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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyors i senyores diputats, començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions. No es produeixen substitucions? Molt bé. Ningú.
Perfecte.

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum, Vicenç
Thomàs i Mulet, acompanyat del Sr. Juli Fuster, que és el
director general de Planificació; la Sra. Maria Rosselló, la seva
cap de gabinet; i el Sr. Enric Rius, assessor tècnic.

1) Pregunta RGE núm. 2708/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou centre de salut a Ciutadella.

2) Pregunta RGE núm. 2709/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ubicació del segon centre de salut a
Ciutadella.

Tal com hem quedat amb la Sra. Gener, si els sembla i per
agilitar, uniríem les dues preguntes, acumularíem les dues
preguntes, la RGE núm. 2708, relativa al nou centre de salut de
Ciutadella; i, per altre cantó, la pregunta 2709, relativa a la
ubicació del segon centre de salut de Ciutadella. Jo si vostès
s’allarguen una mica no passarà res, i té la paraula la Sra.
Antònia Gener i Bosch per fer les preguntes. 

Li sembla bé, Sr. Conseller, aquest agrupament?

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Donar la benvinguda en
primer lloc al Sr. Conseller, i en principi les preguntes
quedarien expressades en els seus propis termes, la una i la
dues.

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

Bones tardes. Com ja li vàrem contestar a la resposta
escrita, el Servei de Salut de les Illes Balears i la Gerència de
l’àrea de salut de Menorca estan dissenyant un pla estratègic
d’actuacions d’acord amb un estudi tècnic de necessitats pel

que ha de ser la millora dels serveis, pel que han de ser les
millores d’infraestructures, i que definirà les solucions més
adients per a cada una de les necessitats detectades a l’àrea de
Menorca. En el moment en què aquest pla estigui dissenyat en
podran tenir coneixement i, entre altres coses, esperam tenir
elements suficients per definir quina de les opcions, entre una
ampliació de l’actual centre o una hipotètica construcció d’un
centre nou, quina seria l’opció més adequada a les necessitats
actuals i futures d’aquesta zona de salut de Ciutadella, a
Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sr. Conseller. És evident que la zona de Ciutadella
és una àrea eminentment turística, que a l’estiu duplica el
nombre de possibles usuaris que pugui tenir aquest centre de
salut, sobretot pel que fa referència a urgències. Avui en dia ja
hi ha un total de 30.000 targetes sanitàries i acabam d’inaugurar
dins el 2007 una ampliació que va ser programada fa 10 anys,
amb la qual cosa realment creim que sí que seria hora que es
pogués planificar una nova ampliació, ja sigui d’aquest mateix
centres de salut o fins i tot un altre centre de salut, una unitat
bàsica, un centre també -diguéssim- d’atenció primària.

Però el que nosaltres voldríem saber és si realment dins
aquesta prioritat de la banda de Ciutadella d’alguna manera
vostès podien tenir coneixement que per part de l’ajuntament
fos necessari poder cedir uns terrenys, perquè amb una moció
aprovada a l’Ajuntament de Ciutadella a instàncies del PSOE
ens van demanar que instéssim la Conselleria de Salut a fi de
construir un segon centre de salut i que cedíssim ja uns espais
per a aquest centre de salut. Supòs que aquesta instància des de
l’ajuntament li ha arribat, i per tant també aquesta diputada
voldria saber si s’ha de seguir endavant amb aquesta moció i
aquesta petició que venia del seu mateix partit a Ciutadella o si,
d’altra banda, tot açò no va ser res més que posar fum sobre un
aspecte que competeix totalment a la conselleria.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gener. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller.

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

Sra. Diputada, miri, nosaltres sabem que el centre de Canal
Salat escassament fa dos anys va sofrir una reforma bastant
important en qüestió d’intentar adaptar-se a necessitats finals
els propers anys. 

En aquests moments, segons les dades meves, hi ha prop de
29.000 targetes sanitàries, estan atesos per 14 metges de família
i 3 pediatres, el que ens dóna una ràtio per metge d’unes 1.800
persones. Nosaltres tenim previstos cronogrames de noves
accions per als propers anys que aniran augmentant, entre altres
coses, la plantilla de metges de família i d’infermeria per anar
adaptant-nos al que és un repte i un compromís, especialment
en el que és disminució de la ràtio entre targetes per metge. 

En relació a la pregunta que vostè formula de si tenim
previst o no tenim previst, si tenim coneixement, jo el que li
puc dir és que hi ha diversos tipus d’informacions, alguna que
hem trobat a través de mitjans de comunicació de vostè mateixa
com a regidora de l’ajuntament, que anunciaven uns contactes
entre l’ajuntament i Ib-salut abans de les eleccions
autonòmiques de l’any passat. Com li dic hem trobat la
informació a través de premsa, no l’hem trobada dins la
conselleria; és a dir, no hem trobat cap documentació que ens
digui, a nosaltres, dins Ib-salut que l’anterior legislatura hi ha
hagut contactes en aquest sentit, vull dir que nosaltres no hem
estat capaços de trobar aquesta informació.

En relació a si tenim coneixement d’una moció aprovada
per l’Ajuntament de Ciutadella, li he de dir que sí, que tenim
entrada a la conselleria d’un document on s’aprova, amb els
vots crec que del Partit Socialista i..., perdoni però no ho sé, un
partit que hi ha a Ciutadella, i amb el vot en contra del Partit
Popular o l’abstenció -perdoni’m-, però que insta que es
transmeti la informació que valori la Conselleria de Salut
l’oportunitat o no de construir un segon centre de salut, i que es
valori la cessió d’un espai adequat a la conselleria. Nosaltres
tenim entrada d’aquest document; que jo tengui coneixement
no hi ha hagut cap petició directa de l’ajuntament per tenir cap
entrevista en aquest sentit. 

Nosaltres, com li hem dit, el que estam fent és un estudi de
necessitats de futur, i el que estam valorant és si és necessari un
nou equipament o si és necessari utilitzar millor el que tenim.
El centre de salut està obert tot el dia, té un tipus de demanda
el matí i baixa la seva activitat moltíssim el capvespre, i sé que
hi ha dies a la setmana que hi ha qualque especialista que es
desplaça de Maó, però no hi ha cap altre professional que no
sigui la gent que té urgències. Per tant el que nosaltres hem de
fer en aquests moments és valorar què és el millor per a
Ciutadella en el sentit de si és millor entrar en una dinàmica
d’un nou equipament o si hem de modificar un poc l’estructura
organitzativa o ampliar aquest centre.

Evidentment ja li he dit que nosaltres tenim prevista una
ampliació de plantilla en els propers anys per anar precisament
rebaixant les targetes sanitàries per metge de família.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

La portaveu del Grup Parlamentari Popular m’ha demanat,
i si els altres portaveus no hi tenen inconvenient així ho faríem,
encara que sigui alterar l’ordre del dia, fer les preguntes de les
diferents diputades alhora, per no anar-les saltant. Si el Sr.
Conseller no hi té inconvenient... I si els altres portaveus
tampoc no hi tenen inconvenient, així ho faríem.

7) Pregunta RGE núm. 30/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desplaçaments dels malalts menorquins.

Llavors la Sra. Gener vol formular la seva tercera
pregunta?, que és relativa a desplaçament dels malalts
menorquins. Li sembla? Llavors passarem a la pregunta núm.
30/08, sobre desplaçament dels malalts menorquins. Té la
paraula, Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. La intenció d’aquesta pregunta és
veure com té previst la Conselleria de Salut poder disminuir el
desplaçament dels malalts menorquins a l’hospital de referència
a les Illes Balears, sempre que sigui possible, i en tot cas també
veure quines mesures per tal de poder millorar les condicions
dels desplaçats i dels seus familiars aquí a Mallorca o a Palma
quan aquests desplaçaments siguin inevitables.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Diputada. Contestant la seva pregunta, com ja
hem tengut l’oportunitat de contestar-li en qualque ocasió, som
conscients i sensibles dels problemes i els trastorns que es
produeixen amb els desplaçaments de pacients i familiars de les
illes menors, des de Menorca específicament, també, cap a
l’hospital de referència que està situat a l’illa de Mallorca.

Com vostè ja coneix, entre altres coses hi ha un personal
d’atenció específica per a la gent que ve de Menorca a
l’hospital de referència, però evidentment podem estar d’acord
amb vostè que hi ha un marge de millora en aquests
desplaçaments que nosaltres estam estudiant. Som conscients
de petites mesures o determinades mesures que es varen
prendre a les dues anteriors legislatures en aquest sentit, i
nosaltres evidentment intentarem millorar les condicions dels
desplaçaments de pacients i familiars quan sigui necessari que
vagin a l’illa de Mallorca.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sra. Gener, en torn de rèplica.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Atesa la seva voluntat de
millorar aquests desplaçaments voldríem saber la seva opinió
sobre dues possibilitats, a fi de, per una banda, evitar tants de
desplaçaments i, per una altra, poder millorar les condicions del
desplaçament. 

Per tal de disminuir aquest nombre de desplaçaments, que
hem pogut saber que durant l’any 2007 va ser un total de 1.513
persones, 686 acompanyants i 827 pacients que van viatjar a
Palma per motius d’ingrés, a part de moltíssims d’altres per a
consultes externes, però sobretot per als que vénen per motius
d’ingrés pensam si també la conselleria estigués disposa o
pensa d’alguna manera estudiar la possibilitat d’ampliar les
concertacions de prestacions sanitàries a Menorca, atès que a
Menorca comptam amb dues clíniques d’iniciativa privada i
que podrien ampliar el concert de prestacions sanitàries que
tenen i per tant podríem disminuir aquests desplaçaments cap
a Mallorca amb tot el que significa de cost del desplaçament,
de trastorn i molèsties per als familiars, i per poder conciliar
també la vida familiar i laboral.

Per una altra banda també, en el cas que sigui impossible
rebre totes les prestacions sanitàries a Menorca, cosa que creim
que és així i no pot ser d’altra manera perquè és evident que
sempre haurem de desplaçar-nos a un hospital de referència,
voldríem també per part de la conselleria saber la seva opinió
i realment poder fer una feina que ens pogués dur a
materialitzar una idea que ja li hem expressat altres vegades a
través d’esmenes al pressupost, i en alguna ocasió més, que
crec que a l’anterior comissió també vam tenir temps per parlar,
que va ser la possibilitat de construir en el nou hospital de
referència de Son Espases un edifici que pogués contenir
l’allotjament i els serveis bàsics per a tots els familiars que
s’han de desplaçar, no només de Menorca sinó evidentment
també d’Eivissa i de Formentera. I a més a més crec que també
es dóna la circumstància que hi ha moltes vegades pacients que
potser han de quedar un dia més a Mallorca per a una prova
complementària, i potser han de quedar ingressats al mateix
hospital, i per tant es podrien quedar també allotjats a aquest
edifici annex i evidentment el cost llit d’hospital sempre és
molt més superior que el cost llit que pogués tenir aquest
annex. 

Per tant, atesa aquesta bona voluntat per part seva de poder
millorar les condicions del desplaçament d’aquesta doble
insularitat que tenim des de les illes menors, voldria que pogués
prendre en consideració aquestes idees que li plantejam. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Miri, la possible política de
concerts amb institucions privades és la mateixa a Menorca, a
Mallorca que a Eivissa. La Llei de salut nostra marca un marc
d’actuació i de relació amb la medicina privada, i per tant
sempre hem dit que quan sigui bo, amb unes certes garanties de
qualitat, el Servei de Salut estudiarà i decidirà si és bo o no.
Sempre hem de pensar que el fi de l’actuació mèdica és que els
pacients puguin rebre la millor atenció, i per tant a vegades pel
bé del pacient crec que és millor haver de fer un desplaçament
que no evitar un desplaçament i poder tenir una assistència
sanitària que no tengui la millor qualitat assistencial possible.
Evidentment, i com li dic, la política de concert és la mateixa
a totes les Illes.

En relació al tema d’una possible residència o no a Son
Espases, jo crec que en el tema dels desplaçaments hi ha
diverses coses. Una qüestió és el tema de les dietes, per
exemple, que es donen, que evidentment és una qüestió que
l’any 2003 va sofrir un fort increment; també és vera que l’any
2004 el va sofrir, però des de l’any 2004 pràcticament hi ha
hagut un augment de l’IPC anual. Evidentment és un aspecte
que podrem valorar si necessiten una revisió aquestes dades o
no.

Vostè ha comentat unes xifres de persones que des de
Menorca es desplacen per ingrés o per consultes externes. És
veritat el que vostès ha dit; en aquests moments, l’any passat es
va tenir una estada mitja a Mallorca de 9,2 dies, de persones
que havien d’ingressar per un tractament, i evidentment hi ha
un problema afegit que jo, si em perdona, crec que no és
estrictament d’àmbit sanitari. Al conseller de Salut li correspon
donar assistència sanitària amb la millor qualitat possible, però
sí que és veritat que el Govern intentarà ser sensible a aquesta
necessitat. Però permeti’m recordar que per exemple el projecte
de Son Espases, que el Partit Popular va deixar ara el mes de
maig del 2007, no hem trobat nosaltres que tengués contemplat
un edifici annex com a allotjament, però evidentment nosaltres
no deixam de banda aquesta opció, però crec que no és una
qüestió purament de la Conselleria de Salut; és una qüestió que
s’ha de valorar i que evidentment s’ha de valorar des de més
d’una institució.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 
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3) Pregunta RGE núm. 2802/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fidelitzar els professionals sanitaris.

Per formular la pregunta RGE núm. 2802, relativa a
fidelitzar els professionals sanitaris, té la paraula l’Hble. Sra.
Aina Castillo i Ferrer per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per
assistir a aquesta comissió on hi ha moltes preguntes de distints
temes, però que en qualsevol cas ens servirà per actualitzar-nos
en matèria de salut i estudiar quina és la situació sanitària a la
nostra comunitat.

Permeti que li digui que m’ha estranyat, ara fa uns
moments, que no hagi dit que el PP no feia els concerts a
Menorca per acostar la sanitat als ciutadans, perquè
darrerament sempre que vostè intervé davant aquesta cambra
sempre té l'afegitó de “no em vaig trobar res fet”. Jo li vull
recordar que du nou mesos davant d’aquesta conselleria com a
responsable de salut de la comunitat autònoma, nou mesos
donen per a molt, fins i tot per a un embaràs i jo crec que el nin
ja està parit i, per tant, crec que aquest conseller ja pot volar tot
sol i per tant ha de deixar de mirar cap enrere i mirar més aviat
cap al futur i pensar que les coses no són responsabilitat d’un
altre sinó del mateix que en aquest moment té la
responsabilitat.

Però en qualsevol cas ens centrarem a la pregunta que ens
pertoca, respecte a les mesures de fidelització dels
professionals sanitaris. Sabem que és un problema, que ha estat
un problema, és un problema i si no hi posam remei, que és
difícil, ho sabem, continuarà essent un problema. Tenim una
manca d’especialistes i molt més a les illes, perquè som illes i
tenim l’efecte de la insularitat, i per tant, bé, crec que és
important fer feina en aquest sentit, en el sentit d’intentar que
no ens manquin especialistes a les Illes per tal que, bé, des que
no s’incrementin les llistes d’espera fins que puguem evitar
desplaçaments de determinats pacients entre illes, entre
municipis, i sobretot a la península. 

El ministeri fa prop de 10 o 11 mesos negava aquesta
situació, el ministeri que està regit pel Partit Socialista. Jo he
vist que vostè a través de la pregunta escrita que li vàrem
formular i ha contestat no es pronuncia, més bé són respostes
vagues, fins i tot comenta que hi ha una sèrie de places vacants
a una sèrie de llocs però s’oblida que hi ha vacants a altres
llocs. Tenim una situació on prop de 20 professionals a Eivissa
se n’han anat, prop de 12 professionals a Menorca se n’han
anat, a Mallorca és més difícil de controlar però també ens ha
passat, la qual cosa no vol dir que no hi hagi hagut un altre
professional que hagi cobert la seva plaça, però sí que hi ha
hagut moltíssima mobilitat i sabem que hi ha una fuga
d’especialistes, igual que n’hi ha hagut fins ara, més greu ara
que en altres moments però que també reconec que n’hi ha
hagut. 

En definitiva es tracta, Sr. Conseller, que ens expliqui
projecte de futur, és a dir, quines mesures pensa prendre aquest
govern i aquest conseller per tal que puguem fidelitzar
especialistes i no ens trobem, com ens trobam, per exemple, en
aquest moment a Menorca amb una manca important
d’oncòlegs, a Formentera amb una manca important
d’especialistes, a Inca també amb una manca d’especialistes, i
en definitiva amb una situació que en definitiva l’únic que fa és
perjudicar els usuaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Per contestar té la paraula el Sr.
Conseller per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Diputada. Com ja li vaig respondre per escrit,
evidentment hem pogut reflexionar. El primer és -un poc
contestant la part que vostè hi afegia- que estrictament jo no
duc nou mesos com a conseller, duc set anys, set mesos i mig.
Per tant seria un part una mica prematur, i esper que no fos una
nina com la que anomenava el Sr. Rajoy l’altre dia.

Hem pogut reflexionar, com li deia, sobre la falta de
professionals i de determinades especialitats. Com ja li he dit
i vostè sap molt bé és un problema que ve de molt lluny, és
multifactorial, ens afecta històricament i que té alts i baixos i
que en qualque moment s’ha agreujat, i vostè va ser molt
conscient i va viure en primera persona determinats episodis en
aquest aspecte. 

Nosaltres, com ja li vàrem explicar, plantejàvem mesures a
curt termini i mesures a llarg termini. Entre altres coses
treballam per intentar prioritzar cobertures que no estan
cobertes; estam intentant treballar amb les diferents gerències
del nostre propi servei de salut per intentar que el que millora
a una banda no empitjori a una altra; evidentment estam fent
recerca de professionals a altres comunitats autònomes i a altres
països, i per tant posarem en marxa polítiques i estratègies en
recursos humans a fi també que es puguin fidelitzar a un mateix
hospital. També ja li vàrem dir que estàvem treballant i hem
treballat en l’oferta pública d’ocupació, en el desenvolupament
de la carrera professional i que també podíem, en un moment
determinat, valorar si era adient o no una incentivació
específica als professionals. És veritat que nosaltres també, com
a mesures a llarg termini, vàrem comentar la possibilitat que
instaríem el Ministeri de Sanitat i el d’Educació per introduir
canvis en el que és l’entrada al pregrau de la facultat de
medicina, i tot un caramull de possibles mesures que a nosaltres
no ens competeixen però que evidentment, per exemple i a títol
d’exemple, els vuit anys que va governat aquest país el Sr.
Aznar les places de primer de medicina no es varen modificar
ni en una plaça; en aquests moments hi ha una dinàmica en el
sentit d’intentar augmentar aquestes places i nosaltres també,
com a mesures a llarg termini, necessitam replantejar alguns
dels models assistencials, de polítiques de substitució, com la
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manera d’impulsar nous estudis en l’àmbit de la formació
professional de la família sanitària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Aina Castillo per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Idò esperarem un mes i mig
més a veure si ja assumeix la seva responsabilitat. Però bé, en
qualsevol cas és bona notícia perquè aquesta nina potser pot
néixer, o tant de bo neixi quan en Mariano Rajoy sigui
president i tengui el projecte que precisament va citar en
Mariano Rajoy.

En qualsevol cas, Sr. Conseller, jo de les seves paraules, i
li he dit a la meva primera intervenció, no venc aquí a reclamar
una solució immediata ni que vostè descobreixi o es tregui el
conill del copalta perquè sé que és difícil, els que hem passat
per aquesta responsabilitat sabem que és una situació
complicada. Però de totes les seves paraules m’he quedat
sobretot amb una qüestió de les que ha dit i amb tot el que no
ha dit, i m’he quedat amb la idea que vostès, encara que ho
duen al programa electoral de les eleccions autonòmiques,
renuncien a la facultat de medicina de les Illes Balears. Jo crec
recordar que era un dels temes que a més sempre ho he dit, que
els programes electorals eren molt similars, de totes les forces
polítiques, especialment del Partit Socialista i del Partit
Popular, un tema en el qual estàvem d’acord és que La Rioja i
Balears eren les...

(Tall de veu a causa del micròfon)

Ara, moltes gràcies. Esper que no només passi a Salut, sinó
que passi a totes les comissions.

En qualsevol cas, conseller, com li deia, La Rioja i Balears
som les úniques dues comunitats autònomes que no tenim
facultat de medicina, i estàvem els dos partits d’acord que
s’havia de començar a fer feina perquè a mig termini aquesta
comunitat tengués facultat de medicina. Vaig escoltar la rectora
dient que això no es podia fer si no hi havia doblers, que, a
més, ho veia molt difícil i com a negant el projecte, i ara
l’escolt a vostè negant la implantació de la facultat de
medicina, simplement establint un cicle, que, perfecte, pot estar
molt bé, però entenc que és una renúncia a crear o establir la
facultat de medicina a les Illes Balears, que sí seria una mesura
estructural i realment important i per tant m’agradaria que m’ho
aclarís.

I respecte del que es deixava de dir, perquè supòs que no
em queda molt de temps, dir-li o millor dit, demanar-li si és que
no està d’acord a eliminar els numerus clausus als estudis per
tal que hi pugui haver més professionals, si no està d’acord a
donar el plus d’insularitat, també, als professionals sanitaris,
que sabem que no és l’única solució, però és una solució, a
Canàries els professionals sanitaris cobren més que aquí. Vostè
i jo sabem que aquesta mesura s’ha de posar en marxa d’acord

amb el Govern central i no només la comunitat autònoma tota
sola, però no li he sentit dir i no sé si és que vostè renuncia
també a aquesta possibilitat. El Partit Popular ho dur al
programa electoral i si Mariano Rajoy és president es farà
perquè, lògicament, creim que és una mesura important.

I després, simplement per acabar, dir-li que crec que
aquesta és una qüestió complicada, que tendrà la nostra
colAlaboració, hi ha una proposició no de llei presentada a
aquest parlament que esper que tengui el suport de tots els
grups polítics i ens tendrà al seu costat, això sí, assumint la
responsabilitat, set mesos i mig, perfecte, però assumint aquesta
responsabilitat, cercant mesures estructurals i a curt termini
perquè creim que en definitiva si nosaltres feim feina en aquest
sentit, serà bo per als usuaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller, per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Castillo. Tenc la percepció que de vegades
quan parl no m’escolta, perquè jo ni he anomenat la paraula
facultat de medicina, jo no n’he parlat, és vostè que diu el que
diu. Evidentment, en el programa del Partit Socialista figura
aquest tema, s’han iniciat converses perquè no competeix, la
facultat, a la Conselleria de Salut decidir aquest tema, això no
competeix a la Conselleria de Salut. Per tant, és una de les
iniciatives que -en pot estar ben convençuda- a aquest conseller
li agradaria dur a terme. Jo, evidentment, crec que és un error
els numerus clausus que hi ha actualment a la Facultat de
Medicina i aquesta opinió la té el ministre de Sanitat, entre
altres persones.

Nosaltres -també li he dit- no estam tancats a estudiar un
possible incentiu específic per als professionals, del que estic
convençut també és que això no és garantia de res. No és
garantia de res perquè en aquest moment tenim graus de
diferència quant a retribucions amb comunitats autònomes i,
per exemple, amb la comunitat autònoma de Madrid, els
nostres professionals cobren en concepte de retribucions més
de 2.000 euros anuals més que els de Madrid i respecte d’una
bona part de Catalunya més de 5.000. I evidentment, quan un
professional se’n vol anar a Madrid o a Barcelona per les
qüestions x, el que està ben demostrat és que aquestes
diferències de sou no impedeixen que un professional se’n vagi
a Barcelona o se’n vagi a Madrid.

Vostè, abans, també ha dit, fent una mica de tremendisme,
situacions d’Eivissa o de Menorca, li vull recordar que, en
aquests moments, damunt plantilla hi ha quatre oncòlegs a
Menorca i n’hi ha tres. A Menorca des de l’1 de gener del 2007
tenim constància que prop d’una dotzena de professionals han
deixat els llocs de feina, però em diuen que prop de trenta
professionals s’han incorporat, com per exemple a l’illa
d’Eivissa, idò, vostè ho ha dit, de vegades, per exemple, en
atenció primària, nosaltres amb els set mesos i mig hem cobert
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dotze forats -per dir-ho de qualque manera- de places que no
estaven cobertes, no són creació de noves places, però eren
places que no estaven cobertes i ara ho estan. O, per exemple,
han vengut una nefròloga, un otorinolaringòleg, un neuròleg,
està a punt d’arribar un radiòleg, vull dir, anam fent, però
moltes vegades el que estam fent és cobrir forats que ens vàrem
trobar.

De totes maneres -com vostè molt bé ha dit- crec que és un
tema on hem d’intentar entre tots posar elements que facin, no
només des del punt de vista econòmic, i vostè ho sap com jo,
els professionals, els metges, a més dels doblers estan
interessats per altres coses, entre altres coses projecte
professional, capacitat de fer la seva feina. 

També vull ressaltar una cosa que per a nosaltres és
important i vostè no ha anomenat i és que nosaltres vàrem tenir
l’oportunitat de signar una oferta pública d’ocupació, aquesta
setmana, que és la primera oferta d’ocupació d’aquesta
comunitat autònoma, de 2.700 places, crec que és important
que professionals que eren interins es puguin convertir en un
horitzó proper en personal estatutari fix. Això és una manera
important de fidelitzar professionals perquè, entre altres coses,
ens hem trobat una taxa d’interinitat d’un 57%. I per tant, crec,
que és important ressaltar que s’ha signat un acord d’oferta
pública d’ocupació de 2.700 places dins l’any 2008 i és una
manera excelAlent, crec jo, de fidelitzar professionals.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller.

8) Pregunta RGE núm. 126/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a modificació de la carrera professional.

Passem ara a la pregunta RGE núm. 126/08, relativa a la
modificació de la carrera professional, i té la paraula, també,
l’Hble. Sra. Aina Castillo i Ferrer, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, amb això no em
voldrà dir que ha trobat un forat? A la passada legislatura es va
pactar una carrera professional per unanimitat amb tots els
sindicats, cosa que veig que vostè en aquest moment no està
aconseguint amb determinats acords com, per exemple, l’OPE,
que fa uns moments comentava. Per cert, li vull recordar que la
taxa d’interinitat i el no haver pogut fer l’OPE fa un any és
perquè l’OPE extraordinària que gestionava el Ministeri de
Sanitat, regit pel Partit Socialista, encara no havia conclòs i per
això no es va poder treure l’OPE. Ho dic, més que res, per una
qüestió de transparència, de sinceritat, vull dir, no és que abans
no es fes i ara sí, o que fos un problema heretat, com a vostè li
agrada dir, sinó que, simplement, no es va poder fer abans
perquè el ministeri no havia complit amb els seus deures. Però,
en qualsevol cas -com li deia- crec que la carrera professional
va ser felicitada per totes les parts socials, per totes les
comunitats autònomes, podem dir que tenim una magnífica
carrera professional a les Illes Balears.

Però a mi em preocupa una qüestió i em preocupa perquè
vostè, en el seu programa electoral, parla de reformar la carrera
professional i, a més, record que al mes de maig, al debat que
vàrem tenir al ColAlegi de Metges respecte dels programes
sanitaris, també va dir que volia reformar la carrera
professional, supòs que llavors per criticar el govern del Partit
Popular, fins i tot va citar que la volia fer reversible. Jo no
havia formulat aquesta pregunta oral, l’havia feta escrita, per
saber quines intencions hi havia i em trob que la contestació
que vostè fa per escrit -si la trob- simplement no ho nega; la
pregunta és simplement si segueix vostè amb la idea de fer
reversible la carrera i, sense negar-ho, vostè em fa una frase
d’aquestes que tant agraden als socialistes: “Crec en la idea
d’una carrera professional i incentivadora on conflueixen els
interessos dels professionals i de l’organització de la gestió
sanitària per garantir la millor atenció dels pacients, en benefici
de la seva salut”. Perfecte, està molt bé, la veritat és queda molt
guapa, però no diu res. 

Per tant, crec que seria important, més que res també perquè
veig que el clima social està empitjorant un poc, que ens aclarís
si segueix amb la idea de reformar la carrera, de fer-la
reversible perquè recordem que tampoc no seria estrany, sabem
que hi ha hagut coses que ha dit que faria i després les ha
rectificat i en podria ser una, cosa que n’estaria molt contenta,
però m’agradaria que, avui, a la comissió, ens ho especificàs.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Contesta l’Hble. Sr. Conseller, per un
temps màxim de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Diputada. Miri, actualment el Servei de Salut
centra la seva activitat en relació amb la carrera professional
dins un àmbit de negociació sindical per la qual cosa per una
banda, hi ha la definició del model de desenvolupament
professional per al personal no sanitari, que de vegades ens
oblidam d’aquesta preocupació; el que li puc dir és que en
aquests moments això ja està tancat, el desenvolupament
professional al personal no sanitari. I d’altra banda, mentre
s’acabava aquest primer, és a un moment d’una mesa de
negociació el contingut de la carrera professional que, encara,
no està desenvolupat l’acord que vostè va subscriure amb la
mesa sectorial el qual definia la carrera professional.
Posteriorment, evidentment, això s’ha de discutir amb les
organitzacions sindicals i les entitats professionals per mirar
d’acabar de donar contingut a la carrera professional.
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El que nosaltres hem trobat és un acord, una resolució del
Consell de Govern que fixa uns nivells, unes maneres de com
s’accedeix a aquests nivells, però crec que vostè estarà d’acord
amb mi que encara falten moltes coses per desenvolupar en el
projecte de carrera professional. Evidentment, si em permet,
vostè podria haver fer una OPE, no es va fer i ara s’ha fet, això
és la realitat.

En relació amb la carrera professional, hem tancat el tema
de desenvolupament professional a personal sanitari i estam en
el camí de discutir amb les organitzacions sindicals i les entitats
professionals tot el que falta per desenvolupar en relació amb
la carrera professional del personal sanitari, metges i infermers.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Castillo, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no m’ha contestat
una altra vegada, no sé si pensar que ho vol fer i no s’atreveix
a dir-ho o, simplement, ha renunciat a la idea que va prometre
o que va anunciar que faria i ara, doncs com que li fa vergonya
també reconèixer que hi ha renunciat.

La farà reversible o no? És a dir, està clar. Vull dir, vostè a
segons qui el pot enganar, però a aquesta diputada -em sap greu
dir-li- no. Vull dir que conec perfectament com estaven els
processos de negociació amb els sindicats, es va pactar
desenvolupament professional per a les altres categories, la
carrera professional per als titulats, i s’havia de desenvolupar,
òbviament, com tots els acords, que, per cert, ha tengut un poc
de retard, però bé, no entraré en això, perquè crec que no
aporta i, per tant, com que no aporta no hi entraré.

Carrera professional. Es varen pactar unes condicions, va
ser una negociació molt dura, sens cap dubte, però al final
vàrem aconseguir l’acord de tots els sindicats. I és molt senzilla
la pregunta, Sr. Conseller, és que vostè està acostumat a no
contestar: farà reversible la carrera? Reformarà qualque cosa de
l’acord del Consell de Govern, que vostè mateix ha esmentat?
És així de senzilla.

Esper que no, i confiem que no, i que hagi estat una altra
vegada un canvi de criteri com amb els temes de Son Espases,
dels concerts, de la llei de l’alcohol i de molts d’altres temes
que vostè criticava i que després n’ha canviat el criteri, tant de
bo! Però només li dic que... jo li promet que jo no mouré el
Sindicat de Metges, perquè vostès ahir varen fer una cosa molt
perillosa, i varen dir que la vaga del sindicat mèdic estava
provocada pel Partit Popular i, fins i tot, varen arribar a dir que
hi havia hagut reunions al Partit Popular, crec que el Sr.
Diéguez va dir dia 19 de febrer, per motivar aquesta vaga. Bé,
idò jo li puc dir, avui, aquí, i en seu parlamentària -perquè
llavors, és clar com que es fan preguntes entre vostès, no hi ha
possibilitat de rèplica per part de qui estan acusant- que no
m’he reunit en cap moment amb el Sindicat de Metges per

parlar de la vaga convocada, en cap moment, ni jo ni ningú del
Partit Popular, perquè vostè vegi...

Vull dir, si vostès volen desacreditar els metges, ho facin,
però alerta amb la manera de fer-ho. Si vostès tenen una vaga
no comencin a dir que és culpa del Partit Popular, perquè la
responsabilitat l’està gestionant en aquest moment el Partit
Socialista. Si vostès volen desacreditar aquesta vaga
políticament, endavant, són lliures, però per suposat el que no
poden fer és enganar la gent i dir mentides en seu
parlamentària, n’hem escoltades moltes, però ja està bé, ja està
bé!

Per tant, Sr. Conseller, contesti. La farà reversible,
modificarà qualsevol dels punts de l’acord de Govern o és que
també ha canviat, en aquest sentit, d’opinió?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. En torn de contrarèplica, té la paraula
el Sr. Conseller.

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

Primer, si em permet, intentaré fer qualque comentari sobre
qüestions que vostè ha comentat, que no tenen res a veure amb
la pregunta formulada.

Vostè diu que no mourà el sindicat, ho ha dit aquí. Jo no
esper una altra cosa. Jo vaig dir en seu parlamentària el que jo
vaig dir i, evidentment, no posi en la meva boca que jo vull
desacreditar els metges perquè això és una absoluta mentida. Jo
no ho he dit.

(S’escolta una veu de fons)

Jo no ho he dit i no posi en la meva boca paraules que no
són certes i per això, hi ha els documents que té aquest
parlament.

En relació amb la carrera professional, vostès varen fer un
acord de principis amb les organitzacions sindicals que jo li
torn a dir que encara hi ha aspectes que necessiten un
desenvolupament, com són tots els aspectes que han de ser
valorats. Evidentment, la carrera professional no ha de ser una
carrera administrativa perquè els reconeixements administratius
són dins els triennis, ha de ser un element motivador,
incentivador i de reconeixement dels professionals perquè si no
-li puc dir jo que fa vint anys que estava esperant una carrera
professional i com jo molts d’altres professionals- no se senten
reflectits a aquest tipus de carrera com a element ni motivador,
ni incentivador, ni de reconeixement. 
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Evidentment, falten molts d’aspectes per desenvolupar, que
són els aspectes que hem de discutir, negociar i consensuar amb
organitzacions sindicals i organitzacions professionals, com
s’avalua?, què és el que s’ha d’avaluar? Vostè va donar el
vistiplau a un document de la Comissió de Recursos Humans
del Consell Interterritorial on es marquen una sèrie d’aspectes,
com s’han d’avaluar l’activitat assistencial, competències
professionals, participació en la docència, un caramull de
qüestions que crec, no és que ho cregui, ho afirm, no està
desenvolupat. I, evidentment, hi ha un escenari de situacions
que fa que hi hagi suficients elements diferents a totes les
carreres professionals que hi ha a aquest país, en aquests
moments hi ha cinc comunitats autònomes que tenen
contemplada, totalment o parcialment, el fet de la reversibilitat
i, per tant, jo no ho veig com un element negatiu. Evidentment,
no està en potestat de decidir la conselleria, perquè són
qüestions que s’han de negociar i si no es negocien i si no
s’arriba a un acord, les coses es poden fer o no es poden fer.

Nosaltres volem entrar en un àmbit de negociació d’aquesta
cosa que vostè comenta i d’altres, i això és el que nosaltres
farem amb els sindicats i amb les organitzacions professionals.
Però -li torn a dir- si no arribam a aconseguir que la carrera
professional sigui un element motivador, incentivador i de
reconeixement dels professionals ens haurem equivocat;
haurem reconegut d’una altra manera l’antiguitat, els triennis,
haurem fet una modalitat B de pujada de sous, però no haurem
fet una carrera professional que, en principi, ha de ser un
element motivador, incentivador i de reconeixement d’un
desenvolupament professional. Aquest és l’objectiu d’una
carrera professional. Evidentment, no està en mans ni del
conseller, ni de la conselleria acabar de definir com s’avalua i
tots els aspectes de la carrera professional. Hi ha un àmbit de
negociació i aquí estarem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

9) Pregunta RGE núm. 127/08, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Defensor de l'Usuari.

Per formular la seva darrera pregunta de l’ordre del dia
d’avui, Sra. Castillo, que és la RGE núm. 127/08, relativa al
Defensor de l’Usuari, té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que avui
aquesta comissió dóna per molt, és a dir, ni facultat de
medicina i el conseller pensa proposar la reversibilitat, perquè
encara que no ho diu, es veu que no s’atreveix a dir-ho
directament, perquè òbviament s’ha de negociar i s’ha de pactar
la modificació, però vostè ha dit que no hi estava en contra i
entenc que la proposarà, entenc. Per tant, no ha canviat
d’opinió en aquest sentit, cosa que, per una vegada, l’honra.

Respecte d’una altra qüestió d’actualitat sanitària, el
defensor de l’usuari. Bé, tenim un nomenament, damunt la taula
d’una persona contra la qual, òbviament, no pens dir res perquè
té la seva professionalitat, és una professional, i per suposat
l’hem de respectar i, a més, no és aquí present, que és la Sra.
Rodríguez, com a nova defensora dels usuaris de la sanitat;
però és que el problema és que el decret aprovat que regula
aquesta figura, que està prevista a la Llei de salut -evidentment,
a vostè li agrada recordar que es va aprovar, si no record
malament, en el 2003-, segons la regulació d’aquesta figura el
nomenament d’aquesta persona, del defensor dels usuaris -que
recordem que és una figura molt important per a la sanitat
pública especialment, perquè encara no abasta la sanitat
privada, és molt important perquè defensa els drets dels usuaris
desprès d’haver passat per tots els mecanismes de defensa que
ja té dins l’administració- actua com a una figura externa i
objectiva al que ha de ser o hauria de ser l’administració. Idò,
bé, aquest decret regulador, el decret aprovat el 2004, diu que
aquesta persona, el defensor dels usuaris, serà designada pel
Consell de Govern, a proposta del conseller de Salut,
òbviament, escoltat el Consell de Salut, per un període de cinc
anys, entre juristes de reconeguda competència i professionals
amb experiència a l’administració sanitària.

Fins allà on arrib i fins on arriba el currículum de la Sra.
Rodríguez, no es reuneixen aquestes circumstàncies. I per tant,
jo li deman: creu vostè que és legal? Realment es va reunir el
Consell de Salut per escoltar aquesta proposta tal i com diu el
decret? I, en definitiva, si vostè creu que aquesta és la millor
manera de defensar els usuaris a la sanitat pública. Em dirà que
sí, però ho expliqui, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Té la paraula, per contestar, l’Hble.
Sr. Conseller.

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

Gràcies. Sr. Diputada, miri, el primer és que em sorprèn que
vostè diu que és una figura molt important. Bé, veig que també
canvia de criteri qualque vegada, perquè la llei es va aprovar el
mes d’abril del 2003, el decret que desenvolupa, que regula la
figura del defensor de l’usuari, és d’octubre del 2004, i vostè
no nomena cap defensor de l’usuari fins a finals de setembre
del 2006, o sigui, una figura molt important, però vostè tarda
dos anys a nomenar-la. Bé, ja estam que és important,
coincidim que és important aquesta figura i per tant, és una
figura que és -crec- un element clau, que és, bàsicament, una
figura garant per als pacients perquè, evidentment, fixa per
damunt dels sistemes de reclamacions, queixes o informacions
del mateix servei de salut públic una altra persona que té una
certa dependència funcional de la conselleria, però amb un
àmbit d’autonomia molt important, per intentar mitjançar i
solucionar conflictes i queixes que puguin expressar els
pacients a l’administració.
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Jo, torn a dir, crec que la persona que va ser nomenada pel
Consell de Govern és una persona que reuneix els criteris
oportuns per ocupar aquest càrrec. Aquest càrrec que nosaltres
pensam reforçar en les qüestions tècniques i logístiques que
siguin necessàries. Qüestió que, perdoni’m, no vàrem trobar
exactament quan nosaltres vàrem arribar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. La Sra. Castillo, té la paraula en torn de
rèplica.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, vàrem tardar dos anys i, sap per
què, Sr. Conseller? Precisament perquè volíem que la persona
que fos el defensor dels usuaris a la sanitat pública a les Illes
Balears fos precisament una persona independent, amb
autonomia, i en aquest cas, o llavors, un jurista de reconegut
prestigi. Per això, vàrem tardar dos anys, perquè no és fàcil. Per
fer un simple director general no hagués costar res, haguéssim
pogut trobar qualsevol persona, però per posar una persona
amb entitat, amb autoritat, no només amb potestat, que pogués
dur la defensa dels usuaris a la sanitat pública com pot ser el
defensor del poble a nivell general, aquí, al sector sanitari,
efectivament, vàrem tardar perquè ens va costar trobar un
perfil. El vàrem trobar i el que vostè va fer va ser arribar,
cessar-lo i amb un parell de mesos nomenar una persona,
efectivament, va tardar menys, però va nomenar una persona
que té quasi quasi el títol de directora general, res més.

Li ha baixat el sou i li ha posat el sou d’un director general,
cosa que ja diu molt. Li ha baixat el pressupost, també, per tant,
supòs que no espera massa d’aquesta persona. I, a més, jo
entenc que per a vostè sigui difícil avui defensar aquesta
postura perquè a més respon a un pacte de governabilitat,
perquè és una persona d’Unió Mallorquina, que li han
imposada, vostè no pot dir res, però és que, a més, la converteix
amb un director general.

En definitiva, Sr. Conseller, sincerament, i vostè sap
perfectament que el que estic dient és cert, ens trobam que
passam d’una figura que realment té una entitat i una autoritat
reconeguda per tots els sectors socials de la nostra comunitat
autònoma, com és el catedràtic de dret civil, el Sr. José Ángel
Torres Lana, a una figura que es converteix en director general
o en una oficina d’atenció a l’usuari que ja tenim dins
l’administració sanitària.

Per tant, vostès ni li donen independència, ni li donen
pressupost, simplement cobreixen un càrrec més amb una quota
de poder, però amb la gravetat que parlam de la defensa dels
usuaris a la sanitat pública. És a dir, jo li reconec el mèrit, jo sé
que a vostè li costa molt reconèixer el mèrit al Partit Popular de
qualsevol cosa que va fer, però a mi no em costa tant quan
parlam de salut; jo li reconec el mèrit de la Llei de salut del
2003 que va fer l’anterior pacte d’esquerres, on es regulava
aquesta figura. Òbviament després guanya les eleccions el
Partit Popular i desenvolupa aquesta figura per decret i la
desenvolupa d’una manera que, a més, vostè, conseller, sap que

va ser un dels acords que va aconseguir la Mesa pel pacte de la
salut a la passada legislatura, perquè aquest decret es va regular
amb el consens de tots els grups polítics, de tots. Es va
aconseguir amb el consens, va ser l’únic acord que va sortir de
la Mesa de negociació del pacte, perquè després es va rompre.
I  resulta que quan vostè governa nomena una persona que no
acompleix cap dels requisits regulats al decret, polítics
segurament tots, segurament aquesta persona és magnífica
política i els requisits polítics els té tots, però jurídics, legals,
per normativa, no en reuneix cap, no és ni una jurista de
reconegut prestigi, no és una persona amb experiència en el
sector sanitari, i, a més, no m’ho ha rectificat, però crec que
tampoc el Consell de Salut no ha escoltat la proposta del
conseller per nomenar-la. Vostè, rectifiqui’m perquè jo no ho
sé, però crec que no ha estat així.

Per tant, és un nomenament que no compleix la legalitat.
Què vol dir això, Sr. Conseller, amb tots els meus respectes?
Que vostès no fan la defensa de la sanitat pública que sempre
els encanta dir que fan, sinó que quan realment governen fan
exactament tot el contrari del que diuen i es dediquen,
simplement, a fer les coses que els convenen, i a vostè ja li va
bé tenir una quota de poder allà asseguda sense que exerceixi
realment les funcions del defensor dels usuaris. Aquí sí que hi
perdem, Sr. Conseller, i amb això sí que som molt estricta i
molt dura, crec que estam perdent una oportunitat, que els
usuaris no tenen una bona defensa dels seus drets a través de la
figura del defensor dels usuaris que vàrem aconseguir acordar,
per unanimitat, en aquesta comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller per un temps de 5 minuts.

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

Gràcies, Sra. Diputada. Primer, no és veritat que això sortís
d’un consens d’una mesa de pacte de salut perquè crec que jo
personalment vaig fer determinades alAlegacions i crec que no
se’m va escoltar en cap ni una. Però bé, això és història i és
passat. El que em preocupa més és que jo som metge i crec que
vostè és misser. El que em preocupa és que jo em llegesc el
decret i vostè, o no s’ho ha llegit o no l’ha interpretat bé i em
preocupa. Aquí diu que pot ser una persona de reconeguda
competència, entre juristes de reconeguda competència o
professionals amb experiència a l’administració sanitària. Bé,
podem tenir criteris diferents, li vull dir que per a nosaltres
aquesta persona reuneix els criteris suficients per ser
proposada. I això és el que vàrem fer, ho vàrem proposar al
Consell de Salut i ningú va posar cap objecció. Hi eren presents
colAlegis professionals, entitats i associacions de malalts,
organitzacions sindicals, tota i hem modificat res, és el Consell
de Salut que vostè va deixar. Ningú va posar cap objecció.



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 8 / 27 de febrer del 2008 103

 

Per tant, aquesta persona, en base a l’experiència que
nosaltres vàrem dur al Consell de Salut, va ser proposada pel
Consell de Govern. I després vostè mateixa diu que jo el vaig
cessar. I és una altra prova que no s’ha llegit el decret, el
conseller no el pot cessar. El Defensor dels usuaris que
s’anomena per 5 anys, només es plantegen varis motius de
cessament: que s’acabi el seu mandat, una renuncia acceptada
pel Consell de Govern, cosa que va passar, perquè aquest
senyor va presentar una renúncia, evidentment les altres causes
és que sofreixi la mort, tengui incompatibilitats, etcètera, que
no vénen al cas. Però aquest conseller no el va cessar i vostè ho
sap perfectament.

El que sí podem comparar si vol, ha parlat de temes
d’independència o no independència. Compleix estrictament
l’article 8, que comenta les causes d’incompatibilitat, no en
reuneix cap ni una. Si vostè considera que incompleix qualque
motiu d’incompatibilitat ho digui. Nosaltres per exemple, si
vol, podem parlar del car que va ser l’anterior Defensor de
l’usuari, perquè entre altres coses clar, nosaltres hem trobat els
comptes com les hem trobat i efectivament, vàrem trobar que
en el pressupost sortia una partida específica de 28.000 euros
com a complement per al Defensor de l’usuari. Per tant,
nosaltres no compartim aquesta política retributiva i si a
qualque moment li interessa que parlem de la feina qualitativa
que va fer el defensor de l’usuari, nosaltres estarem encantats
de tenir aquesta informació. Evidentment i ja li ho he dit varies
vegades, aquesta persona té experiència suficient per dir que és
una persona amb experiència dins l’àmbit de l’administració
sanitària. Per tant, nosaltres i el Consell de Salut que vostè va
nomenar, ha considerat que reunia els requisits suficients per
ser Defensora de l’usuari del sistema públic que nosaltres
vàrem dur aquesta proposta al Consell de Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Passem ara a les preguntes de la Sra. Feliu.

4) Pregunta RGE núm. 2809/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria del Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
relació amb la problemàtica de l'alcohol.

Per formular la primera d’elles la RGE núm. 2809, relativa
a actuacions en relació a la problemàtica de l’alcohol té la
paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del meu grup voldríem saber
quines actuacions pensa dur a terme la Conselleria de Salut i
Consum en relació a la problemàtica del consum de l’alcohol
a les Illes Balears?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller per contestar té la paraula per un temps de deu
minuts.

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

Gràcies, Sra. Diputada. Des de la Conselleria de Salut i
Consum, especialment des de la Direcció General de Salut
Pública, juntament amb la coordinació de drogodependències,
volem desenvolupar bàsicament dos tipus d’accions, una en
prevenció de consum d’alcohol i les seves conseqüències. I un
segon grup d’activitat de potenciar el tractament de l’abús i la
dependència de l’alcohol.

En relació a la prevenció del consum d’alcohol,
evidentment hem de treballar en aspectes de sensibilització i de
conscienciació del conjunt de la població, bàsicament a través
d’informació. Després elaboram un Pla de salut escolar en
relació a l’alcohol. Pensam que és una eina que intentarà
integrar allò que són activitats d’educació i promoció de la
salut, evidentment en aspectes de prevenció d’alcohol i altres
drogues i que volem que formi part dels projectes dins els
centres educatius i evidentment, aquí també hi ha una tasca de
promoure formació dins el professorat.

Com ja li he dit, volem fer formació continuada del
professorat i donar-los a més, suport a la seva intervenció.
També hem de fer programes de prevenció de tipus universal
en relació a allò que són temes de drogues en general, alcohol
i a més de proporcionar coneixements, hem de treballar molt
especialment tot el que siguin actituds i habilitats perquè en
temes, vostè ho sap, d’educació per la salut no és suficient
només parlar de coneixements, sinó també és necessari induir
habilitats i canvis d’actituds. 

També dins el camp de la prevenció, volem treballar amb
evidència científica perquè els possibles treballs o actuacions
que dugui la conselleria o altres entitats, treballar en un procés
d’acreditació de programes i de material de prevenció perquè
tenim present que d’aquesta manera assegurarem una qualitat
en aquest aspecte. També volem treballar programes de
reducció de danys associats a allò que són problemes de salut
pública actualment, la relació de consum d’alcohol i accidents
de trànsit. També i com no pot ser d’una altra manera, aquesta
mateixa prevenció i sensibilització de risc en relació a alcohol
l’hem de desenvolupar en l’àmbit laboral.

I en relació al segon gran grup, potenciar el tractament de
l’abús i la dependència de l’alcohol. Nosaltres estam per una
banda treballant en l’elaboració de protocols i programes
d’atenció d’alcoholisme en centres d’atenció a les
drogodependències (CAD). Estam treballant en formació de
professionals a través d’aquests CAD, sobretot amb intervenció
grupal. Estam treballant en millorar les habilitats i
coneixements dels professionals que hi fan feina a nivell
d’atenció primària. A més, volem potenciar la unitat específica
que hi ha en el Joan March. Entre altres coses, volem també
treballar en xarxa. És a dir, hi ha un caramull d’institucions,
entitats que hi fan feina en general en temes de
drogodependències i alcohol. 
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Per tant, volem que posin els elements en comú. Com
exemple d’aquest darrer, ara fa dos dies, va tenir lloc la primera
trobada a la nostra comunitat autònoma de la Xarxa d’atenció
a les drogodependències, allà on varen poder participar una
vintena d’institucions, des d’ajuntaments, diverses direccions
generals, consells, ib-salut, Metges del Món, moltes entitats que
treballen en aquest aspecte. Només amb un interès, generar
debat, fer reflexió per com estam atenent a través de la Xarxa
de drogodependències i per tant, d’aquesta manera poder
analitzar correctament quines han de ser les nostres actuacions
en un proper futur, a mig i a llarg termini.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Feliu per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria agrair, me
n’he oblidat al començament, l’assistència del conseller i del
seu equip. Perdonin el meu oblit. Sr. Conseller, jo me n’alegr
de sentir totes aquestes paraules perquè la veritat em recorden
un poc la política de prevenció, (...) que ja va fer l’anterior
Govern. El que passa és que tot això ja tenia noms i llinatges,
ja hi havia programes que estaven funcionant. Per exemple
enguany, si s’hagués continuat, hagués estat el tercer any
d’aplicació d’un programa que va ser molt important..., adreçat
als adolescents d’aquestes Illes i que es feia en coordinació
amb les escoles, les APA i que era un bon costum. 

Jo entenc que quan vostè em parla de fer programes de
prevenció a les escoles, estam parlant pràcticament del mateix.
Tal vegada ens haguéssim estalviat temps i doblers si
simplement ho continuessin, tal vegada continua i no m’ha dit
el nom del programa. M’agradaria saber-ho. En cas que no es
faci aquest programa de bon costum, m’agradaria saber
exactament què és i com s’ha coordinat amb les escoles, amb
quines escoles i de quina manera.

Un altre programa que vostè també ha comentat és el tema
dels accidents de trànsit. També es va dur a terme a l’anterior
legislatura un programa que també funcionava molt bé, si
condueixes res de res, que estava adreçat als joves i justament
per la prevenció dels accidents de trànsit... Jo no sé, em parla
de fer programes de prevenció d’accidents de trànsit, no sé si
ho estan estudiant, ja hi havia un programa que estava funcionat
i que era tan fàcil com continuar. Vull recordar que era un
programa coordinat amb la Fundació Rehacer i també amb el
061. Per tant, és important tenir-ho en compte. M’estranya...,
vostè em parla del mateix i no voldria creure que simplement
perquè era un programa que havia fet el Partit Popular, ho
canvien, ho deixen de fer i el tornen fer amb la despesa i el
temps que suposa posar en marxa altres programes, hagués
estat molt més fàcil continuar i la tasca seria molt millor.

Després un altre tema Sr. Conseller. No entenc com és
possible que quan jo li deman quines actuacions pensa dur a
terme sobre la problemàtica de l’alcohol, no citi per res la Llei
de l’alcohol, que vostès duien en el seu programa electoral.
Vostès ens varen donar tanta batalla sobre aquest tema. La
veritat és que vull creure, vull entendre que vostès estan
treballant per tal de presentar el més aviat possible en aquest
Parlament un esborrany, qualque document per tractar el tema
de la Llei de l’alcohol, és el que estan esperant tot els ciutadans
i molt especialment crec jo, els seus votants perquè ho duien en
el seu programa electoral.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el primer és si vol
parlar del programa electoral del PSIB-PSOE el que jo li puc
aconsellar és que s’ho llegeixi i veurà què posa. 

Segon, evidentment jo he fet una intervenció generalista
dels àmbits d’actuació que pensa dur a terme la conselleria i
que evidentment, en temes d’alcohol no pot ser més que en una
part preventiva i una part més assistencial i rehabilitadora.
Evidentment no és política d’aquest conseller ni de la
conselleria rebutjar tot el que s’hagi heretat. El que feim és
analitzar el que hem heretat ja siguin programes, plans, etcètera
i evidentment nosaltres com que tenim l’obligació de gestionar,
en el moment en què estimem oportú modificar qualque
programa o qualque pla, ho farem. Tengui ben present que no
és el nostre interès eliminar programes o plans perquè hagin
estat elaborat a una anterior legislatura.

Jo respecte temes concrets que vostè em planteja. Jo sé que
nosaltres dins els nostres objectius hi ha desenvolupar
programes que per exemple vostè ha dit, de relació d’anys
associats amb accidents de trànsit. No tenc coneixement en
aquest moment de si això suposa exactament el programa que
vostè em comenta i que jo ja m’interessaré per ell, o si es
pensen introduir modificacions. Jo crec que nosaltres
precisament en aquesta primera trobada de la xarxa de persones
que atenen directament d’una manera molt diversa els temes de
prevenció, tractament i inserció de drogodependències i
alcohol, precisament el que volíem fer era, perquè són actors
directes dels tres aspectes del tractament de les
drogodependències, posar suficients elements per valorar on
estam i cap on hem d’anar.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

5) Pregunta RGE núm. 2950/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria del Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a control de drogues
per part de la DGT.

Passam ara a la darrera pregunta de la Sra. Feliu a l’ordre
del dia d’avui la RGE núm. 2950, relativa a control de drogues
per part de la Direcció General de Trànsit. Té la paraula Sra.
Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, sabem que a
diferents ciutats d’Espanya la Direcció General de Trànsit ha
fet controls de drogues, està fent i nosaltres voldríem saber
quan, com i a quins àmbits es pensa posar en marxa a Balears?
Si es que es pensen posar aquests controls de drogues que fa
com ja he dit abans la DGT a altres comunitats d’Espanya.
Esper que també sigui aquí a Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Té la paraula el Sr. Conseller per
contestar la pregunta.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Feliu. La informació
sobre les campanyes que desenvolupa la Direcció General de
Trànsit estan dins un àmbit de competència estatal i en concret
aquesta que vostè fa referència és fruit d’una coordinació entre
la Direcció General de Trànsit, el Fiscal delegat de seguretat
vial i la Guàrdia Civil. Per tant, la replantació de la qual
pertany a la Delegació del Govern a Balears i en aquest cas la
Prefectura Provincial de Trànsit és la Sra. Maria Teresa Suau.
Això és la informació que en aquests moments tenc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Feliu per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja sé Sr. Conseller que això és
competència de la Direcció General de Trànsit. Però jo entenc
que vostè com a màxim responsable d’aquests temes, la veritat
és que jo crec que se li pot demanar a vostè quin interès
manifesta aquest Govern per tal que aquests controls es facin
aquí. Són controls bàsicament preventius, són controls molt
necessaris, són controls informatius. Si miram els mitjans de
comunicació, desgraciadament cada dia veim que hi ha més
accidents de trànsit amb morts relacionats al consum d’alcohol
i drogues. Per tant, jo crec que hauria de ser d’interès d’aquest
Govern plantejar amb el ministeri, la Direcció General de

Trànsit quines previsions tenen per venir aquí. Sempre amb la
bona voluntat de prevenció, informació i ajuda, sobretot als
adolescents, perquè cada cap de setmana hi ha desastres.

Vostè no pot dir això no és competència meva i vendran
quan vulguin. No, jo crec que han de tenir des de Madrid una
cridada allà on es vegi la necessitat o l’interès que té aquesta
comunitat per tal que es tenguin en compte les Balears quan
estam parlant de temes tan importants com és la prevenció en
temes d’accidents de trànsit, relacionades sempre amb el
consum de drogues i d’alcohol.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Conseller per un temps màxim de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Feliu. Miri, jo estic
convençut que vostè compartirà amb mi que és una bona
notícia que els accidents de trànsit vagin baixant i especialment
allò que és la mortalitat. Jo crec que ens hem de felicitar tots
que gràcies a l’acció del Govern del Sr. Zapatero aquesta xifra
hagi baixat a xifres molt importants que no s’havien vist els
darrers anys.

Com a informació li puc dir que aquests controls es mouen
per províncies i que la Direcció General de Trànsit no dóna a
conèixer els llocs allà on s’efectuen, un dels elements
considerats importants per tenir èxit és l’efecte sorpresa. Per
tant, aquesta informació que vostè demana, la Direcció General
de Trànsit no la proporciona i aquest conseller no la té.

Aquests controls de la Direcció General de Trànsit són uns
controls complicats, complexes perquè primer es fa un text de
la saliva, si dóna positiu es fa un reconeixement mèdic
exhaustiu del conductor que ha estat dissenyat per metges
especialistes de la Direcció General de Trànsit i posteriorment
aquests metges complimenten un qüestionari allà on avaluen la
influència de les substàncies a la conducció i si ho consideren
necessari, es fa extracció de sang. Segons la normativa,
aquestes proves són obligatòries perquè entre altres coses en els
controls hi són presents un fiscal de guàrdia i personal sanitari
capacitat. 

Com ja he dit, nosaltres no tenim aquesta informació perquè
la Direcció General de Trànsit no la proporciona, entre altres
coses, està fet perquè l’efecte sorpresa pugui garantir una millor
solució a aquest tema en l’àmbit de detecció de les persones
que puguin conduir havent pres qualque tipus de drogues.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Passam a les preguntes de la Sra. Castro.

6) Pregunta RGE núm. 2951/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centre de salut de Vila.

I la primera és la RGE núm. 2951/07, relativa al centre de
salut de Vila. Té la paraula Sra. Castro per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair al Sr. Conseller i al seu
equip la seva compareixença en aquesta comissió per contestar
les nostres preguntes.

Bé, en el global de l’illa d’Eivissa en atenció primària hi ha
prop de 2.500 pacients per metge i aquests metges d’atenció
primària veuen diàriament una mitjana de 32 pacients. Són unes
xifres molt altes, com ha reconegut el propi Director d’atenció
primària de l’Àrea de Salut d’Eivissa. Aquesta situació es
palAliarà en certa mesura quan s’obre el Centre de Salut de Vila
i que vostè pràcticament acabat i a punt de posar-se en marxa
fa 7 mesos i mig. Aquest centre de l’Avinguda 8 d’Agost,
vostès varen dir fa uns dies que s’obriria aquesta setmana. Avui
anuncien que s’obrirà el març. Els professionals que s’han de
traslladar d’altres centres a treballar allà els han dit que
començaran a fer feina l’abril.

Per tot això li preguntem Sr. Conseller que concreti ja
seriosament, han acabat ja la redistribució de targes sanitàries?
Tenen personal per al Centre de Salut de Vila? Quan
començarà a funcionar aquest nou centre de salut de
l’Avinguda 8 d’Agost? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Per contestar té la paraula l’Hble. Sr.
Conseller per un temps de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri una
vegada que s’hagin finalitzat els darrers acabats de l’obra i es
puguin solucionar els darrers problemes que han sorgit fa
poques dates i estiguin tramitades tots els permisos
corresponents i evidentment, haguem completat l’equipament
del centre, es preveu obrir aquest centre de salut el proper mes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula en torn de rèplica la
Sra. Castro per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sr. Conseller. Si no m’ho concreta, no sé quins són
els problemes que han sorgit, l’únic que sabem és el que ha dit
als mitjans de comunicació dilluns passat quan va visitar
Eivissa, va dir que començaria a funcionar el mes que ve amb
el servei d’urgències que actualment és al Viver, se suprimirà
d’allà i passarà al centre del 8 d’Agost. 

També tenim notícies que han comunicat als professionals
del Centre de Salut Can Misses i d’altres com Es Viver, si
volen voluntàriament anar allà a fer feina, per cert, no tots hi
volen anar. Això creim que és desmantellar altres centres per
posar en marxa aquest. Volem saber si tenen personal? Pensen
convocar i crear les places d’atenció primària que fan falta per
posar en marxa aquest centre? En cas contrari, això serà una
inauguració virtual, ho han retardat fins ara amb fins
electoralistes. El centre ja es podia posar en marxa fa 7 mesos
i mig, quan vostè el va rebre. Li hem posat en safata Sr.
Conseller i vostè ho està retardant i està traslladant
professionals d’altres centres i el que ha de redistribuir són les
targes sanitàries. Si vostè fa canviar els usuaris de centre de
salut, només els crea perjudicis perquè la pressió assistencial,
que era el que s’havia de baixar, seguirà igual. Només reparteix
professionals, ara aquí i ara allà i ells ja li dic que no tots hi
estan d’acord. I a ells se’ls ha dit que començaran a fer feina
l’abril al centre del 8 d’Agost.

Per tant Sr. Conseller, jo li asseguro és que si el Partit
Popular hagués seguit governant aquesta comunitat autònoma
el centre estaria en marxa. D’això pot estar ben segur.
M’agradaria, que dins aquesta inoperància que estan
demostrant en aquest tema, no creassin més perjudicis als
usuaris i convoqui ja les places. Posi en marxa el centre, suposo
que no deu pensar fer com el Centre de Salut d’Aragó de Palma
que l’ha inaugurat i una setmana després encara no funciona.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. En torn de contrarèplica té la paraula
l’Hble. Sr. Conseller per un temps de cinc minuts.

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

No està en l’ànim d’aquest conseller ni d’aquesta
conselleria fer inauguracions virtuals. Si vol li pos exemple
d’allò que varen fer vostès en el centre Joan Crespí, va ser una
vergonya i una utilització de la Reina d’Espanya. Nosaltres
inauguracions virtuals no en farem, pot estar ben tranquilAla.

Evidentment, hi ha hagut un problema a darrera hora, és
veritat que jo vaig dir que divendres 29 començaria a funcionar
el servei d’urgències d’atenció primària i la unitat infanto-
juvenil. Això és el que vaig dir jo. I posteriorment, al cap de
dues o tres setmanes, quan estigués tot ben acabat, començaria
a funcionar com a centre de salut. És veritat que ho vaig dir
dilluns i és veritat que hem hagut de rectificar en 48-72 hores.
No em cauran els anells, no passi pena.
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Nosaltres hem trobat una situació determinada de
desenvolupament d’infraestructures i de dotació de
professionals. Nosaltres obrirem aquest centre quan es pugui
obrir, esper que sigui en dates molt properes i el que hem de
voler aconseguir evidentment és una redistribució de targetes
sanitàries que evidentment en aquests moments estan en xifres
per damunt de 2.000 targetes per metge, però perdoni, qualcú
va decidir que no posava metges de família, encara que
augmentés la població. No va ser aquest conseller.

El que li puc dir és que nosaltres durant aquests 7 mesos
hem cobert 12 places que no estaven cobertes. Això és una
realitat i així és com a mi se’m transmet. Evidentment si
nosaltres obrim un equipament nou, aquest Centre de Salut de
Vila, evidentment ha de fer una redistribució de les targetes
sanitàries perquè a Vila ens trobarem el Centre de Salut de
Vila, el de Can Misses i Es Viver. Per tant, hem de reorganitzar
i la fita és anar baixant les targetes sanitàries per metge. Li
recordaré que l’anterior consellera, Sra. Castillo, va signar amb
els sindicats arribar a 1.500 targetes l’any 2010. Això ho té
signat dia 9 de maig de 2007...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, per favor! Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Diu que qualcú li va obligar, he entès, esper que ningú
m’obligui a fer una cosa amb què no hi estigui d’acord.
Simplement dic que els papers que va signar la conselleria
diuen que la fita és de 1.500 targetes metge de família en un
horitzó a les acaballes del 2010, que crec que està un poc
llunyà. La realitat és que nosaltres pensam que a la ciutat
d’Eivissa, quan aquest centre estigui obert, ens aproparem ja a
una xifra d’entre 1.700-1.800 targetes sanitàries que,
evidentment, ha de tenir un marge de millora.

Evidentment, els professionals no només surten d’altres
centres de salut que ja funcionen sinó que també hi haurà
professionals de nova incorporació. Evidentment, posar un
equipament sanitari és un repte i nosaltres estam convençuts
que ho farem. Sra. Castro, no està en el meu ànim donar mala
atenció sanitària. Com sempre diuen, que nosaltres ho
desmuntem tot, li puc assegurar que el centre de salut, que jo
no l’he vist encara personalment, però m’han dit que és un
equipament sanitari on estic convençut que qualsevol metge de
família o infermera de primària desitjaria anar a fer feina. Aquí
hi ha un senyor a la meva dreta que té qualque cosa a veure
quan es va començar aquest projecte, hi ha l’anterior consellera
que va tenir una travessa i si a mi, accidentalment, em toca
colAlaborar amb la inauguració crec que els ciutadans d’Eivissa
estaran contents. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

10) Pregunta RGE núm. 129/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de radioteràpia a l'hospital
d'Eivissa.

Passam, doncs, a la darrera pregunta de l’ordre del dia
d’avui, i per formular-la també té la paraula la Sra. Castro, i és
la pregunta RGE núm. 129/08, relativa al servei de radioteràpia
a l’hospital d’Eivissa. 

Té la paraula, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em sap greu perquè li agrada molt
parlar del passat i ara parlarem de futur, si li sembla bé.

Ara vostès han dit que construiran un hospital nou a l’illa
d’Eivissa, que és el moment de fer infraestructures que facin
que els usuaris tenguin els serveis necessaris a la seva illa i que
es puguin evitar desplaçaments. Especialment a l’illa d’Eivissa
és sofreix una doble insularitat, igual que a Menorca, que a més
és triple a Formentera, i s’ha de fer el possible per palAliar
aquestes circumstàncies i hem d’aproximar el serveis als
usuaris.

Vostè també va presentar dilluns, va ser un viatge molt
fructífer, un pla funcional per al nou hospital d’Eivissa, però
vostè va dir que no estava tancat, en concret, es va referir al
servei de radioteràpia i va dir que de moment no estava previst,
però que ja es veuria en un futur com es feia. Sr. Conseller,
vostè sap millor o igual que jo que un servei de radioteràpia no
es pot improvisar, vostès tenen el pla funcional del nou hospital
d’Eivissa finalitzat o no?, saben ja amb quina cartera de serveis
comptarà l’esmentat hospital, sí o no?, tendrà servei de
radioteràpia?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Per contestar té la paraula l’Hble.
Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castro. Miri, aquest
govern és sensible a la problemàtica, com li he dit abans, dels
pacients que necessiten desplaçaments i també de les persones
que necessiten tractament mitjançant temes tan concrets com la
radioteràpia que és una tècnica terapèutica molt complicada
que necessita de professionals que estiguin molt acostumats a
utilitzar-la. En aquests moments, com vostè diu, s’han de
traslladar a Mallorca per rebre-la, hi ha gent que també va a
Barcelona, i nosaltres per donar una resposta satisfactòria a
aquests pacients, una de les prioritats, entre d’altres, és valorar
amb el temps l’oportunitat o no d’aquest servei de radioteràpia.
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Jo el que li puc dir és que crec que la solució definitiva, en
aquest tema en concret, ha d’estar molt elaborada en funció
d’on és millor rebre, tècnicament, aquest tractament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, per un temps de
cinc minuts, té la paraula la Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, comprenc que és un tema molt
complicat, però hem de pensar que els pacients, durant l’any
passat varen ser quasi un centenar de pacients que varen rebre
tractament de radioteràpia, pacients d’Eivissa que varen rebre
aquest tractament a Palma, a més a més, de patir la seva
malaltia s’han de desplaçar amb tots els problemes que això
comporta amb la doble i triple insularitat que abans
comentàvem. Són uns pacients que, a més, per rebre el
tractament han de passar tota la setmana a Palma, la qual cosa
és traure’ls del seu entorn amb tots els perjudicis que això
suposa per als pacients. Jo crec que en aquest cas estaria més
que justificada una discriminació positiva d’aquests pacients,
sobretot, tenint en compte que el PSOE duia, bé no sé si ho
duia en el programa, però va dir, a Eivissa, en la campanya
electoral de les anteriors eleccions autonòmiques que posaria
radioteràpia, no sé si  llavors no s’ho varen pensar bé, però ho
va prometre i també la sectorial de sanitat de la federació
socialista pitiüsa va demanar públicament, el mes de novembre,
que el nou centre tingués tota les infraestructures necessàries
per a l’illa, incloent, especialment, el servei de radioteràpia. Jo,
si no ens volen fer cas a nosaltres esper que als seus companys
de la federació pitiüsa els facin cas, ara és un bon moment per
complir les seves promeses i incloure el servei de radioteràpia
a la cartera de serveis i al pla existencial del nou hospital i que
si no ho contempla, doncs, és el moment, perquè si no, després
serà impossible de fer-ho.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller, per un temps màxim de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castro. Un parell de
precisions. Vostè abans ha dit que hem dit que faríem un
hospital, perdoni’m, ho varem dir, ho deim i ho farem i crec
que hem posat suficients elements objectius que això serà una
realitat. Algú va fer un estudi l’any 2005 i durant dos anys ha
estat a un calaix. Nosaltres fa set mesos i mig que ho vàrem dir,
nosaltres hem fet feina durant set mesos i mig i estam a punt de
presentar novament als professionals el que podríem dir que és
el pla funcional en data de març del 2008, perquè el pla
funcional no s’acaba un dia concret, mentre l’obra es fa, el pla
funcional ha de tenir una certa capacitat d’adaptació en
qüestions que puguin sorgir. 

El que sí és veritat és que s’ha dut  un procediment amb
moltíssims professionals de tots els serveis i hem escoltat
quines eren les seves demandes. La realitat, per la informació
que jo tenc, és que el conjunt de professionals no han posat
aquest tema en concret com una necessitat, això és la
informació que jo tenc, que el conjunt de professionals que han
estat consultats sobre aquest pla funcional, com hauria de ser,
aquesta necessitat concreta, els professionals de Ca’n Misses,
no l’han traslladada. És veritat el que vostè diu que prop d’un
centenar de pacients es varen haver de desplaçar l’any 2007 per
rebre tractament, això és veritat, però jo li torn a dir, una, el pla
funcional no està tancat, a més que no està tancat, com no pot
ser d’una altra manera, és una tècnica que no és simplement
tenir una habitació, és molt més complicat i per tant a qualque
moment haurem d’acabar de contestar definitivament a aquesta
pregunta. 

Li torn a dir, pla funcional no està tancat, els professionals
de Ca’n Misses no han fet durant el procés d’elaboració aquesta
petició i, per tant, nosaltres en aquests moments haurem de
continuar pensant si això de posar un servei de radioteràpia és
la millor solució tècnica per a les persones d’Eivissa o si és
millor millorar les condicions de desplaçament. Aquesta és la
situació que en aquests moments li puc traslladar, evidentment
hi hagut pronunciaments dins la campanya electoral que,
evidentment, nosaltres valoram, tendrem en compte, però la
responsabilitat de la conselleria en aquests moments és poder
oferir sobre un equipament que crec que els eivissencs fa molts
d’anys que estan esperant, és que estigui dotat de la millor
manera que pugui ser possible tècnicament i que, per tant, els
tractaments que es duguin a terme a aquest hospital siguin els
més correctes per als ciutadans de l’illa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Una vegada esgotat l’ordre
del dia d’avui, agrair la presència de l’Hble. Conseller i de
l’equip que ens han acompanyat aquesta tarda.

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