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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió de
la Comissió d'Assumptes Socials. Hi ha substitucions?

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Miriam Muñoz sustituye a María Ángeles Leciñena.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Avel•lí Casasnovas substitueix Bartomeu Blanquer.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum, per tal d'informar sobre l'estudi denominat Pla
estratègic per a la prevenció i control de la sida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a tractar l'únic punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu a
la compareixença sol•licitada pel Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de  l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat
i Consum, per tal d'informar sobre l'estudi denominat Pla
estratègic per a la prevenció i control de la sida. Per informar del
tema, té la paraula l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Consum, Sr.
Francisco Fiol i Amengual.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tots, senyores
i senyors diputats. Siguin les meves primeres paraules per agrair
al director general de Sanitat, que avui m'acompanya, i que ha
estat el director de l'elaboració del Pla estratègic de prevenció i
control de la sida a Balears; i que ell i el seu equip de la Direcció
General de Sanitat han impulsat, per indicació meva, certament,
aquest projecte que avui els present, i que, si m'ho permeten,
constarà essencialment de tres aspectes que m'agradaria destacar
com a índex. Tot això en el supòsit que trobi el document.

Una petita introducció genèrica, perquè sàpiguen vostès quina
és la meva opinió i l'opinió de la Conselleria sobre aquesta
qüestió; un diagnòstic de la situació, quin és l'estat de la sida en
el context de les Illes Balears, amb dades certes, no amb meres
especulacions i suposicions, amb dades actualitzades més enllà
del propi document que vostès tenen, per ventura més
actualitzades, no tan actualitzades, senyores i senyors diputats,
com m'agradaria dur avui a aquesta cambra. Possiblement la
setmana que ve es tendran ja les dades del darrer trimestre, però
no es tenen en aquest moment; per tant no les puc oferir avui. Per
tant, insistesc en l'índex de la meva intervenció: En primer lloc
un diagnòstic de la situació, en segon lloc uns objectius i
estratègies que vénen, que impliquen el propi pla; i llavors una
sèrie de consideracions de caire pressupostari, explicatives del
que s'ha estat fent, el que s'està fent i el que es pensa fer a nivell
pressupostari durant l'any 97, que està encara en execució, i
durant l'any 98. 

M'agradaria, per tant, encetar, com he anunciat, la intervenció
donant algunes dades diagnòstiques de la situació de la sida
en el context de les Illes Balears. Les dades que els daré se
situen a 30 de juny de 1997. Nombre de casos acumulats des
de l'inici de la comptabilització: 1.279; per illes, Mallorca
999, Menorca 74, Eivissa i Formentera 198. Vull dir que
s'ha de destacar la davallada del nombre de casos
diagnosticats durant l'any 1996; i també voldria dir que en
aquesta data que els he donat tenim computats 55 casos del
primer trimestre de l'any 97, la qual cosa ens permet, si més
no, fer una projecció que l'any 97 acabaríem per davall de
les dades de l'any 96, parlaríem de 110 casos, si la projecció
es complís d'una forma exacta. No es pot emprar aquesta
dada com a certa, perquè no disposam encara de la
informació necessària, però fent una projecció estimativa,
podríem dir que ens trobam amb aquesta situació; és a dir,
una situació de decrement d'un 21,5% de l'any 95 a l'any 96;
i amb un decrement absolut com a taxa d'un 58% respecte
del conjunt acumulatiu des de l'any 86 fins a l'any 96, dins
la dècada.

Per tant jo voldria, dins la prudència absoluta i radical,
que m'agradaria transmetre avui aquí a les senyores i
senyors diputats, dins la més absoluta prudència, mostrar un
moderat optimisme, perquè potser estem estancant, fins i tot
baixant, pareix que baixant, el nombre de casos declarats
per any, la qual cosa globalment és una bona notícia, tot i
que efectivament el fet que es produeixin casos, que Balears
estigui situada com una de les comunitats capdavanteres en
nombre de sida a Espanya, i que Espanya estigui situada
com un dels països capdavanters dins Europa en sida, fa que
aquest tema sigui d'una crucial preocupació per a aquest
conseller que els parla i per al conjunt del Govern balear, i
per a totes les autoritats sanitàries del país en el seu conjunt.

Voldria també indicar. no sé si disposen d'aquesta dada
actualitzada, que és el nombre acumulat de defuncions, que
assoleix les 792 persones, que és un 61,9 dels casos
declarats, dels quals 624 pertanyen a l'illa de Mallorca, cosa
que fa un 62,5% dels casos, 40 són de Menorca, la qual cosa
fa un 54,1% dels casos declarats a Menorca; i a Eivissa i
Formentera 123 casos, la qual cosa fa un 62,1% dels casos.

Per grups de risc, el nombre de casos detectats: 643, que
suposen el 50,3 de casos es refereix a usuari de drogues per
via parenteral. Els 301 casos següents, en segon lloc, casos
de sida produïts per relacions homo o bisexuals, que són un
23,5% dels casos; i 192 casos, que suposen un 15% serien
relacions heterosexuals. Preocupa, no només a les Illes
Balears, preocupa al context de l'Estat espanyol, la pujada
que ve produint-se d'una forma progressiva dels casos per
contacte heterosexual, i que això fa certament que sigui més
difícil concentrar i definir els grups de risc per poder
abordar amb serietat una disminució notable dels casos.
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Per sexes, el 79,2% dels casos, 1.013, corresponen a homes,
i 266, el 26,3, a dones. Per edats ens trobam que un 2,3%, o sia
29 casos només, són edat pediàtrica. Un 4,1%, o sia 52 casos,
són de 60 o més anys. I el grup d'edat que acumula els
percentatges més elevats de casos és de 30 a 39 anys, que són
556 casos, un 43,5%; seguit de 20 a 29 anys, que són 380 casos,
que és un 29,7%.

El tipus de diagnòstic, com una altra dada que els pot
interessar per situar d'una forma estadística, com pretenia i com
deia al començament de la meva intervenció, per situar d'una
forma estadística la sida a les Illes Balears, seria el tipus de
diagnòstic, el 60,4% dels casos tenen com a tipus diagnòstic una
infecció oportunista, un 19,7% una tuberculosi, un 5,5% una
síndrome caquèctica, i un 4,4 sarcoma de Kaposi. 

Aquestes són algunes de les dades fonamentals, que situen
dins el context de la Comunitat Autònoma els grans números de
la sida. Naturalment disposam de molta més informació
estadística i detallada, per hospitals, per altres tipus d'indicadors,
per malalties, per edats més detallats, però comprendran que
l'objectiu d'aquesta compareixença, em sembla, es fer una
exposició de caire general, i llavors, si a vostès els pareix oportú,
entrar en més detalls. A tal efecte m'acompanya tan amablement
el director general de Sanitat, que és realment un expert en la
matèria, que ens podrà, si vostès ho consideren oportú, indicar
més qüestions de les que hem comentat fins ara, perquè insistesc
que es tracta de comentar qüestions de caràcter general, des del
meu punt de vista. Tots vostès tenen certament el document.
Esper que el tenguin. Almenys jo el vaig enviar, i confii que tots
en disposin i hagin pogut veure la documentació en què
consisteix el Pla estratègic.

Jo els diré algunes coses molt generals, perquè és possible
que tengui més interès per a tots vostès entrar dins un col•loqui
que ens permeti fer valoracions, i posicionar-nos sobre aspectes
molt concrets d'aquestes tres qüestions de les quals he dit que
parlaria, i que els record: Diagnòstic de la situació, que ja l'hem
vist, punt primer; punt segon, estratègies i objectius a
implementar per poder posar en marxa accions, que totes elles -
ho he dit ja, però insistesc ara- giren en torn a la prevenció com
a punt de referència de qualsevol acció que tengui eficàcia i que
tengui possibilitats de combatre, atesa la no existència d'una
vacuna, combatre el creixement, la disseminació de la sida a les
Illes Balears; i tercer apartat, qüestions pressupostàries, qüestions
econòmiques, que sé que a vostès els preocupen, perquè a més
ens trobam en portes del debat pressupostari en aquesta cambra,
i estic segur que aquesta darrera exposició serà motiu de
comentaris o d'intervencions, que jo escoltaré amb molt d'interès,
per part dels senyors i senyores diputats. 

Apareix l'any 1983 a les Balears la sida, i de llavors ençà,
m'agradaria dir-ho, perquè amb massa freqüència es parteix
d'un plantejament que jo crec que és incorrecte, que és el
plantejament de dir que no s'ha fet res mai, no s'ha fet cap
acció mai, no s'ha actuat. Jo crec que s'ha actuat i ho he de
dir, no tant en mèrit meu, que no el tendria en cap cas, sinó
mèrit de les persones que m'han precedit i dels responsables
de l'Administració sanitària que han estat abans que jo en
aquesta cadira, i han iniciat accions, qualcuna d'elles molt
destacades, com ara comentaré: S'han editat i distribuït
fullets per a la població des de l'any 1986; l'any 1993 s'edita
la guia de l'educador i la guia de l'alumne, del programa de
la sida; es creen l'any 1985 a la Conselleria de Sanitat, i
llavors de Seguretat Social, les unitats per a consulta,
informació, suport i determinació d'anticossos enfront de la
sida; es crea el subprograma de dispensació de metadona
l'any 1988; l'any 1995, promogut per Médicos del Mundo,
es du a terme el subprograma d'intercanvi de xeringues; això
dins l'aspecte de prevenció; per dir, senyors diputats i
senyores diputades, que es venien fent algunes coses, es
venien impulsant algunes accions.

Des del punt de vista epidemiològic, que és una altra
qüestió a la qual em vull referir com a cabdal, dir que el
1988 la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, pel Decret
62/88, de 7 de juliol, passa a considerar la sida com a
malaltia de declaració obligatòria. Això va ser una acció que
es va produir l'any 88 mitjançant aquest decret que els he
dit, i que va ser pionera, no sé si pionera en termes exactes
sigui dir massa, però sí que es pot dir que va ser entre les
comunitats pioneres que va dur a la declaració obligatòria
per decret la malaltia de sida. Per tant, com veim,
epidemiològicament s'ha fet sempre, des que es coneix la
malaltia a les Balears esforços, i s'han intentat de
perfeccionar i de millorar les formes de comptabilitat i de
control en temes com, ho vérem l'altre dia, fins i tot control
indicatiu, vàrem contestar a una pregunta dimarts del diputat
Sr. Gascón, respecte de control de nounats, que almenys ens
permet o ens permetrà de tenir una seqüència evolutiva de
la malaltia en els neonats.

En temes d'assistència, voldria dir que durant aquests
anys l'Insalud, òrgan competent en l'àrea assistencial, ha
normalitzat dins la xarxa assistencial pública, l'atenció i
seguiment dels malalts de la sida i portadors del VIH. Això
ha suposat un acostament dels afectats al sistema nacional
de salut, i que són atesos als centres d'atenció primària o
especialitzada.

I quant a assistència social, des de l'aparició de la sida
s'han creat a Palma dues cases d'acollida per a malalts
terminals de sida, que són fonamentalment toxicòmans els
usuaris d'aquests centres, Nou Horitzó i Siloè son les dues
ONG que impulsen i gestionen aquests recursos, òbviament
amb una col•laboració del Govern balear i de la Conselleria
de Sanitat, com és natural i no podia ser d'altra manera.
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Voldria fer també dos cèntims dels objectius i les estratègies
generals que es preveuen en aquest document. M'agradaria
anunciar, només anunciar, però per recordar, els quatre objectius
generals que contempla el Pla estratègic: 1.- Evitar la
disseminació del VIH. 2.- Garantir l'assistència sanitària i social
adequada a malalts infectats per VIH i per la sida. 3.- Aconseguir
un clima social adequat respecte al problema del VIH i la sida.
4.- Mantenir una bona vigilància epidemiològica que permeti
quantificar la magnitud de la infecció per VIH i sida, i la seva
evolució.

Aquests objectius generals donen lloc a uns objectius
específics, que no els duré a la tortura de llegir, perquè vostès
coneixen, però sí que una pinzellada molt general m'agradaria fer
dins el context d'aquesta intervenció.

Mantenir i incrementar el grau d'informació, perquè la gent
i la població en general conegui els mecanismes de transmissió,
i afavorir l'adquisició d'hàbits saludables que l'evitin. Informar
els col•lectius amb major prevalència, perquè prenguin les
mesures protectores per evitar l'expansió de la malaltia. Mantenir
i incrementar el grau d'informació als professionals que poden
estar en contacte per infeccions per VIH. Continuar garantint la
possibilitat de la determinació d'anticossos a aquelles persones
que ho requereixin a les autoritats sanitàries. Em pareix una
qüestió aquesta fonamental, continuar mantenint una línia de
suport a les persones que s'acostin a les autoritats sanitàries per
poder tenir coneixement si estan infectats per VIH, i afavorir
corrents d'opinió i actituds solidàries i de respecte entre la
població general, normalitzar la participació dels afectats en les
activitats laborals, escolars i socials; és a dir, crear un marc de
convivència suficient, que ens permeti d'evitar actituds
discriminatòries respecte a les persones que tenguin VIH, o que
ens pareix, o sospitam, o ens sembla, o creim que podrien estar
infectades. Evitar aquestes actituds de menyspreu i cercar
actituds integradores, cercar actituds de comprensió, cercar
actituds solidàries amb les persones que pateixen aquesta
malaltia, i promoure, com és natural, aquestes actituds; i
potenciar i desenvolupar el sistema de vigilància de la malaltia
i la infecció que, com hem dit, i atesa l'antiguetat a què es
remunta la seva obligatorietat a les Illes Balears, és dels més
correctes, dels més exactes que existeixen a Espanya, tant en
mortalitat com en morbilitat.

Dins les estratègies i línies bàsiques d'actuació, la primera,
com no pot ser d'altra manera, i ho hem dit al llarg de la
intervenció, però ho volem repetir, és la prevenció. La prevenció
continua sent la principal eina de lluita contra la sida. En aquest
moment, i ateses les mesures de control existents prèvies a la
transfusió de sang i al trasplantament d'òrgans, podem dir que els
mecanismes de transmissió són les relacions sexuals, la
transmissió vertical mare-fill i les drogaddiccions via parenteral.
Aquests són els tres únics mecanismes, salvada, com deia.
Pràcticament el tema de les transfusions, que té un caràcter molt
minúscul, aquestes són les tres situacions amb què ens trobam
per transmissió d'aquesta malaltia.

I voldria dir que, no obstant la informació que es
divulga, no només per part d'aquesta conselleria, sinó per
part d'altres administracions, alguna d'elles aquí dignament
representada, per part també de l'administració de l'Estat, no
obstant la informació que es dóna, hi ha sectors de la
societat que encara no són totalment conscients que tots som
susceptibles a davant la sida, tots absolutament tots, ja que
una de les vies de transmissió és la sexual, i pot afectar tant
població homosexual com població heterosexual. Per tant,
hem de ser conscients i hem de saber dir a la gent que no hi
ha situacions en què estiguem definitivament exempts, i que
com a norma aquesta situació es pot produir, i per tant crec
que una de les accions fonamentals que hem d'impulsar en
el futur, i llavors en parlarem, quan parlem dels doblers de
què disposam i dels doblers de què per ventura disposarem
si s'aproven els pressuposts i aconseguim arrencar un poc
d'aquí i un poc d'allà, fer una acció preventiva fonamental,
perquè creim que l'esforç preventiu és l'únic, com deia
abans, tot i no existint una vacunació, que pot fer
l'Administració, i que té obligació de fer l'administració, i
molt especialment un responsable com el que els parla, dels
temes de la salut.

Afrontar aquestes campanyes de prevenció, evidentment
als grups de risc, però molt especialment a la població
juvenil, que és la que molt sovint desconeix aquestes
situacions, iniciar per tant, i paral•lelament al que els dic,
una acció dirigida a integrar dins l'educació afectiva sexual
que s'ha d'incorporar, creim, al currículum educatiu dels
nostres al•lots de forma generalitzada, a totes les etapes del
procés educatiu. Creim que és una acció que hem d'impulsar
d'una forma decidida.

Per tant, les línies bàsiques d'actuació de l'estratègia de
prevenció, mantenir i incrementar el grau d'informació,
valorar el nivell de coneixement sobre la sida i la forma de
transmissió, promoure conductes sexuals higièniques, i
afavorir l'ús del preservatiu, com han fet tan amablement un
col•lectiu que a la porta ens esperava, i que ens ha obsequiat
amb un preservatiu, probablement finançat per la
Conselleria de Sanitat.

(Rialles)

Dins la segona estratègia, voldria dir i assenyalar
l'assistència sanitària. El pacient ha d'estar a fora de
l'hospital el màxim temps possible. Hem d'aconseguir,
intentar, que el que no sigui atenció hospitalària, realment
atenció hospitalària, el malalt no estigui a l'hospital, i
mantenint dins el circuit corresponent d'atenció primària
l'atenció mèdica que mereix i que necessita, però no, si és
possible, dins l'hospital.

Garantir, com deia abans, dins el marc de l'assistència
sanitària, la possibilitat de determinació d'anticossos a
aquelles persones, com he dit abans, que ho requereixin; i
facilitar la realització del test de VIH a tota persona que ho
sol•liciti.
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Dins l'apartat de serveis socials, m'agradaria dir que hi ha una
càrrega social, un component social molt fort dins aquesta
malaltia, i la lluita contra la sida necessita mobilitzar esforços
provinents de tots els sectors, administracions públiques,
privades, associacions ciutadanes i persones afectades, en un
esperit de col•laboració indispensable.

Aquestes situacions requereixen en molts de casos atenció de
tipus socials. Aquesta atenció, igual que en altres casos, s'ha
d'emmarcar dins la xarxa d'assistència social existent. Jo crec que
amb això hem d'obrir una reflexió d'utilitzar les xarxes socials
existents dins les nostres administracions, totes les
administracions, i evitar la creació de xarxes paral•leles, que
realment pot ser que estiguin fent un esforç individual altruista,
tot el que es vulgui, però que a vegades surten de la dinàmica
professional que necessiten aquestes qüestions. I vull destacar la
important tasca dels treballadors socials en el suport psicològic
i social a les persones afectades pel VIH i els que conviuen amb
ells, fent aconsellable la seva formació amb tècniques de consell
i educació sanitària.

Le línies bàsiques d'actuació seran, idò, com tenen vostès en
document, els qui en tenen còpia, afavorir, com hem dit abans,
corrents d'opinió i actituds solidàries; aconseguir la implicació de
les unitats de treballadors socials en l'atenció dels casos afectats.
Aquesta és una qüestió que concerneix molt directament els
consells insulars, que concerneix molt directament els
ajuntaments, perquè la legislació els corresponsabilitza en la
resolució d'aquesta problemàtica de totes aquestes qüestions.
Disminuir el rebuig ciutadà cap als programes i mesures de
prevenció de la infecció; informar i conscienciar la població a
través dels mitjans de comunicació, fullets, taules rodones i altres
qüestions. I dins l'apartat de vigilància epidemiològica, mantenir
i millorar el registre autonòmic de sida, tant de morbilitat com de
mortalitat. Ja he dit abans que l'antiguetat d'aquest registre, la
qualitat d'aquest registre fa que sigui correcte i oportú que el
mantenguem, que l'impulsem i que el millorem dins la mesura de
les nostres possibilitats.

Jo els he dit que no els volia cansar, i tenc por que ja ho
estigui aconseguint. Intentaré abreviar i concretar encara amb
dos punts més, molt breument, del segon apartat del segon bloc
de la meva intervenció, per passar al tercer bloc definitivament.
Coordinació, com a òrgan per aconseguir la coordinació
esmentada dins tot el Pla, es crearà dins l'àmbit de la Comunitat
Autònoma la Comissió de coordinació autonòmica de la sida,
integrada per representants de la Conselleria de Sanitat i
Consum, Insalud, consells insulars, ajuntaments, Conselleria de
la Presidència, Delegació del Govern, Ministeri d'Educació,
col•legis professionals i organitzacions no governamentals,
superant el concepte exclusivament tècnic que tenia fins ara
aquest consell; és a dir, donar-li un caràcter multidisciplinar,
molt més ampli, que permeti que tothom pugui, tothom que té
certament una representativitat, i no el primer que passi pel
carrer, sinó gent que efectivament està fent una feina, està tenint
una responsabilitat pública, participi directament; i llavors
complementàriament es crea la Comissió tècnica assessora, que
és la que dictaminarà i decidirà quines són les estratègiques
sanitàries correctes per proposar a aquest consell assessor.

El darrer punt, capítol cinquè, d'aquest pla estratègic, era
formació. És imprescindible la formació en diversos àmbits,
docents, monitors, voluntariat, per la importància i
repercussió de les activitats dins el conjunt d'accions
dirigides a la població en general. 

Llavors continuen una sèrie d'annexos per malalties, per
bibliografia que, com és natural, no és objecte d'aquesta
presentació, sinó que és informació complementària que es
va adherir a aquest pla perquè vostès la coneguessin i la
poguessin consultar si els pareixia oportú, i per tant explicat
què ha estat, en primer lloc, el diagnòstic de la situació de
l'epidèmia a les Illes Balears; explicades en línies generals
els objectius i les estratègies d'aquest pla i d'aquesta
conselleria, ens queda un tercer capítol per analitzar, per
plantejar-los, que estic segur que serà objecte de qualque
consulta o qualque discussió; un tercer capítol, deia, i ho
anunciava al començament, que és pressupostos, els doblers
que es gasten, els recursos que s'empren en programes de
sida i en tractaments de malalts de sida. Voldria dir de totes
formes, i no només per posar-me la bena abans que la
ferida, que un pla estratègic no ha de contenir planificacions
pressupostàries. 

Un pla estratègic són unes línies d'actuació que es
proposen com a elements que ens permetran elaborar
programes concrets, projectes concrets, que sí que tenen una
vinculació pressupostària, que sí que tenen una obligació
pressupostària, que obliguen el Govern que accepta aquests
programes a executar aquests programes i a dotar-los d'unes
quantitats necessàries. I això ho dic perquè certament quan
es va acabar d'elaborar aquest pla estratègic, tot d'una
s'alçaren veus, dient que és un pla estratègic que no conté
una dotació econòmica. Hagués estat el primer de tota
Espanya que hagués contengut una dotació econòmica. No
hi ha cap pla estratègic contra sida a tota Espanya que
contengui una dotació econòmica. Això ho hem de tenir
clar, perquè em permetran que digui que nosaltres volem
anar passa a passa, jo tenc la responsabilitat que tenc des de
fa el temps que la tenc, des de fa un any i quatre mesos; i
comprendran també que el primer era fer el pla estratègic,
i d'aquest pla estratègic hi penjaran accions concretes,
projectes concrets pels quals des d'aquest moment reclam la
participació de tots vostès, perquè crec que l'opinió dels
parlamentaris, evidentment l'opinió de les ONG, i l'opinió
de les altres administracions que no són el Govern balear ha
de ser escoltada, i ha de ser tenguda en compte en l'execució
d'aquests projectes.

Però em permetran que el faci dos cèntims del que es ve
gastant, o es du gastat en temes de sida, perquè amb massa
freqüència s'envien targetes al conseller, com la que ens han
tornat a donar al portal, dirigides tan amablement a la meva
modesta persona, on se'm pràcticament responsabilitza del
creixement de l'epidèmia a les Illes Balears. Jo crec que
aquestes organitzacions podrien fer, certament, apart de fer
aquesta acció, que em pareix molt respectable, dedicar les
subvencions que tenen a programes d'ajuda i de prevenció
directament dirigits a les persones de risc i a ajuda als
malalts, però vaja, aquesta és una altra qüestió, es harina de
otro costado, com deim en bon mallorquí.
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Permeti'm que els faci dos cèntims sobre com es gasten els
pressupostos en tema de sida.

L'any 96: Subvencions a cases d'acollida de sida, terminals:
3.250.000 pessetes; Nou Horitzó i SILOE. Programa d'intercanvi
de xeringues amb Médicos del Mundo, 5.170.000 pessetes.
Campanya de sensibilització, 965.700 pessetes. Reedició de
material de promoció de la salut per a les escoles, 2.094.720
pessetes. Concurs escolar de redacció, 45.000 pessetes. Analítica
de l'VIH, 609.000 pessetes. Material fungible, 200.000 pessetes.
I la imputació del personal en el conjunt del pressupost, dedicat
per la conselleria al tractament, a la promoció, a l'atenció als
malalts, 13.842.500 pessetes. Que fan un total de 26.176.920
pessetes.

Però no s'enganin, això no és tot, hi ha despesa hospitalària,
hi ha un cost hospitalari. Aquest cost hospitalari, només en
estades, l'any 96 va suposar 294.450.771 pessetes, i només en
despesa farmacològica, 31.577.567 pessetes.

És clar, em diran "Això pot tenir truc", sí, perquè part
d'aquest finançament, és via Insalud, efectivament. Part d'aquest
finançament, no tot, ve del contracte -programa que tenim amb
l'Insalud, no els ho ocultaré. Jo no venc aquí a fer-los creure,
com és natural, als diputats i diputades d'aquest parlament, que
el Govern balear..., "no, és que vàrem treure una partida de 125
milions, i la traspassàrem als hospitals", no, és per un contracte-
programa. És un contracte programa que ens costa negociar
pesseta per pesseta, també volia que ho sabessin, pesseta per
pesseta, i que està sotmès a certa polèmica, sobretot des de
l'aparició de diversos criteris de calcular sanitat ponderada
d'assistència per a diversos hospitals, i això, que va sortir a
l'hemicicle del Parlament a una pregunta de la Sra. Munar, pot
crear algun conflicte, i n'hem de ser conscients. Crec que hem de
ser conscients d'aquesta situació. No em vull sortir del tema,
perquè ara podria iniciar una llarga disquisició sobre aquesta
qüestió, i, sense cap dubte, pot ser motiu d'un debat en un altre
moment, un debat, sense cap dubte, interessant.

Evidentment, també vull salvar la posició del conseller: com
més doblers venguin per a assistència sanitària a les Balears,
encara que sigui per a l'Hospital de Manacor, no s'hi oposarà, els
ho puc assegurar, però hem de cercar també punts d'equilibri i de
trobada.

Per tant, total de despesa conjunta l'any 96 en programes i
tractament en tema de sida: 352.209.258 pessetes.

Pressupost per al 97, relativament paregut, per tant, no els el
relataré, ha augmentat un poc el preu de l'analítica, ha augmentat
un poc alguna qüestió, ha augmentat en dos programes
d'intercanvis de xeringues, un a Eivissa i un altre a Menorca, per
814.000 i 983.000 pessetes respectivament, però vaja, és el
mateix, només que la despesa hospitalària, que era de 326, ha
passat a 394, en un any. La despesa de medicació per a sida ha
passat de costar-nos 31.500.000 pessetes a costar-nos 83.331.000
pessetes l'any corrent, l'any 97.

Efectivament, això té una explicació mèdica, l'aparició
de retrovirals i de medicació en general que permeten una
certa o relativa cronicitat d'alguns malalts que fa que s'hagi
de donar aquesta assistència farmacològica i fa que preus
siguin cars, certament, i, de qualque manera, quan es
negocia el contracte-programa, hàgim d'estrenyer, perquè el
Govern balear, i el conseller de Sanitat, per descomptat, no
pot permetre és que quedi cap hospitalitzat dins el complex
hospitalari de Mallorca sense rebre l'atenció sanitària que
mereix, i dic del complex hospitalari de Mallorca perquè
aquest problema a Eivissa, a Formentera i a Menorca no es
produeix, perquè l'hospitalització és directament a càrrec de
l'Insalud, però en el cas de Mallorca hi ha un contracte-
programa, en concret amb el complex hospitalari de
Mallorca.

I què puc dir de l'any 98, amb tota la cautela que, com és
natural, implica que no estiguin aprovats els pressuposts
dins aquesta cambra ni del parlament nacional, els
pressuposts generals de l'Estat, dels quals també vull fer dos
cèntims.

Nosaltres mantendrem la subvenció a cases d'acollida de
sida, mantendrem el programa d'intercanvi de xeringues,
l'analítica, les despeses de material fungible i de personal,
que, com saben, s'incrementa en un 2'1, tot això els estalvii,
i hi afegirem una campanya de sensibilització que costarà
1.500.000 pessetes, un desenvolupament dels objectius del
Pla estratègic, per una banda, que costarà 13 milions de
pessetes i una part del Pla multisectorial contra la sida que
ha dissenyat el Ministeri de Sanitat i Consum, que estim en
24 milions de pessetes, amb caràcter cautelar, i dic amb
caràcter cautelar perquè jo tenc un esborrany del projecte de
pressupostos del Ministeri de Sanitat i Consum, però això
no està encara decidit del tot, i molt menys com es
repartiran aquests doblers.  Per tant, hi ha unes estimacions,
hi ha unes propostes en base a criteris capitatius, nombre
d'habitants, etc., índex de la malaltia, corrector del nombre
d'habitants, que ens permeten estimar de primeres que ens
podrien tocar, si se'n pot dir així, o podríem accedir a
aquells 24 milions de pessetes, aproximadament, com a
recurs nou, a més dels 13 i de l'1'5 que he dit, però aquests,
no ho he dit, però ho afegesc ara, 24 milions adscrits de
forma finalista a execució d'objectius del pla estratègic,
convé dir-ho.

Per tant, voldria dir que jo crec que el pla estratègic
compleix amb la funció per a la qual s'ha creat, i és un pla
que diagnostica l'estat de les Illes Balears en el tema de
sida, que analitza quins haurien de ser els objectius i les
estratègies encaminades a millorar des de la perspectiva de
la prevenció, ja que no n'hi ha d'altra, la situació en què ens
trobam, i també ha donat peu que, en aquesta intervenció
tan pròxima al debat dels pressuposts, jo els hi pogués
avançar a tots vostès algunes pinzellades de quina serà la
despesa en tema de sida per a l'any 98.
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Vostès diran "però no ens ha dit el contracte-programa en el
complex hospitalari de Mallorca", no, perquè no sabem encara
quin serà, però estimam un creixement de la despesa hospitalària
i farmacèutica per al 98 d'un 17% aproximadament, segons les
estimacions que en fan els tècnics.

Per tant, vegin un poc quin serà el camí que hi durem per a
l'any 98.

Jo crec que la compareixença d'avui té l'objecte de presentar
a tots vostès el Pla estratègic de prevenció i control de la sida i
infeccions associades a l'VIH a les Illes Balears, permet definir
algunes, almanco pressupostàriament, de les partides o algunes
de les quantitats amb què comptaríem, jo no els puc definir amb
claredat en aquest moment com gastarem aquests 24 milions, si
ens els donen, al final, com gastarem els 13 milions que hi
afegirem, segurs, perquè en aquest moment els funcionaris de la
Direcció General de Sanitat estan encara elaborant les estratègies
que en l'execució del pressupost del 98 es podran produir.  Per
tant, comprenguin que em reservi..., tot i que en podríem avançar
alguna cosa, perquè hi ha coses que són bastant òbvies, sempre
es pot fer una cosa, ho hem mig anunciat, de caràcter educatiu a
les escoles, però jo no em vull, en aquest moment, comprometre,
encara no tenint el pressupost tancat i no tenint els doblers
absolutament assegurats, a definir amb claredat quin seria
l'objectiu.

Jo només voldria, per acabar amb aquesta intervenció, i qued
a disposició de tots vostès per intentar, tant jo com el director
general, aclarir-los els aspectes que els puguin interessar
d'aquesta qüestió, només dir que,en línies generals, em fa la
impressió que som davant una estabilització del problema. Per un
costat, estabilització en el nombre de noves aparicions de casos,
hi baixam, la projecció del 97 ens diu que hi baixam, no tot el
que voldríem, a nosaltres ens agradaria que n'hi hagués zero
casos, i és clar que ens agradaria que n'hi hagués zero casos, però
hi baixam, i això és un bon indicador, per un costat, i per un altre
costat, l'aparició, encara que costosa, de combinats
farmacològics que permeten, si més no, la cronicitat de la
malaltia i evitar la mort, o en part, en determinats casos, evitar la
mort de la persona que pateix la malaltia. Són dues fites, dos
punts, que criden l'esperança i que convoquen l'animositat cap a
la futura resolució, amb el temps, i millora de la situació, amb el
temps, d'aquest problema.

Jo crec que en temes de sanitat han d'existir grans
convencions, grans pactes. Jo crec que és necessari que
enfoquem tots des de la perspectiva dels objectius que
plantejàvem una millora de la situació dels malalts, una millor
atenció als malalts i un major esforç preventiu. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Jo deman a les senyores i
als senyors diputats si volen que suspenguem la sessió per
un temps o si podem continuar. Podem continuar.

Idò, pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Primer de tot, no puc compartir la felicitació que
ha fet el Sr. Conseller cap al seu director general per
l'elaboració d'aquest document, i em sap molt de greu,
perquè pens que és un document que, abans d'analitzar-lo,
de donar la nostra opinió sobre ell, volem expressar dos
defectes inicials prou importants: Per una banda, poc
participatiu,  i per una altra, no és un document del Govern
balear, és un document de la Conselleria de Sanitat, i
pensàvem que, en ser un pla estratègic, hauria pogut ser del
Govern balear. Per tant, hi hagués pogut haver una feina
transversal de col•laboració amb la Conselleria de
Presidència a través de la seva Direcció General d'Acció
Social, la seva Direcció General de Joventut, la Conselleria
d'Educació, per tant, hauria pogut ser un pla del Govern
balear, amb uns aspectes generals, transversal, que no s'ha
donat, és un pla de la Conselleria de Sanitat.

Però sobretot allò en què volem incidir és en el tema de
ser poc participatiu, perquè la Conselleria de Sanitat va
enviar l'esborrany d'aquest pla a les ONG col•laboradores de
la conselleria, els va donar una setmana de termini per
presentar-hi al•legacions, quan totes aqueixes, en conjunt,
enviaren la mateixa carta per demanar una setmana més, per
demanar quinze dies per presentar-hi al•legacions, el mateix
horabaixa, la Conselleria de Sanitat, per fax, els va remetre
una negativa a ampliar-ne el termini, per tant, després, el Sr.
Conseller no pot queixar-se que hi hagi hagut
manifestacions en la premsa de valoracions negatives
d'aquest pla, perquè si no donen participació, llavors han de
rebre crítiques, perquè no volen escoltar les ONG.

Per tant, serien els dos primers defectes del pla, els
quals, per tant, em provoquen no poder donar l'enhorabona
al director general. Supòs que ho entén.

Per una altra, entrant a analitzar el pla, ens ha agradat
que el Sr. Conseller actualitzàs les dades, nosaltres també
teníem una part de les que vostè ha expressat a 30 de juny
del 97, però sí que li demanaríem que, aquest anex, el
trametés a cada grup parlamentari per poder-hi treballar.
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I passant a l'anàlisi del pla, ens sembla un pla pobre. Tenim
el llibre, sabem que sembla molt gruixut, però resulta que està en
dues llengües, hi ha uns annexos, i el pla en si són dotze pàgines.
Ens sembla pobre en el sentit que no hem de repetir les xifres
que hi ha a les primeres pàgines de la incidència de la sida a les
Illes Balears i tampoc no hem de repetir totes les estadístiques
que han sortit darrerament de la incidència de la sida a tot l'Estat
espanyol, que és el primer, no dels primers, el primer estat
europeu en incidència de la sida, l'ONU ho ha denunciat, ens ha
amenaçat amb canviar els colors, etc., ja sabem que hi ha hagut
respostes que matisen aquestes declaracions de l'ONU, però
tampoc no està malament que Nacions Unides hagi donat un avís
al Govern espanyol sobre aquest índex d'incidència d'aqueta
malaltia, per veure si espavilam una mica i reaccionam davant
aquestes xifres.

Per tant, la importància d'un pla estratègic i la necessitat
d'aquest pla estratègic, crec que no val la pena repetir-la ni val la
pena manifestar la preocupació per la incidència a les Illes
Balears, en què és la segona comunitat a tot l'Estat espanyol, i és
preocupant que dins el capítol segon, sobre els antecedents i la
situació actual de les Illes, hi hagi a la pàgina 16, el Sr. Conseller
ens ho ha presentat i n'ha llegit paràgrafs, ha oblidat de llegir-
nos-ho, un paràgraf prou important, que és que no comptam a la
nostra comunitat autònoma amb una valoració del nivell de
coneixement i actituds front a situacions de risc per part de la
població; pàgina 16, el darrer paràgraf.

És prou preocupant que la Comunitat Autònoma, amb un alt
índex de malaltia de la sida, no tengui aquest estudi, quan es
planteja des de fa tants anys aquest índex de Balears respecte de
les altres comunitats autònomes.

Evidentment, no repetiré part d'allò que ens ha presentat el Sr.
Conseller d'aquesta primera part, perquè també és preocupant
que des de l'any 93, quan es va editar la Guia de l'educador i la
Guia de l'alumne, no s'hagi reeditat, malgrat hi hagi hagut
reedicions, no s'hagi actualitzat l'any 97.

Per això dic que no hi volem incidir en la importància, però
sí en un aspecte: en aquest moment, les xifres i les dades que es
coneixen, que es manegen, són de casos declarats de la malaltia.
És evident, ja ho sabem, i, per tant, només ho reafirm. Però allò
que no es treballa són els casos d'infecció, els casos d'extensió de
la malaltia, i avui mateix hi ha una notícia en El país, en el diari
estatal, que parla que la sida heterosexual és l'única que creix, i
que creix especialment a l'Estat Espanyol, i també creix a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per tant, si tenim
aquesta dada, que creix dins el grup heterosexual, la prevenció,
tota l'estratègia cap a la paralització d'aquest creixement, s'hauria
d'haver reflectit en aquest pla, i s'hi hauria d'haver especificat
quan es parla dels grups de risc, etc. Per això, la campanya
estatal contra la sida es planteja una campanya precisament per
a això, per frenar aquest creixement dins el grup heterosexual.

Per tant, coincidesc amb el Sr. Conseller que no es poden
plantejar els grups de risc de què fins ara s'havia parlat,
homosexuals, drogodependents, etc.; ja som a un altre índex, per
tant,les estratègies han de ser distintes.

Si parlàvem que la Comunitat Autònoma no compta amb
aquest coneixement com incideix dins la població, és
evident que la Comunitat Autònoma no està fent campanyes
dirigides a això, a la població en general, i, per tant, com
incidir en l'actitud de la població en general front a aquesta
malaltia.

I en aquest sentit, ja passant a anàlisi més concret del
pla, sobretot en allò que fa referència a les estratègies i
línies bàsiques d'actuació, que serien una mica el bessó del
contingut de la intervenció del Sr. Conseller, hi ha aspectes
igualment preocupants, com és el tema com farem les
campanyes i la prevenció, de què es parla a la pàgina 21,
tota la informació a la població, informació als joves,
promoure conductes, etc., si continuam tenint estudis basats
en l'any 86, la presó, els índex de creixement a la presó,
segons diu el pla estratègic, el 90-92, el darrer estudi sobre
la prostitució, per tant, si no n'actualitzam les xifres, si no
actualitzam el coneixement que en tenim, com podem
després incidir-hi amb campanyes i com podem fer
estratègies d'actuacio eficaces?

Estam parlant d'estudis de fa deu anys, i convendria,
almanco ho recomanaríem, que tot això s'actualitzàs i s'hi
destinassin doblers.

Evidentment, dins aquestes línies bàsiques d'actuació, tot
el tema d'assitència sanitària, coincidim amb l'estratègia que
es planteja, i ens alegra que a la pàgina 23 es recomani la
detecció de l'VIH a les dones embarassades, per tant, això
significarà que dins els pressupostos del 98 no serà
necessària l'esmena d'Esquerra Unida, que demana que
aquesta prova s'ofereixi de forma voluntària a les dones
embarassades, suposam que ja s'hi ha inclosa, perquè és dins
el pla estratègic. Per tant, suposam que tot això anirà bé.

Ara, allò que no coneixem i que ahir va ser motiu d'una
pregunta és l'estudi que es plantejava sobre la incidència...,
parla de la monitorització, l'estudi que es va fer o que es va
començar l'any 96 de monitorització de la infecció materna
mitjançant el garbell anònim dels nadons. Ens varen donar
les xifres dels nadons nascuts, però, realment, aquesta és
únicament la xifra, que es va donar ahir, dels nadons nascuts
amb la infecció o hi ha un estudi complet de l'any 96, i, per
tant, hi ha més dades a treure a partir d'aquestes xifres que
ahir es varen donar en el plenari?

Bé, la veritat és que hi ha molts aspectes a debatre.

El tema de serveis socials, ho dic per no donar marge...,
per no menjar-me tot el temps, el tema de serveis socials.
Ens preocupa que hi hagi un excessiu pes del voluntariat i
de la solidaritat social, des del punt de vista de l'estratègia
de la conselleria; ens sembla que el voluntariat i la
solidaritat social han de ser complementàries de la tasca que
duguin a terme davant la conselleria, mai no ha de suplir la
tasca de l'Administració, i en aquest sentit ja ho ha explicat
el Sr. Conseller quan explica a què es destinen els doblers,
quan hi ha aquests doblers cap a les ONG, Nous Horitzons,
ILOE, Médicos del Mundo, etc., ens sona que és una forma
que aquesta gent fa la tasca que hauria de fer
l'Administració pública, en lloc de complementar la tasca
que ja faci l'Administració. És una concepció distinta. Per
a nosaltres, el voluntariat i les ONG mai no poden suplir els
serveis de l'Administració, en canvi, l'Administració
autonòmica té més tendència que aquesta gent faci la seva
feina i, per tant, amb subvencions complementen..., no
complementen, sinó que supleixen el tema que hauria de dur
endavant l'Administració.
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En els temes de coordinació, ens sembla molt interessant la
creació de la Comissió autonòmica de la sida. No coneixem
encara aquella que s'havia creat l'any 85, quina vida va tenir,
quina participació, tot això, no ho coneixem, però ens sembla
interessant que es creï i, sobretot, allò que demanaríem és que hi
hagi realment aquesta participació i que n'hi hagi una comissió
de seguiment.

I respecte de la formació, igualment ens ha semblat pobre el
capítol dedicat a formació, sobretot perquè allò que realment és
concret d'aquesta formació és facilitar informació a partir d'un
fons bibliogràfic. Pensam que la formació dins un pla estratègic
de la sida sobretot ha d'anar dedicada a formar formadors, a tot
allò que signifiqui millorar la formació que pugui tenir tota
aquella gent que treballa en aquest tema, però, és clar, si només
hem de dedicar-nos a un fons bibliogràfic, em pareix també
bastant pobre.

Finalment, el Sr. Conseller ho ha dit, s'ha posat al bena abans
de fer-se la ferida, ha explicat que un pla estratègic no ha de dur
el pressupost a continuació, no li hem d'exigir que un pla
estratègic ho sigui amb una dedicació pressupostària, etc. No l'hi
exigiré, però sí que li demanaria que, precisament per la
importància d'aquest pla estratègic, com a grup parlamentari, li
demanaria que la Conselleria de Sanitat demanàs al Parlament la
creació d'uina ponència d'estudi d'aquest pla, perquè pensam que
és un pla prou important, amb prou incidència social, per tal que
el Parlament creï una ponència, hi puguin assistir experts,
tècnics, ONG, col•legis professionals, etc. que puguin explicar
la seva visió i la seva situació, i com veuen la rel del problema,
i, a partir de la creació d'aquesta ponència, després pugui
aprovar-se un pla molt més complet.

També, finalment, ja que ens ha donat unes dades
econòmiques molt generals, he d'explicar-li que a través dels
mitjans estatals, perquè no coneixem tot el contingut del projecte
de pressupostos del 98...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Thomàs, li prec que vagi acabant. Ja li passa el temps de
tres minuts.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Ara mateix acab.

Als pressupostos del 98, estatals, s'hi planteja que
s'augmenta a 2.000 milions de pessetes la campanya o la
partida dedicada a sida, i, d'aquests 2.000 milions de
pessetes, diuen que un terç dels quals va a comunitats
autònomes. Aquesta és la notícia estatal dels pressupostos
generals de l'Estat. De 2.000 milions... L'any passat n'hi
havia 750, el Ministeri de Sanitat ha explicat que pega un
bot a 2.000 milions, i d'aquests 2.000 milions donarà un terç
a comunitats autònomes. D'aquest terç, evidentment, a
nosaltres ens tocaria una dissetena part, per tant, l'hauríem
de dividir entre disset, a mi em surt una xifra més alta que
els 24 milions que ha dit el Sr. Conseller, però sobretot allò
que jo li demanaria és que, precisament, ja que s'estan
discutint els pressupostos generals de l'Estat en el
Parlament, el mateix Govern balear reclamàs bastant més
que la dissetena part d'aquest terç, perquè en ser una
comunitat autònoma amb tanta incidència de la malaltia i
amb uns índexs tan alts de creixement, no es poden tractat
amb igualtat de condicions totes les comunitats autònomes
a l'hora de repartir aquest fons, per tant, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears hauria de tenir una part més
important d'aquest fons estatal. Per tant, jo li reclamaria que
no es conformi amb els 24 milions que més o manco li han
dit, sinó que, de 2.000 milions, en poden tocar bastants més
a les Illes Balears, i per tant, en podem reclamar més nivell
estatal.

Finalment, ja realment per acabar, és clar, ens ha
explicat que aquests 24 estatals anirien al pla estratègic i
també ens ha explicat que n'hi hauria 13 per al pla
estratègic. Jo sé que avui el Govern balear ha presentat el
projecte de pressupostos a la premsa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Thomàs, li prec que vagi acabant.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí.

...i en aquest projecte de pressupostos a la premsa només
hi figuren 13 milions per a la sida. És una notícia de demà,
és a dir, és una notícia que sortirà, perquè la premsa ja la té.
A mi m'agradaria que el Sr. Conseller explicàs si els 24
estatals realment aniran per a aquest pla estratègic, o no.
Gràcies, i perdoni l'allargament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat, el Sr. Fiol.
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Thomàs, per
l'aportació tan constructiva de la seva intervenció. Naturalment,
no estarem d'acord amb algunes coses. Com és natural, jo
mantindré el meu agraïment a les persones que han fet un esforç,
jo crec que important, perquè aquest pla estratègic anàs
endavant.

Miri, podria haver estat un pla estratègic multisectorial, de tot
el conjunt del Govern balear, i era una possibilitat, però no és
una possibilitat la que vostè planteja, que desqualifica la
possibilitat que sigui específicament un pla estratègic impulsat
per qui en té la responsabilitat, que és la Conselleria de Sanitat.

Llavors, paral•lelament, com ha vist, dins els objectius hi ha
coses que tenen  a veure amb el món educatiu, projectes
concrets, per fer qüestions de caràcter pedagògic, de les escoles,
evidentment, i si podem comprometre la Conselleria de
Presidència a una campanya determinada, ho farem, com és
natural. Tot això, òbviament, es farà. Però crèiem que, les línies
estratègiques, ens corresponia a nosaltres impulsar-les.

Miri, les ONG, escolti, han tengut un temps per a
al•legacions, fins i tot el criteri que hi ha hagut a la conselleria ha
estat acceptar el suggeriment vingués el que vingués i en el
moment en què vengués, és a dir, jo crec que no ens podran dir
mai que no han tengut les portes obertes de la conselleria per
plantejar qualsevol cosa. Una altra qüestió distinta, i ho dic amb
totes les reserves del món i amb tota la prudència del món, és
que es volgués fer, o es fes, una feina exhaustiva d'anàlisi,
profunda, de document, encara que fos des d'una perspectiva
crítica; això ja és una altra qüestió.

M'indica el director general que no hi som la segona
comunitat, sinó la tercera, no és un consol, però les coses són
com són.

Telegràficament, Sra. President, per no allargar aquesta
compareixença, però també per intentar contestar també tot el
que m'ha dit la Sra. Thomàs, que li pareixia un pla pobre,
nosaltres creim que és un pla suficient respecte al que estàvem
obligats.

Efectivament, es produeix un creixement de la sida a la
població heterosexual. Per això, jo crec que es produeix un
creixement de la sida en la població heterosexual, per això, jo
crec que algunes de les campanyes han d'anar dirigides, i ho he
dit amb una claredat meridiana, he dit fins i tot d'una forma per
ventura exagerada, que ningú està lliure..., sí que hi ha gent que
n'està lliure, hi ha gent que, amb unes conductes determinades,
no serà contagiada, però no deim això, deim que ningú no n'està
lliure, perquè hem d'arribar a tothom i hem de transmetre aquesta
consciència a tothom, i molt especialment a tota la població
heterosexual, del risc del contagi de la sida. La població
homosexual, en gran mesura, ja coneix el risc i moltes vegades
ja manté conductes preventives. 

Per tant, coincidesc plenament amb el que vostè ha dit,
però crec que el pla ho contempla.

Proposa que actualitzem xifres. Home, nosaltres estam
manejant uns documents epidemiològics de primera fila i
d'actualitat..., em sap greu, perquè si aquesta compareixença
s'hagués produït d'aquí a deu dies o a una setmana, li
donaríem unes dades que són, quasi quasi, el súmmum.

Respecte si hi ha més dades a la contestació a la
pregunta del Sr. Gascon l'altre dia en el Parlament: 2'6 per
mil habitants és la dada que tenim. Com és natural, és una
enquesta anònima i no sabem d'on prové, encara que en
puguem fer una projecció i pensar que en molts casos ve de
gent que ja sabia que estava infectada, per tant, coneixia el
problema.

Coincidesc amb vostè en el caràcter complementari del
voluntariat. El voluntariat ha de fer una feina
complementària, el que passa és que (...) moltes vegades,
bé, que per més fer-ne, vol estar en la primera línia de tots
els projectes i de tots els temes, i tampoc no som nosaltres
qui per impedir aquesta labor.

Comissió tècnica del 85, existeix, s'ha reunit, la
presideix el director general de Sanitat. El que hem fet
nosaltres és convertir el que era una comissió tècnica en una
comissió intersectorial, un poc en la línia que vostè
demanava, més política que tècnica, això és ver, que tendrà
un consell tècnic assessor que li guiarà un poc les línies
d'actuació, però es reuneix i existeix la comissió creada el
85, que la presideix el director general de torn de Sanitat, i
s'ha reunit, que jo sàpiga, habitualment.

Vostè demana una ponència per estudiar aquest pla. Jo
crec que aquesta és una qüestió parlamentària, jo no som
parlamentari, jo venc aquí a informar d'un pla estratègic que
ha fet la Conselleria de Sanitat, per tant, comprendrà que
m'abstengui en aquesta qüestió, no és una qüestió en què
cregui, si la presidenta no em diu el contrari, que hagi de
prendre una posició. Si el Govern presenta un pla, que els
parlamentaris facin el que trobin que han de fer.

Vostè diu una dada que és certa, és a dir, un terç de
2.000 milions d'increment en sida va a les comunitats
autònomes, són 700 milions, ho tenc aquí, Plan
multisectorial de lucha contra el sida. Vostè fa números, així,
molt aviat, evidentment, i l'hi surten més de 24 milions. No
es preocupi, jo intentaré que siguin més. Escolti, això no és
una qüestió tancada. Jo he dit 24 milions perquè a una
primera aproximació que s'ha fet a pressupost obert sortien
24 milions, però pensi que hi ha criteris poblacionals també
a tenir en compte, és a dir, som a població que
percentualment té més infectats, però som la número dos en
nombre d'infectats. És a dir, siguem objectius també en el
plantejament del problema, és a dir, no som la primera
població en nombre real de sida, som la comunitat número
12 en nombre real de sida, ara, evidentment,
percentualment, hi som els tercers. És clar que sí.
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Perdoni?

Números absoluts, en números absoluts.

És clar, en el repartiment dels doblers a les comunitats
autònomes, si s'empra un criteri capitatiu, hi ha moltes
comunitats, en concret 11, que tenen més malalts de sida que
nosaltres. És un argument que també hem d'entendre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Demanaria a les senyores i senyors diputats que no hi hagi un
diàleg directe.

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

Perdoni, Sra. Presidenta. Som jo també culpable d'haber
entaulat una discussió, per ventura perquè no m'havia explicat
amb la claredat suficient perquè se m'entengués.

Assumesc aquesta responsabilitat dins aquest problema però
per descomptat que reclamaré el màxim que ens correspongui,
això està pendent de negociar i de tancar. Per tant, com haurà
vist, jo he estat superprudent en la meva exposició quan que
donat aquesta data.

I respecte que només hi ha 13 milions per a sida en els
pressuposts que s'han presentat, voldria dir que només hi ha una
partida específica destinada, com he dit abans, a més, a
desenvolupaments i objectius del Pla estratègic; llavors hi ha tot
allò altre que es gasta en sida, i que s'hi continuarà gastant,
ajudes a les ONG, programes d'intercanvi de xeringues,
l'analítica, tot això es continuarà fent. Jo no sé com figura en el
conjunt dels pressupostos perquè encara no he estudiat aquest
apartat, però li puc assegurar que els indicadors que tenim són de
sostenir el pressupost, per tant, aquestes partides continuaran
existint, aquests 13 milions, igual que els altres 24, o els que en
resultin, són a más a más.

Acab, perquè, si no, consumim un torn massa llarg i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica..., de
contrarèplica, té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. També intentaré fer-la no tan llarga
com la primera.

Quan jo he fet la sol•licitud de ponència, jo sé que no és
vostè qui hi ha de contestar, però sí, com a representant de
la conselleria, la voluntat per part de la conselleria d'un
debat o d'un estudi més exhaustiu per part del Parlament
significa una actitud determinada del conseller, o pot
significar que el conseller té pressa a treure aquest pla i, per
tant, no li interessa, o recomanarà al Parlament que no es
doni vist-i-plau a una ponència. En aquest sentit demanava
l'opinió. Jo sé que el conseller no ho decideix.

Per altra banda, respecte dels 13 milions, vostè ha parlat
de desenvolupament dels objectius i estratègies del Pla
estratègic. 13 milions inclouen igualment, els poden
incloure perfectament, els ajuts  a les ONG. Vostè em diu
que serà diferent, que serà separat, però li volia aclarir la
meva confusió en un tema, jo sí que m'he preocupat, abans
de venir aquí, de veure a cada una de les ONG, a les quals
vostès no donaren temps de presentar al•legacions, i
almanco una d'elles m'ha manifestat que, per part de la
conselleria, havien parlat que per a l'any que ve es reduïa un
terç l'ajut, i que la Conselleria de Sanitat no pensava ampliar
aquest ajut. Per tant, no és estrany que quan es vegi a un
document presentat a la premsa "13 milions, Pla prevenció
de sida", hi hagi coincidència amb la percepció que tenia
aquesta ONG, que la conselleria l'havia avisada de la
reducció d'un terç de l'ajut; almanco, si vostè m'assegura
que no és així, perfecte, i poder tranquil•litzar aquesta ONG.

I finalment, quan jo parlava dels índexs d'incidència i de
la malaltia o del grup d'heterosexualitat front als altres grups
de risc que fins ara s'havien dit, era sobretot en el sentit
d'enfocament del problema. Si aquest és l'índex que més
puja, la infecció, evidentment, l'estratègia ha de ser distinta,
anar un a mica en el sentit que va aquest pla, que sempre els
grups de risc són drogodependència, homosexualitat, etc. Si
les xifres ens canvien, hem de canviar d'estratègia. I en
aquest sentit era el meu interès en això. Res més. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat Francesc Fiol.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, no em
posicionaré respecte del tema de la ponència, i no puc
acceptar, d'entrada, el judici d'intencions que si el conseller
no diu res, vol dir que té pressa per treure el pla. No hi tenc
pressa... Sí, que ho ha dit, no hi tenc pressa ni n'hi deix de
tenir, m'és igual. Jo duc el pla aquí, vostès són
parlamentaris, i vostès són els qui han de decidir què passa
amb això.
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No he comprès o no he entès aquesta confusió d'una ONG de
què diu que li han dit que li'n donaran menys. Nosaltres partim
del pressupost sostingut i, a més a més, els 24, o els milions que
siguin, d'aquest pla multisectorial més 13 milions per a objectius
concrets que es derivin d'aqueest pla estratègic. Això és el que
pensam en aquests moments. Hi pot haver qualque tipus de
confusió. Jo no sé si vostè em parla que algú ja ha presentat a la
premsa aquesta qüestió. Jo no sé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Prec als senyors...

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

En el conjunt dels pressuposts, bé, però jo crec que s'haurà
volgut plantejar com una acció determinada, però no com el
conjunt del pressupost. La notícia que jo en tenc és que se sosté
amb els mateixos termes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, té la paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats. En primer lloc, crec que hem d'agrair la compareixença,
i la informació que ens ha aportat, el Sr. Conseller, i també que
hagi vengut acompanyat del director general de Sanitat, qui, en
paraules del Sr. Conseller, ha afirmat que ha estat el responsable,
qui ha dirigit i impulsat aquest pla estratègic que debatem o del
qual iniciam la feina avui.

La meva intervenció serà breu, però sí m'agradaria fer..., si
em pogués concretar alguns elements, el Sr. Conseller.

Sobre les dades que vostè ha  comentat, que les tenia
actualitzades, també li demanaria, li pregaria que ens fes
l'aportació a tots els membres d'aquesta comissió de les dades
actualitzades de què ha fet esment a la seva intervenció.

Una de les coses que li voldria demanar, si me la pogués
concretar, és si aquestes dades actualitzades, les estadístiques
que s'empren en el Pla estratègic, o de la mateixa conselleria,
sobre la incidència de sida, es plantegen sobre els malalts que
han desenvolupat la malaltia o corresponen a la incidència del
virus, per zones, perquè pots ser portador del virus però no haver
desenvolupat aquesta malaltia.

També ha fet referència, vostè, que..., ha alabat que la
comunitat de les nostres illes fos comunitat pionera en fer feina
sobre la sida. A nosaltres ens pareix totalment raonable, i ens
pareix totalment lògic que sigui així, ja que, com vostè també ha
comentat, i també en tenim dades, la nostra comunitat és la
tercera en incidència de sida. Per tant, s'hi ha actuat per urgència
i necessitat, i ara també desitjaríem que s'hi actuàs per
convenciment, en aquest tema.

Parlaré o li demanaré elements de dubtes que tenc sobre
el pla.

Hi veim a la plana 11 un augment considerable de casos
de sida del 90 al 94. Sabem per informacions de premsa, i
també vostè ens ho ha constatat, que hi ha un descens de
sida aquí, a les Illes, en el 96 i en el 97. Però durant el 90 i
el 94 hi va haver un augment bastant considerable de casos
de sida, segons l'aportació que tenim del document que
vostè ens ha fet arribar.

Nosaltres no deim que no s'hi ha fet res a nivell
preventiu, sabem que s'han fet campanyes, però creim que
no s'ha fet el suficient o no s'ha incidit, no només en els
col•lectius diguem-ne d'aquells que es deien de risc, pareix
que ha passat de moda aquest terme, però crec que l'empram
encara i s'empra també en el document que vostè ens ha
aportat. Aquestes campanyes de sensibilitza'ció a la
població en general, per a nosaltres, han estat pobres i s'han
fetes amb por, amb por, temor i gairebé no s'ha cregut gaire
en el que es predicava, en la necessitat d'incidir no només
sobre aquests col•lectius de risc, sinó en la població en
general. S'ha mantengut des de la conselleria i des de totes
les administracions i de tots els responsables de qualsevol
color polític la creença d'incidir amb aquestes campanyes en
els anomenats grups de risc, sense adonar-nos de la
necessitat d'ampliar aquestes campanyes a la totalitat de la
població.

També vostè ens ha comentat que la despesa en
tractament de sida ha augmentat considerablement aquí, a
les Illes Balears. Tenim una nota de premsa on s'informa
que aquesta despesa ha augmentat un 200% a les Illes
Balears. Pensam que aquest augment de despesa pot ser-ne
una causa, sabem que no n'és una causa directa, però sí es
pot tenir en compte que una causa sigui no haver fet unes
campanyes preventives o una feina preventiva més eficient,
i no l'en culp, a vostè, sinó que ha estat un dels debats
d'ençà es va saber o es va tenir notícia d'aquesta malaltia.

Crec que reafirmen les paraules que he dit un paràgraf a
la plana 13, allà on diu que s'ha de destacar la importància
que han anat adquirint, al llarg d'aquests anys, els grups de
risc de transmissió heterosexual. No es va tenir en compte
aquest grup quan es varen fer campanyes de sida. Li he
comentat ja que no l'acus, a vostè, com a conseller, però sí
és un dels punts que crec que s'ha de tenir en compte en les
properes campanyes que vostè ha anunciat que es pensen
fer.

La portaveu d'Esquerra Unida ha fet esment també d'una
apartat on també es comentava que no hi havia, o s'hi
afirmava que no hi havia, des de la Comunitat Autònoma,
una valoració, o no es tenia una valoració del nivell de
coneixements i actituds davant situacions de risc per part de
la població. Tenim un document que va fer un grup de
persones que feien feina dins ONG sobre el consum de
drogues i seroprevalència d'aquest virus en el servei
d'urgències de l'Hospital General de Mallorca. A les
conclusions a què arriben, ells... No llegiré tot el document,
ni molt manco, però sí que a les conclusions a què arriben,
ells, és que les campanyes de prevenció no arriben al
ciutadà mitjà, que pareix que ha estat allò que ja he
comentat abans, el marc, diguem-ne, que no es va fer
incidència en les campanyes preventives, i també diuen que
no estan ben enfocades.
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És alarmant també que els mateixos portadors dels virus, una
gran majoria, a causa de la seva marginalitat i desintères cap a tot
el que estigui relacionat amb les normes en general, no canvien
els seus hàbits ni conductes a l'hora de preveure un possible
contagi cap a un individu que no sigui portador d'aquest virus.

També ha fet esment..., ha quantificat un poc la despesa
sanitària a causa de l'assistència a malalts de sida. En el 94,
només a l'Hospital General hi va haver 652 ingressos de sida,
161 pacients, això vol dir que el pacient de sida ingressa bastant
sovint en els hospitals, i va suposar un total d'11.897 dies
d'estada i un cost orientatiu, això sí, de 349 milions de pessetes;
consta a la memòria del 93, això són dades del 93, revisades en
el 94.

És ver que el malalt de sida moltes vegades ve d'uns sectors
que han estat marginals. Per tant, creim que les polítiques
preventives fan que un problema social..., per exemple, els
toxicòmans de marginació, si no són tractats amb recursos
suficients, amb recursos econòmics suficients, es transformen en
problemes socials, i també s'agreugen en problemes sanitaris. El
que  fa, per tant, és minvar la qualitat de vida d'aquest col•lectiu
i també augmenta la despesa sanitària.

Tots aquests elements només són per incidir i recalcar la
importància de les campanyes que vostè comenta, i que ha dit
que són necessàries fer.

Vostè ha anomenat per damunt els objectius del capítol tres
d'aquest Pla de la sida, Prevenció i control de la sida. A nosaltres
ens han paregut bastant positiu els objectius de què s'hi fan
esment, aconseguir el (...) adequat respecte del problema de la
sida i dels portadors. és ver que ha estat una malaltia on hi ha
hagut un rebuig social molt fort, rebuig social, i que els mateixos
sanitaris també, sanitaris, polítics i tot el món que..., tota la
societat, en certa manera, que hi teníem qualque cosa a dir, no
hem valorat, per tant, és molt necessari que es facin actuacions
urgents sobre aquest tema.

Però el que sí m'agradaria és que pogués concretar com
pensen dur-les a terme, perquè són les més difícils, o són molt
difícils de fer. És molt difícil canviar valors, és molt més fàcil fer
actuacions i fer normatives, i regular el que sigui; ara, els valors
i actituds, és molt més difícil canviar-los.

Ens ha paregut també positiu l'apartat de serveis socials,
a la plana 23, en el darrer paràgraf, on es dóna prioritat
també que aquests malalts, malalts de llarga durada, que són
els de la sida, puguin ser tractats en el seu domicili. És un
tema molt important. Ara, això també vol dir una
coordinació entre els diferents sectors de serveis socials,
consell insular, Conselleria de Sanitat, ajuntament, Atenció
Primària (Insalud), i, per tant, creim també molt positiva la
comissió que es planteja formar aquí.

Ara bé, també m'agradaria, si ens ho pot concretar un
poquet més, si tenen una planificació d'aquest tema, si es
planteja crear centres..., perdó, centres, no, serveis nous
necessaris a aprofitar ja la xarxa actual, que estigui ja en
marxa.

El nivell de formació, al capítol cinquè. S'ha dir, és ver,
que és un capítol bastant ample, s'hi concreta poca cosa.
Ara, només instar o demanar, i via un conveni amb el
Ministeri de Sanitat i amb el Ministeri d'Educació, on es
feia feina conjuntament sobre aquest tema, que anava dirigit
a professionals que feien feina en educació, a professionals
sanitaris, i estaven ja dins el pla de formació de professorat
programes específics, no només sobre  sida, sinó que
abraçaven ja altres elements que fossin educació per a la
salut... Li demanaria si es pensa, si vostè té coneixement
que es pensa signar o si s'ha signat algun conveni, no sé si
vostè tendrà en aquest moment aquesta informació, però si
la Conselleria de Sanitat hi participava, si no hi vaig
equivocada, l'any 94. Per tant, si em pot donar aquesta
informació.

Sabem que en els programes educatius es contemplava
també, com he comentat abans, un tema transversal que era
educació per a la salut i també hi havia uns programes
específics d'informació sobre la sida als joves, però jo crec
necessari aprofitar, que ja que rebem les competències
educatives el 98, instar que hi hagi una coordinació entre la
Conselleria d'Educació i Conselleria de Sanitat perquè en
aquest tema es faci bastant incidència.

Ja gairebé per acabar, també he de comentar, ja n'ha fet
esment la portaveu d'Esquerra Unida, que és necessari fer
actuacions dins el sector que hi ha reclòs dins la presó.
Sabem que és un lloc, que és un col•lectiu bastant dur,
refractari a tenir uns canvis, uns hàbits, però sí pensam que
és necessari que es faci un programa específic per establir
un intercanvi de xeringues, perquè hem de pensar que cada
xeringa que entra dins la presó s'empra per trenta presos, per
tant, és un dels punts molts elevats de possible contagi de la
sida.

Si es fa algun programa, m'agradaria saber-ho...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, perquè passa de cinc minuts.
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LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Només per acabar, he de dir que confiam, Sr. Conseller, que,
en el pressupost dirigit al Pla de prevenció i control de la sida,
vostè n'ha fet un petit esment, el pressupost del 98 de la
conselleria ja estudiï amb més detall aquest tema. Esperam que
no només hi hagi una espipellada d'aquí, una espipellada d'allà,
com vostè ha comentat, sinó que sigui un pressupost per poder
realitzar el que he demanat ja, una política valenta sobre aquest
tema, fora complexos, i actuar-hi amb fermesa. I he de dir també
que estaríem totalment d'acord amb la creació d'una ponència;
d'aquesta manera podríem tenir també més informació sobre
aquest tema. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat, el Sr. Fiol.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, li enviarem, amb
molt de gust, l'actualització de les dades, igual que a la diputada
d'Esquerra Unida. La veritat és que hi havíem d'haver pensat, ens
hagués agradat que avui haguessin tengut aquesta informació
damunt la taula, però no ha estat així. Jo ho lament, i em
compromet que demà mateix, si el director general pot ordenar,
o si avui els en podem repartir fotocòpies..., no tenim cap interès
que no les tenguin.

Les dades que manejam són sobre la malaltia, no sobre la
gent que la pugui tenir, que sigui seropositiu, és a dir, parlam de
la malaltia, en casos de sida declarats. Això convé..., no sé si ho
havia dit o si era un valor entendido, però crec que hem de ser
clars, no tenim un índex de seropositius.

Vostè veu un creixement entre el 90 i, especialment, el 94,
amb les dades que té en el llibret aquell que li hem entregat. Li
vull recordar que el 94 es va produir la modificació de la
definició de la malaltia, cosa que va fer que les autoritats
sanitàries internacionals modificassin la definició de la malaltia
i s'hi englobassin molts casos que originàriament així no es
consideraven. Per tant, no és només a les Illes Balears, en el
context mundial, s'hi va produir un increment de la malaltia de
sobte, però va ser per aquest motiu.

Jo crec, com vostè, que alguna de les campanyes, o una part
preferent de la prevenció en campanyes s'ha de dirigir als
heterosexuals, i vostè apunta que això..., ens hem trobat amb la
situació amb què ens hem trobat perquè mai no es varen dirigir
les campanyes als heterosexuals, sinó que només es considerava
població de riscs homosexuals i gent que utilitzava drogues,
xeringues per consumir drogues. S'ha de dir que abans no se
sabia, fa uns anys, fins fa poc, no se sabia la facilitat de
transmissió del virus de la sida a la població heterosexual, no se
sabia que fos tan possible i tan fàcil, avui se sap, per tant, avui té
lògica que aquestes campanyes es dirigeixin cap a això, però fa
uns anys no se sabia això; són descobriments, per desgràcia,
relativament recents, parlam de fa pocs anys. Per tant,
efectivament, s'ha d'anar a una campanya de conscienciació de
tota la població, i és ver, com vostè diu, que dissortadament va
lligada moltes vegades aquesta malaltia a un món de
marginalitat, però no en tots els casos, ni pensem que la sida és
una malaltia en exclusiva de la gent que es mou en la
marginalitat de la prostitució, en la marginalitat del submón de
la droga, aquesta és una anàlisi equivocada, és una anàlisi que no
obeeix a la realitat, la sida és una malaltia que creix en el conjunt
de la població sense respectar, si hi podem emprar aquest
concepte, estaments socials, si hi podem emprar aquest concepte,
sense respectar estaments socials ni poders adquisitius ni totes

aquestes coses, la sida creix a la població, principalment,
heterosexual, a totes les capes de la població.

Agraesc que sigui sensible a l'objectiu d'integració
social. Em demana com el durem a terme. Jo crec que dins
aquest conjunt d'accions, durant aquests pròxims anys el
podrem anar aplicant, en virtut d'aquest pla estratègic,
l'anirem veient, l'anirem definint, l'aniran definint els tècnics
en aquest consell assessor que hem creat, quines són les
estratègies més adequades, quines són les idees millors per
poder fer aquestes campanyes, igualment ho dic pel que fa
al tema educatiu, i desconec..., no li puc donar resposta de
l'existència d'un conveni, al qual fa referència, del Ministeri
d'Educació; en aquest moment, jo li assegur que no tenc ni
idea d'aquest tema, i no l'hi puc contestar.

Tema de tractament domiciliari, sempre complex,
sempre complex, perquè això és molt difícil, és bo
d'anunciar, és bo de dir en una tribuna com aquesta, és bo
que en parlem en el debat, però serà molt mal de posar en
marxa, implica un compromís de totes les administracions
que tenen xarxa d'assistència social, és difícil això, és
difícil, però jo crec que és una línia d'actuació que s'ha
d'obrir pas; com?, negociant a nivell interinstitucional poder
arribar a complir aquests objectius.

Per descomptat que ha d'existir una coordinació amb la
Conselleria d'Educació, efectivament, i molt més, com diu
vostè tan encertadament, si es tenen les transferències amb
caràcter imminent. És clar que si que hi ha d'haver una línia
de comunicació, i és l'única manera d'involucrar dins els
programes educatius tot el tema de prevenció a les escoles.
Crec que s'hi ha d'arribar perquè, ho he dit en la meva
primera intervenció, la joventut és el col•lectiu, per edat,
més sensible al desconeixement a totes aquestes coses, i
moltes vegades pot incórrer en equivocacions per falta de
prevenció i ser víctima d'aquesta malaltia.

I de l'assistència carcerària, li direm que està inclosa, la
presó de Palma, dins el projecte de dispensació de
metadona, que evita el contagi per via parenteral. 
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Per tant, crec, Sra. Presidenta, que contest essencialment i
telegràficament els plantejaments de la Sra. Diputada. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de... No. Per part del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres farem una intervenció
més general. Més que preguntes, volem fer unes reflexions sobre
aquest pla.

Per a nosaltres, aquest pla és diferent del Pla de salut que es
va presentar en el seu moment. Creim que aquest pla està ben
estructurat; les dades epidemiològiques que presenta, tant de
l'Estat com de les Illes, són exhaustives,  hi ha afegit ara unes
dades importants que no teníem, de l'any 97, també agrairem que
ens les doni. En fi, creim que es nota la mà de tècnics en aquest
pla, per la qual cosa el felicitam, d'entrada.

L'únic entrebanc que trobaríem aquí és que no s'ha demanat
opinió a les distintes associacions o bé no se'ls ha donat prou
temps perquè estudiïn, i s'hi manifestin, el pla, perquè, segons
tenim entès, van ser cinc dies els que van tenir, quan en van
demanar quinze.

Entrant en la crítica del Pla estratègic, hem de manifestar
primerament que hem de deixar el terme aquest que es diu en el
pla, grups de risc. Jo pens que, de grups de risc, no n'hem de
parlar, vostè ja ho ha dit abans, hem de deixar de parlar
d'homosexuals, de drogaaddictes, de prostitutes. Una persona que
ha col•laborat amb mi quan he llegit aquest pla, i hi hem
treballat, el cap de servei d'infecciosos de l'Hospital de Maó, em
deia que los humanos somos primates biológicamente polígamos.
Per tant, deixem-nos de grups de risc, deixem-nos d'històries, i
és de pràctiques de risc d'allò que hem de parlar, som tots els qui
podem realitzar pràctiques de riscs, uns en faran i uns altres, no
en farem. Amb això vull dir que les campanyes han d'anar
dirigides a tots els ciutadans, no tan sols a aquells grups de
marginalitat, com deia vostè abans.

Per altra banda, pensam que un pla ha de ser fixat en el
temps, per ser útil i per valorar-ne després els resultats. S'ha
d'indicar clarament el temps en què es desenvoluparan els
objectius que es marquen, per poder avaluar després uns
resultats, amb el temps.

Estam d'acord amb vostè que no ha de dur el finançament el
pla, sí que pensam que hi ha d'haver una previsió pressupostària;
vostè ja ens l'ha donada, nosaltres l'ajudarem amb les esmenes
als pressupostos, perquè intentarem fer créixer el pressupost per
a aquesta malaltia, per al tractament, bé, per les campanyes
volem dir.

Voldríem saber dels objectius que es marquem, quins
són els que ja s'estan realitzant ara i quins no s'estan
realitzant, atès que no és el mateix si ja estem fent aquests
objectius en aquest moment, serà diferent quant al seus
resultats.

La problemàtica de la sida nosaltres pensam, tots
pensam que és importantíssima a Balears, veient les taxes
que es publiquen al Pla, veim que Balears està al tercer lloc
l'any 1996; l'any anterior teníem quatre autonomies per
davant, el País Basc ha quedat ja més enrere; i a més, de les
que estan per sobre, tan sols Ceuta ha augmentat -
espectacularment, per altra part-. Parlam de l'any 96, que és
allà on estan les dades al llibre. Les altres autonomies han
baixat, algunes de manera cridanera, com és Madrid.
Balears és una de les cinc autonomies que ha pujat. Sembla
que aquest any es mostra una tendència a la baixada, com
diu vostè, de malalts. Perquè sempre parlem de malalts, no
d'infectats, després parlarem d'això, però en aquest moment
parlem de malalts. No val dir que aquesta comunitat és la
tercera en nombre d'afectats -ho dic perquè ho vaig llegir
l'altre dia-, perquè té unes característiques peculiars. L'altre
dia llegia una entrevista amb una persona de la Conselleria,
i deia que era la tercera comunitat -jo no vaig entendre què
volia dir-, la Sra. González deia que era la tercera comunitat
per les seves peculiaritats. No sé exactament què vol dir
això.

Això d'entrada no vol ser una crítica, tot el que li he dit
fins ara, però és evident que el problema és greu a la nostra
comunitat, i creiem de veritat que això només és la punta de
l'iceberg, atès que, com he dit abans, parlem de malalts, i no
d'infectats.

Quan parlen de prevenció, el Pla explica conferències,
llibres, vostè ens ha dit de bibliografia, però acaba dient
coses que considerem molt importants. Diu "no coneixem
a la nostra comunitat el nivell de coneixement i actituds
davant les situacions de risc. Tampoc sobre les actituds del
personal sanitari enfront dels malalts de la sida, ni el grau de
compliment i coneixement de les mesures per a la protecció
de la infecció". Jo pens que això és molt greu, pensam que
es pot solucionar en part realitzant enquestes a personal
sanitari. Les enquestes jo pens que són una arma que està
deixada un poquet de costat per la seva conselleria; jo pens
que és important i les hauríem d'aprofitar.

Quan parlem de prevenció, parlem sempre d'informació,
i això no és suficient, parlar d'informació no basta. S'ha de
crear conscienciació. Dèiem que veïns del Jonquet, posava
la premsa fa un temps, rebutgen un centre de malalts de la
sida terminals. Això és falta de conscienciació de les
persones, falta d'informació i falta de conscienciació.
Nosaltres hem dit a això el programa I+C, ja que estan
parlant tant de l'I+D últimament, nosaltres parlem de l'I+C,
informació i conscienciació. Si no hi ha conscienciació, ja
podem anar informant, és igual.
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Jo he quedat bocabadat ara a l'avió, a les sis de la tarda quan
venia, quan llegia a un diari que "Sanidad recomendará a los
jóvenes que esperen en iniciar las relaciones sexuales", no Sanitat
d'aquí, Sanitat, el Ministeri, "y que sean poco promiscuos". Això
no té ni cap ni peus, no és fer ni informació ni conscienciació,
això és catxondeo. Els professors reconeixen mancances en els
programes d'educació sexual, deien a la 21 edició de l'Escola
d'estiu de l'Institut Aurora Picornell. El Col•legi de Psicòlegs
qüestiona l'actual model d'educació sexual a les escoles de
Balears. Això és important. No basta amb facilitar la dispensació
de preservatius a les farmàcies, s'ha d'anar a les escoles, s'ha
d'anar a les escoles. A un poble els nois ja pot estar segur que a
poble petit la gent jove no va a comprar condons a les farmàcies,
no hi va. Llavors hem d'anar nosaltres a les escoles per
conscienciar la gent, no tan sols informar, perquè la informació,
pensam que informació, si sortim al carrer i fem una enquesta,
tothom sap què és la sida, tothom sap com s'agafa, però molt
poca gent està conscienciada del que ha de fer per no fer-ho ell.
Pensam que s'ha de fer conscienciació als centres de planificació
familiar, per on passen la majoria de dones en edat fèrtil; és allà
on s'ha de fer consciència a les dones embarassades perquè es
facin la prova de la sida. Pensam que no és als nadons, com
dèiem ahir, on s'ha de fer, sinó a les dones embarassades als
centres de planificació familiar. Això seria el programa I+C que
nosaltres li recomanam.

Per cert, parlant de prevenció, l'hospital de Maó, que és l'únic
que, com vostè sap, és l'únic que atén malalts de la sida, m'han
demanat on es fa l'intercanvi de xeringues a Menorca, perquè ells
ho desconeixen. Informació escassa, en aquest cas.

Quant al punt de vigilància epidemiològica, ja se n'ha parlat
abans, però pensam que és molt important, que s'ha de canviar
com s'ha fet a Madrid ara ja, el terme de registre autonòmic de
la sida, que només tracta de malalts de la sida, pel registre
autonòmic d'infectats de la sida, que no té res a veure amb això,
abasta també els seropositius que no són malalts. Aquesta dada
és més propera a la realitat, segons algunes associacions que
treballen amb això, ens deien que Médicos del Mundo, que
subministra xeringues als drogaaddictes, de 2.000 que controlen
1.000 reconeixen ser seropositius, no malalts, i és molt seriós
això. I aquests no estan a les dades; això és la punta d'un iceberg,
només.

Jo no vull parlar en aquest moment del garbellament anònim,
atès que ja vàrem dir ahir que pensam que té una utilitat poc..,
vaja, que no té utilitat, a part que èticament la trobam
qüestionable, nosaltres recomanaríem la lectura en general d'un
llibre del Dr. Sánchez Caro, que es diu "Derecho y sida", i una
vegada llegit em planteja més dubtes de la legalitat d'aquest
tema, que no vull entrar a discutir profundament tampoc.

En definitiva, i per acabar, perquè no vull allargar-me més,
pensam que és un pla que està ben enfocat, és un poquet
general. Malgrat això, el felicitam per aquest pla, en
principi. Falten punts importants, manca l'acotació en el
temps, han d'identificar-se prioritats amb el calendari, i
consideram importantíssim el registre autonòmic de la
infecció de la sida, no el registre, dic, de malalts de la sida,
i el programa que hem titulat I+C. Per acabar, ens adherim
a la sol•licitud de la diputada d'Esquerra Unida, la Sra.
Thomàs, demanant que es faci una ponència per estudiar
aquest pla. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gascon, el primer de tot vull
agrair el to (...) i el contingut material de la seva
intervenció. Li agraesc que arribi vostè a la conclusió, en
representació del seu grup, que és un pla ben enfocat, que és
un pla que conté elements que ens permeten de posar en
marxa projectes, algun d'ells per ventura no el compartirem,
algun d'ells em pareixen aportacions prou interessants com
perquè nosaltres en prenguem bona nota i els posem en
marxa.

Torn a sobre el tema del temps que les ONG han tengut
per estudiar el Pla. Escolti, miri, jo en aquest tema ens
podem enganyar tot el que vulguem, però la veritat és que
les ONG han tengut tot el Pla, i hi havia un termini formal,
però també verbalment se'ls havia dit que qualsevol
suggeriment que es volgués fer al Pla seria ben rebuda en el
moment que fos, abans que el duguéssim a impremta, i des
que els notificàrem el Pla fins que el duguérem a impremta
va passar un mes i mig, i ningú no va dir res. Ho dic perquè
també, ja ho he insinuat abans, però ho vull dir amb certa
claredat, també a vegades falten ganes de profunditzar
materialment sobre els papers que ens envien. Això convé
dir-ho, no per criticar ningú, però sí perquè els diputats no
tenguin una idea equivocada com es maneja la Conselleria
de Sanitat. Escolti, nosaltres intentam que la gent tengui
informació, i que la gent opini, dins uns terminis més o
menys raonables. Coincidesc completament amb vostè, no
hem de parlar més de grups de risc, coincidesc plenament,
i si hem utilitzat en qualque moment aquest llenguatge,
l'hem de desterrar; hem de parlar de pràctiques de risc, amb
molta claredat.

Em demana qualcun dels objectius que s'estiguin
realitzant d'aquest pla, l'intercanvi de xeringues és un
objectiu preventiu que es ve aplicant, i totes les campanyes
que es venen fent de promoció de la salut, dins les escoles
bàsicament, formen part de la prevenció de la malaltia.
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Vostè diu que això és la punta de l'iceberg, perquè
efectivament parlam de malalts, i no d'infectats pel virus de la
sida. Això és així, però estam utilitzant uns criteris estàndard que
s'estan utilitzam per tot, o essencialment per tot, no sé si m'ha
citat a qualque banda, Madrid em pareix que em deia, que hi ha
un registre de seropositius, que és un registre complicat, perquè
no reflectiria la realitat exacta, així com ho reflecteix el de
malalts de sida, que és un registre exacta; és a dir, en el moment
en què es declara, com que es una malaltia obligatòria, en el
moment en què es declara s'inscriu en el registre, aquesta
malaltia. Per tant, el de malalts sí que el tenim a totes les
comunitats exacte. El de seropositius seria un poc més complicat.
Jo coincidesc de totes maneres amb vostè que es poden treure
projeccions, evidentment, i clar, per projecció aquesta comunitat,
si té molta de sida, ha de tenir una població seropositiva àmplia,
això em pareix que és bastant o relativament lògic.

Respecte del fet que no coneixem el nivell d'actitud que té la
gent respecte dels criteris de protecció, i a les tècniques de
protecció, és possible, perquè vostè suggereix que la Conselleria
té abandonat el tema de fer enquestes, i suggereix la possibilitat
de fer enquestes, especialment a personal sanitari. Em pareix una
bona idea. em pareix una idea per recollir i per posar en pràctica,
i per conèixer més bé la realitat en què ens trobam. Coincidesc
també plenament que la prevenció implica conscienciació,
òbviament; és a dir, la prevenció només és possible des d'un
nivell de conscienciació, de saber que existeix el risc, de
conèixer que existeix el risc, i de posar en pràctica les mesures
preventives necessàries. Coincidesc amb vostè que efectivament
per ventura a les àrees urbanes les coses són d'una manera, els
costums de la gent jove són uns costums determinats, i en els
pobles les coses per ventura són més difícils, la gent per ventura
no va efectivament a una farmàcia a comprar un preservatiu, és
possible. I hem d'arribar a l'escola, i hem de fer veure a la gent
que per damunt de tot hi ha d'haver una pràctica de protecció.

Ha citat unes declaracions que jo he llegit també amb relativa
sorpresa, avui matí. Ignor els detalls i el context en què s'han
produït aquestes manifestacions, que s'atribueixen al delegat
nacional del Pla contra la sida. Jo he de dir que el titular, com a
tal titular, almenys a qualque periòdic com jo l'he vist, no el
compartim. Jo crec que des de la perspectiva sanitària no es pot
fer un plantejament moralista, crec que seria una equivocació,
cadascú té la seva consciència, té la seva moral, i naturalment les
seves conviccions, que l'impulsen o l'indueixen a tenir unes
pràctiques o no tenir-les, però no podem certament des de la
perspectiva estrictament sanitària en què ens movem fer
plantejaments d'aquest caire. Jo no coincidiria amb aquest
plantejament, però vaja, tampoc no voldria fer-ne un judici
definitiu, d'una persona que fins on jo sé executa amb eficàcia i
amb vertadera dedicació els esforços que fa l'Estat a la lluita
contra la sida. Per tant, no m'agradaria desqualificar ningú, per
un titular de premsa que hauríem de veure en quin context i com
s'ha produït, i si ha estat una mera recomanació dins les moltes
possibilitats que existeixen; a vegades les coses apareixen d'una
forma un poc esbiaixada. Per tant jo em pronunciaré sobre
aquesta qüestió.

Evidentment que una part de la conscienciació s'ha de produir
dirigida a la prevenció de l'embaràs, dins els centres de
planificació familiar, no hi ha dubte que ha de ser així. No
sé el problema de l'intercanvi de xeringues, no li puc
explicar perquè desconec que hi hagi un problema amb
aquest tema, però em compromet a aclarir-ho. 

Llavors vostè creu, com ja va explicar ahir al Parlament,
a l'hemicicle, que el garbellament que s'ha fet als nounats no
serveix per a res; és possible que serveixi per a poc, però
seriat ens permet de tenir una idea, és una dada estadística,
i de qualque manera és una enquesta. És a dir, vostè es
pronunciava fa un moment com a favorable que es facin
enquestes, això no és exactament una enquesta, però el
garbellament és un manera de tenir dades que ens permetin
de saber la prevalença d'aquestes situacions.

Crec que he donat resposta a pràcticament tot el que
m'ha dit, i agraesc, com he dit al començament, la seva
intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel torn de rèplica té la
paraula el diputat Sr. Gascon

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només unes puntualitzacions:
Respecte del garbellament, dir que 2,6 per mil és una taxa
alta, la més alta de les autonomies que han realitzat aquest
estudi, 2,6 per mil és la més alta de totes, suposo que ho
sabem... la segona, bé, és un consol. Quant a un tema que jo
crec que és més important, el registre autonòmic; jo entenc
que vostè ha de basar-se en el registre autonòmic de la
malaltia de la sida, perquè és així, es fa així a tot l'Estat, i es
fa així a tot el món. Que hi ha llocs on també fan el registre
de la infecció de la sida; per què això?, per què penso jo que
ho hauria la Conselleria de valorar?, encara que fos
paral•lelament, per tenir unes dades diferents .Tot és perquè
avui en dia, com vostè sap, molts de seropositius es tracten,
i ja no arriben o triguem molt més en ser malalts. Per això
va baixant també, entre altres coses, la malaltia de la sida,
perquè molts de seropositius, que tenen el virus, no passen
a malalts durant molt de temps perquè fan tractament com
a malalts. Els seropositius avui en dia ja s'estan tractant a
molts de lloc, o es deuen haver de tractar. Llavors aquests
no entren a dins l'estadístic, fan una despesa sanitària
importantíssima, i no són malalts. Llavors per això deim que
pensam que seria important que vostè recollís aquest
suggeriment que feim nosaltres, no per deixar de fer el
registre autonòmic de la sida, evidentment, però creim que
sí és important, per això que li hem dit, el registre
autonòmic de la infecció de la sida. Moltes gràcies per la
seva exposició.



266 ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 19 / 29 d'octubre del 1997

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel torn de contrarèplica té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat, Sr. Fiol.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Som en la prevalença per nounats la
segona comunitat de les de la mostra. No oblidem que una
comunitat com Madrid o com el País Basc, que tenen un índex
important no pertanyen a la mostra; som els segons després de
Catalunya. No tenc les dades de les altres comunitats, però
efectivament som els segons després de Catalunya. Abans
d'entrar dins el tema central de la seva segona intervenció, li vull
aclarir una cosa que jo sabia però no recordava, així de clar, que
és el tema de l'intercanvi de xeringues a Menorca. Em passen
una nota que m'aclareix una cosa que efectivament sabia però no
recordava en aquest moment, que és que s'iniciarà el mes que ve
a través de les farmàcies. Hi ha un conveni amb les farmàcies des
del Consell Insular de Menorca, que permetrà l'intercanvi de
xeringues a farmàcies, però no s'ha iniciat. Per tant, difícilment
podria dir-li jo, i difícilment podien saber les persones
interessades que li han consultat a vostè on era, perquè no
existia. Per tant (...). 

I respecte del tema central de la seva intervenció, jo recull la
idea, perquè no m'atrevesc a dir que no sigui una bona idea.
Podem fer un registre d'infeccions, pot ser positiu tenir un
registre d'infeccions, segurament seria positiu, que això produeix
una despesa sanitària, ja no ho dubta ningú; efectivament ja hi ha
tractament pels que només estan en situació d'infectats per VIH,
i per tant això és despesa sanitària, i és tractament ambulatori, i
genera consum de recursos econòmics, això és així. I saber-ho i
tenir-ho quantificat podria ser una idea òptima. Jo no m'atrevesc,
perquè no som expert en la qüestió, ni a aplaudir amb tota
claredat la idea ni a rebutjar-la completament. La recull, la
posarem damunt la taula dels experts de la Conselleria, i si
pareix oportú, nosaltres no tenim cap inconvenient en dur-la
endavant. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc per part
del nostre grup volem agrair la presència avui aquí de l'Hble
Conseller de Sanitat i Consum, Sr. Francesc Fiol, per la
presentació d'aquest pla de la sida, que ve acompanyat de
l'Il•lustríssim Director General de Sanitat, Sr. Joan Crespí.
També el nostre grup vol agrair l'esforç que ha fet el
director general per poder tenir avui a les nostres mans i
presentat per l'Honorable Conseller de Sanitat aquest pla
que, com molt bé ha dit el conseller, el 1982 va ser
declarada una nova malaltia, que es va anomenar síndrome
d'immunodeficiència adquirida, sida. Encara que actualment
no existeix un tractament, com tots sabem, plenament
eficaç, el diagnòstic precoç millora la qualitat de vida i pot
allargar la supervivència. També la prestesa en el
coneixement dels mecanismes de transmissió va permetre
en el seu moment dirigir a la població campanyes
d'informació per prendre mesures preventives. Diferents
recursos socials s'han posat en funcionament per donar
atenció a aquests pacients. Des de llavors a ara, com també
ha dit molt bé el Sr. Conseller, totes les administracions
responsables, Govern balear, consells insulars, ajuntaments,
organitzacions no governamentals, han duit a terme
diferents programes, ja siguin de caire preventiu, sanitaris
o assistencials.

El Pla estratègic per a la prevenció i control de la sida i
infeccions associades que avui ha presentat, serà un
instrument bàsic per a la coordinació dels esforços destinats
a l'atenció i prevenció d'aquesta malaltia. Les intervencions
de les administracions i de les organitzacions no
governamentals han de tenir un marc referencial i unes
prioritats que han de ser marcades pel Govern balear. El
nostre grup valora molt positivament aquesta presentació i
posada en marxa del Pla, i molt en especial la creació de la
comissió de coordinació autonòmica de la sida que, com el
conseller ha exposat molt bé, estem totalment d'acord amb
ell que aquest pla no comença de bell nou, sinó que són
moltes les administracions de la nostra comunitat i
organitzacions no governamentals que han fet aquest esforç,
dirigit especialment a la prevenció, evidentment als aspectes
sanitaris i també assistencials, i que aquesta comissió serà
la que ordenarà tots aquests recursos. Com hem dit, servirà
tant de marc referencial com per coordinar tots els distints
programes que puguin presentar les diferents institucions i
organismes dirigits sobretot a prevenir i controlar una
malaltia que constitueix un dels principals problemes tant a
la nostra comunitat, quant a salut pública, com a l'Estat
espanyol i arreu del món. Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i
felicitar de nou l'Honorable Conseller de Sanitat i Consum
de la nostra comunitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula
l'Honorable Conseller de Sanitat, Sr. Fiol.
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com és natural, no
pot ser d'altra manera, agraesc moltíssim el suport que donen a
aquest conseller i al seu equip, en concret avui al director general
de Sanitat, vostè en particular i el Grup Popular al qual
representa, suport que nosaltres notam sempre tan pròxim i que
agraïm d'una manera tan clara com feim ara mateix. Sé que la
portaveu del Grup, en aquest cas la Sra. Alberola, ha seguit amb
molt d'interès tot el tema de l'evolució d'aquest pla estratègic,
que el coneix i que presta des del seu lloc al Consell Insular de
Menorca una gran col•laboració als responsables de la
Conselleria de Sanitat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Conclòs, el debat.... Sí, Sr.
Pons, per què em demana la paraula?

EL SR. PONS I PONS:

Per una qüestió d'ordre, Sra. Presidenta. Ha sortit durant el
debat el tema d'una ponència. El Grup Socialista entén que si
poguéssem practicar una certa economia parlamentària seria
positiu, i si poguéssem acordar, d'acord amb l'article 172.2, que
diu que la Mesa de la Comissió organitzarà la tramitació i en
fixarà els terminis, la Comissió designarà si pertoca una ponència
que estudiï el programa o pla en qüestió, seria en aquest cas, si
poguéssem acordar, si hi hagués assentiment de tots els grups, la
creació d'aquesta ponència, hauríem fet una passa, i evitaríem
haver de fer un escrit, reunir la Mesa, reunir la Comissió, i
guanyaríem molt de temps a un tema que les associacions
afectades, que treballen dins el camp de la sida, han manifestat
la seva urgència. En aquest sentit voldria plantejar-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Sra. Alberola, té vostè la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És cert que els diferents
grups parlamentaris que conformen aquesta comissió, alguns
d'ells han demanat que es creï una ponència; però m'agradaria
que seguíssim, com és costum en aquest parlament, seguir
estrictament el Reglament del nostre parlament. En aquest sentit
hauria de dir que ens trobam dins una compareixença, d'acord
amb el Reglament no hi ha lloc a votacions. Per una altra banda,
respecte que el Sr. Portaveu del Grup Socialista ha dit de l'article
172, efectivament punt 2, però que aquest punt 2 és a
conseqüència del primer punt, que fa referència que el Govern
remeti a aquest parlament un pla, cosa que el Govern no ha fet,
sinó que simplement ha demanat una compareixença per exposar
el Pla. Per tant, pensam des del nostre grup que allò correcte és
seguir el Reglament del nostre parlament, i no votar cap tràmit.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Aquesta presidència entén que
si hi ha un grup que no està d'acord, o que pensa que s'ha de fer
d'una altra manera, atenent-nos al Reglament, i aquesta ha estat
una demanda del conseller d'explicar-nos aquest pla, doncs si
distints grups ho consideren oportú i volen fer la demanda, que
la facin; però l'ordre del dia era el que teníem.

I esgotat l'ordre del dia, aquesta presidència vol agrair la
presència aquí del conseller de Sanitat, així com també del
seu director general; i a tots vostès, senyores i senyors
diputats, bones tardes, i s'aixeca la sessió.
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