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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
comissió. Hi ha substitucions?

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Juan Verger.

I.1) Compareixcença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum, presentada pel Govern de la CA per tal de presentar
el Pla de Salut de les Illes Balears (RGE núm. 3442/96).

LA SRA. PRESIDENTA:

El primer punt de l'Ordre del Dia i únic, és la compareixença
de l'Hble. Conseller de Sanitat d'aquesta comunitat autònoma,
per tal d'explicar el Pla de Salut. L'acompanya també el Director
General de Sanitat el Sr. Joan Crespí i Capó. Per explicar el Pla
de Salut, té la paraula l'Hble. Conseller de Sanitat de la
Comunitat Autònoma.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. L'objecte
d'aquesta compareixença davant aquesta comissió suposa l'inici
del procés que ha de tenir com a resultat l'obtenció d'un Pla de
Salut per a Balears, un document bàsic per a la planificació
sanitària del futur i del qual la Conselleria de Sanitat i Consum
ja té elaborat un informe previ que va ser remès a la darreria de
l'anterior període de sessions. Aquest, per tant, consider que ha
de ser el punt de partida per al definitiu Pla de Salut, en el qual,
ara i des del primer moment, sol•licit la col•laboració de tots els
grups parlamentaris amb el propòsit d'arribar al màxim grau de
consens en una àrea tan delicada i transcendental, com és la de
la salut de tots els ciutadans de Balears, actual i futura perquè,
i això no ho hem d'oblidar, hem de treballar en els fonaments
d'una estructura que ha de superar la immediatesa del curt
termini o els plantejaments electoralistes. La nostra voluntat és
aconseguir l'elaboració d'un pla de salut seriós, rigorós, eficaç
i adequat a les necessitats de Balears, tot això mesclat amb les
inexcusables obligacions d'ajustar-se a unes disponibilitats
financeres que, per desgràcia nostra, sempre són inferiors a les
desitjables. Una limitació sobre la qual tornaré a insistir més
endavant.

El Pla de Salut remès al Parlament té un caràcter de previ,
condició que no li resta validesa, però que permet l'actualització
en molts de casos merament estadística i reelaboració en tots
aquells aspectes que així ho considerin les senyores i senyors
diputats. Malgrat això, pens que amb termes globals sí que és
necessari realitzar algunes reflexions sobre aquest avanç
documental que han de servir i centrar les posteriors
discussions.

Seria absurd que repetís aquí les múltiples xifres, taules
i gràfics que conté el document previ del Pla de Salut, en el
termini d'un any ja han sofert modificacions. Encara que hi
ha determinats paràmetres que reflecteixen un estat general
de la situació i la previsible evolució. A les dades
disponibles, i en això crec que tots coincidirem, podem
parlar d'un grau més que acceptable de salut a Balears,
encara que no ha de significar l'ocultació de factors que
s'han de corregir en el terreny de l'educació i l'assistència
sanitària de la població, camps ambdós en els quals la
Conselleria de Sanitat i Consum no vol declinar la
responsabilitat, juntament amb altres estaments de
l'Administració i de l'activitat privada.

Un punt que entenc principal sobre el futur de la
planificació sanitària de Balears és el de la demografia.
Amb poc més de trenta anys, la població de les Balears
augmentà quasi un 60%, dada a la qual s'ha d'afegir el fet
que la piràmide actual mostra un perfil corresponent al d'una
població madura, en especial en les edats intermèdies. A les
Illes es constata una evolució regressiva en l'estructura de la
població, circumstància que deriva necessàriament en un
augment dels problemes de salut lligats a l'envelliment, amb
augment de patologies de tipus crònic i degeneratiu, així
com d'invalideses. Tot això és tradueix en un increment de
la despesa sanitària. L'índex de natalitat, igual que a la resta
de l'Estat, ha registrat a Balears un notable descens en les
darreres dècades, un 39%. Fenomen semblant el de la
mortalitat, amb una caiguda de fins a un 9'23 per cada 1.000
habitants/any. Tenim per aquest motiu una població
envellida que amb prou feines rejoveneix i amb unes
expectatives de mitja de vida, 76'48 anys; igual que en la
majoria dels països desenvolupats del nostre entorn europeu.
Aquesta és una realitat incontestable que, i això s'ha de tenir
molt present, condiciona i condicionarà l'assistència
sanitària a les Balears.

El panorama es completa amb un altre factor
d'indiscutible transcendència, l'enorme població assistida
que suportam amb tota la xarxa assistencial. El turisme
genera en bona mesura la riquesa de les Balears, però també
obliga a destinar recursos per a l'atenció mèdica i sanitària
dels nostres visitants. La qüestió no és subtil; milions de
persones arriben cada any a Balears per cercar esplai i
diversió, però aquí també s'enmalalteixen i pateixen
accidents. La sanitat pública no pot oblidar aquest fet i, per
tant, seria convenient que es contemplàs en la mesura justa
dins el futur Pla de Salut.

Amb anterioritat he qualificat d'acceptable el grau de
salut amb el qual compta el conjunt de la societat balear.
L'anàlisi disponible sobre les causes de mortalitat
atribueixen un 42'74% a les malalties de l'aparell circulatori,
seguides pel càncer amb un 24'78%. Els dos grups següents
es troben bastant més allunyats d'aquestes taxes, un 8'98%
s'atribueix a les malalties de l'aparell respiratori i un 4'84%
a les de l'aparell digestiu. En cinquè lloc se situen les
denominades causes externes, els accidents, amb un 4'77%.
La radiografia de la situació obliga a establir els
mecanismes que ajuden a reduir aquestes taxes per la vida
assistencial, però no com a camí únic. És necessari
incrementar l'educació sanitària dels ciutadans i insistir en
la necessitat de modificar uns certs hàbits, la població es
declara sedentària en un 39%; en especial reduint la
incidència del tabaquisme, factor desencadenant de moltes
patologies.
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La prevenció és una altra de les armes bàsiques que hem
d'esgrimir per corregir aquesta tràgica, encara que inevitable
repartició. Hem de millorar la qualitat de vida a Balears entre
tots els organismes implicats en la salut, és per això que resulta
imprescindible aprofundir en la informació sanitària, donar a
conèixer les pautes saludables de comportament i, finalment,
oferir una assistència mèdica i hospitalària adequada.

A la nostra comunitat autònoma hi ha un total de 2.809 llits
hospitalaris instal•lats, tot sumant-ne els corresponents a
l'Insalud, la xarxa del Govern, o sigui el complex hospitalari de
Mallorca i els centres privats, tots aquests amb l'índex de
freqüentació més alt de l'Estat, ja que comptam només amb 18
llits hospitalaris per a cada 10.000 habitants i, per tant, ocupam,
d'aquesta manera, un dels llocs més baixos, només per davant
de Múrcia i Catalunya.

És evident que amb la posada en funcionament de l'Hospital
de Manacor, esperem que sigui dins aquest mateix exercici, i el
de Son Llàtzer a Palma, ambdós encara dins la competència de
l'Insalud, es podran corregir aquests índexs, però també s'haurà
de determinar si ha arribat a la situació òptima i en el supòsit
d'una resposta negativa, quines són les previsions que s'han
d'introduir en el Pla de Salut.

Vull insistir en el factor de l'educació sanitària, un altre dels
punts bàsics que hauran de configurar el futur Pla de Salut.
Seria, des del meu punt de vista, un error fonamentar amb
l'assistencialisme la totalitat de la política sanitària a Balears. És
indubtable la necessitat de millorar i ampliar els nostres
hospitals, millorar la tecnologia i el tracte als pacients; de la
mateixa manera que s'ha de completar la xarxa d'assistència
primària per universalitzar al màxim la salut.

Els importants avanços obtinguts en les dues darreres
dècades, que han permès equiparar a Espanya amb els països
més avançats, tampoc no han estat exempts d'errors, un
exemple, l'automedicació. El consum de medicaments és
raonable que es tracti de reduir en una població
medicamentalitzada, i disculpin aquest mot, en excés. El 54%
a Balears; però encara és més greu que el 23'4% de la població
adulta, s'autorecepti analgèsics, antipirètics, antiinflamatoris i
antireumàtics, tranquil•litzants, vasodilatadors, antibiòtics
d'ampli espectre, expectorants, antiàcids, etc. Un 20'6% de la
població infantil consumeix medicaments sense que els seus
pares hagin realitzat cap consulta al metge o pediatre. Els
percentatges són escandalosos, si a més tenim en compte que un
70% de la població té una autopercepció del seu estat de salut
com a bona o molt bona.

És necessari modificar l'actitud del ciutadà davant la qüestió
sanitària; incentivar la prevenció, les campanyes de
vacunacions són una eina molt útil enfront dels processos
vírics i bacterians; tractar de modificar conductes sanitàries
perilloses, des del tabaquisme fins a les excessives taxes
d'accidentalitat que registren les carreteres de Balears.

Hi ha encerts indubtables i la campanya de vacunació de
l'hepatits B n'és un exemple, com també ho és la reducció de
toxiinfeccions alimentàries. Però encara es pot fer més en el
camp de l'educació sanitària, introduint des de la infància
més tendre un concepte diferent sobre el que és la salut, i
s'han d'abandonar premisses i comportaments insostenibles,
tant per la ineficàcia com per l'altíssim cost econòmic que
arriben a suposar.

Una vegada arribats a aquest punt, senyores i senyors
diputats, és necessari que es faci qualque referència al tema
de la Síndrome d'Inmunodeficiència Adquirida, la SIDA;
una malaltia, una pandèmia de la qual, per desgràcia,
Balears no se n'ha alliberat. He de manifestar, una vegada
més, que els darrers indicadors manifesten una estabilització
en el nombre d'afectats, dada aquesta que permet tenir una
esperança sobre la contenció d'aquest mal i dels fruits que
estan donant les campanyes d'informació i distribució de
preservatius i xeringues entre els col•lectius de més risc. De
tota manera, per ventura, convendria normalitzar el
tractament polític de la SIDA, tal i com pretén el sector
sanitari. La SIDA és una malaltia més que mereix la
màxima atenció o la mateixa atenció que altres patologies
similars; amb això vull intercedir per una desdramatització
a l'hora de tractar el tema, la darrera solució del qual està en
mans d'unes pautes de comportament per part de la població
i també dels avanços científics que es produeixin en la
matèria.

Una altra qüestió a la qual no vull deixar de fer una
referència és el de la salut mental. Com saben, la
Conselleria de Sanitat i Consum, juntament amb l'Insalud,
ja està treballant en el tema i a finals d'enguany esperam
poder comptar amb el test definitiu del Pla de Salut Mental
per a Balears. L'al•lusió, per tant, es limita a l'advertència
sobre les conseqüències que l'envelliment de la població
tendrà sobre patologies com la demència senil, el mal
d'Alzaimer, és només una nota que pens pot ser de molta
utilitat en el futur a l'hora que ens posem a treballar dins
aquest pla.

Com ja deuen haver observat en aquesta compareixença,
he tractat de fugir del relat detallat de dades o dels objectius,
entre d'altres raons perquè ja figuren al document previ
lliurat al Parlament i que, per tant, vostès ja deuen conèixer.
Pretenc senzillament introduir elements per a l'anàlisi
posterior, que consider que s'ha de tenir molt en compte a
l'hora de redactar el Pla de Salut definitiu per a Balears, que
en funció dels plantejaments, en major o menor mesura, serà
la seva vigència.
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De la mateixa manera que és necessari cercar un major
equilibri entre la prevenció i l'assistència, consider que és precís
parlar de la sanitat en termes econòmics. Els recursos són
escassos i les necessitats infinites, per dir-ho d'una manera
exagerada i, en conseqüència, resulta inevitable prioritzar els
objectius i adequar els fons disponibles. Arriba així el moment
de parlar del finançament del pla. La despesa funcional de
l'Insalud a 1994 era de 48.913 milions de pessetes, només a
Balears, xifra a la qual s'hi han d'afegir els 7.563 milions de
pessetes corresponents a la xarxa autonòmica de la conselleria
i al Servei Balear de la Salut, el Serbasa, per a l'exercici del
1997. En total, una xifra d'aproximadament 56.000 milions de
pessetes anuals de despesa sanitària a les administracions
públiques, quantitat a la qual s'hauria de sumar la corresponent
al sector privat.

Amb les actuals cotes d'universalitat de l'assistència no
resulta previsible un augment espectacular de les inversions en
aquest camp, per tant, la qüestió és centra en el manteniment i
la millora dels centres que formaran la xarxa balear d'assistència
sanitària, en la qual, pens, que hem de tenir present la iniciativa
privada. Resulta suïcida multiplicar esforços, convé establir
canals de cooperació que permetin donar rendibilitat a les
inversions i millorar les prestacions, camp del qual a Balears ja
disposam d'alguns exemples que ens resulten vàlids. L'equilibri
entre l'assistència i la prevenció és un argument de pes suficient
que s'ha de tenir en compte per a l'elaboració del Pla de Salut de
Balears, una vegada que és el camí més adequat per evitar un
creixement exponencial dels costs sanitaris i perquè els poders
públics s'hagin d'enfrontar a un retall dràstic d'unes prestacions,
que no pot ser d'altra manera, són assimilades d'una forma
immediata pels beneficiaris.

Es tracta, en definitiva, d'anar millorant gradualment la
qualitat de vida de la població, en un recorregut i això ja se sap
que no té fi; encara que tots els que estam aquí presents
entenem molt bé, s'ha de millorar globalment l'atenció sanitària
a Balears. I repetesc, el Pla de Salut és una eina que ha de ser
eficaç per assenyalar el camí que haurem de seguir els propers
anys.

En el document previ remès al Parlament per la Conselleria
de Sanitat i Consum es veu l'estat de salut, en general, de
Balears, així com els recursos disponibles en l'actualitat. A més,
s'inclou una proposta sobre els camps d'actuació, derivats
d'aquest primer diagnòstic i formulació d'objectius que, reiter,
és previ. A partir d'ara, la pretensió de la conselleria és
aconseguir una confirmació d'aquest diagnòstic dels principals
problemes sanitaris de Balears. I amb posterioritat l'elecció de
l'estratègia que s'ha de seguir en cada cas. Això significarà
l'aprovació dels objectius d'actuació en termes més concrets que
els actuals; quantificar-los i donar-los un termini d'execució. Per
poder dur a terme aquesta important tasca, la conselleria crearà
els equips de treball, la coordinació, l'assessorament i la
participació institucional que garanteixin l'eficàcia d'aquest
transcendental treball. No hi ha cap dubte que començam una
fase molt important per al futur Pla de Salut balear, per aquest
motiu tot l'equip actual de la conselleria té el ferm propòsit
d'oferir la màxima col•laboració per aconseguir un document
final realista en tots els extrems, diagnòstic, objectius, estratègia
i fórmules de finançament. Tot això amb la finalitat d'èxit d'un
procés que d'una manera permanent ha d'estar sotmès a una
continua avaluació i revisió. També estic convençut que aquesta
col•laboració serà extensible a la resta d'estaments implicats en
la sanitat balear, tant d'institucions i organismes públics com
dels col•legis professionals i empreses privades, directament
vinculades a la salut individual i col•lectiva.

En el procés que iniciem hem de fugir del sectarisme. El
ciutadà de les illes, com el de la resta del món, està sotmès
a interaccions procedents de multitud de camps aliens a la
sanitat estricta; la qualitat de l'aire, la proximitat
d'equipaments esportius, l'alimentació, són camps, per no
seguir esmentant-ne d'altres, que condicionen la qualitat de
vida, el benestar físic. Per això és indubtable que el
compromís en el Pla de Salut ha de ser col•lectiu i ha
d'agrupar el conjunt de la societat.

Al començament d'aquesta intervenció els he manifestat
el meu desig d'aconseguir el màxim consens possible en
aquest procés d'elaboració del Pla de Salut, l'assumpte és
d'una importància massa transcendental per deixar-ho
sotmès només al pur joc partidista. És per això que tal com
ho vaig anunciar a la meva anterior compareixença davant
aquesta comissió, és perfectament factible la creació d'una
ponència que estudiï, de manera detallada, el contingut del
document elaborat per la conselleria, i requerir, si és
necessari, la presència de tots aquells tècnics que hi
participaren. Estic segur que aquest és el camí adequat per
poder seguir avançant en aquesta finalitat comú que no és
una altra que la de millorar la salut de la població balear.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Grups parlamentaris que vulguin intervenir. Pel Grup
Mixt, Sr. Balanzat, té la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller per la
seva compareixença. Simplement dir que, degut que el tema
és complex i prou important, el Grup Mixt sol•licita
formalment a la Presidència la creació d'una ponència per
estudiar aquest tema. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Ja he explicat que no hi ha inconvenient per part del Govern,
de la Conselleria de Sanitat que es creï una ponència per
estudiar tot aquest document.

LA SRA. PRESIDENTA:

Altres grups que vulguin intervenir? Pel Grup d'Esquerra
Unida, té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. També gràcies, Sr. Conseller, per
aquesta compareixença. Coincidim amb vostè, al final de la
intervenció, quan explica que és prou important un pla de salut
autonòmic com perquè es constitueixi, es pugui elaborar amb
consens, o amb el màxim consens possible i, per tant, la
constitució de la ponència, que sembla que ja serà problema de
tràmit parlamentari fer-la efectiva.

Només unes paraules per valorar que així com vostè també
ha dit, és cert que el document que s'ha presentat al
Parlamentari té un caràcter de document previ i el mateix
contingut d'aquest document ho avalua quan parla de dades
estadístiques totalment revisables, com són les dades dels
accidents i l'actualització de les dades que, desgraciadament,
aquest estiu han tengut un augment considerable; segons el pla
que se'ns ha presentat, estan presentades de l'any 93 o, per
exemple, les dades estadístiques que se'ns presenten de la
incidència de la malaltia de la SIDA a les Balears, que estan
publicades en aquest document previ de l'any 94, quan,
desgraciadament, ja s'han publicat les dades del 96 i ja s'ha
demostrat que les Balears no som la quarta província, o la
quarta comunitat autònoma amb incidència d'aquesta malaltia,
sinó que, malauradament, hem arribat al segon o en segons
quins aspectes al primer lloc.

De tota manera allò que nosaltres volíem insistir era que
consideram que la importància del tema realment requereix una
ponència, i insistir en el tema del finançament perquè quan
vostè ha presentat aquest document i parla del necessari
equilibri entre prevenció i assistència, volem manifestar que per
al Grup d'Esquerra Unida no hi ha d'haver equilibri en aquest
sentit, per a nosaltres tant el finançament com l'interès de la
Conselleria de Sanitat ha de ser que dins la balança entre
prevenció i assistència hi ha d'haver molt més pes a la prevenció
que no a l'assistència; com més inversió de la sanitat pública es
fa en la prevenció, més poc s'ha d'invertir en l'assistència. Per
tant, aquest equilibri pensam que ha de ser totalment a favor de
la prevenció i per això properament es discutiran en aquest
parlament els pressuposts per a l'any vinent, i igualment
nosaltres insistirem en la necessària inversió pública des de la
Conselleria de Sanitat amb major inversió cap a la prevenció,
perquè és l'única forma que realment el Pla de Salut, que
realment la política de salut vagi en el sentit de salut, no en el
sentit d'assistència.

Finalment, per no allargar-me i reconeixent que avui és
una compareixença només de presentació, insistir en
l'aspecte de la necessitat d'aquest consens i la necessitat
d'ampliació de dades i actualització de dades que es
plantegen en aquest document previ. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, vol; té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Bé, efectivament, coincidir amb vostè, Sra. Diputada,
que moltíssimes dades han de ser actualitzades. Si es pot
xerrar en aquests termes aquest document ja du informació
antiquada en alguns casos, amb qualque estadística, vostè
n'ha citat alguna que coincidesc, efectivament els accidents,
desgraciadament, de tràfec s'han incrementat; i jo crec,
xerro un poc sense tenir una estadística clara al respecte,
però sense cap dubte és així, han incrementat la corba de
morts per accidentabilitat en temes de tràfec sense cap
dubte, i també és ver que s'han publicat darreres
informacions sobre la SIDA que és ver que ens situen en un
segon lloc a nivell nacional quant a incidència de la
malaltia; però també és ver, com vaig indicar a la
compareixença de fa unes setmanes, que ens estam
estabilitzant quant al que és el creixement. Bé, jo
crec que hem d'intentar també veure amb qualque esperança
aquesta situació.

I respecte a l'esforç financer que s'ha de fer en prevenció,
bé, jo li vull dir que l'esforç que s'ha de fer assistencialment
és molt important, perquè és el gruix de l'esforç que fa la
xarxa pública del Serbasa. Evidentment, coincidesc amb
vostè, amb això sense cap dubte, que s'ha de fer un esforç en
prevenció i s'ha d'incrementar la despesa dins les
possibilitats, com he dit durant la meva intervenció, sempre
existeix més demanda que no possibilitat econòmica de fer
front a la mateixa, però sí que és ver que s'ha de fer un
esforç i coincidesc plenament en prevenció, perquè,
evidentment, i el propi document previ ho explica amb
molta claredat, una de les estratègies davant totes les
diverses patologies que es puguin produir és la de l'educació
o la prevenció, la formació, per evitar que ja en una edat
adulta es puguin produir malalties.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica? No. Té la
paraula pel Grup Parlamentari PSM, la Sra. Bover.
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LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, el nostre grup també troba que el fet de
presentar el Pla de Salut el valoram d'una forma molt positiva,
ja que és un punt de partida per poder debatre un tema tan
important com és l'estat de salut dels ciutadans i ciutadanes de
les nostres illes i les possibles conseqüències d'aquest estat de
salut, i també quines actuacions o planificacions s'han de dur a
terme. Ara bé, nosaltres també, el nostre grup, el PSM, troba
més adequada la creació d'una ponència, com ja va fer
referència el Sr. Gascon, el portaveu del Grup Socialista, a la
compareixença anterior de vostè, i així d'aquesta manera
podrem fer aportacions tots els grups polítics, tots els
representants i tècnics més concretes al Pla de Salut definitiu.

Ara bé, aprofitaré per fer una petita reflexió del Pla de Salut,
del projecte que vostè ens ha presentat. A la introducció ens
informa de l'àmbit geogràfic d'actuació d'aquest pla de salut,
que és el de la nostra comunitat, de les nostres illes; composició
per diferents illes, però després no es reflecteix aquest fet
diferencial entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera quant
a les estadístiques que presenten a cada àmbit o camps
d'actuació. Nosaltres trobam que és necessari diferenciar
aquestes dades per illes, per poder fer una planificació sanitària
global a la nostra comunitat, però també contextualitzada en la
necessitat de cada illa concreta. M'imagin que després ja ho
treballarem més concretament a la ponència.

A l'apartat 2 també, una gran majoria de gràfiques o dades
no fan referència a la font d'informació, moltes d'elles no ens
donen d'on han sortit les dades. Malgrat sigui un document
previ cal tenir en compte la fiabilitat d'aquestes fonts
consultades.

L'apartat 2.3 quant a la mortalitat de les dades que ens aporta
el pla, no podem realitzar o no es pot concretar el camp
d'actuació per edats, ja que no s'hi especifiquen les causes de
mortalitat. Per tant, també és un punt de referència que hem de
tenir en compte després per poder treballar a la ponència.

Quant a l'apartat d'informació sobre drogues, també trobam
que manquen dades o no es té en compte, millor dit, les drogues
de disseny, que també ja és un apartat necessari quant que el
consum d'aquestes drogues noves ja està prou introduït a la
nostra societat.

A l'apartat de medi ambient, quan parla d'aigües potables
parla de contaminació en aigües procedents del mar però no
contempla la contaminació sobre explotació errònia com
pesticides, abonaments químics ni tampoc contaminació de les
aigües fecals, de les depuradores. Per tant, també crec que és un
altre punt a tenir en compte.

L'atenció primària, crec que és un dels objectius que més ha
fet feina la Conselleria de Sanitat, ara bé, intentaré resumir el
que duia més o manco preparat, però trobam també que és
necessari encara que hi hagi més planificació de centres de
salut, fan falta, a Alcúdia, bàsicament; i també de punts
d'atenció de la dona; i el punt d'atenció de planificació familiar,
i la gran oblidada, tant del pla de salut com des de les
actuacions de la Conselleria de Sanitat és el pla de salut mental.

Per acabar, només dir que trobam que hi ha un gran buit
entre els objectius d'aquest camp d'actuació, amb les dades
que s'analitzen en el pla de salut, no tenen res a veure, i que
manca un fil conductor entre elles, i un gran esforç per
concretar-ho, que m'imagin que serà la feina que podrem fer
després ja a la ponència. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, li voldria que,
efectivament, per ventura, dins aquest document previ no
venen desglossades geogràficament les diverses illes per
malalties o per incidència de determinades malalties. Però
existeixen els documents que sostenen aquest document
previ, que sí ho recullen, perquè l'anàlisi s'ha anat fent illa
per illa; fins i tot poblacionalment en molts casos, població
per població, podríem delimitar quasi quin tipus
d'incidència de determinada malaltia a un territori
determinat dins la pròpia illa de Mallorca, de Menorca o
d'Eivissa, quin tipus d'incidència d'una malaltia o de l'altra.
Això existeix perquè documentalment està suportat, està
preparat i existeix, el que passa és que no forma part del
document que se'ls ha lliurat a vostès com no forma part del
document que jo duc, perquè és una paperassa considerable,
però que naturalment serà posada a disposició de la
ponència, perquè els pugui analitzar i em pareix molt
assenyat que pugui fer una anàlisi territorial almenys per
illes per determinar la incidència de determinades malalties.

Respecte de la font d'informació, li vull dir que tota la
informació que apareix en el document previ que tenen
vostès ha estat tamisada per la Conselleria de Sanitat, amb
independència que s'hagi recollit a vegades d'Insalud, a
vegades de qualque centre privat en determinats casos. Però
li vull dir que ha estat centralitzada a través de la
Conselleria de Sanitat, amb la qual cosa la fiabilitat jo crec
que s'ha de donar per bona. En principi, si hi ha desviacions
s'han de corregir, jo no vull dir i he reconegut abans que
almenys per anualitats ja hi pot haver desviacions que s'han
de posar damunt la taula, evidentment.

Llavors també les causes de mortalitat per edats està
determinada, no figura al document previ, però està
determinada i a la disposició de la ponència i de la Sra.
Diputada, com és natural.
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I respecte a altres qüestions que ha tractat, evidentment no
hi ha cap inconvenient que siguin objecte de la ponència i
respecte del Pla de Salut mental, més concretament, li he
anunciat durant la meva compareixença que hi ha un grup de
treball que està fent feina un grup mixt, Insalud, Conselleria de
Sanitat que està fent feina amb un document que jo crec que
veurà el llum ben aviat, i que podrà ser incorporat o, si més no,
estudiat per la pròpia ponència, per incloure-lo dins el document
definitiu del Pla de Salut de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Socialista,
té la paraula el diputat Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Gràcies, Sr. Conseller per la seva compareixença avui, per
presentar aquest document previ. La meva intervenció serà molt
breu, donat que sembla ser que estarem d'acord que es faci una
ponència per millorar aquest document previ. En primer lloc,
doncs, veure la sensibilitat del Sr. Conseller quan diu que ha
deixat ben clarament que és un document previ i, per tant, és
molt millorable.

Nosaltres només volem tocar tres punts que són sobre
l'anàlisi i el diagnòstic dels problemes sanitaris que s'ha parlat
un poquet. Pensam, igual que s'ha dit al principi per la
representant d'Izquierda Unida que les dades demogràfiques que
hi ha són molt antiquades, per exemple el padró mateix és el
padró del 91, quan a l'any 96 se n'ha fet un altre que ja
disposam; a Menorca mateix la població ha augmentat en 5.000
habitants sobre una població de 65.000 durant cinc anys, això
s'ha de reflectir. Hi ha dades com l'atur de Balears, utilitzen
dades del 91; mantenim les enquestes de població activa anuals.
Tot això jo pens que es pot revisar amb una ponència.

Quant als objectius nosaltres pensam que els objectius que
estan expressats en aquest document són uns objectius que són
molt poc concrets, que no inclouen temps d'execució la majoria
d'ells, estan mesclats objectius de procés i objectius de
resolució. És una base eminentment teòrica el que parla i no hi
ha pràcticament enquestes pròpies, que jo supòs que la
conselleria sí en deu tenir. Falten temes importants, jo pens que
temes com la salut laboral, com els immigrants, la (...) és el cas
de Menorca, doncs són punts importants que en els objectius en
un moment donat s'hauran de reflectir.

I, per acabar, només de la finançació, en el document previ
no es parla per res de la finançació. Vostè diu que en el
document final sí evidentment s'haurà de parlar. Nosaltres
pensam que es deu tenir un capítol que expliqui les diferents
fonts de finançació d'aquest document; les despeses han d'estar
desglossades per anualitats per poder ser incloses en els
pressuposts, i tot això s'ha d'anar treballant. Jo pens que és una
feina llarga que no es pot fer amb poc temps, el nostre grup està
disposat, si es vol fer seriosament, a col•laborar des del primer
moment amb una ponència per millorar aquest treball i per
portar endavant un pla de salut que, com vostè ha dit, és l'eina
que, en principi, ha de ser la més important quant a la salut de
les Illes Balears. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula
l'Hble. Conseller de Sanitat.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, començant pel
final, coincidesc plenament amb el que diu vostè, que és una
tasca llarga i complicada. I precisament jo he reclamat a la
meva intervenció la col•laboració d'aquesta cambra, perquè
estic segur que conjuntament amb la Conselleria de Sanitat
i la informació que podem recaptar podem fer un document
important, un document fonamental de projecció de la salut
del conjunt dels ciutadans de les Illes Balears.

I des d'aquest plantejament coincidesc també que s'ha
d'establir una finançació adequada, mitjançant programes
que tenguin a veure amb anualitats i tenguin a veure,
pressupostàriament, amb una execució determinada. I,
efectivament, el document previ no contempla amb claredat
aquesta opinió que vostè ha manifestat i que, insistesc, jo
compartesc; com no contempla qualque tema que vostè ha
suggerit i que em pareix molt hàbil que en puguin formar
part i que puguin estar inclosos dins aquest document.

En definitiva, la necessitat d'adequar també dades que
són antiquades, perquè, efectivament, manejar dades de
l'any 91 pot ser avui en dia, podent posar-nos al dia amb
certa facilitat no té massa sentit; crec que és necessari, bé,
adequar aquesta informació i vostè ha xerrat del padró o de
dades d'atur que, efectivament, han tengut una mobilitat i
tenen una mobilitat perquè són documents vius. I per tant es
tracta que en el moment que surti el pla definitivament
puguin estar completament actualitzats.

Jo per acabar el que li diria a vostè i també a totes les
senyores i senyors diputats d'aquesta comissió és que, per
part del responsable de la Conselleria de Sanitat, i també per
part de tots els responsables, avui m'acompanya el Director
General de Sanitat i el Gerent del Serbasa també veig que
està allà al fons, ens fa molta il•lusió que aquest sigui un
document efectiu, que sigui un document que estableixi una
estratègia clara i una estratègia de progrés per al conjunt
dels ciutadans d'aquesta comunitat autònoma. I estic segur
que amb la col•laboració de tots vostès així s'aconseguirà.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per part del Grup Popular, té
la paraula la diputada Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup vol agrair la
presència de l'Hble. Conseller de Sanitat i Consum, acompanyat
del Director General de Sanitat i també del Director Gerent del
Serbasa. Com molt bé ha dit l'Hble. Conseller de Sanitat i
Consum l'objecte de la seva compareixença ha estat presentar
el Pla de Salut, no com un document definitiu, sinó com un
document previ, elaborat d'acord amb el que disposa el Reial
Decret de 21 de juliol del 1989, tot seguint l'article 10, apartats
1 i 2, que inclou l'anàlisi i diagnòstic dels problemes sanitaris.

Totes les dades que s'han obtingut en aquest document previ
permeten que tenguem una visió molt propera a les necessitats
reals, tant a nivell sanitari de la població com dels recursos
existents i els que serien també necessaris. Així s'han obtingut
els principals camps d'actuació i s'han pogut enumerar uns
objectius. Per la qual cosa, totes aquestes dades seran un bon
punt de partida per tal de poder elaborar el pla definitiu.

El nostre grup també coincidiria que es creï una ponència
per tal d'estudiar el contingut del document elaborat per la
Conselleria de Sanitat i Consum per part de tots els grups
parlamentaris i aconseguir el màxim consens possible en una
matèria, la salut, que tan prioritària i valorada és per tots els
ciutadans de la nostra comunitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula
l'Hble. Conseller de Sanitat i Consum.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, moltes gràcies per
les seves amables paraules. Efectivament, la intenció ja ha estat
manifestada també per altres grups i també pel qui els parla que
es constitueixi una ponència parlamentària, perquè pugui
elaborar els punts de referència d'aquesta compareixença i és un
poc la clau que ens permetrà, com he dit fa un moment, establir
un pla de salut òptim per al conjunt dels ciutadans d'aquesta
comunitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Aquesta presidència entén que
aquesta comissió aprova, per unanimitat, la constitució d'una
ponència. Idò, queda aprovada.

I no havent-hi més punts a tractar, agrair una vegada més la
compareixença del Director General, del Conseller, així com del
Gerent del Serbasa i també a tots vostès està aquí avui
horabaixa a aquesta comissió. S'aixeca la sessió. Bones tardes.
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