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primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. GUASCH I DÍAZ:

Diego Guasch substitueix Carme Feliu.

EL SR. PRESIDENT:

Es produeixen més substitucions? No? Molt bé.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en les preguntes RGE núm. 6238 i 6239 del 2005.
Assisteix l’Hble. Sra. Consellera de Salut i Consum, Sra. Aina
Castillo i Ferrer, acompanyada de la cap de Gabinet

I.1) Pregunta RGE núm. 6238/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a intervencions d'hemodinàmica
cardíaca.

Per formular la pregunta RGE núm. 6238/05, relativa a
intervencions hemodinàmica cardíaca, té la paraula el Sr.
Miquel Ramon i Juan per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per
la presència aquí per contestar aquestes dues preguntes que tenc
formulades, a pesar que ja avui a la premsa d’Eivissa he vist la
resposta a una d’elles, que supòs que anirà en aquest sentit. És
una novetat que la resposta es produeixi abans de la pregunta,
però es veu el gerent de l’ib-salut que respon al tema de
l’hemodinàmica.

Bé, a part d’aquesta resposta en premsa jo li volia preguntar
sobre aquest contracte que hi ha amb la policlínica Nuestra
Señora del Rosario d’Eivissa, més coneguda com la Clínica
Vilàs, aquest contracte que hi ha per l’hemodinàmica, un
contracte publicat el 23 de juny d’enguany al BOIB, un
procediment negociat i sense publicitat; tant sense publicitat,
això és literatura oficial i per tant sense publicitat, que es fa
sense coneixement dels cardiòlegs, ni els de Son Dureta ni els
de l’Hospital Can Misses d’Eivissa, una cosa estranya que no es
tengui en compte l’opinió d’aquests professionals, que em
consta que no estaven informats i que li varen fer arribar, a
vostè mateixa, Sra. Consellera, aquest malestar per aquesta
situació, que no s’hagués comptat amb ells.

La pregunta, després hi ha hagut més informacions, però la
pregunta la vaig fer quan vaig veure a la premsa que el
responsable de cardiologia de Son Dureta feia unes declaracions
inhabituals en un càrrec d’aquestes característiques, i molt dures
sobre aquesta qüestió de l’hemodinàmica, vull dir definicions
com -diu- “innecesaria, inadecuada, ineficiente, de mala
calidad, no equitativa”, són qüestions que diu.

Més endavant el mateix responsable deia que els pacients
d’Eivissa, que ara no s’hauran de desplaçar a Palma, a Son
Dureta, tendrien una atenció més deficient que la que tenien
anteriorment, que era un sistema que funcionava, que hi havia
bona coordinació entre l’Hospital de Can Misses i l’Hospital de
Son Dureta, i la veritat és que no se sap molt bé, jo no ho acab
d’entendre i els professionals amb els quals he parlat tampoc no

ho acaben d’entendre, aquesta necessitat de fer un acord amb
una clínica privada per al servei d’hemodinàmica, que
funcionava bé amb la colAlaboració amb Son Dureta.
Evidentment això serveis per apropar la medicina als usuaris, no
fa falta aquest desplaçament, no fa falta agafar un avió, però si
el servei no es presta en condicions, pensam que si no es presta
-així ho diuen els professionals- amb les condicions adequades,
no acabam d’entendre que fes falta un acord d’aquestes
característiques, un acord que a més suposa més d’1 milió
d’euros a través d’una clínica privada a la qual ja s’estan pagant
quantitats importants per diversos concerts, diversos acords que
es tenen amb aquesta clínica privada.

El problema que hi ha amb l’hemodinàmica ara és que es fa
el tractament a Eivissa, ja dic, en aquesta clínica privada, però
no hi ha metge, no hi ha metge a Eivissa, i unes intervencions
que tenen un risc, que tenen un risc, hi ha una morbilitat, segons
m’han explicat els professionals, al voltant del 3%, que no és un
percentatge elevadíssim però és un percentatge per pensar-ho,
o sigui un 3% de complicacions, una necessitat d’atenció
continuada, vigilància mèdica de 24 hores, de fet els pacients
estan ingressats 24 hores, però no hi ha metge en aquesta clínica
privada d’Eivissa, sinó que es desplaça un metge de Barcelona
però no està aquestes 24 hores; si hi ha complicacions no hi és.
Sincerament, jo no ho acab d’entendre, no entenen els
professionals, que han fet diverses crítiques des del Servei de
cardiologia de Son Dureta, però també des del mateix hospital
de Can Misses; no és una cosa barata, 1 milió i busques d’euros
per a aquesta qüestió, uns pacients que no són molts, tampoc, i
bé, s’estalvien uns viatges però no hi ha una seguretat, no hi ha
unes condicions -com a mínim això diuen tots els professionals
amb què jo he parlat- perquè no hi ha una vigilància mèdica en
una qüestió en què es molt important aquesta vigilància mèdica
perquè, ja dic, hi ha un metge que es desplaça de Barcelona però
no està present, ni de lluny, les 24 hores en les quals hi ha risc
per als pacients.

M’agradaria veure per què s’ha pres aquesta decisió, ja dic,
que contrasta amb les opinions dels professionals, (...) va en
contra de les opinions dels professionals i evidentment no
serveix per potenciar un servei públic sinó per continuar
desviant pacients cap a les clíniques privades, que cobren molt
bé aquests serveis que es presten en condicions que des del
nostre punt de vista no són les adequades.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera per un temps de 10 minuts.

LA SRA CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Ramon, començaré amb el que vostè ha començat. Un
procediment negociat sense publicitat no vol dir que no es
consultàs amb els professionals de Son Dureta o de Can Misses,
amb el servei de cardiologia. Això vol dir que no hi havia altra
entitat, organisme o clínica que pogués prestar aquest servei a
Eivissa si no fos la policlínica Nuestra Señora del Rosario. Això
és el que vol dir que s’hagi fet un negociat sense publicitat, no
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que no s’hagi dit al servei, perquè tot el que vostè diu, que els
professionals deien que era innecessari i inadequat, precisament
eren les alAlegacions que, en un moment determinat, es varen fer
per part d’uns professionals de Son Dureta en aquest sentit. Per
tant es va consultar amb ells i lògicament es va atendre la seva
opinió.

Jo crec que en aquest tema d’hemodinàmica..., jo l’hi
defensaré des del primer dia fins al darrer, Sr. Ramon; i li diré
més: és vera, i vostè té raó en una cosa, no era necessari fer-ho,
no era necessari; haguéssim pogut passar sense fer-ho. Però per
què ho vàrem fer?, perquè abans d’aquest concert a Eivissa hi
havia dos tipus de ciutadans: els que anaven per la Seguretat
Social i que s’havien de desplaçar a Mallorca per rebre aquesta
prestació, i els que anaven per la seguretat privada i se la podien
fer a la policlínica Nuestra Señora del Rosario, i el que vàrem
fer nosaltres és simplement donar un servei nou als ciutadans
d’Eivissa que per desgràcia pateixin aquesta malaltia i s’hagin
de fer la prova d’hemodinàmica en qualque moment de la seva
vida, que se la puguin fer a Eivissa i no s’hagin de desplaçar a
Mallorca. Que era necessari o no era necessari? No era
necessari, és donar més qualitat de vida als ciutadans d’Eivissa,
i era l’únic motiu que ens va moure a plantejar fer aquesta
intervenció a Eivissa i no a Mallorca. 

Jo li puc dir, Sr. Ramon, que a hores d’ara hi ha 54 persones
que s’han pogut fer aquest prova a Eivissa. És vera que
d’aquestes 54 crec recordar que eren 8 que s’han hagut de
derivar després de la prova a cirurgia cardíaca de l’Hospital de
Son Dureta, perquè no sempre és satisfactòria i s’han de derivar
a Son Dureta, com s’ha fet, però si restam d’aquestes 54
persones aquestes 8 persones que finalment s’han hagut de
derivar, tenim, si no m’equivoc amb els nombres, 46 persones,
45 eivissencs que no han hagut d’anar a Mallorca a rebre
assistència sanitària per a aquesta prova d’hemodinàmica. Jo no
seguesc criteris economicistes, seguesc criteris d’acostar
l’administració sanitària al ciutadà, acostar la sanitat al ciutadà
i donar-los millor qualitat de vida.

No generi alarma, Sr. Ramon, ni tots aquells que com vostè
estan dient que es dóna amb males condicions. Jo li he dit abans
que aquelles persones que anaven per assegurança privada ja la
tenien, a Eivissa, i aquesta prestació s’estava fent en aquesta
clínica privada. Però és que, a més, aquesta consellera va voler
fer aquesta prestació d’una manera que tengués la màxima
qualitat per al ciutadà i ens vàrem assessorar pel professor el
Doctor Castro Beiras, que és el pare del Pla de cardiopatia
isquèmica que ha aprovat el Ministeri de Sanitat, és a dir, és un
popa de cardíaca i que, per tant, la seva opinió és una opinió
més que autoritzada, i ho vàrem fer amb les condicions que
aquest senyor, aquesta persona, que és un expert en la matèria,
ens va dir que l’havíem de fer. Per tant, alerta a generar alarma
entre els ciutadans d’Eivissa, perquè l’únic que hem fet ha estat,
primer, que no s’hagin de desplaçar a Mallorca i, a sobre,
articular aquesta prestació amb les majors garanties de qualitat
i de satisfacció que puguin tenir aquests malalts.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica i per un
temps de 5 minuts té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, quant a l’opinió del Sr.
Castro..., jo el que tenc entès, tenc entès i està publicat, és que
posa traves a aquesta decisió. Però evidentment jo no entraré en
qüestions tècniques. Jo el que sí sé és que el servei de
cardiologia de Can Misses no ha estat consultat, no ho creien
necessari i creuen que hi ha riscos, ells, els cardiòlegs de Can
Misses. Els de Son Dureta ja no fa falta que li ho digui, perquè
vostè també va llegir les declaracions: són duríssimes, són
duríssimes aquestes declaracions.

Com diu aquí, el problema és que hi ha una unitat
d’hemodinàmica -llegesc textualment- sense hemodinamistes,
o sigui, sense la presència dels metges especialistes, presència
que es produeix per a la intervenció però que no és, ni de lluny,
la presència d’especialistes en tot el temps de risc, que està
xifrat, com diuen, en 24 hores, 24 hores de temps de risc, una
afecció que té una morbilitat considerable, important.

Sincerament, està molt clar que qualsevol pacient d’Eivissa
o de Menorca que no s’hagi de desplaçar a Son Dureta, que a la
seva illa rebi l’atenció adequada, és una qualitat d’assistència
millor. Tots desitjaríem que això no passi. Però Son Dureta és
l’hospital de referència de tota la comunitat, està més preparat
per a moltes coses, i quan és necessari anar a Son Dureta crec
que s’hi ha d’anar. Perquè aquest és el tema: es concerta amb
una clínica privada amb condicions que, segons diuen els
especialistes, no són satisfactòries. Era una qüestió que no
afectava tampoc a un grau elevadíssim de pacients; funcionava
correctament, dit pels metges de Can Misses i pels de Son
Dureta, funcionava la cosa correctament, i hi havia major
seguretat per als pacients. Ara es fa, jo no vull crear alarmismes,
però tots els metges amb què he parlat o les declaracions que he
pogut llegir, les dues coses, diuen que no és una situació
correcta, que en tot el temps, les 24 hores, allí hi hauria d’haver
metge, cosa que no es produeix.

I com que, a més, resulta que s’està beneficiant aquesta
mateixa clínica privada -i després a l’altra pregunta en parlarem-
per tota una sèrie de qüestions que es feien o es podien fer dins
la sanitat pública i a costos més barats, realment el que dóna tota
la sensació, dins aquesta política liberal que ens defensava
l’altre dia el portaveu del seu grup, que es va a potenciar les
clíniques privades, que tenen instrumental, que tenen tecnologia
però que no donen una assistència mèdica ni de lluny
comparable a la que estava donant la mateixa Seguretat Social
a través de l’Hospital de Son Dureta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, és que de les seves
paraules pot parèixer una altra cosa: no hi ha cap persona que
sigui derivada a la policlínica que no ho vulgui, és voluntari. Jo
li vull dir que és vera que l’Hospital de Son Dureta és l’hospital
de referència, però a totes les persones que s’han de fer aquesta
intervenció se’ls ofereix si volen anar a la policlínica i, si no
volen, se’n van a Son Dureta; de fet hi ha hagut unes quantes
persones que han anat a Son Dureta. Ho dic perquè pot parèixer



288 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 19 / 19 d'octubre del 2005 

 

que els obligam a anar a un hospital quan ells no volen, i
nosaltres ens regim pel principi de lliure elecció.

Que no hi són els hemodinamistes. És una qüestió de temps
de resposta, i precisament perquè va ser un tema en el qual em
vaig ficar personalment, i a posta li dic que vaig parlar
personalment amb el professor Castro Beiras -no sé d’on treu
que ell no hi està d’acord, perquè jo vaig parlar personalment
amb ell i a mi no em va traslladar aquesta impressió, però en
qualsevol cas ja m’ho explicarà-, hi havia unes determinades
condicions, lògicament, del plantejament inicial que es varen
corregir, hi havia una sèrie d’alAlegacions per la seva part, però
no estava en desacord; al revés, jo li ho vaig demanar
directament i jo li dic que el professor Castro em va dir a mi
personalment que estava d’acord que es fes amb unes
determinades condicions. Aquí del que es tracta és de parlar del
temps de resposta quan existeix aquesta necessita, i jo li dic que
probablement és menor el temps de resposta si l’hemodinamista
s’ha de traslladar a Eivissa, encara que no estigui a Eivissa, que
si el malalt s’ha de traslladar a Mallorca a l’Hospital de Son
Dureta. És a dir, no és que en un moment hi hagi una resposta
immediata i l’altre no perquè no hi hagi els hemodinamistes. Per
tant el temps de resposta fins i tot en qualque moment li puc dir
que en qualque cas millora.

Que els professionals no hi estan d’acord. Miri, jo li he dit
que precisament aquestes alAlegacions responen a una consulta
que es va fer..., a una no, a diverses, lògicament, que es varen
fer al servei de cardiologia tant de Son Dureta com de Can
Misses, en aquest cas de Son Dureta. És normal, i jo no vull
aprofundir en aquest tema, i ho vull que se m’entengui, que
determinats professionals, sobretot els que duen serveis de
referència, estiguin un poc gelosos dels pacients que tenen i no
vulguin que se’ls llevin aquests pacients perquè volen tractar-
los, i és normal. El que passa és que nosaltres vàrem valorar en
aquell moment que si la prestació es podia donar en condicions
de qualitat i amb garanties de satisfacció es donàs a Eivissa, i és
vera que hi va haver una inicial oposició, però en aquests
moments li puc dir que s’està treballant de manera totalment
coordinada, tant amb els professionals de Can Misses com amb
els professionals de l’Hospital de Son Dureta. Que hi pot haver
una opinió que ells s’haguessin estimat més que no es fes? Sí,
pot ser, pot ser, perquè a l’hospital de referència volen veure
tots els casos possibles, i és normal, però això no implica que
s’estigui prestant en condicions dolentes a Eivissa. I això sí, Sr.
Ramon, i li ho dic sincerament, s’ha fet aquesta prestació de
manera totalment meditada, s’ha fet de manera totalment
prudent, consultant -ja ho he dit- al professor Castro Beiras, que
era en aquell moment la persona que va fer el Pla nacional de
cardiopatia isquèmica al Ministeri de Sanitat, un consultor de
totes les comunitats autònomes, i per tant jo crec que més
garantia que aquesta no podíem tenir, i amb les condicions que
aquesta persona ens va posar. 

Si vostès volen dir que és per beneficiar la privada, bé, ja
sabem quin és el seu discurs, però ni molt manco és així. Ja li he
dit que nosaltres volíem que aquelles persones que van per la
Seguretat Social tenguessin el mateix servei que aquelles
persones que tenen una assegurança privada a Eivissa, que s’ho
poguessin fer a Eivissa sense haver de desplaçar-se; no pel cost
econòmic ni del bitllet ni de les dietes, ni molt manco, perquè
vostè, que és eivissenc, sap que si ha de venir a Mallorca a fer-
se una intervenció, tota la incomoditat i el fet d’haver de

desplaçar-se del seu lloc de residència ja és una extorsió per a
la persona i per a tota la seva família, i és l’única voluntat que
hem tengut, millorar la qualitat assistencial als ciutadans
d’Eivissa. No cerqui privada.

Per cert, vostè em diu que em costa més derivar a la
policlínica que fer intervencions a Can Misses. Després a la
pròxima pregunta, si vol, en parlarem, perquè l’altre dia no duia
les xifres; ara sí, i li puc assegurar que no és així i podem, com
deia, parlar-ne a l’altra pregunta.

Però en qualsevol cas, Sr. Ramon, a mi sincerament
m’agradaria saber què és allò que el molesta que haguem
incorporat una prestació nova per als ciutadans d’Eivissa, en
aquest cas, com és l’hemodinàmica, perquè no ho entenc; si es
presta en condicions de qualitat i els ciutadans no s’han de
desplaçar a Mallorca, sincerament no entenc què és allò que el
molesta a vostè en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.2) Pregunta RGE núm. 6239/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a pacients desviats a la
policlínica Nuestra Señora del Rosario.

Per formular la següent pregunta, la RGE núm. 6239/05,
relativa a pacients desviats a la policlínica Nuestra Señora del
Rosario, té la paraula el Sr. Miquel Ramon per un temps de 10
minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, segons la memòria
de l’ib-salut hi ha un augment del 144% de pacients desviats de
l’Hospital de Can Misses a la mateixa policlínica de la qual
parlàvem abans, un 144% d’augment del 2004 en relació al
2003; en relació al 2002 l’augment ja seria molt més elevat, i
evidentment enguany no hem acabat, però hi haurà -és de
suposar, tal com van les xifres ara mateix- també un augment
important de percentatges de pacients desviats a aquesta clínica.

I, a més, és un augment de pacients que no s’acaba
d’entendre, i aquí no és que no ho acabi d’entendre jo o el meu
grup, que som uns malpensats i que estam molt en contra
d’aquestes mesures liberals o privatitzadores; és que no ho entén
ni el Sindicat Mèdic, que era l’únic sindicat que fins ara donava
suport al gerent de Can Misses, que tenia un enfrontament molt
fort amb tots els altres sindicats. Aquest sindicat tampoc no
entén els motius del concert amb aquesta clínica, aquest
augment de pacients que es desvien cap allí mentre es redueix
l’activitat quirúrgica de l’hospital de la Seguretat Social; aquest
estiu ha estat espectacular la reducció d’activitat quirúrgica
programada els mesos de juliol i agost; en uns casos l’excusa o
la realitat, com sigui, en un mes era que no hi havia anestesistes,
l’altre que no hi havia infermeres, però hi ha hagut una reducció
molt important de l’activitat d’aquest hospital públic.

Hi ha la negativa a fer operacions per les tardes. Supòs que
vostè em tornarà a dir, com va dir al Ple l’altre dia, que això no
és cert, però no es fan, no es programen operacions per les
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tardes, excepte de cirurgia menor, i mentrestant, o sigui, amb
una infrautilització de l’espai públic, dels professionals que
treballen per la Seguretat Social. Cada vegada s’envien més
pacients a una clínica privada amb unes condicions, a més,
opaques, cosa que es denuncia també per part del Sindicat
Mèdic, que volen rebre informació, que la tenen demanada i no
se’ls ofereix. Si això no és desviar pacients de manera
deliberada cap a la medicina privada, cap a empreses privades,
i una deficient utilització dels recursos públics, idò ja no sé què
fa falta perquè reconeguin que això és així.

En qualsevol cas no s’estan utilitzant les possibilitats
d’espai; a pesar de totes les deficiències que té el bloc quirúrgic
de Can Misses no s’estan aprofitant les possibilitats dels
professionals, que treballin per les tardes, i cada vegada se’n
desvien més a la clínica privada.

I diu que ara em traurà xifres dels costos. Bé, a mi
m’agradaria que en tot cas comunicàs aquestes xifres
oficialment i les passàs també a aquests sindicats que li
demanen informació des de fa temps i no l’aconsegueixen,
perquè es puguin analitzar. No em basta que ara vostè faci una
relació de xifres sense possibilitat de contrastar-les, però costa
creure que enviar pacients a clíniques privades sigui més barat
que la utilització racional dels mitjans de què disposa la sanitat
pública i que estan avui infrautilitzats. M’agradaria que ens doni
l’explicació del perquè d’aquest desviament cap a la sanitat
privada, que nosaltres no l’entenem però, ja dic, tampoc no
l’entenen els professionals que treballen allí.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta la consellera per un temps
de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, en primer lloc li he de dir
que no és que hi hagi hagut 144..., em pareix que em deia 144%
ha pujat el nombre de pacients desviats des de l’hospital. És un
144% més d’estades, no de pacients. És una matisació
important.

També li he de dir que, efectivament, a la memòria surt que
les estades a la policlínica de pacients derivats de la pública de
Can Misses han passat de 141 a 344 l’any 2004, és a dir, un
augment de 203 estades, i això també -perquè a vegades les
xifres pareixen altres coses- li he de dir que representa el 0,7%
de totes les estades de l’Hospital de Can Misses. Per tant no és
que estiguem enviant tots els pacients a l’Hospital de Can
Misses. Vull dir que quedi clar perquè ha pogut parèixer una
altra cosa. És a dir, és el 0,7% de les estades totals que hi ha
hagut a l’Hospital de Can Misses que en el 2004 han estat a la
policlínica per pacients derivats de Can Misses.

Motius? Idò jo li puc dir el més important, que és la llista
d’espera, i li puc donar les xifres de la llista d’espera. Miri, les
xifres del cost de les intervencions jo no les he donades mai. No
és vera, és a dir, és fals rotundament allò que vostès diuen que
surt més barat fer-ho a l’hospital que a fora; depèn dels preus

que negocies. En aquest cas hi ha prestacions que sí i n’hi ha
que no; n’hi ha moltes que surt fins a un 60 i un 70% més barat
enviar-les a fora que fer-les a l’Hospital de Can Misses, però és
que aquest no és el criteri tampoc Sr. Ramon. Se tracta de poder
garantir una llista d’espera i en la sanitat passen aquestes coses.
A l’Hospital de Can Misses per exemple vostè sap que hi va
haver en un moment determinat un problema amb uns quiròfans
i que se varen tancar. Podíem fer dues coses, esperar i els
pacients que estaven programats que s’havien d’operar en aquell
moment que esperessin més encara, o derivar-los a la Policlínica
perquè fossin intervinguts, lògicament si ells volien. Això és el
que va passar i per aquest motiu s’hi varen derivar 10 pacients.

Després resulta que en el temps que hi ha fred o calor,
sobretot les persones majors i altre tipus de persones més
immunodeprimides pateixen descompensacions i de vegades,
com que a Eivissa només tenim l’Hospital de Can Misses
necessitam el suport de la privada. Ja li dic, no és beneficiar la
sanitat privada, és considerar la sanitat privada un
complementari de la pública en el cas de què sigui necessari.
Idò per aquest motiu s’han derivat fins a 14 pacients l’any 2004.
Després hi va haver un moment determinat en què se varen
derivar 3 pacients del servei de cirurgia general i digestiva,
precisament perquè hi va haver un problema i vàrem veure que
aquests pacients superarien els 6 mesos d’espera quirúrgica,
quan nosaltres ens hem compromès perquè cap pacient superi el
temps de 6 mesos a una llista d’espera quirúrgica. Aquests són
els motius pels quals s’han incrementat, no els pacients, les
estades a la Policlínica del Rosari.

Li repetesc Sr. Ramon, no me vull allargar més, sempre
vostè pot dir uns números i jo uns altres, jo li don els números
que estan oficialment a la conselleria i que els hi puc traslladar,
de fet segurament ja ho he fet en algunes de les preguntes que
m’ha formulat. Horabaixes, és a dir, des de l’any 2001 hem
augmentat un 35% les intervencions d’horabaixa. Hem passat
de 346 que se feien l’any 2002, el mes de setembre, sense
acabar l’any 2005, en duim quasi 500, és a dir un 35% més. Què
diuen, que ara no operam l’horabaixa i abans s’operava, quan
estam demostrant que feim molt més que abans i a més sense
peonades, sense pagar hores extres. Tal vegada és això que cou
a algun professional, hem incorporat aquestes intervencions a
l’horari normal de l’hospital sense pagar aquesta peonada,
perquè creim amb la sanitat pública i volem obrir els hospitals
als ciutadans. Per tant, no diguin que no operam d’horabaixa.
Que se podria operar, probablement se podria operar més, és
una qüestió que no tenim anestesistes, els anestesistes fan tota
la feina que poden i més. Tal vegada en algun moment no tenim
tots els professionals i els que ho fan en alguna especialitat ja no
donen per més, perquè és veritat que hi ha una manca
d’especialistes a les illes, això ho sabem, vostè, jo i el sindicat
metge perquè jo personalment ho he xerrat amb ells. 

Per tant, no maquillin les dades i quan jo els dic que se fa un
35% d’activitat d’horabaixa, no ho posin en dubte, perquè són
les dades que hi ha a l’hospital. No intentin vendre que derivam
pacients per beneficiar la privada. Jo no tenc cap interès en
beneficar la sanitat privada, l’únic interès que aquesta consellera
i aquest Govern té amb la sanitat privada és que pugui ser un
complement de la pública en cas de necessitat. Hi ha dos
models, un fer esperar els ciutadans quan les infraestructures i
els professionals que estan a la sanitat pública no poden absorbir
tota la demana. O dos, complementar aquesta assistència amb
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el sector privat i fer que els ciutadans esperin menys. Per això
Sr. Ramon, mentre fins el mes de juliol del 2003, darrera etapa
de la gestió per part del pacte de progrés de la sanitat, a Eivissa
hi havia més de 176 persones que esperaven més de 6 mesos,
que se diu aviat, en el mes de juny del 2005 no n’hi ha cap i per
això hem fet el que hem fet, les derivacions entre altres coses.

Per tant, Sr. Ramon aquestes derivacions i la meva valoració
respecte aquests increments són, per una banda perquè s’han
hagut de palAliar els problemes puntuals que hi ha hagut en un
moment determinat i després també perquè nosaltres creim en
la sanitat pública i per això li volem donar qualitat i volem que
els ciutadans esperin menys.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica i per un
temps de 5 minuts li contesta el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Si només fossin derivacions quan hi
ha problemes de quiròfans, quiròfans efectivament
problemàtics, que s’haurien d’haver renovat fa temps seria una
cosa. Jo li he dit abans que al juliol i agost no es feren
operacions programades, no per problemes de quiròfans sinó per
problemes d’anestesistes en un cas, que tal vegada sigui una
especialitat una mica complicada, però no tan complicada
perquè no es pogués cobrir i infermeres en l’altre, això ja no és
una especialitat tan complicada. Això ha passat en els mesos de
juliol i agost.

Operacions per les tardes. A veure, sí que es fa cirurgia per
les tardes, berrugues i similars, però clar, aquest no és el
problema de la utilització de quiròfans, aquestes no es desvien
a clíniques privades. Però no s’utilitzen els quiròfans, com diu
el propi gerent, no hi ha una utilització correcte. 

A les llistes d’esperar millor no entrar-hi, però això és la
cosa més fàcil de maquillar i és el recurs que es fa des de totes
les administracions, maquillar el tema de les llistes d’espera. De
totes maneres de les llistes d’espera se’n surt perquè un pot anar
a què li facin l’operació, o se’n surt per altres motius. Hi ha els
TNP (Temporalment No Programables) que és una manera de
fer desaparèixer de les llistes d’espera. Però bé, la
infrautilització dels recursos públics, mentre es fa un augment
de la utilització de clíniques privades, no ho dic jo, ni ho diuen
persones molt sospitoses, el gerent de Can Misses diu: “Can
Misses no utiliza los quirófanos por la tarde por falta de
financiación. Lo más útil sería poder usar más horas las
instalaciones sanitarias, pero desde el punto de vista de la
financiación lo que necesitamos es tener más recursos”. Si no
utilitzen per falta de finançament, però en canvi hi ha partides
pressupostàries per desviar-los a clíniques privades, a mi
sincerament me pareix una molt mala utilització dels recursos
públics i que evidentment no va en potenciar la sanitat pública,
sinó per potenciar el que no deixa de ser una empresa, un negoci
privat, aquesta clínica en concret a la qual cada vegada hi van
més pacients, mentre no hi ha recursos econòmics per utilitzar

els quiròfans en horari de tarda, a pesar que el propi gerent diu
que és el que s’hauria de fer.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta en torn de rèplica la
consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Ramon com que no ha afegit
cap argumentació més a la seva pregunta, jo només li puc dir
que el gerent, quan varen sortir aquestes declaracions, me va dir
que no eren fidels a allò que ell havia dit. És a dir, el que va dir
el gerent era que si hi pogués haver més activitat, més
professionals, més especialistes, probablement podrien fer més
activitat d’horabaixa. Però en 5 minuts no me posaré a explicar
tota la problemàtica que hi pot haver a la sanitat pública de les
illes i menys a Eivissa amb la manca d’especialistes que tenim.
Aquest sí és un tema en el qual hauríem de fer feina
conjuntament, com també li vaig dir al sindicat metge quan me
va venir a veure. La manca d’especialistes sí que és un tema per
asseure-se, no és una cosa d’ara ni molt manco, això fa anys que
passa i a veure quines solucions possibles hi havia i que aquesta
consellera s’asseuria, les escoltaria, les cercaria i les trobaria
probablement si fos possible, perquè és un tema que ens
preocupa a tots. Però en qualsevol cas ja li he dit que s’ha fet un
35% més d’horabaixa, vull dir que estam activant l’horabaixa a
l’Hospital de Can Misses, els números canten, no són paraules,
són fets. Jo sincerament Sr. Ramon, més no li puc dir.

Respecte al tema dels quiròfans, és el darrer que li vull
comentar, és vera que fa temps que s’haurien d’haver fet aquests
quiròfans. Jo li deman, on era vostè fa 2 anys? I per què no
demanava tan insistentment que se fessin aquests quiròfans?
Avui ja està licitat el projecte i seran una realitat, li ho puc
assegurar. Igual que serà una realitat pediatria i diàlisi que s’està
fent a l’Hospital de Can Misses i l’Hospital de Formentera, això
sí és una realitat.

I les dades de les llistes d’espera, la veritat és que a mi
m’indigna, però crec que ja no va la pena que m’enfadi quan
diuen que maquillam les llistes d’espera. Vostè ho demani a les
persones que en algun moment han hagut de menester un metge
i te diuen, quina diferència hi ha entre abans i ara. Ara noten que
hi ha hagut una reducció. Li repetesc Sr. Ramon, jo mai faré
bandera política de les llistes d’espera i li diré per què. Encara
hem de recórrer molt de camí, encara hem de baixar els temps
d’espera. I a més si s’aconsegueix no és perquè aquesta
consellera faci feina, sinó perquè hi ha tot un colAlectiu de
professionals a la sanitat pública que fan feina, lògicament amb
unes directrius i amb uns decrets que vendrà pròximament i que
garantirà normativament als ciutadans que no han d’esperar més
d’un temps determinat. Però Sr. Ramon, jo crec que entre
diàlisi, pediatria, quiròfans, que vostès diuen per què no els feim
i jo li deman, per què no els varen fer quan s’havien de fer fa
dos anys, ja fa molt de temps que se xerra dels quiròfans, per
què no se varen fer, no hi havia doblers tampoc? Ara no n’hi ha,
però els hem prioritzat perquè creim que és necessari.
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Llistes d’espera, l’Hospital de Formentera. Jo crec que això
és demostrar que apostam per a la sanitat pública i no el que feia
abans que era no fer res. Defensam la sanitat pública, sí, sí és la
més bona, és fantàstica, però no se feia res. En canvi ara
nosaltres demostram mitjançant fets que efectivament sí creim
en la sanitat pública i amb els nostres professionals.
Sincerament Sr. Ramon, podem discutir de números, però la
realitat i els fets són els que són i no els que vostès volen fer
veure, supòs que els cou que un Govern del Partit Popular sigui
el que realment està fent que la sanitat pública d’aquestes illes
vagi bé i que la ciutadania estigui satisfeta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera 

Agraïm la presència de la Sra. Consellera en aquesta
comissió.

II. Proposició no de llei RGE núm. 4122/05, de Grup
Parlamentari Socialista, relativa a fibromiàlgia i la
síndrome de la fatiga crònica.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en la
proposició no de llei RGE núm. 4122/05 del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga
crònica. Per tal de defensar-la intervé la Sra. Rado del Grup
Parlamentari Socialista per un temps de 10 minuts.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Bé, no sé si el representant del Partit Popular voldrà escoltar
l’argumentació, jo no tenc inconvenient en esperar un poc.

Senyores i senyors diputats. Dues malalties, la fibromiàlgia
i la síndrome de la fatiga crònica són malalties de les que encara
no es té certesa de les causes que les provoquen. El que sabem
cert és que afecten entre un 3 i un 5% de la població,
concretament aquí a Balears es calcula que la pateixen unes
27.000 persones. I com a dada característica d’aquesta malaltia,
hem de dir que el 90% de les persones afectades són dones.
Aquestes dues malalties que encara que són diferents poden
tenir símptomes comuns i també és freqüent que juntament a la
fibromiàlgia aparegui la síndrome de la fatiga crònica,
provoquen faltes de concentració, pèrdua de memòria, dolors
musculars i cansament que no desapareix amb el descans. 

La falta de coneixement d’aquestes malalties fa que es tardin
mesos en molts de casos en ser diagnosticats, amb els patiments
que aquesta situació comporta i també els importants costos
socials i econòmics que això produeix. És freqüent que en els
hospitals siguin tractats de manera equivocada degut en part al
desconeixement, sortosament hem de dir que cada vegada
aquest desconeixement és menor. Per això fa que aquestes
persones moltes vegades tenguin, a part d’haver d’esperar
moltíssim temps perquè se’ls doni un diagnòstic cert, moltes
vegades se fa descartant altres patologies, moltes vegades fins
i tot sensacions de culpabilitat, el que fa que entrin en processos
depressius que agreugen aquesta situació d’aquests pacients.

Fa més de 10 anys que diverses comunitats científiques
d’arreu del món han reconegut finalment aquestes malalties,
encara que no existeix, ho hem de dir, unanimitat en aquest

reconeixement, per desgràcia. Però organismes internacionals,
com és per exemple la Comunitat Europea, ha impulsat estudis
i ha fet recomanacions als estats membres a fi que s’investigui
damunt aquestes malalties, diguem-ne d’origen desconegut,
però sí sabem que és d’origen orgànic. També algunes
comunitats autònomes han aprovat en el seu parlament mesures
en aquest mateix sentit d’avançar en el coneixement d’aquestes
malalties. Com dèiem aquestes proposicions que ja dic s’han
aprovat a altres parlaments, com la per exemple l’aprovada al
Parlament de Catalunya l’any 2002. 

Creim necessari per tant, que aquesta comunitat autònoma
doni també resposta a aquest colAlectiu, adoptant un seguit de
mesures que vostès tenen explicades en el text de la proposició
no de llei i que breument hi faré referència. Com seria la
necessitat de crear unitats específiques als hospitals, formar el
personal sanitari a fi de què coneguin els darrers avanços
científics que es fan arreu del món, així com impulsar també des
d’aquesta comunitat autònoma la investigació a les nostres illes.
Per això evidentment seria necessari crear un cens dels casos
diagnosticats. 

També i donat que encara que per les causes ja esmentades,
no hi ha tractaments específics, alguns tractaments diguem-ne
que no són els tradicionals, podríem dir-los alternatius, no són
coberts per la Seguretat Social, el que fa que sigui també moltes
vegades una càrrega important per a les persones que pateixen
aquestes malalties. Demanaríem per tant, que d’alguna manera
la conselleria arbitrés mecanismes per fer-se càrrec dels
tractaments que hagin demostrat la seva efectivitat. 

I ja el darrer punt, encara que creim que no hauria de ser
necessari demanar-ho, és que se tenguin especial esment als
problemes de salut que afectin prioritàriament les dones i que
les estadístiques, totes les que publica el Govern, siguin
desglossades per sexes.

Per tant, sols ens quedaria demanar el vot favorable dels
diputats i diputades per a un problema, encara que desconegut
per part de la població en general, crea greus trastorns tan a la
persona, a la seva família i a la societat.

I per la nostra banda esperam el vot favorable.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari Mixt no
intervé. El Grup d’Esquerra Unida i Els Verds?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

No és obligatori intervenir.

EL SR. RAMON I JUAN:

Simplement per dir que donarem suport a aquesta proposició
presentada pel Grup Socialista.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra. Mascaró per un
temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. No empraré els 10 minuts.
Simplement subscriure totes les paraules que ha dit el Grup
Socialista en la defensa de la seva proposició no de llei i també
dir que tendrà el nostre vot favorable.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Munar per un temps 10
minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Voldria
començar donant l’enhorabona a la Sra. Rado perquè ha anat per
davant dels esdeveniments i de llarg, és a dir, ella va presentar
això, crec que era dia 12 de maig i molts pocs dies després en el
Parlament nacional, o en el Parlament de l’Estat, perquè ara
entre nació i tot això s’ha d’anar molt alerta com se diuen les
coses. A les Corts de l’Estat espanyol se va aprovar per
assentiment unes propostes que havien fet tots els grups de
l’Estat espanyol, Convergència i Unió, etcètera i que més o
manco venien a dir un seguit de coses..., per entendre-nos el
moll de l’ós és el que planteja la Sra. Rado.

Per tant, nosaltres voldríem fer dos o tres matisos perquè si
no les fèiem podria donar la sensació a la ciutadania, que al cap
i a la fi és la que ens ha de percebre, primer que no se fa res i
segon que els nostres professionals encara no estan... Això, amb
tots els meus respectes no és del tot cert. És a dir, ho discutíem
l’altre dia amb el Doctor Gascón, aquestes malalties que són
més o menys noves, que tenen un origen encara desconegut, que
supòs que tot el que sigui la immunologia del present i del futur
ens dirà moltes coses, però avui encara desconeixem en una
gran part quina és la seva tipologia, fa que no hi puguin
intervenir professionals sensu stricto d’aquella matèria, sinó que
s’hagin de fer abordatges multidisciplinars. Per tant, això creim
que està fora de dubte.

En referència, vostè deia que l’atenció relativament limitada
provocava fins i tot quadres depressius als malalts, permeti’m
que li digui, que la corregeixi. Els estats depressius dels malalts
de la fibromiàlgia no només vénen perquè se sentin mal atesos,
sinó perquè formalment s’ha descobert que tenen una
disminució de neurotransmissors, i que això forma part
precisament de la seva malaltia.

L’altra matisació que li volia fer, sempre des del punt de
vista del respecte, i de dir-li que efectivament coincidim en el
moll de la seva proposta, és que els tractaments alternatius
l’administració no els pot assumir com a tals per llei. És a dir,
només es poden assumir des de l’administració tractaments
alternatius quan la Comissió Interterritorial de Salut així ho

decideix. És a dir, quan el Ministeri conjuntament amb totes les
comunitats decideixen que després d’un abordatge
metodològicament correcte, es decideix que aquella alternativa
terapèutica és correcta. Vostès entenen que això només és una
mesura de seguretat que fa que l’eficàcia sigui absoluta i la
morbilitat del propi tractament sigui zero. 

Per tant, des d’aquestes petites matisacions que li he volgut
fer, i de qualque manera també en defensa que els professionals
efectivament per ventura uns anys enrere no tenien al seu abast
la informació que tenen avui, jo crec que ja s’han fet moltes
coses, i les han fet només aquest govern. És a dir, l’anterior
govern va començar a treballar en aquest indret, i per tant no
m’agradaria en absolut que sortís que nosaltres ja ho feim i
que... No, no, és un tema que es va començar a fer precisament
amb el Govern del pacte de progrés, una feina ja en aquest
sentit, i en aquest moment s’està seguint, i en aquest moment el
que es fa és, una vegada que el Ministeri de Sanitat ha assumit,
perquè me pareix que és a la propera interterritorial s’ha
d’incloure aquest tema com un dels temes a abordar, des del
moment que el Ministeri i les comunitats, perquè tots els partits
així ho assumiren, és un tema, és una malaltia que, vostè no sé
si ho ha dits supòs que sí perquè la seva introducció era molt
correcta, afecta d’un 3 a un 5% de la població, estam parlant
d’una prevalença i d’una incidència sincerament importants; i
vostè és una gran defensora de la dona, naturalment, sap que
això afecta en un 90% a la dona, i per tant nosaltres no podríem
fer res més que donar-li suport.

Per tant jo li he fet una proposta abans, d’introduir un text
únic alternatiu que crec que un text únic alternatiu que creim
que recull, vostè m’ha fet la matisació d’un verb, la semàntica
és molt important i l’accept totalment, “debe incrementarse” no
“se incrementará”, i després al final, vostè, com he dit,
defensora de la dona, vol que es faci explícit de qualque manera
això, jo crec que seria un just reconeixement de la seva tasca i
a la realitat social d’aquesta malaltia. Per tant, al final podem
posar “tenint en compte que la prevalença femenina obliga a
tenir projectes que tenguin present aquesta realitat”, és a dir
concretament i específicament de la dona, si bé se m’ha
comentat que aquesta obligatorietat ve recollida per la Llei de
la dona, vull dir que en aquest cas per llei s’hauria de fer, però
per respecte a la seva feina, i que en aquest cas vostè va anar per
davant dels esdeveniments, ho farem així si vostè hi està
d’acord.

Per tant, el text alternatiu que amb vostè havíem pactat era:
“El Parlament insta la Conselleria de Salut i Consum a impulsar
l’assistència als malalts de fibromiàlgia i síndrome de la fatiga
crònica en els centres assistencials de les Illes Balears, així com
esforçar-se en l’atenció i millora del diagnòstic d’aquestes
malalties. En aquest sentit s’incrementaran les iniciatives de
formació continuada amb el contingut temàtic procurant que
incloguin les síndromes referides, i facilitar el coneixement,
adquisició i difusió de documents científics, així com el
consens, de manera que arribin a tota la xarxa sanitària als
distints nivells assistencials, àrees sanitàries, tot incloent xarxa
pública i privada, tenint en compte a més que la prevalença
femenina obliga a tenir projectes que tenguin present aquesta
realitat”.
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Si vostè hi està d’acord, el nostre grup naturalment li donarà
suport perquè, repetesc, amb el bessó hi estam totalment
d’acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions vol la paraula la Sra.
Rado?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

No sé si per contradiccions, però sí voldria la paraula.

Pel que fa aquesta proposta que fa el Grup Popular, jo estic
contenta que vegin també la necessitat d’incrementar els
esforços de cara a aquest colAlectiu, que efectivament a les Illes
Balears afecta 27.000 persones. Per tant creim que és un
colAlectiu important. Nosaltres a la nostra proposició dúiem
sobretot al punt 1 una qüestió molt concreta de crear unitats de
fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica als hospitals. Pareix
que a això vostès no donarien suport, ja que no apareix a la seva
esmena. I pel que fa a les altres, excepte tampoc el punt 6, en
què demanàvem que la Conselleria de Salut i Consum es faci
càrrec dels tractaments que hagin demostrat la seva efectivitat,
vostè em diu que això ha de ser una qüestió de l’interterritorial,
jo crec que bé, si la Conselleria realment té la voluntat política
de fer-ho, crec que no hi hauria inconvenient que s’arbitrassin
determinats mecanismes per poder-ho cobrir. Però bé, jo crec
que és important, i per això li acceptaré l’esmena que em
proposa, crec que és important, com deia, aprovar aquí una
iniciativa que jo crec que almanco obrirà un camí una
expectativa per a totes aquestes persones que pateixen aquestes
dues malalties, que efectivament són dues malalties diferents,
encara que en qualque cas es puguin confondre.

Per tant, per part del Grup Socialista acceptaríem l’esmena
que ens fa el Grup Popular, tot i que ens haguera agradat que fos
més completa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. El Sr. Munar em demana la paraula.
La Mesa necessitaria el text de la proposta.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, jo només li volia
esmentar, qüestió fonamental, les decisions sobre metodologia
terapèutica no són competència de les comunitats autònomes,
però no només no són competència, sinó que estarien
flagrantment incomplint, podríem ser denunciats demà mateix,
independentment que políticament seria un miop i un “trasto”
inútil el conseller que fos capaç de promoure una estratègia
terapèutica que no fos sustentada per la metodologia científica
corresponent, perquè en el supòsit que d’aquí a tres dies se
demostràs que això no només no és correcte, sinó que és
antiterapèutic, la “correrien a gorrassos”.

I per acabar, només dir-li: en el primer no és que no
estiguem d’acord amb vostè, sinó que és una qüestió
d’estratègia assistencial que no és ni del Govern popular, ni del
Govern liberal, ni tal, sinó de qualsevol. Un servidor, per
respecte a vostè, he estat conversant amb l’Hospital de Sant

Pau, que és aquí on em vaig formar, i amb altres hospitals. El
gran problema de fer una unitat específica per a això, és que és
un abordatge multidisciplinar tan important, és una malaltia que
els psiquiatres hi tenen molt a dir, els immunòlegs, els
internistes, els nefròlegs en molts de casos, els neuròlegs... Per
tant, fer una unitat d’aquestes característiques és, sensu stricto,
impossible. El que sí es pot fer és un programa, que és el que
han fet ja els hospitals de primeríssim nivell, i és el que s’està
fent a Son Dureta, i és el que creim que s’ha de fer.

Per tant, no és per no estar d’acord amb vostè, sinó perquè
l’estratègia terapèutica assistencial obliga a fer-se d’aquesta
forma, i no n’hi ha una altra de possible. Per tant, com que en
allò substancial estam d’acord, però sobretot, a part d’agrair-li
que ens accepti la nostra proposta, naturalment era perquè no
voldria que pensàs que és un retall, sinó que simplement és una
forma de fer feina, que és la que occidentalment està acceptada.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Vol fer ús de la paraula?

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí. Bé, el Sr. Munar...

EL SR. PRESIDENT:

Bé, un moment, sobretot perquè ja que hi ha acord, no
l’espatllem.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

No. Només dues petites coses. Només vull dir que
evidentment el Sr. Munar en qüestions mèdiques evidentment
en sap molt més que jo. Però ja li va dir una altra diputada
d’aquesta comissió que aquí no estam com a tècnics, sinó com
a polítics, i aquesta, la meva intervenció, ha estat en aquest
sentit. I per tant, el que jo he presentat aquí és el que demana
almanco un colAlectiu de ciutadans, perquè creuen que és
necessari.

I per una altra banda, vostè m’ha corregit. Jo supòs que
vostè també, com li he dit abans, d’aquestes coses en sap molt
més que jo, però sí que m’han comentat i m’han fet especial
incidència en el tema que precisament moltes vegades en el
tema de les depressions, no és que, diuen els propis malalts, les
pròpies associacions que no és que tenguin depressions, sinó
que degut a tot el rosari, els pelegrinatges que han de fer,
arriben a caure dins una depressió, cosa que moltes vegades els
metges els diuen que estan depressius, i que no és una causa,
sinó un efecte. Només volia matisar això, que ja dic que no som
tècnica, però sí que les persones que ho pateixen moltes vegades
les hauríem d’escoltar perquè són realment els que efectivament
coneixen la malaltia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Agrairíem que ens fessin arribar el text.
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Molt bé, i se suposa que s’accepta per assentiment..., o
unanimitat o el que sigui, aquesta proposta.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies.
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