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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Compareixença RGE núm. 1844/07, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sr. Conseller de Salut
i Consum, per tal d'informar sobre les línies d'actuació de
la seva conselleria.

L’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença RGE
núm. 1844/07, de l’Hble. Conseller de Salut i Consum,
solAlicitada pel Govern de les Illes Balear per tal d’informar
sobre les línies d’actuació de la Conselleria de Salut i Consum.

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller Vicenç Thomàs Mulet,
acompanyat dels senyors i de les senyores: l’IlAlma. Sra.
Guadalupe Pulido Román, secretària general de la Conselleria
de Salut i Consum; l’IlAlma. Sra. Margalida Buades, directora
general de Salut Pública i Participació; l’IlAlm, Sr. Diego
González Carrasco, director general de Consum; l’IlAlm. Sr.
Joan Llobera Cànaves, director general d’Avaluació i
Acreditació; l’IlAlm. Sr. Josep Manel Pomar, director general
del Servei de Salut; la Sra. Maria Rosselló, cap de gabinet de
la conselleria; el Sr. Enrique Rius, assessor tècnic també de la
conselleria; i el Sr. Eusebi Castaño, adjunt a Direcció General
de Planificació i Finançament.

Benvingut, Sr. Conseller, i té la paraula per tal de fer
l’exposició oral sense límit de temps.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
comparesc en aquesta comissió per explicar el que han de ser
les línies d’actuació de la Conselleria de Salut i Consum per als
propers anys, i especialment les accions que ja hem començat
a posar en marxa i que es desenvoluparan durant l’any 2008.

Vull agrair, en primer lloc, l’oportunitat que aquesta
comissió en dóna per exposar el meu programa de govern, i
també vull agrair la presència dels directors generals i
colAlaboradors que m’acompanyen.

El nostre objectiu no és altre que desenvolupar polítiques i
accions que condueixin a millorar l’estat de salut de les
persones que viuen a la nostra comunitat, perquè entenem la
salut com un dels grans eixos de l’estat del benestar que tant
valoram tots; accions i polítiques encaminades a millorar la
qualitat de qualitat de vida de les persones i a millorar els
serveis sanitaris, fetes de la manera que els mateixos ciutadans
i ciutadanes ens proposen perquè són ells el centre de totes les
nostres actuacions. 

Per abordar aquest present i poder dissenyar les polítiques
de futur ens hem de situar, en primer lloc, en el punt de partida
en què ara ens trobam. Permetin, en aquest sentit, fer una breu
reflexió amb dos enfocaments, un de caràcter més general sobre
l’experiència de 5 anys i mig de competències sanitàries, i
l’altre sobre la situació de sortida que hem heretat a juliol del
2007.

Des del punt de vista de les competències sanitàries som
una comunitat autònoma encara molt jove. Fa poc més de cinc
anys que el Govern de les Illes Balears és responsable dels
serveis assistencials, un temps molt curt per poder analitzar
l’èxit o el fracàs de la gestió autonòmica en la matèria, o fins i
tot per tenir una perspectiva suficient per valorar amb uns
mínims de precisió i responsabilitat quins són els canvis que cal
anar introduint en el nostre jove model sanitari per fer-lo més
eficaç i més sostenible.

Això no obstant no descobresc cap secret si confés aquí que
em sorprèn i em preocupa que la definició d’aquest model i les
grans línies que l’han sustentat els propers anys hem fet molts
pocs avanços en aquests cinc anys de responsabilitat. S’ha
legislat poc i s’ha planificat molt poc; no tenim una perspectiva
de les necessitats de finançament futur ni de les necessitats de
recursos humans; no hem adoptat el Pla de salut com a guia
general per a l’orientació dels serveis; no hem redefinit una
cartera explícita de serveis; no hi ha un model de relacions
entre les diverses estructures organitzatives. Tampoc no hem
establert criteris d’ordenació territorial, ni de política de
personal, ni de formació, ni de recerca. Hem canviat
contínuament els nostres plans sectorials, i fins i tot
l’administració de les coses, el dia a dia administratiu del
mateix Servei de Salut es basa quasi completament en les
normes de l’antic INSALUD, que no han estat adaptades o
transposades a la nova realitat autonòmica. No ho dic ara
criticant l’anterior govern, ho dic mirant cap al futur i posant
sobre la taula la responsabilitat que tenim d’articular el que ha
de ser el nostre sistema de salut, que ha de comptar amb una
solidesa d’anàlisi i de desenvolupament normatiu molt superior
al que tenim i amb un esforç de planificació i definició del
model del qual estam mancats i que consider una
responsabilitat de tots, de tots, cap al nostres país. 

Hi ha, per tant, molt per definir, moltes regles de joc per
establir i, en definitiva, insistesc, un model propi per anar
configurant i en el qual ens hem de sentir còmodes la majoria
dels sectors socials i els components del sector salut; que
respongui a una visió de la nostra realitat i el que volem que
sigui el nostre futur. És en aquest sentit que en el nostre
programa i en el pacte que sustenta l’actual govern pensam que
hi té cabuda el pacte i l’acord. Més enllà del consens particular
que hem d’anar procurant per donar solucions a problemes
específics, estic convençut que hem de trobar fórmules que
garanteixin que les columnes que han de suportar els elements
bàsics del nostre edifici han d’estar bastides amb l’anuència de
com més persones millor. 

I he dit que aquesta breu referència també s’acostaria a la
situació tramesa el juliol d’enguany. No és objecte d’aquesta
compareixença ni d’aquest conseller polemitzar sobre la
situació amb què ens hem trobat, però com que no és la que
hauríem desitjat per arrencar les nostres propostes pens que és
important que vostès la puguin conèixer. Sí que lligat al
comentari anterior, i com exemple del que pot ser un
aprenentatge per a tots, he de dir que en aquells camps on hi ha
hagut continuïtat i una línia definida les coses han anat
acceptablement bé, i, en canvi, on s’ha improvisat o s’han
marcat línies erràtiques, els resultats són més que evidents. 
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En primer lloc m’he de referir a la situació econòmica. Ni
s’ha planificat ni s’ha gestionat. En aquests moments tenim un
deute endarrerit, perquè m’entenguin factures sense pagar, que
es tradueix en retards a proveïdors de 150 milions d’euros, i
són molts de doblers, senyories; pensin la quantitat d’iniciatives
que podríem dur endavant amb l’import d’aquest deute, que ens
hagués agradat molt no trobar. Però encara hi ha una cosa
pitjor, i són els comptes del Servei de Salut. La previsió de
tancament del pressupost a 31 de desembre del 2007 arriba a
una desviació de 102 milions d’euros, així que en total el deute
actual de la Conselleria de Salut supera els 250 milions d’euros.

Com els he dit abans aquest no és un debat per criticar el
passat sinó per mirar el futur; el que passa és que aquest futur
pot estar condicionat per la situació actual, i és per aquest
motiu que no em queda més remei que explicar-ho aquí,
precisament per no caure en els mateixos errors en què es va
caure en la legislatura passada. És important tenir present
aquest dèficit i, a més, tenir-lo emmarcat en un context en el
qual el pressupost de la Conselleria de Salut i Consum ha
passat només en una legislatura de 600 milions a més de 1.000
milions d’euros, és a dir, quasi s’ha doblat, sense tenir una
percepció que els serveis sanitaris hagin millorat en la mateixa
proporció ni que això hagi servit per prioritzar i contenir
algunes de les despeses clarament distorsionades en aquests
darrers quatre anys. 

En resum, hi ha un gran increment de despesa, amb un
deute important deixat en herència i amb un poc increment en
serveis i prestacions noves. No em correspon ara ser crític, però
sí conèixer la situació a fons perquè, senyories, si continuam
amb aquesta línia podríem arribar a fer inviable el sistema, i
això és una cosa que els ciutadans no ens perdonarien mai
perquè -repetesc- el sistema sanitari i la salut són un dels pilars
de l’estat de benestar, i la nostra obligació és fer-ho sostenible
en el temps.

Els comentava que aquest augment de despesa no s’ha
traduït en grans millores apreciables del nostre sistema sanitari.
En efecte, passats cinc anys de la recepció de les transferències
sanitàries, pensàvem que ja estaríem en disposició de gaudir
d’uns serveis més propers als nostres ciutadans i ciutadanes i
que donessin resposta a les nostres necessitats. I ho pensàvem
perquè molts dels pilars i dels eixos que havien de servir de
base per disposar d’aquests serveis ja els vàrem dibuixar i els
vàrem deixar preparats l’any 2003. Malauradament molts
d’aquests serveis no varen entrar entre les prioritats del Partit
Popular per a la legislatura, i d’altres sí que varen entrar, però
molt més tard del que hagués estat desitjable. M’estic referint,
entre altres coses i per citar algun exemple, al Pla sociosanitari;
quan ja n’hi havia un sobre la taula l’any 2003, un que per cert
continua totalment vigent i que nosaltres havíem començat a
desenvolupar, el Partit Popular el va aturar i en va encarregar
un altre que, per fer-ho, han tardat més de tres anys. Sí,
senyories, ho han sentit bé, tres anys; doblers tirats i que per a
la única cosa que ha servit ha estat per endarrerir i bloquejar el
desenvolupament sociosanitari. 

La conseqüència d’això és molt senzilla: en aquests
moments no tenim, no hi ha llits de mitjana estada ni de llarga
estada per a processos subaguts ni de rehabilitació. Tampoc no
hi ha els hospitals de dia rehabilitadors que estaven prevists.

Podria continuar amb les conseqüències, però són dures de
sentir, senyories, i són dures de sentir perquè tradueixen
malestar i situacions no desitjables per a persones, moltes
vegades, persones majors. I són situacions que jo mateix, fent
de metge de família, m’he trobat i que òbviament no m’han
agradat. 

Per cert, podem parlar també d’atenció primària. No fa
gaire anys atenció primària a la nostra comunitat passava per
ser de les més desenvolupades de l’Estat espanyol. Es
comptava amb projectes importants, en moltes ocasions
innovadors i amb una bona partida de professionals ilAlusionats
i compromesos. I què tenim ara? Una atenció primària que ha
tocat fons, on aconseguir cita per al metge de família moltes
vegades és una autèntica odissea, amb demores sovint superiors
a una setmana, la qual cosa és totalment intolerable per
l’atenció primària de salut, i també amb uns professionals
desmotivats, jo diria que fins i tot molts d’ells abatuts. Així
doncs, independentment de les línies d’actuació que més
endavant els aniré comentant, una gestió eficient dels recursos
és una obligació cap a la ciutadania, una gestió que incentivi els
objectius aconseguits i no els interessos de determinats grups,
una gestió que doni resposta a les necessitats de la població i no
als privilegis d’uns quants.

Un dels aspectes en els quals hem començat a donar proves
de majoria d’edat és en la diferenciació clara entre la política
i la gestió. És objecte de debat i no és senzill delimitar amb
claredat les línies divisòries entre els espais que requereixen de
la confiança política i aquells que requereixen confiança
tècnica, gestora o professional. En aquest aspecte volem iniciar
una línia de maduresa que no sempre és ben entesa; la gestió
dels centres i serveis requereix de persones preparades i amb
experiència per la seva complexitat i per les exigències que
suposa. Hem volgut donar una passa en la nostra política de
nomenaments i ens agradaria consolidar aquest procediment de
cara al futur amb el consens necessari. No els amagaré que
aquest fet ha pogut trobar, d’entrada, alguna incomprensió a les
nostres pròpies files, que ha quedat aclarida quan s’ha posat en
coneixement la situació i els objectius que els explic i, repetesc,
el nostre programa de govern és per als ciutadans, i ells no ens
perdonaran que posem per davant interessos personals o de
grup a l’hora de posar al capdavant dels serveis públics els
millors professionals.

Les actuacions que ja hem iniciat i que desenvoluparem al
llarg d’aquesta legislatura es basen en uns trets principals.
Quant al finançament, que serà objecte de la preceptiva
compareixença, els puc avançar que l’esforç pressupostari del
Govern serà molt rellevant amb un augment al voltant del 10%
sobre el pressupost de l’any 2007, quan els darrers dos
exercicis, el 2006 i el 2007, estava per damunt d’un 5%. Però
sàpiguen, senyories, que no renunciarem a cercar més
finançament per al nostre sistema sanitari; ja els he esmentat
abans el dèficit que hi patim i que necessàriament haurem de
compensar. Treballarem per aconseguir un nou model de
finançament més equitatiu i que pugui recollir de manera més
fidel, entre altres coses, la nostra realitat insular, que ens obliga
a disposar de recursos a llocs que per la seva demografia no els
correspondrien.
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Un altre dels trets importants que volem són les accions
legislatives, com per exemple desenvolupar importants
iniciatives en el desenvolupament de la Llei de salut,
d’ordenació sanitària, d’informació i documentació, una llei de
salut pública o una llei de personal adscrit al Servei Balear de
Salut d’acord amb l’estatut marc.

Quant a l’apartat de planificació hem iniciat en el si de la
conselleria i el Servei de Salut actuacions destinades a la
definició estratègica per als propers anys. L’Ib-salut disposarà
d’una oficina tècnica amb responsabilitat sobre les línies
estratègiques del servei i de cada un dels centres o gerències
que redactaran un pla estratègic propi. Des d’aquesta oficina
tècnica es conduiran i supervisaran els diferents projectes i es
donarà suport a la definició del model i als projecte de
modernització dels serveis. És en aquest mateix eix on també
hem d’incloure el nou pla de salut que s’elaborarà i
implementarà durant l’any 2008. Serà molt important
l’avaluació de l’actual pla 2003-2007 com a anàlisi de la
situació i punt de partida per al nou pla de salut. Aquesta
avaluació s’acompanyarà de l’enquesta de salut per tal de poder
disposar d’un diagnòstic de salut de la nostra comunitat
autònoma, que ens haurà de marcar les línies principals a
desenvolupar en el nou pla de salut.

En relació a la planificació sectorial hem iniciat una lectura
crítica del Pla sociosanitari, que reformularem conjuntament
amb altres institucions i donarem suport als plans que els
consells insulars tenen previst redactar. 

També les estratègies de salut mental seran objecte de
reformulació; la salut mental precisa per les seves
característiques i ampla repercussió d’un ample impuls. Volem
desenvolupar al complet el Pla de salut mental en base al model
comunitari, afavorint la implementació de l’estratègia de salut
mental. Volem establir sistemes de coordinació institucional
per consolidar una atenció integral als problemes de salut
mental, afavorint la integració social i la integració laboral.
Fomentarem i potenciarem el paper de les associacions de
pacients, de familiars i de grups d’ajuda. Desenvoluparem
també les unitats d’atenció a ludopaties i a socioaddiccions a
Internet, als mòbils, etc.

Un dels objectius més importants quant a planificació serà
el procés de programació i desplegament dels canvis que s’han
de donar en el si de l’Hospital Son Dureta abans del seu trasllat
a les noves instalAlacions per assolir el nou paper que com a
hospital de referència li correspon i per adaptar-se a un nou
sistema de treball i a una nova organització; no podem
reproduir errors i improvisacions de l’Hospital de Maó. En el
cas de Son Dureta s’iniciarà de forma immediata amb la
definició d’un nou organigrama i el nomenament d’una nova
direcció.

Quant a la resta de prioritats les hem agrupades en els
següents apartats: infraestructures, sistemes d’informació,
orientació de serveis caps als ciutadans, professionals, millores
en les gestions i servei assistencial.

En relació a les infraestructures en aquest apartat
impulsarem aquelles actuacions previstes en el Pla
d’infraestructures que corresponen a les necessitats en salut de

la nostra població, i les complementarem amb altres accions
necessàries no contemplades en el pla. Entenem que el Pla
d’infraestructures té un caire dinàmic i que per tant és necessari
adequar-lo a la realitat que vagi sorgint a la nostra comunitat
autònoma. Posteriorment desenvoluparem el que ha de ser el
pla d’infraestructures 2011-2018, que inclourà els diferents
nivells d’atenció en un exercici de planificació sanitària a llarg
termini.

A l’àmbit hospitalari, l’increment demogràfic i les
necessitats de la població han fet necessari millorar les
infraestructures a l’illa d’Eivissa, la construcció d’un nou
hospital que s’ubicarà a la vora de l’actual hospital de Can
Misses. Així es crearà un complex hospitalari en què el nou
edifici permetrà respondre a les necessitats de serveis que en
aquests moments es tenen identificades i també permetrà obrir
noves línies de servei, com pot ser l’atenció de mitja i llarga
estada de caire sociosanitari a hospitals. Fa pocs dies vaig tenir
ocasió d’anunciar algunes de les actuacions urgents que
presentàvem per Can Misses i que ens permetran augmentar la
seva disponibilitat de llits en nombre de 24, dos nous quiròfans,
augmentar l’àrea d’urgències i l’àrea d’admissió. 

Pel que fa a la construcció del nou hospital de referència de
la comunitat autònoma ja saben tots vostès la decisió presa pel
Govern i hem posat en marxa tota la maquinària per assegurar
que en un curt termini de temps aquesta comunitat pugui
disposar d’un modern i avançat hospital, un hospital que ja hem
explicat suficientment aquests dies passats i que, per tant, no
m’estendré gaire, però que es diferencia clarament del projecte
que ens vàrem trobar perquè aquest és un projecte respectuós
amb l’entorn, el patrimoni i el medi ambient. Es procedirà al
soterrament de l’edifici industrial, l’escurçament dels fingers de
connexió a 50 metres, i l’edifici principal se separarà fins a 416
metres del monestir de la Real. Els solars que envolten
l’hospital passaran a mans públiques modificant l’ordenació
dels voltants de l’hospital per evitar qualsevol procés
especulatiu. Tot això es fa després d’haver escoltat una gran
part dels colAlectius que d’una manera o una altra estan
implicats, i es fa després d’haver escoltat l’opinió de la
població i dels professionals sanitaris en particular.

ParalAlelament hem començat a dibuixar el futur de totes les
estructures, a planejar els recursos necessaris atenent els
importants canvis demogràfics que estam vivint. L’oportunitat
d’aprofitar les instalAlacions de l’actual Son Dureta ens
permetrà disposar de recursos sociosanitaris i del Servei de
Salut imprescindibles encara per encarar millor les nostres
necessitats futures. També el complex hospitalari de l’actual
hospital psiquiàtric serà objecte d’un estudi del que s’ha fet
aquests darrers anys i de les noves necessitats de transformació
i de futur.

També es milloraran les infraestructures a l’atenció
primària. Abans de final d’any haurem redefinit un ambiciós
pla d’infraestructures, però puc avançar ara sense ànim de ser
exhaustiu que hi incorporarem l’inici de les obres d’ampliació
del centre de salut de Son Gotleu i el del Rafal a Palma, per
exemple, i la nova construcció dels nous centres de Camp
Rodó, Artà i Son Servera, també a Mallorca. A Menorca ja
vàrem explicar al Parlament que Maó tendrà el 2008 un nou
centre de salut, i tenim en perspectiva un nou centre a Eivissa,
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probablement a Sa Colomina. Tenim també una cartera àmplia
d’ampliacions: el centre de Lloseta, Maria de Salut, Trencadors
i altres pendents de les pertinents cessions de solars dels
ajuntaments i que en el seu moment informarem en aquesta
comissió. Al nou pla en marxa s’hi afegeixen ja els que s’estan
construint en aquests moments, alguns d’ells amb un notable
retard; podem parlar dels centres d’Escola Graduada, Aragó,
Pere Garau, Bendinat, Palmanova, Can Picafort, Eivissa Vila,
Sant Josep, Sant Jordi o Sant Antoni. Ja he dit abans que no
pretenc ser exhaustiu a l’hora d’anomenar els diferents centres.

En remodelarem i ampliarem d’altres, però com he dit
abans és molt important el manteniment de les instalAlacions de
què ja disposem perquè estan cada vegada més degradades, i
per això desenvoluparem al mateix temps un pla de
manteniment d’aquestes infraestructures, moltes d’elles amb un
mal estat de conservació que precisen intervencions, a vegades
mínimes, però que són molt importants des d’un punt de vista
de la dignitat dels treballadors que hi fan feina i de les persones
que hi són ateses.

Les actuacions quant a infraestructures afectaran també els
serveis centrals de la conselleria i les diferents direccions
generals. L’antic edifici de Cecili Metel no ha suportat, com es
preveia, més temps sense reformes i ara mateix tenim els
serveis dispersats amb notables incomoditats per als nostres
funcionaris, i també hi ha el projecte de la nova seu de la
conselleria.

Passem a parlar dels sistemes d’informació. Una de les
prioritats de la Conselleria de Salut per als propers anys serà el
desenvolupament tecnològic, especialment pel que fa a
sistemes d’informació i tecnologies de la comunicació entesos
com a instruments que facilitaran en els propers anys les
transmissions de dades en benefici de les persones, vetllant
sempre per la seguretat de les dades personals i perquè la
tecnologia no deshumanitzi l’atenció sanitària. Parlam de
potenciar el sistema d’informació sobre la vigilància de la salut
i de l’avaluació de l’estat de salut de les persones que viuen a
les Illes Balears per tal que els resultats en salut siguin un
element visible per gestionar i avaluar les accions al llarg
d’aquesta legislatura que ara estam emprenent. Parlam d’un ús
generalitzat de la recepta electrònica, que finalitzarà la seva
implementació a Menorca i a Mallorca cap a finals del 2008; de
la història clínica electrònica, que ha de permetre l’atenció dels
pacients amb garanties, independentment del lloc de residència
i del punt assistencial de la xarxa pública on puguin rebre
aquesta atenció sanitària, fent així efectiu el principi d’equitat
en el model sanitari. 

I com que no només es pensa en l’entorn de la nostra
comunitat autònoma, sinó que és també molt important en
matèria sanitària garantir els principis del model sanitari a tot
el sistema nacional de salut, així nosaltres l’any 2008
participarem, juntament amb altres dues comunitats autònomes,
en el programa pilot de la història de salut única per al Sistema
Nacional de Salut en el marc del projecte Red.es. És, sense
dubte, una oportunitat important per avançar i ser pioners en
aquesta matèria. Dedicarem vertaders esforços perquè la
tecnologia sigui una eina al servei dels professionals sanitaris
i usuaris i no a la inversa. Altres projectes i programes, n’hi ha

fins a dotze, entre ells l’RPR del recursos humans o el nou
sistema de gestió assistencial sociosanitària a GESMA.

Però la realitat té altres caires, així que no oblidem els
problemes existents en matèria d’informació que per exemple
té l’Hospital Son Dureta. Per això es preveu una inversió, ja
que no es pot esperar al nou hospital per avançar en la
modernització dels sistemes de comunicació i d’informació de
l’hospital de referència actual de la nostra comunitat autònoma.

Parlem ara de matèria de consum i sistemes d’informació,
allà on també tenim la necessitat de donar una passa qualitativa
en l’aproximació dels serveis als ciutadans a través del portal
web, allà on es puguin iniciar totes les tramitacions de les
reclamacions. Així mateix, a través del conveni amb el Centre
Europeu del Consumidor, dotarem les nostres illes de punts
telemàtics que permetin tant als residents com als que ens
visiten realitzar reclamacions transfrontereres dins el marc de
la Unió Europea. Dilluns d’aquesta setmana a Formentera, ja
vàrem poder inaugurar la primera receptora d’aquest punt
telemàtic.

Parlem ara de l’orientació dels serveis cap als ciutadans. És
un dels eixos principals de la nostra política sanitària, ha arribat
el moment de fer efectiva la participació dels ciutadans en les
decisions relacionades amb la salut i per tant, cercarem i
promocionarem aquells espais de diàleg, coneixement i decisió
amb els ciutadans i usuaris del sistema sanitari. Aquest
recorregut s’ha iniciat de forma immediat i el primer contacte
del conseller i del seu equip a la societat civil ha estat molt
positiu i es pretén que continuï al llarg de tota la legislatura. A
data d’avui ja ens hem reunit amb més de 25 associacions
d’usuaris i fruit d’aquests reunions hem començat a
desenvolupar qualque iniciativa, com per exemple la revisió del
catàleg de prestacions ortoprotèsiques, la petició als
ajuntaments d’instalAlació de guals per a persones amb
discapacitat a tots els dispositius sanitaris i la participació
activa a jornades de formació continuada per a professionals i
colAlectius en particular, entre d’altres. A més de començar a
atendre les peticions d’aquests colAlectius.

Creim que la qualitat dels serveis públics depèn en gran part
de l’opinió, suggeriments i resolució de les queixes dels
usuaris. Per això, es potenciarà la proximitat i el tracte directe
amb l’administració sanitària dels usuaris i ciutadans.
Proximitat per la que també farem servir les noves tecnologies
de la comunicació. La Conselleria de Salut, a través dels
serveis sanitaris, és tal vegada la conselleria que més punts de
contacte diari té amb població. És per aquest motiu, que
d’acord amb la Direcció General de Qualitat de la Conselleria
de Presidència, desenvoluparem un pla de serveis i atenció als
ciutadans que sens dubte potenciarà i millorarà les relacions
existents, per exemple, la cita prèvia per internet. 

A més, impulsarem noves prestacions complementàries de
la cartera de serveis del sistema nacional de salut, com seran
entre d’altres la fisioteràpia domiciliària per a determinats tipus
de pacients, la podologia per a persones amb diabetis i malalts
vasculars, la píndola del dia després com a anticoncepció
d’emergència, o el tractament farmacològic de la disfunció
erèctil per a persones amb malalties cròniques que afecten
directament aquesta funció.
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Les desigualtats en salut degudes al gènere és un tema que
abordarem al llarg de la legislatura. Pensam fer una política
activa de discriminació positiva per tal de reduir aquestes
desigualtats en un context que no és únicament sanitari, sinó
que té importants connotacions socials. En aquesta línia es
potenciaran i consolidaran els programes de prevenció i
detecció de càncer de mama i de cèrvix i s’incorporaran
aquelles mesures de prevenció que l’avaluació de tecnologies
sanitàries avali. 

Després de l’acord del Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut, introduirem la vacuna del virus del papiloma
humà dins el nostre calendari vacunal a les nines d’11 o 14
anys. Aquesta nova vacuna és una mesura més dins l’estratègia
de prevenció del càncer de cèrvix. Així doncs potenciarem el
(...) del càncer de cèrvix. Treballarem per disminuir les
malalties de transmissió sexual, afavorirem l’ús del preservatiu
i l’anticoncepció i afavorirem l’educació sexual a les escoles.

Amb una aposta ferma per la prevenció, treballarem en
programes d’educació per a la salut, tan a nivell de població en
general com a nivell de colAlectius amb especial risc:
adolescents, immigrants, prostitució. També en entorns no
sanitaris: escola, universitat, etcètera. Implementarem accions
específiques i concretes d’adaptació a una societat
multicultural, evolutiva i per tal d’assegurar-nos que el servei
de promoció, prevenció i protecció de la salut també arriben a
les persones que trien les nostres terres per venir a viure.

En el marc de la vocació de vigilància de l’estat de salut de
la població i d’adaptació àgil a una realitat canviant,
implamentarem accions de prevenció de les patologies més
prevalents, entre d’altres l’obesitat, amb un abordatge
multifactorial lligat a una dieta saludable i a l’exercici físic,
procurant la implicació i responsabilització de la societat en el
seu conjunt. Així mateix procurarem un alt nivell de protecció
de la salut dels ciutadans de les Illes Balears i de les persones
que ens visiten en relació als aliments que estan al seu abast.
Reduir, evitar o eliminar els riscs per a la salut que es troben a
l’entorn, són eixos fonamentals per garantir un alt nivell de
salut pública. 

Així desenvoluparem estratègies per aconseguir el màxim
grau de seguretat alimentària, des de la granja a la taula,
alineant estratègies a les diferents administracions públiques,
Conselleria d’Agricultura, Conselleria de Comerç, ajuntaments,
colAlaborant amb els sectors afectats: pagesos, comerciants,
restauradors, consumidors, propiciant les decisions basades en
el coneixement científic i afavorint un control eficaç, just i
transparent, allà on el ciutadà sigui l’element a protegir.

Parlem ara del tema de les drogues i la drogodependència.
La drogoaddicció i les seves seqüeles sanitàries i socials
continuen representant un important problema de salut a les
nostres illes. Cal incrementar la coordinació institucional per
fer possible l’abordatge del problema des de polítiques
integrades de prevenció, assistència i rehabilitació. Aquest
treball ja iniciat amb els consells insulars ens haurien d’ajudar
a aconseguir una xarxa assistencial més accessible i més
organitzada. Des de la nova coordinació de drogues
s’impulsarà la configuració d’un observatori de drogues i
d’addiccions, que ens permeti reconèixer amb més informació

i de major qualitat l’evolució d’aquest fenomen. L’atenció
hospitalària i especialitzada per a la desintoxicació serà objecte
d’especial interès.

A l’àmbit de la prevenció volem treballar per augmentar la
percepció social de les drogues, molt especialment en
referència a l’alcohol, el cànnabis i la cocaïna i volem comptar
per aconseguir-ho amb la complicitat de la indústria de l’oci,
dels mitjans de comunicació i del món educatiu. Quant al
tabaquisme, abordarem estratègies preventives de compliment
i adaptació de les normatives legals i impulsarem les estratègies
antitabàquiques de prevenció i deshabituació des de l’atenció
primària.

A més hi ha un seguit de colAlectius que requereixen
especial atenció per garantir i millorar l’accessibilitat en els
serveis sanitaris, tan des d’un punt de vista administratiu i de
prestacions, com des d’un punt de vista d’eliminar barreres
arquitectòniques que dificulten l’accés als nostres centres.

No oblidarem tampoc que la sida segueix sent una matèria
important des del punt de vista epidemiològic a la nostra
comunitat autònoma. La tendència d’augment de la incidència
de (...) heterosexual ha de fer que les accions preventives
prenguin noves formes. Volem per a aquestes tasques de
prevenció seguir comptant amb la colAlaboració d’un nombre
important d’ONG que han estat un important suport en la
prevenció i l’atenció del malalt afectat pel VIH. Volem
convertir les estratègies per infecció del VIH en vertader pla
per atendre aquesta malaltia.

Una altra de les línies de treball és la que fa referència al
dret del pacient sobre les preferències de tractament al final de
la seva vida. Posarem definitivament en marxa l’Oficina de
registre de les voluntats anticipades a la seu de la conselleria,
assegurant l’accés per via telemàtica a la declaració per part del
facultatiu que tengui el pacient, amb les garanties de seguretat
i de confidencialitat que recull la llei i amb una interconnexió
amb els registres autonòmics d’altres comunitats autònomes.

Impulsem una política de la millora de la qualitat
assistencial i dels serveis de la conselleria. Per això crearem
l’Oficina per a la millora de la qualitat, que coordinarà les
diferents iniciatives amb qualitat, cercarà el compromís de tota
l’organització en aquesta matèria, impulsarà la formació amb
qualitat i en farà difusió d’aquestes actuacions.

En resposta a allò que ens obliga la nostra Llei de salut, en
concret al seu article 7, que parla dels drets de la dona a
l’embaràs i d’acord amb una proposta del Ministeri de Sanitat
i Consum i del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut i d’alguns dels nostres professionals sanitaris,
començarem a dotar els nostres hospitals dels instruments que
ens permetin desenvolupar l’estratègia del part natural. Es
tracta de què les dones puguin arribar al moment del part de la
manera més informada, per poder escollir entre les diferents
alternatives que es presenten i més acompanyada i per tal si ho
desitgen, puguin tenir el part de la manera més natural possible,
sense episiotomia, sense enema, sense via, etcètera. Però
sempre amb el consell, la supervisió i la indicació del
professional sanitari. Tot per donar una millor atenció a la dona
durant el part.
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Volem garantir una prestació farmacèutica segura, de
qualitat, que promourà l’ús racional, eficient i responsable del
medicament a tots els nivells assistencial. Per això potenciarem
la comissió de l’ús racional de medicament. Adequarem la
despesa farmacèutica al creixement poblacional i a les
necessitats dels nostres ciutadans. Volem assegurar un bon
recorregut del medicament d’ús humà i veterinari dels
productes sanitaris i evitar els productes ilAlegals. Això
requereix una trajectòria que estigui acreditada, regulada i
inspeccionada des de què surt de la indústria fins que arriba al
ciutadà, en la que hi participin i colAlaborin tots els
professionals implicats.

A nivell de prescripció, ja he dit abans, que estendrem la
recepta electrònica a tota la comunitat autònoma, connectant
aquesta amb la xarxa d’alertes i la targeta groga on line,
augmentat així la rapidesa a la detecció d’efectes adversos dels
medicaments. Treballarem en la formació, assessorament i
informació als nostres professionals, tan a l’atenció primària
com a nivell hospitalari i sociosanitari. Dins aquest darrer
àmbit, ampliarem a les residències de Menorca la dispensació
directa dels medicaments. I com no podia ser d’altra manera,
l’objectiu definitiu és el ciutadà i per tant, també farem
campanyes d’informació en tots els mitjans a l’abast,
encaminades a la responsabilització i compliment, així com el
coneixement del seu tractament que potenciaran els centres
d’informació del medicament de la nostra comunitat.

També treballarem en la formació i informació per
desenvolupar un consum saludable, segur i sostenible, amb la
colAlaboració de les associacions de consumidors i usuaris i els
sectors empresarials, potenciant la seva autoregulació i
premiant els millors. Acostarem consum als nostres estudiants,
a través de la participació en el concurs Consumopolis, en el
que mai encara hem participat, a pesar de ser una iniciativa de
prestigi i que en la seva darrera edició ha comptat amb la
presència dels Prínceps d’Astúries. 

No vull finalitzar aquest apartat sense parlar dels
trasplantaments d’òrgans i teixits. Tothom sap que el nostre
país ocupa una posició de lideratge mundial en taxes de
donacions d’òrgans, gràcies al desenvolupament de la
coordinació de trasplantaments d’òrgans i teixits que varen
portar a terme durant l’anterior Govern del President Antich,
les Illes Balears varen poder assolir una posició destacada entre
les comunitats autònomes i que va continuar durant el passat
període. Però conservar un lideratge no és fàcil i es comencen
a notar els primers símptomes de defalliment i costa mantenir
les taxes anteriors.

Fa uns dies, just uns dies, s’ha aprovat el decret 124/2007
que crea la xarxa autonòmica de coordinació de
trasplantaments de les Illes Balears i que engloba tots els
elements que intervenen en el procés de detecció, extracció i
implantament. Les Balears han estat pioneres en el
reconeixement dels hospitals detectors. Volem que la xarxa
hospitalària privada també colAlabori plenament per tal que es
puguin fer el màxim de deteccions. Per això portarem a terme
iniciatives de motivació dels professionals dels centres públics
i privats, en els que recau aquesta tasca. Emprendrem accions
per tal que els serveis que es prestin responguin a criteris
d’excelAlència i en breu s’aprovaran les ordres que regulen el

registre de donacions i el registre de malalts renals. A tot
confiem seguir i augmentar en els propers anys les taxes de
donacions.

Parlem ara d’un element molt important dins el sistema de
salut, els professionals sanitaris. Els professionals de la salut
són el bé més valuós del que disposa la nostra organització, per
aquests motius abordarem amb els sindicats al llarg de
legislatura mesures encaminades a millorar les condicions de
treball, desenvolupant l’estatut dels professional, oferint una
vertadera carrera professional en què es tenguin en compte la
dedicació assistencial, l’assoliment d’objectius i els aspectes de
docència i investigació. Desenvolupar una política d’incentius
transparent, amb millores retributives per tal de fidelitzar els
nostres treballadors i de fer-los participar del compromís de
millora de la salut de la nostra comunitat que impulsem amb els
objectius de la política sanitària que feim.

Pensem que en aquest camp de desenvolupament
professional és important potenciar les activitats docents i
d’investigació per poder-les fer compatibles amb l’activitat
assistencial. Per això mateix es promouran estructures de suport
a la recerca clínica en el sistema sanitari perquè els
professionals puguin accedir a la documentació i suport
metodològic i de gestió per als projectes d’investigació. A més,
instaurarem unes línies de finançament de projectes mitjançant
convocatòries competitives per a projectes d’investigació,
convocatòries d’ajuts a grups d’investigació emergents i
convocatòries d’ajuts a la realització de tesis doctorals.

Seguirem finançant i potenciant la Fundació Caubet Cimera
per tal que arribi a ser un centre internacional de recerca
respiratòria. Intensificarem la colAlaboració amb (...) en els
projectes de recerca punters en el que sigui possible la co-
participació de Salut i en la formació de tercer cicle. La
formació continuada serà una important línia de treball per tal
de potenciar l’oferta i el reconeixement, augmentat la cobertura
del sistema d’acreditació i coordinant els programes formatius
de la nostra comunitat autònoma, dirigits als professionals de
la salut: metges, infermeres, farmacèutics, menescals, etcètera.

També impulsarem polítiques encaminades a formar més
professionals sanitaris a la nostra comunitat, per tal de
solucionar la manca de recursos humans que en aquests
moments tenim. Inclou fer un pla d’estudis de formació
professional de la família sanitària i donar suport a la
implantació de les especialitats d’infermeria. Tots sabem de la
mancança de metges a les Illes Balears i a la resta de l’Estat
espanyol. Una de les millors maneres de palAliar a mig i a llarg
termini és formar cada any més residents. Per això crearem
noves unitats docents, acreditarem nous centres i nous serveis
per a la formació especialitzada.

Per últim volem començar a treballar, d’acord amb la
Universitat, amb la Conselleria d’Educació i el Govern en el
seu conjunt, per tal que la comunitat autònoma de les Illes
Balears pugui comptar amb una futura facultat de medicina a la
UIB. Pensam que els beneficis per al sistema educatiu, sanitari,
d’innovació i recerca justifiquen la despesa. La majoria de
partits polítics hi apostaven en el seu programa electoral, la
societat ho demana. Aquesta legislatura hem de començar a
deixar de ser l’única comunitat autònoma, juntament amb La
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Rioja, no té estudis de pre-grau de medicina. Aquesta
legislatura posarem entre tots les bases per oferir uns estudis de
qualitat i de prestigi.

És prou sabut també l’endarreriment de les illes en temes de
recerca, desenvolupament i innovació. Estam a la cua de tots
els indicadors, percentatge de despesa, investigadors per mil
habitants, producció científica, patents. Tots sabem de la
dificultat que comporta ser competitius en aquests camps que
són tan exigents. En el camp de les ciències de la salut podem
ser molt més competitius a Espanya i a Europa i és una
obligació cap a la ciutadania d’aquesta comunitat augmentar el
retorn en recerca, desenvolupament i innovació. Per això no
només és necessària la inversió, sinó que cal consolidar
estructures de recerca, prendre iniciatives correctes en
innovació i formació.

En formació i investigació en salut llancem una oferta per
treballar conjuntament, oferir pactar polítiques a dur a terme en
aquest camp. Pensam que treballar junts donarà solidesa a les
propostes i és especialment bo en aquest sector que els
projectes i les institucions tenguin seguretat que el camí està
acordat per tots i que hi haurà professionalitat en la gestió del
coneixement. En la majoria d’accions estam d’acord en el que
s’ha de fer, donar suport a instituts, crear nous estudis, hi ha
moltes coincidències en els programes. Es tracta de pagar el
com i el com s’ha de fer.

L’estabilitat laboral dels nostres professionals és un tema
que ens preocupa i per aquest motiu s’està treballant ja en una
oferta pública d’ocupació per al proper any i per als successius.
A més a més consideram imprescindible establir els canals de
comunicació directa amb els professionals, no sols amb els seus
representants socials, sindicats i colAlegis professionals, o
acadèmics o societats científiques. És per això que potenciarem
espais d’encontre en el que poder establir aquest diàleg i
deixam la porta de la consellera oberta a les opinions, diàlegs,
queixes i els suggeriments de qui ens vulgui ajudar. En aquest
sentit crearem el Consell de la professió mèdica, el Consell de
la professió d’infermeria i el Registre dels professionals de la
salut a les Illes Balears. 

El model sanitari que ja vàrem propugnar l’any 2002, un
cop rebudes les transferències i que vàrem formalitzar a la Llei
de salut 5/2003, de 4 d’abril, recull com element essencial del
mateix, a més la universalitat, l’equitat, la gratuïtat, la
solidaritat, la racionalitat entesa com a l’ús adequat dels
recursos per a un major benestar general, cercant l’eficiència i
l’eficàcia com a eix de l’organització.

Tenim el compromís d’impulsar aquelles mesures de gestió
encaminades a la millora de l’eficiència del sistema sanitari
públic, sense que s’afectin les garanties i principis reconeguts
en el model sanitari del que participam. Adequarem la despesa
farmacèutica al creixement poblacional i a les necessitats dels
nostres ciutadans.

Analitzarem, avaluarem i impulsarem models de gestió que
siguin capaços de complir aquestes premisses que acabam de
citar. I no parlam únicament de gestió econòmica, tot i que és
molt important en l’entorn de limitació de recursos en què ara
mateix ens trobam, sinó que també parlam de la necessària

gestió coordinada de recursos per tal que al pacient li arribi una
atenció integrada de qualitat, humanitzada i racional. Per això
impulsarem la gestió clínica a tots els àmbits assistencials en
aquells models que calgui, necessaris per oferir uns serveis de
qualitat basats en l’evidència científica i en la participació dels
pacients i dels seus familiars en les decisions que afectin a la
seva salut. En aquest sentit impulsarem programes de
pràctiques segures en l’àmbit quirúrgic, farmacològic i de
diagnòstic, per tal de reduir els errors a la pràctica clínica.

Un dels aspectes prioritaris és la millora en la capacitat de
resolució i per aquest motiu impulsarem les consultes d’alta
resolució, la reducció màxim de demores en els malalts
oncològics i un nou decret de garanties de demora en les
intervencions quirúrgiques, consultes hospitalàries i proves
diagnòstiques en funció de la patologia, de la severitat de cada
cas individualitzat. Inclourem la priorització i el ràpid
diagnòstic en les malalties oncològiques més prevalents.

A l’àmbit de la salut pública, compartim la idea de la
integració real de la salut pública a un entorn assistencial i de
serveis públics que oferim des de la conselleria. És per això que
crearem l’Agència de salut pública que elaborarà la cartera de
serveis de salut pública i tendrà entre els seus objectius la
coordinació i la integració amb els dispositius assistencials.
Potenciarem aquelles mesures encaminades a garantir el
registre i inspecció de centres, establiments i serveis sanitaris,
per tal de fer complir els requisits que recull la normativa
vigent, no amb un ànim penalitzador, ben al contrari, amb
mesures de qualitat i incentivadores a la millora contínua. 

A l’àrea de Consum desenvoluparem la normativa a partir
de la nova Llei de millora per a la protecció dels consumidors
i usuaris fet pel Govern d’Espanya, per aplicar progressivament
la reparació dels danys i perjudicis dels afectats. Una novetat
que sens dubte donarà resposta a una demanda social en aquest
àmbit.

Emprendrem també programes per a la regularització dels
sectors d’importació de productes del sud-est asiàtic i el control
de les noves problemàtiques derivades del comerç a través
d’internet. 

Com a conseller de Salut i Consum som conscient de la
importància que té per a nosaltres, com a persones que viuen a
illes, comptar amb uns serveis que funcionin de manera
adequada i donin resposta a les nostres necessitats. Per això des
de la Direcció General de Consum s’han obert dues línies de
treball prioritàries per comptar amb una normativa que reguli
els drets dels usuaris del transport marítim, actualment no
existeix, i també la iniciativa d’un procés de canvi en la
normativa vigent per descentivar la pràctica del overbooking.

A nivell d’hospitals, el mapa hospitalari de Balears s’ha
completat, resta únicament que Son Dureta es transformi per
jugar el seu paper com hospital de referència. En aquesta etapa
haurem de donar una rellevància especial a la cooperació entre
centres evitant duplicitats i afavorint els programes compartits;
la transversalitat i la continuïtat assistencial des de la
identificació i definició dels processos clínics, amb el pacient
com a centre dels fluixos assistencials. Als nostres hospitals
donarem una especial rellevància al paper de les tecnologies i
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impulsarem, de forma especial, les unitats d’atenció sense
ingrés.

En relació amb el servei d’emergències 061, ens
correspondrà al llarg d’aquesta legislatura trobar una nova seu
per a la seva seu central de coordinació i els seus serveis.
L’actual ubicació, a l’antic ambulatori del carrer Fàbrica, ha
quedat desfasada després de nou anys de funcionament.

Impulsarem també la coordinació i els serveis compartits
amb el 112. Una major integració en el servei d’urgències
hospitalàries i una millora en el desplegament dels recursos.

Vull tancar aquestes paraules fent un esment especial a
l’atenció primària de salut. Com tots vostès saben, tenc
sensibilitat especial cap ella, per la meva professió, però a
ningú que utilitza el sistema sanitari pública se li escapa la
importància que té per a la població. Ja els he fet referència, al
principi de la meva intervenció, especialment dels aspectes que
no ens agraden del desenvolupament actual, és per això que ja
ens hem posat a treballar per dissenyar un pla revulsiu per a
l’atenció primària. Podríem dir que parlam de la reforma de la
reforma i que ha de tocar múltiples punts per avançar cap on
tots desitgem.

Com és la nostra manera d’actuar, no ho farem ni sols ni per
imposició, obrirem un ampli debat en el qual han de participar
tots els colAlectius a nivell individual i a nivell corporatiu, les
associacions científiques, professionals i per suposat la part
social. Entre d’altres mesures, proposarem una adequació
progressiva de les plantilles per poder gaudir del temps
necessari en consulta; millorar la capacitat de resolució dels
professionals de primària; millorar les infraestructures;
redefinir els papers dels diferents agents que intervenen:
metges, infermeres, personal d’admissió i de suport; redefinir
el sistema retributiu i possibilitar la incentivació per a
determinades accions; redefinir l’atenció front a les urgències;
potenciar l’atenció domiciliària; treballar en el continu
assistencial i la coordinació entre nivells com a instrument de
millora de la gestió i de la percepció de sistema únic de salut
per a tots els ciutadans.

També volem capacitar i dotar de mitjans per fer front a la
realitat intercultural i igualitària a tots els residents de les illes.
Volem possibilitar canvis organitzatius innovadors que
permetin lligar el desenvolupament professional satisfactori
amb una millor atenció a la població.

Ja per acabar, crec, senyories, que podem veure que aquests
són uns objectius sens dubte ambiciosos, però també necessaris
per a la nostra comunitat. Són molts els esforços que haurem de
fer per dur-los endavant i segur que això implicarà qualque
renúncia. Per part nostra, poden estar segurs que tant jo com el
meu equip no escatimarem cap esforç ni cap ilAlusió per
aconseguir-ho i ho defensarem a tots els fòrums on sigui precís
com si fos un tema propi. Des d’aquí els vull donar la mà per
tractar de fer-ho junts, els he comentat abans que nosaltres
entenem que els serveis sanitaris s’han de despolititzar, en la
mesura del possible, per tal de donar-los un caire professional
sense dubte necessari.

Són moltes les veus que en tot el Sistema Nacional de Salut
s’aixequen defensant un model professional de gestió i fins i tot
això ha estat objecte d’amplis reportatges a la premsa de tirada
nacional i a les revistes especialitzades. Aquest fet, juntament
amb la necessitat de controlar la despesa, són dos dels grans
reptes que tenim en aquests moments i si ho poguéssim dur
endavant, amb els consens de totes les forces polítiques, doncs
molt millor. Segur que en aquest mateix Parlament en parlarem
en els propers dies, però jo els vull avançar, perquè hi crec i
perquè així surt reflectit en el nostre programa de govern, que
farem esforços per arribar a aquest pacte per la salut que tots
desitgem; pacte al qual no vàrem poder arribar la passada
legislatura, però que pensam que la maduresa i l’alçària de
mires polítiques ens ha de facilitar el camí.

Aquest conseller i el seu equip sempre estaran oberts i
disposats a arribar a acords que millorin l’atenció sanitària dels
ciutadans de les nostres illes.

Moltes gràcies, per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara aturar la sessió
per 45 minuts, per si els grups parlamentaris volen presentar les
seves observacions o preguntes. Per això els deman als senyors
portaveus i a les senyores portaveus si podem continuar o hem
d’aturar. Podem continuar? Moltes gràcies.

Començarem ara formulant les observacions i preguntes de
tots els grups parlamentaris, començant de menor a major, i per
tant té la paraula el Grup Parlamentari Mixt.

Començarà el Sr. Mayans, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta. Agrair la compareixença del
conseller i del seu equip, la direcció de la conselleria per
exposar les línies de gestió de la seva conselleria.

Quan ha començat ha dit algunes vegades que era una
compareixença mirant el futur, una compareixença que no volia
ser crítica, però automàticament i durant aproximadament vint
minuts o un quart d’hora ha estat dient coses que, en fi, molts
de projectes s’havien trobat el 2003 no havien entrat llavors
dins la planificació de l’anterior consellera, que no s’havien
traduït a millores el pressupost que s’havia disposat; el tema de
l’endeutament; privilegis d’uns quants; l’atenció primària ha
tocat fons, per tant...

Quant a endeutament llavors també immediatament ha dit
que si els dos darrers exercicis hi havia un augment del 5%,
enguany seria del 10%. Quant a l’endeutament només citaré
que totes les inversions que es facin en salut per a mi són
benvingudes, si necessita el que necessiti crec que cada gestor
ho inverteix de la millor manera possible, en funció de les
necessitats que té a cada moment en funció també del que li
aconsellen els seus tècnics. Per tant, l’augment, vostè mateix ho
ha dit, serà d’un 10% quan abans havia estat un 5%, i benvingut
sigui si fa falta.
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És impossible comentar-li amb cinc minuts tot el que vostè
ha exposat, una àmplia exposició, és totalment impossible; i
com que segurament d’aquí a un parell de setmanes, tal vegada
abans, els pressuposts han de ser entregats a aquesta casa, sí
que m’agradaria concretar uns quants projectes, sobretot
d’Eivissa i de Formentera.

Començaré pel final, vostè ha dit, ha fet referència al 061,
m’agradaria saber si té intenció aquest conseller i el seu equip
directiu d’establir un únic telèfon d’emergències, d’urgències
mèdiques a través de l’112, instaurant o absorbent el 061, que
quedi tot a emergències 112.

També m’agradaria saber, quant al punt telemàtic de
queixes que va inaugurar l’altre dia a Formentera, del qual
me’n vaig assabentar per la premsa, m’agradaria saber si té
intenció d’obrir qualque oficina del consumidor a Formentera,
la qual cosa crec que seria el punt, el remat del que vostè va
inaugurar l’altre dia, que també benvingut sigui.

Ha parlat de molts plans, moltes actuacions, moltes
iniciatives, reformar el que s’estava fent, fer-ne moltes altres de
noves, jo li dic el mateix que he dit a qualque conseller més,
totes les iniciatives, tots els plans, totes les actuacions, tots els
plans d’infraestructures que pensi, pensi també en les illes
menors i pensi també com implantar-ho a les illes menors. És
important, vostè ho ha citat, fer un esforç extra per a aquestes
illes, no només en infraestructures, no només en pressuposts
sinó també en personal i formació d’aquest personal perquè no
se’n vagi una vegada que estigui implantat allà.

M’agradaria saber també, conseller, els centres d’atenció
primària a què s’ha referit moltíssimes vegades, quins té pensat
dur a terme a l’illa d’Eivissa? Si els centres de primària de Sant
Jordi i Sant Antoni, els quals ja estaven adjudicats, però no
estan començats, supòs que s’executaran i es començaran
breument. I si n’hi ha qualcun de pensat dins l’illa d’Eivissa a
qualque zona concreta.

També m’agradaria saber, vostè ha dit que l’executarà el
nou hospital d’Eivissa, el segon hospital d’Eivissa, ha dit
qualque cosa perillosa, o sigui, ha dit ja que estarà, o ha dit,
millor dit, on estarà.

També llavors ha parlat d’evitar qualsevol política
especulativa, quan s’anuncia on possiblement està un hospital
sense haver comprat abans els terrenys, crea cert moviment
especulatiu, com vostè mateix ha dit, en aquella zona. Per tant,
crec que s’ha d’estar alerta amb aquestes afirmacions, no sé si
s’han adquirits els terrenys o no devora Ca’n Misses, no sé si
ja s’ha adquirit el terreny ni on és; si sap com serà l’hospital, en
fi, si pot ampliar un poc aquest tema.

El tema de Ca’n Misses, hi ha una problemàtica important
amb el tema dels especialistes. Vostè també ha dit, s’ha referit
moltíssimes vegades a formació, a formar gent perquè
romanguin als seus centres on treballen; voldria saber si hi ha
qualque política per fer que els especialistes de les illes menors
i també, sobretot, a Ca’n Misses i a Formentera, es quedin, via
incentius, via formació o qualque altra via que s’hagi pensat.

I referent també, i amb això acab, a Formentera, l’altre dia,
quan vostè va ser allà, va dir que la cartera de serveis de
l’hospital de Formentera s’havia de redimensionar, s’havia
d’augmentar; m’agradaria saber en quins aspectes s’ha de
redimensionar i en quins s’ha d’augmentar. I també va dir una
altra cosa referent que, tant si es redimensiona com si
s’augmenta, ha de ser de forma coordinada amb Ca’n Misses.
M’agradaria saber si això significa més independència, menys
independència, dependència de Ca’n Misses, m’agradaria saber
exactament què significa “de manera coordinada amb Ca’n
Misses”, perquè l’hospital de Formentera, ja li avanç, que es
reclama, els professionals d’allà reclamen cada vegada, com és
molt normal, ser un poquet més independents.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per un temps de cinc minuts, té
la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. També, com ha fet el meu
company, agrair la presència del Sr. Conseller i del seu equip.
Bé, jo faré primer una referència a qüestions generals i després
algunes seran preguntes i altres simplement suggeriments que
supòs que no podrà contestar avui, que els deix per al seu
coneixement.

En primer lloc, una coincidència amb les línies bàsiques que
han exposat; coincidència també amb la consideració que la
sanitat, efectivament, ha de ser un dels principals pilars de
l’estat del benestar, i jo esper, i pel que he sentit puc interpretar
que serà així, que aquesta sigui una legislatura de potenciació
de la sanitat pública i que s’oblidin algunes pràctiques de la
legislatura passada, en el sentit d’haver-li donat un paper, jo
crec que anava més enllà del subsidiari, a la sanitat privada,
estic parlant sobretot en temes de derivació de malalts.

Estic d’acord també amb vostè amb la importància de la
planificació i de la bona gestió i tot i que vostè ho ha aclarit, sí
que voldria afegir que espero que la gestió sigui entesa més
enllà d’una gestió purament econòmica que al final acaba
sempre sent retalls.

També una referència al tema de l’endeutament i del
finançament. Esper que aquest govern, i també ho ha dit el
conseller d’Economia, per això supòs que es farà efectiu, en
aquesta negociació del nou model de finançament, el qual
sembla que contemplarà el criteri poblacional, que,
efectivament, es tengui molt present perquè la sanitat
necessitarà que en aquest nou model de finançament es vegi
millorada amb noves partides.

Dit això, pas a comentar alguns temes locals, referits a
Eivissa fonamentalment. Pel que fa al nou hospital, vostès ja
han comentat que s’està fent un pla funcional o que s’ha
establert un cronograma i que s’havien fet reunions amb
l’Ajuntament de Vila per tal de cercar uns terrenys; jo sé que
no és el tema d’avui, però sí voldria saber si ens podria avançar
qualque qüestió en relació amb el cronograma, no tant el pla
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funcional o la detecció de terrenys, sinó sobretot el
cronograma.

En segon lloc, i pel que fa a atenció primària, simplement
li trasllat una inquietud d’una reunió que hem tengut a la
Federació d’Associació de Veïns en relació amb si es
redefiniran les zones bàsiques de salut a l’illa d’Eivissa, en
concret respecte que la zona de Sant Josep no està considerada
com a zona bàsica, només és Eivissa, Sant Antoni i Santa
Eulària, i si hi ha qualque planificació. Ja dic que no és tant una
resposta perquè me la doni ara, sinó que la deixo com a una
inquietud que ha traslladat la Federació d’Associacions de
Veïns.

També m’interessaria saber si ens pot avançar el
cronograma dels nous centres d’atenció primària a Vila, perdó,
a l’illa d’Eivissa.

I després sí que voldria fer dues darreres observacions: una
pel que fa al servei de salut mental infantojuvenil; l’altre dia hi
va haver el Dia Mundial de Salut Mental, l’Associació de
familiars de malalts mentals van parlar que s’havia fet un mal
traspàs de competències del consell a l’ib-salut; que els
especialistes estaven desbordats. Sé que hi ha hagut converses
entre la consellera de Política Sanitària del consell i l’ib-salut,
i si ens podria també dir qualque cosa.

I pel que fa al servei d’UVI mòbil a l’illa, si hi ha previsions
d’ampliació.

Si no pot contestar ara mateix, doncs simplement són temes
que deixo i que ens inquieten. Simplement agrair una vegada
més la seva presència i sí m’agradaria una referència al pacte
per la salut, perquè des de fa un mes que hem començat
l’activitat parlamentària, he sentit moltes vegades el Partit
Popular parlar de consens, de la necessitat de consensuar temes
bàsics, i jo des d’aquí vull convidar el Partit Popular i el diputat
de Formentera perquè es faci un esforç en aconseguir que
s’arribi a un pacte per la salut, que jo crec que és fonamental.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc també sumar-nos a
agrair aquest acte de cortesia parlamentària que és venir al
principi de la legislatura a explicar el programa de govern, jo
crec que són bones pràctiques que agraïm que es mantinguin i
que és bo que hi hagi aquesta primera impressió i amb una
amplitud, com ha fet el conseller, de donar-nos la primera
empenta del que fa comptes fer la conselleria.

Per part del nostre grup, és evident, el primer donar-li
suport, ens ha agradat l’exposició i les prioritats que s’han
establert. I creim que és una bona notícia aquest esforç
addicional que s’intentarà fer en aquests pressuposts, amb la
dificultat que sabem que hi ha financera, respecte de la despesa

sanitària a les Illes Balears. Tanmateix és evident que no em
queda més que el desagradable tràmit o com a mínim de
traslladar-li que hem trobat que aquest començament ha estat
molt desafortunat dins la conselleria pel tema de la selecció de
l’hospital de referència.

Vostè feia una referència als mèrits de la planificació, jo
crec que això és important, saber cap on es va, no anar
improvisant ubicacions, sinó fer una reflexió de conjunt i
global. I crec que en aquest sentit, el fet de tenir planificada una
infraestructura, un determinat lloc, és el que haurien d’haver
mantingut i dur-la a terme, tal i com estava previst d’antuvi. És
evident que avui només faré aquesta referència, perquè
d’entrada ens duria tot el debat i tampoc crec que avui no és el
dia per repetir aquest debat, senzillament crec que era
imprescindible traslladar-li el nostre disgust sobre el
manteniment, perquè trobam que tant la ubicació com
l’adjudicació varen representar un escàndol.

Però l’altre element de preocupació per part del nostre grup,
crec que compartit també per vostè, és també aquesta dificultat
financera general del país per afrontar els dèficits sanitaris que
tenim a les Illes Balears. Vostè ens apuntava un de conjuntura,
de conjuntura greu, que són aquests 250 milions de la
conselleria, ho trobam realment una xifra molt important, molt
mala de torejar; crec que té un veritable repte en aquest sentit
i creim que hi ha uns elements d’irresponsabilitat a l’hora
d’arribar a aquests punts. Vostè deia que no volia ser crític,
senzillament ho volia constatar, jo crec que em podria permetre
el fet de ser crític, com a mínim que no sorgeixin des de
números clars de la pressupostació sinó que resultin de sumes
que compareixen en el final d’una gestió.

Sí que he d’apuntar que una part d’aquest problema de
finançament, jo crec que és just reconèixer-ho, tant al Partit
Popular com a tots els gestors que tengui la sanitat al qual hi
sumaré vostè, és que hi ha un dèficit important de recursos
públics. En aquest moment realment la despesa sanitària a les
Illes Balears segueix sent molt baixa i amb aquest 10% jo dubt,
i ara quasi li deman, si creu que podrem arribar a la mitjana
espanyola respecte del nostre PIB. Jo no conec la despesa
global sanitària, d’entrada són unes dades que normalment no
es desglossen gaire per comunitats autònomes, però si als
25.000 milions d’euros de PIB de les Illes Balears li aplicam un
10%, un 9%, que són les economies occidentals pròsperes, les
del nostre referent, que dediquen en aquest moment a sanitat,
clar, ens surten 2.000, 2.500 milions d’euros anuals en sanitat,
els quals evidentment no hi són, això és evident que no hi són.
En sanitat pública i privada, però si també aquests països de
referència hi dediquen el 70, el 80, un percentatge enorme
d’aquesta despesa és pública, és evident que a aquests números
no hi arribam, i no hi arribam perquè no hi podem arribar;
vostè, aquest govern tampoc no hi podrà arribar, perquè
pràcticament se n’hauria de dur el gruix del pressupost de la
comunitat autònoma. Aquí hi ha el gran repte que a nivell de
govern voldríem que el constatàssim. És els nostres ciutadans
i són els serveis als nostres ciutadans, per exemple el de la
salut, els que pateixen aquest mal finançament estructural. I
aquí sí que hi ha aquest compromís que hem d’assumir entre
tots, perquè si no, realment, arribar a aquests percentatges de
PIB, que per a nosaltres resulten absolutament referencials i
irrenunciables, seran realment difícils de dur a terme.
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És així com podrem afrontar un pla sociosanitari amb
condicions; clar, el retard de tres anys per ventura també era
per guanyar temps perquè no hi havia doblers per dur-lo a
terme, a un li queda sempre aquesta sospita com a mínim, no?
Que hi pot haver un element d’incompetència, però per ventura
també hi ha un element de dificultat financera. No hi ha dubte
que els 700 milions que acaba costant aquest hospital de
referència, amb el sistema que s’ha ideat, també tendran un pes
dins el conjunt, dins el global quan es tengui en compte el final
de tot el procés.

Bé, algunes referències molt puntuals al que vostè ha dit,
perquè, en general, ja dic que les prioritats és donar-los suport
i procurar que se’n surti amb tots els reptes que té establerts,
perquè realment són molt importants. Només una referència a
la politització dels càrrecs públics; jo crec que la diferència
entre els professionals i els polítics com a mínim s’ha de marcar
amb el sistema de selecció. Hi ha una cosa, ens pareix molt bé
que hi hagi una amplíssima escala professional, per ventura és
ver que a determinats indrets de l’administració l’escala política
ha baixat massa avall del que importaria, per ventura és una
reflexió que s’ha de fer, però, en tot cas, després el sistema
d’accés sí que ha de ser propi de funcionaris i professionals de
carrera i no propi de selecció política, perquè si no aquí hi ha
un xoc de filosofies que no s’acaba d’entendre. Perquè si el que
feim és elegir políticament per a càrrecs professionals, doncs
també aquí hi ha una cosa que no acaba de funcionar i crec que
és el moment de transició que vostè es pot trobar. Perquè
aleshores si el vol vestir amb la línia que vostè apuntava,
convindria que quedés aclarit que el sistema és curricular, que
el sistema és de carrera i no d’altra fórmula perquè si no
sempre hi haurà aquesta dificultat d’entendre-ho.

El tema de salut mental, només una pregunta gairebé, o una
reflexió, amb motiu d’un tema que s’ha produït amb la
Fundació del Garrover, de veure si tot aquest tipus de
fundacions -perquè ho tengui present, no sé si ara avui podrà
contar cap precisió-, però hi ha una gent que funciona tant en
sociosanitari com en molts de sentits, en aquest cas, en salut
mental, de crear uns determinats espais que ajuden molt a la
incorporació d’aquesta gent o dels malalts i del pacient de llarg
recorregut a una vida normal, i creim que a aquest se li ha de
donar suport. Aquesta és una que hi ha hagut, no sé com s’ha
acabat resolent, però ens agradaria que s’hi fes una reflexió,
més que donar-li una resposta volia apuntar-ho com a una
possibilitat.

Per altra banda, també animar-lo a fer aquesta feina de
consens, de mirar de pactar; és incomprensible que en matèria
de salut hi hagi hagut d’haver les polèmiques hem hagut de
viure aquests darrers temps, perquè tots volem el millor de la
salut. En sociosanitari i en salut tots feim comptes i volem,
tanmateix aspiram, un dia beneficiar-nos que el sistema
funcioni, per tant és intelAligent per part de tots, a més de
solidari, que estigui ben dotat. I per tant crec que si les fites les
aclarim entre tots parlant, segur que hem de poder fer el camí
plegats i no dividir la societat per decisions que tothom,
finalment, haurien d’aplaudir.

Per tant animar-lo en aquesta línia que vostè ha apuntat.
Evidentment, he d’acabar reconeixent que ens sentim dolguts
i frustrats per la decisió presa pel tema de Son Espases, però és

un tema important en el qual hi havia compromisos previs
adquirits, però, dit això, ja dic, confiar que tengui el màxim
d’èxits en la resta de temes que avanci. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per un temps de deu minuts, té
la paraula el Sr. Gascón, portaveu del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Presidenta. Agrair al Sr. Thomàs la seva presència
aquí així com als alts càrrecs que l’acompanyen.

Bé, Sr. Thomàs, vostè ha començat parlant d’una cosa que
és la més important: la millora de l’estat de la salut dels
ciutadans. És evident que per açò és vostè aquí, per açò existeix
aquesta conselleria i per a això fan feina vostè i tota la gent que
fa feina a la sanitat, el que passa és que per millorar l’estat de
salut hem de desenvolupar, com ha dit vostè, la Llei de salut, la
qual no està desenvolupada; hem de tenir un nou pla de salut i
posar-lo en marxa, i hem de tenir, com no, una enquesta de
salut, ja que l’anterior es va fer fa molts anys i record que,
després de moltes pressions del nostre grup i de moltes esmenes
als pressuposts d’aquesta comunitat autònoma.

Ens trobem, com ha dit vostè, amb una competència que fa
molt poc que la tenim; també és cert que hi ha hagut molts pocs
avanços en aquesta competència, perquè, com hem dit al
principi, no sé ..., bé, ja m’entén el que vull dir, no em sortirà,
però el que és evident és que hi ha d’haver, hi ha de tenir, i
vostè ha mostrat crec jo, un esforç de planificació i un esforç de
desenvolupament normatiu que, com ha dit vostè, ha de ser
feina de tots.

Ens ha deixat preocupats, extremadament preocupats, això
de què té factures dins un calaix de 150 milions d’euros i que
hi haurà una desviació de 100 més, nosaltres anam de
preocupació en preocupació. L’anterior legislatura ens vam
despertar quan ens van dir que hi havia 150 milions d’euros de
dèficit, que sembla ser, dic sembla ser perquè nosaltres l’hem
demanada tres vegades i no la vam tenir mai, una auditoria
fantasma que deia que hi havia 150 milions d’euros -insisteix,
probablement hi eren, però nosaltres la vàrem demanar tres
vegades i no la vam tenir mai-, però 250 milions d’euros és un
dèficit importantíssim; que, tal vegada si els 100 i busques de
milions de la Conferència de Presidents haguessin anat a parar
aquí i no, com va dir el conseller d’Hisenda en el seu moment,
que no tenien per què anar a sanitat sinó que podrien anar a
altres conselleries perquè a sanitat ja li havien avançat els
doblers, llavors probablement hi hauria almenys 100 milions de
dèficit.

Estam un pèl retardats amb el Pla sociosanitari, dic un pèl
retardat per no dir qualque cosa més.

No tenim gaire llits de mitja estada. I la medicina primària
no direm que ha fet fallida però sí que és cert que ha estat la
pubilla abandonada.
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Estam d’acord que s’ha de fer una diferenciació important,
i ja és hora, i això no és que abans sigui responsabilitat dels que
hi ha hagut ni dels que hi són ara, responsabilitat de tots, hem
de diferenciar la política i la gestió, tots i tots els partits
polítics, perquè si no l’únic que s’aconsegueix, en els hospitals,
en els centres de salut, és un trasbalsament cada vegada que
canvia el govern, els canvis aquests que són de vegades
polítics.

Estem d’acord, en definitiva, amb els eixos que vostè ha dit
de l’augment de finançament del 10%; amb les accions
legislatives, amb la planificació, etcètera, del que ha dit.

Hi ha un retard en les infraestructures, voldríem saber, quan
vostè ha dit les millores a la residència de Ca’n Misses, quan
considera vostè que poden estar, estam molt escalivats, fa molt
temps que sentim parlar de les millores de Ca’n Misses, dels
quiròfans i d’altres coses que després mai no han acabat de ser.

Sobre les modificacions del nou Son Espases, bé, vostè sap
la nostra opinió sobre Son Espases i al final el que ha passat, jo
no entraré a discutir-ho, ja el Sr. Alorda ha entrat en aquest
tema.

Sobre els nous centres de salut que vostè ha anomenat, vull
creure que aquesta vegada sí que es posaran en marxa.
Nosaltres hem sentit moltes vegades, aquí, en els pressuposts,
des de Pere Garau endavant, Aragó i tot això que cada any surt
en els pressuposts i cada any tornen sortir, per tant és que no es
fan. Aleshores, confiam que aquesta vegada sí, nosaltres
l’encoratgem que ho faci.

Bé, el que passa és que també hi ha algunes coses amb les
quals nosaltres estam ben preocupats, perquè, com vostè sap jo,
a part de fer política, em dedico a la medicina i intent no ser
endogàmic, per tant intent parlar amb la gent de fora, amb els
metges, amb els professionals, cosa que he fet avui matí amb
diversos professionals de la medicina i amb diverses
professionals de l’infermeria, quan he dit que avui tindríem
aquesta compareixença. Bé, quan he dit: hi ha qualque cosa que
hauríem de dir? La contesta d’una infermera ha estat, i l’he
apuntada, la història clínica es inventada por unos sanitarios
intransigentes, la història clínica electrònica que vostès han
trobat aquí, aquí i a Inca, jo no sé si a altres llocs, però vostè
sap, el Sr. Pomar sap, perquè jo ho he comentat, que la història
clínica així com està en aquest moment s’ha de millorar per
força perquè no funciona com ha de funcionar. Entenc que hi
ha gent que no hi està d’acord, però els sanitaris pensen això i
jo ho manifesto aquí, perquè jo en participo d’aquest malestar.
Pensi que si..., i no val dir que això anirà millorant sense fer
res; s’ha de fer alguna cosa, s’ha de fer alguna cosa i jo desitjo
que a Son Dureta no es posin els mateixos programes que s’han
posat, perquè llavors ja serà dantesc; quan es visitaven 10
malalts, amb el temps que abans se’n visitaven 10 ara se’n
visiten 5, i això no millorarà, Sr. Conseller, no millorarà.

Estem contents de sentir aquestes noves prestacions quan ha
parlat de serveis als ciutadans, noves prestacions, una d’elles
aquesta del virus del papilAloma humà. El que pensam, com
vostè ha dit, és que allò important també és, a part d’això, que
ha tingut molta polèmica i és polèmic, el potenciar la prevenció
de les malalties, (...) en aquest cas del càncer del cèrvix, del

càncer de mama, del càncer de còlon, tampoc no estem tan
avançats i en un moment donat probablement ens haurem de
centrar a parlar de la prevenció del càncer de pulmó o detecció
precoç del càncer de pulmó i del càncer de pròstata. Però bé,
són noves prestacions que s’han d’anar posant en marxa. Confii
que aquesta vegada, com que hem d’intentar rompre aquesta
crispació que durant diversos anys ha existit amb el Consejo
Interterritorial, que veig que ja aquesta vegada amb el virus del
papilAloma humà aconseguim que donem suport totes les
comunitats autònomes, facem la mateixa política, la qual cosa
jo penso que és bastant important.

Ens ha parlat també de noves prestacions de la píndola del
dia després, que jo m’atreviria a corregir-lo i dir-li que no és
una nova prestació, que és una represa d’una prestació que va
ser segrestada en el seu moment, quan el 50% de dones, perdó,
quan hi ha en aquestes illes..., el nombre d’embarassos no
desitjats és dels més alts de l’Estat. Ha parlat també del
tractament de la disfunció erèctil; li vull recordar que així com
la píndola es va treure el tractament de la disfunció erèctil no
s’ha tret mai des que es va posar, quan el va posar el pacte, el
que passa és que s’ha dit que no es feia però és fals: als
hospitals s’ha continuat donat la píndola de la disfunció erèctil
i li ho dic com a uròleg que sóc.

Estic d’acord amb el que ha dit sobre l’impuls de la
coordinació de les drogues. Sobre la prestació farmacèutica
m’he quedat amb això de les residències de Menorca, crec que
és molt important. Nosaltres, com vostè sap, tenim presentada
una proposició no de llei sobre aquest assumpte, proposició que
és calcada d’una que vam presentar fa tres anys i se’ns va
denegar, però ara aconseguirem que Menorca tengui el que ja
tenen a Eivissa en aquest moment i a Mallorca.

Respecte a la formació professional, bé, sí que falten
metges, sí que probablement, si hi ha més residents, hi haurà
més metges, però jo no sé si la manera de fer quedar els
professionals, i parlo de metges com parlo d’ATS,
professionals sanitaris, no sé..., jo no conec la manera de
motivar que quedin els professionals aquí. Els professionals
sanitaris, quan els crides i intentes buscar un professional de la
península, difícilment vénen aquí però pel nivell de vida, del
cost que tenim en aquestes illes, del cost del que val un lloguer
d’una casa, etc., etc. Per tant sí que si els residents es formen
aquí és més fàcil que quedin aquí, però els residents s’han de
formar amb garanties de qualitat i això és molt important, igual
que és molt important asseure’s bé a valorar la necessitat o no
de la facultat, que vostè considera que sí i jo ho puc considerar
també en un moment donat, però crec que s’ha de valorar bé.

Respecte d’un comentari que ha fet sobre l’oferta pública
d’ocupació és un altre tema de què hem parlat avui matí, i el
que voldrien saber les persones que m’interpelAlaven a mi en
aquell moment és si l’oferta pública d’ocupació serà per als
interins o serà general. L’opinió és que hauria de ser general
perquè necessitem un poquet d’aire fresc, també, que ens
vengui i gent que pugui tenir una plaça que vengui de fora.
Hem fet una OPE interna, que va fer l’INSALUD en el seu
moment, la qual cosa està bé, es van consolidar places, però no
podem fer sempre OPE internes, vull dir que hem d’obrir les
finestres i veure si ens ve gent que ens ensenya també altres
coses.
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Respecte als models de gestió només vull dir que estem
d’acord amb els models de gestió existents en la mesura que el
nostre partit defensa, alguns d’ells i uns altres no, i que vostè
coneix completament i per tant estarà d’acord amb nosaltres.

Per acabar el continuum assistencial. El continuum
assistencial és la fita a aconseguir sempre. Jo m’he arribat a
plantejar que probablement és molt difícil d’aconseguir, però
hem d’anar cap a allà. El, entre cometes, calvari que passen els
malalts que han d’anar al metge, i l’altre dia estava llegint jo un
article de los pacientes o parientes, i deia que a uns hospitals
d’Andalusia han tractat els malalts, els pacients, han fet un
servei d’acció ràpida, i deia: “Tratan los pacientes como
parientes”, és a dir, que s’eviten molts de passos, perquè si jo
duc un familiar meu a l’hospital de la mà evito molt de
paperam i molta cosa, i això és el que deia en aquest servei
andalús, que és un treball molt interessant sobre aquest tema,
per intentar que sí hi hagi un continuum assistencial que
realment no existeix en aquest moment.

Bé, jo per acabar li he de dir que estem d’acord
pràcticament en tot el que ha dit en aquesta exposició, que ha
estat realment molt àmplia, però he de dir que crec que ha estat
fàcil d’entendre, cosa difícil normalment en aquest parlament,
perquè a vegades parlem d’una manera que el públic del carrer
no ho entendria, i jo crec que el que vostè ha exposat ha estat
llarg, emperò per a mi ha estat amè i fàcil d’entendre. El nostre
grup li vol manifestar el suport que li donam i que li donarem
suport en totes les polítiques que ha dit fins ara. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. La Sra. Castillo, pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, moltes gràcies per aquesta compareixença per tal
d’explicar les línies estratègiques de la seva conselleria i
d’aquesta legislatura, i també volem agrair la presència dels alts
càrrecs que l’acompanyen, perquè sabem que hi ha molta feina
i per tant venir aquí a escoltar i a sentir les propostes que es fan
des dels distints grups polítics crec que és enriquidor, però en
qualsevol cas també és una ocupació de temps i per experiència
sé que, bé, s’arriba a fer una mica costa per amunt, i per tant sí
que els vull agrair que s’hagin acostat fins aquí per escoltar una
situació, quina és la situació real de la sanitat a les Illes Balears.

Jo vull començar aquesta compareixença o aquesta rèplica
a la seva compareixença anunciant-li, com li he dit ja a nivell
personal altres vegades, que des del Grup Parlamentari Popular
en aquesta legislatura i des de l’oposició, que representam un
47,4% dels votants a les darreres eleccions autonòmiques a la
nostra comunitat autònoma, la nostra actitud, l’actitud del Grup
Parlamentari Popular serà contundent, serà vigilant que
l’exercici de les competències sanitàries sempre sigui en
benefici del ciutadà per aconseguir una major qualitat de vida
i una millor salut de tots els ciutadans, i també unes millors

condicions de feina per als professionals dels sectors sanitari.
Serà contundent, vigilant, però sobretot constructiva. 

Per això vull començar la meva intervenció des de la més
profunda convicció -i ho he manifestat en totes les ocasions que
he tengut i des de totes les responsabilitats que he tengut
polítiques en aquesta comunitat autònoma- des de la meva
profunda convicció que els ciutadans, quan ens escolten, quan
veuen del que debatem, quan ens veuen fer feina, el que volen
és que arribem a acords. Des del consens és des d’on hem de
fer feina per la salut dels ciutadans, perquè tota la resta el
ciutadà no ho entén; no entén que nosaltres discutim, igual que
estic convençuda que no ha entès el debat que hem tengut
respecte a la construcció de Son Espases sí, construcció de Son
Espases no, que per cert vull celebrar que hagin deixat de
parlar de Son Espases i ja comencin a parlar del nou hospital de
Son Dureta; deu ser un canvi de xip integral però en qualsevol
cas és positiu perquè vol dir que ja s’ho han cregut, que és
important dur endavant aquest hospital i que per tant sortirà
endavant. 

Però en qualsevol cas, repetesc, crec, estic convençuda que
els ciutadans el que volen és que tots els partits polítics ens
posem d’acord, perquè en definitiva el model sanitari que vostè
ha vengut a explicar avui aquí, les actuacions sanitàries que
vostè avui ens ha explicat, no difereixen molt de les que ha duit
endavant un govern del Partit Popular, ni molt menys, en la
seva essència són les mateixes; l’única diferència que hi pot
haver entre els distints partits polítics és la priorització. Vostès
des del Partit Socialista sempre han dit que s’estimen més
dedicar els pocs recursos -que s’han posat de manifest avui
aquí- econòmics que té la sanitat a Balears a pagar la píndola
del dia després, a finançar-la i, a més, a dispensar-la des de tots
els centres de salut, que ja en parlarem; a finançar la Viagra per
als discapacitats o a finançar les operacions de canvi de sexe a
les persones que ho vulgui o en les quals estigui indicat. Des
del Partit Popular, per exemple, hem pensat que això està bé
però que per nosaltres la prioritat estava o radicava més, per
exemple, en la lluita contra el càncer, una lluita decidida contra
el càncer des de la prevenció. En qualsevol cas crec que
arribam a les mateixes conclusions, volem el mateix, el que
passa és que prenem camins diferents per tal d’arribar al mateix
objectiu, i per això crec que es pot aconseguir.

Vostè deia que volia fer feina des del consens, i jo, de
veres, i des del Grup Parlamentari Popular tots els diputats del
Grup Parlamentari Popular faran feina per tal de poder arribar
a consensos importants en matèria de salut, i jo avui li oferesc,
formalment, perquè l’hi he ofert i l’hi vaig oferir en el traspàs
de poders i a nivell personal altres vegades, formalment, un
pacte per la salut de tots els ciutadans. Vostè em pot dir: “És el
mateix que he dit jo”. No, no és el mateix. Des del Grup
Parlamentari Popular s’ofereix un pacte des de la coherència.
Es va oferir des del govern quan governava el Partit Popular en
aquesta comunitat autònoma, i no va ser possible perquè
l’oposició llavors ens va demanar que canviàssim les nostres
prioritats i que incloguéssim com a noves prestacions
precisament aquestes que vostès ara han promès, i no podien
acceptar que qui governava establís les prioritats. En qualsevol
cas nosaltres no farem el mateix; això és un pacte de veres, un
pacte des de la coherència i des de la responsabilitat, i per tant
li dic sincerament, conseller, que des del Grup Parlamentari
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Popular ens tendrà devora per tal de poder dur endavant totes
aquestes qüestions que en definitiva, si es duen endavant,
milloraran la salut dels nostres ciutadans.

ColAlaborarem en matèries tan importants com les
infraestructures sanitàries, la reducció de les demores, que per
cert li he sentit parlar poc de la llista d’espera i de la reducció
de les demores, no sé si és perquè assumeix que hem
aconseguit bons objectius i creu que ja no s’hi ha de fer més
feina o perquè no és una de les seves prioritats, però en
qualsevol cas aquí també estarem al seu costat, en la
dinamització dels òrgans de participació, i en tot el que vostè
pensi que nosaltres li podem oferir. Ho hem fet en un cas
important com és l’hospital de Son Espases i ha sortit bé, en
tres anys tendrem aquest hospital. 

Des del Grup Parlamentari Popular només posam una
condició, i és que des del Govern hi hagi la mateixa voluntat de
colAlaboració i de participació, que es faci des de la informació
-per cert que a dia d’avui encara no he rebut cap resposta de...

(Tall de veu per mal funcionament del micròfon)

Bé, anava a fer un acudit però crec que no és oportú. En
qualsevol cas li repetesc que ens tendrà devora i només posam
una condició per poder assolir aquest gran...

(Nou tall de veu per la mateixa causa)

Ara? Ara, ara. Ara si no s’atura va bé. Bé, en qualsevol cas
no tenguin por, Sr. Conseller, que segurament jo no seré tan
dura com han estat altres intervinents, que formen part del
Govern però que en qualsevol cas li han posat, pels que
coneixem el funcionament de la conselleria, qüestions realment
importants damunt la taula i ja veurem a què responen.

Però, bé, en definitiva i per acabar, si em deixa el micròfon,
amb aquest voluntat de consens i de pacte li he de dir que
l’única condició que es posa per part del Partit Popular és que
es faci des de la voluntat de colAlaboració, des de la informació,
perquè li deia que no he rebut cap resposta de cap de les
preguntes i solAlicituds de documentació que he formulat fins al
dia d’avui, i ja duen cent dies en el govern, i també des de la
transparència. Perquè m’entengui: jo li donaré suport en la
construcció del nou hospital d’Eivissa, que per cert celebr que
hagin canviat d’opinió i en lloc d’advocar per la seva
ampliació, com feien, ara vagin cap al projecte que va oferir el
Partit Popular de fer un nou hospital a Eivissa i reconvertir en
sociosanitari l’actual; jo li donaré suport, tot i que hi ha dubtes
sobre on el situaran, de qui són propietat els terrenys i si això
pot generar especulació, però des del Partit Popular se li donarà
suport perquè creim que serà bo per a Eivissa.

Un altre exemple: si vostè té un positiu de cloramfenicol li
puc assegurar que no faré mai el que vostè va fer des de
l’oposició, mai no li diré que està posant en perill la salut dels
ciutadans. Estaré al seu costat i el Grup Parlamentari Popular
estarà al seu costat perquè en definitiva amb la salut no es pot
jugar, i allò que necessiten els ciutadans és no generar alarmes
innecessàries i per tant que entre tots, quan hi ha qualque
problema, el puguem solucionar i li donem tota la informació
necessària.

Però en definitiva també, conseller, li vull dir que, dit això,
que arribem a consens no significa que no estiguem vigilants
perquè totes les actuacions que es desenvolupin sempre es
duguin endavant des del punt de vista de la millora de la salut
i de l’interès general. 

I li donaré, si m’ho permet, i no és presumptuós, un consell:
no miri cap enrere, miri més cap endavant i deixi de mirar cap
enrere, o deixi de mirar tant cap enrere. Diu que no és per
criticar, que només és perquè es conegui, però ha dedicat el
50% de la seva intervenció a mirar cap enrere, i jo no picaré,
Sr. Conseller, perquè no és del passat, d’allò que hem de parlar,
és del futur. Si hem de parlar de passat probablement vostè no
hauria d’estar assegut on està, perquè ha dit moltes coses que
després s’ha hagut de retreure, i ha fet coses que resulta que
ara, idò bé, han canviat una mica, no?, i intenten sortir de
qualque manera. Per tant no mirem cap enrere, jo no ho faré,
vostè no ho faci. Mirem cap endavant, projectes de futur, que
jo crec que allò important.

Si es fixa jo no he duit cap carpeta més que aquesta, que
són papers per preparar la compareixença d’avui; no he duit ni
dades de llista d’espera, ni dades de noves prestacions, ni coses
que haguéssim fet..., no, perquè crec que al ciutadà no li
interessa el que ja està fet, ho té; òbviament hem de vigilar que
no vagin cap enrere i que si la llista d’espera en aquests
moments no està malament, es pot millorar però no està
malament, que diu el Ministeri de Sanitat que som els segons
de tota Espanya quant a esperes dels ciutadans per anar als
serveis sanitaris, idò vigilarem que sigui pitjor. Però en
qualsevol cas això ja està, i supòs i entenc -vostè és metge- que
ho continuarà fent. Per tant no caiguem en aquesta trampa, no
facem el que moltes persones o molts de polítics que no tenen
projectes de futur fan, que és sempre criticar l’oposició quan ha
gestionat. No, si realment volem arribar a consensos i volem un
pacte siguem coherents i facem feina des del projecte de futur
i de tot el que puguem millorar. 

Ara sí, també sense parlar del passat, perquè no hi entraré
ni li remarcaré que tot el que vostè ha dit té la base en projectes
que ja s’havien iniciat, perquè tanmateix això no serveix de res,
ara, sí que crec que mereix un comentari el tema econòmic de
la conselleria. Vostè diu, no sé si per casualitat dóna una xifra
idèntica a la que es va trobar un govern del Partit Popular quan
va arribar a la Conselleria de Salut després que vostè mateix fos
director general, fins i tot, de l’equip directiu: 150 milions
d’euros. 150 milions d’euros és el que es va trobar el govern
del Partit Popular el 2003 quan va accedir a la responsabilitat
de la Conselleria de Salut. Clar, jo no sé en què es basa, perquè
així com en el 2003 es va fer una auditoria, que el Sr. Gascón
diu que no la té però la vàrem entregar, potser a través de..., bé,
no puc referència, supòs que es queixa d’això, però en
qualsevol cas diré que es va presentar i que es va fer una
auditoria que es va fer seriosament. Avui no tenim dades per
saber en què es basen aquests 150 milions d’euros; potser són
els mateixos i en aquest cas m’està felicitant perquè almanco
hem aconseguit un empat, i hem gestionat, hem construït tres
hospitals, hem començar l’hospital de referència, hem introduït
noves prestacions, hem controlat la llista d’espera i a sobre ens
hem quedat igual i no hem generat més deute. Podríem
interpretar això, Sr. Conseller, i si no m’ho rectifiqui.
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O també diu que amb el tancament d’enguany arribarem als
240 milions de factures en els calaixos. Bé, des del mes de
juliol la responsabilitat és seva. És a dir, si vostè gestiona de tal
manera que en el mes de desembre, després de mig any de
gestió, vostè arriba a un dèficit de 240 milions no digui que és
culpa del Partit Popular; serà la meitat de culpa, però no tota la
culpa. Per tant siguem seriosos perquè li pot sortir malament
això de mirar cap enrere i no mirar sobretot de cara al futur.

També li diré que revisar tots els plans que es varen fer la
passada legislatura és un poc un error, més que res perquè els
plans es varen fer sempre, sempre, des dels criteris dels
professionals i dels tècnics, i per tant crec que si es revisen idò
potser es podrien canviar les edicions per parèixer que s’havia
fet alguna cosa, però en el fons serà el mateix, perquè sempre
es va assumir, a més com una premissa d’actuació, que allò que
s’havia de fer en salut mental, en l’àmbit sociosanitari, en sida,
en totes les qüestions, era el que deien els professionals, perquè
al final els governs passen però els problemes persisteixen, i
per tant sàpiga que sempre foren redactats des del punt de vista
dels tècnics.

Però concretem, perquè li he dit que volia parlar de futur...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, hauria d’anar acabant, per favor.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Ja he d’acabar? Idò em queda poc temps, però en qualsevol
cas concretarem les qüestions que entenc, o entenem des del
Grup Parlamentari Popular, que són les principals.

Finançament: volem saber com pensa millorar el
finançament, com?; mesures concretes, peticions concretes,
com ho pensa fer?. Quan posarà en marxa terminis?; pot anar
apuntant perquè són respostes i si avui no té temps admetré que
m’ho faci per escrit. Quan posarà la fisioteràpia a domicili?;
quan posarà en marxa la cita per internet?; quan crearà
l’Agència de salut pública?; quan crearà el laboratori de
referència?; i quan posarà en marxa la facultat de medicina?, i
si la rectora de la Universitat ha canviat el criteri, que deia que
no hi estava d’acord. 

Com pensa aconseguir que no hi hagi més de 48 hores en
l’atenció per part dels professionals d’atenció primària? Com
pensa -i això és molt important- solucionar el dèficit
d’especialistes a la nostra comunitat autònoma? I també com
pensa reduir els embarassos no desitjats, perquè si és a través
de la dispensació de la píndola creim que no anam bé; serà
crear dues llistes: un avortament serà a través de la píndola i
l’altre serà a través d’un altre procediment, però en
definitivament serà el mateix i no anirem a l’arrel del problema,
com diuen fins i tot les societats científiques. Com mantendrà
els nivells de llista d’espera?, perquè he sentit que un dels
membres del Govern no volia concertar amb la sanitat privada;
per tant entenc que deuen tenir qualque altra solució miraculosa
i per tant m’agradaria conèixer-la. 

I respecte als professionals, quan pensa treure l’OPE que
vàrem deixar preparada?; què pensa fer amb la carrera

professional?, si la pensa revisar o la deixarà tal com es va
acordar per unanimitat. Com pensa desenvolupar, també, el
desenvolupament professional per a les altres categories?, i què
pensa fer per prevenir les agressions als centres sanitaris? 

I acab, presidenta, tot d’una, perquè finalment
m’interessaria molt o ens interessaria molt saber, respecte a les
infraestructures, quines noves infraestructures, no aquelles que
ja estan en el Pla d’infraestructures, quines noves
infraestructures durà endavant? I respecte, òbviament, a Son
Espases tenim compareixença demanada i tendrem temps de
parlar; només dues coses: he sentit rumors o hi ha rumors que
l’empresa no vol complir el termini de tres anys d’execució, i
m’agradaria saber si això és cert i per tant quin termini
manegen per acabar aquest hospital. I després li he de dir
respecte de Son Espases, conseller, perquè no ho puc evitar, un
pacte d’estat no és un pacte de silenci, que desgraciadament per
a vostè és una taca en el seu inici de la Conselleria de Salut, és
una taca perquè el fa un conseller dèbil, un conseller dèbil...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, ha d’anar acabant.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

I acab amb una frase, Sra. Presidenta. No és una crítica,
conseller, simplement crec que té poca credibilitat i no sé per
què des del Grup Parlamentari Popular hem de creure que farà
tot el que ens ha dit quan el primer que ha fet en arribar al
Govern i a la Conselleria de Salut ha estat desfer tot el que
havia dit que faria quan arribàs a ocupar aquest càrrec.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té el torn per replicar els
grups parlamentaris en les seves preguntes i observacions.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Bé, intentaré respondre el màxim nombre de preguntes que
m’han estat formulades. Disculpin, perquè jo és la primera
vegada que venc a una compareixença i segurament em deixaré
més d’una cosa i ja me la reclamaran.

Veig que el Sr. Mayans no hi és. Bé, encara que no hi sigui
jo ja miraré de contestar-li les preguntes, però el que sí vull és
agrair-li en tarannà com ha fet les seves demandes, les seves
preguntes, i ja mirarem d’aclarir-les.

La Sra. Suárez ens ha plantejat diversos temes. Miraré...
Relacions amb la medicina privada; nosaltres tenim un marc
legal que fixa la Llei de salut, que marca la medicina privada
com a complementària de la pública, i diu que ha de ser
utilitzada quan sigui per al bé del conjunt de ciutadans, és a dir,
des d’una complementarietat i complint uns determinats
requisits de qualitat, etc., i això és el que nosaltres farem. 
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Vostè deia que no només s’ha de fer gestió clínica. Si em
permet nosaltres també hem dit que volem fer gestió clínica;
dins un servei de salut la gestió clínica, que és com treballen els
professionals, és molt important.

Diverses de les persones, dels diputats, han parlat de model
de finançament de futur. És veritat que hi ha element que és
necessari revisar, i vostè, que ve com a representant d’una illa
d’Eivissa, el fet insular és un fet molt important, com ho són les
qüestions de la incorporació de noves tecnologies, ja siguin de
diagnòstic o tractament, que són un element molt encaridor del
sistema sanitari. 

Ha parlat una mica de com seria el cronograma del nou
hospital d’Eivissa. Jo li puc comentar que el Pla funcional
s’iniciarà a final d’any; estam pendents dels terrenys i farem
l’adjudicació d’obra o a finals del 2008 o a principis del 2009,
i evidentment els terminis, els cronogrames que vagin després
d’això són els que ens puguin permetre el pla d’execució
d’obra. Si pogués estar enllestit abans de les properes eleccions
evidentment seria un motiu de festa, no per a nosaltres sinó per
als ciutadans d’Eivissa.

El tema de Sant Josep crec que està modificat com a zona
bàsica, però em permeti que no tenc la seguretat. Respecte al
cronograma del centre de salut de l’illa d’Eivissa esperam que
el primer trimestre del 2008 el centre de salut de Vila estigui
finalitzat; el de Sant Antoni pugui estar finalitzat cap al final
del 2008; i el de Sant Jordi crec que estarà finalitzat a mitjans
del 2008. El tema de Sant Josep em permetrà, però en aquests
moments no disposo d’informació. 

El tema de salut mental infantil i juvenil és una veritat. A mi
m’han traslladat personalment aquest problema i el que li puc
comentar és que estam avaluant les necessitats i la manera de
poder donar compliment. Respecte a l’UVI mòbil, al futur de
l’UVI mòbil, en aquests moments està en estudi l’ampliació de
l’UVI mòbil al poble de Sant Antoni.

Vostè ha parlat de pacte, han parlat de pacte tots, i jo crec
que el que falta és asseure’ns a la taula i anar per feina. I moltes
gràcies per les seves paraules.

El diputat Sr. Alorda ha comentat l’esforç, de manera
satisfactòria, l’esforç que farà aquest govern en tema de
pressupost. Ha comentat el nou hospital de Son Espases; tots
sabem que no hem arribat a tenir un punt d’enteniment però
vostè sap molt bé les raons que han duit el Govern a prendre
aquesta decisió.

Enllaçant amb el tema, que vostè també ha comentat bastant
el tema de futur de finançament, jo voldria aturar-me una mica.
Aquestes illes tenien i encara tenen un dèficit històric en
infraestructures sanitàries que en el moment en què es varen
rebre les transferències l’administració que hi havia i ho dic
perquè és la que hi havia a nivell autonòmic el Partit Popular i
a nivell estatal el Govern del Partit Popular, uns certs
compromisos que hi havia, palAliar aquest dèficit
d’infraestructures, no varen ser tenguts en compte. És veritat
que varen pujar, crec recordar, entre 15 o 20.000 milions de
pessetes el pressupost per a sanitat, però ens vàrem quedar
curts en aquest tema.

Jo he llegit la compareixença que va fer la Sra. Castillo
l’any 2003 en aquesta mateixa sala. Ella va dir que el
finançament era correcte en aquell moment, jo això, em
permetran, mai ho he dit i ho mantenc a més. Hi ha problemes
de finançament, entre altres coses per una cosa molt simple i és
que la llei que es va fer l’any 2001, és veritat que es va fer amb
un consens de forces polítiques, es va fer tenint en compte una
cosa tan bàsica a l’hora de prestar serveis que és la població de
l’any 99. Nosaltres quan ja vàrem rebre les transferències l’1 de
gener del 2002, crec recordar que ja teníem un augment d’entre
un 12 i 15% més de població. Això és una variable molt
important. 

Nosaltres vàrem haver de començar a caminar amb aquell
finançament, però si assumim que tenim reptes de futur en
temes de finançament sanitari, com a mínim jo crec que hem de
posar un element nou, crec que era a finals del 2004 o a
principis del 2005 i és que el President del Govern d’Espanya
va decidir crear un fòrum, la Conferència de Presidents que un
dels temes fonamentals que es va tractar és el tema del
finançament sanitari. Això ja implicava per una banda que hi
havia un reconeixement d’un problema de finançament sanitari.
Després aquesta Conferència de Presidents, probablement va
donar una ajuda, insuficient, però va donar una ajuda i va
reconèixer varies coses. 

Per primera vegada es va reconèixer la població del 2004,
per aquí varen arribar 11 milions d’euros. Es va reconèixer per
primera vegada la insularitat, per aquí varen arribar 26 milions.
Es va reconèixer l’atenció a estrangers, etcètera. Dic això
perquè com a mínim el Govern d’Espanya va ser sensible en
aquell moment que hi havia problemes de finançament i per
tant, va atendre aquesta reclamació d’una manera parcial. És
veritat que arrel de la Conferència de Presidents es varen posar
en funcionament un grup d’anàlisi de despesa, fa pocs dies ha
tret la seva publicació i que ha de servir, entre altres coses, per
treballar en un escenari de futur de finançament. 

Se parla moltes vegades de població, població menor de 14
anys, població major de 65 anys, segons quines comunitats
autònomes parlen de dispersió geogràfica, nosaltres parlam
d’insularitat. Però també em permetran des d’aquesta tribuna
comentar una cosa que segur que la Sra. Castillo també
comparteix, des del món de l’administració dels serveis de salut
ens preocupa i que difícilment de vegades ho visualitza
Hisenda, el tema de la incorporació de noves tecnologies,
diagnòstiques, terapèutiques, o de nous tractaments. Això és
una variable que tal vegada estarà en un 10% del pressupost de
salut en una comunitat autònoma i que és una variable de
vegades difícil de preveure.

Vostè ha parlat també de política i gestió, com separar-ho.
Jo crec que bàsicament estam d’acord, jo crec que les meves
paraules són clares, hi ha d’haver un nivell de responsabilitat
política, però després hi ha d’haver un nivell, jo m’atreviria a
dir, per sota dels directors generals i dins el camp del servei de
salut fins i tot més amunt i el tema de la gestió ha d’estar per
damunt del tema polític. Evidentment són càrrecs de
responsabilitat i aquestes persones des de la seva
professionalitat ja tendran un compromís polític amb
l’administració que li dóna confiança.
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El tema de salut mental que vostè parlava. Nosaltres també
hem dit que consideràvem que dins el món de la salut mental,
aquestes associacions són molt importants perquè entre altres
coses han de servir per una cosa molt important i és la
integració social i laboral de les persones amb problemes de
salut mental. Per això aquestes entitats són molt importants,
podem entendre una persona amb problema de pedres al ronyó,
però segur que quan parlam d’una persona amb problemes de
salut mental està associat amb la seva família. Li puc dir que ja
s’han reunit aquestes entitats amb Gabriel Fortuny, gerent de
Gesma i estam cercant solucions. 

Tampoc no vull acabar sense donar-li les gràcies per les
seves paraules.

Amb el Sr. Gascón evidentment compartim moltes de les
paraules que ell ha expressat. És veritat que ell ha parlat de
moltes coses, en moltes hi coincidim plenament. Per exemple
ha parlat de finançament, ha parlat de mancances en temes
sociosanitaris, de la situació d’atenció primària, ofertes de
millores a Can Misses, cronograma, crec que ja hem contestat.
Hem parlat també, ja vàrem tenir oportunitat a la sessió del
Parlament, de parlar del nou centre de salut de la ciutat de Maó,
a l’edifici annex a Monte Toro.

Ell ha parlat d’un tema, posat en boca d’una infermera i són
els sistemes d’informació, la històrica clínica electrònica. És
veritat que està inventada moltes vegades per persones que no
la utilitzen, que no la treballen. Jo només m’atreviria a dir que
jo també l’he patida. Crec que és un instrument que tots els
professionals ens hem d’anar acostumant, no és fàcil.
Evidentment a mi com a conseller em preocupa i força, temes
com pèrdues d’informació, qualitat d’informació que es perd a
la històrica clínica informatitzada respecte el paper i vostè
segur que ho manté. 

Després jo crec que hi ha temes que són preocupants. Si ha
de ser un instrument de gestió, al final ens ha de servir no
només perquè els gestors tenguin informació, sinó perquè
nosaltres puguem saber quin tipus de malalts tenim, com els
tractam i sobretot, quins resultats de salut obtenim amb la
nostra feina. Estam treballant també en aspectes que són molt
importants de seguretat en la històrica clínica informàtica. Això
és molt important, allò que són àmbits de confidencialitat,
d’administrar amb cura aquest nivell d’informació que és
sensible per als nostres ciutadans.

Vostè ha parlat d’aspectes de prevenció, ha parlat de la
vacuna del papiloma humà i com vostè molt bé ha dit, és una
mesura més, però el que s’ha de tenir molt clar és que no és la
solució per prevenir el càncer de cèrvix. A un càncer, en
general, donarem passes amb prevenció, especialment en
assegurar circuits per arribar a diagnòstics ràpids una vegada
que hi ha una sospita clínica.

Nosaltres volem fer del tema de la píndola del dia després,
o del tractament de la disfunció erèctil, que siguin coses
normals. Són tractaments que estan a l’abast dels professionals
davant determinades situacions clíniques. I són els
professionals els que han de decidir quan han de ser utilitzats,
amb quines persones i amb quines situacions. No han de ficar
elements que no tenguin res a veure amb una utilització des

d’un punt de vista sanitari. Si vostè recordava que el tractament
de la disfunció erèctil s’ha continuat fent des dels hospitals i li
puc assegurar que hi ha ciutadans que han vistes frustrades
aquests expectatives perquè han anat a altres parts del sistema
sanitari. I li puc assegurar que moltes entitats que acullen
persones que estan directament afectades per problemes de
salut, no per qüestió biològica, sobre aquest tema és una
reivindicació que fa molts d’anys que hem tengut d’aquesta
taula i l’hem traslladat, no a mi, sinó a altres responsables de la
conselleria.

És veritat que nosaltres pensam que Menorca es mereix el
mateix tracte en temes de dispensació de fàrmacs a residències,
per això ja hem parlat amb el conseller insular. Vostè, com
altres persones, han posat el tema de recursos humans damunt
la taula. Vostè sap, primer que és un tema molt complex.
Segon, és un problema que no és específic de la nostra
comunitat autònoma, sinó que és un problema del conjunt de
comunitats autònomes. No entraré a fer un diagnòstic de per
què s’ha produït això, les persones que treballam en el món de
la salut sabem què ha passat els darrers 15 anys en temes de
recursos humans. La realitat és que nosaltres tenim un
problema, també el té Catalunya, Madrid i el conjunt de
comunitats autònomes. I és veritat que seria bo que des del
conjunt del sistema nacional de salut abordéssim conjuntament
aquest tema. Nosaltres estam preocupats perquè ens agradi o
no, ens hem trobat una situació determinada també en recursos
humans, però el que volem és treballar amb tots els agents que
estan fent feina, des dels treballadors, professionals sanitaris
que ja hi treballen, hi pot haver fórmules organitzatives que ens
poden, com a mínim, suavitzar aquest tema. I evidentment
haurem d’intentar fidelitzar molts de treballadors que en
aquests moments tenim.

El tema de la facultat de medicina és un tema que ja he dit
que hi tenim una voluntat, però també he dit que hem de posar
damunt la taula un conjunt d’entitats que tenen molt a dir, des
de la Universitat, però nosaltres també ho volem traslladar
també al conjunt de la societat.

Ha parlat vostè de l’OPE. Nosaltres en principi som
partidaris d’una OPE general, no d’una OPE extraordinària per
a interins. Però evidentment és un tema que hi estam treballant
amb els sindicats i és un tema que no es resoldrà en un curt
termini de temps. És un tema que necessita primer fer tot un
seguit de passes perquè això pugui ser una realitat.

El continuum assistencial és difícil, és molt important. No
podem renunciar a solucionar aquest tema, entre altres coses
perquè els ciutadans, com vostè molt bé ha dit, són els que ho
pateixen i els que ho demanen. Per tant, no tenim més remei
que intentar solucionar-ho.

Vostè també ha dit que la intervenció havia estat llarga,
però molt fàcil d’entendre. Per tant, jo estic content que sigui
fàcil d’entendre, esper que el conjunt de persones que estan a
la sala ho hagin pogut entendre. Moltes gràcies.

En relació als temes que comentat la diputada Sra. Castillo.
Jo per començar vull agrair el tarannà que vostè ha utilitzat en
la seva intervenció. Nosaltres estam molt contents que des del
Partit Popular tenguin el mateix objectiu que nosaltres, no pot



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 3 / 17 d'octubre del 2007 31

 

ser altre que millorar l’estat de salut del conjunt de ciutadans.
Nosaltres estam molt contents que vostès tenguin voluntat
d’arribar a pactes i acords. No vull mirar al passat, la meva
intervenció no ha estat així, sé què va passar l’anterior
legislatura. Però evidentment nosaltres volem fer un pacte per
arribar a acords, en allò que consideram que són elements
bàsics ara i en el futur del sistema de salut de la nostra
comunitat autònoma. Per tant, allà ens trobarem, ens asseurem
i a veure si entre tots, no només els partits polítics sinó també
els agents socials, ens ajuden i ens faciliten que arribem a un
pacte bàsic en temes de salut. I evidentment, com vostè deia, un
pacte de coherència i mirant cap endavant i no cap enrera.

Ha parlat de moltes altres coses, abans d’entrar en qüestió
de detalls, vostè diu que no hem contestat a preguntes i
informacions que va signar. Jo sé que he signat un caramull de
peticions i si no li ha arribat ja li arribarà.

Tema d’infraestructures. Nosaltres hem trobat un Pla
d’infraestructures, ja li he dit, moltes de les coses que estaven
previstes nosaltres les mantendrem, com no pot ser d’altra
manera. Determinades infraestructures tal vegada modificarem
la priorització que hi ha hagut. Hi ha hagut un fet recent, el
Centre de Salut de Pere Garau allà on nosaltres hem pres
determinades iniciatives, no hem aturat les obres, la vàrem
trobar aturada pendent de prendre una decisió, l’hem estudiada,
l’hem assumida i hem tirat cap endavant.

Ha parlat, entre altres coses, de les garanties de demora.
Nosaltres continuarem fent feina, vàrem ser nosaltres
precisament que vàrem posar a la Llei de Salut això com un
dret dels ciutadans. I qualcú va dir que ho fèiem perquè
gestionàvem malament. Això ha quedat consagrat a la nostra
llei com un dret dels ciutadans i per tant, nosaltres estam
contents que hi hagi un decret de garantia de demora. Nosaltres
el que volem fer és posar l’accent en coses que pensam que en
aquests moments no estan suficientment recollides en aquest
decret de garanties, com poden ser prioritzar per a
determinades patologies, establir o valorar dins uns determinats
circuits diagnòstics ràpids per a determinades malalties
importants. I per dir-ho d’una forma molt breu, el que volem és
que això sigui un instrument de garantia dels ciutadans. Volem
treballar en priorització i en millores qualitatives, en funció de
la patologia i el que nosaltres considerem com a interès dels
ciutadans.

Respecte l’Hospital d’Eivissa. Jo m’atreviria a recordar que
el nou Hospital d’Eivissa no és el seu projecte, serà el nostre
projecte, estam fent coses en aquest aspecte. I evidentment, el
tema dels solars, etcètera, depèn d’altres institucions i no de
l’ib-salut. Per tant, nosaltres ja ens hem reunit en dues ocasions
amb el consell i l’ajuntament, tenim un cronograma, estam fent
l’estudi de necessitats per al futur, farem el pla funcional i
esperem que els ciutadans d’Eivissa en el menor temps possible
tenguin aquesta nova infraestructura hospitalària.

Ha parlat de temes de seguretat alimentària. Jo no vull mirar
cap enrera, vull mirar cap endavant. Però també li vull recordar
que quan tenim un problema hem de mirar l’arrel del problema
i nosaltres pensam que les coses es podien haver fet de forma
millor. Però el que és molt important a una comunitat autònoma
com la nostra, una comunitat de serveis, milions de turistes, és

que els temes de seguretat alimentària puguin estar el millor
possible. I aquí hem de fer un esforç entre Govern, altres
institucions i tot el que són agents socials, especialment del
tema de restauració.

Jo supòs que determinades xifres, determinades frases no li
han agradat, no m’estranya. Jo vull mirar cap al futur. Però a mi
m’han ensenyat des de petit que per mirar al futur i poder
pensar cap al futur, el primer que hem de saber és d’on venim.
Segon, hem de saber on estam. I tercer, saber cap on volem
anar. Nosaltres l’únic que hem fet és intentar saber quan hem
arribat què ens hem trobat, res més. Ja li he dit abans, m’he
llegit la seva compareixença del mes de setembre del 2003 i el
que li puc dir és que el document oficial del Parlament no parla
d’una situació igual, 2003 que 2007. Les xifres que posa el
Diari de Sessions no parla de les mateixes xifres, parla de
xifres diferents. I aquelles xifres de l’any 2003 eren més
favorable a vostè que no a nosaltres. Simplement ho dic perquè
nosaltres hem fet una cosa i que dins la medicina se’n diu
diagnòstic. Hem diagnosticat i en funció d’això mirarem cap
endavant. No vull mirar cap enrera, però hi ha un exercici de
responsabilitat del conseller i del seu equip i és saber com hem
trobat ca nostra, o allò que ens correspon administrar. Entre
altres coses si a nosaltres els serveis econòmics ens diuen que
bàsicament són els mateixos que vostè tenia, que hi ha factures
sense pagar de 150 milions d’euros, jo m’ho crec, però el meu
escenari és que ho hem de pagar, hem de pagar a proveïdors
que s’estan queixant que tarden molt de temps en pagar-ho. De
totes maneres ho prengui com un diagnòstic de situació, jo
tampoc som home de xifres, faig cas d’allò que em diuen, però
evidentment dins les nostres negociacions de pressuposts amb
el conseller d’Hisenda, les nostres accions futures tenim
aquestes dades.

Després vostè ha fet moltes preguntes, algunes molt
concretes. Jo n’hi puc contestar algunes, però evidentment n’hi
ha moltes que, perdoni'm, nosaltres tenim 4 anys per
desenvolupar molts d’aquests objectius. Alguns seran prioritat
per a l’any que ve i alguns seran prioritat més endavant. Ha
parlat de fisioteràpia, de l’Agència de salut pública. Vostè sap
que ni la creació de l’agència, ni la creació d’una Llei de salut
pública no es fa en 4 dies. El tema de la facultat de medicina ja
li ho he comentat. El tema d’atenció primària, especialistes ja
ho he comentat. La nostra voluntat és intentar posar a tots els
agents socials per intentar a augmentar aquests recursos.
Podríem parlar dels recursos que s’han posat a primària aquests
darrers 4 anys, però nosaltres hem de continuar fent la feina. I
haurem d’arribar a acords amb els professionals que en aquests
moments estan fent feina, sense la seva ajuda, comprensió i
motivació, segur que l’escenari de futur no serà fàcil. Vostè sap
que un metge en concret necessita en aquests moments un
mínim de 10 de formació per poder ser contractat. Això és un
escenari que ens obligarà a no poder improvisar, haurem de
cercar a altres bandes. Però també haurem de treballar molt
intensament en veure com fidelitzam els nostres professionals
perquè puguin tenir un plus de relació amb el Servei de Salut.

Ha parlat de l’OPE, ja ho he contestat. Ha parlat de llistes
d’espera, també he contestat. Ha parlat d’embarassos no
desitjats. Jo l’únic que pens fer i m’hagués agradat que vostè ho
hagués fet la passada legislatura és el que diu el Pla de salut
2003-2007, encara vigent, que té un capítol en part dedicat
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específicament a aquest tema i que vostè si l’ha mirat no li ha
fet cas. Jo si només fes el que deia el Pla de salut 2003-2007
sobre aquest tema ja em donaria per satisfet.

Ha parlat de carrera professional, carrera professional que
vostè va consensuar amb els agents sindicals. Però, perdoni'm,
nosaltres pensam que té elements de millora la carrera
professional com està contemplada en aquests moments. Sabem
que hi ha un ample nivell de professionals, com a mínim de
metges, que no estan del tot satisfets amb aquesta carrera
professional. Hi ha elements de millora i nosaltres volem que
es vinculin amb altres elements que ja hem comunicat en altres
ocasions.

Vostè parla de terminis de Son Espases. Jo ja sé que
persones del seu equip han intentat treure informació de
l’empresa. Nosaltres amb la relació professional que tenim amb
l’empresa ens han parlat d’uns terminis, nosaltres volem que es
compleixin. Això és el compromís, l’empresa té un contracte i
nosaltres el farem complir. No sé de quins terminis parla vostè,
sempre ens han parlat que l’hospital estaria dins el primer
semestre de l’any 2010.

Jo vull agrair-li novament el tarannà de la seva intervenció.
Jo crec que vostè durant aquests darrers 4 anys ha pogut
conèixer l’esforç que s’ha de fer per gestionar aquesta
conselleria, la Conselleria de Salut, sap els problemes que hi ha
a dins. Evidentment pot estar ben tranquilAla que jo i el meu
equip estarem contents que el conjunt de forces polítiques
representades en aquest Parlament ens puguin donar confiança,
ajuda, opinió, crítica constructiva i sempre que sigui possible
arribar a pactes i acords i quan no sigui possible no hi
arribarem. Permeti'm per acabar, vostè diu que feim el mateix,
que no hi ha diferències. Jo crec que sí hi ha diferències, les
coses es poden fer unes abans, unes altres després, cap un
conjunt de població, cap uns sectors i aquí hi ha la diferència.
Jo crec que la població visualitza que hi ha elements que són
diferents entre les propostes que fa el Partit Popular i les
propostes que vol defensar en aquest moment el partit que jo
represent.

De totes maneres, moltes gràcies, Sra. Castillo, per les seves
paraules. Com ja he dit abans, em tendrà a mi i al meu equip a
una taula per parlar, negociar i per arribar a acords en allò que
sigui possible. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Conseller. En torn de rèplica té la paraula
pel Grup Mixt la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Molt breument. En primer lloc disculpar el Sr. Mayans que
és el portaveu del Grup Mixt, m’ha dit que el disculpés per la
seva absència durant la seva contestació, per problema de vols,
és el problema de la insularitat i en el seu cas de la triple
insularitat. Les disculpes per avançat. També m’ha dit que li
comentés que estudiarà atentament el Diari de Sessions pels
temes que ha exposat i en properes comissions ja es discutiren.

Bé i per la meva part també molt breument, agrair les seves
respostes, a més en una exposició de caràcter general arribar a
concretar coses com les que li han demanat és d’agrair.
Simplement dir que, no ho havia dit en la meva primera
intervenció, ho dic ara simplement perquè quedi constància, la
nostra preocupació del tema de les targetes per metge, pensam
que a Eivissa seria quasi el segon assumpte prioritari després de
la construcció del nou hospital, potser en paralAlel, sempre hi ha
d’haver primer i segon. I encoratjar-lo a vostè i al seu equip per
treballar per la sanitat pública. I afegiria per la referència que
m’ha fet la Sra. Castillo i vostè ha contestat molt bé, nosaltres
no hem dit en cap moment que rebutjam la sanitat privada, però
ha de quedar reduïda al seu paper complementari i subsidiari
respecte la sanitat pública. En aquest sentit feim la nostra
intervenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:                  

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc tornar agrair la
coincidència amb el conseller i jo crec que en gran mesura de
la comissió, crec que el gran paradigma de la social democràcia
d’un estat de llibertats i de prestació de serveis i no de l’estat
mínim, crec que es va veient que com a paradigma existeix i
funciona amb èxit occident i crec que això és positiu i dóna peu
a fer grans coses de consens.

Crec que per ventura el plus, precisament ara, està allà on
te colAloques dins aquest ventall. Crec que nosaltres estam molt
baixos. Vostè ha apuntat..., comprenc perfectament l’inici, la
gènesi del moment en què arriben les competències, ja abans
les dugués l’Estat ja estàvem malament, quan arriben estan molt
malament, amb un dèficit molt important. Jo som un dels que
em vaig apuntar a demanar la dimissió de la seva predecessora
quan insistia en què estaven ben dotades, no podem tenir un
conseller de Salut que digui que està ben dotat, encara un
ponent de sanitat de l’oposició que defensa el seu Govern de
Madrid passi, però un titular acceptar i assumir que estaven ben
dotades..., evidentment hi ha hagut una transició durant un
seguit d’anys, però jo crec que era inacceptable,
incomprensible. Hem viscut durant uns anys dins un món
idílAlic, allà on tot funcionava dins la sanitat pública i tots
tocàvem aquest món més dur, una realitat més dura i és la que
vostè ens apunta, retards, massificació, una inestabilitat dins els
treballadors. Punts que a més un vol una certa fidelitat, com ara
el tema delicat de la pediatria, allà on hi ha unes rotacions i
unes situacions, no m’hi allargaré, però realment viure en
aquell món, el millor dels móns possibles, pareixia que teníem
la consellera Castillo-Panglós exercint..., jo la veritat crec que
és millor assumir la duresa.

Ara dit això, li demanaríem i és important, avui hem de
seguir xerrant de sanitat i dels reptes concrets de sanitat, però
ara el gran repte de sanitat és el del finançament. I no el del
finançament de la sanitat, del finançament del país, perquè si no
arriba un bon finançament aquest percentatge de PIB, per
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homologar-nos a nivell internacional amb els nostres referents,
no ho podrem fer. I mentre sigui la insularitat o els elements
que vostè apuntava com a millores, que jo també aplaudesc,
però veure que enguany, o el 2008, la Llei de finançament, la
llei Aznar, però que ha mantingut el Govern Zapatero, donarem
235 milions d’euros només per al fons de suficiència, perquè
estam sobrefinançats, perquè la nostra sanitat, la nostra
educació té més recursos dels que ha de menester i per tant torn
235 milions d’euros a l’Estat, és una bogeria.

Si no resolem això, aquest gran desengany del finançament
autonòmic, i aquí sí que li deman, per tant, com a membre del
Govern, no com a titular només, però com a titular d’una
competència tan sensible per al futur, per al benestar dels
nostres ciutadans, que hi posi molt de coratge, que assumeixi,
des del PSOE, aquesta gran responsabilitat que tenim, perquè
jo crec que és allà on tenim el tema cabdal.

I només acab amb una darrera precisió, el tema de consum
ha passat un poquet, és lògic amb l’abast de la seva conselleria,
però no hi ha dubte que tenint la competència exclusiva i amb
un plus de competència amb l’Estatut, tenint en compte que la
Constitució ni tan sols anomena el títol com a de l’Estat, sinó
senzillament bases i mai la paraula consum, crec que tenim una
responsabilitat també aquí addicional. Es cert que hi ha, i hi ha
d’haver uns grans paràmetres internacionals, evidentment per
la matèria mateixa i és lògic, però crec que també hauríem
d’assumir un plus dins les mesures d’allò que puguem de
regular i de vigilar en tota la matèria de consum, i sobretot en
els nous reptes que es produeixen per mor, precisament, de la
tecnologia i tecnologia aplicada ja a cada racó de la nostra vida.

Per últim, no li continuaré parlant de Son Espases, perquè
crec que, a més, el debat s’ha produït i a més hi haurà molts
més debats, però sí que el volia citar només per dir que si no en
parl més no és perquè no el trobi ja tan important; el trobam
molt important, un gran tema, evidentment supòs que per una
cosa o l’altra en seguirem parlant i, com a mínim, confiï que,
per honestedat, no canviïn el topònim de l’indret i no es torni
parlar de Son Dureta II, perquè Son Dureta és a una banda i
allà no hi ha cap Son Dureta, i crec que almenys per fidelitat
patrimonial a la nostra toponímia cadascú aguanti la bandera
del lloc on s’ha reconduït.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per un temps de cinc minuts, té la
paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, presidenta. Només una qüestió, no pensava ni
intervenir, és per una alAlusió de la Sra. Castillo la qual vull que
no quedi sense contestar en el Diari de Sessions. Jo no pens
parlar del passat, tampoc el passat, el passat és el passat, el
passat és la Sra. Castillo en aquest moment, ara el futur és una
altra cosa, doncs, parlem de futur; però s’ha dit una cosa, s’ha
dit que els socialistes doncs es preocupen de la Viagra, s’ha dit
concretament aquest nom, i uns altres, que són ells, es

preocupen del càncer. Vull recordar: un, el 50% de malalts que
prenen aquest medicament tenen càncer, per tant ens
preocupem del càncer. Dos, no han fet una proposició no de llei
sobre el càncer de cèrvix -sí, càncer de pròstata, Sra. Castillo-;
no ens preocupem de fer una proposició no de llei sobre el
càncer de cèrvix, li votem en contra, però el ministre Soria, el
qual no sé ben bé de quin partit és, perquè potser és
independent, però és a un govern socialista, ha posat en marxa,
juntament amb totes les comunitats autònomes, el del
papilAloma virus humà contra el càncer de cèrvix. Per tant,
pruebas son amores y no buenas razones, Sra. Castillo.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Sra. Castillo, pel Grup
Parlamentari Popular, té cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, només un aclariment, jo no he dit que el
Partit Socialista estigués en contra de fer feina contra el càncer,
el contrari, he dit que tots volien fer feina, igual que jo consider
que aquestes prestacions que vostès ofereixen són bones. Estic
convençuda que vostès pensen que la lluita contra el càncer és
bona, sense cap dubte, he dit simplement que era una qüestió de
prioritats, però bé.

I en qualsevol cas, i aclarint també al Sr. Alorda, ja que
m’ha fet una referència explícita, que Panglós no és aquesta
consellera, Sr. Alorda, em sap molt de greu dir-li, Panglós és un
personatge que deia que tot el que passava era el millor que
podia passar. En aquest cas i parlant de Son Espases, Panglós
són aquells que deien que Son Espases era un delicte i ara
pensen que és el millor per a Balears.

Per tant, aclarida aquesta qüestió, simplement, i fent
referència també a aquesta mateixa qüestió, celebram tots els
projectes, repetesc, que ens ha anunciat el conseller de Salut.
Esperam que efectivament es facin realitat, perquè creim que
van en la línia del que es va treballar per part del Partit Popular
en la millora de la salut. I consideram, o però consideram que
pareix que Son Espases ha tengut tant segrestat el conseller que
encara no ha fet els deures, perquè, tot i que té bona voluntat i
que hi ha bons projectes, els programes electorals, de fet, són
pràcticament els mateixos, com han dit, crec que ha comès un
parell d’incoherències, Sr. Conseller.

Finançament. Qui va dir que el finançament del 2002 era
moderadament satisfactori va ser el Sr. Joan Mesquida, llavors
conseller de Salut, avui director de la Guàrdia Civil i alt càrrec
del Partit Socialista, no va ser aquesta diputada. Però en
qualsevol cas, o també ho va dir aquesta diputada, vàrem dir
que podia ser millor, però que, en qualsevol cas, no era dolent,
i també ho va dir el Partit Socialista a través del seu conseller
d’Economia llavors i actual alt càrrec.

I si tan en desacord estan, jo crec que s’equivoca, conseller,
i de ver que li dic, no miri cap enrera, no pretengui fer de la
seva gestió un atac permanent al Partit Popular; si estan en
desacord i si no tenim bon finançament en aquest moment no
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és culpa del Partit Popular, el finançament sanitari ve de l’Estat
i a l’Estat governa el Sr. Rodríguez Zapatero del Partit
Socialista fa quatre anys. Clar, jo entenc que és difícil, perquè
de vegades des de Madrid ens veuen diferents i pareix que
Balears, expressament el Sr. Rodríguez Zapatero, no ha
prioritzat Balears, no ho feia quan era un govern del Partit
Popular, amb Jaume Matas al seu front, no ho feia, a l’inrevés,
ni aigua; i ara, amb el Sr. Antich que és del seu partit, bé, paga
factures que no volia pagar al president Matas, però encara així
ens dóna menuts. I a la Conferència de Presidents varen venir
prop de 60 milions, la resta són bestretes -sí, sí, Sr. Conseller,
m’ho conec molt bé, perquè, a més, vaig trobar una situació
prou complicada com per conèixer quin és el finançament
sanitari-, però en qualsevol cas, benvinguts, però no bastaven.
Per tant, si no tenim bon finançament sanitari no li donin la
culpa al Partit Popular. El Partit Popular en aquesta comunitat
l’únic que va fer va ser incrementar un 60% el pressupost,
passant de 600 milions d’euros a més de 1.000 milions d’euros,
amb pressupost propi de la comunitat autònoma. Però la
millora de finançament corresponia al Sr. Rodríguez Zapatero,
i ha oblidat les Illes Balears des d’aquest punt de vista, ens ha
donat un poc i això s’ha agraït sempre.

S’ha reconegut la insularitat i s’ha reconegut sempre
aquesta bondat, però no ens ha donat suficient, ens ha donat
menuts. Els que estan contents són els catalans i els andalusos,
però a Balears no estam contents i vostès no poden presumir,
precisament, d’això. M’estranya, m’estranya que vostès pensin
que amb la Conferència de Presidents es va solucionar tot i a
més m’estranya que vostès donin la culpa al Partit Popular
mentre qui governa en aquests moments, l’Estat, que és qui pot
millorar el finançament sanitari, és el Partit Socialista, el Sr.
Rodríguez Zapatero, Sr. Conseller. Per tant, tant de bo ho
aconsegueixi, de ver, tant de bo, jo ho he intentat mentre era a
la Conselleria de Sanitat i no ho he aconseguit més que un
poquet. I tant de bo li reconeguin l’increment de població,
perquè a mi simplement al govern del Partit Popular a la
comunitat autònoma li donaven uns copets a l’esquena i li
deien: sí, teniu raó, però com que sou del Partit Popular, no us
podem enviar més doblers. I això és cert, això és cert, i ho puc
dir, perquè és ver i està contrastat. Però en qualsevol cas, és
igual, jo també seré al seu costat i el Partit Popular serà al seu
costat per millorar aquest finançament, però que se sàpiga que
és el Sr. Rodríguez Zapatero, el Partit Socialista, qui no el
millora.

Per una altra banda, també esmenta que no polititzarà la
sanitat, que els càrrecs seran professionals, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, com que ara no se li ha espatllat el micròfon,
que sàpiga que ja fa cinc minuts que parla.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Ja fa cinc minuts, perfecte, Sra. Presidenta, és difícil perquè
quan un no té límit de temps, reconec que són les regles de joc,
però si té una mica de paciència, acabaré tot d’una.

Simplement diu vostè que no polititzarà la sanitat, jo no
conec, o cap càrrec dels que hi ha aquí eren alts càrrecs meus.

Vull dir, no juguem amb aquestes qüestions, vostès em
criticaven que havia cessat tothom i vostè ha fet el mateix; però
en qualsevol cas, és igual, vostè ha de tenir confiança en la gent
perquè duguin els seus projectes endavant.

I després no he sentit solucions a problemes importants.
Crec que parla molt conseller, de ver, i el vull mirar amb bons
ulls i el vull ajudar, de ver, però no presenta solucions a
problemes com la manca d’especialistes, diu que n’hi ha, que
el problema ve de fa anys, tal i qual, però no ens diu com pensa
solucionar aquest problema. No ens diu com pensa controlar la
llista d’espera, hi ha un representant aquí, que és representant
polític d’un partit que integra el Govern, que ara diu que no
està en contra de la sanitat privada, bé, la veritat és que el
discurs és fàcil de canviar quan són a un costat o a l’altre, però
en qualsevol cas sempre s’ha criticat aquesta colAlaboració. I jo
simplement li deman: què pensa fer? És a dir: pensa renunciar
a aquesta colAlaboració per tal de reduir la llista d’espera o
pensa permetre que es dispari la llista d’espera si fos el cas per
tal de mantenir aquest govern?

També, crec, Sr. Conseller, que ha estat un poc despistat
perquè hi ha nomenaments que encara no s’han fet i que són
prou importants: el defensor de l’usuari, encara no el tenim; és
a dir aquest conseller no valora no tenir defensor de l’usuari; el
gerent de Son Dureta, ja és hora que ens posem a fer feina; el
coordinador de salut mental; el director d’atenció primària a
Eivissa, hi ha una sèrie de càrrecs importants.

I acab, Sra. Presidenta, dient que un altre tema que a mi em
preocupa és l’hospital d’Eivissa. Serem al seu costat, però vostè
no concreta, no concreta i a mi m’és igual si és el seu projecte
o és el meu projecte, deixi de parlar de si és meu o és seu, no
és de ningú, és el ciutadà i això és el realment important.
Simplement, a mi m’agradaria que sortís endavant aquest
hospital perquè és necessari, es varen fer altres actuacions però
aquesta era pendent i esper que la dugui endavant, però ens
digui on i a quin acord amb els propietaris, si és propietat
privada el solar, on el volen fer, que ja ho han anunciat, al
costat de Ca’n Misses; doncs, com pensen adquirir aquests
solars i quines actuacions pensen dur endavant.

En definitiva, li donarem suport de ver perquè pugui dur
endavant tots aquests projectes, els quals crec que són molt
positius, però ja du 100 dies al capdavant d’aquesta conselleria
de Salut i crec que hi ha, en general, la sensació que circula
entre els professionals, entre els funcionaris i entre moltes
persones és que a la Conselleria de Salut en aquests moments
hi ha una certa paràlisi, vostè ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, per favor, li prec que vagi acabant.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sra. Alberdi, vaig acabant.

... una certa paràlisi, bastant poca concreció en els projectes
futurs, perquè vostè té tota una legislatura però també pot anar
anunciant, és a dir, supòs que maneja terminis i no ens ho ha
dit. I ja comença a cercar excuses per a no acomplir coses que
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avui mateix fins i tot ha dit, perquè diu que són molt difícils,
que duen molts anys, però que el que quan era a l’oposició
demanava insistentment i de manera urgent ara resulta que ja
no ho és tant i cerca excuses per a no complir-les.

Per tant, simplement, crec que no és bon començament ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, pot acabar.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sra. Alberdi, jo crec que sempre s’ha tengut una mica de
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, fa el doble de temps que està parlant.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta, conec molt bé el funcionament d’aquest
Parlament i simplement li he demanat una mica de paciència,
perquè sempre en aquestes compareixences ha passat el mateix.

Però en qualsevol cas, acab tot d’una. Simplement, em sap
greu si no li agrada el que li dic, però simplement dic que
aquest conseller té el suport del Grup Parlamentari Popular;
que crec que la sensació, el bon començament no ha estat bo,
ha estat bastant dolent i que, en qualsevol cas és igual, anirem
cap endavant, perquè sempre que sigui pensant en la salut dels
ciutadans el Grup Parlamentari Popular serà al costat del
Govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. No és un problema de si ens
agrada o no ens agrada el contingut, que sempre ens agrada la
varietat d’opinions, sinó de respecte perquè ens estan esperant
fa molta estona.

Sr. Conseller, té la paraula en torn de rèplica.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La Sra. Suárez ha expressat
la seva preocupació per la divergència en targetes i les
càrregues professionals a Eivissa; és veritat que Eivissa està
pitjor en aquest sentit que Mallorca, per exemple, però que
nosaltres no passi pena que ja farem feina per millorar aquesta
situació.

El Sr. Alorda ha parlat de finançament. Jo l’únic que puc
repetir són paraules que ja he dit: nosaltres també estam
preocupats pel tema del finançament i que, per tant, crec que

tots hem d’anar en el mateix sentit i intentar que des d’altres
àmbits del govern això pugui ser millor entès.

Crec que hem parlat de coses de consum, hem parlat del
punt d’atenció telemàtica, hem parlat de transport marítim, aeri,
de la llei del consumidor, dels temes de comerç, d’Internet,
etcètera, però bé.

Respecte de les paraules de la Sra. Castillo, crec que
intentaré resumir, crec que els llibres i documents són per
llegir. En els temes de finançament en el que sí estam tots
d’acord, en què el finançament sanitari té aspectes de millora,
i per tant aquí és on crec que hem de seure tots i intentar
treballar com, entre tots, aconseguim que el finançament
sanitari sigui millor i estigui més al que realment són les nostres
necessitats. Vostè ho sap perquè ha estat a fòrums con el
Consell Interterritorial de Salut en què el conjunt dels
consellers de Salut tenen una visió en temes de finançament
bastant semblant i que saben que tots volen anar per un camí
que és el camí que crec que, entre tots, hem d’intentar un
finançament més adequat.

Ha parlat de mancances de nomenaments, per exemple un
dels que vostè ha anomenat, el defensor de l’usuari, que jo
sàpiga fa quinze dies que no hi ha defensor de l’usuari, quinze
dies. Vull dir que si hem estat quinze dies a no posar un
defensor de l’usuari -i no em digui que no perquè aquest senyor
ha signat la seva renúncia dia 1 d’octubre i som a dia 17-, o
sigui que és un termini que crec que és prudencial, una altra
cosa és que podríem parlar de les feines del defensor de
l’usuari; però en aquest cas concret fa quinze dies que aquesta
persona no hi és.

La darrera, vostè parla que hi ha hagut paràlisi, a moments
ens diu que no feim res, a moments ens felicita per
determinades decisions. Vostè diu que parla amb gent, jo parl
amb altra gent, hi ha molta gent que està encoratjada i que té
motivació amb aquest equip de la conselleria. Però de totes
maneres jo amb el que vull quedar-me d’avui hora baixa aquí
és que crec que hi ha elements suficients perquè ens puguem
seure el conjunt de forces polítiques que són a aquest
Parlament, per seure, per parlar de temes de salut, de
finançament, d’objectius, de cronogrames, del que és més
important, del que és més prioritari, perquè al final tots el que
volem és poder oferir un bon servei als ciutadans i en aquest
cas una cosa que és molt apreciada, especialment quan ja no es
té o quan es va perdent. Això és l’escenari que entre tots hem
d’intentar tenir damunt la taula per arribar a acords en el que
puguem, però sempre tenir molt clar que hi ha uns elements
bàsics del sistema sanitari que són bons, els quals no perquè hi
hagi canvis de govern es vagin canviant elements d’aquests
bàsics.

Moltes gràcies, i vull agrair les paraules de tots els diputats
i diputades que han parlat, perquè crec que amb l’ànim de les
seves paraules hi ha bases suficients perquè els propers anys
puguem parlar, intercanviar opinions, suggeriments i crítiques.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui,
només queda agrair la presència de l’Honorable Conseller i del
seu equip que ha estat aquí.

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