

aquest a frivolitat, però és que si ens anem just abans on vostès

diuen “per això”, crec que seria important vincular “la nostra

intenció és poder fer arribar aquest recurs a la resta d’illes de la

nost ra comunitat” dins el punt, perquè això sí que és nou, i

p erquè consider, a més, que és una fermesa d’instar el Govern

a dur a terme això que em sembla..., p erò és  la seva proposició

no de llei. 

Per tant..., i jo no li he fet cap esmena enregistrada, però si

vostès ho acceptassin, encara aplaudiria més el sí que ja tenen

de part del meu grup  parlamentari. Però és que crec que de tot

el que plant egen vostès aquí és allò nou, perquè seguir

haciendo una cosa, jo crec que el Govern o no tenim

informació que s’hagi plantejat tancar-lo. Per tant, seguir

haciendo, endavant, no té plantejat tancar-lo.

Si no, això em sembla molt més imp ortant dur-ho com a

declaració ins t it ucional, per donar aquesta projecció i

reconeixement que vostès al seu argument  verbalment ha

exposat aquí. És a dir, si l’hem de projectar com a p arlament és
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molt millor fer-ho a un plenari com a declaració institucional que

no pas a una comissió, amb una p roposició no de llei, per no

aportar res de nou del que ja existeix, més que donar-hi el

suport.

Per tant, l’encoratj i li plantej si consideren que aquest

paràgraf, on parlen d’aquesta nova fita, que és arribar a tot el

territori de la comunitat autònoma, el posam amb un punt i

seguit, o el que vostès considerin, entre d’altres coses perquè

sí tendria la projecció, perquè la resta és a l’argument només,

no a la iniciativa, això per una banda.

I tal vegada introduir el cont ext  COVID, que és el que ha fet

tal vegada més desconfiança o més inquietud a les persones

atesa la qüestió de la seguretat, també és important introduir-ho

en la nostra posició. Nosaltres ho farem en les xarxes  socials en

haver acabat aquesta comissió, perquè t rob que la projecció

també l’hem de realitzar només des de cadascun dels grups i de

cadascun de nosaltres.

Per tant, aquesta és la reflexió, un poc per abundar... una

aportació un poquet més, i fer ressò de l’argumentari que ha fet

i que nosaltres cons ideram que encara hem de ser un poc més

agosarats i hem d’arribar un poc més a aquesta projecció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, té

la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes, a los diputados y

diputadas de esta comisión. Yo solo espero que no nos traigan

aquí una iniciativa cada vez que haya una decena de personas

que sigan una terapia que organice el Gobierno balear para que

continúe haciendo lo que ya hace, simplement e es eso.

Además, es que no han informado ustedes en su exposición de

motivos de que haya intención por parte del Gobierno balear de

eliminar o dejar de prestar esta terapia, dicen que se suspendió

por razones de la COVID, pero no que hay a intención de

eliminarla, no? Entonces, no sé.

Y, de acuerdo con el p ort avoz que me ha precedido, esta

iniciativa habría tenido más sentido si proponen ustedes que

se amplíe al resto de islas, pero justamente eso no lo incluyen

en la p roposición, en el punto único de acuerdo, donde solo

dicen que continúe con la terapia que y a viene haciendo el

Gobierno balear que, por otro lado, son los que ustedes mismos

ya sustentan, o sea, quiero decir el Gobierno balear está ahí

porque ustedes le están sus t ent ando y son los partidos los que

presentan esta PNL los  que forman parte precisamente del

Gobierno balear.

Entonces, simplemente es eso, una reflexión de que tal vez

esto, pues, no sé hasta qué punto era necesario t raerlo a esta

comisión. 

Por supuesto estoy a favor y votaré a favor, pero si

incluyen que se extienda al resto de islas, pues, estaría mejor

todavía. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari El P i Proposta per les

Illes, té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tots els

diputats d’aquesta Comissió de Salut ,  està clar que qualsevol

fòbia és interpretada per la persona que la pateix com a una por

real, tot i que hi ha diferència entre una por real, una por real a

qualsevol cosa, a una fòbia, però la persona que la té ho percep

com a un perill imminent que no pot dominar.

La fòbia, però, t ant  aquesta com en el cas de la por, el

cervell sent  una amenaça, comença a segregar cortisol,

adrenalina, hormones  de l’es t rès  que ens  act iven

fisiològicament, en el cas d’una por real és cert que ens ajuden

perquè ens poden fer arrancar a córrer i poder evitar així

qualsevol amenaça que sigui real, però, en el cas de les fòbies

tenim clar que són paral·litzants, que són limitadores i que hi ha

persones que, en el cas de donar sang, ho voldrien fer, però no

p oden precisament perquè els supera el fet d’anar i plantar-se

davant una agulla, perquè s’acuben, perquè tenen por, perquè

tenen aquesta fòbia que -com deia- els limita.

Nosaltres donarem el sí, votarem a favor d’aquesta iniciativa

que avui ens present en p erquè també hem vist en qualque

ocasió qualque persona que surt de qualque cabina d’anàlisi de

sang que no han pogut, que no els han pogut picar i se n’han

anat perquè no ho p oden suportar, o embarassades que no es

fan analítiques perquè no poden suportar el fet de tenir una

agulla prop. És a dir, qualsevol fòbia ens sembla una mala

notícia i un mal símptoma per a qualsevol persona i t ot  el que

s igui encaminat a superar aquestes pors, siguin o no reals,

nosaltres els donarem el sí.

Ens sembla bé t ambé l’esmena que planteja Ciutadans, és

veritat que hem de t enir amplitud de mires, i nosaltres parlam de

Balears més que mai i, per tant, crec que sí.

Jo personalment els cont que som donant  de sang, que

durant una temporada de la meva vida no en vaig poder donar,

em varen dir que em fes volunt ària de Greenpeace, perquè no

em trobaven la vena, vaig t enir una època que es veu que les

venes no tenien qualitat i jo, plorant, vaig dir: és que jo en vull

donar; em varen dir: bé, idò si vols donar fet voluntària de

Greenpeace, perquè no et podem treure sang. Així que..., és

broma, però és real i vaig sortir d’allà p lorant per tot el contrari,

perquè jo volia i no p odia ser, però bé, amb els anys sembla que

les  meves venes s’han enfortit i ara sí en puc donar, i cada

vegada que surt de fer la donació de sang pens que som molt

més feliç jo que en don que no la persona que la pugui

necessitar.

Així que endavant, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara el torn al Grup Parlamentari M ixt, té la paraula

la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. President a, i bon dia a tothom, crec que la

p roposta d’avui, que és molt interessant, té una doble

importància: per una banda, sense cap  dubt e, tot el que sigui

lluitar contra aquestes fòbies que pateixen algunes persones és

importantíssim perquè els  donam més autonomia, però és que

aquesta fòbia a les agulles també pot estar relacionada amb els

entorns mèdics, amb tractaments, etc., vull dir, que el ventall és

prou ample.

A més  a més , també agaf el que ha dit el portaveu que du

aquesta proposta avui a aquesta comissió i és tenir en compte

el moment que vivim de vacunes, les  vacunes s’inoculen a

través d’una injecció, amb la qual cosa podem pensar que hi

haurà molt a gent o tota aquesta gent que pateix aquestes

fòbies que seran refractàries a vacunar-se, per aquesta por

precisament.

I després vull posar també l’accent en la importància de la

donació de sang, de fet la donació de sang crec que és el millor

regal que podem fer, perquè regalam, donam vida. I pensem que

tots en qualsevol moment  de la nostra vida, i si no som

nosaltres serà gent molt propera, en algun moment  de la seva

vida haurà de menester una transfusió de sang o el que s igui,

perquè.. .  ja des de problemes obstètrics, traumatismes greus,

criatures amb anèmia, transfusions  a pacients oncològics, la

talassèmia, penseu que la talassèmia és una malaltia endèmica

de la nostra comunitat, intervencions quirúrgiques, etc.

Sí que hi ha una qüestió, i m’agrada la proposta que fa el

portaveu de Ciudadanos, però, és clar, parlam que és una

p lat aforma virtual. Entenc que..., o almenys quan entres a la

pàgina web directament, hi ha una banda de contacte que et

demanen un telèfon i un nom, jo ent enc que qualsevol persona,

i s i no és així, si us plau, corregeixi’m, i deman perdó per

l’errada, entenc que qualsevol persona del nostre territori pot

accedir a aquest tractament ja que és una plataforma virtual. Si

no és així i estic equivocada, deman perdó.

I evidentment hi votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara en torn de contradiccions intervé pel Grup

Parlamentari Socialista el Sr. Dalmau, per un temps de cinc

minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta. Fonamentalment vull intervenir primer per

agrair el suport a tots els grups.

En relació amb la intervenció de la Sra. Ribas, feia esment al

fet que es  continuï promovent, és cert que a la meva primera

intervenció ja he fet referència a la possibilitat  de modificar el

p unt  p erquè se substitueixi “continuar promovent” p er

“recuperar, una vegada que la pandèmia així ho permeti.”

I en relació al dubte que plantejava la Sra. Font, és vera que

aquest projecte sí que t é un vessant d’experiència real, que sí

que a qualque moment implica la interacció entre dues  p ersones

per poder fer l’experiment de treure sang o de p oder donar

sang. Per tant, a qualque moment sí que implica aquesta

interacció i no només és una teràpia que es pugui realitzar de

forma virtual. Aquest és un poc el problema pel qual no s ’hagi

recuperat encara ara aquest servei.

Jo, presidenta, si ens dona cinc minuts, intentaríem, amb la

millor voluntat, intentar pactar les  diferents qüestions que han

sortit i acabar d’arrodonir la iniciativa. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Entesos. Fem un recés.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam la sessió. Per tant, ara sí que demanaria al Sr.

Dalmau, que té la p araula només per explicar l’acord al qual s’ha

arribat.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Cap problema ni un. El punt 1 s ’ap rovaria, amb la

modificació puntual que he explicat a la meva primera

intervenció.

I després afegiríem un segon punt, que quedaria redactat de

la manera següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears que, en el marc del pla per recuperar

el Projecte Imagina, p revegi fer arribar aquest recurs a la resta

d’illes de la nostra comunitat autònoma.”

I la incorporació del tercer punt seria amb la redacció

següent: “El Parlament de les Illes Balears constata la

importància d’aques t  servei,  davant l’actual procés de

vacunació contra la COVID-19.”

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Ara sí que correspon el torn al Grup Parlamentari

Unidas Podemos, té la p araula la Sra. Martín, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Simplement agrair el suport dels grups. És evident  que les

donacions de sang són necessàries per molts de motius que ja

s’han exp osat aquí. Voldria recordar també que de vegades ens

oblidam dels prematurs, que necessiten transfusions de manera

p rou freqüent, de vegades pensam en els adults i els infant s  no

els tenim tan presents.
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Agrair a totes les persones que donen sang, perquè

realment aquest gest altruista salva vides i, com he dit, el

suport de tots els grups parlamentaris avui. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. En conseqüència passaríem a votar la Proposició

no de llei RGE núm. 9113/20, amb la modificació del punt 1 i amb

els dos punts que s’hi han afegit.

Vots a favor?

Idò així quedaria aprovada per unanimit at  la proposició no

de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11306/20, presentada

pel Grup Parlame ntari  Mixt, per a la recuperació de la

presencialitat en l’Atenció Primària.

Passam al debat de la segona proposició no de llei

presentada pel Grup Parlament ari Mixt, per a la recuperació de

la presencialitat en l’Atenció Primària.

Per a la defensa d’aquesta iniciativa té la paraula, per part

del Grup Mixt, la Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies de nou Sra. Presidenta. La crisi sanit ària provocada

pel SARS-CoV-2 ha obligat a prendre mesures dràstiques per

tal d’evitar la sat uració del sistema sanitari, així com una

profunda reorganit zació. Entre aquestes restriccions tenim que

s’ha prioritzat l’atenció telefònica per evitar les visites als

centres de salut. Aquesta mesura es va entendre quan es va

implantar, p erò duim gairebé un any de pandèmia i és ben clar

que hi ha casos que han de ser atesos presencialment, com

poden ser les visites pediàtriques, per posar un exemple.

És evident que la nostra comunicació té una component

que no és verbal i que porta una informació fonamental per al

millor diagnòstic, a més, un dels riscos d’aquesta comunicació

telefònica pot ser que el pacient no se sàpiga explicar

adequadament amb el conseqüent diagnòs t ic erroni. La

principal missió de l’Atenció Primària és la d’oferir un primer

nivell de contacte amb els  pacients que han de menester

atenció mèdica, facilitant així l’accés a la sanitat entre la

població i donant resp osta a un gran percentatge de problemes

de salut. Aquestes mesures , s ’ha de reconèixer, han empitjorat

alguns aspect es  de l’Atenció Primària, les consultes per

burocràcia i processos aguts s’han priorit z at ,  deixant de banda

l’abordatge holístic dels pacients; els seguiments de pacients

crònics, l’atenció domiciliària i el tractament del malestar

emocional, individual i familiar han quedat relegats a un segon

nivell, ja que l’atenció s’ha fragmentat.

Entenem i compartim que ara és el moment d’implement ar

canvis, millorar la telemedicina, però no oblidem en cap moment

que l’atenció presencial és necessària si volem que el nostre

metge tengui aquesta visió total de nosaltres, els pacients. El

canvi de model, amb la incorporació de la telemàtica, ha

demostrat la cap acitat resolutiva de l’Atenció Primària davant

problemes que abans requerien d’una atenció presencial. No

obstant, açò no pot substituir per comp let  l’atenció presencial

amb tots els beneficis clínics p er al pacient. És necessari trobar

l’equilibri entre seguretat i accessibilitat als centres.

Per tant, instam el Govern a recuperar, amb caràcter

imminent, l’atenció preferentment presencial per a l’Atenció

Primària i les cites pediàtriques del sistema sanitari públic de les

Illes Balears. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat per part dels Grups Parlamentaris Socialista,

Unidas Podemos i MÉS per Mallorca l’esmena RGE núm.

2235/21. Per a la defensa té la paraula, per part del Grup

Parlamentari Socialista, la Sra. Fernández, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda senyors diputats i

diputades. Vull començar posant en context aquesta PNL que

es va present ar el juliol, quan tots els professionals i també

nosaltres els ciut adans, coneixíem molt menys d’aquesta

pandèmia, de la seva durada, de les seves conseqüències. I dic

que vull començar p er aquí perquè el text de la PNL diu coses

que s’han revelat  ara que són inexactes en el temps i la vista

enrera.

La primera que la pandèmia estava controlada, no

m’entengui malament, Sra. Font, segurament jo el juliol també

hagués dit la pandèmia està controlada, podem mirar cap

endavant, però realment hem vist que això no era ni molt menys

veritat. S’imagina si haguéssim vist aques t a PNL el juliol i

haguéssim dit que sí, que l’aprovava, i que haguéssim obert els

centres de salut presencialment el dia següent, quan ja

cavalcàvem la segona ona? Quin hauria estat el result at  de fer

cas a aquesta comissió per sobre de fer cas  al que recomanen

els professionals?

La segona inexactitud és que els centres van estar tancats

quan mai no ha estat així. Els centres de salut de les Illes

Balears van romandre oberts durant tota la pandèmia, això sí,

es t ablint un sistema de contacte telefònic previ. L’accés als

centres de salut amb cont act e t elefònic previ durant la

pandèmia ha permès fer un triatge eficient per determinar quins

pacients i en quin moment havien d’acudir a una consulta

presencial. Aquesta frase, que no és meva, és  de la Guia de

l’abordatge del pacient pediàtric en l’Atenció Primària i per a la

coordinació entre nivells assistencials a les Illes Balears ,

aquesta mesura és sens dubte la millor via per preservar els

circuit s d’atenció dels pacients amb sospita de COVID-19 dels

que no ho són. Es p ren, per tant, per protegir els pacients, per

estalviar riscs innecessaris, tal com s’ha fet, per altra banda, a

totes les comunitats autònomes i a tots els països de la Unió

Europea.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202011306
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202102235
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Entenem, però, l’esperit  amb el qual es presenta aquesta

proposta, que és un esperit tot alment positiu i estam d’acord

que la situació actual no és la ideal.

Per això, des del meu grup, junt ament amb Unidas Podemos

i MÉS per Mallorca, hem presentat la següent esment, que

entenem que ap orta encara més al contingut del que ja es

presenta: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears a adaptar el funcionament de l’Atenció Primària

i pediàtrica, en funció del desenvolupament de la crisi sanitària

i a reprendre, quan sigui p oss ible, l’atenció directa i

presencial.”

I nosaltres pensam que aquesta modificació aporta al text

original, perquè deixa que els professionals sanitaris prenguin

la decisió de quan i com s’han de produir les visites

presencials, les  quals, torn repetir, no s’han suspès totalment

mai, i que ells pensin quan s’ha de prioritzar l’atenció telefònica

per protegir el pacient i també el p ersonal del sistema de salut.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara per a la defensa d’aquesta esmena al Grup

Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín, per

un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Des del mes de juliol moltes coses han

passat i, efectivament, les iniciatives es present en en funció de

la situació del moment, molt hem après de la COVID-19 i

qüestions que semblava que a un moment eren així, amb el

temps s’ha vist que no ho eren. 

Llavors, entenem i des d’Unides Podem valoram molt

positivament aquesta iniciat iva, en el sentit de voler reprendre

les activitats d’Atenció Primària, que va haver de patir una

reorganització de la seva activitat i sacrificar, precisament, les

activitats que són el bessó de l’Atenció Primària, no només les

consultes presencials, sinó totes les comunitàries i grupals de

p romoció de la salut, i no només per a pacients o persones

afectades per una determinada malaltia, sinó també aquelles

orientades als cuidadors, o cuidadores  principals, que voldria

remarcar que també és una qüestió important, aquestes

activitats de suport, de promoció, d’educació sanitària que no

es poden fer per qüestió de limitacions, d’aglomeracions de

persones.

És cert que els centres de salut no varen estar tancats, hi va

haver una restricció d’accés presencial, però sí que s’ha de

reconèixer que hi va haver unitats bàsiques que sí es varen

tancar a det erminades poblacions més petites, per necessitats

i p er obligació, no es va fer en cap cas a gust i els professionals

sanitaris també així ho varen manifestar. Però era necessari per

poder bolcar els professionals al doble circuit de respiratori i no

respiratori, que es va haver d’implantar en els centres

d’Atenció Primària.

Llavors, atesa la situació i l’evolució de la pandèmia,

nosaltres consideram que seria important, i així hem presentat

aquesta esmena, que es pugui adaptar i rep rendre aquesta

atenció presencial el màxim possible, sempre d’acord amb les

recomanacions sanitàries i amb l’evolució de la pandèmia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrirem ara un torn de fixació de posicions . Pel Grup

Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí,  per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Partit Popular votarem a

favor d’aquesta p rop osta del Grup Mixt que presenten perquè

cons ideram fonament al que l’atenció sanit ària s igui

preferentment presencial p er a l’Atenció Primària i les cites

pediàtriques, sempre que s’acompleixin les mesures  i les

garanties sanitàries tant per professionals sanitaris com per

pacients.

... a favor d’aquesta propos t a del Grup Mixt que presenten

perquè consideram fonamental que l’atenció sanitària sigui

preferentment p resencial per a l’Atenció Primària i les cites

pediàtriques, sempre que s’acompleixin les mesures  i les

garanties sanitàries, tant per professionals sanitaris com per

pacients.

És inadmissible que a les llargues  llis t es d’espera que patim

a les Illes per visitar un especialis ta o per ser intervinguts

quirúrgicament, ara s’hi hagin d’afegir també les llistes d’espera

d’Atenció Primària i que la cita sigui telefònica. És evident que

moltes són les malalties que precisen d’una atenció i exploració

presencial per poder fer una bona diagnos i de la malaltia. Són

innumerables les patologies existents a més de la COVID. 

Per una altra banda, sobre l’esmena que presenten els grups

que donen suport al Govern, desconec si serà acceptada p el

proposant de la iniciativa, però desvirtua la petició inicial del

grup proposant: adaptar el funcionament de l’Atenció Primària

i pediàtrica en funció del desenvolupament de la cris i, d’acord,

però quines dades es valoraran? Quins factors tendran en

compte? Quan es revisarà? Si les mesures restrictives es relaxen

i es recupera l’activitat econòmica, per què no es pot adaptar

l’Atenció Primària a les s it uacions actuals sempre que

s’acompleixin protocols i es protegeixin els sanitaris i pacients?

Com he dit, la presencialitat és fonamental, és vital per

detectar altres patologies que es deixen de detectar, i els

professionals ja avisen dels riscs que comportarà.

Per tant, consideram que amb més mesures i prot ecció a dia

d’avui és  fonament al l’at enció sanit ària p resencial

acompany ada t ambé de l’adequació de plantilles, és a dir: més

professionals sanitaris per donar una millor atenció. 

Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Correspon ara, per part del Grup Parlamentari Ciudadanos ,

al Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president a. El tema de l’atenció presencial és un

tema que hem debatut en comissió, a les compareixences de la

consellera, iniciatives també de control, perquè el nostre grup

parlamentari ha fet moltes preguntes envers aques t  t ema, i, de

fet ,  la setmana que ve hi ha la compareixença del director del

Servei de Salut, per parlar d’Atenció Primària, per tant, podrem

conèixer una situació que es produeix, que s’arrossega de fa

estona, amb impactes diferents del que ha estat reobrir i tancar,

o almanco reduir la presència.

I aquí és parla, concretament, la seva proposta, parla

concretament d’atenció específica i important per a l’atenció

p ediàtrica, als centres de salut, a la consulta o en centres de

salut a Atenció Primària; és a dir, com que no parla d’urgències,

que estan més que garantides, em centraré en aquest tema. Em

sembla bé i necessari. 

Però hi ha un col·lectiu que obviam i que nosaltres ha estat

precisament una de les línies que hem dut molt i que ha patit

moltíssim la no presencialit at ,  i que ha estat exclòs

involuntàriament, que és la gent  gran. I quan parlam de gent

gran sembla que ha de ser només la gent gran a la qual se li ha

donat una alternativa, és a dir, que s’han donat alternatives. El

GAP ha anat al centre, als domicilis, però hi ha anat una unitat

específica concreta, que està de guàrdia, etc., i la gent gran vol

veure el seu sanitari o la seva sanitària, sigui infermer o

infermera o sigui metge o metgessa.

Però és que, a més a més, la teleassist ència de la que vostè

parlava, la telemedicina, no tothom està alfabetitzat amb el tema,

per tant, pateixen, no tan sols no poder veure el seu sanitari de

referència, sinó que, a més a més, no té ni els recursos

suficients, i no és el mateix p arlar p el telèfon que veure la

pantalla que nosaltres podem veure, que interactuam d’una

altra manera; que, a més a més, se li demana un diagnòstic del

que no estan amb aquesta educació sanitària p er parlar-ne i

que, l’única manera de demostrar-ho o de poder-se expressar és

presencialment  amb el sanitari. Independentment, fins i tot, que

no sigui en aquest moment el seu. 

Per tant, crec que tenim un repte important. I, recuperar això,

amb totes les garanties de seguretat sanit ària -com no pot ser

d’una altra manera-, jo crec que ja, avui, amb l’experiència que

tenim, hi ha possibilitats, hi ha possibilitats no tan sols amb els

itineraris, sinó amb el tema de la cita prèvia i les prioritats que

puguin ser amb aquests col·lectius: pediàtrics, concretament

d’at enció pediàtrica, i gerontològics, és a dir, a la nostra gent ,

als nostres majors. 

Per tant, nosaltres, evidentment, li donarem suport.

Sí que és ver que l’esmena, crec que encotilla molt el que es

trasllada, no només amb l’argumentació, sinó amb l’exposició

que ha fet la seva portaveu, sinó que, a més, crec que es podria

complementar, nosaltres sempre demanarem que sigui el més

immediat possible dins aquesta p rogressiva..., quan sigui

p oss ible, però al més immediat possible. Per què? Perquè “quan

sigui possible” és un concepte prou elàs t ic, prou..., no dic

subjectiu, però sí amb una elasticitat del t emp s  que és

interpretativa, en base a uns indicadors; si es defineixen

indicadors, evidentment, es podria definir això de quan sigui

possible. No es precisen aquí, p er tant, nosaltres consideram

que si vostè no accepta l’esmena, li donarem suport tal com

es tà, però si accepta una transacció per donar-li aquesta...,

sobretot el que li deia, en l’àmbit gerontològic però també amb

la realitat que hi ha, serà molt més encertada, molt més nodrida

i jo crec que, fins i tot per la unanimitat d’aquesta cambra, que

-ja li dic- nosaltres li donarem suport. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la

Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que unos meses, unos

meses, de atención t elefónica, me parece correcto cuando,

pues, comienza la pandemia y nos p illa desprevenidos y no

tenemos un sistema sanitario preparado para hacer frente a esta

situación. 

Ahora bien, ¿un año?, un año..., ¡hombre! un año, ya no.

Entonces, aquí lo que pasa es que hay  falt a de gestión, porque

un año después seguimos con la atención telefónica, no se han

arbitrado los medios humanos y mat eriales necesarios para

poder ofrecer atención presencial de forma segura. Y ésta es la

realidad y la única lectura que podemos sacar, la única

conclusión, y es, además, lo cierto.

La enmienda de PSOE, de Podemos y de MÉS per Mallorca,

es seguir como hasta ahora, no sé si la va a aceptar o no pero

no aporta absolutamente nada.

Y, bueno, nosotros, nosotros  lo que queremos es que haya

at ención presencial. Los pacientes también quieren que se les

atienda de forma presencial, por supuesto, les da muchísima

más confianz a y  más seguridad de que te están acertando con

el diagnóstico. Y los médicos  y  los sanitarios son también los

primeros interesados en poder atender presencialmente y no de

forma telefónica a sus pacientes, porque les facilita su labor,

pero eso sí, en condiciones seguras.

Y ahora mismo, los médicos de familia están atendiendo a

usuarios de forma presencial -ya está ocurriendo- pero el

problema es que se están juntando los usuarios en las salas de

espera. 

Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos a los gimnasios,

que les dicen que máximo 10 personas en una clase de fitness,
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aunque la sala tenga 50 metros cuadrados, no distingue el

decreto... Bien, otro, podríamos hablar de ese tema otro día.

Luego, los restaurantes, los  restaurantes, máximo, 4

personas por mesa, y, además, máximo 2 unidades familiares. Y,

luego, resulta que en las salas de espera se están juntando

usuarios de diferentes consultas que superan en número a las

restricciones que se imponen para comercios, para restaurant es,

para Chiquiparks y para el resto de establecimientos. 

En fin, lo cierto es que, ahora mismo, además no existe

personal p ara controlar el aforo en cada planta. Entonces, la

consulta telefónica se realiza y tuvo su justificación para evitar

aglomeraciones en salas de espera, que son un caldo de cultivo

para cualquier posible brote y, por tanto, las citas presenciales

como las de antes con salas de espera abarrotadas, son

injustificables cuando resulta que en los restaurantes solo se

está permitiendo abrir en las terrazas, por ejemplo. 

Así que yo considero que esta prop uesta, pues, está

incompleta, salvo que queramos volver a llenar las UCI. Usted

aquí dice que se vuelva a abrir, p ero no dice que se tienen que

arbitrar los medios necesarios para que eso pueda ser de una

forma segura, y no especifica tampoco cuáles son esos medios.

Por tanto, yo me tengo que abstener. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari El Pi Prop osta per les Illes té la

paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. President a, senyores i senyors diputats.

Nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa tant si s ’accepta

l’esmena presentada com si no.

Ent enem que darrere tot això i aquesta bona voluntat que

presenta la Sra. Font i el Grup Mixt en aques t a iniciativa hi ha

una gran vigilància i un gran criteri, que són els criteris

professionals que són els que, al cap  i a la fi, han de dir si

poden o no poden, ens agradi o no ens agradi, aprovem o no,

iniciatives en aques t  parlament. És a dir, per això hi ha uns

professionals que són els que saben com ho hem de fer i jo crec

que mai no hem de sortir d’aquesta via, perquè és l’única via

factible, possible i segura.

Estic d’acord amb vostè que seguretat i presencialit at s’han

de combinar d’una manera exquisida, d’una manera equilibrada,

que sense seguretat no hi pot haver presencialitat, però quan

hi hagi els  mecanismes segurs per poder anar al metge de forma

presencial hi hem de poder anar, perquè no hi ha res millor que

qualcú ens miri als ulls i ens digui el que tenim, p er simplificar

el concepte. 

I,  per altra banda, hi ha hagut un matís que m’ha agradat de

la Sra. Fernández, del PSIB-PSOE, en aquesta esmena que parla

d’això precisament, dels criteris professionals , creiem que són

ells que ho han de dir. 

Només també, rectificar, quan vostè diu que no hi ha hagut

centres tancats, hi ha hagut  unitats bàsiques de salut tancades

a pobles petits que s’han hagut de traslladar a altres municipis,

que han hagut de rebre assistència telefònica, que no és  al que

estan avesats en aquests municipis i que tenen dret , com la

resta, a tenir el seu metge a prop. Però entenem que estam en

temps de pandèmia i, com deia, han de ser els criteris

p rofessionals els que han de primar i als que nosaltres ens  hem

plegat des del principi.

Així que, Sra. Font, nosaltres li votarem tant  si accepta

l’esmena com si no.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de deu

minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol la

suspensió.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. President a, m’he equivocat abans, voldré cinc minuts,

però vull primer explicar una cosa i després cinc minuts p er

acordar, perquè tenc una contraproposta. És possible?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ahhhh....

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí, li deman perdó, perquè abans m’ho ha demanat i m’he

equivocat.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vinga, però..., sí, llavors només  tendrà temps per explicar

l’acord. Entesos, d’acord. Té cinc minuts, Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i disculpi’m perquè no li he respost

com tocava abans. Primer de tot, agrair, agrair el suport dels

diferents grups parlamentaris. Crec que certament  és així, la

nostra proposta té una clara voluntat positiva, volem que es

faci tot amb les mesures adequades  i evidentment sempre

respectant els criteris professionals. 

Però sí que és cert que l’esmena que ens presenten no ens

acaba de convèncer i,  com que no ens acaba de convèncer,

però tenim una clara voluntat que aquesta iniciat iva pugui

sortir el més acordada possible, volem fer una contraproposta.

A més, també hem de tenir en compte que la realitat

epidemiològica de cada illa és diferent, amb la qual cosa crec

que també s’ha de tenir molt present la situació de cada illa.
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La nostra proposta seria avançar aquesta atenció presencial

a grups més vulnerables i que serien: pediatria, crònics aguts i

majors de 65 anys. I per a la resta de la p oblació que es fes a

mesura que millorin els indicadors. És cert, és cert que

s’haurien de matisar quins  són els indicadors perquè si no

“queda una mica suspens en l’aire”, que diria Ja t’ho diré.

El text definitiu seria..., bé definitiu..., que propòs  ara i que

després podem acordar: “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de les Illes  Balears  a recuperar l’atenció

preferentment presencial en els casos dels pacients crònics,

aguts, majors de 65 anys i les cites pediàtriques del sistema

sanitari p úblic de les Illes Balears. L’atenció presencial de la

resta de població es farà a mesura que millori la situació

sanitària, tot i tenir en compte la situació de cada illa”.

Ara, si no li sap greu, sí que m’agradaria. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, així fem un recés d’uns minutets.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió. Té la paraula la Sra. Font per dir com

quedaria el text.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, per la paciència, Sra. Presidenta. El text definitiu

acordat quedaria: “el Parlament de les Illes  Balears insta el

Govern de les Illes Balears a recuperar i garantir l’accessibilitat

a l’atenció preferentment presencial per a l’Atenció Primària del

sistema sanitari públic de les Illes Balears sempre atenent els

criteris sanitaris”.

LA SRA. PRESIDENTA.

Ara passaríem a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

11 vots a favor; cap vot en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei

per a la recuperació de la presencialitat a l’Atenció Primària.

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