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Compareixença del degà de la Facultat de Medicina de
la Universitat de les Illes Balears, Sr. Miquel Àngel Roca i
Bennàssar, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm.
4069/22, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Popular, Ciudadanos,
VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i
Mixt, per fer un balanç de la seva implantació a les Illes
nostres illes amb motiu de la primera promoció d'estudiants
de grau de medicina a la Universitat de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l'ordre del dia d'avui relatiu a la
compareixença RGE núm. 4069/22, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca,
Popular, Ciutadans, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi
Proposta per les Illes i Mixt, que sol·licita la compareixença del
degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes
Balears, el Sr. Miquel Àngel Roca i Bennàssar, per fer balanç
de la seva implantació a les nostres illes amb motiu de la
primera promoció d'estudiants de grau de medicina a la
Universitat de les Illes Balears. 

El desenvolupament de la sessió s'ajustarà a les regles
establertes a la Resolució de la Presidència reguladora de les
compareixences previstes vistes als apartats 3r i 4t de l'article
46 del Reglament del Parlament. 

Assisteix a la sessió el Sr. Miquel Àngel Roca i Bennàssar,
degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes
Balears, acompanyat per la Sra. Francesca Garcias i Gomila,
secretària acadèmica, i també pel president delegat d'estudiants
de la Facultat de Medicina, Francisco Espín i Ureña.

Per tant, els donam la benvinguda avui aquí a aquest
parlament, també la seva casa, i donam la paraula al Sr. Miquel
Àngel Roca i Bennàssar per tal que faci la seva exposició oral, 
en un temps màxim de trenta minuts.

Moltes gràcies.

EL SR. DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Miquel
Àngel Roca i Bennàssar): 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies a tota la
comissió, a tots els diputats que formen aquesta comissió per la
compareixença i per haver-nos-hi convidat. Vull agrair, crec
que és obvi que em sembla una idea excel·lent venir aquí a
contar, ara que hem tret la primera promoció d'estudiants de
Medicina, i repassar-ho amb la institució del Parlament.

Hem preparat, juntament amb la doctora Garcias i amb la
resta de membres de l'equip deganat, una petita presentació,
que esper que sigui curta, però que almanco doni una idea
aproximada de com han estat aquests sis anys; com han estat
aquests sis anys i fins i tot al final crec que ens podem fins i tot
proposar alguns reptes de futur perquè llavors puguin ser
objecte de debat amb tots vostès, si els sembla bé. 

Bé, jo crec que ja ens hem oblidat dels inicis d'aquesta
facultat de Medicina, de les polèmiques prèvies, que ara

rememoràvem amb qualcú aquí, i que ja ens queden tan lluny,
no? De fet, la cronologia exacta comença el maig del 16 amb
la signatura del conveni entre el Govern, el Servei de Salut i la
Universitat. L'adscripció del nombre de places, de 60 el primer
curs -i aquest és un tema del qual llavors podem parlar,
m'agradaria parlar-ne-, de com vàrem obrir aquell mes el
període de preinscripció i vàrem tenir tot d'una, com vostès
poden veure, 1.400 peticions, una quantitat desorbitada ja el
primer any de peticions per a aquestes 60.  Es va començar la
instal·lació de l'equipament per part de la UIB i el setembre del
16 va començar la impartició del grau de Medicina. El 15
d'octubre, en concret, vàrem modificar lleugerament el conveni
regulador, però no té més rellevància. 

Tal vegada potser alguns dels més grans d'aquesta sala
recordaran aquestes imatges. Vostès saben que el primer curs
de Medicina es va fer durant tres anys, els anys 75, 76 i 77,
aquesta és la història anterior als estudis de Medicina. Aquí
tenen un..., jo diria, un curs passat, però una llarguíssima
història i potser qualcú es podrà reconèixer aquí, de persones
que ara mateix som metges, algun d'ells són aquí en aquest
moment. 

Per tant, des de la Universitat el que vàrem fer, com que no
hi havia una junta de facultat pròpiament dita, va ser crear una
comissió gestora amb representants de diverses especialitats
mèdiques, una comissió gestora que plantejàs com s'havia de
posar en marxa i si era necessari establir els primers canvis a un
pla d'estudis, que vostès saben que havia estat aprovat el 2010,
duia molts d'anys endarrerit; perquè des de 2010 que estava
aprovat el pla d'estudis i el 2016 que començam els estudis,
havien passat moltes coses i és evident que teníem un pla
d'estudis que en determinades coses ens agradava, però...

Un dels punts més complicats a medicina sempre és el que
s’anomena sala de dissecció, el lloc on els estudiants fan
pràctiques amb peces anatòmiques, amb cadàvers, però
sobretot amb peces anatòmiques i amb cadàvers, que és la sala
de dissecció, que és complicada de muntar. Queden molts pocs
anatomistes en el país. Quan hem anat a la Conferència de
Degans a demanar qualque anatomista per a la Universitat se
n'han rigut quasi de nosaltres i ens han dit totes les altres
facultats, anau a la cua, a la cua d'Europa. No hi ha
anatomistes, ara els metges es volen fer cardiòlegs,
endocrinòlegs o psiquiatres, com és el meu cas. Qualsevol cosa
menys fer d’anatomista, que abans les facultats de Medicina,
qualcuns de vostès ho hauran vist, aquelles imatges dels
cadàvers dins grans piscines de formol. Avui en dia això ha
canviat molt per raons de seguretat, etc. 

Vàrem establir per posar en marxa aquesta sala de
dissecció, que era un punt molt complicat de la facultat, un
conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona, pel qual 
cada mes ve durant quatre a cinc dies aquí qui és el darrer
catedràtic d’anatomia, crec jo, en el sentit canònic del terme,
que ve aquí i que ens ha ajudat a muntar aquestes peces.
Nosaltres no tenim aquí -ho podríem establir amb les lleis, amb
la legislació que hi ha, però potser és un tema del qual també
podem parlar amb vostès després-, no tenim aquí una llei
autonòmica de donació de cossos, i  això que quasi cada mes a
la Facultat de Medicina ens telefona qualcú, moltes vegades
estrangers, perquè volen donar el cos a la facultat. Clar, no
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tenim un espai físic per acceptar una donació de cossos,
hauríem d'establir un conveni amb l'Institut Anatòmic Forense,
etc. La solució va ser que des de Barcelona ens envien totes les
peces anatòmiques que hem de menester, mitjançant aquest
conveni. El cost és baixíssim, perquè ens remeten les peces que
s'han de menester a començament de curs des d'allà, que ja
estan prèviament treballades i disseccionades. 

Hem posat en marxa durant aquest temps, també, un centre
de simulació. Crec que vostè, quan varen..., qualcun de vostès
que varen venir, crec que la majoria que varen poder venir a la
visita ho han vist, mitjançant un conveni també amb Son
Espases, amb l’hospital. Avui en dia la simulació a Medicina és
quasi quasi diria jo que cabdal a la formació. Si a  qualcú de
nosaltres ens han de fer una punció lumbar, convé que abans
s’hagi practicat una tecnologia la més aproximada que sigui
centenars de vegades, si és possible, i que llavors per primera
vegada comenci a fer-ho amb un pacient. Els centres de
simulació avui en dia són costosos. Ho hem pogut fer
mitjançant  aquest conveni -insistesc- a mitges perquè l’hospital
ho utilitza també per a formació de metges residents i de
metges adjunts i per practicar entre ells. El centre de simulació
avui en dia ja està pràcticament inherent sempre a una facultat
de Medicina. 

Tenim l'aprovació de l’ANECA, va ser inicialment de 60
per curs. Això també m'agradaria comentar-ho. Ara tenim 360
estudiants. És a dir, tenim permanentment 360 estudiants.
Rebem cada any per les dues o tres places que tenim de baixes
-sempre hi ha una o dues baixes anuals-, rebem més de 50
peticions de trasllat d'altres universitats cap aquí, al marge de
les d'entrada.

Els volia comentar alguns aspectes de professorat, de
com..., la dificultat de mantenir professorat a Medicina i que
nosaltres hem hagut de recórrer a la figura fonamentalment de
professors associats, sobretot a places vinculades als hospitals
públics, com hi ha unes notes de tall que van augmentant cada
any i que es van convertint en un problema, un problema
important, i llavors com posam en marxa també un programa de
doctorat. 

Com veuen, la nota de tall ha anat augmentant
progressivament, per entrar ja en detalls i que puguem llavors
establir els comentaris que vostès vulguin. No he duit la nota de
tall d'enguany perquè s’estan tancant encara una o dues places,
però és una mica..., estam quasi 12,90. Hem tornat a pujar una
mica. Vostès saben que les notes universitaris ara es fan amb un
barem de 0 a 14, la qual cosa vol dir que aquesta nota és de 0
a 10, que és el que potser estam acostumat nosaltres. La
doctora García és més matemàtica que jo. Això seria a l'escala
de 0 a 10 un 9,3-9,4. Vull dir, són estudiants que necessiten una
nota de tall molt alta. Això dificulta molt l'accés. I també
podem comentar llavors al final alguna cosa respecte de les
notes de tall. 

Les sol·licituds de places han fet una mica de dent de serra,
però podem dir que també han augmentat. Fins a l'any passat
n'hi havia 1.900 i enguany n'hi ha hagudes 2.080 o 2.090. És a
dir, que per a les 60 és cert que molts d'aquests estudiants són
els estudiants que tenen molt bona nota i que apliquen -com
diuen ells- a quasi totes les facultats de l’Estat que poden,

perquè allà on els puguin donar una plaça a l’hospital públic
l’agafen tot d’una si està prop de casa seva o ... hi molts
d’estudiants, vostès saben també, que no volen estar a casa
seva, el que volen és canviar de comunitat autònoma. Ho tenim
aquí, però ho tenim d’altres. Nosaltres tenim estudiants de
Madrid i de Barcelona que podrien haver estudiat a
l’Autònoma de Barcelona o a l’Autònoma de Madrid i
s’estimen més venir aquí, s’estimen més venir aquí perquè
volen fugir de casa seva, no perquè la facultat nostra tengui...,
en canvi perquè  Mallorca és un lloc extraordinàriament
atractiu en aquest sentit per venir.

La procedència dels estudiants que tenim ara és..., he posat
60 i és 59,41  exactament. És a dir, el 59% dels 360 estudiants
que tenim són d'aquí, són de la nostra comunitat, i el 40% són
de fora. Si veieu de fora corresponen una mica amb els
paràmetres de població general, és a dir, d’on més n'hi ha és
d'Andalusia, Comunitat Valenciana, perdó, etc., n'hi ha de
Múrcia, n'hi ha de Madrid, n'hi ha de Catalunya, Castella-Lleó,
tenim molta gent de València també, etc. 

Les àrees de salut a les universitats ara són absolutament
femenines, estan feminitzades. Com veuen nosaltres tenim el
70% de dones i el 30% d’homes, fins i tot puja una miqueta,
crec que enguany serà 71-72, bé, són variacions molt, molt
mínimes. En canvi, com veuen, el professorat, el professorat
fonamentalment metge, són més metges que metgesses, encara
en una proporció de 60-40, però bé, ens començam a acostar a
una petita..., a balancejar una mica millor que en els anys
anteriors.

Nosaltres hem anat traient places de professor durant tots
aquests anys. Els dos primers cursos, sobretot, on hi havia
professorat de la Universitat, estable de la Universitat a les
assignatures més bàsiques -parl, per exemple, de bioquímica,
biologia cel·lular i histologia, etc.-, eren catedràtics i titulars de
la Universitat. Llavors, quan hem passat a les disciplines més
clíniques hem hagut de treure, utilitzar fonamentalment la plaça
de professor associat. I en el darrer curs, el sisè curs, plaça del
que és professor associat que s’anomena vinculat, que vol dir
que està vinculat a un centre hospitalari del sistema públic,
perquè a  aquestes altres places es pot presentar qualsevol
professional que reuneixi les condicions, si és una plaça de
pediatria doncs que sigui pediatre, però de qualsevol centre.
Mentre que per a sisè curs, com que els estudiants van, per
conveni, als hospitals públics, necessitam vincular aquestes
places als hospitals públics, perquè si no, podria treure la plaça
un metge que fes feina a una clínica privada i nosaltres no
podem enviar els estudiants a rotar per aquesta clínica, no
podem ni volem perquè som una universitat pública i a això ens
hem d'atendre.

Com veuen, aquests han estat els primers anys molt, molt
pocs, perquè cursos més bàsics, més bàsics. Quan deim bàsic
vol dir de formació que no és clínica específicament. A partir
del tercer ja la formació és clínica. Vostès saben que aquest
grau és l'únic que té una durada de sis anys a la nostra
universitat, és a dir, la resta de graus tenen una durada de
quatre, fonamentalment d'anys pràcticament tots. Llavors, el
sisè curs també saben que és un curs que nosaltres no el feim a
les aules sinó que el sisè curs els estudiants ja estan per
diferents hospitals i centres de salut, roten, urgències, 061, etc.,
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ja no trepitgen l'aula, per dir-ho així, ja no ocupen ni tan sols
espai. És per això que ens hem pogut acomodar amb aquest
nombre d'estudiants a unes instal·lacions que -recordin- no
estan en el campus sinó que estan dins l'Hospital Universitari
de Son Espases. De fet, les instal·lacions crec que ara mateix
entre el centre de simulació, la sala de dissecció i les aules
estam justets -diria jo- però tenim una situació ara mateix que
és bona. De  cara a ampliació de places, per exemple, ens
hauríem de plantejar a veure si això té una traducció directa o
no quant a espai. 

És ver que nosaltres hem volgut sempre, i ha estat molt
important i ens pareix que és així, que, malgrat l'hospital de
referència sigui l'Hospital Universitari Son Espases, volem que
hi participàs gent dels altres hospitals. Jo crec que això només
és una bona senyal que els altres hospitals, sobretot mirin la
quantitat de professors que hi ha de l'Hospital de Son Llàtzer,
a part dels d'Atenció Primària, que seria un altre circuit, dóna
una certa incidència que els altres hospitals són punters també
i que la Facultat de Medicina tots ens diuen que els ha ajudat
molt a intentar millorar, a fer tesis doctorals, a tenir projectes
de recerca, etc., per poder accedir a les places de professorat.
Crec que aquest punt dinamitzador dels hospitals i dels centres
de salut de la Facultat de Medicina no el teníem, per ventura,
en consideració a l’inici, i ara hem vist que és molt important. 

Com veuen aquesta és la distribució ara mateix.
Majoritàriament hi ha més professors de l'Hospital Son
Espases. Pensin vostès que hi ha serveis a aquesta comunitat
que només estan a l'Hospital de Son Espases. Tots els serveis
de cirurgia especialitzada, per exemple: cardíaca,
neurocirurgia, cirurgia pediàtrica, cirurgia vascular... tot això
només té un únic servei. Aleshores, és lògic que hi hagi més
gent de l'Hospital Son Espases perquè allà hi ha serveis que als
altres hospitals no existeixen. 

El centre de simulació que he comentat, això, per exemple,
és una simulació, és una partera simuladora en aquest sentit, si
val l'expressió, no?, una partera que simula parts. Si és un part
d’una determinada projecció i no es fan les maniobres
adequades, el nin no neix, és a dir, hi ha patiment fetal, estan
connectats a les..., són habitacions que es poden convertir i que
pràcticament poden passar a ser un quiròfan, un llit d’intensius
o un llit d'urgències. Vull dir que totes aquestes coses són el
sistema d'ensenyament que ara més s'ha posat en marxa i crec
que es pot veure en aquestes coses.

La sala de simulació està tota controlada per càmeres,
aleshores mentre un estudiant fa una cosa sobre un d’aquests
ninots d'alta tecnologia que, per exemple, des de l’habitació de
control els metges o l’examinador, si se l’avalua, li provoca un
infart, a l'estudiant el gravam a veure com es mou dins, com
actua, se’l pot corregir, se li pot dir llavors amb la gravació a
veure què no ha fet bé i què no ha fet malament. Perquè aquest
sistema d’ensenyament avui en dia de la medicina ja ofereix
unes garanties de formació, no a la nostra facultat, perdonau, no
faig propaganda d'aquests centres, és a dir, de tots els
ensenyaments de Medicina, crec que  afortunadament han
canviat molt i la simulació ..., per això deim que és molt
important el centre de simulació, perquè això permet un
feedback amb els estudiants i una contínua posada al dia de les

coses, que és molt important, perquè es pugui practicar amb
alta tecnologia sense haver de practicar amb pacients. 

Vostès saben, a més, que hi ha vigent una llei de protecció
a la intimitat del malalt que fa que no hi pugui haver més de
tres, quatre persones en formació dins un acte mèdic. I això és
ver. Jo record i qualcun del vosaltres que sou aquí també
recordareu com entràvem amb un metge dins una habitació d'un
hospital clínic a Barcelona i érem 30 estudiants que entràvem
a veure-li ..., a fer-li una exploració ... qualsevol, és igual,
qualsevol, i era molt incòmode per als pacients, fins i tot ho era
per a tu que eres estudiant que no t’agradaven aquestes
qüestions. Aleshores, això és ver, ara amb la simulació i amb
l’atomització aquesta que deia, per això necessitam molts de
professors, sempre deim nosaltres que un estudiant de Medicina
dins un quiròfan fa nosa, imaginau-vos quatre estudiants, no
podem entrar amb grups d’estudiants molt grossos, hem d'anar
a fer quasi quasi un tutor per estudiant voldria dir, no?, que és
una mica aquesta ràtio, a quasi cada especialitat arribes a
necessitar si vols fer una formació molt adequada, però per això
els centres de simulació t’eviten moltes de les qüestions que
puguin ser. 

Són imatges del centre de simulació, perquè es facin una
idea, es poden fer sutures, per exemple, amb materials concrets
que permeten, per exemple, practicar moltíssims la sutura. Hi
ha sutures que es poden fer per endoscòpia avui en dia, que és
un simulador d’endoscòpia també, que són molt útils per
activar la formació. Això -deia- és una punció, un aparell de
punció lumbar, per exemple, que comentava abans.

Paral·lelament s'ha produït a la Universitat, crec que això
també és molt important, un augment de tesis doctorals
llegides. Saben que el doctorat per aspirar a places de Medicina
dins la Universitat és un mèrit absolutament prevalent i és un
mèrit que es cotitza molt. Per tant, crec que aquesta cosa que
dèiem de la Facultat de Medicina d’aquests sis anys, com veim,
ha produït un augment jo diria que exponencial de les tesis
doctorals llegides dins Medicina. Això crec que és un altre bon
indicador que ha servit per augmentar la recerca dins la
comunitat. 

He repetit qualque vegada a qualque altre fòrum que
comença a haver-hi prou dades d'estudis ja molt rigorosos que
diuen que els hospitals i els centres de salut que, a més
d'assistència, fan docència universitària i fan recerca, fan millor
assistència. I això quasi quasi és de sentit comú, perquè si un,
a més d'atendre el pacient, ha d'ensenyar a un estudiant que té
devora, amb un estudiant que està molt al dia, que té molta
informació, ha d'estar ell també molt al dia i ha de tenir una
repercussió en l'assistència que cada vegada sembla més clara. 

Quins reptes tenim per davant? Una mica l'estabilització del
professorat en el sentit que comentàvem. Aquí hi ha una sèrie
de figures -per ventura la doctora Garcia llavors també ens pot
ajudar quan vostès facin les preguntes-, necessitam estabilitzar
el professorat. A la Facultat de Medicina perdem el professorat,
perquè els criteris d'acreditació de l’ANECA dels professors
que estan vinculats són els mateixos per a Medicina que, per
exemple, per a  Química, i el professor de Química està dins el
seu laboratori de la Universitat fent docència i fent recerca,
però en canvi el metge al mateix temps està fent vuit hores
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d'assistència o sis hores o set d’assistència. Exigir el mateix a
unes persones en aquest sentit és el que trobam i s'ha insistit
molt de temps a l’ANECA i s'ha insistit molt al ministeri i s'ha
insistit molt a totes les universitats i a la CRUE, que els criteris
s'haurien de rebaixar lleugerament, perquè ara sabem que és
molt difícil acreditar-se com a professor titular o catedràtic a la
Universitat, perquè els criteris són enormement restrictius. I
aquesta restricció fa que s’estiguin despoblant. Les universitats
han de tenir figures de professor associat, que no es un
professor estabilitzat, que és un professor que ha de renovar el
seu contracte anualment, que té un sou mínim, absolutament
minúscul, que no compensa absolutament la feina que fa. 

També tenim un altre..., dic algunes coses, no?, és dels
estudiants. Ara entrarem en un tema que llavors m'agradaria
comentar, que s'està discutint molt si Espanya és dels pocs
països on les universitats limiten l'accés a la Facultat de
Medicina per la nota de tall, sense fer cap altra prova concreta
d’habilitats, trets de personalitat, característiques d’aptituds
personals, etc. Pràcticament són pocs països a Europa que no
tenen ja aquesta prova. Llavors, si vostès volen, la podem
comentar.

Hem de veure com seran els futurs plans d'estudis. Ja no
serem nosaltres sinó els que venguin darrere nosaltres que ho
faran. 

Hem de veure aquestes pràctiques clíniques en els hospitals.
Només duim un any de pràctiques clíniques a hospitals i a
centres de salut i volem fer una avaluació molt acurada d'això,
perquè ens pareix que tenim molts d'aspectes a millorar, perquè
és complicat. Pensin vostès que feim feina en cinc hospitals, sis
hospitals pràcticament, perquè hi ha estudiants van a Eivissa i
a Menorca, i quasi 19 centres de salut i cadascun d'aquests
hospitals amb 15 o 20 serveis i amb una quantitat de gent molt
important que té repartits els estudiants de sisè curs. Això
requereix una cura molt, molt, molt especial.

Ho hem dit qualque vegada, es conta un acudit entre els
rectors d’universitat, que un matí es desperta amb molt mala
cara a una reunió que tenen i un li diu: “què fas?, has passat
mala nit?”, “he tengut la pitjor nit de la meva vida -contesta el
rector- he tengut el pitjor somni que podia tenir, he somiat que
en lloc d'una facultat de Medicina me’n posaven dues a la meva
universitat”. Ho dic perquè el grau de complexitat que tenen els
estudis de salut, tots en general, també passa una mica amb els
d’Infermeria, amb els de Fisioteràpia, però el de Medicina
especialment. 

Per tant, en el futur, què passarà? Hem d’intentar
estabilitzar el professorat. Hem de mirar que el professorat que
ara és professor associat i que ha començat aquest any a fer
docència es pugui acreditar per l’ANECA i pugui accedir a la
figura de titular o a la de catedràtic d'universitat. Per desgràcia
passarà temps perquè necessiten quasi tots ..., un requeriment
de l’ANECA qui hagi fet docència universitària, clar, si no han
fet docència universitària a qualque racó, resulta una mica
complicat ... fora d’aquí, resulta una mica complicat si no tenen
un parell d'anys. Per tant, necessiten un recorregut d'un parell
d'anys entre nosaltres. 

Les universitats catalanes han encetat això que deia jo abans
i que nosaltres també ens hauríem de plantejar, perquè nosaltres
detectam sempre un o dos estudiants a cada curs amb, diríem,
tal vegada característiques personals, amb trets de personalitat,
amb actituds personals que fan difícil que salvem determinades
especialitats de pràctica mèdica on hi hagi contacte metge-
pacient. 

Les universitats catalanes han estat les primeres a voler
posar en marxa una sèrie de proves que ..., fixin-se que ja fa
molts d'anys la Federació Mundial d’Educació Mèdica ho va
plantejar, ja parlam del 88, que s’hauria d’incloure alguna altra
cosa que no només la nota de tall. Si vostès veuen, hi ha gent
que fa proves cognitives, proves no cognitives, a molts de
països, quasi tots els països europeus fan coses com aquestes:
exàmens de coneixement científic, de raonament lògic,
abstracte, anàlisi crítica, habilitats interpersonals, valors ètics,
fins i tot trets de personalitat, abans que això sigui, almanco, un
percentatge, que no només compti estrictament la nota de tall,
que veim que en determinats casos resulta no un bon criteri. 

Com veuen hi ha moltes ... aquí els he dut una mica...
Holanda, Alemanya, Irlanda, Regne Unit, USA, Canadà,
Austràlia..., quasi tots els països del món incorporen alguna
altra cosa per deixar entrar els estudiants de Medicina, a més de
la nota de tall; que no només siguin molt bons estudiants sinó
que a més hi hagi altres característiques concretes.

Els catalans ho volen posar en marxa ja enguany. Crec que
al final estan pendents d'una autorització. Ho posaran amb
caràcter voluntari, ho podran fer alguns dels estudiants, ara
estan així, no sé com ho faran, l'any que ve volen posar en
marxa ja que les proves d'accés siguin així i seguir aquests
estudiants a veure si correlacionen els que donarien, per dir-ho
de qualque manera, mal resultat en aquestes proves amb mal
rendiment llavors posterior acadèmic. Això serà una mica el
futur del que comentam.

Saben vostès que ara les facultats han rebut una indicació o
una petició del Ministeri de Salut davant la manca de
professionals metges. Saben, a més, que..., jo, quan vaig
estudiar medicina i ara em correspondria els propers anys a la
meva promoció i a les altres jubilar-nos, érem mil i busques
d'estudiants al Clínic a Barcelona, vull dir, la jubilació de
metges i metgesses serà molt alta els propers anys. Ara mateix
aquí hi ha 46 facultats de Medicina, 34 de públiques i 12
privades. N'hi ha hagut poques públiques en comparació. Si
vostès veuen en els darrers anys han crescut en 6 les públiques,
en canvi han crescut en 9u les privades. Si tenim en compte que
les privades només eren 3, han crescut molt les privades i han
crescut molt poc les públiques; però així i tot hi ha hagut un
creixement.

Hi ha uns 44.000 estudiants de Medicina ara mateix i se’n
graduen cada any uns 7.000 i busques. D’aquests 7.000 i
busques hi ha una correspondència amb les proves MIR també
aproximadament de..., quasi 7, 8.000 places MIR que es donen
cada any. El que passa és que hi ha una borsa anterior de
metges MIR que queden fora d’aquesta plaça. 

Em pareix que em queden... deu minuts? Vaig bé de temps?
Vuit minuts? Perfecte, gràcies.
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Com veuen, nosaltres tenim la ràtio de places d'estudiants
de Medicina més baixa de tot Espanya. Nosaltres en tenim 60
i com veuen, per exemple, a Navarra en tenen 39 per 100.000
habitants. Nosaltres tenim la ràtio més baixa. És a dir, si féssim
una anàlisi, estrictament per població, estrictament per
població, a nosaltres ens correspondria tenir, això com veuen
hi ha facultats molt grosses a Espanya, mirin, la més grossa,
curiosament, és la de Santiago de Compostel·la, que ningú no
ho diria per ventura. Santiago en té 385 per curs. L’Autònoma
de Barcelona, País Basc, la Complutense de Madrid, València
i nosaltres estam entre les més baixes, entre les quatre aquestes
darreres de 60 estudiants que comentàvem. He posat aquí un
recordatori que no tenim més que un parell d'estudiants de
Menorca i no tenim cap estudiant d'Eivissa i Formentera. Això
és una taca que duim a sobre que hem de mirar entre tots de
posar-hi remei. Ja tenim algunes coses.

Aquest canvi de perspectiva, si ho miràssim només per
població, ens duria a tenir..., hauríem de tenir aquí 175
estudiants per curs. Ara mateix no seria assumible dins Son
Espases, dins les instal·lacions que tenim. Ho dic només si
aplicam criteris estrictament poblacionals, que no té res a veure
amb el que voldríem. Fixin-se, Madrid té un excés d'estudiants
de Medicina, per exemple, i Balears té un dèficit claríssim
d'estudiants de Medicina si atenem només criteris estrictament
poblacionals. 

Per acabar, què tenim nosaltres de rellevant, crec jo, que
ens ha donat força aquests anys i, de fet, ens han tret a diversos
llocs? Un pla d'estudis relativament modern que fa que hi hagi,
per exemple, Medicina Familiar i Comunitària, que és una
assignatura que pensam que és molt important, i no importa que
els digui a vostè, que ho saben tan bé com jo, el problema de la
medicina familiar ara. Nosaltres la tenim amb 12 crèdits
pràctics a sisè curs. Tenim també cures pal·liatives. Tenim
també geriatria, que saben que encara que no són especialitats
en el sistema MIR, geriatria ara sí, el darrer, però té molt
poques places, són especialitats que han sorgit al llarg dels anys
amb l'envelliment de la població, la comorbilitat de trastorns,
etc. Això crec que és una força important. Tenim algunes
mancances, com aquesta assignatura, com veuen, que és
anestèsia,  reanimació a urgències i emergències, que és de tres
crèdits, és molt petita i l'hem canviada una mica. 

Nosaltres fem pràctiques clíniques obligades de tots els
estudiants a pediatria, psiquiatria, gine i medicina familiar i
urgències, i llavors trien dues especialitats mèdiques i dues
quirúrgiques. Si els interessa, els puc comentar quines han triat
el nostres estudiants. Van canviant cada any. Els hem d'oferir
un ventall important perquè ells puguin triar, les quatre
primeres són totes obligatori per a tots, els altres poden triar. Si
hi ha un estudiant que vol fer cirurgia cardíaca i cirurgia
toràcica doncs tria això, però pot triar cirurgia toràcica i
urologia, per exemple, que són especialitats quirúrgiques; en
canvi, ha de fer obligatòriament les quatre que tenen a dalt.

Això és el que es convocarà ara pel sistema MIR. És a dir,
nosaltres tenim ara el repte que qualcú ens ha dit, aquí els
companys metges es divideixen, els que ens diuen aquesta
facultat s'examinarà al MIR, ara, veurem com aniran els
estudiants al MIR que es fa dia 27 de gener; i altres que ens
diuen, no us fixeu gens en això, hem de fer metges i metgesses

amb criteri, amb humanitat, amb actituds, amb coneixements
suficients independentment que puguin o no aprovar un MIR,
que és el que encamina que a vegades  només..., com estudien
els estudiants de Medicina, perquè llavors amb el MIR trien
l'especialitat que fan. Veurem com es comportarà la Facultat de
Medicina, però és ver que és important -crec jo- que vegem que
hem intentat parlar-los molt de comunicació i salut, de
psicologia mèdica, de cures pal·liatives, ... És a dir, no només
han de tenir coneixements científics importantíssims sinó que
han de tenir aquesta actitud personal tan difícil de trobar a
vegades als metges i a les metgesses i que tots nosaltres, quan
som pacients, ens n’adonam de manera molt clara. 

Vaig acabant. Crec que ara mateix la Universitat necessita
-i és el pla futur de la Universitat, de la facultat- engegar un
programa de doctorat en Medicina molt concret. És ver que ja
hi ha molts de programes de doctorat en ciències de salut, però
a nosaltres crec que ens fa falta acabar d'arrodonir aquests sis
anys amb un programa de doctorat que tengui unes
característiques molt concretes que siguin fonamentalment
clíniques, que la resta de doctorats s'enfoquin més a allò bàsic. 

Nosaltres vàrem veure -i amb això acab i crec que m'he
ajustat al temps que m’ha dit la presidenta i evidentment
quedam, tant la doctora Garcias, com Francisco Espín com jo
mateix a la seva disposició per a qualsevol pregunta-, jo crec
que el balanç ha estat que és una facultat petita on hem pogut
manejar la docència de manera real i de manera virtual amb el
centre de simulació de manera molt bona; que tenim una
il·lusió amb el professorat enorme, per cada plaça de professor
associat que hem tret han demanat la plaça una mitjana de 3,5-4
metges que han volgut aquestes places, vull dir, aquesta
acceptació; crec que hem aconseguit estendre-la als hospitals
de tota l’illa, en canvi crec que no hem estat bons per estendre-
la als hospitals i als centres de les altres illes, encara que tenim
professors d'Eivissa i de Menorca, metges, que agafen un avió
i vénen a fer les classes i se'n tornen a casa seva, i es paguen el
bitllet ells, eh?, perquè la Universitat no els pot pagar, encara
que són pocs, però en són també; però, en canvi, amb els
estudiants ens falta aquesta part dels estudiants de mantenir-los.
Ens falta aquesta ampliació del programa de doctorat i,
sobretot, necessitam estabilitzar aquesta plantilla de professorat
que ara mateix, no només a la nostra facultat, sinó a totes les
facultats d'Espanya, es converteix en un problema de primer
ordre, perquè si no, estarem sempre en mans de professors
associats anualment que no tenen una continuïtat moltes
vegades o que sí la tenen, però que tenen unes condicions de
feina que no són les que nosaltres voldríem. 

I per part meva, res més, moltes gràcies, i quedam a la seva
disposició per a qualsevol pregunta que vulguin fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Roca. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per la qual cosa es
demana als grups parlamentaris que..., bé, per tal cosa..., perquè
puguin preparar intervencions o formular preguntes o
observacions, però es demana als portaveus si volen una
suspensió de la sessió o si podem continuar. Tots els portaveus
em diuen que podem continuar.
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 Per tant, procedeix ara demanar al compareixent, en aquest
cas al Sr. Miquel Roca, si vol contestar globalment o bé
contestar individualment. 

EL SR. DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Miquel
Àngel Roca i Bennàssar): 

Globalment per ventura serà més ràpid.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Entesos, decideix contestar globalment. Per tant, en aquest
cas, correspon ara el torn del Grup Parlamentari Popular. En
aquest cas, té la paraula la Sra. Borrás, per un temps màxim de
deu minuts. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Bones tardes. Moltes gràcies, diputada. Bones tardes,
diputats, diputades. Doctor Roca, doctora Francesca i Fran,
muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.

Primer de tot, vull fer un petit aclariment que l’altre dia en
el plenari es va posar en dubte i m'agradaria deixar-ho molt clar
i que al Diari de Sessions quedàs molt clar, i és que el Grup
Parlamentari Popular sempre ha donat suport a la Facultat de
Medicina. L’altre dia se’ns va dir que no, que nosaltres no la
volíem aprovar, i vull que quedi claríssim, y meridianamente
claro, que el Grup Parlamentari Popular sempre ha votat a
favor de la Facultat de Medicina.

Després d'aquest aclariment, que crec que era important,
vull dir que jo sí era en  aquella fotografia, no estava a primera
fila perquè jo, secretamente, el que volia era partir de casa
nostra. Tenia setze anys i el que volia era partir a Barcelona i
érem un parell que dèiem, bueno, bueno, a ver si nos vamos y
luego volveremos, al menos un año que nos dejen partir. Bé,
perquè eren altres temps, però sí que després vaig poder tornar
a rotatori, per la qual cosa va ser una mescla que va estar molt
bé. 

Quan preparava la sessió d'avui una de les coses que més
m'ha impactat és veure si el que dèiem de la nota de tall, he
demanat avui matí..., jo he estat secretària del Col·legi de
Metges i duia el programa PAIME. El programa PAIME és un
programa que per a qui no és professional de la medicina ho
explicaré un poquet, és un programa que s’ofereix des del
Col·legi de Metges i s'ofereix a tots els professionals que estan
malalts, o sigui, que tenen malestar emocional o problemes de
salut mental. Vaig deixar el programa el 2010, perquè el duia
el secretari del col·legi, i vaig deixar el programa el 2010 i hi
havia deu persones en el PAIME de quasi quasi 4.000 i busques
de col·legiats. Avui matí he cridat i m'han dit que hi ha 50
persones, però que d’aquestes 50  persones n’hi ha 11 que són
residents. I això, la veritat, és que m'ha preocupat molt, perquè
crec que aquest sistema que tenim, per això crec que les
universitats europees i catalanes han fet una passa endavant i
crec que nosaltres és important que la facem, perquè és
imprescindible que posem un filtre perquè aquestes persones
una vegada que siguin metges ja és molt més difícil tornar
enrere, a veure si des de la Universitat seria possible posaria un

filtre, crec que és una cosa important, que en 12 anys hagin
augmentat ... o pensar que tenim 620 residents i n’hi ha 11 que
tenen problemes de salut mental, mentre que són 5.000 metges
i només n'hi ha 39 que tenen problemes de salut mental. Crec
que són trastorns de la personalitat, finsi i tot addiccions, i crec
que els hem d'ajudar en aquest aspecte i podríem començar a
nivell de la Facultat de Medicina amb un filtre abans d’entrar.
No sé què hem de fer, supòs que vosaltres teniu més eines que
nosaltres. 

Un altre tema que mirava quan em preparava aquesta
compareixença vostra és que m'he adonat que també l’índex de
satisfacció dels alumnes ha baixat de 3 a 2,4%, que l’índex de
satisfacció estava en un 3 en principi i després a un 2,4. Pens
que això supòs que també és la càrrega de treball que els
donen, però m'agradaria saber si heu analitzat els motius.

Una altra cosa que em preocupa dels estudiants és la taxa
d'abandonament. Hi va haver el primer any una taxa
d'abandonament d'un 21%, de 13..., de 60 n’abandonaren
tretze, a veure... sé que ha baixat, que ara és un 14, però
aquesta taxa d’abandonament a què es deu? Si és a les Illes? Si
tenim -el que dèiem- tal vegada problemes d’habitatge, si tenim
qualque problemàtica que nosaltres des d'aquí podríem ajudar
a arreglar-la un poquet.

També després he vist que sí, que la taxa de tesis doctoral
havia pujat molt, de 14 a 45, però així i tot continua havent-hi
pocs doctors i hauríem de veure com es pot estimular des
d'aquí, des del Govern o des de la conselleria o des del mateix
ib-salut que la gent faci tesis doctorals per poder ajudar els
estudiants. 

La meva opinió és que aprovaran el MIR, el treuran amb
molt bona, que no tendrem cap problema, però que si això no
passàs, no ens hem de preocupar gens, que crec que és una cosa
que és ver que..., és com la nota de tall. Vull dir, crec que el
MIR és el menys important si tenim després bon metges i bones
persones, que s’han format aquí ja és important. 

Bé, després una altra paraula que em va..., d’una entrevista
que li varen fer ahir a la nostra consellera i és que deia que
s'havia d'augmentar medicina de família. Jo crec que aquesta
universitat nostra és de les que més té aquesta assignatura,
perquè si té 16 crèdits i després 12 de pràctiques, no sé què vol
la consellera, no sé si és que no s'havia mirat bé o l'havien mal
aconsellada. 

Aquestes són les preguntes que tenia al rector. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Borràs. Passam ara al torn del Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Té la paraula la Sra. Martín, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Com no pot ser d'altra manera, la
benvinguda al doctor Roca, a la doctora Garcías i a l'alumne
que avui ens acompanya, Fran, em sap greu, no sé el llinatge,
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no m’he quedat amb el llinatge. Espín? Idò a Fran Espín la
benvinguda. 

Em sembla molt important que a aquesta compareixença hi
hagi vingut no només representació del professorat sinó també
de l'alumnat. Això crec que és un tret característic d'aquesta
facultat, del que vostè ha comentat, no només amb el tema de
la humanització sinó de tenir un pla modern i també aquesta
cogovernança que venim defensant des de fa molts anys. I sé
que la Sra. Garcias és una ferma defensora, perquè ens hem
trobat moltes vegades a reunions de facultat i de consells de
Govern. 

Vegem, diverses preguntes. Crec que avui també seria un
bon moment per fer aquestes reclamacions i donar aquest
suport a aquelles necessitats que pugui tenir la facultat, algunes
ja les ha anomenades. Manejar un volum de 238 professors per
a una facultat és  enorme, és una feina de coordinació d'horaris
extraordinàriament difícil, em sembla a mi. I voldria saber si
per a aquesta coordinació tenen la mateixa disponibilitat
d'hores i de recursos que altres facultats o es computa diferent
o com ho fan, o si això va a càrrec d'aquelles persones que
tenen bona voluntat, com sol passar als departaments. 

També voldria demanar en relació amb el pla d'estudis.
S’han de posar en valor, evidentment, les cures pal·liatives,
quan es repassa assignatura per assignatura es veu un perfil
molt del segle XXI, no?, diria jo, d'acord amb les necessitats
actuals. 

Voldria demanar, ha especificat el sexe de l'alumnat i del
professorat, voldria saber si ens podria ampliar en relació amb
el pla d'estudis, quines qüestions sobre gènere i salut o
determinant social de la salut, perquè aquesta pandèmia ens ha
ensenyat que no és només l'afectació microbiana o la utilització
de fàrmacs, sinó que el determinant social de la salut afecta la
vida o l'esperança de vida i que també mata, ajuda a matar.
Llavors, com es veu aquest enfocament més social o la
prescripció social que es ve utilitzant des de fa molts d'anys,
tant a comunitària com a hospitalària? 

Vull remarcar, i crec que molt d'agrair i molt d'acord, que
les pràctiques es facin a la pública. 

En relació amb augment de places, formar professionals
sanitaris, ja siguin de Medicina, d’Infermeria, de Fisioteràpia,
etc., sempre hi ha una gran pressió per augmentar les places,
però no fem xurros, fem professionals que han d'estar altament
qualificats des d'un punt de vista cientificotècnic, però també
humà, i no es poden formar a qualsevol preu. En aquest sentit,
nosaltres hem estat molt crítics i ho continuam sent amb la
facultat que es posarà en marxa d’Infermeria on manquen les
pràctiques de comunitària. Això és absolutament intolerable. I
des d'aquí el nostre reconeixement i lloança, evidentment, als
plans d'estudis de la Universitat de les Illes Balears perquè
combinen el que pensam que ha de ser un pla d'estudis adequat
per a la ciutadania. 

En relació amb l'acreditació del professorat, un altre dels
grans problemes que comentava de l’ANECA. Evidentment, la
combinació d'assistència, formació i recerca implica no dormir;
és que no hi ha altra manera. El sistema universitari és

tremendament, jo diria, nociu per a la salut dels professionals
que són allà. 

Jo vaig fer una estada fa moltíssims anys al Children’s
Hospital de Boston i allà li volia demanar a veure què li
semblaria aquest model, aquest és un hospital pediàtric adscrit
a la Universitat de Harvard, i ells, allà, el que feien, en lloc de
fer cada dia o combinar al llarg de les setmanes, l'assistència
amb la docència i mesclar-ho tot, ells feien períodes estancs, en
concret a la UCI de neonats, on jo vaig estar, ells feien un mes
de recerca i tres d'assistència, en funció del tipus de categoria,
no era el mateix si era un catedràtic..., en funció de la categoria
que tengués cadascun dels metges; a veure què li semblaria
aquest model.

Perquè crec que hem de cercar models que siguin millors
que el que tenim, perquè ara mateix és molt costós. I si, a més,
afegim que els professionals poden tenir càrregues familiars,
etc., al final, tots ho passen malament, però les dones ho
passam pitjor. I a la carrera acadèmica i de recerca està molt
clar que, quan miram el nombre de catedràtiques, no només a
aquesta universitat sinó a tota la resta, doncs la veritat és que
les dones sortim pitjor parades.

Qüestió de pràctiques, posar en valor, per la nostra part, des
d'Unides Podem, evidentment, la sala de simulació pens que ha
estat un avanç molt important, perquè ens permet fer tota una
sèrie de pràctiques abans d'arribar als pacients. Fa molts d'anys
també es va posar en marxa a Infermeria i a Fisioteràpia amb
un gran èxit, perquè, la veritat és que ha augmentat i molt la
formació, el nivell de la formació que es dona.

Quant que la facultat s'avaluarà als MIR, jo els desig molta
sort a aquesta primera promoció. Tenim molta experiència amb
altres facultats, a Infermeria es treu cada any, i vostè ho sap, l’1
i el 2, habitualment al MIR estatal, crec que van per bon camí
i estic molt convençuda que tendran uns grans resultats.

També li volia demanar, en relació al tema... vostè ha
comentat el tema dels hospitals i que la facultat, efectivament,
està ubicada dins l'hospital de Son Espases, ha comentat que...
jo li volia demanar sobre els espais, vostè ha dit que més o
manco per ara els abasta, més o manco, però li volia demanar
sobre l'enfocament i la filosofia: considera que fer formació
dins un hospital fomenta el model hospitalocèntric enfront del
model de facultat ubicada dins la Universitat? Ho dic perquè
aquest debat el vàrem tenir també a Infermeria fa moltíssims
d'anys en la formació que, com vostè sap, estam ubicades a
l'Hospital antic de Son Dureta.

I aquí hi hauria un vessant, vostè ha posat en valor que es
fan les pràctiques comunitàries, que hi ha aquesta formació a
sisè curs, etc., però, bé, voldria saber en aquest sentit.

I crec que ja, per acabar, dues qüestions, el que ha comentat
la Sra. Borrás, totalment d'acord amb la qüestió dels problemes
de salut mental, la pressió que han de suportar tant els residents
com els professionals -ara parlam de medicina, podríem parlar
de qualsevol, no?-, però està clar que el sistema sanitari capola
els professionals i no té gens de cura dels que tenen cura, no té
gens de cura, per molts motius, ja sigui per horaris, per dèficit,
per saturació, hi ha moltíssims factors.
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I en aquest sentit, molt interessant el que ha comentat de fer
una prova addicional i no només la nota de tall, crec que tots
els que hem passat per les aules hem vist companys i
companyes amb diferents problemes que sabem que aniran en
detriment de l'atenció que podran donar al futur, però, és clar,
l’empatia no es pot valorar en un examen, o sí, es pot valorar
a unes pràctiques, o sí, depèn, no?, vull dir, aquí entram en un
terreny que és molt complicat, és molt complicat de valorar.

Llavors, a nosaltres ens sembla molt interessant obrir
aquesta línia, perquè és imprescindible, és necessària, és
necessària perquè tractaran amb persones, famílies, comunitats,
etc., no només amb cadàvers, això s'ha de tenir en compte i
tenir-ho molt present. 

I ja per acabar, una altra pregunta en relació a una, el que en
diem la cinquena constant, el tractament del dolor, parlam de
pla d'humanització, vostè ho ha explicat una mica, voldria saber
en relació amb altres qüestions que són deficitàries normalment
en els sistemes sanitaris, no dic només de les Illes Balears, sinó
arreu, aquest enfocament global de la persona, el tractament del
dolor, del patiment de les persones.

I també per acabar, i ja aquest és el darrer apunt, també
voldria saber si s'enfoca i es parla i es tracta a qualque moment
de la carrera, d’aquests sis anys de carrera, la violència de
gènere.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Correspon ara el torn del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez, per un
temps màxim de deu minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Esper que avui no m'hagi de cridar
l'atenció perquè em pas de temps, però, en tot cas, avisi’m
vostè si troba que estic a prop d’allò, el doctor Roca ja sabrà,
ho veurà, perquè vaig ser molt xerrador...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per no perdre el costum.

(Algunes rialles)

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Per no perdre el costum. Gràcies. Em trasllada empatia, idò,
gràcies.

Degà i doctor Miquel Roca, doctora Garcías i Francisco
Espín, representant d’estudiants i futur facultatiu i metge de la
nostra facultat, i expert també d'aquesta comunitat autònoma al
Servei de Salut que vostè triï, però almanco en aquesta
comunitat autònoma.

Disculpi’m vostès, sobretot el doctor disculpi’m que no
sigui precís en l'ús del llenguatge i dels conceptes més de

l'àmbit sanitari, les dues diputades que m'han precedit en la
meva intervenció sí que són professionals de l'àmbit de la salut,
de la sanitat, i el meu pot ser més en la línia del que ens
interessa, evidentment, l'àmbit sanitari, però sobretot l'àmbit del
suport que pugui donar el legislatiu amb normativa, amb
capacitat d'iniciativa normativa, però també amb competència
d'aquesta institució, que és la proposta i aprovació d'un
pressupost per a diferents àmbits, però entre ells la sanitat i, per
tant, també l'àmbit de la docència.

I vull també aprofitar, malgrat ja li vàrem traslladar tots els
diputats i diputades a la visita que vostès varen proposar,
excel·lent, necessari i imprescindible, crec que aquesta és una
comissió on les visites i les compareixences són molt
importants per fer la tasca parlamentària, però també l’he de
felicitar, i justament va coincidir, agrair la invitació que ens
feren en aquesta comissió per participar, per ser presents a la
primera promoció d'estudiants que es va graduar en medicina,
i jo, per una qüestió d'agenda, era a un altre lloc i no vaig poder
ser-hi. Però li he d'agrair molt aquella visita, aquesta
disponibilitat que varen tenir tots tots aquí, perquè vàrem tenir
una fotografia de les instal·lacions, dels llocs, va poder
interactuar també amb el professorat, entre el qual també la
sorpresa que hi havia un company en d'aquesta comissió que
també ho era, per tant, tenim prou informació.

Però vostè sí ha fet aquí, ha presentat dades, ha presentat
una llista de necessitats o ens ha traslladat un ventall de
necessitats que sí són competències d'aquesta comissió,
d’aquesta institució de poder afavorir, i hi aniré aquí.

Per exemple, qüestions que ha tractat també en el tema
d'estudiants, vull dir que crec que és important que hi hagi la
presència de representants dels estudiants, no només perquè
serà una experiència per a ells, sinó serà, diguéssim, un
fiscalitzador dels compromisos que puguem tenir aquí i s'hagin
plantejat, i, per tant, crec que també és interessant, que són els
usuaris, a més dels usuaris del Servei de Salut, també els
usuaris també de la facultat. Per tant, voldria demanar si hi ha
problemes per als estudiants residents, tant dels que es
desplacen d’altres illes, com dels que es desplacen d'altres
comunitats autònomes, ateses dues coses: que l'habitatge és
escàs, atès que la residència està saturada, la residència que es
facilita des del campus de la Universitat, i atès el cost que es
produeix a l'accés al lloguer i, evidentment, el cost de vida amb
la inflexió que tenim. Per tant, si li han traslladat aquestes...
vostès han detectat això i si hi ha dificultats.

Llavors els pressuposts de la Universitat, perdó, de la
facultat, dels pressuposts que vostès manegen, si consideren
que és suficient per al funcionament amb les dades que tenen
tant d'usuaris, com d'equipaments, evidentment, entenc jo, i ara
passaré a la fase de quina hauria de ser la fotografia, quina
hauria de ser la facultat que troben vostès que la nostra
comunitat autònoma necessita per a l'atenció a la població, per
a la demanda d'estudiants que voldrien estudiar en aquesta
comunitat autònoma, i el límit de 60 places, de moment, per
curs. Per tant, els pressuposts que vostès manegen, la valoració,
i el que seria desitjable.

Li volia demanar per la ubicació de la facultat, crec que en
varen fer cinc cèntims allà, si és més idònia a l'Hospital

 



1674 SALUT / Núm. 94 / 21 de setembre de 2022 

Universitari de Son Espases, per part del professorat, i també
per part dels estudiants, o si hauria d'estar integrada a un altre
àmbit. I, evidentment, llavors, després com es desplacen a
altres hospitals i altres centres i unitats bàsiques de Salut.

Volia demanar-li quin és el nombre..., vostès... tenim ara 60
places per curs. La capacitat ara mateix de la Universitat, de la
facultat on està ubicada, donaria per a més? No parl del
pressupost, parl de l'espai i del professorat que hi ha; llavors,
el pressupost, evidentment, hi va vinculat, però la ràtio de
professorat i l'espai donaria per a més places, i que
independentment de la població, de la ràtio població que té, per
exemple, la de Santiago de Compostel·la o la que tenim
nosaltres, independentment de ràtio de població, quina seria ara
mateix, per les mancances que hi ha, per la necessitat, per una
qüestió no només de població sinó territorialitat de les nostres
illes? Tal volta, tenir serveis aquí, a Mallorca, però no els tenim
a altres àrees de salut de les Illes Balears. Quina seria la ràtio
necessària en els propers cursos per oferir places aquí i tal?,
suposant que tenim pressupost per a major espai i suposant que
podem captar i fidelitzar el professorat amb plaça, no el
professorat associat, sinó professorat amb plaça. Amb aquest
escenari òptim dels recursos, quin seria el nombre idoni de
places a oferir? I li dic, independentment de la ràtio de
població, és a dir, tant de població i tal, d’acord?, seria una
d'aquestes. 

No el vull saturar amb molts de nombres, perquè em sembla
que les dades que ha donat són les que són i veig també els
criteris de..., aquest debat s’ha tengut, independentment del
professorat, s’ha tengut amb els professionals de Medicina. És
a dir, els criteris d'acreditació, els puc entendre, vostè els ha
exposat aquí, però també és clar que la retribució és
fonamental, la retribució dels docents fa que tal volta els
docents diguin,  escolti, treballant a la sanitat pública i a la
sanitat privada i per ventura dedicant hores extra o hores
d'urgències o(...) ja tenim drets, fa que, evidentment, me n’hagi
d'anar perquè la retribució que tenc de professor, de docent, no
és la que pertoca. Per tant, entenc que el cost de vida que està
augmentant la retribució també és una demanda del professorat
i tal volta això sigui també un motiu que no hi hagi aquesta
fidelització. 

Quins són els problemes que hi hagi que facultatius quan
han fet el MIR, que quan ja tenen places no quedin, no
romanguin aquí la nostra comunitat autònoma? Igual que hi ha
estudiants que volen sortir per l’experiència d'estudiar fora, hi
ha aquest retorn per mor de vull tornar a la meva comunitat
amb la meva família, no és atractiva per una qüestió de
retribució de cost de vida la fidelització d'aquests nous metges
i metgesses? Jo li ho dic perquè precisament aquest debat és
aquí en una altra via, que és la reivindicació dels sanitaris en
tema i quan ells siguin sanitaris, ja no són estudiants, ja són
personal professional sanitari i va vinculat a un tema que es de
debat i d'actualitat a aquest parlament; no només a la Comissió
de Salut sinó també a l'àmbit de pressuposts. Voldria la seva
valoració en aquest sentit. 

Crec que ja l’he saturat bastant i, a més, ha de contestar
preguntes d'altres companys i companyes. Per tant, crec que ni
tan sols hauré de menester el segon torn d'intervenció, si és que
em queda qualque minut, presidenta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. S’ha ajustat vostè al temps, crec que és
inèdit. Passam...

(Rialles de la Sra. Presidenta)

... amb tota l’estimació del món li dic. Passam al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ensenyat,
per un temps màxim de deu minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Em sum al capítol
d'agraïments per aquesta presentació, on s'ha pogut veure
aquesta trajectòria des del moment que es planteja que tenguem
una facultat de Medicina aquí a les Illes Balears fins a dia
d'avui. Crec que quan una cosa comença, quan una cosa es
forma, quan una cosa neix, m'imagín que és el moment més
difícil, perquè ha de parir un al·lot que no sabem molt bé com
ha de ser i que, evidentment, ha vingut a donar forma durant
aquests sis anys. 

En els seus inicis no va ser mancada de polèmica. Hi va
haver un debat social sobre si era necessari o no el fet que les
Illes Balears tenguéssim una facultat de Medicina. Crec que en
aquests anys s'ha demostrat que era del tot necessari i, a més,
amb una conjuntura on hi ha una manca de professionals
disponibles per atendre totes les demandes, tant aquí com a la
resta de comunitats autònomes de l'Estat espanyol. I això,
evidentment, suposa una dificultat important, des de les
administracions públiques implementar un sistema que sigui
eficaç, que sigui efectiu, que sigui ràpid, si no hi ha
professionals... allà on no n'hi ha, que no en cerquin, diuen en
bon mallorquí, i realment, en aquest sentit crec què tenim un
problema.

És ver que s'ha parlat moltíssim de la qüestió lingüística
també com una de les causants del fet que els professionals
tenguessin més dificultats a l'hora de venir a treballar en el
conjunt de les Illes Balears, la qual cosa evidentment s’ha
demostrat que no és ver. Sí que es parla sempre de requisits, si
ha de ser un requisit o un mèrit el coneixement de la llengua
pròpia de les Illes Balears, però no en canvi es qüestiona el de
la llengua castellana, que sí que és un requisit. Això moltes
vegades fa que espoliam Amèrica del Sud i Centreamèrica de
metges, és a dir, cada metge o metgessa que ve d'un altre país
evidentment li ha costat al seu estat d'origen molts de doblers
que, al cap i a la fi, vénen i a l'Estat espanyol o a la comunitat
autònoma no li ha costat un euro. Crec que això també és una
situació que ha de preocupar també. Però això sobretot ho dic
de cara a un futur. Evidentment, si el requisit de castellà no hi
fos, evidentment l'oferta seria molt més oberta al conjunt de la
Unió Europea, per exemple, o al conjunt de tot el món; que per
ventura un alemany vendria, un metge o una metgessa alemanys
vendria, no tant pel sou, però per ventura vendria per la qualitat
de vida que tenim aquí a aquestes illes. Però això és un altre és
un altre debat, evidentment. 

Bé, sí que hi ha una qüestió, que si la llengua vehicular és
la pròpia d'aquestes illes, evidentment això pot ser ja un
cribratge que prioritzi els residents en aquestes illes. Perquè
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evidentment la Sra. Borràs abans deia, si tenim una mancança
de professionals, però després els professionals que nosaltres
formem, els que surten dels pressuposts de la comunitat
autònoma, se’n van a altres comunitats a fer feina per diferents
qüestions, evidentment en lloc  d'esmolar haurem fet osques,
perquè haurem fet un esforç titànic, econòmic... bé, de tot tipus,
que després no repercutirà en una millora substancial de la
manca de professionals que patim aquí, en aquestes illes. Crec
que en aquest sentit és una qüestió que vostès certament entenc
que la tenen també clara, és a dir, que si la Facultat de
Medicina de les Illes Balears no és la de Conca, ni és la de
Madrid, ni és la de Santiago de Compostel·la, és la de les Illes
Balears i, per tant, ha de respondre a una idiosincràsia que li és
pròpia, i en aquest sentit crec que hi respon, però crec que sí
que és important i és preocupant. 

I la pregunta aniria un poc orientada a dir, bé, de cara a un
futur, quina previsió de places hi pot haver? Perquè crec que...,
no sé si ho he entès bé, que no és una qüestió que sigui pròpia
de la facultat d’aquí decidir el nombre de places futures, sinó
que és una qüestió més a nivell de ministeri, no és així? Per
tant, clar, el ministeri moltes vegades o almanco totes aquelles
qüestions que depenen de l'Estat generalment solen actuar
d'esquena a les institucions d'aquestes illes. Veim AENA i
AENA fa el que li dóna la gana, i ja li pots..., ja podem aquí
aprovar mocions que no volem que ampliïn l'aeroport, que no
volem que tal, que tanmateix ells, com les someres antigament,
amb les cucales posades i per avall. Quan parlam d'altres
ministeris que no tenen les competències transferides a nivell
estatal, tres quarts del mateix. 

Per tant, evidentment podria passar que el ministeri faci uns
comptes i evidentment des d'aquí en facem uns altres, perquè
jo entenc que la realitat com..., és a dir, quan es gestiona des de
la proximitat és molt més efectiva que no des d’una generalitat
que tendeix a obviar aquelles qüestions que són específiques de
cada una de les comunitats autònomes. I nosaltres en tenim
moltes de qüestions específiques i la insularitat n’és una.  

A mi em va cridar molt l'atenció, no ho sabia, que d'Eivissa
i Formentera no hi hagi cap  estudiant, i no crec que no hagin
de menester metges, per ventura és que viuen molt bé i tenen un
secret i no n'han de menester, tant de bo fos així, no és ver?,
però evidentment les qüestions no són així. Però fixa’t tu que
després sí que són llocs i espais que, clar, tenen més dificultats,
és a dir, que viuen aquesta doble i triple insularitat quant que si
a Mallorca és difícil trobar bons professionals o trobar
professionals, evidentment la dificultat encara ho és molt més
a Eivissa i ho és molt més a Formentera. Per tant, seria -diríem-
una fórmula, no vull dir màgica perquè és com molt òbvia, per
tant, si hi ha joves, joves o al·lotes d'Eivissa i Formentera que
vulguin estudiar Medicina, evidentment crec que els hem
d'animar, perquè segurament tendran més opcions després per
poder fer feina a les seves illes d'origen en aquest sentit. 

Sí que li volia donar l'enhorabona. Crec que, evidentment,
presentar tot un procés d’aquests anys que segurament -i vostè
gairebé no n'ha fet referència- no ha estat mancat de dificultats,
moltes, segurament, crec que podem dir que estam en un procés
de consolidació on sortirà una primera fornada de metges i
metgesses que seran d'aquí, de les Illes Balears, i sense cap

dubte crec que com a societat de les Illes és una qüestió de la
qual ens n’hem d'alegrar i n’hem d'estar molt contents. 

A aquesta visita que varen fer jo personalment no hi vaig
participar, tenia altres qüestions, i al final vaig estar content
perquè som molt aprensiu i m'han dit...

(Rialles de l’intervinent)

... i m’han dit que..., bé, veig un poc de sang i ja em mareig. Per
tant, imagini’s. La Sra. Pons va venir com a trastornada, ho
contava gros. 

En aquest sentit sí que volia agrair aquest esforç,
evidentment un esforç i una realitat que és mèrit de la gent que
ha empès dia rere dia, tot i les dificultats evidentment que
m'imagín que han estat moltíssimes.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Ara correspon el torn del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas,
per un temps màxim de deu minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos los asistentes a
esta Comisión de Salud y especialmente al doctor Roca y a los
miembros de la facultad que le acompañan. Muchas gracias por
las explicaciones y por haber acudido a esta comisión. 

Me gustaría empezar comentando algunas cosas que han
comentado antes otros compañeros sobre la profesión médica
y sobre los estudios. 

En cuanto al PAIME, que se ha comentado, que llama la
atención que posiblemente hay..., bueno no, que es cierto que
hay muchos más médicos que están ahora mismo acogidos a
este programa, que atiende a profesionales que tienen
problemas de salud mental o psicológicos, también deberíamos
plantearnos -es una opinión y la lanzo ahí- el hecho de si la
pandemia ha podido tener algo que ver y la situación de estrés
tan brutal que han vivido los profesionales sanitarios en
primera línea de lucha contra la COVID ha podido tener algo
que ver con esta nueva situación de tantos profesionales que se
han vistos superados y desbordados, la pandemia con ese
exceso de trabajo, por supuesto también las condiciones
laborales pueden tener algo que ver; una condición laboral
desfavorable pues hace que uno se sienta defraudado, se sienta
... el síndrome del quemado, ¿verdad?

Yo siempre digo que para humanizar la medicina
tendríamos que empezar por lo que son los recursos humanos,
ponerlos más en valor. De ahí la palabra “humanizar”. Bueno,
el Sindicato Médico, el presidente del Sindicato Médico que ha
venido aquí en alguna ocasión a hablarnos sobre la situación
que viven los médicos en Baleares hoy, nos lo deja siempre
muy claro, hay muchas carencias que tienen que ser
solucionadas, y nosotros intentamos siempre en este parlamento
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presentar iniciativas en ese sentido para mejora la calidad de
vida y laboral de los médicos. 

Entiendo que una persona empieza a estudiar Medicina con
toda la ilusión del mundo y que luego, cuando se encuentra con
la cruda realidad y cuando ve las condiciones que no son las
que pensaba o que no llegan a unos mínimos, que sí que llegan
en otros sitios, en otros países, pues, claro, puede haber esa
decepción y esa posibilidad de que haya algún tipo de problema
de ansiedad, de salud mental, el síndrome del quemado y todo
esto.

En cuanto a la prueba adicional para seleccionar a las
personas, evidentemente uno para ser médico tiene que tener
unas cualidades humanas, está claro, no basta con los
conocimientos, porque es un trabajo en el que tratas con
personas y además en unas situaciones muy delicadas,
hablamos de la salud de las personas, por tanto, es importante.
Ahora bien, me preocupa, o podría ser preocupante -a mí me
preocupa, de hecho- que esa prueba no sea lo suficientemente
objetiva. Quiero decir, el problema de valorar si una persona es
o no apta a ese nivel requiere, probablemente, pasar una
entrevista personal o al menos es lo que se suele hacer con
otras profesiones, pongo por ejemplo la policia, en la Policia
Nacional uno tiene que ser licenciado en una... -perdón,
licenciado ya no, graduado, ahora son los grados-, tener un
grado en una carrera, la que sea; luego tiene que hacer una
oposición, salen 50 plazas para toda España, la gente se tira
cuatro o cinco años de media para sacarse la oposición después
de haberse sacado la carrera universitaria, y esa oposición
consiste en unas pruebas físicas, unas pruebas incluso hasta de
inglés, psicotécnicos, pruebas de derecho penal, por supuesto,
... una serie de pruebas. Y la última, cuando ya lo has pasado
todo, es la entrevista personal.

Claro, siempre cada año se cargan a dos o tres personas en
la entrevista personal y uno siempre puede decir, hombre, me
ha tocado a mí, ¿no?, ¿qué pasa que no tenía suficiente
enchufe?, ¿qué no le he caído suficientemente bien al que me
está examinando, al que me está..., al del tribunal? Claro, la
duda siempre queda ahí. 

Por eso, a mí me gustaría, ya que ha mencionado que en
Cataluña se quiere empezar a implantar, me gustaría saber si
tiene más información sobre cómo van a hacerlo para
garantizar esa objetividad y que no sea al final, oye, pues como
tenemos unas 50 plazas y a ti no te conoce nadie aquí, pues
mira, vamos a meter antes a éste que lo conozco y no a ti que
no te conozco de nada. No digo que sea solamente por
enchufismo, que a lo mejor tú puedes decir a éste lo conozco y
sé que está bien de la cabeza, en cambio a éste otro no lo
conozco de nada y a lo mejor nos sale rana, ¿no?, por hablar un
poco..., bueno, perdonadme las expresiones, pero así nos
entendemos más fácilmente.

En cuanto a la ausencia de estudiantes de otras islas... ¡ah,
bueno!, perdón, antes de pasar al siguiente tema también
podríamos plantearnos si los colegios profesionales podrían ser
también los encargados de llevar a cabo este tipo de exámenes.
Porque al final uno cuando estudia Medicina pues a lo mejor no
acaba siendo médico, hay gente que estudia por estudiar. Yo no
puedo entender que alguien se embarque en una aventura así,

con lo que cuesta estudiar una carrera de Medicina para luego
no ejercerla, pero podría pasar. Mi abuela mismo empezó..., fue
la primera mujer matriculada en la Facultad de Medicina de
Valencia, no la acabó porque estalló la guerra civil, tuvo que
volver a Mallorca y aquí solamente había Magisterio y al final
hizo Magisterio, pero nunca ejerció de maestra, nunca trabajó
en su vida y si hubiese sido médico tampoco habría trabajado,
seguramente, porque pues no era lo que ella pretendía hacer en
la vida. Por tanto, podría ser. Por tanto, a lo mejor podríamos
también plantear que eso fueran los colegios profesionales de
médicos quienes evaluasen si las personas están capacitadas o
no para llevar a cabo la labor.

Paso al siguiente tema: la ausencia de estudiantes de otras
islas. A mí me gustaría saber si tenemos datos sobre los
motivos, porque el hecho está ahí, es cierto, los números no
mienten, no hay ningún estudiante de Ibiza ni de Formentera,
pero ¿sabemos cuáles son los factores que están incidiendo en
eso? Porque ¿se debe a que en la nota de corte quedan fuera o
se debe a que hay una voluntad de los estudiantes de Ibiza y de
Formentera de salir a otras comunidades autónomas? Claro, si
es porque en la nota de corte quedan fuera, poco podemos
hacer, mientras que el sistema de selectividad les permita a los
estudiantes moverse de unas comunidades a otras; pero si es
porque su voluntad es salir fuera de la comunidad autónoma, tal
vez aquí pues deberíamos preocuparnos de si estas personas
están siendo atendidas por parte del Gobierno de Baleares para
poder desarrollar sus estudios fuera de la comunidad autónoma
y tener apoyo pues, no sé, en becas o suficientes o apoyo para
poder llevar a cabo estos estudios fuera de la comunidad
autónoma, dado que evidentemente aquí se cubran las plazas.
Por tanto, no es que digas, no, mira, aquí tienes plazas libres,
pues, no te vayas a otra comunidad autónoma, quédate aquí.
Pero si realmente aquí se están cubriendo, bueno, pues me
gustaría saber cuántas personas y si tenemos algún número de
cuántas personas han salido fuera de Ibiza y de Formentera
para estudiar Medicina en otras comunidades autónomas. 

Y ya no solamente de Ibiza y de Formentera sino incluso de
Mallorca, cuántos mallorquines o cuántos menorquines pues en
vez de quedarse aquí prefieren más irse a otra comunidad
autónoma. Por lo que decíamos antes, que está viniendo gente
de Madrid que prefiere venirse aquí a estudiar porque así pues
es una experiencia vital también, que es muy importante salir
de tu comunidad autónoma, salir de tu círculo habitual y vivir
otras experiencias.

También quería habla sobre el dato curioso de que
tengamos por sexos un 30% de hombres y un 70% de mujeres
en la Facultad de Medicina. No hablaría de este tema porque a
mí es algo que me parece anecdótico, pero bueno, como hay
otros diputados que han introducido el tema de género y de
sexo, me gustaría hacer un comentario sobre esta curiosidad
que es que al final esto demuestra que hoy en día las mujeres,
afortunadamente, bueno, hace ya tiempo porque yo tengo 45,
perdón, 44 todavía, y yo estudié lo que me dio la gana,
entonces, creo que casi todas las mujeres que estamos aquí, en
esta sala, hemos podido estudiar o hacer con nuestras vidas lo
que hemos querido; pero sí que es cierto que ahora ver que hay
un 70% de mujeres que estudian Medicina y un 30% de
hombres es una corroboración más de que efectivamente eso es
así. No sé yo si al final vamos tener que acabar haciendo
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campañas para captar a estudiantes hombres en la Universidad
de Medicina, como se hace con las mujeres para otro tipo de
disciplinas donde están infrarepresentadas. Al final, yo creo
que cada uno pues elige un poco lo que quiere estudiar en
función de sus vocaciones y sí que es cierto que las Ciencias de
la Salud suelen gustar más a las mujeres que a los hombres. No
sé si eso también puede ser una cuestión cultural, eso de que las
mujeres son las que se dedican a cuidar de los demás, más que
los hombres, no sé muy bien qué factores puede haber ahí, pero
el caso es que no solamente se quedan en enfermería, siendo
más, sino que también en medicina son más o en fisioterapia o
en otro tipo de... -¿no, de fisioterapia no, no?...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... Ah!, bueno, pues lo retiro-, pero, bueno, que están ahí, que
está ahí la cosa igualada, incluso superan las mujeres.

Bueno, simplemente apuntar que VOX, nuestro grupo, está
totalmente de acuerdo con que exista una facultad de Medicina
en Baleares, nosotros nunca nos hemos opuesto porque no
existíamos, simplemente, cuando se creó la Facultad de
Medicina, pero supongo que si hubiésemos existido pues no
hubiésemos tenido ningún problema, porque tenemos una
visión nacional desde el punto de vista de España de lo que
debe ser la sanidad pública y la dotación de servicios públicos.

Por tanto, cuantas más facultades de Medicina tenga nuestro
país, pues mucho mejor, porque podremos dotar al Sistema
Nacional de Salud Pública con más profesionales.

Es una visión un poco diferente de la que ha mencionado mi
compañero de mesa antes, que me ha precedido en el uso de la
palabra, no estamos tanto mirando cuánto nos cuesta aquí y si
al final esto nos sale rentable o no, porque se van a ir a otras
comunidades autónomas, no, en nuestro caso, pues para
nosotros es lo mismo, o sea, tanto nos va bien que vengan
médicos de fuera a echarnos un cable porque aquí no hay
suficientes, como que aquí estemos formando médicos para que
luego puedan ir a otros lugares.

En cualquier caso, desconozco cuál es el coste de la
facultad por alumno. Si tienen el dato también podría ser
interesante para hacer un análisis de... -se me está yendo el
tiempo, ¿no?

Bien, pues ya está, no digo nada más.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Ribas. Ara correspon el torn del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té la paraula la Sra.
Pons, per un temps màxim de deu minuts. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pensava que em descomptava
temps, veig que no, que ha estat també una errada inèdita per
la seva part.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un petit lapsus.

LA SRA. PONS I SALOM:

Un petit lapsus. Bé, vull donar la benvinguda al doctor
Miquel Roca, que fa molts d'anys que tenc el plaer de conèixer,
al seu equip que avui ens acompanya, a aquest futur metge al
qual també convid que es quedi aquí, a la nostra comunitat
autònoma, perquè anam molt escassos de professionals i ens
agrada tenir molt bona salut.

I moltíssimes de les coses que tenia apuntades per demanar
ja s'han demanat, però m'agradaria fer una mica de radiografia
després del que vostè ha comentat en el dia d'avui. És a dir, fa
la sensació, i nosaltres des del primer dia i anys enrere
somniàvem tenir aquí una facultat de medicina, a títol personal,
tampoc la meva vida anava pel camí que va en aquests
moments, circumstancialment, i és cert també que nosaltres
desitjàvem una facultat de medicina. El que passa és que, bé, ja
hi ha els primers 60, ja estan graduats, metges i metgesses,
almanco tenen la seva graduació, cosa de la qual ens alegram
moltíssim, però també en aquell moment es deia: bé, idò el que
hem de fer és arrencar amb aquesta facultat de medicina,
arrenquem i facem camí.

Pel que vostè ha dit en el dia d'avui, hi ha professors que
falten després de sis anys, és a dir, no hi ha una consolidació
d'aquests professors a la facultat de medicina, per tant, són
vinculats, per tant, alguns vénen de Menorca i Eivissa i es
paguen el bitllet; és a dir, ens sembla una mica precària una
facultat que hauria de tenir, pensam, nivells d'excel·lència. Jo
no sé com s’ha evolucionat aquests darrers anys, no dubt de la
qualitat dels estudis que s'han fet, a més, vostè ha dit, i també
ho deien els alumnes el dia de la graduació, que ha estat una
universitat fresca, que, precisament, el fet de ser 60 ha fet que
sigui molt més intensa la formació que han rebut, de la qual
cosa també ens alegram i moltíssim, però, per una banda, no hi
ha alumnes que venguin d'altres illes.

Enllaç amb una altra pregunta que li voldria fer: que es pot
fer perquè aquests alumnes d'altres illes coneguin la facultat?
Perquè al final és una cosa de coneixement, ens ha passat
històricament, Menorca i Eivissa han conegut més Barcelona
o a altres comunitats que Mallorca, igual que nosaltres de
vegades hem conegut més Barcelona que no... o Catalunya, més
que la resta d’illes, i, per tant, què es pot fer? Visites com les
que vàrem fer nosaltres a la facultat de medicina, visites de
vostès a les Illes per contar als estudiants les excel·lències
d'aquesta facultat?

Després, també han demanat els meus companys, quina
seria la mesura adient d'aquesta facultat. També voldria saber
jo, per què són 60, sabem que són les places que estan
assignades, però és una qüestió d’instal·lacions limitades, és
una qüestió de pressupost limitat, és una qüestió exclusivament
de professors i d’educadors en aquesta facultat -ja em diuen
que no-, però és la pregunta que li vull fer, és a dir, fins on
volem créixer, -Sr. Gómez, per favor, no m'interpel·li, gràcies;
Sra. Presidenta, vostè no el renya quan jo parl-, i m’agradaria
saber exactament fins on podem créixer com a facultat.
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Després, ens va encantar aquella visita, aquells simuladors
ens varen semblar extraordinaris, avui el que vostè no ha contat
és una cosa que m'agradaria que quedàs aquí per al Diari de
Sessions i per a aquelles persones que ens puguin seguir amb
streaming, i és que en temps de pandèmia aquests simuladors
varen servir no només als estudiants, sinó també als
professionals, perquè no s'havien trobat mai amb uns problemes
respiratoris com aquells i amb unes necessitats a la unitat de
cures intensives, que tampoc no s'havien vist mai, i m'agradaria
que ens explicàs una mica més això.

Després parlarem de rànquings, ja sé que de vegades això
de comparar-nos no és una bona cosa, però sí és cert que les
darreres dades que tenim és que la Universitat de les Illes
Balears es troba la 28 de les universitats d'Espanya, i l'única
dada que hem trobat de la facultat de medicina és de l'any
2017, que deia que érem la quarta d'Espanya, per darrera de
Pompeu Fabra Unitat de Barcelona, Santiago de Compostel·la;
no sé si és prest encara per ser a una llista i per saber quin és el
nostre nivell, però, enllaçant amb totes aquelles reflexions que
li he fet abans, m'agradaria moltíssim saber com ens trobam i
quins són els nostres reptes de cara al futur.

I parlant de reptes, vostè ha parlat d’una falta de llei
autonòmica de donació de cossos per a l’hora de les disseccions
que ens han d’enviar, que nosaltres hem vist aquests fragments
o cossos no complets en aquesta facultat, no entrarem en més
detalls, quina seria la manera: si nosaltres podem fer qualque
cosa per impulsar aquesta llei autonòmica de donació de
cossos.

I crec que, de moment, això és el que li volia demanar. Com
podem estabilitzar aquest professorat?, a banda de comprar-los
el bitllet perquè puguin venir aquí, això ens ha suposat un
disgust.

I llavors, també estam absolutament d'acord amb aquestes
proves de qualificació, a banda de les notes de tall.

Vostè ha parlat, i ja acabaré, d'un 70% de dones i un 30%
d'homes, jo crec que una de les explicacions és que les dones
treuen millor puntuació en aquestes notes de tall, més enllà de
què puguin estudiar el que vulguin, les coses crec que són així,
i per això passa així, si és que no, m'agradaria que m'ho
explicàs.

I també sabem que la primera promoció, un 59% eren
d'aquí, quan vostè ens ha dit que un 41% són de fora, però
nosaltres hem sabut, no és que ho haguem llegit ni investigat,
però ens han dit que a hores d'ara, al primer curs que comença
ara, hi ha més d'un 90% que són de fora. No és vera? Idò
m'agradaria molt que em digués quines són les xifres en aquests
moments, perquè és el que ens han donat com a cert. I, si no és
així, no ens agrada dir coses que no són.

I, de moment crec que res més, que enhorabona per aquesta
tasca i que hem de seguir avançant i que a nosaltres, per
suposat, ens trobaran per donar impuls com puguem a aquesta
facultat.

Gràcies. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Ja els he dit altres vegades que
aquesta presidenta no renya, aquesta presidenta aplica el
Reglament, però, en qualsevol cas, jo crec que avui
sobradament t’has defensat beníssim, perquè el Sr. Gómez tot
d'una ha deixat d’interpel·lar-la, per tant, ho ha fet beníssim
vostè.

Sr. Gómez, per favor, en tornar, bondat. Continuam.

Ara passam al Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el
diputat Sr. Sanz, per un temps màxim de deu minuts. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Degà de la Facultat de
Medicina, Miquel Roca, sempre és un plaer escoltar-lo, el vam
escoltar a la Facultat de Medicina, vam tenir el plaer
escoltar-lo, també, en el Congrés del CPCF, en què també va
fer una ponencia magistral, i avui ha tornat a explicar una altra
vegada la qüestió de la Facultat de Medicina, que, a més, ha fet
un incís, ha fet relleu sobre Eivissa i Formentera, i m'agradaria
també parlar-li després d’aquest tema.

Vull donar la benvinguda també a la representant dels
estudiants, si no m'equivoc, és cap d'estudis?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, la secretària acadèmica.

EL SR. SANZ I IGUAL:

La secretària acadèmica, l’enhorabona per la tasca que feu
perquè òbviament una facultat, els que hem estat a la
Universitat, no només de medicina, ni ha d'altres, la conformen
els professors, els docents i tota la part administrativa i de
gestió, i és important que totes les parts estiguin representades,
i més a una compareixença com aquesta.

Ha parlat, abans de tot, el primer de tot que es fa..., ha fet
una cronologia, jo voldria anar un poc més enrera en el temps,
perquè l’ha començada el dia 2 de maig del 2016, i jo me’n
aniria al 2008, quan al debat de política general del Parlament
de les Illes Balears es va proposar, per part de la Presidència,
la idea de fer una facultat de medicina, durant els següents anys
es va fer un treball fins al 2011 i després va haver-hi un buit en
el temps en el qual no es va fer res fins al 2016 que es va tornar
a reprendre aquest treball, perquè el suport, és cert que molts de
grups polítics, també els que no existien, però sí formaven part
d'altres grups polítics en aquell moment, donaven el suport amb
un vot, però després quan s'ha de fer tasca quan es governa no
es dóna aquest suport o quan hi ha un pressupost tampoc no se
li dóna suport. És important també que en el pressupost
després, com tots hi estam d'acord, esper que d’aquí a tres
mesos quan estigui la partida pressupostària en els pressuposts
de la UIB tots votem a favor perquè estam d'acord que existeixi
la Facultat de Medicina a la UIB. Esper que sigui així, ja que
tenim el suport. 
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Ha parlat sobre els professors. És important sobre els
professors també que ha dit que hi ha 238 professors, dels quals
un és d'Eivissa, si no m’equivoc el Sr. Bartolomé Bonet que ve
d’Eivissa, el pediatre, i els altres 237 són de Mallorca. No en
tenim cap de Menorca ni de Formentera. Segons les xifres que
hi havia ahir seria important també veure si es podria fer una
pregunta que li faria, si es podria plantejar o bé que els
professors..., que qualque  professional vingués aquí d'alguna
manera perquè coneguessin i també fossin una manera de
traslladar-lo a la població, com ampliar-ho d'una altra manera
o altres especialitats que poden haver-hi allà. 

Quan hem parlat dels estudiants, i han fet una pregunta
també des d'altres grups, jo, per la part que em pertoca, que
visc a Formentera i conec la població de Formentera i també
molta d'Eivissa, perquè hi ha una germanor a les Pitiüses, molts
d'alumnes ara mateix quan han de fer el bot per fer-lo a
Mallorca prefereixen fer-lo a ciutats més grosses, a Barcelona,
a València, a Madrid, que és l'explicació que et donen, perquè
avui en dia hi ha una mancança d'habitatge important, tant a
Eivissa, com a Mallorca, com a Menorca com a Formentera, i
pot ser els hi és més fàcil anar ara ciutats més grosses per fer
aquesta qüestió. Llavors, sí que és cert que tenim una PNL, que
està registrada amb el suport de tots els grups polítics, en la
qual justament volem..., que també em consta que ha parlat
amb la presidenta del Consell de Formentera per fer aquesta
visita a Formentera per veure si podem fer que la gran facultat
que tenim muntada, consider que és una gran aposta i una gran
instal·lació la que tenim, tant tecnològica com docent, que es
conegui per part dels estudiants de Formentera i d'Eivissa
també i que es pugui fer aquest coneixement per part de la
població de les meves illes, d'aquestes illes. 

Han parlat, li han fet preguntes sobre el tema de gènere. Jo
estic d'acord amb la diputada Pons, d'El Pi, que potser, ja que
ara mateix la nota de tall és l'únic condicionant per entrar,
potser sigui un condicionant que les dones treuen millors notes
que no els homes o les dones que volen entrar, a més, tenen
més nota que no els homes. Són el 50% de la població i el 70
% són dones, llavors per ventura és una qüestió de gènere. 

Sí que és cert és que..., sí que ho voldria aclarir perquè igual
que s’ha dit que..., s’ha fet una afirmació per part dels grups
polítics que no tenim cap problema, bé, tal vegada sí que tenen
problemes que potser hi ha dones que no poden accedir a
estudiar també. És important que existeixin estudis públics amb
preus públics molt adients perquè les dones també puguin
estudiar, perquè moltes vegades no poden accedir-hi. Llavors,
és important aquesta xifra, però també deixar clar que això que
les dones poden accedir-hi lliurement ens sembla una
asseveració  massa grossa amb un 70-30, que només és una
xifra d'accés. M'agradaria deixar-ho clar perquè potser no sigui
la realitat. 

Tot i així, perdoni que la interpel·li, Sra. Ribas, però estic
d'acord amb algunes de les qüestions que ha dit avui, que no
serveixi de precedent, però avui estic d'acord en moltes
qüestions que ha dit. Llavors...

(Rialles de l’intervinent)

... per això li dic, és important. Bé...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... sí, preocupi’s sí, jo estic d’acord amb vostè, preocupi’s que
tal vegada ha fet un discurs massa progressista i l’hem de
canviar. 

Respecte del pressupost, li han fet la pregunta, m'agradaria
també ressaltar-la,  considera que el pressupost que tenen a la
Facultat de Medicina és adient? Perquè és una part que sí que
els diputats podem fer. Crec que s'ha fet un esforç per part del
govern actual que cada vegada hi hagi més pressupost, però sí
que és cert que vostè ens pot indicar quines serien les mesures
per fidelitzar els docents, que és una de les qüestions que vostè
ha indicat, és una qüestió de pressupost o és una altra qüestió
la que podem fer. És una qüestió d'instal·lacions, de recursos o
d’organització la que hem de fer o la que podem fer des de 
tasca parlamentària? 

Després, en la facultat, una qüestió que no s’ha traslladat,
però sí que m'agradaria traslladar-li a veure si pot ser. Es parla,
li han parlat d’hospitalcentrisme. Li han parlat d’una realitat
sanitària. Jo vull parlar-li d'una realitat territorial. La sanitat a
les Illes no és la mateixa quan parlem de Menorca, quan parlem
d'Eivissa, quan parlem de Formentera i parlen de Mallorca,
però si tota la formació la feim a Mallorca moltes vegades
aquests sanitaris no coneixen les realitats que poden haver-hi a
altres llocs. Potser una proposició que li llance, si es pot
plantejar a qualque moment a la facultat, ja sigui a la residència
o sigui en el darrer any, és que coneguin aquesta situació d’una
formació que ha de ser més multidisciplinar. Un metge que
estigui a urgències de l'Hospital de Formentera -i li ho dic
perquè he estat allí responsable del centre- moltes vegades es
veu una diferencia de recursos que no és la que té Son Espases
o la que té Can Misses, llavors, aquest metge haurà de sortir
d'alguna facultat i s'haurà de trobar aquesta situació. Llavors,
seria important, sinó que la facin, perquè per ventura una
pràctica podria ser complicada, almenys que la conegui,
almenys que es faci algun tipus de flux d'informació. 

Després també una pregunta, perquè es parla molt en aquest
parlament i saber la seva impressió, considera que el problema
de l'habitatge afecta els alumnes de les Illes i de fora de les Illes
pel percentatge que tenim? És important saber aquesta qüestió
també per poder-hi fer incís. Tot i que fem polítiques
d'habitatge i que, a més, els joves, que són estudiants de
Medicina, tenen aquestes qüestions, saber si ho tenen. 

Li han fet una pregunta sobre el gènere també i sobre el
tema de violència de gènere. Crec que és important també, ja
com una de les darreres preguntes, en la formació que tenen,
atès que s’ha parlat de percentatges de gènere, es fa incís en la
violència de gènere com a tal?, en la violència obstrètica, i en
la violència vicària? Entenc que sí, però que quedi també...,
consideram que els plans d’avui en dia sí que ho tenen, però
també manifestar que és important que tots els sanitaris ho
tinguin clar. 

Per ara res més, potser, si de cas, després faria qualque altra
pregunta. 

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Sanz. Correspon el torn ara al Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Bona, per un temps
màxim de deu minuts. 

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta Bé, agrair al Sr. Espín, a la doctora
Garcias i al doctor Roca  la seva presència avui aquí, a la
Comissió de Salut, tot i que part dels continguts també són part
de la Comissió d'Educació. 

Voldria començar recordant que, segons dades del Ministeri
de Sanitat, des de 2015 Balears ha augmentat el nombre tant de
metges de família i pediatres que tenim a Atenció Primària,
s’ha passat de 670 a 701 l'any 2019, com també d’especialistes
hospitalaris, que han passat de 1.769 a 2.035 el 2019. Tot i així,
afegint-hi el fet insular, també és cert que som la comunitat
autònoma amb major increment demogràfic relatiu cada any,
som la comunitat autònoma amb major esperança de vida d'un
país que té una de les majors esperances de vida del món,
canvien també les prevalences d'algunes malalties, s’incrementa
la demanda de serveis pel progrés científic i tecnològic, i, per
tant, les necessitats de rebre més i millor atenció mèdica
sempre hi són presents. 

Per tant, creim que la necessitat de la Facultat de Medicina,
que haurem deixat palesa també en la nostra intervenció, ja ve
d'un temps enrere, si no anam errats. Com vostè ha mostrat a la
seva presentació, i creim que també amb l'actual president del
Parlament com un dels protagonistes, a mitjans dels anys
setanta els estudiants començaven a estudiar aquí Medicina per
després anar a Barcelona a completar els estudis. Després es va
crear la UIB com a tal i la iniciativa per algun motiu no va
quallar. I si seguim el fil de la història, com comentava el
company Antonio Sanz, l'any 2008 Francesc Antich, en el debat
de política general de la comunitat, ja insta el Govern, d'acord
amb la Universitat, a estudiar la viabilitat d'implantar els
estudis de Medicina a les nostres illes, destacant que suposaria
un esforç important, però amb un valuós retorn de professionals
notables i la configuració d'un pol científic singular amb la
Universitat.

Una vegada elaborat l'estudi de viabilitat, es va elaborar un
conveni entre el Govern, i  les conselleries amb competències
en educació i sanitat, i la Universitat, com vostè bé ha
mencionat, i aquí li faria també la primera pregunta que és: com
valoraria la importància, precisament, de tenir un pressupost
per a la Facultat de Medicina separat de la resta de la
Universitat a través d'un conveni precisament per evitar
maldecaps universitaris?, que algunes d'aquestes reticències
podrien fins i tot venir de dins la pròpia universitat amb altres
facultats que diguin, bé, o sigui el pressupost és per a tots el
mateix. Com que Medicina realment requereix molt de
pressupost doncs que hi hagi..., que es mantinguin els
equilibris.

Crear aquesta facultat tot plegat amb l'objectiu d'augmentar
la capacitat per atreure bons professionals, fet que es tradueix
en la millora de l'atenció sanitària a la ciutadania de les Illes
Balears. I li demanaria si compartesc l'afirmació que estudiants

que haurien estudiat a una altra banda probablement no
s'haguessin plantejat mai fer feina aquí si no hagués estat així.
Ara igual sí que s'ho plantegen.  És a dir, si aquesta atracció de
professionals la veu possible.

En la llista de beneficis de la facultat també apuntar que els
professionals que fan la funció de professorat s'actualitzen
contínuament respecte dels avenços que es produeixen en la
matèria, fet que també reverteix en els beneficis dels pacients,
com ha comentat en aquest sentit. 

Respecte de l'estabilització del professorat a través de
l’ANECA, que ha comentat, he de reconèixer que m'ha sorprès
que els criteris de medicina siguin els mateixos que per a 
química, quan realment són comissions diferents, no?, perquè
química a ciències..., medicina i ciències de la salut, en aquest
cas, i fent un poc de broma, si haguéssim de donar culpes serien
més aviat del biòlegs que segurament imposen els criteris de
ciències de la salut, o dels psiquiatres, però també quasi quasi
li faria una pregunta, que neix del meu desconeixement, perquè
crec que és un problema que no és propi de la Universitat de les
Illes Balears, que és un programa comú a tota Espanya, de fet,
la Llei Orgànica d'Universitats, que es tramita, considera que
s'han d'estabilitzar els professionals i posa una excepció per a
medicina, perquè ja són conscients que allà és certament més
difícil. I jo, personalment, sempre havia tengut la impressió,
més enllà del que comentava la Sra. Martín, que el fet de fer
tasca assistencial et lleva moltíssim de temps, que també és una
professió molt ben remunerada, no tant com els cossos
universitaris, i, per tant, de totes maneres, em sorprèn
gratament que hi hagi metges interessats en igual abandonar
aquesta tasca assistencial i passar-se al món universitari.

Però bé, la pregunta, llanç la pregunta perquè realment ho
desconec.

També a l’apunt dels beneficis, vull destacar una cosa que
no s’ha dit, que és que s’afavoreix la recerca científica
interdisciplinar i a la facultat hi trobam biòlegs, químics, físics,
matemàtics, psicòlegs, metges, tècnics enginyers informàtics,
que es poden plantejar aspectes conjunts, per exemple, record
la nostra visita a la facultat, tasques que es feien d’impressions
en 3D, i també la facultat ha jugat un paper clau en l'acreditació
de l'IdISBa, per part de l'Institut de Recerca Carlos III, que ha
permès accedir a més fons de recerca destinats a medicina
tradicional, que és aquella que va més enllà de la recerca
aplicada i posa en el centre l'aplicació clínica de la recerca amb
finalitats d'aconseguir que els descobriments de les ciències
bàsiques suposin un benefici directe per als pacients. Per tant,
podem dir, sense cap dubte, que ha tret recerca, també
destacant el fet que vostè ha comentat que han augmentat les
tesis doctorals llegides en ciències de la salut.

A més, tot aquest esperit de docència i recerca es trasllada
a centres de xarxa assistencial, especialment aquells que
acullen alumnes, en els darrers cursos, com els de la mateixa
regió, i això millora també la seguretat assistencial. I aquí dos
comentaris, que no sé si està d’acord que crec que és important,
com ha comentat també la Sra. Pons, el fet que metges i
infermeres també es puguin formar a les mateixes instal·lacions
de la facultat, i també el fet a destacar que es parla molt
d'ampliació de places, però el fet que siguin pocs alumnes crec
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que també incideix en la qualitat de les pràctiques que es fan,
llegint a xarxes socials estudiants de medicina de tota Espanya,
molts es queixaven de dir, bé, aquí, el que comentava vostè, hi
ha un pacient, som 8 dins la sala i si m’han dit hola ja estic molt
content.

I, precisament, per les propietats bones i destacables que
crec que té la nostra facultat, doncs és una porta d'entrada
perquè aquests alumnes que vénen quedin, precisament pel fet
també que hagin conegut els hospitals i centres assistencials
dels nostres illes. I també aquí una pregunta que vostè ja ha
deixat també enlaire, que no sé si també es plantegen en un
futur que els centres assistencials de les illes que no són
Mallorca també puguin participar de tot aquest procés. Saben
que no tenim garanties que tots quedin en el seu lloc de
formació, però no sé si tenen algun tipus estimació de quants
poden ser, tenint en compte les xifres que ens ha donat, que el
59% són d'aquí i el 41% de fora. Perquè sabem que són 60
places que s'ofereixen cada any, però no sabem quina és la taxa
de graduació.

Per aquí ha fet un comentari la Sra. Borrás, i nosaltres
entenem que, en general, a diferència d'altres graus, la taxa de
medicina és elevada. De fet, amb els nombres que ha donat la
Sra. Borrás, que jo no coneixia, en el context universitari, en la
meva modesta opinió, crec que són prou bons resultats. I
entenent que, en part, és pel caràcter fonamentalment
vocacional d’aquests estudis i les dificultats d'accés que ja
tenen, que fa que els estudiants que hi trobam en general siguin
bons estudiants, i entenem que, precisament, el fet que la
facultat no estigui massificada contribueix també a un
aprenentatge més individualitzat que reverteix en bons
resultats.

Però, bé, voldríem demanar, això si, si se’n graduen molts
o pocs, perquè, tot i que vàrem venir a la cerimònia de
graduació la veritat és que no ens vàrem entretenir a comptar. 

I hi ha algunes paraules seves que record d’aquella
cerimònia, quan va tenir el gest d'agrair a les famílies per tot el
suport que havien, prou de les quals des de la distància, i es va
dedicar un aplaudiment molt sentit, va ser prou emocionant,
però és cert que els estudiants també van fer molt d'èmfasi en
la càrrega de feina que implica estudiar medicina. I, és clar, el
suport de la família sempre és important, sempre és d'ajuda i,
des del punt de vista social, això també ens planteja un dubte,
que no sabem sinó si ens podrà resoldre, que és saber si creu
que és possible que bons estudiants, però d'un context social i
familiar més desfavorit, tenen alguna possibilitat de poder
accedir a alguns estudis d'aquestes característiques, que tenen
un futur professional de prestigi i ingressos econòmics
suficients per poder tirar una vida endavant.

Entenem que és difícil que puguin ser estudiants que vénen
de fora, perquè l’esforç de sortir de casa ja sempre és un afegit,
però pensam sobretot en estudiants d'aquí, si realment hi ha
estudiants que participen, per exemple, del programa de beques
d'estudis del Ministeri d'Educació o del Govern, de la mateixa
Universitat, i si creu que el perfil d'estudiantat inclou això,
classes treballadores, ja que són uns estudis que requereixen
d'un nivell de recursos, en general elevat.

Nosaltres hem fet un poc de recerca i hem trobat un estudi
recent de la Complutense on es veuen diferències en origen
d'alumnat, segons l’àrea de coneixement, més del 60% dels
estudiants de medicina d’allà tenen pares amb estudis superiors
i el 65% mares amb estudis superiors, mentre que el
percentatge davalla al 40% en estudis que abans eren
diplomatures. I també hi ha diferències a nivell socioeconòmic
de l'alumnat en el mateix sentit.

I medicina també és un dels graus on menys estudiants
treballen alhora que estudien, i entenem que hi ha una part que
és per la càrrega de feina i el fet de tenir aquesta percepció, que
és una carrera llarga fins que s’arriba a exercir la professió, tot
i que és cert que els estudiants, quan fan el MIR cobren i, de
fet, a Balears és la segona comunitat de tot el país on millor
cobren, amb o sense guàrdies incloses, i a això hi hem de sumar
el complement de residència que reben. No sé si és un fet que
poden fer servir per convèncer els estudiants de quedar aquí.
Però, és clar, ens preocupa que una professió amb el prestigi de
medicina sigui una fita molt complicada d’aconseguir per
l’estudiantat de classe més molesta. No sé si ens pot fer un poc
aquest perfil social de l’estudiantat, més enllà del que és obvi,
que ha comentat, que és que hi ha una majoria clara de dones,
que tampoc... també ens agradaria demanar si creu que pot tenir
conseqüències a nivell assistencial.

Ja sabem que, en general, la principal barrera d'entrada a
aquests estudis i a qualssevol és el nivell acadèmic, i això ho
marca la nota de tall de selectivitat, i que hi ha una certa
correlació també entre el nivell socioeconòmic i resultats
acadèmics, que comença des que naixem i, per tant, començam
a aprendre, i aquest govern ja intenta pal·liar aquestes
diferències amb mesures com són la universalització de
l'educació 0-3, però no sé si estarà d'acord que hauríem
d'intentar que tot l'alumnat amb bon rendiment acadèmic, veiés
estudiar medicina com una opció real, independentment de la
seva condició socioeconòmica i també independentment de
l’illa en la qual visqui, com hem comentat el dèficit
d’estudiants de les Illes, perquè també estam prou convençuts,
i així ho indiquen diversos estudis, que, tot i que han estat
realitzats en entorns rurals, ens diuen que els individus que
estudien medicina que provenen de llocs amb dificultats per
cobrir les places mèdiques, tenen més probabilitats de tornar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bona, hauria d’anar acabant.

EL SR. BONA I CASAS:

... -d’acord, gràcies- de tornar a servir aquestes comunitats que
ja coneixien i de les quals provenen.

I, bé, em queda encara part de la meva intervenció, però la
reservaré per a rèplica. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Bona. Ara sí, contesta el Sr. Roca, sense
limitació de temps, però sí que li demanaria precisió, perquè,
com vostè sap, l’agenda del Parlament és la que és i a les cinc
tenim prevista una ponència. Molt bé.
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EL SR. DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Miquel
Àngel Roca i Bennàssar): 

Molt bé, moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies a tots els
diputats per totes les seves preguntes, pels agraïments a la
facultat i al projecte. Jo intentaré contestar tot el que pugui i
llavors en algunes coses crec que demanaré que la doctora
Garcías ens ajudi, i algunes dels estudiants tal vegada també
podrien demanar si la presidenta els pot donar la paraula
després, si li sembla pertinent, no ho sé, si no, ho puc fer jo
mateix, però m'agradaria que ells també diguessin les seves
coses.

Bé, començaré per la Sra. Borrás, crec que per l’ordre
mateix que ens han fet. És vera, crec que el programa PAIME,
que és un programa excel·lent, jo crec que ja va començar a
Catalunya i s’ha estès molt bé aquí i a altres comunitats,
pràcticament a totes, és un programa que ara té molta gent jove,
i és probable, i això enllaçaria amb la Sra. Ribas, que és vera
que potser els darrers temps han estat particularment agressius
per a la professió mèdica i que tal vegada això ha fet que hagi
hagut d'augmentar el programa PAIME, el qual inicialment va
néixer per a metges amb problemes sobretot d'addiccions,
l’objectiu inicial, el va fer Miquel Casas, un gran psiquiatre,
precisament a Barcelona, amb les (...) que ha fet.

Jo crec que el filtre, el que deia, a posta ho he comentat, jo
crec que acabarem amb un filtre, de fet és que ara cap
universitat no ho pot aplicar en aquest moment, els catalans ho
fan de manera voluntària, ho faran i a prova un parell d'anys i
intentaran veure com funciona el programa. I és vera que el que
hi ha normalment als altres països són proves cognitives i
proves de personalitat, i també ho llig amb el que també ha dit
la Sra. Ribas després.

És vera que no és fàcil dir-li a un estudiant o a la seva
família que no se l’admet a universitat, a una facultat de
medicina perquè té unes característiques de personalitat que no
encaixen amb la professió de metge, ja no dic si son pare i sa
mare són metges, a més, no?, vull dir que és extraordinàriament
difícil poder-ho acceptar! També és vera que això no és l'accés,
una entrevista o el que sigui, i amb aquestes proves cognitives
o de personalitat, sinó que serien el 10 o el 20 o el 30%, i la
resta segueix essent la nota a la major part de països. 

També és vera que a algun país, si no m'equivoc, és
Alemanya, té un percentatge de places a la facultat de medicina
que les sorteja a l'atzar entre tots els que volen presentar-se,
independentment, i això lliga amb una cosa del perfil, que ha
dit també el Sr. Bona després, que ningú no pugui tenir, ni per
nota ni per perfil social, ni per impossibilitat d'accés a
medicina, i reservar uns percentatges que es trien a l'atzar cada
any. Ho dic perquè fins a aquest punt estan les coses.

La satisfacció, sí, nosaltres hem fet enquestes de satisfacció
i tenim un gran problema amb les enquestes dels estudiants de
medicina a tota la universitat, que és la participació; no, no,
crec que a la Universitat deixaran de fer aviat enquestes als
estudiants de satisfacció del que fan, perquè contesten o els que
estan molt enfadats, perquè els ha passat qualsevol cosa, o

qualcú que té una relació personal amb algun professor, i vol
que quedi bé. Dic una cosa que sembla..., i en realitat és així. 

És més, la Universitat té un servei de qualitat de
l'ensenyament on envia a cada estudiant una avaluació per cada
professor que té. Nosaltres..., tal vegada Francisco rebrà a final
d'any, haurà d'avaluar... a final de semestre haurà d'avaluar
quaranta professors. Què farà? No els contestarà perquè, entre
altres coses, com que l'avaluació s'ha de fer quan ja ha acabat
la docència i just abans de l’examen, perquè l’examen, la nota
que ha tengut, no sigui un distorsionador més, resulta que
aquestes enquestes universitàries es converteixen amb un no-
res. Aleshores, la validesa que tenen, ens sap greu, però no
tenim..., crec que ara s'intentarà implantar noves maneres a
veure si és possible intentar unes avaluacions a mitjans de
semestre quan no hi hagi hagut encara..., perquè la proximitat
dels exàmens fa que no  contestin les coses d'avaluació. 

És ver que s'ha estimulat la formació de doctors, el que
deia. Crec que encara, de totes maneres, queden un poc..., ara
mateix dels professors que han guanyat les places entre el 75 i
quasi el 80% ja tenen el doctorat, de tots aquests que he dit,
perquè hi ha hagut aquest increment aquests darrers anys i
afortunadament com que dels 20 punts, que és barem de plaça
de professor associat, 5 són del doctorat, això ha marcat
moltíssim la rellevància. Però estic totalment d'acord amb vostè
que el programa de doctorat l’hem de reforçar. Sobretot saben
vostès ara que els doctorats es poden fer per compendi
d'articles, que ja no és una tesi en el sistema clàssic sinó que
una persona cerca una línia de recerca, publica tres articles i
això se li converteix amb aquesta (...). Això té molt més sentit,
afavoreix molt més la institució, afavoreix molt més la recerca
i té tot el sentit del món, i jo crec que hauríem d'anar cap aquí.

Els metges de família que deia, efectivament, nosaltres
tenim 6 crèdits de metges de família al programa com a matèria
obligatòria i 12 de pràctiques, són 18 crèdits. Som la facultat
pràcticament que en tenim més. Jo crec que això va per aquí i
ha d'anar per aquí en el futur la medicina de família, perquè és
on hi ha ara mateix la mancança i on el sistema de salut ha de
fer. I això que és ver que aquests darrers anys s'han augmentat
molt als centres de salut els professionals i s'han seguit
augmentant els darrers temps, però a quasi per tot
l'ensenyament de la Facultat de Medicina no tenien dins els
programes l'assignatura com a tal, la matèria com a tal, i no la
tenien en rotació. Nosaltres ara de les rotacions estan tres
setmanes a cada una de les rotacions que els he dit, en canvi, a
medicina de família i urgències n’estan sis; quatre a un centre
de salut, una d’urgències a un centre de salut i una altra
d’urgències hospitalàries. 

Moltes gràcies per totes les seves aportacions. 

Sra. Martín, tres o quatre coses, és ver que importants. Són
molts els associats que tenim i, efectivament, alguns associats
estan contractats generalment a 30 hores, que és molt poc, i als
que coordinen una assignatura els augmentam 15 hores més per
fer aquesta coordinació d’assignatura. Això és la figura que
hem adoptat en aquest temps a totes aquelles matèries, que són
quasi totes les clíniques, on no hi ha un professor titular o un
catedràtic d'universitat en aquest sentit.
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És ver que el pla d'estudis és un perfil segle XXI i el que
varen fer tot d'una, perquè no podíem fer una modificació
major del pla d'estudis, respecte del que ha dit, vàrem adoptar
una assignatura que és Gènere i Salut específica. És una
assignatura optativa, és ver, però a la qual s’hi matriculen unes
trenta quasi quaranta persones de les seixanta. És a dir, que té
molt d'èxit i on es tracten específicament els aspectes que vostè
ha comentat i també el de violència de gènere. Encara que
també aquest, és ver que a vegades hi ha un seminari específic
a ginecologia, a psiquiatria, a psicologia mèdica també, per a
l’assignatura de Gènere i Salut. No és tal vegada el que molta
gent podria demanar, però és una primera..., no hi ha moltes
facultats que tenguin una assignatura específica que es digui
Gènere i Salut, i nosaltres la tenim.

El nombre de places. El que ha demanat el ministeri és un
10%, i això contesta a  diferents de vostès que han tocat aquest
tema. El ministeri ha demanat ara que les universitats
augmentin el 10%, per a nosaltres el 10% serien 66. Ara mateix
nosaltres no tendríem cap problema per tenir 66 estudiants, cap
ni un. És ver que els grups llavors nosaltres els subdividim els
grups més mitjans, que deim, en 20-20-20, que fan els
seminaris i les pràctiques, però llavors les pràctiques les hem
d’atomitzar molt sempre. No ens serveixen aquests grups de
pràctiques pel que els comentava, no poden estar vint estudiant
dins una consulta de pediatria o de ginecologia. No, no, és
impossible, no té... aleshores, això ho hem d’atomitzar tant que
afegir una miqueta amb molt poc des del punt de vista de
pressupost -i llavors parlarem en tot cas de pressupost- no seria
ara mateix molt complicat per a nosaltres poder augmentar el
nombre de places. 

De fet, els diré que inicialment la petició de la Universitat
a l’ANECA va ser de 70. Aquesta facultat està dimensionada
per a 70 alumnes. No sé per què, perquè jo en aquell moment
no era dins el procés, va passar de 70 a 60, el que es va
autoritzar a la Universitat varen acabar sent 60. No sé per què
va passar, no sé si la doctora Garcias té més informació, però
inicialment teníem 70 places. De manera que amb les preguntes
que diferents de vostès, quasi tots vostès han al·ludit al tema de
les places, podríem augmentar-les.

Sí també és ver, i algun de vostès ho han comentat, que el
fet d'estar dins l'hospital els lleva la vida universitària als
estudiants. Alguns d'ells es queixen que no fan vida de campus,
per dir-ho de qualque manera. Com a contrapartida des del
primer any poden anar a les sessions clíniques de l'hospital i
veuen i viuen un hospital. 

I enllaç això amb alguna de les preguntes que vostès han fet
també. Crec que és molt important que coneguin els hospitals
d'aquesta comunitat els estudiants que vénen de fora també
perquè quedin aquí, perquè coneguin aquí, coneguin la
comunitat, coneguin com vivim aquí i coneguin els nostres
hospitals, perquè llavors tenen aquesta...

També, lligant també amb alguna de les coses que ha
comentat, el fet que els altres hospitals... nosaltres hem fet
moltes sessions als hospitals d'Inca i als grups dels centres... -
perdó, d'Eivissa i de Menorca, no a Formentera, hauríem
d’haver anat-, a Eivissa i a Menorca per captar alguns
professionals, i s'ha produït això. És un professional d'Eivissa

i dos de Menorca que tenim, ara en tenim tres (...) que vénen a
fer classe aquí, metges de família específicament són, vénen a
fer classes i tenen un lligam amb la facultat. Ara, és ver que és
difícil i a nosaltres ens agradaria ... els propis hospitals, el
d'Inca, el d'Eivissa i el de Menorca, ens diuen sempre, que
venguin aquí els estudiants perquè vegin els hospitals com són.
Els hospitals d'Inca..., d'Eivissa -cada vegada dic Inca-,
d'Eivissa i de Menorca tenen un nivell assistencial que no és
d’hospitals de segon nivell, que és quasi d’hospital de primer
nivell, perquè estan dins una illa. Tenen molt bon nivell a molts
de serveis. I quan els estudiants hi han anat, l'any passat vàrem
aconseguir que tres estudiants de rotatori fessin la rotació a
Eivissa i a Menorca, tres. Enguany no hi ha volgut anar ningú.
Clar, no podem obligar els estudiants anar a passar tres
setmanes a Eivissa o a Menorca quan estan aquí i tenen els pis
aquí, tenen l'habitatge aquí, alguns de vostès també han al·ludit
a això i això tal vegada llavors Francisco ens podria dir qualque
cosa, perquè és ver que tenen algunes dificultats de trobar
allotjament, i això dificulta a vegades aquest moviment. 

Nosaltres estam ara, primer i segon curs en horari de matí
a l'hospital i tercer, quart i cinquè en horari d'horabaixa. Això
és el que fem normalment, aquest repartiment. Això ens
permetria fer aquest petit augment d'un 10% sense molt més
problemes. Si és ver que qualcuns de vostès m'han demanat, era
el Sr. Gómez, fins on podríem arribar, i la Sra. Pons també, fins
on podríem arribar d'estudiants. Més de 80 estudiants ara
mateix crec que ens crearien força dificultats des del punt de
vista d'espai dins la facultat, més de 80. Ara, fins a 80 podríem
mirar de manejar-ho sense més problemes amb un afegit una
mica ..., no massa gros.

El Sr. Gómez em deia, la normativa legislativa, pressuposts
per necessitats, totes aquestes qüestions importantíssimes, i
també contest a alguns altres de vostès que també ho han
al·ludit. Ara mateix hi ha un conveni específic de finançament
per a Medicina dins la Universitat, que no va dins la partida
general de la Universitat, no? Això ha estat suficient ara i ho ha
estat, sobretot, perquè no hem pogut contractar, des del punt de
vista de professorat, un nombre com teníem previst de titulars
d'universitat pel que he comentat abans, per la manca
d'acreditació d’aquests professionals que estan associats encara
a l’ANECA. Pensin que si nosaltres ara traguéssim una plaça
vinculada a un hospital i no hi hagués de la comunitat cap
persona acreditada per a una d'aquestes places, vendria una
persona de fora que llavors ocuparia un lloc de l’ib-salut, de
plaça de l’ib-salut, que li hauria de crear l’ib-salut una plaça
concreta assistencial perquè hauria d'estar vinculada a aquest
centre. Això crea una distorsió molt grossa i hem optat per
aquesta solució, que no ens agrada gens, d’associats. Vostès
veuran que és comú a totes les facultats de medicina. Quan el
ministeri diu, les universitats només poden tenir tal percentatge,
un percentatge de professors associats, que no són estables, que
són volanders -diguem-ne- diu, exclosos els de ciències de
salut; perquè ja veuen que, en aquest cas, si limitassin el
percentatge haurien de tancar demà mateix totes les facultats de
medicina d'Espanya i probablement algunes d'Infermeria i
algunes de Psicologia, fins i tot, perquè no es pot produir
aquesta distorsió de professionals que no volen deixar. 

Pensin vostès que les places vinculades de catedràtic i
titular el metge que tregui una d'aquestes places o que va traient
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una d’aquestes places, passa a ser personal de la Universitat, i
el pagament del sou únic que acaba tenint li fa la Universitat
amb una transferència de la part assistencial amb el percentatge
de temps que faria l’ib-salut, en aquest cas, a la Universitat,
però passen a ser personal funcionari de la Universitat, ja no
del Servei de Salut, per entendre’ns. 

El Sr. Gómez ens deia, la ubicació HUSE. És ver, HUSE,
Hospital Universitari Son Espases, és vera que això té aquests
inconvenients i els estudiants se n’han queixat una mica, però,
en canvi, tenen molt bon accés, molt bona comunicació, i,
sobretot entren dins l'àmbit hospitalari tot d'una.

També els he de dir que nosaltres en el rotatori els fem una
obligatorietat que una de les rotacions que fan l'hagin de fer o
a Manacor o a Inca, a un dels dos hospitals petits. I dic això
perquè estan encantats, la gent que ve dels hospitals petits, i ens
sembla molt interessant que no només visquin a dos hospitals,
macrohospitals de la ciutat, sinó que vegin els dos hospitals
petits, amb els diferents requeriments que té un hospital més
petit, amb un altre nivell assistencial, i d’allà vénen molt
contents, en tenen molta cura perquè pràcticament no tenen
residents aquests hospitals, o en tenen pocs, no tenen moltes
persones en formació, i aleshores en tenen molt bona cura, jo
crec que la majoria tornen amb una... També és vera que els
hospitals de Son Llàtzer i de Son Espases estan molt
especialitzats, si tu agafes una cosa..., una especialitat
determinada i aquell estudiant se’n va amb un metge que fa una
cosa molt concreta i molt especialitzada, és diferent d’anar a
Inca i a Manacor, que en un matí veus moltes patologies de la
mateixa especialitat, que no passa a unitats tan especialitzades.

Al Sr. Gómez jo també li diria, la posició de la Conferència
de Degans és, no tant que faltin metges, com que faltin metges
de determinades especialitats, és a dir que falten molts metges
de família, falten molts pediatres, falten anestesistes, per
exemple, que col·lapsen un hospital l'absència d'anestesistes, o
una vaga d'anestesistes col·lapsa automàticament un hospital,
sense, perquè hi ha molts procediments que requereixen
anestèsia, que es fan cada dia a l’hospital; pensin que a Son
Espases hi ha 29 quiròfans cada dia, si els anestesistes no hi són
s'aturen 29 intervencions, multiplicades per les que es facin
aquell dia dins cada quiròfan. 

Aleshores, aquestes especialitats són les que tal vegada al
programa MIR, a les places que s'ofereixen posteriorment al
MIR, s'haurien de reformular les especialitats que tenen la
quantitat de places, i algunes d'aquestes, i jo crec que el
ministeri fa feina en aquesta línia, el Ministeri d'Educació i el
Ministeri de Salut, en aquest cas, perquè puguin fer el que
comentam de metges de determinades especialitats.

Per regla general, els metges que vénen aquí queden aquí a
fer el MIR, però sí que és vera, i amb això contest també al Sr.
Ensenyat, que m'ha comentat alguna d'aquestes coses, els
metges que vénen de fora aquí, jo, el primer dia, quan entren,
els dic: us en dureu un títol i una llengua, que és molt
important, perquè jo crec que és molt important que aprenguin
les dues llengües aquí, que manejam a la comunitat; i nosaltres
el que intentam fer és en els dos primers cursos, sobretot
perquè hi ha molta gent de fora, que l’ensenyament és vera que,
majoritàriament, és en castellà, i que llavors, a partir del tercer,

quart i cinquè curs -aquí Francisco em podrà guardar de mentir,
crec jo- intentam que s'introdueixin les dues llengües. I això ens
sembla que és un sistema que fins ara ens ha funcionat bé, no
ha estat un problema en cap moment a la facultat, però sí crec
que nosaltres hauríem de fer molta incidència en aquest sentit
en els estudiants, els quals han de conèixer les dues llengües,
perquè hi ha molts de pacients de Mallorca, que els han
d'entendre bé i els han de poder expressar les seves qüestions
més íntimes en la llengua que sigui la primera seva, i això ens
fa fer-hi molt de ressò.

Sí que és ver que qualcun de vostès també m'han demanat,
també el Sr. Ensenyat i la Sra. Ribas també, per què els
estudiants de la resta d’illes no vénen aquí o vénen poc, hi ha
menorquins, però, en canvi, no tenim eivissencs. No tenim
una... els ho hem demanat i hem fet una mica de prospecció en
aquest sentit, i n'hi ha de tots els ordres de respostes: n’hem
rebudes que hi ha una tradició a Eivissa per anar-se'n a
València i a Barcelona, Menorca més a Barcelona, Eivissa més
a València; perquè els estudiants d'allà no han fet tal vegada
prou ressò o no pensaven que la facultat de medicina pogués
ser una oportunitat.

El Sr. Sanz ha dit una cosa que jo crec que, i també aprofit
per a ja treure els comentaris seus, ha dit una cosa molt
important: perquè volen anar a ciutats més grosses i, a més, tal
vegada venir aquí a Mallorca, els resulta, des d'un punt de vista
econòmic, o d'accés a altres ciutats, s’estimen més anar a
Barcelona, Madrid, València, per què ho fan per..., jo no sabria
dir perquè es produeix, no tenc resposta a per què als estudiants
d'Eivissa i de Menorca no vénen aquí. Se’n van una quantitat
que és petita, no són molts d'Eivissa i Menorca que estudien,
són uns set o vuit estudiants crec que surten fora, però aquests
set o vuit estudiants que surten fora a mi m'agradaria
guanyar-los alguns d'aquests cap aquí, però no tenc, no els puc
dir per què no s'han produït aquestes aquestes coses.

Podem fer una segona visita més lleugera, que no sigui tan
forta, perquè el Sr. Ensenyat pugui venir, maldament sigui...
determinades coses les vulgui evitar, podem fer una segona
visita, que he notat aquí que tenien...

Jo també crec que hi ha tres o quatre coses que els voldria
afegir, que contest una mica el que han dit, la Sra. Ribas ha
incidit molt en la prova d'accés, jo estic absolutament d'acord
que hem de fer una prova d'accés per entrar, que no n’hi ha
prou que els estudiants tenguin una nota de tall. No sé si la
sortida que puguin ajudar els col·legis professionals a fer
aquesta criba seria bona o no, però a mi em semblaria que hem
de cercar un sistema que almanco actituds i personalitat i dret,
el que deia la Sra. Martín abans i el Sr. Sanz també, i el Sr.
Gómez crec que també ho ha comentat, actituds, aptituds i
actituds, les dues coses no són molt difícils de mesurar, la
personalitat és molt difícil de mesurar, i jo estic segur que si a
qualque estudiant li diem que per les seves actituds o capacitat
d'empatia no podria ser metge, potser ens contestaria: bé, em
faré anatomopatòleg i no necessit fer... -faig quasi una broma-,
però ja em faré anatomopatòleg llavors, perquè no hauré de
tenir contacte amb la gent, però no m’atureu d’entrar a
medicina per la actitud o per les meves característiques de
personalitat. Això es fa molt difícil i molt complicat posar en
marxa el que deia.
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Respecte del que s’ha comentat, també dos o tres de vostès
han comentat, quasi el 70% d'estudiants de tots els estudis de
salut són dones, ara mateix, i, en canvi, curiosament, a les
enginyeries pràcticament no n'hi ha. Podem fer interpretacions
diferents, però això són els fets, aquestes són les dades que són
constants, pràcticament de nosaltres, psicologia, infermeria,
fisioteràpia i medicina, i, en canvi, a totes les enginyeries tenen
el sentit contrari. Llavors, ho podrem veure d'una manera o
l'altra, però aquestes són són les coses.

Jo no tenc el cost per alumne i cost per estudiant, no sé si la
Universitat ho té, però qualcun de vostès que m'ho han demanat
també, no ho sé, d'aspectes econòmics són molt dolent jo, i
sobretot no ens ocupam..., nosaltres ja tenim prou amb els
acadèmics com per entrar en els aspectes econòmics, però és
vera que en aquest sentit sí que...

La Sra. Pons deia: és molt precària la figura de professor
associat. Jo hi estic totalment d'acord, té tota la raó del món,
cobren 100 euros cada un d'aquests, cobren cada mes, cobren
una quantitat ínfima, i, efectivament, no ho fan per doblers, i és
vera que els primers anys jo crec que la gent s’ha donat a la
facultat de medicina, no sé si aquest manteniment, i això també
respon moltes preguntes que vostès m’han, el Sr. Bona també
i el Sr. Sanz, també, que no sé si mantendrem aquest caliu
durant tant de temps de manera que la gent, si no estabilitzam
una mica el professorat, i aquesta estabilització, per desgràcia,
passa per -i contest al Sr. Bona que també ho ha dit- perquè les
comissions, que són comissions de metges de l’ANECA, és que
el nus al coll el s’han posat els mateixos metges, les comissions
de l’ANECA, la qual cosa és sorprenent, són els mateixos
metges que manegen les comissions de l’ANECA, que fan que
el nivell d'exigència sigui igual per a una persona que fa vuit
hores d'assistència mèdica que un no fa vuit hores d'assistència
mèdica a una altra àrea de coneixement de les universitats. Hem
de veure com ho podrem fer.

La Sra. Pons m’ha dit: fins on volem créixer? Jo m'he
atrevit a posar aquesta xifra de 80, crec que seria factible fins
a 80, més de 80 tendríem uns problemes importants, sobretot
d'espai inicialment, i quan dic d'espai, tant vull dir d'espai de
les aules, com vull dir, sobretot, de col·locació d'aquests
estudiants als diferents hospitals i als centres de salut, als que
volem que rotin i que rotin amb moltes garanties. Ara, això crec
que és un dels avantatges que hem tengut fins ara, i ho ha dit
també el doctor Bona, que hem pogut tenir aquests pocs
estudiants, amb bona cura, crec jo, ben tutoritzats, sobretot els
darrers moments que es troben en pràctiques i centres de salut;
com això creixi, ja es veuen moltes dificultats. I les grans
universitats, les grans facultats que tenen 200 i 300 estudiants,
a sisè curs tenen moltes dificultats perquè aquests estudiants es
troben ben tutoritzats durant tot l’any, sobretot, insistesc, en
aquest darrer cinquè o sisè curs, quan han de fer pràctiques
concretes.

No sé si vaig contestant les coses que ens han dit. Estic
d'acord amb el Sr. Sanz que ens hem de remuntar al 2008,
efectivament, el 2008 és quan creix el bessó i llavors hi va
haver aquests anys d'absència, semblava que la facultat estava
morta i que el caliu ja no es mantenia, però, finalment, llavors
es va produir en aquest sentit.

Jo crec que ens podríem ajudar mútuament que anem a
Eivissa i a Menorca més nosaltres i que vostès ens donin, amb
els consells insulars, amb els grups concrets, de veure com
podem fer aquesta projecció de la facultat a Eivissa i a
Menorca, que crec que no l'hem feta, bé crec, veig que no l'hem
feta bé, i m'agradaria que la poguessin fer en el futur d'una
manera més clara.

Això de l’hospitalcentrisme, és ver, la presència de
medicina de família és molt potent i hi ha molts metges de
família, procuram que rotin per urgències de medicina familiar
i comunitària dels centres de salut. L’ib-salut ens ha marcat una
sèrie de centres, que són els centres docents, però ens adonam
que ampliar-ho a centres que no són docents i que no tenen
residents de metges de família, tal vegada d’altres especialitats,
probablement també serà bo, serà bo per al centre i per als
estudiants, perquè els centres docents de medicina de família
estan una mica no diré saturats, però han augmentat molt els
metges de família, tenen els estudiants d’Infermeria, de
Fisioteràpia, els estudiants d'altres especialitats, etc. Per tant,
pensam que hem d'ampliar a centres de salut que no tan sols
siguin els centres docents. 

Tenen raó també, que alguns de vostès ho han comentat,
que el centre de simulació, i jo crec que la facultat en aquest
sentit, ajuda molt a diferents estaments. Han comentat i s'ha
comentat aquí que el centre de simulació, per exemple, va
servir perquè tot el personal que entrava a intensius -ho ha dit
la Sra. Pons-, tot el personal que es pujava a unitat de cures
intensius durant la pandèmia se'ls va fer formació
acceleradíssima al centre de simulació, que en aquell moment
estava buit, tant personal d'infermeria com metges, com els
intensivistes, com tots entrenaven, per exemple, la intubació,
que és un procés que vostès saben que dissortadament va haver
de ser un acte mèdic molt fet a un moment determinat i
l’entrenament es va fer allà. 

A la nostra sala de dissecció no tan sols hi ha els estudiants
de Medicina, vénen a fer-hi pràctiques els estudiants
d'Infermeria, els de Fisioteràpia, vénen de l'Escola
d’Odontologia d’ADEMA i vénen els de Psicologia, els
estudiants de Psicologia, a fer pràctiques del sistema nerviós
també. Vull dir, que la facultat dóna servei a moltes altres
facultats de la Universitat, i també ho fa en formació de
postgrau. La sala de dissecció és una sala que s'utilitza
moltíssim com a sala de formació de postgrau, per exemple,
traumatòlegs que han de provar noves pròtesis de maluc, la sala
nostra de dissecció és un lloc únic a aquesta comunitat
autònoma ara mateix per aprofitar-la per a activitats de
postgrau com aquestes. I això té molt de valor a un moment
determinat i volem potenciar-ho i que cada vegada més serveixi
per a aquestes coses que comentam.

 La gent d'urgències, per exemple, ara ens demana a veure
si poden fer..., saben que quan hi ha, ara dissortadament que hi
ha hagut accidents mortals els darrers temps a la comunitat,
quan hi ha un accident molt greu i el pacient està amb una
hipovolèmia i no li poden trobar una vena han de punxar a os.
La punció òssia és una cosa molt delicada, molt difícil de fer.
Això ara ho practica la gent d’urgències amb les peces
anatòmiques que tenim. Això és una cosa també que de cara a
un moment determinat d'una urgència és molt important.
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Crec que les darreres coses són les del Sr. Bona, del doctor
Bona, que ha dit una mica aquestes coses que comentava. Crec
que el pressupost ara mateix, separat pel conveni, nosaltres hem
demanat al rector que demani a la comissió de seguiment que
s'ampliï, no amb doblers, sinó en temps de durada aquest
pressupost específic per a la Facultat de Medicina, sense
necessitat d'ampliar-ho amb doblers, sinó que s'ampliï a durada
d'anys; perquè si no, la dissolució del pressupost de la Facultat
de Medicina dins la resta de la Universitat podria dur que a un
moment determinat haguéssim de tenir problemes, per exemple,
quan s'acrediti un professor titular d'universitat vinculat que
s'hagi de posar a una cua dels professors de tota la universitat
i, en canvi, no se li pugui fer una plaça més immediata. A
nosaltres ens pareix que això seria molt important i crec que
vostès també, en aquest sentit, ens podrien ajudar a fer-ho
d'aquesta manera. 

Ja li he comentat el tema de les comissions de l’ANECA.
Crec que més que els biòlegs són els propis metges, i em sap
greu dir-ho així, però perquès és del grup. 

També crec que ha estat important el paper de la facultat -
ell ho ha comentat molt bé- en l’acreditació de l'IdISBa, que
ens ha ajudat molt a poder (...). El tema de l’acreditació de
l'IdISBa i els accessos a fons que permet ara de recerca
l'IdISBa és un bot qualitatiu en aquesta comunitat
importantíssim, que m'agradaria que el considerassin i el
tenguessin sempre present. Hem de tenir cura de l’IdISBa,
perquè l'IdISBa ens permet un accés a fons de finançament de
recerca estatals i europeus de primer nivell, que sense l'IdISBa
no ho podríem fer i sense facultat tampoc no hi hauria IdISBa,
no s'hagués pogut acreditar l'IdISBa.

Aleshores, aquestes coses són les que de vegades..., jo crec
que en aquell moment, quan es discutia la Facultat de
Medicina, no es tenien en compte, no?, això de dir, la Facultat
de Medicina farà que l'assistència als nostres ciutadans sigui
millor. Per què? Perquè els professionals han d'estar més atents,
han d'estar més al dia, practiquen millor, tenim una simulació
a uns centres, tenim possibilitat de fer unes pràctiques que no
es tenien abans, i al mateix temps tenim accés a fonts de recerca
i, a més, augmentam el potencial investigador de la gent. Jo
crec que aquesta és una part que abans no es tenia en compte,
no es comentava i vèiem aquesta cosa tan purament miop de
dir, ah!, això valdrà tants de doblers, no, el retorn que té un
projecte ..., un projecte de recerca en salut europeu té molt de
retorn per a la comunitat, té molt de retorn per a la Universitat,
en té per al Govern, en té per a les pròpies conselleries des del
punt de vista del fonament d’aquest.

Acab ja. Efectivament és mal de fer, fer compatible estudiar
Medicina amb feina. Té raó el Sr. Bona. El perfil de gent que
s'hagi de tenir, que no tengui accés a beques, que no hi hagi
moltes beques que tenguin un finançament o que no tenguin un
finançament familiar suficient, Medicina és molt exigent; fer-ho
compatible amb feina és molt difícil, és una carrera molt
complexa des d'aquest punt de vista de la feina. Ho fa molt
difícil. 

I jo voldria, si la presidenta m’ho permetés, que donàs la
paraula a la doctora Garcias...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí.

EL SR. DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Miquel
Àngel Roca i Bennàssar): 

... per al tema de professorat, si és possible, perquè m'agradaria
que comentàs...

LA SRA. PRESIDENTA:

Està previst, està...

EL SR. DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Miquel
Àngel Roca i Bennàssar): 

... una figura que és molt important per a nosaltres comentar i
que els demanaríem ajuda a vostès, si és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, està previst. Té la paraula la Sra. Garcías. El que sí
deman ja és que siguem precisos.

Després tendrà la paraula el Sr. Espín, i així complementam
tota la resposta i donaríem pas als grups parlamentaris per fer
la segona ronda.

LA SRA. SECRETÀRIA ACADÈMICA DE LA
FACULTAT DE MEDICINA DE LA UNIVERSITAT DE
LES ILLES BALEARS (Francesca Garcias i Gomila)

Sí, gràcies. M'agradaria concretar tres punts exactament,
que potser són de la meva competència per trajectòria
professional. Vaig ser directora general d'Universitat durant
quatre anys, de 2007 a 2011, i justament hi ha tres aspectes que
poden contestar alguna de les qüestions. 

Tema de beques. La comunitat autònoma de les Illes
Balears -paraules del ministre Gabilondo que encara es
mantenen- és on menys beques es demanen. I com que
precisament en demanam poques, n'obtenem poques. És un
peix que es mossega la cua. Aquella història, sobretot molt
arrelada a nosaltres, tanmateix em diran que no, fa que joves
d'aquestes illes ja s’autocensurin i no sol·licitin les beques. A
mi m'agradaria que del ministeri arribin moltes beques a les
Illes Balears i a veure si tenen nassos de dir el 95% estan
denegades. És un problema de renda, les regles són estatals, els
límits de renda són àmbit estatal. Aquí els límits i tal són
absurds, són absurds. El nostre nivell és més alt i molts joves
nostres no poden accedir a aquestes beques. Perdem moltes
ajudes. Però sempre he pensat que si se’n sol·licitassin més,
potser des de l'Estat revisarien aquests llindars. Llavors, animar
molta gent i tal perquè hi perdem molt, molt, molt.

Segona qüestió. Respecte de les proves d'admissió que estau
comentant ara ja s'estan posant en marxa a l’àmbit de facultats
d'Educació. A educació primària i a educació infantil potser
tímidament, potser de manera pilot, etc., però tenen un
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problema semblant. L'accés a la professió mestre té problemes
semblants a l'accés a la professió metge en el sentit que es
necessita un perfil, diguem-ne, hi pot haver persones que no
compleixen els perfils més idoni i s'estan plantejant proves
d'admissió.

El degà ha comentat aquesta primera experiència que varen
fer les universitats catalanes a Medicina, però jo vull afegir
això, l’experiència que ja proven algunes facultats d'Educació
arreu d'Espanya.

I ja sense allargar-me més, la qüestió de professorat,
l'acreditació de professorat. A Medicina necessitam professors
que alhora siguin metges. És a dir, en cap moment no pensam
en professors a temps complet a la Universitat, perquè això no
seria bo en absolut. Necessitam professionals de la medicina en
exercici, exercici assistencial, pot ser no les vuit hores, però
hores d’exercici assistencial -això s'ha de mantenir- i alhora
amb unes hores de docència a la Universitat.

La figura de professor associat és bona, és bona per
començar i, a més a més, el degà ha comentat l’èxit que ha
tengut de tenir una mitjana de 3, 4 sol·licitants per cada plaça;
places molt mal retribuïdes, molt mal retribuïdes. Vull dir, el
professor associat a la Universitat de les Illes Balears cobra
poquíssim, però això és una regulació autonòmica general per
a totes les titulacions. Seria, no vull dir il·legal, però bé,
irregular, que els professors associats de Medicina cobrassin
més que els professors associats de Dret o els professors
associats d'Economia. Llavors, aquesta regulació és genèrica i
són retribucions molt, molt, molt baixes, absolutament baixes.
Així i tot ens fan el favor de venir a fer docència.

Per poder millorar aquesta funció docent, repetesc, alhora
que mantenen la funció assistencial, existeixen les figures
superiors de catedràtic d'universitat, no sé si ho veurem mai, un
catedràtic que sigui, alhora, metge i professor -ja ho veurem-;
existeix la figura de titular d'universitat, d’aquesta ja tenim un
metge acreditat per ser titular d'universitat, ara el problema és
organitzar el concurs d'accés. Per a aquestes figures, titular
d'universitat, i ja no dic per a catedràtic, ANECA, a part dels
criteris científics solvents, exigeix, com a mínim, 500 hores de
docència universitària, i no valora en absolut l'experiència
assistencial.

Aquest és el problema que tenen ara mateix els nostres
professors associats, en només aquests sis anys, amb aquest
contracte de 30 hores anuals, encara no han arribat al mínim de
500 hores, perquè ANECA, diguem, accepti la sol·licitud. Això
en anys s’arreglarà, però de moment aquest és el problema, i és
un criteri tècnic d'entrada; independentment de quants articles,
independentment de tota la història, exigeixen, com a mínim,
aquestes 500 hores de docència universitària.

Per sortir del pas, o diguem-ne com a una figura intermèdia,
la llei, la normativa universitària, parl de la LOU del 2001,
reformada el 2007, etc., va introduir la figura de professor
contractat doctor. Aquesta figura de professor contractat doctor
la tenim prevista en el conveni de col·laboració que ha
esmentat el degà, hi ha un pressupost previst per contractar
metges en exercici professional, perquè siguin professors
contractats doctors, vinculats a la universitat. L'Agència

autonòmica, AQUIB, deu haver acreditat..., quan jo me'n vaig
anar ja tenia 70 metges acreditats per a professor contractat
doctor, ara deuen ser 100 i busques, però en el sistema sanitari,
sistema de salut, Llei general de sanitat de l'any 1986, aquesta
figura no està contemplada. Es va fer una modificació de la Llei
general de sanitat, per incloure aquesta figura, que de qualque
manera es puguin vincular places de professor contractat
doctor, però jo crec que el sistema de salut encara no ho ha
entès, ni aquí ni a la resta d'Espanya. No sé si hi va haver una
primera experiència a Andalusia, Múrcia, de contractar aquests
professors contractats doctors, però no funciona.

I jo encara... jo deman als serveis jurídics de la Universitat
que m'expliquin quina és la reticència: el personal estatutari no
pot ser contractat, però sí que pot ser associat; si és que és
complicat. De reticències jurídiques n'hi ha, però també hi ha
un problema econòmic: el sou dels professors contractats
doctors també està regulat per la nostra comunitat autònoma,
així com el sou dels professors associats, i és molt baix.
Aleshores, jo entenc que, encara que es pugui resoldre,
segurament a un metge no li compensa en absolut deixar la seva
plaça, el cent per cent de la seva plaça assistencial, per passar
a ser professor contractat doctor vinculat a la universitat.

Llavors, tot plegat tenim un problema, un problema, la
plantilla que es va pensar, que es va proposar en el pla
d'estudis, no l'acomplim, no acomplim expectatives. La previsió
del conveni aquest de finançament que tenim, ni anam de
duros, d’euros, perquè no els gastam, no complim aquell
compromís i pot ser, quan hagin de renovar l'acreditació del pla
d'estudis, a l'any 2024, tendrem qualque emperò en aquest
sentit. Ja us ho dic, és la dificultat en el tema de professorat ara
mateix.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Garcias. Té la paraula el Sr. Espín.

EL SR. PRESIDENT DELEGAT D’ESTUDIANTS DE LA
FACULTAT DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS
(Francisco Espín i Ureña):

Gracias. Yo seré breve porque Miquel i Xesca ya han
hablado sobre todo, pero, bueno, agradecer también que las
estudiantes tengamos voz y se nos escuche.

Y comentar dos cosas: la primera es que las estudiantes de
medicina aquí, en la UIB, están contentas de poder ejercer,
estudiar en el hospital, en Son Espases, porque se nos hace
partícipes de la vida asistencial desde primero, tenemos la
posibilidad de acceder a distintas consultas y en los seminarios
nos pueden acercar a los servicios para utilizar las distintas
herramientas, que, a lo mejor en una facultad que no está en el
hospital tienen más dificultad, y al ser tan poquitas es muy fácil
que un día alumnas bajen con el profesor en un seminario y
puedan trabajar de una manera más cercana.

Y tampoco la estudiante no se olvida, no tiene una visión
hospital-centrista, como comentaba, este año se han hecho 6 o
7 TFG sobre familia, que a un 10% de los TFG que se han

 



1688 SALUT / Núm. 94 / 21 de setembre de 2022 

hecho y la estudiante es consciente de la medicina de familia,
porque al final la mayoría acabaremos siendo médicos de
familia.

Y lo único que a lo mejor la estudiante ve negativo de
estudiar en los hospitales es la falta de espacios, al final
compartimos hospital con pacientes y familiares y si echa en
falta un poco un espacio para desconectar, que no sea el aula o
el laboratorio, un espacio para nosotras. Pero, bueno, eso se
está trabajando.

Y se hablaba sobre la salud mental de los residentes del
país. Debat, pero sí es cierto que termine que enfoca un poco
la salud mental de los residentes, del PAIME todo lo demás,
pero sí es cierto que también hay que enfocar un poco la salud
mental en el estudiante también de medicina, que se ha
demostrado que desde que comienza el estudio hasta que lo
acaba están empeorando también los niveles de empatía. Y,
como se ha comentado, la falta de becas o de ayudas también
hacen que la salud mental pues disminuya, porque hay muchas
estudiantes inician una carrera con una carga lectiva muy alta,
muchas horas de prácticas, de estudio, y hay compañeras que
compatibilizan su vida asistencial, porque son enfermeras y
trabajan, o su vida familiar, porque también hay compañeras
que son padre y madre y estudian a la vez, y compaginar los
estudios de medicina con este resto de cosas, pues repercute en
su salud mental. Y, al final, también, ya cuando acaben la
carrera y sean médicas, ya vienen con este sesgo.

Nada, agradecer que hoy, de nuevo, que se escuche la voz
de las estudiantes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Espín. Obrim, ara sí, un torn de rèplica.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Moltíssimes gràcies i la paciència, per
les respostes que ens heu donat.

Només dues coses més. Jo no sé si, en allò dels cossos,
perquè, com que som l'encarregada del Registre de voluntats
anticipades d’aquí, de la comunitat, sí que té tenc molta gent
que ve just per donar el cos. Llavors, no sé si amb la Llei de
voluntats anticipades ja en tendríem prou, perquè sí que és una
un apartat, perquè sí que em tenen, diguéssim, prohibit dir que
no es pot, però sí que jo els pos tots els entrebancs del món,
perquè els dic que la facultad es joven, però hi ha moltíssima
gent que ve que només vol donar el seu cos a la ciència. I
qualque vegada els vos envii, quan ja estan molt histèrics els
vos envïi, ho he de reconèixer.

I ja per acabar, no sé qui tria els degans, és una cosa que
ignor totalment, però vull donar-los l’enhorabona de la meva
part, perquè tant la primera, que va ser el doctor Gili, com el
doctor Roca, acompleixen les expectatives d'aquesta comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Borrás. Correspon el torn al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Bé, idò algunes preguntes ja centrades
en alumnat i pacients, perquè els pacients també... pacients i
famílies també són importants. Tenir alumnes sempre és positiu
perquè t’ajuda a créixer com a professional, tenir algú que te
demana per què, per què i per què, per què fas això i on és
l'evidència, això, la veritat és que ajuda i estimula, però és una
feinada. Els tutors de pràctiques quin tipus de suport tenen?
Se'ls descompten hores, se'ls donen hores de docència, tenen
una remuneració específica, què es fa? Perquè jo sé que a
infermeria t’ho menges amb patates i ja està, no hi ha res més,
però la gent que es troba a la pràctica clínica ensenyant, com ho
fa, quin suport tenen?

Heu comentat que les aules sí que poden ser utilitzades per
alumnat d'altres facultats, però voldria saber quina relació té
l'alumnat de medicina amb altres alumnes de Ciències de la
Salut o d'altres estudis de la Universitat? Perquè al final farem
feina junts, i llavors ens coneixem durant els estudis o ens
coneixem després?

Hi ha programes d'intercanvi d'alumnat a l’estranger,
voldria saber si els alumnes de medicina, dins tot el “combo”,
tenen l’oportunitat i gaudeixen d'aquests tipus de programes
que són tan profitosos.

En relació amb la problemàtica socioeconòmica, també
tenia preguntes, però, bé, jo crec que ja han quedat respostes.

Un dels problemes que tenim a nivell sanitari, en general,
són les agressions, voldria saber si hi ha hagut agressions o
qualque tipus d'agressió a alumnes al llarg d'aquests anys i com
s’ha actuat, no, no, no en tenc constància pels mitjans de
comunicació, però, bé, no sé si s'hi ha passat i com que és un
problema que sí que es dóna als professionals, a veure si ha
existit o no.

En relació amb el que comentava de majoria de dones als
estudis de ciències de la salut, és evident,  la dona i el tenir cura
és un factor sociològic que no és discutible a dia d'avui, i a les
enginyeries i altres tipus d'estudis han faltat referents, no?, ara
en tenim molts i bons en aquesta universitat, i esperam que
aquestes dones fantàstiques vagin obrint camí, perquè és
important tenir qualcú com a mirall.

En relació a la dificultat i el perquè s'abandona la carrera,
no es tria o les dificultats que hi pugui haver, voldria saber si
existeixen les tutories de matrícula per poder orientar l'alumnat
en relació amb aquests itineraris, si han d'agafar mitja jornada
o no, si es fa qualque tipus de preparació amb anticipació a la
problemàtica de sobrecàrrega que després pugui venir quan ens
explicava molt bé el Sr. Espín. 

I ja la darrera, voldria saber si de cara als pacients -que això
és important-, els pacients han de saber qui els atén, si els
alumnes van identificats com a tals a les pràctiques i si
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s’identifiquen, entenc que sí, però bé, crec que és una qüestió
important a comentar, saber qui ens cuida i com es cuida
aquests alumnes que ens cuidaran. 

En definitiva, res més, moltíssimes gràcies per les
explicacions, per les aportacions d'avui i per la gran tasca; per
favor, facin extensiu el nostre agraïment a tot l'equip. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Correspon el torn ara al Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Dues qüestions. No li faré més
preguntes, perquè no tenim més temps, i crec que les hi podrem
formular en qualsevol altre moment i properes visites. Agrair
i li expressam des del Grup Parlamentari Ciutadans, dues coses.

Reiter el tema de la visita, molt oportuna i molt necessària,
i la seva compareixença el que fa és complementar una
informació i recollir unes dades molt precises, que de vegades
sembla que s'han de demanar per una línia de pressupost, però
ha precisat quina és la línia d’aquest conveni on podrem
reforçar, però també ha induït una necessitat normativa, és el
que comentava vostè en tema d’anatomistes o el tema que aquí
es pugui fer aquesta donació i es pugui regular per donar
seguretat jurídica i eines a vostès.

Creo importante y necesaria la idea, la buena idea de que
venga tanto la doctora Garcías como la representación del
alumnado por parte de Francisco Espín, y creo que además ha
precisado una respuesta al alumnado que nosotros, a lo mejor,
podríamos tener en un contexto de necesidades, de críticas. De
techo la que le he formulado al decano en el tema de la
valoración de los estudiantes, de que el hecho de que esté la
facultad allí, evidentemente tenemos la voz del decano y
también la suya, que en 4este caso coinciden y están de
acuerdo. 

Lo que sí le puedo manifestar es que, evidentment, hi ha
possibilitats d'augmentar almanco en 6 places més, perquè
estaria entre les 70 que vostè estima, fins i tot les 80, i aleshores
el nostre compromís de donar suport a aquesta línia i amb el
pressupost que pertoqui, entre altres coses perquè també hi ha
hagut una demanda d’augment i un compromís i s'ha
materialitzat ... en la facultat de fisioteràpia i infermeria s'ha
pogut fer,  i crec que és viable si no ... si és en aquests curs i
any pressupostari de 2023, molt millor, però si no, almanco que
sigui un compromís per a 2024, té el nostre suport,
evidentment, i el veuran materialitzat en el discurs. 

Si volia fer només un context molt important, més que res
perquè és una compareixença on vénen actors, on vénen
persones fora del debat o fora del que són els diputats i
diputades i com que es fan -amb tot el criteri positiu ho dic-
al·lusions al suport o no d'unes polítiques o d’uns pressuposts,
... un debat de pressuposts, Sr. Roca, és molt més ampli, la
senyora, si ha estat directora general, ho sap, un debat de
pressuposts és més ampli, i quan un grup polític no dóna suport
a un pressupost no està en contra de la política sanitària pública

que es proposa. I crec que és una informació. Si vostès fan el
seguiment de debat de pressuposts -és al Diari de Sessions-, ho
veuran, si no es dóna suport a un pressupost concretament és
perquè no s’han admès unes esmenes que es considera que
aquestes esmenes són, que nosaltres trobam, el nostre grup
parlamentari, troba adients. No és que s’estigui en contra de la
política ni que no s'augmenti el pressupost ni molt manco, ni
que no es donin suport a moltes accions, però hi ha una única
votació. I, com que hi ha una votació, evidentment, si no
s'entén que les nostres propostes han estat traslladades a aquell
pressuposts, no li donam suport, però no estam en contra de la
salut pública ni d'augmentar els recursos, ni, evidentment, de
millorar la cartera de prestacions. Crec que és un context que
és important. Jo crec que vostès els coneixen, però també hi ha
altres participants avui aquí i ha fet una reflexió i volia
complementar la que ha fet un altre company. Evidentment,
nosaltres anirem en la línia de millorar la cartera de prestacions,
dels recursos humans i dels recursos materials, no tan sols en
l'àmbit de la de la Facultat de Medicina, sinó del sistema de
salut pública d’aquesta comunitat autònoma.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Correspon ara el torn del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, presidenta. No faré més preguntes perquè pens
que ja els hem torturat a bastament i crec que ens han fet una
idea precisa de tot aquest procés. Senzillament agrair-los, una
vegada més. la seva visita i força i endavant. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Correspon ara el torn al torn al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Yo también seré breve, Simplemente
agradecer la visita, las explicaciones que nos han dado, nos
hemos hecho -como decía el Sr. Ensenyat- una idea bastante
global de lo que es la Facultad de Medicina, de la necesidad
que tenemos de esta facultad, y ojalá pronto podamos ampliar
estas plazas hasta las 80 que ustedes comentan y ¿por qué no?,
se podrían ampliar las instalaciones todavía más alumnos.

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Correspon el torn ara al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Té la paraula la Sra.
Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Simplement dos aclariments que no
m'ha pogut contestar, perquè la filera de preguntes ha estat
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extensa, li he demanat, si sap, en aquests moments en quin
rànquing es troba la facultat de medicina, en el 2017 quan
només duia un any d'activitat era la quarta rendiment després de
la Pompeu Fabra i la de Barcelona i Santiago de Compostel·la.
Nosaltres pensam que situar-nos allà on ens pertoca i mereixem
estar bé, sabeu, i no ho coneixem en aquest moment, no ho hem
trobat. 

Per altra banda, m'ha negat que un 90% d'alumnes ara fossin
fora, també li he demanat quants serien enguany, si és que ho
saben, no sé si és una mica prest.

I res més. Ah, sí!, la llei autonòmica de donació de cossos,
què feim amb això?, la necessitat, no la necessitam?, la
impulsam, no la impulsam? 

I res més, simplement desitjar salut i ciència. Moltíssimes
gràcies, doctor Roca, i també als seus acompanyants i desitjar
molta feina a aquests joves estudiants. I també ens quedam amb
aquesta reflexió que ens ha fet, no sé si hauran de reunir al
parcs o a la cafeteria com és habitual. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Correspon el torn al Grup Parlamentari
Mixt. Té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, Sr. Roca, de
veritat, moltíssimes gràcies per les respostes que ens ha donat
sempre claríssimes, i un agraïment especial al que ha fet de la
llengua pròpia de les Illes Balears explicant exactament el
motiu que hi ha perquè el català sigui una necessitat, que és que
el pacient pugui explicar al metge les qüestions. Així que
moltes gràcies, perquè és un argument que de vegades fa falta
que vingui una persona de fora per explicar que en medicina és
necessària aquesta llengua pròpia, perquè gent que ve de fora,
com el Sr. Espín, que és castellanoparlant, però ens entén,
perquè quan empres la llengua també al final forma part d'una
carrera i una altra qüestió.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Correspon ara el torn del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, seré breu, només acabar la
intervenció que tenia previst fer abans, i també aprofitant la
intervenció del Sr. Espín, representants dels estudiants, a nivell
d'estudiants, precisament, ens ha preocupat també veure que hi
ha estudis que indiquen que la prevalença és un tant elevada
d'ansietat i depressió entre els estudiants específicament de
Medicina, que no creim que això sigui una condició
preexistent, que impliqui haver filtrar ningú en aquest sentit. Ho
dic perquè abans ha comentat el PAIME, sinó que crec que és

fruit de la competitivitat, precisament, a part de la càrrega de
feina, d’aquests estudis, perquè s'ha parlat d'augment de places,
però hem de recordar que al final el que determina si un pot
accedir a la carrera mèdica o no, a molts àmbits d'aquesta
professió, és el MIR que es realitza a nivell estatal, i els
estudiants trien i fins i tot hi ha places que arriben a declarar-se
desertes. 

I ens preocupa que això encara pugui ser més greu amb els
(...) que precisament ja tenen de per si més tendència a patir
aquestes problemàtiques, com podrien ser els estudiants amb
manco recursos, als quals he fet menció a la intervenció
anterior, però en aquest sentit volem dir que consideram que
l’entorn de la nostra facultat, amb un nombre d'alumnes que no
és gens elevat, igual pot ajudar a pal·liar aquests fets, gràcies
a un tracte que inevitablement és més proper entre alumnat i
professorat, que estic convençut que dins la facultat els
estudiants no són un número, sinó que tenen nom i llinatges. I
no només per això, sinó que de la mateixa manera que qualitats
com l'empatia, la intuïció, la determinació i el coneixement que
es transmeten als alumnes per exercir de metges, de ben segur
que també són presents de la vida de l'alumnat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Bona. En torn de contrarèplica, ara sí, té la
paraula el Sr. Roca.

EL SR. DEGÀ DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Miquel
Àngel Roca i Bennàssar): 

Molt bé. Molt ràpidament, m'han dit que cinc minuts i ho
intentaré.

Té raó la Sra. Borràs, jo crec que amb la Llei de voluntats
anticipades tal vegada seria suficient, i contest també una part
en la qual té tota la raó. Li agraesc que no ens enviï la gent
perquè costa molt dir-li a qualcú que diu que vol donar el cos
a la ciència, hi ha una facultat, vull donar el meu cos a la
facultat, que els estudiants aprenguin,... costa molt dir-li que
no, és..., entenc i li agraesc que molts ja no arribin, perquè quan
em toca a mi, em costa molt dir-los que no.

És ver que l'únic que ens podria permetre això, si
acceptàssim moltes donacions, seria un conveni amb l’Institut
Anatòmic Forense per poder tenir així, de sobte, 4, 5 o 6
persones, nosaltres, les nostres instal·lacions no permeten tenir
això, hauríem de tenir un lloc on poguessin dipositar els cossos
de gent que mor a un moment determinat i que ha donat el cos
a la facultat. Hauríem de veure si ens..., aquest sistema ara que
tenim amb l’Autònoma de Barcelona jo crec que ens és molt
més útil i, per tant, tal vegada jo, i contest també a la Sra. Pons,
crec que amb la llei aquesta mantendria això com està ara, i si
fes falta ja ho plantejaríem en el futur. Estic totalment d'acord
amb ella.

Els degans es trien per juntes de facultat, però com que aquí
no hi havia junta de facultat al començament, els degans els ha
nomenat el rector, els dos degans que hi ha hagut fins ara.
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Nosaltres ara ens vàrem reunir amb el rector per veure si ja
considera la possibilitat de nomenar un altre degà i que
nosaltres, l’equip nostre, ja, ara que hem acabat, pugui donar
pas a qualcú. Nosaltres no som partidaris d’eternitzar-nos en
això, però li agraesc molt que trobi que, de moment, la feina
s'ha fet bé. 

Gràcies.

La Sra. Martín, que m’ha demanat moltes coses, no sé si
tendré temps de contestar-les totes, però bé. Per ventura hi ha
poca interrelació entre els estudiants de la Universitat, és ver,
qualcú diu que és més fàcil fer recerca amb un de Singapur que
amb un de la porta del veïnat, i a vegades passa això, eh?, però
no sé si aquest cas. Teníem un programa d'intercanvi
d’Erasmus amb setze universitats, i li he de dir una cosa, vénen
molts més dels que se’n van. Tenim molta demanda d'estudiants
per venir aquí. No sé si és perquè Mallorca és atractiva,  perquè
els hospitals són molt bons, però tenim cada any, em sembla
que l'any passat hi va haver un 16 a 3 o 16 a 4; 16 que varen
venir i 4 que se’n varen anar a fer programes d’intercanvi. O
sigui, ens costa de vegades als mallorquins o a la gent que som
aquí. Fins i tot les universitats espanyoles s’estan acostumant
als Erasmus d'altres països, tenen més facilitat i vénen. 

Hi ha una tutoria entre iguals. Efectivament, hi ha un
programa d'acompanyament entre iguals, que es diu així, que
té la facultat, que també tenen les altres facultats, que els
estudiants que arriben a primer reben, hi ha dues o tres
persones d'estudiants de cursos superiors que els fan aquesta,
es diu tutoria entre iguals, que els acompanyen i els cerquen
una mica i els ajuden en aquests darrers anys. 

No hi ha hagut fins ara, que jo sàpiga, agressions a
estudiants. Tots duen una identificació molt clara i molt grossa
que són estudiants en tot moment i que no es poden llevar en
cap moment, efectivament, és el que m’ha demanat, és veritat.

Moltes gràcies al Sr. Gómez. Crec que això dels 6
estudiants més ara mateix seria factible, és el que m’ha dit, no?,
estudiar arribar fins a 66 crec que ho podríem assumir sense
cap tipus de problema.

És ver, i el Sr. Bona ho ha dit també dues vegades, que el
fet que siguem pocs ens permet una dimensió de facultat, jo
crec que les facultats molt grosses es penedeixen de ser tan
grosses. El degà de la de Santiago de Compostel·la m’ho diu,
és una facultat immanejable amb 400, amb pràcticament 400
estudiants per curs, són 2.400 estudiants que manegen al
campus de Santiago de Compostel·la. A mi em sembla un
absurd. Per tant, jo intentaria moure’m dins aquestes coses.

Al Sr. Ensenyat i a la Sr. Ribas, moltes gràcies. Crec que
intentarem veure si m'entén. Hi ha hagut moltes dificultats i
tenim moltes mancances encara de funcionament nostre. 
Nosaltres també n’hem après, eh?, vull dir, i segur que hem
comès errors que han pagat alguns dels estudiants, perquè
nosaltres també n’hem après, de fer una facultat, o n’aprenem
encara, eh? Per tant, sí que ha funcionat, però les coses han
estat a estones una mica complicades. 

A la Sra. Pons, que té raó que li he dit. No, enguany es
respecta el mateix. Avui matí jo he demanat a la facultat,
perquè em pareix que hi ha dos o tres estudiants que ballen
matrícules encara hi a posta no ho he dit, però que eren 50...,
51-49 una altra vegada o 52-49 o 54-49 serien, no?, 6-2. Falten
dos estudiants que presumiblement seran d'aquí, per la qual
cosa seran..., ens mourem al voltant de 60 de comunitat
autònoma i 40 de comunitats de fora. O sigui, que això de 90,
no sé qui ho ha dit, però és un error. 

El tema del rànquing. No sé com vàrem sortir amb un
rànquing d'indicadors el 2017, perquè nosaltres només teníem
dos cursos, però és ver, es feien els indicadors en funció del
nombre de professorat, nombre d'estudiants, aules, espais, etc.
Esper que d’aquí a un temps hi hagi un rànquing que ja sigui
més sòlid, però té raó en aquesta qüestió que ha dit. 

I respecte de la Llei de cossos és el que li he dit abans. 

Al Sr. Sanz, crec que té tota la raó, el tema de la llengua
crec que ens va bé fer-ho així, ens ha anat bé i crec que hem de
seguir potenciant aquesta línia que siguin els dos primers
cursos més d'una manera i a poc a poc anem entrant. Crec que,
de moment, ha anat així com a molt bé.

Al Sr. Bona, finalment, és ver, del tema de l’ansietat i la
depressió hi ha hagut dos estudis fets darrerament i n’hi ha
molts arreu del món publicats. Jo ara estic revisant, com a
revisor, un article que s’ha enviat a una revista d’una
metaanàlisi precisament de la quantitat d'articles que hi ha
d’estudis on mostren que la gent de la Facultat de Medicina és
molt exigent i que augmenten els quadres. Afortunadament,
menors des del punt de vista psiquiàtric, d'ansietat i símptomes
depressius, no grans quadres, però és ver que sembla que es
produeixen. És ver que és molt exigent i la carrera del MIR és
una carrera de fons, sempre ho deim. Medicina és una carrera
de fons: sis anys, preparar el MIR, el MIR i llavors aconseguir
estabilitzar-te als trenta anys, eh?, és que els estudiants se’n van
als trenta anys. 

Ara Francisco és estudiant de quart, no sé l’edat que té, però
m’imagín que en té 24 o 25...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

22, idò mira.

(Algunes rialles)

22, però n'hi esperen 5, segurament 5 d’especialització més
els 2 que hi ha aquí, més el temps que estarà fent el MIR, no?,
aquestes coses. Per tant, se'n anirà als 30 quan tingui ja una
especialització. És ver que tendrà feina garantida i és ver, com
deia el Sr. Bona, que els 3 anys de... els 4 anys de MIR o 5, que
aviat serà de 5 quasi totes, cobrarà. I aquí cobren una mica més
que a altres comunitats autònomes, afortunadament. Però és ver
que és una carrera de fons que requereix molta complexitat.

També el Sr. Bona té tota la raó, crec que si ens movem de
60 a 70 està bé, més, fins a 80 seria el topall, però una facultat
major jo crec que no l’hauríem de plantejar mai en aquesta
comunitat, però és una opinió també personal.
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Els torn donar les gràcies a tots vostès pel suport a la
facultat i perquè crec que això s'ha vist que no era una mala
idea, i crec que ha quedat ben reforçat que no era gens mala
idea aquesta.

Per tant, moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Acabat el debat, volem agrair la presència del Sr.
Miquel Àngel Roca i Bennàssar i també de tots els seus
acompanyants.

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