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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Neus Marí.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més?

Compareixença de l'Hble. Consellera de Salut i Consum i
acompanyants, a efectes informatius.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, relatiu a la
compareixença de l’Hble. Consellera de Salut i Consum, que ve
acompanyada per altres càrrecs de la conselleria que són les
següents persones: l’IlAlm. Sr. Juli Fuster i Culebras, director
gerent de l’IB-SALUT. IlAlm. Sr. Gabriel Payeras i Muntaner,
secretari general tècnic. IlAlma. Sra. Margalida Buades i Feliu,
directora general de Salut Pública i Participació. Sra. Guadalupe
Pulido i Román, secretària general de l’IB-SALUT. Sr. Gabriel
Lladó i Vidal , sotsdirector de Gestió de Personal de l’IB-
SALUT. Sr. Rafel Castell i Salvà, responsable del Servei de
Prevenció de GESMA. Té la paraula la Sra. Consellera de Salut
i Consum per fer l’exposició oral, no té limitació de temps. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé jo tenia preparat senyores
i senyors diputats, però crec que ho podem personalitzar Sr.
Camps, Sr. Llamas, Sra. Diputada. En primer lloc, una vegada
més donar-los les gràcies, com ja han explicat venc
acompanyada de diverses persones que fan feina a la
conselleria i a l’IB-SALUT, alts càrrecs i també tècnics. Voldria
començar manifestant la meva satisfacció pel fet que el nostre
Parlament hagi acordat constituir una comissió per a la millora
de la prevenció de rics laborals i de la seguretat i salut en el
treball, perquè aquest és un tema que consider de moltíssima
importància i que fins fa tres anys no havia estat suficientment
tengut en compte en l’acció de Govern. També s’ha de dir que
és un tema relativament jove a l’Estat espanyol, perquè per bé
de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de rics
laborals, per tant, que va ser una de les darreres lleis que va
impulsar i aprovar el Govern socialista en el procés d’adequació
de la situació espanyola a la normativa europea, però a partir
d’aquí tot va anar amb molta parsimònia, també pel que fa a
l’Administració sanitària de l’Estat que és l’àmbit que em
correspon considerar.

 El 20 de novembre de 1996 es va arribar a un pacte amb els
sindicats, sobre la participació dels treballadors en matèria de
prevenció de rics laborals en els centres sanitaris de
l’INSALUD, que establia que el pacte era d’aplicació a tots els
centres sanitaris propis o bé gestionats per l’INSALUD. En
aquest pacte també s’establia la fórmula de designació dels
delegats de prevenció i es fixava les seves competències,

facultats i garanties i es definia la funció dels comitès de
seguretat i de salut com a òrgans paritaris col Alegiats de
participació, destinats a la consulta regular i periòdica de les
actuacions dels òrgans de direcció de l’atenció primària i
l’atenció especialitzada en matèria de prevenció de rics. Fins el
10 de juliol de 1998 no es va publicar el decret d’adaptació de
la legislació de prevenció de rics laborals en l’Administració
general de l’Estat que correspon a l’àmbit d’actuació de la
Conselleria d’Interior. Dia 4 de març de 1999 es va publicar en
el Butlletí Oficial de l’Estat la resolució de la Direcció General
de Treball per la qual s’admet a dipòsit i es disposa la
publicació del pacte sobre la constitució dels serveis de
prevenció en l’àmbit de l’Institut Nacional de la Salut. I
finalment, dos mesos més tard o sigui el 28 d’abril de 1999, la
presidència executiva de l’INSALUD va publicar una resolució
on dictava les instruccions per a la constitució del servei de
prevenció a l’àmbit de l’INSALUD.

He cregut i he pensat que era important fer aquest breu
resum de la gènesi del servei de prevenció, per posar de
manifest quina podia ser la situació dels serveis i comitès de
prevenció de l’INSALUD en el moment de constituir-se el nou
Govern autònom, després de les eleccions de juny de 1999. A
nivell de l’INSALUD no s’havia fet encara res i ben poca cosa
més es va fer en els mesos següents, fins el moment de fer-se
la transferència de les competències en matèria de salut el
passat dia 1 de gener, fa ara cinc mesos i d’assumir-ne la
responsabilitat corresponent per part de la Conselleria de Salut
i Consum. A partir d’aquí la meva intenció avui és donar-los
una idea de la situació en què es troba actualment la prevenció
de rics d’accidents laborals i de malalties professionals, dins
l’àmbit hospitalari de la nostra comunitat autònoma. A nivell de
la comunitat autònoma es va crear el servei de prevenció, de
moment amb una estructura molt modesta, però amb una clara
voluntat d’anar-la consolidant i adaptar-la a les exigències de
l’esmentada Llei 31/1995 de prevenció de rics laborals, que a la
pràctica exigia l’equiparació dels sistemes de prevenció
espanyols amb els estàndards europeus. 

I per la seva banda GESMA va crear el seu servei de
prevenció per a l’àmbit sanitari. Des del mes d’octubre de l’any
2000 s’ha establert una molt estreta colAlaboració entre els dos
serveis de prevenció, de GESMA i de la resta de la comunitat
autònoma i es va iniciar el procés de dimensionament adequat
del servei, que s’estructura en dues àrees, l’àrea tècnica i l’àrea
mèdica. Dins aquest procés la unitat bàsica de GESMA va
començar a ser operativa a partir de juliol de l’any 2001 i des de
llavors ençà la situació de prevenció de rics laborals i de
control de malalties professionals ha millorat considerablement,
això no vol dir que ja estigui tot fet, com ja he dit les
disposicions que s’anaven dictant a nivell estatal i autonòmic
no es podien aplicar d’un dia per l’altre, s’ha de tenir en compte
que per exemple per a la creació del servei de prevenció, es
necessitaven molts de metges especialistes en medicina laboral,
que senzillament no es tenien, el servei va començar amb un sol
metge especialista i en aquests moments ja n’hi ha 42 a la
comunitat autònoma, però seguim sent deficitàries com la resta
de comunitats autònomes, perquè el dèficit d’especialistes en
medicina laboral a tot el país és d’uns 6.000 metges.
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Per altra banda les normes de prevenció de rics laborals que
afecten els hospitals suposaven haver de fer grans
modificacions, a vegades fins i tot estructurals que exigeixen no
només molts de doblers, sinó també molt de temps. S’ha de
tenir en compte que els nostres hospitals són molt vells i com
és natural no complien i en part encara no compleixen l’estricte
normativa que avui i amb tota raó s’exigeix i com és evident no
és podia senzillament tancar un hospital o bé un dels seus
serveis el temps necessari per fer una adequació total a la nova
normativa. Però també he de dir que hi havia situacions que
posaven de manifest una considerable negligència per part dels
responsables anteriors, basta assenyalar que l’Hospital General
no tenia ni tan sols un servei contra incendis, reduït als
extintors convencionals, entre tant a l’Hospital General ja hi
hem instalAlat un servei contra incendis. A més ens vàrem trobar
amb un molt mal ambient entre el personal, perquè no s’havien
creat les plataformes de diàleg que dictava la Llei 31/1995 i
ningú feia cas de les seves denúncies sobre les deficiències,
que podien provocar accidents i que d’acord amb la nova
normativa legal s’havien d’eliminar. Això donava lloc a una
situació de permanent confrontació amb la direcció dels
centres, perquè els treballadors com que no trobaven un
interlocutor vàlid es varen dedicar a fer les corresponents
denúncies a l’Inspecció de Treball, que amb la normativa a la
mà era qui havia de constatar la deficiència denunciada i dictar
en el seu cas la sanció corresponent.

En aquests moments podem dir que aquest mal ambient ha
desaparegut, perquè s’han creat els comitès de seguretat i
salut, que constitueixen la plataforma de diàleg que permet no
sols plantejar les deficiències que es detecten, sinó també
exposar la planificació necessària per anar-les eliminant en un
temps raonable. D’aquesta manera pot ser assumida per la
representació dels treballadors i duita a terme dins el marge de
disponibilitat financeres i materials. Això ha fet que les
denúncies i les conseqüents inspeccions per part de treball,
que abans eren dues o tres cada mes, ara pràcticament han
desaparegut perquè les deficiències es plantegen en els comitès
de seguretat i s’eliminen amb la màxima rapidesa possible,
precisament una de les primeres coses que vàrem fer va ser
elaborar un mapa de situació de risc i els més imminents ja han
estat eliminats, com és lògic els nous hospitals que s’estan
construint compleixen tota la normativa en matèria de prevenció
de riscs d’accidents laborals. 

Fins ara he parlat d’actuacions de l’àrea tècnica que té per
funció comprovar les situacions de risc i proposar les mesures
correctores que siguin adients, aquesta funció és preventiva,
és a dir, consisteix en inspeccionar de manera continuada les
instalAlacions dels nostres centres, arribant fins els més petits
detalls, si un escaló d’una escala d’un hospital està esportellat
i es podria provocar una caiguda, l’àrea tècnica disposa
immediatament la seva reparació, però també actua quan es
produeixen accidents, aclarint les causes que l’han provocat i
disposant de les necessàries modificacions per evitar que es
repeteixin en el futur. També és espectacular la millora que hem
introduït en el control permanent de les condicions higièniques
dels centres. En aquest sentit puc dir com exemple que pot
ilAlustrar el canvi que això suposa, abans només es controlava
esporàdicament la qualitat de l’aigua dels hospitals, avui en

canvi es fa un control diari del grau de floració de l’aigua a tots
els centres del nostre complex hospitalari, de manera que un cas
d’hipocloració o hipercloració es poden prendre immediatament
totes les mesures correctores. 

Tant o més important que l’actuació de l’àrea tècnica per a
la prevenció d’accidents laborals és la tasca de l’àrea mèdica
que consisteix bàsicament en la prevenció i tractament en el seu
cas de les malalties professionals que poden afectar els
treballadors dels hospitals, en aquest camp no només es fan,
per exemple, estudis epidemiològics com el que es va fer amb
motiu d’un cas de tuberculosi d’un treballador, sinó que es
duen a terme vacunacions contra les afeccions que més poden
constituir un perill en la feina, en els hospitals, com pot se
l’hepatitis B, el grip o bé el tètanus. Un altre aspecte a destacar
és l’estudi ergonòmic dels llocs de treball, no només de forma
preventiva i per definir per exemple, les característiques del
material que s’ha d’adquirir des de cadires, fins a la nova cuina
per al l’Hospital Psiquiàtric, sinó també per informar sobre
possibles canvis de llocs de treball quan una afecció determina
ho fa necessari. Es pot donar el cas, per exemple, d’un salador
que té una hèrnia discal i per tant, no pot seguir aixecant
malalts del llit, els informes es passen a la consideració dels
comitès de seguretat i de salut i les decisions corresponents
han de comptar amb la conformitat dels representants dels
treballadors. De forma paralAlela el servei de prevenció du a
terme activitats de formació i hi participen els grups de treball
existents a altres nivells de l’Administració, així s’han impartit
cursos de formació en primers auxilis i vigilància de la salut. En
segon lloc participa a les activitats i reunions del grup de treball
de prevenció de rics laborals a les administracions públiques,
coordinat pel Ministeri d’Administracions Públiques i també
assisteix regularment a les reunions del grup de treball de salut
laboral de la comissió nacional de salut pública del consell
interterritorial de salut del Ministeri de Sanitat i Consum. Les
recomanacions i conclusions que es treuen en aquestes
reunions es posen a disposició dels comitès de seguretat i salut
que estudien la seva aplicació als nostres centres. 

A fi de donar coherència i continuïtat a la tasca de
prevenció de rics laborals per a l’any 2001, es va elaborar el Pla
general de prevenció de rics laborals de GESMA, que estableix
els objectius i les línies d’actuació del servei de prevenció.
Aquest pla parteix de la base que el compromís de proporcionar
als treballadors un nivell adequat de prot ecció front els rics
laborals, ocupa un lloc molt important dins les línies
estratègiques d’actuació de GESMA, l’objectiu final de la qual
és garantir als treballadors uns nivells adequats de salut i
seguretat. D’aquesta manera volem disminuir els danys a la
salut derivats de l’activitat laboral i millorar la qualitat de vida
en el lloc de treball, però també i per això mateix, millorar la
productivitat i la qualitat dels serveis que presten els nostres
hospitals. Aquest Pla general de prevenció de rics laborals és
d’aplicació a tots els centres de treball i a tots els treballadors
de GESMA i com és obvi, ha estat elaborat tenint en compte les
directius europees pertinents sobre política de prevenció i
implantació d’un sistema de gestió de rics laborals. Volem
garantir així una gestió de la prevenció, en criteris de qualitat
que respongui a la filosofia i a les obligacions que preveu la
Llei 31/95, sent ben conscients que la implantació d’un sistema
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de prevenció de rics laborals no suposa en si mateixa la
reducció immediata del nombre d’accidents o malalties laborals,
aquesta és una tasca que exigeix temps abans d’aconseguir
millores espectaculars, però el Pla general de prevenció de rics
laborals és l’instrument organitzatiu i de gestió que ens
permetrà anar avançant cap a l’assoliment dels resultats
preventius desitjats.

Aquestes són les línies d’actuació que ens hem proposat i
que determinaran la nostra activitat preventiva durant aquest
any, en estreta colAlaboració, com ja he esmentat abans, amb el
servei de prevenció a nivell de tota la comunitat autònoma
adscrit a la Conselleria d’Interior i Funció Pública i en una línia
de permanent millora del servei i de la seva infraestructura
personal i material. Dins aquesta línia hem creat ja una
estructura que a part de l’atenció especialitzada que hem
completat a partir de l’existent de l’INSALUD fins a la
transferència, abraça també els treballadors de l’àrea d’Atenció
Primària, que fins ara no tenien un referent clar en qüestions de
prevencions de rics laborals, així el servei de prevenció compta
amb seccions a GESMA, però també en Atenció Especialitzada
a cada un dels hospitals de la nostra xarxa hospitalària,
coordinades per un cap de servei de nivell 28. Els centres
d’Atenció Primària quedaran adscrits a l’hospital de referència
per temes de prevenció, segons la seva sit uació geogràfica a
cada un dels hospitals de Son Dureta, Manacor, Son Llàtzer,
Verge del  Toro (Menorca) i de Ca’n Misses (Eivissa) i també el
proper Hospital d’Inca. Lògicament en aquests dos darrers
casos, Menorca i Eivissa, no hi ha dubte que els centres
d’Assistència Primària de Menorca i Eivissa i Formentera
tendran com a hospital de referència els de Verge del Toro i
Ca’n Misses respectivament. En el cas de Mallorca es farà la
lògica distribució geogràfica, de manera que per exemple, els
treballadors del Centre d’Atenció Primària de S’Arenal tendran
com a hospital de referència el de Son Llàtzer, excepte en aquest
darrer cas i degut que encara no s’hi han celebrat eleccions
sindicals, i per tant, no s’han constituït ni el comitè d’empresa,
ni el de seguretat i de salut, tots els altres hospitals tenen ja el
seu comitè de seguretat i de salut que exerceix plenament les
seves funcions.

Crec que els he pogut donar així una visió global de la
situació actual dels sistemes i organismes de prevenció de rics
laborals i malalties professionals en l’àmbit de l’Administració
sanitària de la nostra comunitat autònoma. Com ja he dit abans,
som conscients que encara tenim molta feina per endavant fins
a poder garantir als treballadors de l’àrea de salut de les nostres
Illes el nivell de seguretat que els permetrà fer la seva feina, ara
ja excelAlent, en les millors condicions possibles, però ens hem
dotat dels instruments necessaris i adients per aconseguir
aquest objectiu, que en definitiva ha de redundar en un millor
servei d’assistència sanitària als nostres ciutadans i sobretot
tenim la voluntat política clara i decidida de superar en el
termini de temps més breu possible, amb l’esforç de tots i en
permanent colAlaboració i diàleg amb tots els sectors implicats
en aquesta tasca, totes les deficiències que hem arrossegat
durant massa anys. Entre tots posarem la nostra comunitat
autònoma entre les societats capdavanteres d’Europa en temes
de prevenció de rics laborals i malalties professionals.

Per a qualsevol pregunta i aclariment qued a la seva
disposició, jo mateixa i tots els col Alaboradors que
m’acompanyen.

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, senyores i
senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara a la suspensió de la sessió per un temps
màxim de 45 minuts, però així com hem fet amb les altres
persones que acompanyen l’Hble. Consellera, voldríem saludar
el Sr. Josep Antoni Mayans que ha vengut i és aquí també com
a assessor.

Per això es demana als portaveus si volen una suspensió de
la sessió, o si podem continuar? Podem continuar. Per tal de
formular preguntes o observacions tot seguit procedeix a la
intervenció dels grups parlamentaris. Intervé el diputat Sr.
Camps, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera per les seves
explicacions...

EL SR. PRESIDENT:

Procedeixi, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Abans de tot, agrair a la Consellera la seva presència en
aquesta comissió no permanent de rics laborals i a tots els seus
alts càrrecs de l’IB-SALUT que ens acompanyen aquí i estic
ben segur que podem res podem realitzar una sessió ben
profitosa per a la cultura preventiva de la nostra comunitat
autònoma. 

Efectivament, la Llei 31/95 és una llei que conté no només a
les empreses privades, sinó que també té al seu abast
l’Administració, en aquest cas autonòmica i local i no només a
l’Administració autonòmica sinó també els seus ens que d’ella
en depenen i a les seves empreses públiques. Emperò vet aquí
que la Conselleria de Salut és una conselleria que té molt a
veure amb tot el que fa referència a la Llei de prevenció i les
mesures preventives i a més la conselleria ha de donar nord,
guia i pautes amb tot allò que fa referència a malalties
professionals a la (...) una diagnosi adequada i que açò pugui
ajudar a aclarir què és un accident i què és una malaltia
professional, cosa realment encara avui amb greus discussió i
que afecta molt directament als treballadors i treballadores de
la nostra comunitat.

Com he dit abans la Llei 31/95 i ho ha dit la consellera, és
una llei que per a la majoria de persones és una bona llei, és una
llei que per tant, s’ha de complir i s’ha d’assumir per empresaris,
treballadors i també per les administracions i tots els seus
gerents i tots els que tenen responsabilitats. A més jo crec que
aquesta cultura preventiva i aquesta llei si s’apliquen
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correctament a la nostra comunitat autònoma, que jo no ho pos
en dubte, serà molt profitosa, perquè realment estam parlant
d’un important nombre de persones, estam parlant en aquest
cas concret, si mal no record, de més de 20.000 persones directa
o indirectament i també com no, amb les transferències
d’INSALUD que podem avaluar amb unes 6.700, pens que és
una xifra prou aclaridora de la importància que té dur una bona
política i uns bons programes preventius de rics laborals.

Jo estic d’acord que la llei com que és molt complexa i no és
fàcil d’aplicar, s’han anat publicat 30 reglaments específics i per
tant, açò de dir “no s’ha aplicar mai la llei des del 95" no és del
tot correcte, jo més bé diria que hi ha hagut una feina de
mentalització, de formació, de sensibilització a tot l’abast de la
nostra comunitat autònoma que s’ha anat..., ja el 30 de març del
98 aquest diputat que els parla era corresponsable directe de la
cultura preventiva i de rics laborals, quan teníem l’autoritat de
conseller de Treball i Formació i ja el 24 de març, com he dit, es
va publicar una resolució en el qual s’ordenava publicar els
criteris orientatius perquè l’autoritat competent avalués els
recursos dels serveis de prevenció aliens per acreditar-los o
mantenir-los. S’havia de posar en marxa tot un edifici que no es
podia improvisar, havies d’anar molt d’acord amb la comissió
nacional, allà on hi participaven totes les comunitats
autònomes, per anar d’una manera coordinada per a l’aplicació
de tota la legislació de la normativa pertinent.

Però en el cas concret i jo crec que amb açò pens que
podríem aprofitar aquesta presència de tots els alts càrrecs i de
la consellera de Sanitat, m’agradaria aprofundir amb un
plantejament d’allò que és malaltia professional i accident
laboral, és a dir, ens agradaria la seva aportació. Els accidents
de treball jo consider que no són més que la punta de l’iceberg
d’unes males condicions laborals i que nosaltres som
capdavanters en cardiopaties isquièmiques, malformacions
fetals, accidents de trànsit , accidents de treball, càncer de
còlon, sida per transmissió heterosexual, drogoaddicció per via
p arenteral, percentatges d’avortaments en adolescents i també
per accidents laborals in itinere i tot açò fa que es contraposi
una renta per càpita a dalt del tot i açò fa que després per
aprofundir veim molts d’accidents laborals, molta estadística
numèrica, però no aprofundim amb quines són les causes dels
accidents laborals, jo crec que això és la gran tasca que té la
consellera i tot el seu departament per esbrinar, nomenar i
quantificar totes aquelles malalties noves que es van produint
amb les noves tecnologies, amb el mateix ordinador, malalties
d’esquena, síndrome de metacarpià i totes aquestes qüestions
que són noves, noves malalties com la  fibromiàlgia, o les
malalties que afecten la psicologia i el síndrome de la son, o les
grans conseqüències derivades de l’estrès d’allà on vivim, un
món extraordinàriament competitiu i que nosaltres hem de donar
una resposta a les treballadores i treballadores que directament
ho tenen. Un dels motius perquè tal vegada l’estadística sigui
tan elevada d’accidents laborals és que en els 15 primers dies,
si és malaltia professional, cobren menys i jo crec que això pot
ser una de les motivacions, una més. Per tant, jo crec que un
bon diagnòstic concretament a la nostra comunitat, d’allò que
és malaltia professional és un repte prou engrescador que té el
seu departament per aprofundir, analitzar, clarificant i donant

compta a tota la societat. Per açò a mi m’agradaria que
m’exposés quines línies pensen dur a terme d’ara endavant.

Per altra banda, quant a l’organització..., el tema mèdic.
Quant a l’organització mèdica, efectivament vostè ha rebut fa
poc els treballadors d’INSALUD, les transferències; són 6.717
persones, si no ho tenc mal entès, després corregeixi’m, i a mi
m’agradaria si l’organització -si no ho he entès malament-
p reventiva es mantindrà la que tenen o no, és a dir, (...) de la
comunitat autònoma, que estava organitzada en tres àrees:
L’àrea de Mallorca, amb el comitè de seguretat i salut
especialitzada amb 7 delegats de prevenció, el comitè de
seguretat i salut a atenció primària amb 5 delegats de prevenció
i el comitè de seguretat i salut de l’Hospital de Manacor amb 4.
L’àrea de Menorca també si el comitè de seguretat, que són 4,
es mantindrà igual, el qual abasta el personal d’atenció
especialitzada i primària, igual que el d’Eivissa i Formentera.

Si el model de servei de prevenció de modalitats
continuaran essent propis llevat de l’Hospital de Manacor, que
és l’altra part o era aliè, també, vull dir que n’hi havia unes
d’especialitzades, dues especialitzacions concertades.

I si a l’àrea de Mallorca..., l’avaluació de riscos, la vigilància
de salut jo crec que és una de les qüestions importantíssimes
dins l’àrea de sanitat, que l’àrea de sanitat és paradoxalment
una de les que té més accidents laborals, o té bastants
d’accidents laborals. Quines actuacions es pensen fer quant a
tot el que fa referència a la protecció de riscs biològics,
prevenció de pacients i contagis, ja ho ha anunciat, n’ha
enumerat qualcuna, i de productes químics, raigs ics i equips de
protecció també individual. I jo pens que en principi res més,
per començar; és a dir, a mi m’agradaria un poc d’exposició de
resposta en aquest pla.

Jo crec que la Comissió no permanent de prevenció de riscs
laborals està constituïda per tots els grups amb unanimitat, per
tots els grups polítics, i jo crec que el seu objectiu, com he dit,
és d’una reflexió i serenor i donar una resposta adequada
perquè la nostra comunitat autònoma sigui, a més d’un lloc on
es pugui treballar, un lloc on es pugui treballar segur i
dignament.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Honorable Sra. Consellera de Salut i
Consum, pot contestar ara totes les preguntes i observacions
que li ha formulat el portaveu del Grup Parlamentari Popular de
la manera que consideri vostè més adient. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Miri, Sr. President, contestaré tot el que pugui i més o
manco jo he pres nota del que el Sr. Camps ha dit, i després, si
a vostè li sembla bé, en l’ordre en què han vengut les persones
que m’acompanyen m’agradaria que un rere l’altre els donàs la
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paraula per poder aconseguir una millor explicació tècnica de la
que jo podria donar.

Bé, gràcies, Sr. Camps. Miri, vostè diu que abans de la Llei
31/95 ja s’havien aplicat més de 30 reglaments específics,
segons... No?, abans? No, ah, bé. Bé, és igual, jo no ho hauré
entès bé. Quan jo feia la meva explicació el que li puc assegurar
és que quan vàrem arribar el setembre del 99 vàrem tenir..., per
part del Ministeri de Treball ens va arribar una ordre perquè
incomplíem tot el Reglament i totes les coses i que havíem de
tancar en concret l’Hospital Psiquiàtric en cas de no arreglar
tots els problemes que hi havia. Jo només vull dir-li-ho un
poquet per aclarir, perquè jo a la meva exposició abans
explicava que els treballadors no trobaven el mitjà adequat
perquè les seves preocupacions quant a riscos laborals no se’ls
feia cas, no tenien altra cosa com en aquest cas concret i
tothom sap que l’Hospital Psiquiàtric i també l’Hospital General
incomplien moltíssima de la normativa de la llei, doncs
aleshores ens vàrem trobar amb aquest problema i vàrem haver
d’afinar i vàrem haver de fer actuacions urgents per tal d’evitar
molts de problemes que s’haguessin pogut produir, des
d’incendis perquè no hi havia a l’Hospital General, fins al fet
que teníem l’Hospital Psiquiàtric amb totes les línies
d’electricitat mesclades de forma no adequada, fins al fet que
faltaven els més mínims requisits per a la seguretat, tant dels
treballadors com dels usuaris que allà hi havia.

Dit això, si em permet, també m’agradaria dir-li que els
treballadors estatutaris que hem rebut amb les transferències
són 6.350 professionals treballadors estatutaris. Aquesta
dotació, la cobertura a tot Mallorca ens ha vengut feta a través
de les transferències, ens han vengut donats tres metges, tres
infermeres, un tècnic superior de seguretat, un tècnic d’higiene
i un tècnic en ergonomia. A Menorca ens han transferit, en tot
Menorca, al Toro, un metge especialista, un tècnic superior i un
infermer. A les Pitiüses ens han transferit un metge, un tècnic
de grau mitjà i un infermer, i a Formentera un coordinador
nomenat a Formentera. Això és tota la dotació de personal en
prevenció de riscos laborals rebuda de l’INSALUD dia 1 de
gener del 2002.

I ara, Sr. President, si m’ho permet, podríem donar la paraula
a totes les persones que m’acompanyen. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera. Amb l’ordre com vol que
sigui?, començant per allà? I jo demanaria, ja que són set
persones, si poden fer un resum del que vulguin dir i, a ser
possible, si no s’excedeixin dels cinc minuts cadascun ens
sembla que ens aniria molt bé per al bon funcionament
d’aquesta comissió. Gràcies. 

EL SR. DIRECTOR GERENT DE L’IB-SALUT (Juli Fuster i
Culebras):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo
tractaré de ser breu contestant una part del que crec que ha
estat la pregunta que fa relació al paper de la prevenció dels
riscs laborals. Nosaltres entenem que aquests serveis juguen

des de diverses òptiques. Per un primer costat, la importància
que té el Servei de Prevenció com a suport del
desenvolupament de la cultura preventiva de tota l’organització
i, al mateix temps, el seu paper interdisciplinar. També aquí per
un costat dins l’àrea assistencial, on trobam les dues vessant,
la de medecina i també la d’infermeria, i per l’altre costat dins
l’àrea tècnica amb les vessants d’higiene industrial, de
seguretat, ergonomia i psicosociologia aplicada.

Per l’altra banda la importància dels serveis de prevenció,
perquè són part de la nostra administració però que al mateix
temps no formen part dels comitès de seguretat i salut laboral,
sinó que són els que marquen la línia a seguir en els temes de
prevenció de riscos laborals, són els que duen l’assessorament
dins aquest àmbit. Per a nosaltres les seves funcions serien
identificar i avaluar els factors de risc; dissenyar, aplicar i
coordinar els plans i els programes d’actuació preventiva;
vigilància de la salut dels treballadors en relació als riscos
derivats del treball; estudi i anàlisi d’accidents laborals i,
evidentment, de tota la seva etiologia, totes les causes;
informació i formació, aquest aspecte seria d’importància;
promoció de la salut en el lloc de treball; aplicació dels plans
d’emergència i determinació de les prioritats en l’adopció de
mesures preventives i vigilància de la seva eficàcia. Aquestes
entenem nosaltres que són les funcions clares.

A pesar d’això, o a més d’això, des de l’entrada en vigor de
la Llei de prevenció de riscs laborals, tenen un paper primordial
i fonamental també els comitès de seguretat i salut. Aquests
són òrgans paritaris i colAlegiats de participació destinats a la
consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en
matèria de prevenció. 

Jo no em vull estendre més. Dir només per finalitzar i
resumint quines són les línies d’actuació del Servei de Salut
dins el marc de la política preventiva i són bàsicament quatre:
potenciar la integració de la cultura preventiva a totes les
activitats; dos, implicar tota l’organització, això és fonamental,
amb l’adopció de mesures preventives i vigència de la seva
eficàcia; per suposat promocionar la salut dins el lloc de treball
i intentar aconseguir amb això minimitzar l’accidentalitat laboral.

Gràcies, Sr. President, i senyores i senyors diputats. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Juli Fuster.

EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC DE LA
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM (Gabriel Payeras i
Muntaner):

Sr. President, moltes gràcies. Senyors diputats, únicament
per informar de dues qüestions puntuals relacionades amb les
dependències que directament són gestionades per la
conselleria, no per tant dependències que són gestionades per
entitats dependents de la conselleria, com el Servei de Salut o
altres entitats vinculades a la conselleria. 
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La primera d’elles és que en el primer pressupost aprovat
aquesta legislatura, corresponent a l’any 2000, es va considerar
necessari habilitar dues partides per solucionar dos problemes
existents en aquells moments. El primer d’ells és un tema que
no depèn o no té relació directa amb l’objecte d’aquesta
compareixença, que és la prevenció de riscs, però sí que té
relació amb la necessitat de reparar els danys que es puguin
causar precisament perquè no s’ha estat encertat a l’hora de la
prevenció del risc i, per tant, recordant la necessitat sempre que
l’objecte principal ha de ser la prevenció dels riscs, a vegades
per desgràcia es produeixen. Des d’aquesta òptica es varen
contractar les corresponents assegurances de responsabilitat
civil dels edificis que depenen de la conselleria.

En segon lloc i ja relacionat directament amb l’objecte de la
compareixença, com són les mesures i les actuacions realitzades
per promoure la seguretat i la salut dels treballadors, i
l’aplicació de mesures i el desenvolupament d’activitats
necessàries per a la prevenció de riscs derivats del treball, sí
que també i en el marc de les dependències gestionades
directament per la conselleria ja l’any 2000 també es va
contractar i es varen habilitar les partides necessàries per tal de
realitzar l’estudi d’avaluació de riscs laborals de les
dependències, repetesc, gestionades per la conselleria. Aquest
estudi l’any 2000 es va tenir ja realitzat i es va implementar a
través de mesures concretes, que ara no entrarem en el detall,
tant durant l’any 2000 com durant l’any 2001. Aquestes
mesures ja implementades varen ser objecte d’informació en el
marc de la reunió del comitè de seguretat i salut laboral realitzat
a la Conselleria d’Interior el dia 20 de juny de l’any 2001.

Res més i moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gabriel Payeras. Sra. Margalida Buades.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE SALUT PÚBLICA I
PARTICIPACIÓ (Margalida Buades i Feliu):

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda, senyores i
senyors diputats. Com bé ha dit vostè, Sr. Camps, a l’article 10
de la Llei 31/95, atorga a les administracions públiques
sanitàries una sèrie d’actuacions que resumesc atenent la
petició del Sr. President.

Per una part demana que estableixin mitjans per a
l’avaluació i el control de les actuacions sanitàries que facin els
serveis de prevenció. Per una altra part demana que continuï la
implantació dels sistemes d’informació que permetin
l’elaboració de mapes de risc laboral, així com dur a terme
estudis epidemiològics per a identificació i prevenció de
patologies que puguin afectar la salut dels treballadors. La
supervisió de la formació que en matèria de prevenció i
promoció de la salut laboral rebi el personal sanitari dels serveis
de prevenció. I l’elaboració i divulgació d’estudis i
investigacions i estadístiques relacionades amb la salut dels
treballadors.

La Conselleria de Salut, abans des de la Direcció General de
Sanitat i avui des les direccions generals de Salut Pública i
Acreditació i Avaluació, està duent a terme aqueixes actuacions
contemplades en les lleis de riscs laborals, així com la general
de Sanitat. De fet ara mateix, d’acord amb el que preveu l’article
22 del Reglament de la Llei de prevenció, ha estat debatent
resolucions sobre l’acreditació d’entitats especialitzades, com
el Servei de Protecció del risc, prèvia comprovació del fet que
el projecte compleix els requisits corresponents. Però vull fer
constar que des de la direcció general o des de la Conselleria de
Salut volem potenciar les actuacions dutes a terme fins ara en
aquesta matèria, i en aquest sentit estam dissenyant els
fonaments del que serà el sistema per acreditar i supervisar les
unitats bàsiques sanitàries dels serveis de prevenció, havent-se
previst, a aquests efectes, la creació d’una unitat administrativa
específica.

Per una altra part vull fer constar que un representant de la
Conselleria de Salut participa en el grup de treball de salut
laboral de la comissió nacional de salut pública al Consell
Interterritorial de Salut. En aquest grup, entre altres conclusions
aprovades, s’han consensuat i aprovat els criteris bàsics que
es vénen aplicant i que es preveu que s’apliquin a les Illes
Balears. 

Entre les funcions que es desenvoluparan des de la nova
unitat administrativa, que ja li he dit que ja està creada,
prevista, tenim previstes les següents: Per una part, la
coordinació i implantació dels sistemes d’informació sanitària
en salut laboral, sistemes de registre de les activitats de les
unitats bàsiques sanitàries esmentades i la informació a tots els
caps d’àrea; supervisar que aqueixes unitats bàsiques
sanitàries apliquen els protocols aprovats pel grup de treball i
que realitzen una vigilància de la salut d’acord amb l’article 22
de la llei i l’article 37.3 del Reglament de la Llei de prevenció;
establir la coordinació adient perquè aquestes unitats bàsiques
colAlaborin amb el Sistema Nacional de Salut, tal com marca
l’article 37 del Reglament, i coordinar que també participin en
campanyes epidemiològiques organitzades per les
administracions públiques; coordinar i colAlaborar amb àrees
d’epidemiologia de la conselleria perquè aquestes unitats
realitzin la corresponent vigilància epidemiològica; supervisió
de la vigilància de la salut realitzada en aquestes unitats
bàsiques front a treballadors especialment sensibles, com són
treballadores gestants i treballadors exposats a determinats
riscs legalment reglamentats com són l’exposició a amiant,
radiacions, (...), renou, etc.; proposar una normativa a aprovar
a les Illes Balears sobre prestacions medicofarmacèutiques als
treballadors i supervisar la formació continuada dels
professionals sanitaris actuants en aquestes unitats; coordinar
i supervisar els estudis d’investigació i estadística relacionats
amb la salut dels treballadors.

Així doncs aquesta conselleria té previst intensificar les
actuacions en aquesta matèria amb l’objectiu d’assolir que la
vigilància de la salut dels treballadors sigui efectiva i realitzar la
tasca preventiva d’acord amb l’esperit de la llei i directament, i
detectar les possibles malalties professionals que es manifestin
mitjançant l’establiment de les mesures preventives necessàries
per a la consecució dels objectius que tant la Llei de prevenció
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de riscs laborals com la Llei general de Sanitat preveuen en
aqueixa matèria.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Margalida Buades. Sra. Guadalupe
Pulido.

LA SRA. SECRETÀRIA GENERAL DE L’IB-SALUT
(Guadalupe Pulido i Román):

Bona tarda, Sr. President. Senyors, la meva intervenció serà
per informar genèricament de les actuacions en matèria
preventiva duites a terme pel Servei Territorial de Prevenció de
l’antic INSALUD l’any 2001, del qual ja es tenen dades globals.

Primer vull fer uns comentaris generals en relació a aquesta
qüestió, com és que l’esperit de l’activitat preventiva de riscs
laborals és la voluntat contínua de basar-se en el constant
creixement i desenvolupament i en l’obligació d’integrar la
prevenció en el conjunt dels processos i en l’estructura de la
feina, incloent en totes i cada una de les activitats i decisions
la premissa de la prevenció.

Un dels factors fonamentals per a un bon funcionament
d’una organització tan complexa com és el sistema sanitari és la
coordinació, i per això es va constituir un òrgan coordinador de
la política preventiva del que era l’INSALUD a Balears, on els
representants dels comitès de seguretat i salut..., dels comitès
de seguretat i salut i els representants de les diferents gerències
dissenyen les línies mestres en matèria de prevenció.

S’ha de dir que una vegada produïdes les transferències
aquest òrgan ha mantingut el seu funcionament, i ara ens
trobam en fase de reorganització per donar cabuda al comitè de
seguretat i salut dels hospitals que ja eren de la comunitat
autònoma. S’ha de destacar l’esforç dels professionals
implicats en l’inici de la coordinació. Es tracta d’un grup de més
de 20 persones, directament involucrades en la feina de
prevenció en les diferents estructures organitzatives de totes
les gerències, que ha desenvolupat tasques de definició de
metodologia i estandardització d’activitats, homogeneïtzació de
models i activitat s de coordinació, cosa que no és senzilla
tenint en compte la magnitud, la dispersió i les característiques
dels centres sanitaris de què parlam.

Una primera fase de l’activitat preventiva passa per la
funció planificadora, sense la qual no són possibles les tasques
preventives dins l’àmbit sanitari. La planificació s’ha fet
mitjançant uns models projectius que defineix de manera
senzilla les actuacions necessàries, permetent el control dels
objectius proposats i mantenint la idea central de millora
contínua de l’activitat planificada.

L’aplicació pràctica de la planificació és el que ha donat com
a resultat la realització de les actuacions que ara exposam aquí.
Passant a la numeració concreta de les actuacions duites a
terme es fa una separació entre l’àrea tècnica i l’àrea

assistencial i es donen les dades en conjunt, és a dir, s’han
sumat les del servei territorial que equivaldria a les gerències de
Mallorca, les de les unitats bàsiques de prevenció de Menorca
i d’Eivissa i Formentera, i les de les fundacions hospitalàries de
Manacor i Son Llàtzer. Dins l’àrea tècnica són les següents:
avaluacions de riscs, 28; elaboració d’informes, 90;
assessorament, participació i colAlaboració, 47; activitats de
formació, 29; comunicacions de riscs rebudes, 102; investigació
i anàlisi d’accidents de treball i malalties professionals, 61;
elaboració de procediments i protocols, 15. I en l’àrea
assistencial: exàmens de salut a demanda dels treballadors, 549;
consultes mèdiques, 708; consultes d’infermeria, 1.976;
exàmens de salut per riscs específics, 796; profilaxis vacunals,
1.143; accidents amb exposició a sang, aplicació de protocol i
prescripció de tractament, 330. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guadalupe Pulido. Sr. Gabriel Lladó.

EL SR. SOTSDIRECTOR DE GESTIÓ DE PERSONAL DE
L’IB-SALUT (Gabriel Lladó i Vidal):

Sr. President, senyores i senyors diputats, jo parlaré sobre
la planificació de l’activitat preventiva l’any 2002 distingint les
dues àrees: l’àrea tècnica i l’àrea assistencial, assenyalant que
sobre la meva exposició hem de tenir en compte que es tracta
d’activitats trimestrals, amb la qual cosa hi ha activitats que ja
estaran acabades, activitats que s’estan fent i activitats que
s’ha de fer durant aquest any.

Quant a l’àrea tècnica distingirem les àrees de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera, així com la Fundació Son
Llàtzer. A l’àrea de Mallorca queda per fer o s’han de fer les
avaluacions inicials i finalitzar les del servei de rehabilitació i
finalitzar la del centre de salut d’Inca; s’ha de fer l’avaluació
inicial de la cuina d’atenció especialitzada, s’ha de fer la del
centre sud d’Escola Graduada, els serveis de la planta
subterrània del pavelló A d’atenció especialitzada, el centre de
salut d’Es Rafal, l’avaluació inicial del pavelló B de la primera
planta de la zona de parts i d’UCI nounats i l’avaluació inicial
del 061. Hi ha una sèrie de visites plantejades que consisteixen
en estudis específics als serveis d’anatomia patològica atenció
especialitzada del centre de Son Pizà, del servei de bugaderia
d’atenció especialitzada, el servei de rehabilitació, centre de
salut de s’Escorxador, centre de salut d’Inca, tot això d’atenció
primària, i informes de tipus òxid d’etilè i la seva lectura diària.

També s’han de fer durant aquest any o s’han fet
investigacions i anàlisis consistents en la creació de protocols
que permetin la investigació d’accidents greus i investigació
d’aquests accidents. L’elaboració íntegra de les fitxes
informatives dels riscs detectats a les avaluacions inicials dels
treballadors d’anatomia patològica, dels centres de Son Pizà, de
s’Escorxador, d’Inca, de l’Escola Graduada, de la bugaderia i de
rehabilitació. 

S’han de fer campanyes de formació en la prevenció
relatives a ergonomia en el lloc de feina, estrès laboral, renou a
la feina, accidents in itinere, participació a jornades, seminaris
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i ponències sobre la prevenció de riscs laborals, i participar en
la formació dels serveis avaluats esmentats abans, com eren
UCI, subministraments, anatomia patològica, centre de Son
Pizà, la bugaderia i el centre de salut de S’Escorxadors. S’han
de fer també o s’han fet fulls de comunicació de riscs i tramitar
els fulls de comunicació de risc que arriben al servei.

Els treballs administratius que s’han de fer tant a l’àrea de
Mallorca, com de Menorca i d’Eivissa, són realització del
quadre de comandaments, realitzar la memòria de l’any anterior,
que és la que hem exposat abans, les ordres del dia de reunions
del comitè de seguretat, de reunions amb els delegats de
prevenció i tècnics de servei, la redacció de les seves actes, bé,
i un llarg etcètera. 

Però si he de ser breu intentaré passar a l’àrea de Menorca,
que allà les avaluacions inicials que s’han de realitzar són
finalitzar l’avaluació inicial que es va fer l’any passat, 2001, del
laboratori, fer avaluacions inicials del servei de radiologia, del
servei de diàlisi, de l’UVI, dels quiròfans de la tercera i quarta
planta i la primera planta d’hospitalització. Les visites
plantejades que hi ha a l’àrea de Menorca són els mesuraments
d’enrenou a laboratori, anatomia patològica, cuina i bugaderia;
a urgències s’ha de fer una visita per part del servei de
prevenció per verificar l’estat de les lliteres i l’estat dels llums
a paràmetres horitzontals. També s’ha de visitar anatomia
patològica, comprovar les mesures preventives adoptades,
realitzar els mesuraments de formaldehid amb proves
complementàries i també a anatomia patològica, i també s’ha de
visitar el magatzem per comprovar les mesures adoptades.

La informació a l’àrea de Menorca és l’elaboració íntegra de
fitxes informatives de riscs detectats a les avaluacions
d’anatomia, laboratori i cuina, diàlisi, radiologia, UVI, cuina,
magatzem, bugaderia, laboratori, quiròfan i realitzar un cens
d’existència d’EPI, dels equips de protecció individual, així com
el seguiment del seu ús correcte i del seu manteniment. També
s’han de fer una sèrie d’informacions sobre la correcta
segregació de residus sanitaris del centre de salut del Banyer,
el centre de salut de Dalt Sant Joan i el centre de salut de Canal
Salat.

Quant a la formació en la prevenció a l’àrea de Menorca
s’ha de fer un etiquetat de productes químics i fitxes del seu (...)
de seguretat. Quant a avaluacions inicials que s’han fet a la
formació de les mateixes, participació en la formació dels serveis
avaluats, com era anatomia patològica, cuina, bugaderia,
radiologia, diàlisi, UVI, quiròfan i primera planta. S’han de dur
registres a totes les àrees, registres de consulta en matèria
preventiva, seguiment de consultes per conquerir un grau
òptim d’assessorament, investigació dels accidents laborals i
un registre de personal amb dosímetre de radiacions ionitzants
i dosímetres ambientals, (...) administratius i reunions i són els
mateixos a cada àrea, com he dit abans.

Quant a la planificació de l’àrea tècnica a Eivissa les
avaluacions inicials que estan programades són les que
manquen per fer a Can Misses, s’ha de fer la del centre de salut
de Formentera, la del laboratori i el consultori de Santa Eulàlia.
Les visites planejades de prevenció són estudis específics del

servei de bugaderia sobre les condicions termohigromètriques,
el servei d’anatomia patològica i serveis tècnics i manteniment,
el servei d’arxius i històries clíniques i magatzem de
subministres, el centre de salut de Can Misses, el centre de
salut d’Es Viver i Sant Antoni i també el centre de salut..., cap
més, perdó. 

La informació. La informació que s’ha de fer a l’àrea
d’Eivissa és l’elaboració i entrega de les fitxes informatives dels
riscs detectats a les avaluacions abans esmentades, en la
formació preventiva idò la implantació del pla d’emergència i
autoprotecció, i quant a la formació i avaluacions inicials, idò es
tractaria de participar o fomentar la formació dels serveis
avaluats, com eren la cuina, bugaderia, serveis tècnics,
manteniment, magatzem i centres de salut de Can Misses, Es
Viver i Sant Antoni.

Quant a l’activitat assistencial a les tres àrees, és la mateixa,
fonamentalment, i per ja anar finalitzant seria exàmens de salut
a petició dels treballadors; consultes programades; consultes
a demandes; seguiment i control de malalties professionals i
accidents de treball; realització de fitxes del personal;
autorització de protocols mèdics front a riscos específics;
implantació de protocol d’avaluació mèdica de canvi del lloc de
feina; captació de treballadores gestants i lactants mitjançant
una campanya informativa; atenció específica als accidents amb
exposició a sang amb seguiment i control, amb vacunació del
personal susceptible de totes i cadascuna de les vacunes
recomanades al seu protocol; indicació, realització i seguiment
de la prova de mantux per al personal sanitari com (. . . )  i
possibles exposicions a PVC; formació continuada segons les
necessitats; avaluacions de riscs, planificacions i campanyes
de formació, en la qual cosa no m’estendré perquè tenim una
planificació (...) que no dóna temps a exposar i un
assessorament en matèria de salut laboral. Per la meva banda
res més. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gabriel Lladó. Sr. Rafel Castell.

EL SR. RESPONSABLE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE
GESMA (Rafel Castell i Salvà):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bones
tardes. Inicialment, jo vos faré una lleu exposició de quan em
vaig fer càrrec del Servei de Prevenció de GESMA, que va ser
l’octubre del 2000, com a coordinador i, així mateix, especialista
en medicina del treball. En aquells moments vàrem fixar amb la
direcció de GESMA uns objectius,  inicialment
sobredimensionar el servei; inicialment estaven ubicats a una
àrea de l’Hospital General i, per desenvolupar bé tota la part
tècnica i la part mèdica, vàrem considerar que era millor
traslladar-lo i el vàrem ubicar actualment on està ara, a
l’Hospital Psiquiàtric. En aquests moments a causa de tota la
tasca que vàrem haver de dur, vàrem haver de
sobredimensionar en àrea tècnica un tècnic superior en
enginyeria industrial, que en aquells moments no hi era; hi
havia un tècnic en seguretat, hi havia l’infermera d’empresa i un
tècnic en ergonomia. Vàrem començar a sobredimensionar el
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servei, excepte el que era la part sanitària que, per raons
d’ubicació, ho vàrem fer més endavant. Varem nomenar el
professional d’higiene industrial amb un servei de prevenció
extern concertat.

I ens vàrem posar en marxa inicialment ja a fer el registre,
com és preceptiu legal, a la Conselleria de Treball del servei de
prevenció; vàrem elaborar el pla de prevenció; vàrem fer
posteriorment un decàleg de prevenció i unes normes de
política preventiva. Posteriorment vàrem solAlicitar a GESMA
que fos legalment auditada, així com marca la legislació, per la
qual cosa, pel febrer del 2001, vàrem ser auditats per l’empresa
Ernst & Young. D’aquesta auditoria es varen treure una sèrie
de conclusions, que el servei de prevenció va elaborant
annexes a aquesta auditoria i l’anam completant.

Posteriorment a aquesta tasca tècnica, hem de dir que a
finals, pràcticament, del 2001 vàrem acabar pràcticament totes
les evolucions inicials de riscs dels hospitals del Complex
Hospitalari; ens en faltes molt poques i a l’estiu del 2001 vàrem
començar la tasca sanitària sobredimensionant l’àrea mèdica.
Des del moment vàrem fusionar un poc el que era l’àrea mèdica
de la comunitat autònoma i de GESM A per mor de la mateixa
funcionalitat que tenien. Doncs, en aquell moment tenim la
unitat bàsica sanitària en funcionament; aquesta unitat bàsica
sanitària està formada en aquests moments per un metge
especialista de la comunitat autònoma més jo mateix, i en
aquests moments hi ha dues infermeres d’empresa que fan les
tasques pròpies de la seva disciplina.

L’activitat. Passaré ara a llegir una mica el que ha estat, per
resumir una mica l’activitat de l’any 2001 feta per tot el servei,
i una mica el que pugui ser la planificació de cara a l’any 2002.
Pel que es refereix i el que s’ha tractat abans dels índexs de
sinistralitat, en la part hospitalària nosaltres el que tenim més
són sobre-esforços. Davant aquests sobre-esforços nosaltres
ja hem establert mesures, que són educació i formació per part
ergonòmica, per part dels ergònoms del servei de prevenció,
donant formació a tots els treballadors en referència a la
manipulació de malalts. I hem de dir que damunt els sobre-
esforços no anam molt enfora de la resta d’hospitals nacionals
en el que pugui ser l’accidentalitat per sobre-esforços; és a dir,
és la causa més freqüent. La segona serien els riscs biològics
que tenim, els accidents biològics, però amb una diferència
bastant important. En referència a l’activitat feta, ho tenim un
poc dividit en el que pugui ser l’àrea tècnica i l’àrea mèdica;
l’àrea tècnica o, millor dit, l’àrea mèdica hem de comptar que és
de juliol a desembre del 2001, va fer unes 49 visites o vigilància
de la salut inicial, 49; consultes mèdiques, 90; consultes
d’infermeria, 184; vigilància de la salut de forma periòdica, 40;
analítiques, 368; radiografies, 2; intradermoreaccions, 34;
“frotis” nasals, 5, i electrocardiogrames, 4.

Hem de dir que aquesta activitat que fa la unitat bàsica
sanitària comuna de comunitat autònoma i GESMA és una
activitat totalment específica, adaptada al que marca el grup de
treball de salut laboral de la Comissió Nacional de Salut Pública
al qual tenc el gust de pertànyer. De vacunacions d’hepatitis B
tenim fetes: primeres dosis, 38; segona dosi, 38, i de tercera, 40.
Vacunacions de grip, d’octubre a novembre del 2001, tenim a

personal hospitalari, 88, i a la resta de conselleries n’hi ha 27.
Vacunes de tètans n’hi ha 118. S’ha de dir que en aquests
moments i a causa de la nova aparició, recent, del protocol de
risc biològic del Ministeri de Sanitat i Consum, estam mirant
sobretot les treballadores gestants per fer-los un control
serològic i posterior vacunació de malalties de risc. Hem fet, a
més, la investigació d’accidents corresponents que, en total,
hem fet una investigació amb baixa mèdica de 94 i sense baixa
de 42. Un seguiment d’accidents biològics, 31 durant tot el curs
de l’any. Urgències n’hem tengudes 4 i hem fet un registre de
gestants. Després tenim, estudis epidemiològics fets per a un
cas, ja s’ha comentat, d’una tuberculosi pulmonar, que es varen
fer 70 intradermoreaccions i 21 radiografies de tòrax, sense
detectar cap malaltia professional als treballadors del complex.

Participacions. Hi ha la participació al Servei de Prevenció
a la comissió mixta sobre Estudis i Mesures de control
d’agressions, que això va sortir d’un comitè de seguretat i salut
per analitzar les agressions que hi ha a l’Hospital Psiquiàtric i
va sortir del propi Servei de Prevenció per crear aquesta
comissió mixta, i es varen elaborar uns 16 punts que es van
desenvolupant. Participació en les activitats i reunió dels grups
de treball de prevenció de riscs laborals a les administracions
públiques. Impartició de formació i primers auxilis de vigilància
de la salut; participació, a més, en el grup de treball de salut
laboral i participació tècnica en procediments oberts de canvi
o adaptació de llocs de treball per motius de salut, al SERBASA
n’hem fet dos, a GESMA 14. Hem elaborat molts de documents
d’activitat preventiva, ja sigui de pautes d’actuació d’accidents
de treball, citostàtics, recomanacions per al personal sanitari,
etcètera.

I el que li vaig a reflectir un poc, si de cas, serà una miqueta
el que pugui ser, per escurçar un poc la intervenció, és la
intervenció que puguem tenir dins aquest any 2002 tant per a
les dues àrees. L’activitat, l’àrea mèdica, hi ha, la dividim en tres
parts: una activitat preventiva, una assistencial i altres. Dins
l’activitat preventiva tenim la realització de la vigilància de la
salut, tal i com consta en el Reglament del Servei de Prevenció,
a l’article 37.3; participació a jornades de formació i informació...

EL SR. PRESIDENT:

Em permet, Sr. Castell?

EL SR. RESPONSABLE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE
GESMA (Rafel Castell i Salvà):

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Com que ens estam excedint ja del temps que ens havíem
fixat de la mitja hora entre tots sis, jo li demanaria si podria anar
acabant la seva intervenció.
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EL SR. RESPONSABLE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE
GESMA (Rafel Castell i Salvà):

Tot d’una acab, gràcies Sr. President. Participació a
jornades de formació; elaboració i realització de protocols
mèdics per a l’activitat preventiva i col Alaboració amb
l’administració sanitària en relació amb la implantació del
sistema d’informació sanitària en salut laboral i la seva aplicació
en el Complex Hospitalari. Dins la part assistencial tenim
l’assistència mèdica i d’infermeria al treballador de forma
integral; solAlicitud al sistema nacional de salut del derogat
article 53 de l’organització del servei mèdic d’empresa en relació
amb la prestació medicofarmacèutica per als treballadors del
Complex Hospitalari; programació de l’activitat de la unitat
bàsica sanitària en els hospitals del Complex i atenció al
treballador, en cas d’accident de treball i primers auxilis. I entre
d’altres, investigació dels accidents i malalties professionals;
proposar mesures preventives; participació en els comitès de
seguretat i salut en forma d’assessor i en comissió paritària amb
riscs laborals a la comunitat autònoma, solAlicitar l’acreditació
a la VS GESMA a l’autoritat sanitària i participació en els grups
de treball de salut laboral de la Comissió Nacional de Salut
Pública.

De moment, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castell, i moltes gràcies a totes les
intervencions. Sr. Camps, té vostè el torn de rèplica quan
vulgui començar.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. Molt breument, primer de tot agrair
l’explicació de tots i cadascun de vostès que ens han donat i
que no fa més que reflectir el desenvolupament de la Llei 31/95
i els decrets pertinents, i sobretot en el que fa referència a la
cultura preventiva, implicar tothom i minimitzar l’accident. Jo
crec que açò és molt fonamental i bàsic, mantenir i seguir molt
el tractament en tot el que fa referència a formació i informació
adequadament, i complir la implicació aquesta, efectivament,
com deien, amb els articles 36, 37 dels reglaments pertinents.

Jo pens que, si mal no he entès, l’estructura del Servei de
Prevenció quedaria integrada, és a dir, dins tot el que és
INSALUD, l’estructura, tot el que és SERBASA, perquè ens
entenguem, queda integrada o no dins aquesta estructura
d’INSALUD? Açò és una pregunta que, o és una estructura
nova?

L’estructura de Servei de Prevenció de Riscs Laborals que
tenia abans l’INSALUD, a veure si tots els serveis de
SERBASA, per unificar-se, queden integrats dins les zones i
dins el repartiment de comitès d’empresa i tots els serveis
pertinents que hi havia i tal. Açò una.

Dues, després, si mal no he entès, també ja han enllestit les
avaluacions de risc i han anat corregint les possibles
modificacions pertinent s a fer i ja hi ha molts de plans de

prevenció elaborats i altres, sembla ser, que estan en marxa, si
mal no he entès. Per tant, jo, a més, m’agradaria saber si aquesta
estructura del Servei de Prevenció, específicament de l’àrea de
sanitat, com s’interrelaciona amb el Decret 44/2001, de la creació
del Servei de Prevenció de la comunitat autònoma del 2001, de
31 de desembre.

I darrerament, m’agradaria insistir molt en la segona part
meva de la intervenció, del que pot representar tota l’estructura
de sanitat amb aquest nou model que cream de cultura
preventiva a la nostra comunitat autònoma, pel que fa
referència al diagnòstic de les malalties professionals; avançar
en el seu estudi i en la seva investigació perquè realment
puguem definir el problema i donar-li les solucions pertinents,
i totes aquestes malalties noves que es posen damunt la taula
dins aquest món, repetesc, tan competitiu com ens ha tocat
viure, a veure quines planificacions pensen fer i aplicar.
Sobretot en el tema d’educació hi ha avui realment unes
malalties de problemes psicològics i problemes d’adaptació que
són profunds, i amb tot açò jo crec que la consellera de Sanitat
i el seu departament hauria de ser sensible i hauria de planificar
unes actuacions que pens que podria ser una de les vies
positives i resultàs positiu d’aquesta Comissió no permanent
de seguretat laboral.

Per acabar, seria interessant, consellera, si ens pogués
donar informacions pertinents tant d’estadístiques com
d’auditories. En qualsevol cas, segons el Decret 44/2001,
l’article 7 diu que hi haurà un control del Servei de Prevenció,
una volta s’hi hagin realitzat totes les tasques d’avaluació
després s’ha de reflectir a un informe que es mantindrà a
disposició del personal competent i dels representants dels
treballadors públics; en aquest cas, aquest informe, si el tenen
fet, ens agradaria també que ho posassin a disposició
d’aquesta comissió per estudiar-lo molt acuradament i donar els
nostres suggeriments en tost d’aquesta planificació que, en
principi, en molts d’aspectes els don l’enhorabona.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sra. Consellera és el seu torn, per
un espai de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Miri, les preguntes del Sr. Camps les he anat apuntant i, si
vostè em permet, diré qui dels tècnics i de les persones que
m’acompanyen poden ser les persones més adequades per
contestar. De totes formes m’agradaria que quedàs al Diari de
Sessions que totes les persones que m’han acompanyat han fet
una bona feina; sobretot donar l’enhorabona a GESMA que ha
estat responsabilitat d’aquest Govern. I dir que la mateixa feina
que hem fet durant aquests tres anys, en aquest nou repte que
signifiquen les transferències de l’antic INSALUD o el nou IB-
SALUT, farem la mateixa feina que s’ha fet fins ara a GESMA,
amb la mateixa voluntat que aquest Govern ha demostrat i que
ha fet a l’empresa pública, que abans no hi havia res fet i avui
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jo mateixa he quedat gratament sorpresa de la gran feina i
magnífica exposició que han fet per part de tots ells les
persones que m’acompanyen.

Miri, quant a la pregunta una, dues, que ha fet sobre el
Servei de Prevenció de l’IB-SALUT, la persona més adient per
contestar és el Sr. Juli Fuster, Gerent de l’IB-SALUT. Per a la
tercera pregunta, avaluació de risc, el Sr. Rafel Lladó. Pel que fa
a la pregunta quatre, que m’ha fet de Servei de Prevenció com
a intervenció, interacció a la comunitat autònoma, el Sr. Biel
Lladó. I quant a malalties professionals, també el Sr. Lladó. I per
acabar, la pregunta que vostè m’ha fet, sobre estadístiques i
informes, també li donarem la paraula al Sr. Rafel Castell.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Podria ser que es pogués
dur a terme aquest pla que vostè ens ha marcat, sempre que
tots utilitzin, entre tots, els quatre minuts que els queden del
torn.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

És per poder contestar totes les preguntes.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE L’IB-SALUT (Juli Fuster i
Culebras):

Gràcies, Sr. President. Amb deu segons, només dir que el
que era l’antic SERBASA i el que era l’antic INSALUD, en
aquests moments s’estan encaixant en el que és el nou IB-
SALUT o Servei de Salut de les Illes Balears. Per tant, com no
pot ser d’altra manera, doncs amb els comitès de salut laboral
passa exactament el mateix. Nosaltres entenem que és una
estructura totalment nova a la qual s’han d’integrar totes i
cadascuna de les estructures que bé, que en algun cas estaven
més desenvolupades i també en algun cas eren més bé magres.
Jo no sé d’altra pregunta, si no...

EL SR. RESPONSABLE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE
GESMA (Rafel Castell i Salvà):

Bé, jo si de cas li contestaré dues preguntes que crec que
són, a més, molt interessants. Una és en referència a la malaltia
professional. La malaltia professional en aquests moments és,
designar una malaltia professional és un concepte legal i en
aquests moments tenim un decret que és de l’any 78, de malaltia
professional. Per part del grup de salut laboral del ministeri, en
aquests moments es va proposar que aprofitant la presidència
de la Comunitat Econòmica Europea es pogués reformar i
adaptar aquest quadre de malalties professionals espanyol a les
noves patologies que es deriven de la feina; és a dir, no només
considerar-ho com a malaltia professional, sinó patologies
derivades de la feina.

Esperam, amb un gran anhel tots els serveis de prevenció
aquest nou quadre de malalties professionals, perquè un dels

fonaments i objectius de l’àrea mèdica del Servei de Prevenció
és fer aflorar les malalties professionals, fer-les aflorar. I en part
dir que per part de les mútues d’accidents de treball siguin ben
acollides, cosa que de vegades estan un poc recelosos; però
una de les coses més principals seria adaptar aquest quadre de
malalties professionals perquè, fins i tot amb les noves
patologies, ha quedat una mica obsolet i moltes d’aquestes
patologies s’han de considerar com a accidents de treball
p erquè no estan incloses dins el quadre. Això pel que fa al tema
de malalties professionals.

I quant al tema de l’auditoria, jo ja li he fet referència abans,
nosaltres la vàrem solAlicitar al principi, quan jo vaig agafar la
coordinació del servei de GESMA i vàrem ser auditats per una
empresa externa durant més de sis mesos. I ens varen fer un
informe final d’auditoria que el tenc present aquí i si ho vol
consultar quan vulgui, està signat a 19 de febrer del 2000.

Gràcies.

EL SR. SOTSDIRECTOR DE GESTIÓ PERSONAL DE L’IB-
SALUT (Gabriel Lladó i Vidal):

La pregunta era si hi havia una integració del servei
territorial al que era, al que és ara l’IB-SALUT. Ha contestat
abans el director gerent que est am en la labor d’adaptar el que
era el servei territorial al nostre servei, que era un servei
conjunt, SERBASA-GESMA, i mirar d’adaptar tota l’estructura
perquè hi hagi un servei de prevenció només d’IB-SALUT. Per
això el que hem, ara, actualment està ubicat el servei de
prevenció territorial a l’Hospital Son Dureta; fa poc es va treure
a concurs i està en fase d’adjudicació un local al carrer de Joan
Munar, perquè s’ubiqui aquest servei de prevenció; i a partir
d’aquí és quan es desenvoluparà tot el que sigui el servei de
prevenció de l’IB-SALUT.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui,
només queda agrair la presència de l’Hble. Sra. Consellera i de
tots els acompanyants. I no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
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