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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes senyores i senyors diputats començarem la

sessió d’avui. I en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions?

EL SR. TUR I TORRES:

Sí Sr. President, Vicent Tur substitueix Andreu Crespí.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sí, Francisco Molina sustituye Antoni Pastor.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6990/04, del Grup

Parlamentari Socialista, sobre unitat de farmàcia a les

residències d'ancians de Menorca.

Passam al primer punt de l’ordre del dia que consisteix en

la proposició no de llei RGE núm. 6990/04 del Grup

Parlamentari Socialista, relativa a unitat de farmàcia a les

residències d’ancians de Menorca. Per tal de defensar-la intervé

l’Hble. Sr. Miquel Gascón per un temps de 10 minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Aquesta proposició que presentam

avui, l’havíem presentada el novembre i s’ha retardat molt,

nosaltres pensam que és molt interessant. Hem de contar que a

Menorca hi ha 6 residències d’ancians, 5 als ajuntament si 1

que és del Consell Insular de Menorca, totes les residències són

públiques, són dels ajuntaments i acullen més de 300 places,

açò posa aquí, però són més, són unes 330. Però el fet és que

els ancians que estan a les residències i que són tots ells

pensionistes, normalment, com vostès poden suposar

consumeixen més medicaments que les persones actives perquè

com més gran és un més malalties se tenen. S’ha augmentat la

supervivència per part més consum de medicaments.

Si tenim en compte, com llegia l’altre dia, que a Espanya es

poden arribar a gastar quasi 200 euros per persona en

medicaments i any, hem de contar que les gasten les persones

de 40 anys, sinó que la majoria d’aquests medicaments estan

desplaçats a la franja d’edat dels més grans. Per tant, fent el

càlcul més fàcil podríem contar que aquestes persones gasten

uns 100.000 euros a l’any, vull recordar que són més de 16

milions de pessetes i estic tirant al baix. Llavors nosaltres què

proposam? Proposam que atès que aquestes persones de més de

65 anys, o pensionistes que estan ingressats a residències

d’ancians, tenen tots ells el seu metge de capçalera i quan

necessiten un medicament els metges de capçalera, perquè

encara que algunes residències, concretament les 3 dels pobles

grans Maó, Ciutadella i la del consell, tenen metge, però les

receptes les fan el metge de capçalera perquè tenen Seguretat

Social i tenen dret a això. Nosaltres consideram que si des de

l’hospital es controlés una farmàcia extrahospitalària amb un

farmacèutic que no hauria de ser l’únic farmacèutic que hi ha

a l’hospital, sinó que podria ser la farmacèutica que hi ha a

Primària, o bé un altre farmacèutic, però consideram que si la

farmàcia de l’hospital servís aquests medicaments, pensin que

només per aquest fet s’estalvia un 27% de benefici industrial de

la farmàcia. La qual cosa són molts de doblers. Això ja s’està

fent a altres llocs, a Mallorca s’està fent, a Eivissa si no s’està

fent s’està a punt de fer-ho.

En definitiva, nosaltres pensam que, i així ho posam a la

proposició, que es crearà una unitat de farmàcia independent de

l’hospital, però dintre de l’hospital mateix, perquè Primària i

l’hospitalària està allà mateix, per subministrar els medicaments

i els dispositius, sondes, etcètera que entren en aquestes

residències d’ancians. Que es crearà una plaça de farmacèutic

per part de l’ib-salut i la partida adient per portar-la a terme.

Que les residències d’ancians, com no podria ser d’altra

manera, hauran d’adaptar els seus protocols exactament a les de

l’ib-salut per unificar criteri. I es faran convenis per concretar

quins controls s’ha de dur a terme per part de l’ib-salut i com

es faran els subministraments de les mercaderies, etcètera.

El que pretenem mitjançant aquesta proposició, Sr.

President, és que s’estalviï aproximadament entre el 25 i el

30% de la despesa que en aquests moments s’està produint en

farmàcia. I vull incloure aquí també el que són altres

dispositius, no són medicaments, però que representen un cost

molt elevat i que al final el paga el mateix, l’ib-salut, i el paga

més car que si el subministrés directament des dels seus

hospitals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixació de posició té la

paraula el Sr. Ramon per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement per dir que

donam suport a aquesta proposició del Grup Parlamentari

Socialista i que no tenim res més a afegir a la magnífica

exposició que ha fet el Sr. Gascón.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Bé, tot el que sigui optimitzar

recursos públics creim que és positiu. Per tant, nosaltres també

donarem suport a aquesta proposta del Sr. Gascón. Pensam que

el circuit comercial d’allò que són les medicaments mitjançant

aquesta unitat de farmàcia se podrien abaratir els costos. De fet

això ja fa molt de temps que ho fan, fins i tot les empreses

privades, les mútues laborals fan aquestes coses, tenen una

unitat de farmàcia i subministren els medicaments directament

als pacients sense haver de passar pel comerç. Per tant, això

abaratiria molts els costos de l’ib-salut i aquests doblers se

podrien destinar a altres tipus d’assistència dins el nostre

sistema sanitari, que tant mancat està de recursos.
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Res més, li donarem suport i esperam que en tengui de part

de tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Segurament que és una qüestió del temps que ha passat entre

que el Dr. Gascón va tenir aquesta magnífica idea i el tema és

el següent. Estam absolutament d’acord amb el diagnòstic que

fa un home que està clar que en sap d’això. I aquí del que se

tracta és, independentment de l’optimització de la despesa

farmacèutica, també hi ha el fet de què els malalts, les persones

majors a vegades s’havien de desplaçar al metge, etcètera.

Per tant, repetesc, amb el diagnòstic hi estam absolutament

d’acord, el que passa és que el tractament nosaltres ja el tenim

en marxa a Eivissa i hi ha un conveni, me sap greu haver-lo

deixat, però el Sr. Gascón el té a la seva disposició perquè el

conseller de Menorca el té. Durant el temps en què vostès varen

preparar aquesta moció, la consellera nostra ja s’ha entrevistat

amb el conseller de Menorca i el Dr. Claudi Triay que és el

responsable de l’Àrea Assistencial de Menorca, té ja un

conveni que ja l’ha donat al conseller pertinent de Menorca per

establir un conveni i aquest conveni recull la columna vertebral

d’aquesta proposta. Però que això ja està absolutament en

marxa i molt prest funcionarà. El funcionament serà similar,

amb petites diferències. Se dispensarà des de la farmàcia

hospitalària amb unidosis. Per tant, personalitzat tot el

tractament a tots els recursos sociosanitaris de Menorca, tal i

com ja s’està fent a Eivissa. 

Per tant, no donarem suport a aquesta proposta, no perquè

no estiguem d’acord, sinó perquè a dins política una de les

coses que se valora és anar per davant dels esdeveniments i si

nosaltres ho acceptéssim podria pensar-se que ho hem fet

després d’aquesta proposta i amb tota sincerat, ho vàrem posar

en marxa nosaltres. I de fet, aquest mateix plantejament a

Eivissa ja és una realitat. La idea és bona, però nosaltres ja la

teníem prevista, funciona a Eivissa, funcionarà a Menorca, no

se posarà tal vegada un apotecari exclusiu per això, això ja és

una qüestió del director de l’hospital o de l’àrea mèdica. Però

sí se farà la unidosis, el malalt no haurà d’anar al metge de

capçalera, o la persona major no haurà d’anar al metge de

capçalera, no haurà de fer tot aquest circuit que feia fins ara. Se

farà amb dispensació hospitalària i per tant, abarateix, com deia

el Dr. Gascón, enormement la despesa i amb el sistema

d’unidosi que és una forma fins i tot d’evitar que els malalts

puguin emmagatzemar tractaments i encarir encara més el

circuit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar. En torn de rèplica i per

contradiccions té la paraula el Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Munar, jo estaria absolutament

d’acord amb vostè, fins i tot hagués retirat aquesta proposició

si fos cert tot el que vostè ha dit. I és cert el que vostè ha dit

perquè jo estic segur que és el que vostè sap, n’estic convençut.

Del que tenc dubtes és que vostè hagi llegit el conveni que

s’han proposat a Eivissa i s’ha signat el de Menorca. És per açò

que hi ha aquesta proposta Sr. Munar.

Vegem, el conveni, obligació de les parts a Eivissa fent les

(...) es promet assumir a partir del gener el servei de farmàcia

de l’hospital, el mateix l’obligació de les parts a Menorca, es

compromet a servir... Per la seva part el Consell d’Eivissa..,

diu: “a partir del 31 de desembre del 2004 el Servei de Salut

assumirà la contractació d’un farmacèutic, així com la d’un

auxiliar de farmàcia, cas de ser necessari”, a Eivissa. A

Menorca: “per la seva part el consell insular es compromet a

adaptar la residència i així mateix es compromet a contractar un

auxiliar de farmàcia a partir de la signatura del conveni”. Aquí

el (...) l’altre. M’entén? Primer punt.

Segon punt, coordinació i seguiment iguals dos. Cinquè

punt, vigència. I en la vigència de Menorca hi ha un cinquè

punt que és assistència sociosanitària que no hi és en el

d’Eivissa. I el cinquè curiosament diu: “amb el fi de donar

suport a aquesta colAlaboració i amb la intenció d’adequar les

assistències a les necessitats dels malalts dins l’àmbit

sociosanitari... el Consell Insular de Menorca es compromet a

facilitar a l’Àrea de Salut de Menorca la disponibilitat d’ús de

dos llits a la residència d’ancians que podrà utilitzar sempre

que els malalts s’adaptin a aquest perfil”. Vull dir que l’ib-salut

podrà colAlocar sempre dos malalts a al residència, amb un cost

zero, quan vostè sap que les residències, en principi, no estan

adaptades per tenir malalts (...). Però s’hauria d’augmentar el

personal i el cost seria altíssim.

Per açò no està firmat cap conveni, per açò no està en

marxa i per açò nosaltres presentam açò i açò vostè no ho sabia

Sr. Munar. Nosaltres presentam açò perquè el conveni és tan

diferent, hi ha tanta..., jo no vull qualificar el que és perquè no

vull ofendre ningú i menys a vostè, no tenc cap motiu per fer-

ho, però és tan diferent un conveni de l’altre que nosaltres hem

de mantenir aquesta proposta. Jo entenc que vostè hagi de

mantenir el vot en contra perquè així està establert en aquest

moment. Però em cregui que no funciona així, que el conveni

és molt diferent, hi ha un conveni que té (...), n’hi ha un que

han de contractar la (...) de la farmàcia i a l’altre se li dóna un

farmacèutic i un auxiliar de farmàcia. N’hi ha un que no han de

posar cap llit, a l’altre has de posar 2 llits i vostè sap el que

representa la despesa d’un llit sociosanitari, 6.000 o 7.000

pessetes diàries. Per l’amor de Déu! Això per donar-te la

farmàcia.

Miri, el conseller de Menorca em va ensenyar això i li vaig

dir, escolta’m una cosa, qui és que té interès, a part de jo

mateix que he presentat això, en disminuir la despesa? Deu ser

la conselleria, no? Idò no firmeu el conveni. Seguim igual,

quan hi hagi un problema ja (...), metge de capçalera i ja veurà

el temps que dura. És mal rotllo, però és així. Aquests convenis

són impresentables.
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Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votació, a no ser que es vulgui plantejar una

qüestió d’ordre no hi ha rèplica.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació.

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 6, vots en contra 8, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei

RGE núm. 6990/04.

2) Proposició no de llei RGE núm. 483/05, del Grup

Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, sobre obertura

d'espais tancats a l'hospital Son Llàtzer.

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia que consisteix

en la proposició no de llei RGE núm. 4083/05 del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a obertura

d’espais tancats a l’Hospital de Son Llàtzer. Per tal de

defensar-la té la paraula la Sra. Mascaró per un temps de 10

minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei

no és del tot nova, de fet la mateixa proposta l’havíem feta

nosaltres i des de diferents grups també. Però hem volgut

recuperar aquesta idea d’obrir definitivament Son Llàtzer,

recollint les demandes dels ciutadans i dels professionals del

sistema sanitari públic que ho estan demanant i ja amb molta

d’insistència. 

La saturació als hospitals públics de les Illes Balears i els

anomenats llits X és un fet habitual, però darrerament s’ha

convertit en massa habituals. Ja fa temps que són molts els

pacients que pateixen la incomoditat d’haver d’esperar hores i

fins i tot dies, a poder ser ingressats perquè l’hospital no

disposa de llits. Fa temps que el personal se veu sobresaturat en

les seves tasques perquè té males condicions de feina, perquè

té gent esperant en els passadissos perquè té llits X que de

vegades ha de botar per poder anar a veure l’altre malalts de

dins la mateixa habitació. Tot això està creant un malestar i un

mal servei del nostre sistema sanitari públic. De tant en tant

s’havia hagut de suspendre alguna operació quirúrgica

programada per manca de llit. I tot això, com dic, ha anat poc

a poc incrementat-se. 

Però l’arribada de l’epidèmia de la grip la situació s’ha fet

insuportable, tot i que no sé si com deia el diputat Gascón a una

altra comissió, de si el cloranfenicol havia tengut res a veure o

no, però sí és cert que aquí a les illes no ha estat una epidèmia

de grip tan greu com ha estat a la península, però així i tot això

ha suposat uns límits de saturació insuportables per als malalts

i per als professionals que treballen en els nostres hospitals. A

tots, ja no és un tema de Son Dureta, ja no era un tema de què

Manacor hi havia més pacients, ha estat un tema de Son Dureta,

de Manacor, Son Llàtzer. Algun mitjà de comunicació va

publicar i ningú el va contradir, que un mateix dia hi havia fins

a 30 malalts als passadissos de Son Dureta esperant un llit. 

I com deim, tot això ha implicat un passeig, un desviament

de pacients cap a hospitals privats. En una sola setmana a Son

Dureta se varen desviar 150 pacients a hospitals privats i

aquests 150 no eren precisament d’aquests per poder rebaixar

les llistes d’espera, eren pacients d’urgències. Hi ha hagut

malalts que des de Manacor se’ls ha enviat a Muro, altres de

Manacor han anat a Palma, els de Palma de Son Dureta els han

enviat a Son Llàtzer, altres han passat a l’Hospital General i

evidentment, moltíssims als hospitals privats. Fins al punt de

què s’ha hagut d’ocupar una sala de l’Hospital General amb

pacients pluripatològics, enviats des d’urgències de Son Dureta

i ocupant així els escassos llits sociosanitaris que tenim a

Mallorca.

I mentre tot això està passant, el nostre sistema sanitari

públic té una quarta planta de Son Llàtzer tancada, encara no

s’ha obert des de què es va inaugurar l’hospital. Amb una

capacitat, segons diuen els informes de quan es va fer

l’hospital, d’uns 120 llits públics. Tota una planta allà on

només hi van bàsicament les canonades dels gasos i mobiliari,

els llits hi són, estan emmagatzemats, però segurament

mobiliari d’habitació i el personal. Per tant, els contribuents

veuen com s’han gastats els doblers amb l’hospital, que

l’hospital no s’obre i després s’estan pagant les clíniques

privades per rebre pacients que havien optat per la salut

pública, perquè no caben ni a l’Hospital de Son Llàtzer, ni a

l’Hospital de Son Dureta, ni a l’Hospital de Manacor. Pensam

que ara ja no calen excuses de què la planta no està en

condicions, de què hi ha un pla d’obertura elaborat per l’equip

que sigui i que s’ha de complir, ni que Son Dureta és l’hospital

de referència i Son Llàtzer és un hospital comarcal, com se’ns

ha dit altres vegades. Nosaltres pensam que si falta acabar de

condicionar la planta que se condicioni, si hi ha un pla

d’obertura s’ha de pensar que s’avanci. Però el nostre sistema

hospitalari públic ha de tenir la decència que necessiten els

nostres pacients i els nostres ciutadans. 

La realitat és que manquen llits hospitalaris a Mallorca, que

això fa que els pacients estiguin incòmodes, que els

professionals hagin de treballar amb una pressió afegida i que

evidentment repercuteix en el servei. I que la despesa sanitària

pública se’n vagi cap als centres privats que reben tots aquests

pacients, derivats del sistema públic. A principis de febrer, 5 o

6 de febrer, i era una notícia que pareixia que sortia de la

conselleria, se deia que el 2004 s’havien desviat 45.000

pacients a centres privats per minvar les llistes d’espera, només

per minvar les llistes d’espera, després hi ha tots els temes

d’urgències. Si continuam així la despesa sanitària pública serà

per mantenir el sistema privat. 
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La proposta que feim des del PSM és obrir definitivament

tots els espais de Son Llàtzer, no només una unitat sinó tota la

quarta planta, obrir-la, dotar-la de recursos humans i materials

perquè pugui entrar en funcionament el més aviat possible i

perquè els ciutadans d’aquestes illes puguin tenir un servei

sanitari de qualitat com es mereixen en el segle que estam.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. El Grup Mixt no intervé. Per

part d’Esquerra Unida té la paraula el Sr. Ramon per un temps

de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per donar suport a aquesta

proposició del Grup Parlamentari del PSM-Entesa

Nacionalista. Supòs que per donar suport a les argumentacions

de la Sra. Mascaró, però és que ha estat realment difícil seguir

les seves explicacions perquè els diputats del grup de la

majoria, que els tenc més pròxims, no políticament sinó

físicament, hi ha hagut una contra exposició permanent que

m’ha fet realment difícil seguir les explicacions de la Sra.

Mascaró. Esper que com a mínim a l’hora de votar prestin més

atenció, no fos cosa que s’equivoquin a l’hora d’emetre el seu

vot.

Bé, efectivament ens trobam davant d’un tema que no és

nou en aquest Parlament, que s’ha duit des dels diferents grups,

s’han duit propostes i jo crec que desgraciadament segueix

igual d’actual que sempre, o segurament una miqueta més

actual. La Sra. Mascaró, pel que he pogut escoltar, ha fet

referència a una sèrie de qüestions, jo duc alguns retalls de

premsa, de denúncies que fan els sindicats, altra gent, de

situacions com una que diu aquí. “2 clínicas privadas de

Mallorca prestan 50 camas para evitar el colapso de los

hospitales”, llits als passadissos, operacions que no es poden

fer per falta de llits, operacions suspeses, tot un seguit

d’acumulacions, de saturació hospitalària, de manca d’atenció

que mereixen els malalts de les nostres illes, de situacions que

si no fos ofensiu, podríem dir que són tercermundistes, però

crec que és ofensiu per al tercer món. Situacions de manca de

responsabilitat de l’administració sanitària que fa que els

malalts estiguin aparcats de qualsevol de les maneres, que es

suspenguin operacions en el sistema públic i que es desviïn

sistemàticament malalts a les clíniques privades, dins aquesta

política liberal que a deixar en mínims el que és públic i que

tracta d’afavorir, que puguin créixer les empreses privades del

sector.

Bé, i mentre passa tot això, la quarta planta de l’Hospital de

Son Llàtzer està tancada, la tercera planta diríem

infrautilitzada, no fos que el Sr. Portaveu del Grup Popular,

com em va dir una vegada, me digui que som un ignorant i que

no he anat mai a Son Llàtzer. Bé he anat a Son Llàtzer després

del que em va dir el Sr. Portaveu del Grup Popular, vaig poder

passejar-me per allí, acompanyat de personal que treballa a Son

Llàtzer i vaig poder veure com estava en aquell moment. Ja fa

uns mesos, ara aquesta darrera situació no he anat per allà. Però

efectivament, una quarta planta tancada, una tercera planta

infrautilitzada com a recurs hospitalari i un magatzem ple de

llits que en fi, no hi vaig poder entrar, però sí vaig poder veure

com estan allà els llits emmagatzemats, sense donar-los utilitat.

Dir que aquesta tercera planta, infrautilitzada la planta, el

personal no. No sé com es diria això, el personal seria

suprautilitzat perquè quan s’obria per portar-hi els malalts que

ja no cabien aparcats a urgències, s’obrien els sectors de la

tercera planta, hi havia allà malalts, però no hi havia personal

nou, era el mateix personal que atenia les altres plantes. I això

segueix així. Aquest Hospital Son Llàtzer serà un referent

europeu o mundial, primer hospital sense papers, tecnologia

punta, operacions que no es fan enlloc, cada poc temps ens

bombardegen amb informacions sobre les meravelles que es fan

en aquest hospital. I una quarta planta que quan s’obre serà

d’habitacions individuals quasi com suites d’hotel.

Bé, jo me pregunt, supòs que ho tenen calculat, que com a

política d’imatge de dir hem obert tota una planta sencera

d’habitacions individuals i l’hoteleria hospitalària serà una

autèntica meravella per als malalts que tenguin el luxe d’estar

en aquesta planta, tal vegada sí, ja dic com a política d’imatge

tal vegada podran explicar que és un hospital com no n’hi ha

altres dins el sistema sanitari públic. Aquí segons informacions,

per exemple d’un sindicat que ha sortit publicada, jo ara no he

tengut temps de mirar els papers que hi havia de l’Hospital de

Son Llàtzer, però bé, d’una previsió de 564 llits que estaven

prevists quan es va obrir aquest hospital. Aquesta política

d’imatge fa que tengui en aquest moments 308 llits. I aquesta

famosa quarta planta es vagi ajornant la seva obertura, perquè

quan s’obri efectivament serà una planta de luxe. Bé jo

sincerament, crec que són luxes que no ens podem permetre.

No es pot permetre que els malalts estiguin en la situació que

es troben ara, que hi hagi aquesta saturació, aquesta mala

atenció, aquest mal servei als malalts i que aquesta planta de

Son Llàtzer segueixi tancada i segueixin fent plans de quan

inaugurarem aquestes magnífiques habitacions amb un sol llit

per habitació.

Una vegada més ho demanam, ho demana el Grup del PSM-

Entesa Nacionalista, però evidentment nosaltres ens hi sumam,

no tenim massa esperança que ens facin cas, però realment

creim que és una solAlicitud absolutament justa i necessària i

una greu irresponsabilitat per part dels gestors sanitaris, si es

permet la saturació que s’està produint, si es permet desviació

de pacients cap a clíniques privades i en canvi no es posen en

funcionament els recursos necessaris dels quals disposa el

sistema hospitalari. Jo no sé en aquests moments si seria

imprescindible el 100% del que està desaprofitat o una part.

Però en qualsevol cas no és acceptable, tal vegada es podria fer

progressivament, jo no ho sé, correspon als gestors. Però no és

acceptable aquesta situació i que mentre tant estiguin

infrautilitzats els llits dels quals es disposa, estan tancats dins

un magatzem, les plantes tancades, els malalts pels passadissos,

com deien aquí, aparcats a urgències o desviats a clíniques

privades.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. Molt breument, només per dir que el

nostre grup donarà suport a la proposició del PSM-Entesa

Nacionalista. Nosaltres pensam que Balears segueix sent de les

comunitats que menys llits té per 1.000 habitants de l’Estat

espanyol, llits públics, malgrat i se diu sempre, que la cirurgia

sense ingrés i que tot això ha disminuït la necessitat de llits,

cosa certa. Però seguim patint una manca de llits, no per les

epidèmies de grip, o d’altres només puntuals, sinó perquè els

hospitals tenen una ocupació de més del 85% de la seva

capacitat que no és raonable.

Per açò pensam que Son Llàtzer, que estava prevista una

cadència d’obertura de llits en el seu moment, s’ha trencat i no

s’ha continuat com s’havia d’haver continuat. Pensam que s’ha

de continuar fent l’obertura, com estava previst quan es va

obrir, per açò nosaltres en aquest moment, així com l’altra

vegada que la varen presentar ens vàrem abstenir sobre aquesta

proposta, en aquest moment donaríem suport a la proposició

del PSM.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Per part del Grup Parlamentari Popular

té la paraula el Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Permeti’m una frivolitat la proposant del PSM, vostès que

tenen com a paradigma d’allò que és la utopia nacional en

Catalunya, vagi vostè a Catalunya i visiti qualsevol dels

hospitals públics avui a Catalunya, i he parlat personalment

amb dos gerents de dos hospitals, els més grans de Barcelona,

estan amb llits ics, amb malalts quasi quasi dins el despatx del

director. Per tant els que feim feina en sanitat això dins tot el

món, dins tot el món de la salut pública, desgraciadament o

afortunadament això és així. Primera.

Segona. No es pot fer una planificació en funció dels pics,

que sempre hi són en aquestes temporades. Jo crec que el que

s’ha de fer és tenir la capacitat de reaccionar. La consellera de

Salut va reaccionar; per una part s’està enllestint un programa

sociosanitari que donarà bastant sortida a aquests problemes,

perquè permeti’m que li digui que li digui que fa tres dies el

70% dels malalts que eren a Son Llàtzer, el 70%, tenien més de

60 anys: malalts que tenien processos cardiorespiratoris i, si

m’apuren, ni cardiorespiratoris, només respiratoris, que podrien

ser perfectament a qualsevol recurs sociosanitari que estigués

en condicions. 

En tercer lloc, tots sabem que la sortida que es va donar a

la salut amb el pic aquest de l’epidèmia de l’alternativa dels

recursos sanitaris privats no és del gust d’alguns representants

d’esquerres, però nosaltres som el que som i tenim l’autoritat

per donar aquestes solucions i em reafirm en el que he dit

cinquanta mil vegades: el paradigma -i repetesc la paraula

paradigma- del mim de l’Estat espanyol el tenien fins ara els

militars i els funcionaris; els militars i els funcionaris, amb el

MUFACE, pràcticament assisteixen tots a recursos privats. Per

tant no deu ser tan problemàtic, això, no deu ser tan mal servei.

Per tant vostè té una targeta de la Seguretat Social; si vostè amb

aquesta targeta de la Seguretat Social amb despesa zero per a

vostè se’n va a un recurs privat no s’està privatitzant la sanitat,

el que fa vostè és anar a un recurs on li donen una atenció que

vostè té la capacitat de criticar si no és del seu gust, però

continua essent públic perquè vostè hi va amb una targeta

pública.

I per acabar vull dir-los afectuosíssimament que tenc una

cridada registrada en aquest mòbil del Sr. Campuzano, gerent

de Son Llàtzer, i em sap greu, però anau fora dels circuits de...,

us donen una informació, us tirau mig any, pensau en altres

coses, jo ho entenc, però avui a Son Llàtzer la cèlebre planta

que vosaltres tenim tan incorporada dins els vostres circuits

cognitius, té quatre unitats. A dia d’avui en té dues en marxa i

una tercera pendent d’obrir, que representa exactament i

fidelment el projecte que tenc aquí a la seva disposició per

escrit que diu: “L’Hospital Son Llàtzer inicia l’obertura de la

quarta planta i la meitat de les 309..., tal, tal, tal. L’hospital

incrementarà el 91% de la dotació de les habitacions...” -tu, tu,

tu, tup-, i diu: quan ho començarà?, dia 16 de setembre es va

obrir la primera planta, la primera unitat, i s’està seguint

fidelment aquest programa d’obertura i aquesta posada en

marxa tal i com marca el timing per, a final del 2005, tenir les

quatre unitats de la quarta planta en marxa.

Per tant, disculpin, no és vera que estiguin tancats. Aquesta

visió fantasmagòrica dels llits emmagatzemats i tota aquesta

història sincerament no respon a la realitat. Avui a Son Llàtzer,

a dia d’avui, fa 3 minuts o fa 10 minuts, el gerent em

confirmava que de les quatre unitats de la quarta planta, dues

a ple funcionament, una a punt d’enllestir per posar-la en

funcionament, i la quarta, tal i com dimana d’aquest document

que diu com serà això, a finals d’any. Per tant amb tots els

meus respectes no podem donar suport a aquesta proposta

perquè no... El problema de la salut dels nostres ciutadans està

a cobro amb les intervencions d’anar a hospitals privats, de

resoldre problemes. 

El segon tema: mai no s’acabaran de resoldre, mai en salut,

mai, els recursos no són suficients. Vostè pot posar 30 TAC a

un hospital i acabarà amb llista d’espera, perquè sempre la

demanda supera la realitat. Això és un principi de gestió

sanitària de qualsevol “pipiolo” que comença un curset

d’aquests màsters que fan en 15 dies. Tercera: els pics no

poden manar quines han de ser les infraestructures. Quart: tota

la sanitat occidental -no parl de la que està subdesenvolupada-,

l’occidental, França, he fet feina un any a Montpeller, he estat

un any a Londres en els hospitals, i els mateixos problemes

països que teòricament han de ser referents, igual o pitjor del

que estam aquí; avui a Catalunya dos hospitals, llits ics, no sé

quant de temps duen d’espera a les consultes d’urgències

d’aquests hospitals de Catalunya... Vull dir que això és una

cosa que és normal per als que feim feina dins la salut; no vol

dir que sigui allò desitjable, però és el normal. I per això s’han

de treure alternatives i solucions.
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La consellera, o l’equip de la consellera d’aquest govern

creim que està en aquesta línia de donar solucions i, en

referència a la quarta planta que tant us turmenta, avui, a dia

d’avui, dues de les quatre unitats de la quarta planta a ple

funcionament i la tercera a punt d’obrir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contrarèplica té la paraula

la Sra. Mascaró per un temps de 5 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Realment sí que ho ha estat,

de frivolitat, ja, treure els arguments de Catalunya, Sr. Munar.

Quan se li acaben qualsevol cosa és bona i vostè, d’aquestes

coses, sí que en sap, de literatura, a part de medicina,

evidentment.

Jo reconec que en temes mèdics i sanitaris sí que ho som, un

“pipiolo”, que ha dit vostè que comença un màster; jo no he

començat cap màster..., no, ja ho sé que no ho deia per mi, però

ens coneixement. No he començat cap màster en medicina ni

faig comptes començar-ne; jo tenc els estudis que tenc,

evidentment no són de medicina, tampoc no n’he tengut cap

interès, cadascú té les seves capacitats, però en aquest moment

no som aquí ni per sanitari, ni per auxiliar, ni per mestra, ni pel

que sigui, som aquí perquè els ciutadans varen decidir que jo sí

que podia ser aquí com a política, que no és el mateix. Clar,

vostè parla més sobretot sempre des del seu caire mèdic. A

veure, els que estan fent feina... Parlam de la política sanitària.

Jo no li venc a dir als metges què han de receptar ni quines

operacions han de fer, ni de quina manera han de colAlocar els

malalts. La resta és política sanitària, que sí que en poden fer

els polítics, crec jo.

Diu que l’alternativa dels recursos privats als de l’esquerra

no ens agrada i que, com que vostès són el que són, ho fan així.

Nosaltres entenem que els recursos públics, els doblers públics

han de ser per als recursos públics, i si és necessari en un

moment donat acudir a una concertació sí, però primer ha de

ser des dels serveis públics que s’han de donar alternatives. Els

militars i els funcionaris van a recursos privats; i tant, que van

els militars i els funcionaris a recursos privats, perquè el servei

públic no els dóna les garanties que podran ser atesos tot d’una.

Moltes d’aquests militars i funcionaris, quan se’ls ha posat un

PAC devora ca seva obert les 24 hores del dia s’han passat a la

sanitat pública, i se n’hi passaran més quan es vagin obrint més

espais. El que passa és que amb l’excusa que hi havia aquestes

assegurances privades la sanitat pública no ha invertit allò que

hauria d’invertir i que vostès estan més per la privada que per

la pública.

Avui l’ha cridat el gerent de Son Llàtzer, i justament jo estic

totalment equivocada i això no funciona. A mi em va dir la

setmana passada la Sra. Consellera, no em va cridar, m’ho va

dir en persona aquí baix en el plenari: “Vols que t’organitzi una

visita a Son Llàtzer i veuràs com és impossible obrir ara la

quarta planta?”.

(Intervenció inaudible)

“Vine amb mi i (...)”, i dic: “Quan vulguis”. No era la

gerent, era la consellera, que em va dir que no estava en

condicions d’obrir-se. Potser que avui s’estiguin obrint. Per tant

tothom en té, d’informació. Jo, documents, és cert que no en

tenc tants com vostè; vostè sempre braveja que tenir

documents, a mi em costa un parell de mesos tenir els que vaig

demanant per escrit; vós teniu accés a gent que jo no tenc.

S’està seguint un programa d’obertura i una planificació. Es

poden canviar, els programes d’obertura i les planificacions, no

hi ha res definitiu en aquest món més que la mort, les coses es

poden canviar, no passa res. A més no era fet seu; miri si els

hagués anat bé dir “com que no era fet nostre l’hem canviat i

l’hem avançat”, però ni això. No, no era feta seva la

planificació... Ah!, aquesta; ah, idò, veus?, aquesta ja és bona

perquè és feta seva; l’altra no ho era tant.

El tema sociosanitari. S’està fent un pla sociosanitari que

arreglarà el sistema sanitari públic. Per favor; l’estan enredant,

el pla sociosanitari; també en tenien un de fet que ja podria

estar en marxa, i no hagués solucionat el problema dels llits en

els hospitals, perquè un pla sociosanitari no crea llits, no surten

així com a bolets, els llits, si no obren espais per posar-los. Per

tant els seus arguments a mi ja no em valen. Jo entenc que

vostè hagi de fer aquest paper, però aquest no és el nostre ni és

la nostra proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 6; vots en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

I una vegada esgotat l’ordre del dia... 9?, bé, és igual. Una

vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més assumptes a

tractar s’aixeca la sessió.
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