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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Si els sembla bé,
començam la sessió d'avui. 

L’únic punt de l'ordre del dia d'avui consisteix en el debat
de les proposicions no de llei RGE núm. 3453 i 3514/22.

Passam al debat de la Proposició no de llei, RGE núm.
3453/22, presentada... Sí?

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Perdoni, president...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, sí, em saltava el primer punt, que era demanar si hi
havia substitucions.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, Irene Triay substitueix Bea Gamundí. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Perdó. Seguim.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3453/22, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
per a un accés ràpid i eficient a l’Atenció Primària de la
medicació PrEP contra el VIH.

Passam al debat de la Proposició no de llei, RGE núm.
3453/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears, per a un accés ràpid i eficient a l’Atenció
Primària de la medicació PrEP contra el VIH.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, la Sra. Pons,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Efectivament, nosaltres avui presentam una iniciativa que
creiem que és necessària, que creiem que és un tema que s'ha
de posar damunt la taula, que fins i tot hi ha professionals
sanitaris que els parles de la medicació PrEP contra el VIH i no
saben exactament de què es tracta, ni com s'administra, ni on,
ni quan, ni quan fa falta.

Vull saludar Rafel Nadal, que és membre i assessor d'aquest
grup parlamentari i una mica instigador d'aquesta iniciativa que
avui duim a la Cambra autonòmica. No és el tennista, ja ho han
vist, però té el mateix nom que ell.

Ara ja em posaré seriosa, perquè, com saben vostès, i com
han pogut llegir en aquesta iniciativa, durant la història la
humanitat ha hagut de lluitar constantment contra les malalties
infeccioses, aquests darrers anys només hem parlat d'una, que
és de la COVID-19, n’hem parlat a totes hores, n’hem llegit,

n’hem estat preocupats, ens n’hem vacunat, ens hem preparat,
hem fet tot el que ha estat possible per poder tirar endavant a
una societat que s'ha vist malmesa per aquesta infecció del
coronavirus. 

Però en el cas del virus de la immunodeficiència humana,
el VIH, agent causal de la SIDA, al seu moment també va
causar un seriós problema de salut pública i molt de patiment
a la societat. Ara per ara, les mesures actuals de prevenció i
educació social s'han demostrat efectives, en minvar de manera
molt evident el nombre de contagis; de totes maneres,
continuen produint-se contagis -és cert- i, per tant, el seu
tractament, que amb els anys també s'ha demostrat consistent i
solvent. 

En aquest sentit, s'ha demostrat que la profilaxi
preexposició -el seu nom ho diu clarament-, la PrEP, coneguda
com a PrEP, és una estratègia preventiva, viable, efectiva i que,
a més a més, és una mesura per evitar l'exclusió social de certs
grups dins de la nostra societat; es tracta, concretament, de
l'administració de medicaments de forma diària, amb la finalitat
d'evitar el contagi de la infecció, és un tractament antiretroviral
per a persones VIH negatives -això també és important-, però
que tenen un risc substancialment més alt que la mitjana de
contreure aquesta infecció.

A molts països europeus ja es practica la dispensació
d'aquesta medicació o d'aquest tractament, amb resultats molt
positius, tant per a la salut de les persones, ja que evita un gran
nombre de contagis, com pel cost del sistema sanitari, a qui li
surt molt més barat aquest tractament preventiu que tractar
persones ja contagiades.

Organismes internacionals, inclosa l'Organització Mundial
de la Salut, han proposat com una estratègia de prevenció
vàlida la medicació PrEP. És per això que duim a la
consideració d'aquesta cambra aquesta proposició no de llei en
el dia d'avui.

Així, proposam, primer, aquests són els nostres acords, que
hem redactat per a vostès: “El Parlament de les Illes insta el
Govern que, des dels centres d'Atenció Primària, es pugui dur
a terme tot el procés que dugui la prescripció, dispensació i
seguiment de la medicació PrEP, per tal de reduir la saturació
hospitalària que actualment suposa una llista d'espera de més de
6 mesos”.

I, segon: “instam el Govern de les Illes a posar fi a la
discriminació territorial que pateixen les Pitiüses, en concret,
en la medicació PrEP, i aconseguir que tota la ciutadania que
ho requereixi tengui un accés ràpid i eficaç a la medicació
PrEP”.

Vull dir per endavant que hem rebut les esmenes de
diferents grups polítics, una en concret de PSOE, Unides
Podem i també de MÉS per Mallorca, i, per altra, del Partit
Popular. He de dir que nosaltres el que volem en aquesta sessió
d'avui és arribar a un acord, a un consens, perquè tirem
endavant amb aquest tractament preventiu el qual creiem que
és necessari a la nostra societat.

I res més, esperam el suport de la Cambra. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203453
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. S'han presentat les esmenes RGE
núm. 4974/22 i 4981/22. Per a la defensa de l'esmena RGE
núm. 4974/22, té la paraula, per part del Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Fernández, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sr. President. El VIH és una malaltia cruel i
podrien dir-me vostès que totes les malalties que tenen un
pronòstic tan greu ho són, hi estic d'acord, però és que el VIH
és una zoonosi de les que tant han esquitxat la humanitat, des
de temps immemorials, que és un terme, per cert, ara molt de
moda, una altra vegada, que va portar una doble càrrega des del
seu descobriment: el pronòstic fatal dels primers anys i
l'estigmatització que patien els malalts a causa del
desconeixement i els prejudicis, l'anomenada serofòbia.

La PrEP, com s’ha dit, és un medicament que prevé el
contagi de la malaltia a través de les relacions sexuals i de les
xeringues de les drogues injectables, ho fa en un 99%
d'efectivitat en el cas de la transmissió sexual i en un 74% en el
cas de les drogues. Hi ha dos tipus de PrEP en l'actualitat: la
Truvada, que protegeix front a la transmissió sexual i a la de les
drogues, i Descovy, que serveix només per evitar el contagi a
les relacions entre hòmens.

Quant a la iniciativa en si mateixa, que presenta avui El Pi,
aquesta medecina per al control del risc ha d'estar molt vigilada
pels facultatius, ja que és important que el receptor es vagi fent
anàlisis, primer mensuals i després trimestrals, que comprovin,
entre d’altres coses, que no s'ha contagiat amb la malaltia i el
funcionament dels seus ronyons. Per això, fins ara, el ministeri
ho considera un medicament d'ús hospitalari, entenent com a
medicament d'ús hospitalari aquests medicaments que, quan a
causa de les seves característiques farmacològiques, per la seva
novetat o per motius de salut pública, es reserven per a
tractaments que només puguin utilitzar o seguir-se en el medi
hospitalari o a centres assistencials autoritzats. La decisió de
quins medicaments entren a aquesta llista és només del
ministeri i, per això, estam d'acord amb la seva iniciativa, Sra.
Pons, però perquè sigui més acurada, li demanam que accepti
la nostra esmena i insti el Govern central, i no el balear, l'ib-
salut no pot prendre aquesta mesura de forma unilateral.

Quant al seu segon punt, li votarem a favor, tot i que, com
supòs que ha vist a la premsa d'aquest matí, ahir es va presentar
ja, a l'Hospital de Can Misses, la consulta PrEP. Aquesta
consulta, formada per una metgessa internista, una infermera i
una farmacèutica, havia de començar a donar servei just abans
de la pandèmia i ha atès en una setmana quatre persones ja. 

Les associacions que a Eivissa fan feina amb aquests
col·lectius reclamaven aquest servei, des de fa temps, i és
interessant recalcar que no només administrarà el tractament,
sinó que farà tasques de divulgació educativa. 

I amb referència a això, vull acabar i recordar que, segons
ONUSIDA, l'Agència de l’ONU dedicada a la prevenció i a
l'estudi de la SIDA, cap mètode o enfocament de prevenció no
pot posar fi a l’epidèmia tot sol. Diversos mètodes o

intervencions han demostrat la seva efectivitat a l'hora de reduir
el risc d'infecció per VIH i augmentar-ne la seva protecció,
entre els quals s’inclouen els preservatius masculins i femenins,
la circumcisió mèdica masculina voluntària, l’ús d’agulles i
xeringues esterilitzades o el tractament de les persones que
viuen amb VIH per reduir la càrrega vírica i evitar la
transmissió. 

No hem d'oblidar tampoc que la PrEP no protegeix d'altres
malalties de transmissió sexual les quals també tenen una alta
prevalença, o que en els darrers anys, amb la relaxació de l'ús
del preservatiu, per la pèrdua de por que s'ha produït per la
cronificació de la SIDA o del VIH, les generacions més joves
han perdut aquesta por i han tornat a estar molts presents
malalties com la gonorrea o la clamídia.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. També per a la defensa de
l'esmena RGE núm. 4974/22, té la paraula pel Grup
Parlamentari Unidas Podem..., no hi ha cap representant a la
sala. Passam al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la
paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, evidentment, donam suport a l'exposició de
motius i al contingut, hem signat una esmena perquè creiem que
pot millorar la part propositiva d'aquesta proposició no de llei
que ha presentat El Pi.

Especialment m’evoca, aquesta PNL, a la primera
proposició no de llei que vaig redactar i vaig signar com a
diputat, a l'any 2017, precisament per demanar la implantació
de la PrEP a les Illes a les Illes Balears i a l'Estat espanyol.

Evidentment des del nostre grup parlamentari volem
recordar la feina que s'ha fet per promoure la PrEP, perquè fos
un tractament que es dugués a terme des de la sanitat pública,
des de Metges del Món, des de Ben Amics, des d’ALAS, de
Creu Roja, evidentment des de Taula per la SIDA, Siloé, que
varen participar d'aquella proposició no de llei que vàrem
signar, com ja he dit, el 2017, concretament el Dia Mundial de
la Lluita contra la SIDA.

I res, esperam que el grup proposant valori i consideri
l'esmena que hem presentat els grups del PSIB, Unides Podem
i MÉS per Mallorca i tiri endavant amb el màxim suport.

 També molt contents perquè crec que socialment, no
només socialment, sinó també políticament el tractament de la
PrEP ha guanyat suports durant aquests anys. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Per a la defensa de l'esmena RGE
núm. 4981/22 té la paraula la Sra. Borrás, del Grup
Parlamentari Popular, per un temps de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204974
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204981
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LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, president, bona tarda, diputats i diputades.
Bé, la pandèmia de la infecció pel virus de la
immunodeficiència humana continua sense estar controlada a
Espanya i molt menys en aquesta comunitat autònoma. Aquest
fet es reflecteix en l'alta incidència de la taxa d'infecció oculta
i la proporció de diagnòstics tardans. El nombre d’infeccions
en dones ha deixat de créixer, però hi ha determinats grups de
població, com per exemple els homes que tenen sexe amb
homes, en què s’ha observat que segueixen augmentant i,
sobretot, en aquells que tenen sexe químic, perquè s'ha
incrementat significativament la infecció de VIH en ells.

A les Illes Balears, des de l'any 2003, s’han detectat 2.484
nous casos d'infecció per VIH amb una taxa d'incidència anual
del 14,5 per 100.000 habitants, sempre superior a la mitjana
estatal. La falta de polítiques de salut pública... i aquesta
incidència ha augmentat entre els homes, donen aquestes xifres. 

Les mesures preventives que s'han posat en marxa fins ara,
en concret l'ús del preservatiu, no han tengut l'efecte que
s'esperava per controlar aquesta epidèmia, malgrat que n’ha
demostrat l’eficàcia. Per això cal adoptar noves mesures, i
donarem suport a aquesta iniciativa. Però hem fet una esmena
perquè..., bé, hem de saber que aquests fàrmacs es varen
aprovar el 2016 a Europa, aquí no s'ha posat en marxa, en
aquesta comunitat autònoma, fins fa un parell de mesos, i hem
de tenir en compte que aquest tractament a Espanya encara no
sabem produeix resistències; això vol dir que tal vegada deixarà
o podria deixar de fer efecte.

Tampoc ara en aquests moments... és vera que és d'ús
hospitalari, però no es dona als hospitals, es dona a una
consulta que està situada a l'Hospital General i que es diu
CAITS, està devora el CAITS i es dona dos pics a la setmana
i hi ha un metge internista i un farmacòleg. Abans de començar
o d'indicar aquest tractament, se'ls fan tota una sèrie de
determinacions, se’ls fa un frotis anal, se’ls fa un frotis vaginal
o de penis, se’ls fa un frotis bucal i després, posteriorment... i
la prova de VIH. Si això és negatiu, se’ls dona aquest
tractament, primer per un mes, una pastilla diària durant un
mes, i després per tres mesos.

Creiem des del Partit Popular que el que s’ha de fer és
continuar amb aquest estudi i instar que, una vegada que s'hagi
fet aquest estudi, que s'hagi vist que no hi ha resistències i que
no hi ha efectes secundaris, perquè els efectes secundaris
d'aquesta pastilla són renals i hepàtics, i que en les persones no
hi ha efectes secundaris i, a més, s'aprofita per fer educació per
a la salut, perquè en aquesta gent s'ha vist que tenen moltes
infeccions de transmissió sexual ocultes, vol dir que quan hi
van pensen que no en tenen, però una vegada fet el frotis sí que
en tenen, creiem que tot això traspassat a aquests moments a
Atenció Primària seria molta càrrega. 

Per tant, presentam aquesta esmena, que és instar que es
faci aquest estudi el més aviat possible i després que es faci a
Atenció Primària, si això es pot.

Vull dir-vos que és veritat que és d’ús hospitalari, però que
no es fa als hospitals i que podríem fer-ho com a una cartera de
servei complementària. 

La segona part de la proposició la votarem a favor.

Gràcies..., malgrat que hem llegit la premsa avui matí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Borràs. Torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Sra. Borràs, jo li agraesc l'explicació que
ha fet perquè no coneixia exactament la unitat aquesta que
planteja i com el Partit Popular planteja una esmena que diu
“estudiar les possibilitats” ja semblava l'equip de govern que fa
esmenes a una iniciativa de l'oposició, que diu “estudiar” abans
de posar en marxa...

(Algunes rialles)

..., i li agraesc el diagnòstic que m'ha fet d'aquest servei
específic perquè ara entenc el motiu de la proposta i, si a la Sra.
Pons li sembla bé, jo crec que es podrien totes dues, a més de
l'àmbit competencial, i me’n vaig a l’esmena que han plantejat
els tres grups que donen suport al Govern, jo crec que més que
transaccionable per fer-la, però sobretot per no desvirtuar
l’objectiu, que nosaltres sí li donarem suport, que és el que ha
plantejat la iniciativa envers dues qüestions.

Una, és qüestió d'estratègia, que es faci un estudi previ, però
que es faci el més immediat possible perquè és una qüestió
d'estratègia. Defensam en aquesta comissió contínuament la
importància de l'Atenció Primària, primer, per fer una resposta
integral al tema de prevenció i al tema de promoció i evitar
evidentment la derivació hospitalària que, com reconeix la
iniciativa del grup proposant d'El Pi, té una saturació de sis
mesos en llista d'espera en segons quins temes. A mi el que
m’ha sorprès, Sra. Pons, és que els grups que donen suport al
Govern li mantinguin aquesta esmena amb el mateix termini, sis
mesos, i que hi hagi saturació als serveis hospitalaris, que hi ha
hagut sempre una ambigüitat de reconèixer-ho aquí en aquesta
comissió. I, per tant, entenc, i hi donarem suport nosaltres que
es faci des d’Atenció Primària.

Recordem, a més, i és un context important, la resposta que
podem donar avui quant a l’estratègia i, evidentment, quant a
la coordinació per ser més eficaços amb una resposta a un
col·lectiu que té un risc important, que són els homes,
especialment, que tenen risc d’adquirir el VIH i derivar la
SIDA, és que aquí es va votar una proposició no de llei en què
s’instava precisament el ministeri i els debats de les comunitats
autònomes, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut, on s'instava posar en marxa el més immediat possible la
vacunació sobre el virus del papil·loma humà als barons, i que
es comencés, com han començat altres comunitats autònomes,
en aquest cas Catalunya i Galícia, des de la infància, des dels
12 anys.
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I, concretament un viròleg, perdó, un expert en medicina
preventiva, el doctor Pérez Martín diu, expert en polítiques de
salut pública: “Reconec que les campanyes de vacunació per
preferència sexual són més complicades, és a dir, cercar una
població diana molt concreta amb aquest risc porque tienen que
hacer una captación activa y tiene un componente
estigmatizador importante, porque estamos en una sociedad
abierta, pero no totalmente. Per tant-, desarrollar y aplicar
cada comunidad autónoma el correspondiente diseño de sus
estrategias puede llevar, por ejemplo, a que se le puede decir
al sistema de salud que cuando vayan a por la PrEP, de
profilaxis preexposición al VIH, le recuerde la vacuna del
papiloma humano”.

Per tant, la combinació d’estratègies des de l'Atenció
Primària i des del sistema de vacunació és fonamental, una cosa
duu a l'altra i, evidentment, aquesta gent que desconeix aquests
sistemes de prevenció i la necessitat de vacunar-se podria ser
una estratègia conjunta. 

Per tant, nosaltres donarem suport a la iniciativa que vostè
planteja, entenc que l'àmbit competencial, en aquest cas,
sembla ser de l'Estat, però també és ver que les comunitats
autònomes reivindiquen això en el Consell Interterritorial del
Sistema Públic de Salut, per tant, sembla que es poden vetar
des del ministeri segons quines polítiques. Per tant, si hem
d'instar el ministeri, instarem el ministeri, però estaria bé que
la nostra comunitat autònoma, la nostra consellera de Salut
defensés això, se’n dugués això davall la mà, per instar-ho el
més aviat possible i tenir una resposta.

Sobre el tema de l'equitat, vostè sap, Sra. Pons, que ens
preocupa molt i que passa a Eivissa i a Formentera desigualtat
en l'accés a la sanitat amb les mateixes condicions de temps i de
recursos que tenen, per exemple, a l'illa de Mallorca. Per tant,
nosaltres, evidentment, li donarem suport tal com té vostè
redactat el punt número 2.

Quant a les transaccions que facin possible, si vostès hi
estan d'acord i hi arriben, nosaltres les acceptarem i hi donarem
suport. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, la Sra. Ribas té la paraula, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. A ver, la píldora preventiva contra el
VIH no es el mejor modo de evitar la transmisión del virus,
dado que lo mejor es utilizar otros métodos de protección que
protegen también, a la vez, de otros tipos de enfermedades de
transmisión sexual. 

Por otro lado, nosotros somos contrarios a la
estigmatización de determinados grupos de población, a
quienes se les financia este tratamiento. El SIDA puede afectar
a cualquiera, no compartimos que haya que asociarlo con

grupos de riesgo. Además, se estaría discriminando a los
heterosexuales, que perfectamente se puede producir que en
una pareja heterosexual uno de ellos se haya contagiado y
pueda contagiar al otro y también tendría que tener derecho a
recibir este tratamiento. 

Si nos basamos en cómo está redactada esta proposición no
de ley, no está hablando de grupos de riesgo, a pesar de que en
la exposición de motivos sí que se habla de grupos de riesgo -si
no voy equivocada-, luego en los puntos de acuerdo no lo
especifica, hablan de que “el Parlamento insta al Gobierno a
que, desde los centros de Atención Primaria, se pueda llevar a
término el proceso de prescripción, dispensación y seguimiento
para reducir la saturación hospitalaria que actualmente supone
una lista de espera de más de seis meses, y poner fin a la
discriminación territorial que sufren las Pitiusas en la
medicación PrEP y conseguir que toda la ciudadanía que lo
requiera tenga un acceso rápido y eficaz a la medicación
PREP.”

En estos términos nosotros vamos a votar a favor de esta
iniciativa, pero no nos gusta, insisto, que esta medicación, ni
ninguna otra, se asocie a ninguno de estos colectivos que
artificialmente se están creando desde las instituciones y desde
los políticos. Creemos que las enfermedades pueden afectar a
cualquiera y no por el hecho de ser un homosexual o ser
transexual o ser... no sé, prostitución, también, personas que
están, desgraciadamente, siendo prostituidas, pues, tengan que
ser beneficiarios, y otros pues no. Creo que todos tenemos que
ser iguales y, por tanto, con estos términos sí votamos a favor.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula el Sr. Sanz, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Vagi per endavant que la proposta,
sincerament, Sra. Pons, li ho he dit abans de la comissió i li dic
ara, m'agrada, perquè sí que és cert que la PrEP és una teràpia
que va arribar, per sort, el novembre del 2019, perquè és
necessària. A molts de llocs del nostre entorn, a Estats Units, el
CDC, el màxim òrgan que estudia les malalties infeccioses, ja
reconeixia l’Organització Mundial de la Salut que és
necessària, perquè s'ha vist que aquesta combinació de
medicaments que avui en dia en la lluita contra la SIDA són
menys tòxics, sí que són capaços de poder entrar a la vida
diària, com qui es beu una aspirina, i lluitar contra aquesta
malaltia. 

Em sorprèn que es parli d’estigmatització per prendre un
tractament preventiu quan es volen derogar lleis que permeten
que, justament, són per no estigmatitzar col·lectius. Em sorprèn
aquesta qüestió quan es parla a aquesta cambra.

La PrEP és necessària des dels moviments LGTBI, perquè
no és estigmatitzar, el que és cert és que el risc de contreure
aquesta malaltia és més alt, és una qüestió de salut pública, no
és una qüestió d’estigmatització. I justament són els col·lectius
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LGTBI els que han demanat que la PrEP s'inclogués dins la
cartera dels serveis sanitaris de salut, justament són aquests.

Respecte de la PNL el que planteja, Sra. Pons, que es doni
a Atenció Primària. Seria l’adequat perquè fos més senzill, la
qüestió és que hi ha normes de dispensació de fàrmacs que són
més amples, per això estic d'acord amb l'esmena que li han
presentat des del Grup Parlamentari Socialista, relativa que
sigui a través dels hospitals, perquè és una qüestió que no pot
ser d'altra manera. Com no pot ser el tractament contra
l'hepatitis C, que és curatiu avui en dia, perquè no es pot donar
a un altre lloc perquè és una medicació que ve regulada per un
reial decret. No és una altra qüestió. 

Respecte del segon punt, òbviament li votarem a favor, tot
i que és cert que és una demanda amb la qual estic d'acord que
no hi havia... parlant a reunions amb la gerència, a reunions
amb la conselleria, amb la Defensora del Poble, amb el
Defensor de l'Usuari, li he traslladat personalment la necessitat
que m'han traslladat els usuaris de Formentera, justament a més
del col·lectiu, encara que la sorprengui, són els del col·lectiu
els que ho han demanat, que hi hagués aquesta prestació a la
cartera de serveis de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera.

Es va comunicar el dia 1 de desembre del 2021, mitjançant
una nota de premsa, que es trobava en procés de posada en
marxa aquest servei. Per moltes i diverses qüestions no ha
pogut ser fins ara, però, per sort, que crec que és del que hem
estat contents, ja hi està. I, a més, és universal, no discrimina si
ets forà, si tens cobertura sanitària o no la tens, qualsevol
persona pot tenir-la. S’ho haurien de fer mirar d'altres
comunitats on es discrimina la persona si no és d'aquest país i
se la discrimina per tenir aquesta prestació. I s’ha de tenir en
compte aquesta qüestió, perquè si consideram tots que és de
salut pública i l’hem de regular, que sigui a totes bandes, que
per això ve del Sistema Nacional de Salut.

I podem mirar que, per exemple, a Madrid aquesta
prestació, a part de tenir set mesos d'espera, i només dispensar-
se a un centre sanitari a tota la comunitat de Madrid, tot i que
aquí es pot fer a les quatre illes, a Madrid un centre sanitari
només ho dispensa, a més hi ha set mesos de llista d'espera, i
ens trobem també que els col·lectius estrangers no tenen accés
o se’ls vol vetar aquest accés.

El VIH no entén de races, no entén de sexes, no entén
d’orientacions sexuals, però l’estratègia de salut pública, com
s’ha dit, la que estableix el Sistema Nacional de Salut, estableix
uns criteris que bé han dit també, s’han explicat, s’ha de veure
la quantitat de parelles (...) un any; si s'han tingut infraccions
per bacteris també per aquesta transmissió; si hi ha hagut
tractaments postexposició, els tractaments postexposició són els
que, per exemple, poden tenir els treballadors d'un centre
sanitari que es punxen accidentalment amb una agulla d'origen
desconegut i s'han de tractar amb un tractament molt similar al
del VIH. 

Ara vegem també per què és necessari, és necessari perquè
el cost que suposa, i mirem també que es parla moltes vegades
de pressupost, el cost que suposa el tractament de la profilaxi
preexposició és almenys dos terços, un terç menor que el de la
profilaxi postexposició. Per quin motiu? Perquè els

medicament són els mateixos, però la profilaxi preexposició és
una combinació de dual teràpia, i el tractament per a malalts
que ja han contret el VIH és de triple teràpia, almenys en la
infecció aguda. Llavors, fa falta un medicament més, per la
qual cosa és necessari que sigui..., és obvi que serà més car, és
una qüestió també de números: 2 medicaments, 3 medicaments,
al final és més car.

També s'ha parlat de resistències. És cert que es poden
produir resistències, però es produirien resistències si el
procediment previ d'analitzar si ha tengut VIH o no, en té,
perquè la resistència la genera un virus, si una persona no està
infectada, no pot contreure el virus.

Com li he dit, Sra. Pons, donarem suport a la proposta al
primer punt, si no m’abstindria del primer punt, perquè no
correspon al reial decret. I al segon punt li votaríem a favor. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa demanaria
als grups proposants si volen aquesta suspensió. Seguim.

Idò té cinc minuts, Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Moltíssimes gràcies pel suport a aquesta iniciativa que avui ha
dut a la Comissió de Salut el Grup Parlamentari El Pi. 

Nosaltres entenem, entre altres coses, que aquest tractament
ha d'estar vigilat, que necessita un tractament, una analítica,
diferents proves, el frotis bucal, vaginal, anal, que precisa de
formació, que tot això ho podem entendre perfectament, però
nosaltres creiem en la màxima que diu que la sanitat s’ha
d’acostar a la ciutadania i no a l'inrevés, i que l’hem de fer
fàcil. Què l'Atenció Primària està saturada? Sí. Què els
professionals moltes vegades no estan avesats a fer aquest tipus
de tractament? També, però es pot fer formació i es pot fer que
això arribi a bon port. 

Vull dir a la Sra. Irene Triay que..., -perdó, que m'he
equivocat- Irantzu Fernández, és que tenen uns noms molt
originals, vull dir-li que m'han agradat molt les reflexions que
ha fet i que estam absolutament d'acord amb això que vostè diu,
és vera, els protocols i les normes vénen de Madrid, és vera
també que les transferències, o les competències en salut estan
transferides a aquesta comunitat fa molts d'anys, així que
acceptarem perfectament aquesta esmena que vostès plantegen. 

El que passa també és que no ens hem d'oblidar d'aquesta
qüestió i no deixar en mans de l'Estat el fet de donar masseta,
perquè aquests estudis es facin, s'acabin i que si aquests
protocols s’han de canviar, es pugui fer. 

El tema d'Eivissa, nosaltres ja vàrem llegir ahir que s'havia
presentat també la implantació d'aquesta medicació PrEP o
d’aquest tractament. No li diré perquè no som bona nina i no

 



SALUT / Núm. 87 / 8 de juny de 2022 1543

vull ser malpensada, que, què oportuns, que ahir es presentàs
quan avui venia aquesta iniciativa aquí; supòs que no, que no
els llevam la son, però estic contenta que vostès s'hagin avançat
24 hores a la presentació d'una petició que avui fa el Grup
Parlamentari El Pi. 

També m'ha agradat la reflexió que ha fet sobre que la PrEP
no és preventiva de tot, així és, és preventiva del VIH, i això no
s’ha de perdre de vista; però jo crec que les persones ho sabem,
o ho hauríem de saber i, en qualsevol cas, la prevenció sempre,
en qualsevol matèria, és la millor de les receptes. 

El Sr. Ferrà, és vera, vostès varen començar amb aquesta
lluita, públicament almanco, parlamentàriament, amb
iniciatives que tenen a veure amb aquesta arribada de PrEP a la
nostra comunitat autònoma, però creiem que ha arribat el
moment de fer una passa endavant i, com deia, que arribi a
l'Atenció Primària.

A la Sra. Borrás, nosaltres comprenem perfectament el seu
raonament, comprenen també que vostè pertany al col·lectiu de
professionals sanitaris i que això plantejaria, el fet que arribi
aquest tractament PrEP a l'Atenció Primària, planteja un doble
esforç per a aquests professionals i que en moltes ocasions, a
més a més, no és fàcil, o sigui, això no és una pastilla que et
donen com qui te recepta un Ibuprofeno, sinó que això mereix,
com hem dit al principi i a l’exposició de motius, ha de fer una
sèrie de proves prèvies perquè això arribi a ser així. Així que,
gràcies per la seva explicació també. 

I al Sr. Gómez, agraesc la seva bona voluntat, vull dir que
no acceptarem, en qualsevol cas, l’esmena del Partit Popular,
per coses òbvies, perquè vostè, com bé ha dit, quan començam
a dir “possibilitat d'estudiar”, ens allargam en el temps i això no
arriba a ser una realitat mai. Per tant, creiem que és millor que
els estudis que ja es fan s'acabin i que es pugui arribar ja a
aquesta realitat que avui demanam a aquesta iniciativa. 

Estic d'acord amb el que ha dit la diputada portaveu de
VOX, que no s'ha d'estigmatitzar; de cap manera no hem volgut
estigmatitzar, però és vera que hi ha població de risc. No ens ho
inventam nosaltres, hi ha una població de risc, així com hi ha
persones que són població de risc d'agafar la grip a partir dels
65 anys i es vacunen, hi ha una població de risc i no és un
estigma, és un fet si miram les estadístiques, i és així. A més, la
proposta quasi sempre ha vengut de part d'aquest col·lectiu.
Però entenem això, nosaltres estam d'acord que no volem
estigmatitzar, ni molt manco, ben el contrari. 

I al Sr. Sanz, que diu que m'oblit de vostè, avui no me’n
oblit, sé que vostè ha fet molta feina també per aquesta qüestió
a Eivissa i Formentera, i estam d'acord que, bé, que això ha de
ser així. 

Així que gràcies a tots pel suport. Gràcies en nom també
dels representants del col·lectiu LGTBI al nostre partit i, bé, ja
està. 

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Així entén la presidència, que
accepta vostè l’esmena presentada pel Partit Socialista, Unides
Podem i MÉS, la 4974/22, i es manté el punt segon.

I com que en el debat ha semblat que hi havia unanimitat,
es pot donar per aprovada? Sí? Doncs, moltes gràcies.

Queda així, aprovada, amb la incorporació de l’esmena
4974/22.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3514/22, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a gratuïtat del
servei de televisió i connexió a internet per als pacients que
hagin de ser hospitalitzats en els hospitals públics de les
Illes Balears.

En conseqüència, passam al debat de la Proposició no de
llei RGE núm. 3514/22, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a la gratuïtat del servei de televisió i connexió
a internet per als pacients que hagin de ser hospitalitzats en els
hospitals públics de les Illes Balears.

Per a la seva defensa té la paraula, pel Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Borrás, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies Bé, és una iniciativa que és curta. Un ingrés
hospitalari representa sempre una pèrdua de poder adquisitiu
important per a la persona que el pateix i s’hi afegeix un
component de malestar, les persones que estan ingressades
passen la major part del dia totes soles i moltes vegades, tant la
connexió a internet, com el fet que puguin mirar la televisió, els
distreu prou del seu patiment.

Llavors, el que plantejam és sobretot la gratuïtat de la
televisió, perquè entenem que les persones que tenen..., que la
wifi la gran majoria de vegades és gratuïta, però la televisió els
costa molt. Per tant, presentam aquesta iniciativa.

Respecte de les esmenes que ens han presentat, acceptarem
fins “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a impulsar les condicions necessàries i gratuïtes
per poder desenvolupar la cultura d’humanització als centres
hospitalaris quant a espais d’accessibilitat i circuïts per fer
l’estada del pacient més humana i confortable”. Fins aquí
l’acceptam, però el següent punt, el següent paràgraf no
l’acceptarem, o acceptaríem només això com a una esmena
d’addició.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Borrás. S’ha presentat l'esmena RGE
núm. 4984/22 i, per a la seva defensa té la paraula, pel Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Triay, per un temps de cinc
minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202203514
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204984
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202204984
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LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, president, bona tarda diputats i diputades. Avui
presentam aquesta esmena, perquè estam d'acord que s'ha de
millorar l'accessibilitat de la connexió a internet i el servei de
televisió en els hospitals públics de les Illes Balears de manera
gratuïta, però creiem que no només ens hem de quedar amb
això, hem de potenciar la cultura d’humanització en els centres
hospitalaris i les accions per dur a terme això estan establertes
en el Pla d’humanització.

Quan parlam d’humanitzar els hospitals fem referència a
millorar tots aquells aspectes que estan relacionats amb el
benestar, tant dels pacients, com de les famílies, com dels
professionals que treballen allà. I és que humanitzar és molt
més que pintar una paret, que, tot i així, representa molt, és
donar resposta a totes i cadascuna de les necessitats d'aquesta
comunitat: necessitat d'una cuina individualitzada,
d'informació, de suport emocional, necessitat de sentir-se
escoltat, de ser considerat en la presa de decisions, necessitat
de sentir-se còmode en un entorn agradable. I és que en
aquestes illes tenim diversos centres hospitalaris que duen a
terme moltes accions. 

En aquest sentit, els en puc explicar unes quantes, que no
estan establertes a tots els centres hospitalaris, però sí a alguns
i que es potencien i fomenten a altres centres, com pot ser una
biblioteca lliure, on tu pots deixar un llibre i agafar-ne un altre
sense cap cost; la humanització dels BOX de la UCI; projecte
cinema a la unitat de pediatria; concerts de Nadal; visites de les
mascotes a pacients ingressats; projectes pell amb pell amb les
àrees programes; Sonrisa Médica; l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera disposa de canal gratuït infantils; programa
t’Acompanyam, orientat a les persones que tenen risc de
soledat no desitjada i que després segueix amb el programa
Seguim, cuida’t; també el programa Dorm bé, que ajuda als
pacients que estan ingressats i que tenen problemes de descans.

Si ens centram en els programes més especialitats per al
personal laboral dels hospitals, tenim el programa Esquena, per
exemple, que és un servei de rehabilitació que s’imparteix en
sessions d’exercicis i estiraments. I quant a pacients crònics,
podríem trobar consultes i grups d’ajuda dels pacients
ostomitzats; Relata i comparteix, que aquest projecte pretén
facilitar a les persones que, de manera anònima, expressin i
alliberin emocions, a través de relats escrits. I podria seguir,
però hi ha una llarga llista.

Per tant, nosaltres creiem que no hem de centrar només
aquesta iniciativa en el foment de la televisió i els dispositius
mòbils, perquè una connexió a internet ens dona un ús d'un
dispositiu mòbil, d’un dispositiu tecnològic, i és per això que
volíem fer incís en la necessitat d’humanitzar els centres
hospitalaris.

Res més. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Triay. També té la paraula, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. La humanització de l'atenció sanitària és
un repte i és un camí que s'ha posat en marxa per part dels
diferents professionals dels nostres centres.

La veritat és que d'aquell enfocament centrat únicament i
exclusivament en el biològic, en la patologia, s’ha començat a
fer tota una atenció més centrada en la part psicològica i
social/relacional. Tenim programes, actualment, de cures
intensives a portes obertes; tenim programes a pediatria amb el
mètode Cangur; tenim programes on s’incorpora la música a
l'atenció sanitària, de petits i grans, com, per exemple, Sonrisa
Médica; tenim tota una sèrie de qüestions, però també queden
molts de reptes per endavant. 

I aquesta iniciativa que presenta avui el Partit Popular ens
dona peu a parlar, no només de la humanització, sinó també de
l'externalització de diferents serveis. Com no estar d'acord amb
el fet que l'accés a la wifi o a la televisió sigui gratuïta per a
tothom, de manera que l’oci també ens alleuja aquella situació
de sofriment, d'ansietat o de soledat que es pugui viure a un
moment determinat, tant els pacients com les seves famílies.

Dit això, la gratuïtat i l’impuls a la utilització de la televisió
i de la wifi hauria de venir sempre acompanyada del respecte
i d’una regulació per afavorir els descans, perquè no tothom
que està a una habitació compartida o que està a una sala
d'espera, compartint la wifi, té perquè sentir els vídeos que veu
una altra persona, o un pacient potser que l’acabin d'operar o
que passi per una situació on aquests renous el puguin
incomodar, i no té perquè haver de patir aquesta situació. En
aquest sentit, nosaltres reclamaríem sempre una regulació clara
i contundent on es pugui afavorir l’oci però, també, sempre
respectar el descans, perquè qualsevol persona que està malalta,
lògicament, ha de poder descansar i recuperar-se del procés que
viu.

Nosaltres hem presentat aquesta esmena conjunta -amb el
PSIB i amb MÉS per Mallorca- en relació amb els programes
d’humanització, perquè entenem que no només és la televisió
i la wifi, sinó que s'ha d'anar molt més enllà, per exemple, a les
plantes de pediatria -segur que ho coneixen- tenim que estan
totes decorades en els hospitals públics, estan pintades amb
diferents motius, amb diferents elements, per fer més agradable
l'estada. Llavors, ja des de Son Dureta hi havia la biblioteca
dels pacients, apropar la lectura als pacients i a les seves
famílies també pot ser interessant. En definitiva, no ens
centraríem només en la wifi i en la televisió, sinó que pensam
que hi ha altres elements que es poden incorporar que
millorarien l'atenció i les cures que reben aquelles persones que
venen a la sanitat pública, hi ha camí per recórrer, però pensam
que també s'han de posar en valor tots aquells esforços que es
fan a la nostra sanitat.

Esperem que puguem progressar amb aquesta esmena i
atentes al debat.

Gràcies.

 



SALUT / Núm. 87 / 8 de juny de 2022 1545

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martín. També, per a la defensa
d'aquesta esmena, té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sr. President. No m'estendré gaire, perquè
els meus companys ja han defensat l'esmena, però sí que vull
agafar el testimoni de la meva predecessora per seguir amb una
qüestió que hem comentat fora micròfons, que és la necessitat
de posar la paraula “humanitzar” en tot aquest procediment.
Perquè, efectivament, no tots els centres hospitalaris -i per
ventura m'equivoc, perquè jo sí que sóc una persona que no ve
d'aquest sector- no tenen unes normes de convivència clares
dins les habitacions. Jo he tengut casos personals -molts,
segurament, també- de pacients o que han tengut una operació
i que, al segon o al tercer dia tenen encara molt de mal, i amb
la persona que conviuen dins l'habitació, a les dotze, a la una,
a les dues segueixen amb la televisió encesa, amb renou, amb
llum, etc., i els serveis de l'hospital, la resposta -d’això ja fa
estona-, la resposta ha estat que no hi poden fer res.

Per tant, és imprescindible que aquestes normes de
convivència s’incorporin a tots els centres hospitalaris, de la
mateixa manera que el dret a poder tenir un accés a internet
lliure i a una televisió, també s’incorporin, perquè és
imprescindible, primer de tot, per als pacients i, després, també
per als familiars que l'acompanyen, però sobretot quan són
persones que l'endemà s'han d’incorporar a una vida laboral, o
és gent major, etc. Per tant, crec que en això també es tracta
d’humanitzar, d’empatitzar, d’aquestes normes de convivència
que hi ha d’haver en els centres de salut.

Jo crec que amb aquesta  norma hi estarem d'acord, creiem
que és un bon recurs per als pacients, sobretot per als pacients
de llarga durada, com també ho va ser en el seu moment la
gratuïtat de l’aparcament -en aquest cas, de Son Espases-
perquè, evidentment, el dispendi de les persones que havien
d’estar molts de dies hospitalitzades i els seus familiars, era
elevat.

Per tant, des de MÉS per Mallorca donam suport a aquesta
filosofia, a la idea d'aquesta proposició no de llei, i esperam a
veure com queda redactada ara la part de l'esmena, perquè crec
que la ponent ha dit que acceptaria una part i no ho sé..., ara
mirarem exactament com queda la cosa i decidirem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per
un temps de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Jo he hagut de llegir dues vegades el
títol de la seva iniciativa, Sra. Borrás, gratuïtat del servei de
televisió i connexió a internet per als pacients que hagin de ser

hospitalitzats a un hospital públic de les Illes Balears. I això és
el que vostè demana, i ho diu en el títol i ho diu a la proposta
molt concreta, i m'he perdut un poc. 

I jo no sé si qui ha d'explicar un poc més l’esmena són els
tres grups proposants, perquè aquí el que diuen vostès és, -i hi
estic totalment d'acord i, evidentment, les explicacions que
vostès han desenvolupat de les polítiques i els programes i
serveis que es duen a terme, en el sistema públic de salut dels
nostres hospitals, en tema d’humanització i en els centres, etc.,
des de diferents unitats-, molt bé, però aquí vostès diuen: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de Illes Balears
a impulsar les condicions necessàries i gratuïtes per poder
desenvolupar la cultura...”, pu-pum, pu-pum, pu-pum, “i per fer
estades, precisament”..., tal i tal, i diu “entre les accions” -se
suposa que les accions són el tema d'internet i el tema de
televisió- “insta la millora de l’accessibilitat, necessària i
gratuïta”.

Per tant, jo no sé si vostès realment estaran d'acord amb la
proposta concreta que sigui gratuïta la televisió i internet, és el
que em falta saber de vostès. Per tant, si donaran suport o no
donaran suport, és que no m'ha quedat gaire clar, m'he embullat
un poc amb tot aquest itinerari d'humanització que s'ha fet, que
el coneixem, entre altres coses, i que, a més a més, compartim
i tal volta s'ha de millorar, perquè per ventura encara queden
fites per assolir a diferents centres hospitalaris. Però aquí es
demana que sigui gratuït i sigui la televisió i la connexió a
internet.

La connexió a internet als centres hospitalaris normalment
sol ser a través de... directament d’un itinerari al mateix
hospital on quedes enregistrat, per tant queden enregistrades la
persona i l'usuari -pots tenir un compte pirata o el que sigui-
però queda enregistrat supòs que el número d'habitació i
almanco el correu electrònic.

I pel que fa a l’excusa que sigui que la gent incompleix les
normes de i no hi ha descans, escolti, és un protocol intern,
evidentment, de cada centre hospitalari, que n’hi ha. Què sigui
millorable? Això sí que tal vegada s'ha de millorar, que hi
pugui haver l'actuació directa, per part del responsable de
guàrdia d’aquell moment, que digui, escolti, hi ha renou, es
tanca. Però això no té res a veure amb què sigui gratuït o no, o
s’impedeixi ser accessible.

Què és evident que hi ha gent que es pot pagar la televisió?
Sí. Que hi ha gent que no se la pot pagar, i menys en la situació
en què ens trobam? Evident. Per tant, garantim-ho als que
realment no ho poden fer. I jo no sé quina fórmula pot ser, a
través d'una declaració de la renda o directament anivellar un
servei, que no té gent, que no s'ho pot permetre, i que, per tant,
ho pugui tenir, i, per tant, sigui accessible i sigui, a més, gratuït.

O nosaltres entenem així que és la filosofia que vostès
plantegen. I si és així la filosofia que vostès plantegen, segons
l'exposició que ha fet, nosaltres li donarem suport, Sra. Borrás,
a la iniciativa aquí plantejada.

I, evidentment, podem fer una reflexió, entre altres coses,
no és a aquesta proposició no de llei, però tampoc no és a les
seves esmenes, que sigui garantir el descans, que els protocols
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es millorin i, evidentment, que quan no s’acompleixen unes
normes mínimes d'humanització, de convivència, de
tranquil·litat, del que pugui ser, dels conceptes que pertoquin,
es prengui la mesura, i per això s'insta la Conselleria de Salut
i el Servei de Salut.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares té la paraula la Sra. Ribas, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. El hecho de estar ingresado en un
hospital no es algo agradable, no es algo que nadie quiere
hacer, y lo que sí que es cierto, para los que hemos estado
alguna vez ingresados en un hospital, es que las horas se pasan
muy despacio, es muy aburrido. Yo, particularmente siempre,
siempre, he cogido el servicio de televisión porque es la forma
que se te hace más ameno que se pasen las horas. Claro, no
todo el mundo puede pagarse este servicio de televisión, la
gente..., hay gente que lo pasa mal, que no tienen posibilidades,
y, desde luego, el coste que supone para la administración
pública ofrecer este servicio de televisión es ridículo al lado del
coste que es el del hospital en sí y el del tratamiento en sí. 

Por tanto, no veo ninguna explicación para que hoy,
todavía, no se esté dando una televisión de forma gratuita en
los hospitales públicos. Lo entiendo en los privados, porque al
final un hospital privado se tiene que sostener con los ingresos
que tiene, pero en un público, que se sostiene con los
presupuestos públicos, además, uno de los presupuestos más
altos de la historia, el más alto de la historia de la comunidad
autónoma, con 2.000 millones de euros, la tercera parte del
presupuesto de la comunidad, bueno, me parece, no sé, no le
veo ninguna explicación.

Cualquiera que sea un poco malpensado, podría decir,
bueno, pues ¿qué pasa que ponemos trabas para que la gente
esté más incómoda en la pública y se vaya a la privada? ¿Qué
es que les sobra gente? Porque es que a veces parece esto, no
digo que sea cierto, pero a veces puede parecerlo..., listas de
espera quilométricas, compartiendo habitaciones cuando a lo
mejor hay otras que están vacías y que se cierran..., y si no hay
sitio pues que se comparta, pero si hay habitaciones ¿por qué
las cierras?, permite que la gente no comparta, ¿no?, no te doy
televisión, no te pongo wifi, entonces...

En fin, yo estoy de acuerdo con esta iniciativa.

Y sí que es verdad que la enmienda, que está bien, que se
tiene que humanizar y todo eso, pero al poner la conexión con
mayúsculas, yo imagino que aquí hay un punto y seguido y,
entonces, al ser una frase distinta...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -ah, pues esta ele tendría que ser minúscula, entonces, es un
fallo de redacción-, vale; si es una coma, entonces entiendo que

es una subordinada de la frase principal y entonces entraríamos
en que sea gratuito; si fuera un punto y seguido, entonces ya no.

Bueno, pues si es así, pues la enmienda me parece bien, no
sé, quedaría a la espera de lo que diga la ponente, a ver cómo
queda redactado. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Muchas gracias, Sra. Ribas. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Pons, per un
temps de cinc minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Vull dir tan
sols que nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa. Farem
nostres les paraules de FACUA que diu que l'accés a la
televisió i a la wifi a la sanitat pública no ha de ser un negoci,
sinó un servei, sense cost afegit per al pacient, i amb aquestes
paraules ens quedam. 

Si accepta l'esmena, també ens anirà bé. Si la separa -com
crec que ha dit- per la meitat i fa dos punts, també ens va bé,
així que la nostra resposta és sí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Sanz, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, respecte del tema de la proposta
que presenta la Sra. Borrás, li he de donar l'enhorabona perquè
pens que és una molt bona proposta pensar en la humanització
dels pacients, tal i com diu a la part de l'exposició de motius,
així com també després a l'esmena que li han presentat, i que ha
dit que n’acceptaria una part, també és cert que és una bona
forma de fer-ho. 

Quan ha fet -la Sra. Triay- una exposició sobre mesures, la
veritat és que m'agradaria ressaltar les que es fan a l'Àrea de
Salut d'Eivissa i Formentera, perquè és que són pioners en la
humanització de pacients, amb Dogspital, que no s'ha dit el
nom, però Dogspital ha rebut premis d'humanització a tota
Espanya, l’apropar, els que tenim mascotes, sabem què és, quan
estàs ingressat -com ha dit la Sra. Ribas-, que és cert que és
molt incòmode i que puguin dur-te la teva mascota en uns
termes condicionats, la veritat és que canvia molt la percepció
del pacient, s'ha estudiat també que l'evolució del pacient és
molt bona.

I, des d'aquí, en la Cambra parlamentària, m'agradaria fer un
reconeixement, crec que és just, a la Dra. Paz Merino, que es
jubila aquest mes, i és la impulsora de la Unitat de Seguretat
del Pacient d'Eivissa i Formentera, i que ha fet una gran tasca,
no només per a Eivissa i Formentera, sinó ja per a la resta
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d'illes per a aquestes tasques que es desenvolupen: els Premis
Humana, Hospital de Vida, Plantagrama, dur música als
hospitals, jo, a més, vaig tenir la sort de poder participar, tocant
el violí a pacients, i la cara que li canvia a un pacient, veure
com deixes l'habitació..., ni televisió ni res, a Formentera, per
sort no hi ha pagament a la televisió, però sí que és cert que
veure com al pacient li canviava la cara, quan sentia la música,
en un concert, la seva evolució era..., a més, era un pacient amb
ELA -l’evolució sabem quina era- i va ser molt bona. 

Però també és cert que m'agradaria que els grups que
proposen, que plantegen, que la suporten..., crec que tots estam
dient que suportem aquesta proposta, que si tenen representació
a altres cambres autonòmiques o les que tenen competències en
sanitat, traslladassin aquesta qüestió, perquè podem parlar que
només els hospitals de Castella i Lleó, amb nou províncies,
tenen televisió gratuïta, o podem parlar que a Madrid només la
donen gratuïta quan tenen COVID; llavors, està bé la proposta
-li dic que hi estic molt d'acord- però esper que a les comunitats
a les quals governen..., a Múrcia també és una comunitat en la
qual s'ha llevat la gratuïtat i es dona només a pacients de
COVID, i ara, en campanya electoral, justament, és quan es
proposa per a Andalusia, en campanya electoral, és curiós que
sigui en aquest moment.

Llavors, ja que la proposta és bona, que s’expandeixi a
nivell estatal, perquè és necessari i just que els pacients de totes
les comunitats no sofreixin aquesta discriminació de la qual
parlam, i des de Formentera moltes vegades ho diem, tampoc
sigui a nivell estatal.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Procedeix ara la suspensió per un
temps de deu minuts. És necessari? No? Idò si no és necessari,
passaríem al torn de cinc minuts de la proposant, la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ: 

Gràcies, president. Bé, conec perfectament la iniciativa a
Eivissa de l'Hospital de Can Misses, a la de Formentera no la
conec, però la de Can Misses la veritat és que és meravellós
que els malalts puguin veure les seves mascotes i que puguin
sentir concerts, perquè és vera que fan molt bona labor i els
malalts està ben comprovat que es curen abans.

Bé, respecte de l’esmena, ens sembla bé la primera part -
com els he dit-, nosaltres, des del Partit Popular, estam
totalment a favor de la humanització, de fet, vàrem fer una
esmena als pressuposts de la comunitat autònoma en aquest
sentit, perquè es fes un pla i s'impulsàs un pla d'humanització,
i varen ser de les poques esmenes que se’ns varen acceptar. Per
tant, estam totalment a favor de la humanització.

Tant és així, que vull que quedi ben separat aquest primer
punt, el punt d’“impulsar les condicions” fins a la coma, i la
subordinada -com ha dit la Sra. Ribas-, que quedi a part, com
el punt que hem posat nosaltres. Seria una PNL que tendria dos
punts: el primer seria “instar a impulsar les condicions
necessàries i gratuïtes per poder desenvolupar la cultura de la

humanització”; i, el segon, seria això de la gratuïtat de la
televisió i la connexió a internet. 

Si és així, ho acceptam, si no, ens quedarem amb el punt
que hem posat nosaltres. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Borrás. Per tant, passam a votació....

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Si la podem veure escrita, per tenir-ho clar, cap problema.
Com que l’han de passar al lletrat...

EL SR. PRESIDENT:

Idò fem un recés de dos minuts. Gràcies.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Seguim. Així, una vegada acordat amb els grups, quedarà
de la manera següent: el punt 1 seria l'esmena que accepta el
Partit Popular, com a proposant d’aquesta iniciativa, fins a la
paraula “confortable”, “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a impulsar les condicions
necessàries i gratuïtes per poder desenvolupar la cultura
d'humanització als centres hospitalaris, adequant espais,
accessibilitat i circuits, per fer l'estada dels pacients més
humana i confortable”.

I, després, el segon punt, seria íntegre el que havia presentat
el Partit Popular: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a garantir la gratuïtat del servei de
televisió i connexió a internet per als pacients que hagin de ser
hospitalitzats als hospitals públics de les Illes Balears”.

Entenem que hi ha acord, no fa falta votació. Per tant, es
dona per aprovada per unanimitat.

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