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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez a Miquel Gascón.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Carme Castro.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

I. Compareixença RGE núm. 4865/08, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió no permanent de
Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Conseller de Salut i Consum, per tal d'informar sobre el
cessament del Dr. Carulla com a cap del Servei d'Oncologia
de l'hospital Mateu Orfila.

Començarem. El primer punt de l’ordre del dia d’avui
consisteix en la compareixença RGE núm. 4865/08 de l’Hble.
Conseller de Salut i Consum, solAlicitada per quatre diputats
membres de la Comissió No permanent de Salut, per tal
d’informar sobre el cessament del Dr. Carulla com a cap del
Servei d’Oncologia de l’hospital Mateu Orfila.

Assisteix l’Hble. Conseller de Salut i Consum, Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, acompanyat dels alts càrrecs següents: Sr. Juli
Maria Fuster, director general de Planificació i Finançament;
Sra. Maria Rosselló, cap del Gabinet del Conseller de Salut i
Consum i el Sr. Enrique Rius, assessor del conseller de Salut.

Té la paraula l’Hble. Conseller per tal de fer l’exposició oral
sense límit de temps.

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

Bones tardes. Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. En primer lloc i com a introducció el que vull afirmar
és que l’activitat de l’àrea d’oncologia de l’hospital Mateu
Orfila no ha disminuït, a pesar de comptar amb un metge menys
en aquests moments. Crec que és de destacar la resposta dels
professionals i de les diferents àrees de l’hospital que treballen
en coordinació amb el Servei d’oncologia, especialment les
àrees de medicina interna i de cures palAliatives. Davant d’una
situació, la resposta del conjunt de professionals ha estat
excelAlent i mereix que sigui aquí esmentada en primer lloc.
L’assistència als pacients i els nivells de qualitat dels serveis no
s’han vist afectats, igual que el nivell d’activitat.

Facem una mica d’història d’aquest tema, del tema que ens
du avui aquí. L’any 2002-2003 al Servei d’Oncologia de
l’hospital Mateu Orfila hi feien feina la Dra. Erustre i la Dra.
Pilar Díaz, que atenien tots els malalts, tant a Maó com a
Ciutadella. L’any 2004 la Dra. Erustre se’n va anar de l’hospital
per manca d’acord i de confiança amb el gerent, en aquell temps

el Dr. Triay. L’any 2006, l’única oncòloga que hi havia a
l’hospital es va donar de baixa i Menorca, desgraciadament, es
va quedar sense oncòlegs. Aquesta situació va durar molt de
temps, gairebé un any. Durant aquest any es va habilitar que els
oncòlegs del servei de referència de l’hospital Son Dureta
donessin assistència als malalts de Menorca. Va ser després
quan es va reincorporar la Dra. Pilar Díaz, va arribar el Dr.
Carulla, el febrer del 2007 i l’abril del 2007 se’l va nomenar
coordinador d’oncologia.

L’abril-maig el Dr. Carulla s’incorpora des de l’hospital
Vall d’Hebron i va ser quan va començar a funcionar aquest
servei, sota la seva direcció. Hem de destacar que des de la seva
incorporació el Dr. Carulla va gaudir d’un ample marge de
confiança per al desenvolupament del seu treball i de
l’organització del seu servei. És a dir, quan ens vàrem
incorporar a la direcció de l’hospital, el Dr. Carulla va continuar
fent el que feia. Hem de dir que el Dr. Carulla té una singular
personalitat i que nosaltres no li vàrem modificar ni el sistema
retributiu, ni la distribució que ell feia de les seves consultes,
peculiars en relació amb altres serveis de l’hospital. Hem de
destacar el seu absentisme quant a la participació de les
comissions de l’hospital, tot hospital té comissions que articulen
en funció d’una patologia l’opinió de diversos especialistes.
Fins i tot, no va voler posar en marxa un comitè de tumors.
També hem de destacar la seva resistència a formar part de
projectes comuns a l’hospital, com per exemple una unitat de
càncer de mama, que només es va aconseguir al final de la seva
vinculació a l’hospital.

Tot aquest seguit de fets varen produir, lògicament, un
enrariment del clima laboral, de les relacions laborals no només
amb la gerència de l’hospital, sinó molt especialment amb molts
de facultatius i personal d’infermeria. Tot això, evidentment, va
dificultar una interacció positiva que sempre ha d’existir entre
diferents unitats a qualsevol hospital. Durant un temps el gerent
rebia queixes orals i escrites sobre la seva tasca assistencial tant
de professionals com de personal d’infermeria. Malgrat tot això,
la gerència de l’hospital va mantenir inicialment el seu suport al
Dr. Carulla com a coordinador del Servei d’oncologia. Tot això,
sabent que hi havia punts d’enfrontament amb altres companys
de l’hospital, l’equip directiu va continuar mantenint aquesta
confiança.

Davant aquesta falta de sintonia, el Dr. Carulla enlloc
d’expressar les seves inquietuds o opinions al comitè de direcció
de l’hospital, va optar per la publicació en els mitjans de
comunicació locals d’una carta al director bastant extensa, on ell
expressava públicament el balanç del seu projecte i evidentment
s’efectuaven declaracions d’un suposat entorn hostil, de
corporativisme de professionals de l’hospital i on s’efectuaven
atacs, amenaces i es qüestionava el seu projecte, a més, de
mancances de determinats recursos, manca de suport o de
compromís de la gerència. He de dir que això va ser l’inici
d’una externalització d’un problema de funcionament de
l’hospital i d’un professional cap el món exterior, que dins
medicina és una qüestió que posa en (...) els malalts.
Evidentment en aquest escrit també vinculava la seva
continuïtat al fet que les seves queixes fossin acceptades,
reconegudes i que es prenguessin mesures.
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Tots vàrem coincidir que aquesta manifestació pública de
desacord i el llenguatge en què s’expressava no era ni l’adequat
ni el que corresponia a un nivell de responsabilitat que s’espera
i que es pot exigir al responsable d’un servei d’un hospital
públic; s’utilitzaven unes manifestacions, uns llenguatges i unes
opinions que fins i tot pens personalment que no són les
correctes d’un metge a un mitjà de comunicació públic per
parlar, no d’un equip directiu, sinó de companys del mateix
hospital. Hem de dir que aquesta actitud, que nosaltres
consideram que és absolutament censurable, va agreujar un
problema que ja existia, es va triar per un mitjà que no era
l’adequat per establir un debat i evidentment tot això es va viure
molt malament dins l’hospital.

Els he de dir que aquesta carta es va publicar als diaris en
data de dia 28 de maig de 2008. Aquest conseller acudí a
Menorca dia 31 de maig, i tant jo com el director gerent de l’ib-
salut vàrem rebre puntual informació per part del gerent de
l’hospital de quin problema existia i vàrem tenir l’oportunitat de
fer una valoració conjunta de la situació personal i professional
del Dr. Carulla, del Servei d’oncologia i del conjunt de
l’hospital. Un cop coneguda tota aquesta informació i la seva
valoració, el conseller, el director general va donar suport total
al gerent de l’hospital per prendre la decisió que considerés més
adient per restablir un clima de normalitat dins l’hospital. He de
dir que dies posteriors es va reunir la comissió mixta, la junta
tecnicoassistencial per tractar altres temes, però va sorgir per
part de determinats membres d’aquesta junta tecnicoassistencial
i varen tornar a posar damunt la taula les queixes en relació amb
el Dr. Carulla i el seu comportament.

Davant d’aquest conjunt de fets, va ser el passat dia 5 de
juny que el Dr. Carulla, el gerent, amb el coneixement d’aquest
conseller, va ser convocat al despatx, li va ser comunicat
personalment que la gerència de l’hospital no tenia en aquells
moments la confiança necessària en la seva persona i, per tant,
li va ser comunicat el relleu en el càrrec de coordinador de
l’àrea d’oncologia. Per tant, a partir d’aquell moment, de la
comunicació, el Dr. Carulla passava a desenvolupar el seu
treball com a adjunt del servei d’oncologia i no com a
coordinador. S’ha d’entendre que aquest relleu s’emmarca dins
un funcionament normal de qualsevol organització, institució o
empresa que està estructurada jeràrquicament i que cerca
millorar contínuament el seu funcionament, sense que aquest
pugui considerar-se un fet anormal o fora del correcte establert.
Vull dir que es fa en base, entre altres coses, d’una normativa
que va fer i va dur endavant la Sra. Castillo l’any 2006.

La comunicació d’aquest relleu va provocar, al nostre
entendre, una reacció absolutament desmesurada del Dr.
Carulla, que va traslladar el seu desacord sobre aquesta decisió
directament als mitjans de comunicació, fent declaracions i
abocant acusacions a professionals de l’hospital, a la gerència
i, encara que tengui menys importància, a la meva persona, al
director general d’ib-salut i als equips directius de la conselleria.
Evidentment aquesta acció i la vinculació de la continuïtat de
programes i qualitat assistencial en persones, noms propis, tot
aquest seguit d’acusacions mitjançant els mitjans de
comunicació, intentant exercir una pressió damunt la gerència
de l’hospital, va provocar una situació irreconciliable que només
es podia traduir en altres qüestions.

És en aquest moment quan de manera espontània, caps de
servei de l’hospital..., vull dir que no són un ni dos, sinó catorze
caps de servei, entre altres coses diuen que donen absolut suport
a la gerència perquè coneixen els motius, la comprenen i li
donen suport totalment. I això ho signen catorze caps de servei
de l’hospital. Evidentment hi ha altres consideracions a l’escrit,
però crec que és perfectament clar en la seva carta que ells
manifesten que coneixen, comprenen i donen suport totalment
la decisió que pren la direcció de l’hospital. Així mateix, hi ha
163 professionals de l’hospital que es manifesten en la mateixa
línia.

És en aquesta situació que la direcció de l’hospital pren la
decisió de comunicar al Sr. Carulla, com que li havien de
renovar la comissió de serveis que tenia de l’hospital Vall
d’Hebron, li varen comunicar, crec que era dia 18 de juny, que
no li renovaven la comissió de serveis per la situació que entre
d’altres havia provocat ell. Abans de comunicar-li aquesta
decisió, va ser convocada una junta tecnicoassistencial
extraordinària perquè el gerent va comunicar a aquest grup
d’assessorament de l’hospital quina era la situació i quina
decisió havia de prendre la gerència.

Evidentment si algú de vostès té interès de conèixer aquesta
història pot encara entrar en el bloc privat que ha utilitzat el Dr.
Carulla per comentar, qualificar, amenaçar, poden utilitzar els
adjectius que vulguin, però que a hores d’ara encara continua,
quan ja han passat diversos mesos. Com era de preveure,
aquesta situació va generar alarma social, incertesa en els
pacients, que varen veure amenaçada una situació d’estabilitat
que es va aconseguir el mes de maig d’enguany perquè havíem,
entre altres coses, arribat a tenir quatre oncòlegs i entre altres
coses havíem reprès les sessions de quimioteràpia en el Centre
de Salut Canal Salat de Ciutadella.

Durant 15 dies el Dr. Carulla, entre que es va produir la
comunicació del cessament com a coordinador, passant a ser
adjunt, fins que es va arribar a la situació de comunicar-li que
no se li renovava la comissió de serveis, el Dr. Carulla va
utilitzar els mitjans de comunicació per traslladar insults,
desqualificacions contra tots, professionals, gerents, servei de
salut, conseller, etc. Conceptes, paraules que podrien ser
qualificatives de calúmnies o injúries. Com he dit jo abans,
l’anunci de l’abandonament de la plaça d’oncòleg del Dr.
Carulla, lògicament, va fer recordar als pacients, als ciutadans
la mala situació que va passar un any abans i és que varen estar
pràcticament un any sense oncòleg a l’illa de Menorca.

Davant d’aquesta situació, nosaltres entenem la reacció de
determinades associacions o grups de malalts que varen
traslladar, mitjançant la recollida d’unes 7.000 signatures i que
evidentment nosaltres valoram d’una molt clara, molt positiva
i que hem tengut en compte a l’hora de prendre decisions.
Igualment vàrem tenir coneixement d’una resolució del Consell
Insular de Menorca en aquest sentit, convidant-nos a trobar
solucions estables per a l’illa de Menorca. 
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El que els puc assegurar, senyores i senyors diputats, és que
la responsabilitat de govern de la direcció d’equips, com és
lògic, no se cessa des d’idees puntuals ni està influenciada per
afinitats personals, ni professionals, ni polítiques. Aquest
conseller i els alts càrrecs d’aquesta conselleria basen la presa
de decisions mitjançant arguments, intentant analitzar
objectivament els fets, racionalitzant les actuacions i cercant
possibilitats futures de millora i compromís públic amb els
ciutadans. Així pensam que la decisió que vàrem haver de
prendre era la decisió més responsable. És per això que aquest
canvi dins la coordinació d’àrea oncològica va tenir només dos
clars objectius. Un, millorar l’eficiència i la integració del servei
d’oncologia dins l’organització interna de l’hospital. I dos,
optimitzar i millorar l’atenció als pacients.

I si em permeten, com a reflexió pública, voldria ressaltar
que qualsevol decisió que es pren amb una incidència directa en
el funcionament de l’hospital, que en aquest cas ha succeït a
l’hospital Mateu Orfila, però en general fa referència al servei
de salut, es fa de manera meditada i amb suficient pes
argumental que la pugui sustentar. Evidentment des de la
conselleria creim en la professionalitat i la capacitació de tot el
personal sanitari i lluitam perquè els ciutadans tenguin la millor
atenció i pensam que aquesta no es pot condicionar a persones
concretes i noms propis. El model sanitari basat en projectes
personals, és tal vegada un model allà on altres formacions
polítiques poden sentir-se més còmodes. Però els puc assegurar
que aquesta no és l’opinió d’aquesta conselleria.

Per finalitzar, vull afirmar que el nivell assistencial que té el
Servei d’oncologia de l’hospital Mateu Orfila és d’alt nivell, ha
estat avalat per la professionalitat de tot el personal sanitari que
l’integra i que en aquests moments està complementat i té el
suport de la resta d’unitats de l’hospital, especialment medicina
interna i cures palAliatives. Crec que en aquests moments tenim
al front com a coordinador el Dr. García Gasulla, professional
vinculat a Menorca diverses èpoques, amb ampla experiència
professional en els camps de la medicina interna i oncologia,
dos oncòlegs més, una psicooncòloga i quatre infermeres. Per
tant, els pacients i els ciutadans crec que tenen les màximes
garanties assistencials, no s’ha interromput ni un sol dia i
compta amb l’aval i el suport de l’hospital oncològic de
referència. Tenen el compromís del treball diari del Servei de
salut i del Servei d’oncologia de l’hospital per millorar l’atenció
als pacients. Poden tenir la seguretat que es fa tot el possible per
completar i millorar la plantilla d’oncòlegs de l’hospital Mateu
Orfila. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Toca ara la suspensió de la
sessió per un màxim de 45 minuts, per tal que els grups puguin
fer observacions i preguntes. Ara els pregunto als portaveus,
volen fer...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sra. Presidenta, el Grup Popular demana deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

(Pausa)

Ara, per tal de formular preguntes i observacions tocaria
intervenir els grups parlamentaris de menor a major, però com
que qui ha demanat la compareixença ha estat el Partit Popular,
serà ell qui iniciï les intervencions. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gornés
per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller i l’equip que
l’acompanya, benvinguts. L’ànim que ens va du a demanar la
seva compareixença no era altre que conèixer de primera mà
quins varen ser els motius pels quals es va produir el cessament
del Dr. Carulla, fins el juny d’enguany coordinador del servei
d’oncologia i, sobretot, en quina situació va quedar llavors el
servei, quina és la situació actual i quines són les perspectives
de futur d’aquest mateix servei. Jo agraesc la seva primera
intervenció, som historiador de formació i m’agrada la història
evidentment, però no hem vingut a ratllar d’una història tan
llunyana com vostè..., s’ha traslladat a l’any 2000, si no record
malament. A nosaltres ens interessa saber com s’han produït els
fets, analitzar els motius i retre compte d’alguna manera dels
esdeveniments. 

Per tant, jo també faré un poc d’història, en el sentit
d’intentar ordenar tal i com es varen produir els fets, intentar
conjugar les dues perspectives, la perspectiva de l’administració
i la perspectiva dels afectats de càncer que són els que en
definitiva ens interessa saber de les seves problemàtiques, de les
seves necessitats i, per tant, quines són les atencions que des de
l’administració se’ls ha de donar.

Va costar moltíssim per part de l’anterior govern aconseguir,
com vostè sap, que finalment un oncòleg de prestigi, un oncòleg
avalat, per cert, pel Dr. Alfredo Carrato, president de la Societat
Espanyola d’Oncologia, que pogués venir a una illa petita, com
és Menorca, després d’uns mesos que per diferents
circumstàncies havíem quedat sense oncòlegs. Un doctor que,
segons les pròpies paraules dels afectats de càncer, compleix
amb les peticions dels malalts i que ha superat les expectatives
que les diferents associacions de malalts havien posat en aquest
sentit. Per què? Perquè es duia a terme un projecte integral
avançat, acompanyat d’una tasca d’investigació i formació
paralAlela a l’atenció mèdica. Entre les peticions històriques que
plantejaven els malalts de càncer, com vostè sap, hi havia la
petició de quatre oncòlegs, la convocatòria d’oposicions per tal
de cobrir aquestes places i també el plus d’insularitat. Tot açò
va ocórrer a principis de l’any 2007, mes de gener i febrer del
2007, quan finalment es pot confeccionar aquest nou equip
d’atenció oncològica.
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Dia 23 de maig, no dia 28 com ha dit vostè, és quan es
publica la carta del Dr. Carulla, és igual, la data no té
importància. Dia 23 de maig és quan es publica la carta del Dr.
Carulla, on jo no he trobat insults, ni paraules malsonants, sí que
he trobat demandes, exposicions d’idees, plantejaments de
qüestions, de millores, demandes, en definitiva. Dia 5 de juny
es produeix el cessament del doctor Carulla, anunciada ja
prèviament dia 4 de juny mitjançant carta pública del doctor
Vieri i que deia que el doctor Carulla s’havia convertit en una
persona incòmoda perquè demanava massa, perquè protestava
massa. En definitiva i segons aquest doctor, era una persona que
no volia callar davant les necessitats que reclamava el servei,
davant les necessitats que reclamaven de qualque manera també
els malalts. Aquest mateix dia, els malalts de càncer qualifiquen
el cessament d’arbitrari.

Dia 6 de juny s’anuncia definitivament el cessament del
doctor Carulla per motius de pèrdua de confiança, no per motius
tècnics, no per motius mèdics, d’acord amb les mateixes
explicacions del mateix gerent de l’hospital Mateu Orfila
publicades als diaris aquesta mateix dia, la pèrdua de confiança
es produeix a causa de la publicació d’una carta per part del
doctor Carulla, aquesta carta de dia 23. Segons el gerent de
l’hospital, el gerent es va sentir amenaçat i pressionat pel
contingut de la mateixa. El cessament es va acompanyar de la
renúncia de tres metges de l’equip mèdic, i en aquell moment el
Partit Popular, a través dels seus representants al Grup
Parlamentari, va expressar la seva preocupació davant aquests
fets que de qualque manera implicaven una desatenció, un canvi
en l’atenció mèdica cap als malalts. Aquell mateix dia vam
demanar la compareixença però el calendari del Parlament és el
que és i fins a dia d’avui no ha estat possible reunir la Comissió
de Salut.

També en aquest mateix moment els malalts demanen
explicacions i prudència per valorar el que ha passat, però que
en qualsevol cas es garantís l’atenció al pacient i al malalt. 

El que va passar realment és que Menorca es va quedar
sense equip mèdic després de molt d’esforç per tal d’aconseguir
un equip de qualitat, ja que el doctor Carulla també va dimitir
en cessar com a coordinador. El mateix equip diu que dimiteix
producte del cessament però també per la falta de mesures a
favor del programa de cures cap al pacient, així com la falta
d’una millor coordinació entre els diferents serveis de l’hospital.
El doctor Carulla va dir fins i tot que se l’havia acusat que el
projecte mèdic era massa car, i volíem saber la seva opinió al
respecte.

Els afectats de càncer l’endemà demanen la destitució del
gerent, ja que les seves explicacions no satisfan els malalts i se
senten víctimes de la situació. La gran pregunta és: per què es
posa fi a un projecte innovador a tota Espanya?, per què es posi
fi a un projecte lloat pels pacients, pels malalts de càncer? Ni
una sola queixa podrà trobar vostè per part dels pacients, per
part dels malalts respecte del projecte mèdic d’aquest equip.
Quines són les motivacions per les quals va ser cessat el
coordinador i quina és la política de la conselleria al respecte?

Açò és el que es pot arribar a pensar a tenor de les
explicacions no satisfactòries ni argumentades en qüestions
tècniques ni mèdiques, que les motivacions són unes altres. La
resposta de l’ib-salut és reafirmar la confiança en el doctor..., en
el gerent de l’hospital, i s’anuncia que es prendran mesures per
tal que el servei no quedi desatès, com ha dit vostè. Jo li vull
demanar una altra pregunta, si em pot contestar: va continuar el
nou equip amb el programa emprès pel doctor Carulla? Quan es
va restablir el nombre de professionals que atenien els pacients
a partir del cessament? Quines són les raons ocultes que
denunciaven els mitjans de comunicació i els afectats de càncer
per les quals es va destituir el coordinador del servei
d’oncologia?

Els esdeveniments es precipiten i finalment els pacients
retiren la demanda de cessament del gerent de l’hospital Mateu
Orfila tot apelAlant al diàleg, perquè és comprensible, és
comprensible aquesta primera reacció de petició de dimissió
després de molts de mesos, de molts d’anys de sofrir aquesta
mancança -estem parlant de qüestions, si vol vostè, molt
emocionals- és lògic que una primera reacció..., de qualque
manera és comprensible aquesta primera reacció contundent. Es
fa una reflexió més en fred i es demana que no se cessi el gerent
de l’hospital per tal de què?, per tal d’obrir un diàleg entre la
conselleria i els malalts de càncer.

La voluntat dels pacients era que el programa continués a
tota costa i que el servei no es manllevés. S’anuncia la recollida
de firmes per recuperar aquests oncòlegs; la recollida de firmes
tenia els següents objectius: primer, que intervengui el conseller
per evitar la marxa del doctor Carulla; segon, que es reforci
l’àrea per tal que quedi al marge de qüestions partidistes; tercer,
que el projecte d’atenció continuada de l’equip mèdic sigui
estalonat des de la conselleria, i que el doctor Carulla torni a
dirigir el departament. És en aquest moment quan els
professionals del Mateu Orfila, com ha dit vostè, surten amb
aquestes firmes de suport al gerent i dia 18 del 6 el doctor
Carulla publica una altra carta als mitjans de comunicació on
demana disculpes per aquells greuges que haguessin pogut
produir les seves paraules, que jo, com ja dic, a la primera carta
no els pogut trobar, i on demana la seva reincorporació com a
metge, no com a coordinador. Aquesta petició, tant la de l’equip
d’oncòlegs com la dels malalts, no és atesa a pesar..., no és atesa
per part de la conselleria, vull dir, a pesar que aquesta no té cap
metge oncòleg substitut en aquell moment, dia 20 del 6.
Menorca quedava llavors amb només dos oncòlegs, i fins i tot
no es renova el contracte a l’esposa del doctor Carulla, que
també era psicooncòloga.

El gerent, en declaracions als mitjans de comunicació, és a
dir que hi ha constància d’açò, diu que el que demanava el
doctor Carulla estava enfora de les possibilitats de Menorca, i
acusava la recollida de firmes, les 7.150 firmes, de pressió
mediàtica, acusant els malalts de càncer d’haver-los creat una
alarma social injustificada, i va arribar a dir que algunes de les
persones que firmaven -escolti açò- no sabien exactament què
firmaven. 

Dia 21 del 6 el malalts de càncer plantegen en una carta
oberta tota una sèrie de preguntes als responsables de la
conselleria. Entre altres preguntes, sense resposta, era que, per
exemple dia 5 de juny la psicooncòloga, una de les
psicooncòlogues presentava la seva renúncia a la comissió de
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serveis i el gerent no la va informar que en realitat la seva
comissió havia caducat dia 31 de maig i que el gerent no la hi
havia renovada. La decepció entre els pacients del càncer és
total, total perquè aquests 7.150 firmes remeses a la conselleria
i contestades per carta pel conseller no cobreixen les
expectatives que els malalts havien posat cap a vostè. El
conseller respon que la conselleria ha garantit l’assistència
oncològica en tot moment, al temps que diu que s’estan
adoptant totes les mesures necessàries per tal que l’equip
d’oncologia dugui a terme el seu treball. Punt i final. El mateix
dia 4 d’agost els afectats remeten una nova carta al conseller en
què denuncien que el servei ha baixat de qualitat i critiquen que
el conseller no faci cap referència al projecte mèdic vigent fins
aquells dies. 

Dia 23 d’agost l’ib-salut renuncia al quart oncòleg; surten
unes declaracions on l’ib-salut diu que renuncia al quart oncòleg
i considera complert l’equip de l’hospital, quan des de sempre
l’Associació d’afectats de càncer reclamaven quatre
especialistes. Donen fins al setembre per avaluar el
funcionament del servei, però automàticament es produeix la
notícia contradictòria: l’ib-salut, dia 2 del 9, diu que sí que cerca
aquest quart oncòleg perquè es crea una certa polèmica davant
aquest anunci, el que contradiu, per tant, la notícia del mes
d’agost. Per tant no ens queda clar si realment cerquen el quart
oncòleg o no el cerquen, si Menorca podrà restituir la situació
que tenia el 2007 o no.

En conclusió -i ja acab, Sra. Presidenta, dos minuts-, els que
han creat alarma social de qualque manera han estat els
responsables de la Conselleria de Salut. El conseller de Salut ha
estat absent en el procés quan tal volta la seva intervenció
hagués calmat els ànims o, com a mínim, li tocava com a primer
responsable ocupar-se d’aquest tema. El cessament de l’equip
mèdic no s’ha fet sobre qüestions mèdiques ni tècniques, sinó
sobre d’altres que no s’han explicat mai. És normal que hi hagi
la percepció que es va acomiadar el doctor Carulla per altres
raons, qualcú ha dit fins i tot raons polítiques, tot i que per les
declaracions del gerent se’l va acomiadar arran de la carta
publicada el dia 23 de maig; aquesta informació no ha estat
desmentida, el que confirma que no hi ha raons estrictament
tècniques ni mèdiques darrere aquesta actuació. El cessament es
va fer sense tenir un recanvi i sense avaluar-ne les
conseqüències per als malalts de càncer. El servei d’oncologia,
cap servei no ha de patir a causa de decisions polítiques que
puguin influir en el seu treball. 

I finalment el més important de tot, Sr. Conseller, no hi
havia -ja li ho he dit abans- absolutament cap queixa per part
dels malalts cap a aquest programa mèdic, cap a aquest
programa oncològic; a l’inrevés, tot eren lloances, per primera
vegada s’estava aplicant un programa d’excelAlència i aquesta
excelAlència era reconeguda pels que realment importen en tota
aquesta història, pel malalts, pels afectats de càncer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. No intervindrà el Grup Mixt, no
intervindrà Unió Mallorquina, el BLOC per Mallorca i PSM-
Verds tampoc; per tant té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista.

Té la paraula el Sr. Diéguez per un temps de deu minuts.
Quan vulgui.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Conseller, por su
comparecencia y sus explicaciones, pero realmente, pese a que
sus explicaciones han sido diáfanas y claras, me temo que el
Grupo Parlamentario Popular no quería sus explicaciones, sino
simplemente quería lo que nos temíamos y lo que vamos a
seguir viendo, y así lo anuncio, que va a seguir sucediendo en
esta legislatura; lo que querían era generar inquietud,
desprestigiar la enseñanza, perdón, la sanidad pública, y ahora
lo iremos viendo.

Mire, Sr. Conseller, la pasada legislatura a nivel del Estado
vivimos una etapa de crispación continua, en la que la oposición
del Partido Popular buscaba todos aquellos temas que podían
soliviantar a los ciudadanos y enfrentarlos entre si con poca
explicación, sin necesidad de discursos profundos, y así se
enfrentaban unas comunidades contra otras -¿se acuerdan?, “se
rompe España”-, se rompía la familia por permitirse
matrimonios homosexuales, se utilizaba a las víctimas del
terrorismo contra el Gobierno haciéndolas desfilar en las
manifestaciones contra el Gobierno, etc. Con este asunto
asistimos a la primera parte, porque habrá más, Sr. Conseller,
habrá más, asistimos a un revival de esa crispación con los
mismos elementos, los elementos sustanciales son los mismos,
generar miedos infundados con discursos fáciles, utilizando a
personas débiles o en situación de debilidad, en este caso a
enfermos, y a enfermos con una de las enfermedades más
terribles que tenemos hoy en día.

Confundiendo cosas de forma constante; hemos oído decir
que se recogieron 7.000 firmas, que se nos ha venido a decir que
eran de enfermos de cáncer, ahora, lo hemos oído hace un
momento. Por fortuna, por fortuna para Menorca, no hay 7.000
enfermos de cáncer en dicha isla; puede que 7.000 personas
firmaran, pero esas 7.000 personas que firmaron igual podrían
ser muchas más, puesto que si se le pregunta a la gente si quiere
que haya un mejor servicio de oncología, si quiere que haya más
oncólogos o si quiere que no se vayan los oncólogos de la
ciudad o de la isla, ¿qué dirían?; todo el mundo firmaría una
cosa así.

Miren, una persona con una avanzada..., con una
enfermedad crónica, perdón, tiene necesidad de creer en las
esperanzas, aunque sean falsas o improbables, i es
especialmente sensible a los miedos. Las noticias negativas
relacionadas con su enfermedad le angustian, y es muy fácil que
esas personas vean en los médicos que les atienden, sean
mejores o peores pero simplemente por el primer hecho de ser
un médico que la atiende y que la ayuda y que la apoya en
determinados momentos, tienden a sacralizarlos y a darles una
importancia tremenda, y no suelen ser objetivas, a veces para
bien y a veces para mal. Por eso los socialistas no utilizamos la
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sensibilidad de los enfermos y menos de los enfermos crónicos
como arma política. Para el Partido Popular no hay barreras, y
donde puede encontrar un voto no hay límite ético que le impida
buitrear a su alrededor, y lo seguiremos viendo esta legislatura,
lo seguiremos viendo, aunque ello implique atemorizar a
enfermos crónicos con falsas imputaciones.

La falta de especialistas en Menorca no es un problema
nuevo. Tengo aquí una serie de titulares de la etapa del gerente
del ib-salut, el doctor Triay, en su primera etapa en Menorca:
“Menorca se queda sin endocrinólogo y el ib-salut no sabe
cuándo cubrirá la baja”. “El hospital ha trabajado durante un
mes sin un solo radiólogo”. “El hospital se enfrenta a la falta de
especialistas en radiología”. Así podemos ir siguiendo: “El ib-
salut contrata a un oncólogo tras semanas sin un especialista”.
Así podemos ir siguiendo titulares y titulares. ¿Cuál era la
reacción del Partido Popular?, ¿a quién echaba la culpa?
Atiendan porque esto es interesante. 4 de junio de 2001, Partido
Popular, el mal servicio de quimioterapia, ¿saben de quién es
culpa?, del ayuntamiento, culpa del ayuntamiento. En fin, ése es
el modo, excusarse con excusas políticas siempre.

Cuando llega una segunda etapa del gobierno del Partido
Popular y con el mismo gerente en Menorca, un gerente que
decía que no era político, se quedaron sin oncólogos y nadie
dijo nada. Nadie dijo nada, no, miren, un diputado del PSOE
hizo un artículo sobre la falta de especialistas, ¿y saben qué
decía en ese artículo?, justificar los problemas para encontrar
especialistas y pedir paciencia a los ciudadanos, no
aprovecharse, no aprovecharse de los enfermos para echarlos
encima de las autoridades políticas. Eso es lo que se hacía y no
otra cosa.

Ahora, hay modos distintos de entender la política de salud.
Hay quien cree que és un tipo, és una cosa de la que hay que
sacar votos infundando esperanzas confusas a la gente, y en ese
plan, y en esa utilización política de la política de salud, el 8 de
febrero de 2007, a muy poco tiempo de las elecciones de mayo,
haciendo del tema de los oncólogos un asunto político, se
presenta al doctor Carulla, cosa que no se había hecho que se
sepa nunca antes, con bombo y platillo: rueda de prensa, la
consellera presente, etc., etc. Dicho doctor aseguraba que
contraía como médico un compromiso con Menorca, hasta se
hizo fotos con el Sr. Matas, y ése fue el error que cometieron,
que unieron su destino al de este señor; trataban de dar a
entender que ese señor representaba, era un ejemplo de la
política sanitaria del Partido Popular, eso es lo que trataban de
hacer con ese bombo y platillo. Ahora veremos si todavía siguen
manteniendo eso, ahora lo iremos viendo.

Muy bien. Contrataron, entre otras personas, sí, como
enfermera a la esposa de este señor, del señor Carulla, y le
dieron un sueldo de coordinadora desde el primer día. El doctor
inmediatamente confirmó contactos con otros expertos de la
península para contar con el mejor grupo de trabajo posible -
está muy bien-, acompañado en todo momento, ya digo, por la
consellera, que decía “no se trata de un especialista que vendrá
un par de meses y luego se irá, sino que contamos con un
experto que ha asumido un compromiso personal con Menorca
-con Menorca- y que apuesta por crear un proyecto importante”.
El Sr. Triay, gerente de ib-salut en Menorca, decía que este
señor era una eminencia a nivel nacional y europeo y su
incorporación era una gran noticia. O sea, darse pisto dando

pisto a otro; o sea, subiendo a otro subiendo uno encima; lo que
pasa es que si estamos construyendo sobre barro al final las
cosas van a su sitio. 

Después de los incidentes, sobre los que no voy a entrar con
mucho detalle en este momento por lo menos, cuya culpabilidad
reconoció expresamente el Sr. Carulla, éste fue cesado. Digo
que lo reconoció expresamente el Sr. Carulla porque yo he leído
unas cartas suyas -es muy amigo de escribir este señor- diciendo
que la rabia, el cabreo y el sentimiento de injusticia le llevaron
a descalificar a su superior, la razón se dejó llevar por la
visceralidad y no duda en pedir especialmente perdón al Sr.
Antoni Gómez. Bien, por lo menos reconoce un error. Fue
cesado como coordinador, pero podía mantener su puesto como
médico; eso sí, perdía condiciones económicas interesantes,
pero no le interesaba seguir como médico si no era coordinador,
por lo visto. Ése era el compromiso con Menorca, cuando
ganamos un poco menos Menorca ya..., flaquea la fe en
Menorca. Si tenía motivación e ilusión de trabajar como
oncólogo ¿porqué no lo hizo, si nadie se lo impedía? Dicho con
otras palabras, ¿le importaba más el cargo que la práctica de la
medicina? 

¿Qué pasa cuando es cesado? La reacción del Partido
Popular ya la estamos viendo. Si unió su destino cuando creó
esa circunstancia, a la caída como coordinador, no como
médico, luego como médico se va por otras circunstancias, a la
caída trata de decir “bueno, es mi gran proyecto que se va abajo,
y esto significa..., esto es lo que quería el Partido Popular para
Menorca”, etc., etc., y los socialistas por motivos políticos, que
se nos está diciendo ya aquí, no lo querían por motivos
políticos. Tendrían que informarse más y sobre todo leer más.

Miren, ceses de coordinadores ha habido un montón. El Sr.
Claudio Triay, del Partido Popular, cesó en su momento al
coordinador de urgencias que era del PSOE; nadie dijo nada.
Nombró un coordinador de observación de urgencias, plaza que
no existía ni existe, nombrando al presidente del Partido Popular
de Mahón; nadie dijo nada. Se cesó a un jefe del servicio de
traumatología y ortopedia que era del PSOE; nadie dijo nada.
En Ibiza por ejemplo también se cesó al jefe de cirugía de Ibiza,
que había sido gerente del ib-salut por el PSOE i que tuvo que
obligarle el juzgado a devolverle la plaza; nadie dijo nada,
nadie. Es que como he comentado al principio hay dos modos
de hacer política: el PSOE respeta a los enfermos y el Partido
Popular utiliza el sufrimiento de los enfermos para generar
inquietud en la sanidad pública. 

Digo la sanidad pública porque en la privada no le verán
hacer cosas de éstas, porque allí no lo harán nunca. ¿Por qué
respetan la privada y siembran inquietud entre los enfermos de
la pública?, porque la pública al final les da igual, la pública les
sirve para aprovecharse, para aprovecharse políticamente. Les
pondré un ejemplo, ya que son ustedes de Menorca, a ver si me
pueden dar una explicación ya que estamos en ello. Hay una
señora que la contratan desde el 1 de agosto de 2006 al 31 de
julio de 2007 con un sueldo de 42.000 euros, la Sra. Benedicto,
consellera del Partido Popular en esta legislatura en el Consell
de Mallorca, y la contratan con la sola firma del gerente y sin
firma del jefe del personal de Administración. Todo el mundo
creía que trabajaba en turismo; trabajaba en el ib-salut, ¿qué
hacía por allí? Sólo conocí a una persona que me dijera que una
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vez estuvo allí y que la tuvieron que presentar porque nadie
sabía quien era.

En definitiva, mire, les da igual el daño a la sanidad pública.
Díganme, ustedes que han leído lo que ha dicho y ha dejado de
decir el Sr. Carulla, díganme si apoyan y defienden las
manifestaciones públicas del Sr. Carulla, díganlo; ustedes digan
“las aceptamos y las defendemos y estamos detrás de estas
manifestaciones públicas porque no son tan graves”; díganlo, y
digan si el Sr. Carulla representa el modo de entender la sanidad
pública del Partido Popular. Yo no entro en las cuestiones
médicas, como habrán visto no hago ninguna referencia a lo que
son puramente cuestiones médicas; les pregunto si apoyan y
defienden las manifestaciones públicas del Sr. Carulla y si
representa el modo de entender la sanidad pública del Partido
Popular, si creían que era una persona adecuada para ser
coordinador; como médico, ya digo, no tengo ni siquiera criterio
para poderlo juzgar, ni muchísimo menos me atrevería a hacerlo
así, pero como coordinador, por lo que yo he visto, creo que no
daba la talla ni muchísimo menos. Ahora, si ustedes consideran
que sí, me gustaría oírselo decir de forma taxativa: “Nosotros
apoyamos y creemos que no ha hecho nada para poder ser
cesado, que su conducta era correcta y no ha habido ningún
motivo para cesarlo”.

Miren, en definitiva, y finalizo ya, Sra. Presidenta, la
derecha nunca ha creído en lo público, eso está en sus genes
políticos, y por ello no nos han de extrañar episodios tan
lamentables como el presente y como los que vendrán en un
futuro mediante los cuales se utilizará el sufrimiento de los
enfermos como arma arrojadiza política, y cuando hagan eso
nos tendrán enfrente para defender lo que se tiene que hacer en
política de salud y lo que no se tiene que hacer en política de
salud, y utilizar a los enfermos como arma arrojadiza es lo
último que se tiene que hacer.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Conseller té la paraula, si
vol contestar globalment les observacions fetes o a cada un dels
grups.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats i senyores
diputades. Sr. Gornés, crec que he entès que vostè diu que és
historiador de formació. Jo crec que la història té la seva
importància, entre altres coses la història d’oncologia i dels
ciutadans de Menorca explica en part la reacció que es produeix
quan es produeixen aquests fets, perquè hi ha moltes persones
que recorden el que els havia passat un temps abans. La història,
entre altres coses, està per aprendre i per comparar. Jo no he
intentat fer cap comparació, però crec que el que va succeir
durant quasi un any sense oncòleg a l’illa de Menorca no té punt
de comparació amb el que ha passat el mes de juny o juliol
d’enguany. No té comparació, no té comparació a nivell
assistencial, no té comparació. I per això serveix la història, per
comparar.

Li vull recordar, per una altra banda, jo no entraré a valorar
la qualificació professional del Sr. Carulla, però el que sí tenc
ben clar és que tots els professionals són de prestigi, no només
un. Un hospital..., no, vostè ho ha dit. Un hospital és una
organització complexa que necessita del conjunt de
professionals i serveis, i amb un servei a un hospital com el de
Menorca, el que fa un servei d’oncologia és treballar
conjuntament amb medicina interna i cures palAliatives. Vostè
em demanava del projecte integral; jo no sé què sap vostè del
que és un projecte integral, perquè el projecte integral vol dir
que es va una atenció a nivell psíquic, a nivell orgànic, a nivell
social, i això fa molta estona que es fa a moltes bandes. El
projecte del doctor Carulla no és cap projecte innovador, no és
cap projecte innovador, i si vostè vol mirar l’hemeroteca fa molt
poc que el coordinador actual ha pogut manifestar públicament
que s’està fent exactament el mateix que es feia fa uns mesos;
o sigui, no pateixi per aquest projecte integral perquè això es
continua fent.

Nosaltres en aquests moments em demana el quart oncòleg.
El quart oncòleg, en el moment en què el trobem, el posarem a
disposició de Menorca. Però en tenim tres, tres oncòlegs, una
psicooncòloga i quatre infermeres, que no té res a veure amb la
situació que hi havia l’any 2006-2007, que no hi havia cap
oncòleg.

Si vostè troba que no li he donat motius perquè el gerent
d’un hospital cessi primer com a coordinador, que és un càrrec
de confiança..., si vostè vol llegir el Decret 87/2006 que va fer
la Sra. Castillo diu ben clar que això són càrrecs de lliure
designació entre professionals i que, per tant, el gerent té
capacitat. Vostè em diu que és polític. Si li interessa li podem
passar els canvis que s’han produït a l’anterior legislatura, per
exemple. Aquí no hi ha res de política, no hi ha res de política,
aquí l’únic que hi ha és que un hospital és una organització
complexa que necessitat de tots i cadascun dels seus
professionals, i l’atenció, com ja li he dit abans, no depèn només
d’un professional.

Quan un professional no s’integra dins un hospital treballa
individualment, fa desqualificacions d’altres professionals.
Quan es van acumulant informacions directes i indirectes es
crea un determinat clima laboral que potser s’ha de considerar
si és positiu o negatiu. I per si vostè no ho sap un coordinador
d’un servei d’oncologia és part d’un equip directiu, i una
persona d’un equip directiu responsable el que no ha de fer és
anar a un mitjà de comunicació a escriure una carta on
desqualifica companys del seu hospital; això un equip directiu
no ho pot fer mai, té canals més que suficients dins l’hospital
per canalitzar aquestes demandes o opinions.
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Si vostè en té ganes, ja que diu que és historiador, entri a
internet i vegi les opinions que ha vessat aquesta persona sobre
moltes organitzacions, moltes persones, molts de companys del
seu hospital, i si vostè considera que això no és motiu suficient
perquè un gerent, d’acord amb els professionals de l’hospital
que estan representats a la comissió tècnica assistencial, i li he
dit el que opinaven; ¿què opinaven?, que coneixien, comprenien
i donaven suport totalment la decisió, perquè el que interessa és
que funcioni l’organització, no els interessos personals o
professionals d’una persona. I en cap moment vàrem estar en la
mateixa situació en què vostès varen estar durant un any. És
veritat que es va produir una situació on un oncòloga es va
donar de baixa laboral, que té els seus drets, crec, no es va donar
de baixa de l’hospital, es va donar de baixa laboral, i una altra
persona va quedar en una situació difícil de definir durant 15
dies, persona que es va reintegrar ràpidament a la seva activitat
laboral, i la persones que s’havia donat de baixa, quan va
considerar que estava en condicions d’incorporar-se a la feina
va reincorporar-se a la feina, i crec -li estic parlant de memòria,
perdoni’m- crec que no varen tardar ni un mes a aconseguir una
psicooncòloga per al servei d’oncologia de Menorca.

Crec que si vostès troben que no hi ha motivacions, jo li faig
la pregunta, digui’m vostè si comparteix les opinions que ha
vessat el Sr. Carulla i si considera que és el comportament
normal d’un metge coordinador d’un equip dins un hospital, si
vostè considera que totes aquestes expressions, opinions
respecte a companys de treball són normals, li agrairia que m’ho
digués. Vostè diu que es demanava diàleg, quan es produeixen
determinats fets el diàleg ja no és possible. Diu vostè que
nosaltres o jo personalment he estat absent, jo no he estat absent
en cap moment, li he dit el que he fet abans que es prengués la
decisió i que, tota la informació, jo la tenia, la compartia i vaig
manifestar la meva opinió i el meu suport, una altra qüestió és
si jo he comparegut a la premsa públicament o hem decidit que
altres persones, com és el gerent director de l’hospital, sortissin
a donar explicacions a la premsa.

Vostè parla dels malalts, jo he parlat... no hi ha només una
associació, n’hi ha tres, de malalts oncològics, eh?, i he parlat
amb totes. He parlat amb totes i em mereixen molt de respecte
les persones que pateixen la malaltia i les persones que han
donat la seva signatura a aquesta petició. Si vol, li ho coment,
i si m’ho vol explicar, expliqui-m’ho. Què vol dir que
l’oncologia de Menorca es reforci jurídicament i quedi al marge
d’interessos de partidisme polític? Perquè jo no sé com es dóna
suport jurídicament i li puc assegurar que no he pres cap decisió
en base a partidisme polític.

El projecte d’atenció oncològica integral a l’hospital està
garantit i en cap moment, i ho diu el cap de servei actual, no ho
dic jo, es continua fent el mateix que es feia abans. La baixa del
Dr. Carulla, és veritat, no l’hem poguda cobrir fins ara, però
això no vol dir que no la cerquem. El mateix coordinador
actualment diu que a la pàgina web de la Societat Espanyola
d’Oncologia hi ha 20 peticions d’oncòlegs a 20 hospitals
diferents d’Espanya. Això reflecteix el problema que hi ha en
recursos humans, i nosaltres posarem aquest recurs quan sigui
possible. Per tant, crec que nosaltres acollim i posam en valor
les demandes dels ciutadans, però el que no podem compartir és
que una persona que forma part d’un equip directiu es manifesti
i es comporti com es va manifestar el Dr. Carulla. Era
competència del gerent, en base a un decret fet per la Sra.

Castillo, com a càrrec de confiança, renovar o no renovar
aquesta circumstància, com va ser no renovar la comissió de
serveis i la comissió de serveis -li ho he dit molt clar- no se li va
renovar per la seva actuació en relació amb companys de
l’hospital que, amb la seva dimensió pública que el Sr. Carulla
va cercar, va fer impossible el diàleg, l’enteniment i la
continuació de la tasca lligada a l’hospital.

I li dic que un hospital és molt complex, ha de funcionar i no
funciona per una persona, i li he dit coses abans, a la primera
exposició, aquesta persona a l’hora de coordinar-se, tenia
problemes molt seriosos de coordinació amb altres àrees de
l’hospital. Se li va donar temps, se li varen demanar
rectificacions, se li va demanar que s’integràs a l’estructura de
l’hospital i la resposta varen ser determinades paraules,
comentaris i altres coses publicades a través dels mitjans de
comunicació. Crec que el normal és que un gerent prengui
determinades decisions per al bé de l’hospital i, evidentment,
com manifesten els professionals de l’hospital la qualitat
assistencial no ha estat modificada en cap moment i ha estat
garantida. Ha estat garantida amb professionals in situ a
Menorca, cosa que no va succeir fa un temps.

Per tant, vull desmentir aquestes afirmacions dissimulades
que és una decisió política, perquè no és veritat. S’ha pres una
decisió per al bon funcionament de l’hospital, hem escoltat els
pacients, hem valorat les seves peticions i hem cercat una
solució per al bon funcionament de l’hospital i, en tot moment,
la qualitat assistencial ha estat garantida.

En relació amb el Sr. Diéguez, li he de dir que crec que sí,
que compartesc que em sembla que en molts de moments el que
cerca és crear una crispació, crear un temor, una por, que no és
bona ni per als ciutadans ni per a l’atenció sanitària i, molt
menys, per a persones que estan en situació, psicològicament i
físicament, molt complicada, jugar amb aquestes coses crec que
no és correcte, però, torn a dir, el Dr. Carulla era un directiu de
l’hospital i un directiu de l’hospital no es pot comportar de la
manera com ho va fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Gornés, en torn de rèplica té la
paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Alguns diputats s’haurien
d’informar millor abans d’intervenir, sobretot haurien de
trepitjar Menorca per tal de copsar quina és la realitat i rallar
amb propietat perquè queden retratats amb les declaracions que
fan avui aquí.



226 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 16 / 24 de setembre del 2008 

 

Se’ns acusa d’emprar els malalts. “Los socialistas no
utilizamos la sensibilidad de los enfermos de cáncer” ha dit el
diputat que m’ha precedit en la paraula. Miri per on, Sr.
Conseller, dia 11 de gener del 2007, tenc una informació de
premsa aquí que diu “El responsable de salut del PSOE, Vicens
Thomàs, ha afirmado que cualquier paciente merece y necesita
una atención de calidad y que esta necesidad se hace más
urgente con los pacientes oncológicos. El paciente oncológico
necesita sentir la confianza del médico y esta confianza no se
puede alcanzar con un especialista que cada día se desplaza
desde Palma sin conocer a sus pacientes. Vicens Thomàs ha
recordado que las competencias de sanidad están transferidas
desde hace cuatro años y que por lo tanto la solución de este
grave problema le corresponde a la Conserjería de Salud del
Gobierno balear. Por otra parte el responsable socialista de
salud destaca que cuando el Partido Popular se hizo cargo de
la Conserjería de Salud, en Menorca había dos oncólogos y
ahora no hay ninguno. Es evidente, afirma Thomàs, que el
Govern balear tiene recursos económicos para aquello que le
interesa como lo demuestra la cantidad de millones que la
conserjería ha repartido entre las clínicas privadas...”, bé
l’argument de sempre.

“Thomàs considera que de nada sirven grandes
infraestructuras como las que tiene proyectadas o bien en
construcción el Gobierno balear si después falta lo más
importante, en este caso, los médicos para dar una atención de
calidad a los pacientes”. Açò eren declaracions que l’aleshores
responsable de salut anunciava “la solidaridad del PSOE con
los enfermos de cáncer de Menorca y exige a la consejera
Castillo una solución urgente”. Açò no deu ser emprar els
malalts, açò no és emprar els malalts. 

Sabem que al PSOE no li agrada que s’escrigui, sobretot si
són crítiques que es fan a la seva gestió, jo, de les paraules del
conseller i del diputat que m’ha precedit en la intervenció, torn
a insistir en les conclusions a les quals he arribat a la meva
primera intervenció: no hi ha resposta clara, no hi ha arguments
per explicar el cessament objectiu del Dr. Carulla. El Partit
Popular en tot aquest procés només ha intervingut una vegada
per demanar la compareixença a la informació pública del
conseller, en tot el procés de destitució, de recollida de firmes,
el Partit Popular no ha dit ni mu, no s’ha posicionat sobre
aquesta qüestió, sí que ha demostrat la seva sensibilitat i la seva
preocupació cap a l’atenció que puguin rebre els malalts i les
repercussions que aquests cessaments puguin tenir sobre ells,
però en cap moment no ha fet altra cosa que no sigui això. Per
tant, ni empram els malalts, ho rebuig absolutament i és un
argument infame, ni hem intervingut per tal de polititzar aquesta
qüestió en cap moment.

En definitiva, tenim tres oncòlegs, fa un any, fa uns mesos
en teníem quatre, per tant, el servei necessàriament no pot ser el
mateix, no és el mateix quatre que tres al meu entendre. El
gerent té tot el dret a cessar els càrrecs de confiança, els càrrecs
directius tot d’acord amb la legislació. El que nosaltres criticam
és l’oportunitat d’aquest cessament, l’oportunitat de fer-ho en
aquell moment, perquè vostè mateix ha pogut veure les
repercussions que ha tengut en el colAlectiu d’afectats i de
malalts que, en definitiva, són el que ens interessa realment.

Jo no puc deixar de pensar que se’l cessa precisament per
aquesta queixa, per aquesta carta pública que va fer... i ara m’ha
vingut al fil, vostè ha qualificat la personalitat del Dr. Carulla
com a singular, crec que això en boca d’un conseller és trepitjar
un terreny pantanós perquè tots nosaltres tenim personalitats
singulars, tots i cada un, i fer aquesta distinció cap a una
persona concreta, em sembla impropi del responsable màxim de
la salut, de la sanitat a les nostres illes.

Per tant, crec que no han escoltat els pacients, vostè ho ha
dit dues o tres vegades, que les firmes van servir..., crec que no
els han escoltat perquè el que deien precisament els pacients, Sr.
Conseller, i li he de recordar que se’ns digui que no se sabia
molt bé què era el que es firmava, els pacients el que volien era
que intervingués vostè, per tal d’evitar desgavell que es va
produir el mes de juny, que es reforci l’àrea per tal que quedi al
marge de qüestions partidistes i que la qualitat del servei no
sofreixi, i vostè mateix ha dit que hi va haver un temps en què
el servei va quedar sense els professionals necessaris, que el
projecte d’atenció continuada d’aquest equip fos estalonat per
la conselleria i que es tornés a dipositar la confiança mèdica al
Dr. Carulla.

Per tant, Sr. Conseller, i ja acab, el problema el continuam
tenint, la manca de professionals especialistes, ara rallam
d’oncologia, però probablement en el futur rallarem d’altres
especialitats, es manté, avui mateix als mitjans de comunicació
de Menorca, el director de l’ib-salut posa Menorca com a
exemple del dèficit de professionals a la sanitat pública i
anuncia nous problemes en aquesta matèria. És a dir, no parlam
d’un tema que s’hagi resolt o que estigui en vies de resolució,
sinó que és un problema que augmentarà amb el pas del temps,
tot i que entenem que és una qüestió prou complexa.

També ha dit vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gornés, hauria d’anar acabant.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... que un dels motius que han pesat a l’hora de prendre
aquesta decisió eren les crítiques que es feien cap a altres
metges. Li vull llegir, estrictament, el que va dir el Dr. Casulla,
l’actual responsable del servei, diu “és normal que hi hagi frecs
entre metges, és normal, el més important són els pacients i
aquests frecs entre professionals no poden impedir mai una bona
atenció al pacient”, i això és el que ens guia a nosaltres, Sr.
Conseller. Nosaltres no entram ni a valorar les declaracions de
tipus personal o professional que pugui fer un metge o un altre,
a nosaltres ens interessa que el servei, en aquest cas oncologia
però tots els serveis en definitiva, que es puguin donar a
Menorca tenguin la qualitat que mereixen els menorquins. El
que ens preocupa és que el servei es mantengui tal i com el van
rebre vostès fa un any i és per açò que nosaltres hem demanat
aquesta compareixença per tal que ens aclarís aquestes
qüestions, algunes de les quals no ens han quedat en absolut
gens clares.
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Per tant, Sr. Conseller, l’instam que treballi, que continuï
treballant per tal que la qualitat del servei i les demandes dels
pacients i dels afectats de càncer siguin ateses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula el Sr. Diéguez per part del
Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, como hemos visto y
así podemos llegar ya a las conclusiones de esta comisión, el
Grupo Parlamentario Popular se une definitivamente al Sr.
Carulla, pero aquí no estamos en un debate sobre las
necesidades de Menorca, que sería un debate legítimo, es
perfectamente correcto que el Grupo Parlamentario Popular por
supuesto diga lo que crea que es lo mejor para la salud pública
en Menorca, en Mallorca, en Ibiza, en Formentera o donde le
parezca bien, esto es un debate legítimo, lo que no es legítimo
y es lo que le recriminamos y seguimos echándoles en cara es
la utilización que se ha hecho. Y si no es así, me hubiera
gustado que me hubiera dicho, que me hubiera desmentido lo
que se dice por ahí que hay regidores del Partido Popular de
Mercadal y de Ferreries que iban recogiendo firmas para este
famoso escrito. Ahora, eso sí, hay que decir también que dentro
del Partido Popular hay gente que no se ha querido mojar en
estas polémicas, gente con un peso importante que preside
alguna asociación de lucha contra el cáncer lo cual honra
algunos sectores del Partido Popular, pero también quedan
deshonrados otros sectores del Partido Popular al hacer esa
utilización.

He preguntado de forma clara, rotunda y contundente y así
lo ha hecho también el Sr. Conseller si el Partido Popular o el
Grupo Parlamentario Popular subscribía las afirmaciones que
constantemente hacía el Sr. Carulla. Como le gusta la historia
al Sr. Gornés y a mí también sabrá que había un señor muy
antiguo que decía que qui taced, consentire videtur, el que calla
parece que otorga, y más reciente en la cita polaca decían que
el que calla otorga y en las leyes viejas de Navarra solían decir
también que cuando la buena fe exige una respuesta y no se da
es que se acepta lo que se dice como cosa buena. En fin, debo
entender por todo ello que usted acepta, hace suyas las
manifestaciones... que nos ha dicho aquí que no eran tan graves,
efectivamente, tiene razón el Sr. Gornés que hay que informarse
y hay que leer y yo he leído atentamente. He leído atentamente
porque da mucho de sí lo que escribe el Sr. Carulla, ejemplo de
coordinador. 

Les voy a leer unas cuantas frases textuales suyas. Frases
textuales amparadas por el Partido Popular hasta el punto de que
se publican en un bloc de un destacado miembro del Partido
Popular de Menorca, de un médico dice “su mala praxis le sitúa
al límite de la delincuencia”. Magnífico, para ser un coordinador
y crear buen ambiente y equipos de amigos. Escuchen, que hay
para todos. Hay para todos, frase textual: “en cuanto se levante
la veda para cazar farsantes de la medicina en Baleares todo
mejorará”, no de la política, de la medicina, farsantes de la
medicina en Baleares!

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Castillo. Estam parlant de la compareixença i
de les declaracions que ha fet el Sr. Carulla, a mi em sembla
absolutament apropiat i li prego, per favor, que deixi intervenir
el Sr. Diéguez, tal com han deixat intervenir el Sr. Gornés sense
cap problema. Sra. Castillo, deixi que intervingui el Sr.
Diéguez. Per favor, no ens assetgi, per favor.

(S'escolten veus de fons)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, creo que es una lectura interesante...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, aquesta cambra té un reglament i jo l’aplicaré.
Per favor, li prego que deixi intervenir el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Creo que es una lectura interesante para tardes lluviosas
como la que nos acompaña. Leo otra frase textual: “En Menorca
hay falta de valentía como sucede en muchos lugares aislados”,
eso forma parte del compromiso por Menorca. Otra frase
referida a otro médico: “Ése vino a jubilarse a Menorca”,
haciendo amigos. Otra frase referida a otro médico:
“Negligencia en competencia premeditada”. Otra frase, referida
a otro médico: “Tiene coeficiente border line”. Otra referida a
la psicóloga de cuidados paliativos: “Psicóloga de la muerte”.
Otra frase que leo: “Eres médico internista, no tienes
inteligencia emocional, eres perverso, no mereces autorización
para ejercer la medicina ni siquiera el curanderismo”. Otra frase,
otra frase: “Hay que darle por mala praxis y por la vía penal, por
maltratador y dirección tóxica, mobbing sistemático” etc. Si no
se lo creen tengo un acta notarial para que lo puedan leer con
más atención, pero les dejo la perla para el final. 

(S'escolten veus de fons)

Les dejo la perla para el final, escuchen lo que escribe, el
ejemplo de coordinador que propone el Partido Popular. “Los
monos evolucionados y otros animales, delfines por ejemplo,
adquieren inclinaciones homosexuales cuando la manada se
siente en peligro de supervivencia, aceptando posturas de
sumisión y practicando los monos machos el sexo anal para
evitar conflictos importantes”, escuchen, “en Menorca -y me
salto una frase por impúdica- hoy me das tú, mañana igual te
tengo que dar yo, todos amiguetes”. ¿Éste es el ejemplo de
coordinador? ¿Éste es el ejemplo de coordinador? ¿Éste es el
ejemplo de coordinador que querían para Menorca? ¿Éste es el
ejemplo?

Tiene usted a su disposición el acta notarial y en Joan de
bcn que dice textualmente “ése soy yo, el Sr. Carulla...” ah!, y
curiosamente..., curiosamente, mientras decía, mientras se
excusaba por la mañana, por la noche escribía cosas como ésta.
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En fin, como médico yo no sé cómo será, pero como
coordinador, miren, a mí no me parece la persona más
adecuada, por la lectura de esa obra suya, no me parece la
persona más adecuada, ustedes considerarán que sí, bien, ése es
su problema. La sanidad pública, en definitiva, hemos visto que
para el Partido Popular sirve para el enchufe político, no se me
ha dicho nada de la Sra. Benedito, para sacar votos a costa de
algunos enfermos y aunque sea apoyando a coordinadores,
como hemos visto el Sr. Carulla en blocs del Partido Popular
que descalifica a sus compañeros de profesión.

Señores del Partido Popular, quédense con el mesías,
nosotros defenderemos la sanidad pública. Nada más, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. En torn de contrarèplica, Sr. Conseller,
té la paraula sense limitació de temps.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gornés, crec que les
meves declaracions, que crec que eren del gener, ha dit vostè,
del 2007, el que tenc ben clar és que no inciten a cap utilització
dels malalts, simplement exprés una opinió de com crec que
s’han d’atendre les persones que es troben en aquesta situació,
hi ha una determinada situació i una determinada responsabilitat
de gestió sanitària, no es fan ni en aquestes declaracions ni en
actuacions a posteriori incitacions a la utilització dels malalts.

Diu que vostès no han fet res, bé, tenc aquí retalls de premsa
on es diu que hem fet, hem comès un greu error, que ho hem fet
per motius de caràcter personal, que són decisions
desafortunades, que som poc responsables, que són qüestions
personals, decisions inconsistents, bé, són opinions seves. Jo li
he fet una pregunta, que vostè no m’ha contestat, era si vostè
compartia amb el seu grup les opinions professionals, personals
i d’altre tipus que havia manifestat al llarg de tot aquest temps,
no a partir de quan es produeix, sinó també abans, la decisió. No
m’ha contestat. Simplement li he dit que el Dr. Carulla era un
coordinador d’un servei d’oncologia que forma part d’un equip
directiu, que és un càrrec de lliure designació -de lliure
designació- i entre altres coses es necessita determinada
confiança i s’espera que un directiu no se’n vagi més de ...
perquè és clar, vostè diu que el Sr. García Gasulla ha dit que hi
ha frecs, però el que ha fet el Dr. Carulla no és això, és una altra
cosa, eh?, és una altra cosa. 

Professionalment a un hospital hi ha professionals que
poden tenir diferents opinions de com s’ha de fer un abordatge
diagnòstic o terapèutic, però no parlam d’això. Parlam de
qüestions importants de l’organització d’un hospital amb
consideracions professionals, amb consideracions personals. I
li torn a dir, la junta tecnicoassistencial, que és el grup assessor
de la direcció, li diu que “coneixem, comprenem i donam suport
als motius pels quals se cessa de coordinador a aquest senyor”.
Li puc assegurar que poques vegades trobarà una redacció tan
concloent i que firmin caps de serveis que pertanyen a diferents
partits polítics i molts d’ells a cap, algun d’ells que té una
representació professional d’un colAlegi professional, són
afirmacions molt clares, comprenen, coneixen i comparteixen

la decisió i tota aquesta manifestació és per al bon funcionament
de l’hospital. Li puc assegurar que aquest és l’únic motiu pel
qual primer se’l va rellevar del càrrec de coordinador i a
posteriori no se li va renovar la comissió de serveis.

Crec que hem explicat una sèrie de motius que dins
l’organització d’un hospital són fàcils d’entendre. Si jo no he
estat prou clar o vostè no ho ha entès, ho sent molt, però li puc
assegurar que poques vegades, en una organització com un
hospital, es produiran fets com aquests, tan clars.

Les organitzacions necessiten direcció i que qui ha de
prendre decisions les prengui. I li dic que la garantia de qualitat
assistencial ha estat molt superior del que va succeir l’any que
no hi ha haver oncòleg resident a Menorca i la solució al
problema ha estat molt més ràpida. El projecte integral en cap
moment no s’ha modificat, li ho diu el cap de servei, perquè
vostè llegeix el que l’interessa. En aquesta mateixa entrevista el
cap de servei li diu que es fa el mateix que es feia abans, el
mateix, el mateix, eh?, el mateix. També jo li puc dir zero o un,
i no li dic perquè són situacions que poden succeir passat demà
i per tant, no s’ha de tirar foc ni aquí ni allà, són situacions
complicades i el que no s’ha de fer és, quan es pren una decisió
perquè hi ha motiu dins l’organització d’un hospital, posar en
dubte el motiu, no hi ha cap indicació política sinó que això era
un càrrec de confiança de la gerència, i aquest senyor va donar
prou proves que no se la mereixia. Si vostè creu que un directiu
de qualsevol organització ha d’anar als diaris a expressar la seva
opinió, les seves demandes i les seves opinions front a
companys, crec que s’equivoca perquè les organitzacions no es
dirigeixen així. I li puc assegurar que l’organització d’un
hospital és molt complexa, i oncologia no pot viure sense
medicina interna, no pot viure barallant-se amb cures
palAliatives perquè tothom és necessari i no hi ha ningú que sigui
millor o pitjor que els altres.

Per això jo deia allò de circular, perquè vostè ha dit que el
Sr. Carulla era un professional de prestigi, idò per a mi també
són de prestigi els altres oncòlegs, internistes... No, perdoni,
no... No, hi ha hagut consideracions respecte d’altres
professionals que es mereixen tota el respecte professional. No
dic que ho hagi dit vostè, ah, no ho he dit jo! He dit que el Sr.
Carulla havia fet aquestes consideracions, si vostè pensa que
vostè ho ha dit, jo no ho he dit. No ho he dit, dic que el Dr.
Carulla, persona de confiança de l’equip directiu va demostrar
amb fets, realitats, escrits, etc., que no es mereixia ser una
persona de l’equip directiu, un càrrec de confiança i que després
això va ocasionar que no es renovés la seva comissió de servei
com passa moltes altres vegades. Si vostès comparteixen les
opinions que ha dit el Dr. Carulla, si vostè pensa que les
organitzacions es dirigeixen no sé de quina manera, li puc dir
que jo no comparteixo ni aquests criteris ni aquesta manera de
conduir una organització.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Li agraïm la seva presència i
la del seu equip. 
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II. Proposició no de llei RGE núm. 4611/08, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a les
persones celíaques.

Tot seguit passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 4611/08, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a les persones
celíaques.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra.
Llinás per un temps de deu minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular
presenta una proposició no de llei per tal que la malaltia celíaca
pugui, els malalts de malaltia celíaca puguin tenir unes ajudes
i un suport per part del Govern autonòmic.

Aquesta malaltia és una malaltia autoimmune que es
caracteritza per una inflamació crònica de la part proximal de
l’intestí prim, causada per l’exposició de la gliadina, que és una
proteïna vegetal d’alguns dels cereals que conté la dieta.
Aquesta proteïna també és coneguda com a gluten, que és
present en el blat, a la civada, al sègol, l’espelta i altres.

És un trastorn que apareix a persones genèticament
predisposades, que apareix a totes les edats, però majorment a
la infància. Els símptomes que presenta aquesta malaltia
inclouen diarrea crònica, retard en el creixement i/o
desenvolupament infantil i fatiga. Afecta aproximadament un
1% de la població i es considera una malaltia subdiagnòstica.
Però també s’ha de reconèixer que en els darrers temps la feina
de sensibilització que han dut a terme les associacions de
malalts d’aquesta malaltia que l’han donada a conèixer i això ha
fet que tant la societat com l’administració, el nombre de
diagnosticats cresqués dia a dia.

La majoria d’aquests pacients milloren quan ingereixen una
dieta sense gluten i aquí és on radica la dificultat d’aquests
malalts, ja que l’elaboració industrial de molts dels aliments que
afegeixen aquest gluten com a engreixador o gelador d’aquests
aliments, la qual cosa ocasiona molts símptomes als malalts
d’aquesta malaltia. De cada vegada més els països
desenvolupats han elaborat una legislació específica que obliga
els industrials a certificar amb claredat els productes que
contenen absència de gluten, a més amb un símbol universal que
està representat amb una espiga de blat dins un cercle creuat
amb una barra.

Aquests productes sense gluten no tan sols són més cars,
sinó que són més escassos. Tot això repercuteix directament
damunt les famílies que tenen qualque persona amb malaltia
celíaca. Aquest cost es calcula aproximadament entre uns 1.600
i 2.000 euros anuals per a aquestes famílies, per cadascuna
d’aquestes persones malaltes, i això minva que aquestes
persones puguin tenir una dieta normal i equilibrada com la
resta de persones. Aquests productes que tenen la majoria
d’aquests aliments són: pa, sopes, farines, vull dir, no són
aliments que no siguin aliments com puguin ser de luxe, sinó
que són aliments de primera necessitat, són aliments bàsics i el
80% de l’alimentació bàsica contenen aquests productes amb

gluten. Això vol dir que les persones que tenen aquesta malaltia
tenen vertaderes dificultats per trobar aliments sense gluten.

Per a una petita mostra, dir-los que a Mallorca tan sols hi ha
vuit tendes en què poden trobar productes sense gluten; a
Menorca n’hi ha dotze; a Eivissa hi ha cinc tendes; cap a
Formentera, a més de les grans superfícies. Vull dir que no hi ha
possibilitat de trobar aquests productes sense gluten, a més del
cost afegit econòmic, a més del cost del preu d’aquests
productes sense gluten.

Per a una petita mostra també, dir-los que les persones
malaltes celíacs, doncs es torben una mitjana de deu anys a
diagnosticar aquesta malaltia. Una vegada que a aquestes
persones malaltes celíaques se’ls diagnostica ja tenen un cost
molt més baix per a la Seguretat Social i tot això aniria en
benefici de tots els usuaris.

Un petit exemple de les ajudes que tenen a altres comunitats
autònomes, seria Castella-La Manxa, on, mitjançant la
Conselleria de Sanitat, tenen una ajuda econòmica de 300 euros
anuals, i una altra comunitat autònoma seria Navarra, on els
malalts celíacs tenen una ajuda de fins a 90 euros mensuals. Hi
ha exemples d’altres països europeus on hi ha diferents tipus
d’ajudes, fins i tot la reducció d’IVA en aquests productes o
desgravació d’IRPF, etcètera. Si vostès volen, després, en el
torn de rèplica, si els interessa, els puc dir més tipus d’ajudes.

Però crec que és una bona iniciativa, crec que els hauríem de
donar el suport de tots els grups polítics i per això deman a la
resta de grups polítics que conformen aquest Parlament que
donin suport a aquesta iniciativa per a les persones malaltes
celíaques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Llinás. Pel Grup BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té la paraula el Sr. Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies també per aquesta
iniciativa, que la veritat és que saludam aquesta sensibilitat
respecte de les persones celíaques. Crec que en aquest sentit
d’intentar ampliar la xarxa social i ajudar la gent que més ho
necessita, en uns moments especialment difícils en què no
tendrem tanta facilitat per trobar recursos públics, hem de fer
l’esforç, hem de mantenir aquest esforç; per tant, si ahir ens
trobàvem amb què, tot i la dificultat d’aconseguir els ingressos
prevists, se’ns demana que a més en llevem i que es rebaixin en
100, 200 milions d’euros els ingressos per a l’any que ve,
nosaltres entenem que no, que el nostre compromís és mantenir
la xarxa, mantenir el benestar que hem establert i augmentar-lo.
Perquè, indiscutiblement, com s’ha apuntat, els dèficits sobre la
socialització dels costs de les malalties avui encara tenen molt
de dèficit, en molts de sentits, és la família, és l’individu qui
suporta els costs addicionals que suposa tenir una mancança de
salut, especialment quan no és estrictament els medicaments o
els serveis sanitaris, com en aquest cas, i només en casos ja
especialment extrems hi participa la xarxa social.
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Per tant, qualsevol cosa que pugui fer un gest a favor de
palAliar i de socialitzar aquest cost, perquè al final és un element
de solidaritat de tota la societat, ens pareix positiu. No hi era, el
que se’ns demana és que dins un moment de crisi i de dificultats
econòmiques s’estableixi una cosa que a moments de vaques
més grasses no es va fer, d’això supòs que n’és molt conscient
la proponent, però crec que ho hem de saludar.

Per paga, també es fa, crec, amb prudència, sense establir
cap quantitat, sense establir ni tan sols amb quina fórmula,
perquè pugui ser estudiada i adaptada a les possibilitats que
trobi el Govern per atendre aquesta sensibilitat. I nosaltres,
aquest tipus de propostes que permeten, ja dic, trobar
unanimitats i després que sigui el Govern qui les perfili tenen el
nostre suport.

Nosaltres pensam, com s’ha dit, que el gran repte d’aquesta
malaltia, com d’altres, però molt especialment en els celíacs és
la detecció precoç, aquesta és la gran lluita. En aquest punt
s’han fet esforços importants, primera per la demanda de la
societat civil, aquí l’Associació de Celíacs de les Illes Balears
ara farà deu anys de la seva formació, ja ha sensibilitzat, crec
que ha treballat molt en aquest sentit de posar-ho damunt
l’agenda, aquests 300 socis pràcticament que té l’associació.

També la pròpia tasca pública ha millorat molt amb els
protocols de detecció, les Illes Balears hi està fent feina, no és
el que ara es tracta, és una vegada detectat el cost participar-hi,
ajudar-hi. I nosaltres, en aquest sentit, volem votar a favor cap
al gest. Seguim pensant que el tema més important és aquesta
detecció precoç, que tot d’una se sàpiga qui és que pateix
aquesta malaltia, perquè això li donarà moltíssima més qualitat
de vida amb una dieta adequada. Treballar molt, també s’hi ha
esforçat en l’etiquetatge, en què hi hagi molts productes sense
gluten en el mercat i ben indicats. Jo no conec aquest nombre de
botigues que apuntava el portaveu del Partit Popular, però crec
que tots tenim ja l’experiència de veure arreu productes
etiquetats que anuncien que no tenen gluten, per tant també hi
ha un esforç i una obligació establert per l’etiquetatge, que és
superior per ventura al que representa aquest sector com a
consumidor, afortunadament; hem de crear ressorts de
solidaritat i d’obligacions cíviques i comercials que no
responguin estrictament al mercat.

Ara, aquesta és la gran tasca en aquesta malaltia, aquí s’hi
han de dedicar la immensa majoria dels recursos en aquest
moment, perquè és el que més ens agrairan els malalts, que, de
totes maneres, és important i coincidim que si després es pot fer
qualque fórmula per actuar i per ajudar a assumir una part dels
costs addicionals que tenen i que són indiscutibles, a nosaltres
ens pareixerà beníssim.

Nosaltres, l’únic exemple que coneixíem, ara ens ha parlat
de Castella i jo no ho coneixia, el de Navarra sí, però és que
l’exemple de Navarra i quasi moltíssimes altres prestacions que
a Navarra tenen no dubtin que té qualque relació amb el concert
econòmic i no només amb què siguin més solidaris que
nosaltres; per ventura ho són, per ventura nosaltres venim d’una
tradició que no ho és prou i aquest Govern l’ha de corregir, però
també crec que qui té uns recursos es pot permetre alegries de
solidaritat que d’altres no tenen. Jo confiï que el Partit Popular,
si fa aquesta lectura, comprendrà que el model de concert
econòmic és molt profitós, molt adequat, molt just per a tothom,
i el Sr. Rajoy no tendrà cap inconvenient que sigui la seva tesi
generalitzar-lo a tot l’Estat i aleshores nosaltres tendrem aquest
avantatge.

En qualsevol cas, i sense condicionar una cosa amb l’altra,
votarem a favor d’aquesta proposició i demanarem, instarem,
treballarem perquè el Govern, sabent les dificultats en aquests
moments per fer segons quins tipus de gestos, però que aquests
que, sense un gran cost, demostren moltes coses, creim que són
imprescindibles per al país.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Dalmau, per un temps de deu minuts.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com ja molts de vostès saben, i ho
ha comentat abans la representant del Grup Parlamentari
Popular, la malaltia celíaca ve causada per una intolerància al
gluten, que és una proteïna existent a les farines del blat, del
sègol, de l’ordi i de la civada. Aquesta malaltia afecta una
mitjana aproximadament un de cada mil nascuts, donat que no
sempre hi concorre el factor hereditari i que aquesta malaltia es
manifesta, no sempre també, amb les formes més habituals, és
de tot punt necessari el diagnòstic precoç d’aquesta.

I així, i concretant algunes mesures que ja varen ser
anunciades pel conseller de Salut el passat dia 27 de maig,
coincidint amb el Dia Nacional del Celíac, s’ultima un protocol
per a la detecció precoç que realitza un grup de feina integrat
per professionals metges d’hospitals i de centres de salut,
especialment a l’àmbit dels centres de salut d’atenció primària,
ja que són els més propers al ciutadà i es tracta d’un projecte
anomenat Estratègies de diagnòstic de la malaltia celíaca a
l’atenció primària. Aquest grup de treball, que s’anomena
GECAP, Grup d’estudi de la malaltia celíaca en atenció
primària, té com a objectius fonamentals l’elaboració d’un
estudi pilot de recerca activa de malaltia celíaca en nins i adults,
efectes de patologies associades o familiars de primer grau de
malalts celíacs a Mallorca; determinar el valor predictiu positiu
de la terminació per a les diferents patologies associades i per
a familiars de primer grau; estudiar la futura aplicabilitat d’un
protocol general a les consultes d’atenció primària i avaluar
l’impacte psicològic del diagnòstic de malaltia celíaca en els
pacients i els seus familiars.
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El febrer del 2008 es va constituir el Grup balear d’estudi de
la malaltia celíaca, sota l’hospici de la Societat balear de
l’aparell digestiu i de la Conselleria de Salut i Consum de les
Illes Balears, i està compost per especialistes de tots els
hospitals de les Illes Balears implicats, com gastroenteròlegs,
pediatres, immunòlegs i patòlegs. L’objectiu del Grup balear
d’estudi de la malaltia celíaca és el de promoure el coneixement
d’aquesta malaltia, realitzar, a més, projectes de divulgació i
crear un grup de referència per a la comunitat autònoma.
D’aquesta manera es pretén detectar molts dels casos no
diagnosticats fins ara i alhora oferir als pacients un abordament
multidisciplinari de la malaltia. El GECAP i el (...), el Grup
balear d’estudi de la malaltia, treballen, evidentment, de manera
coordinada.

Un altre dels projectes futurs és fer l’estudi sobre la
incidència de la malaltia a les Illes Balears per intentar conèixer
amb exactitud el nombre de persones afectades. Aquesta
informació podrà servir de base per formular les ajudes
pertinents per a aquests pacients. I a més, la Conselleria de Salut
també estudia fórmules per ajudar a compensar el sobreesforç
econòmic que han de realitzar les famílies i que, com molt bé ha
dit la portaveu del grup parlamentari, són un problema per a la
seva economia diària, ja que a la seva dieta diària han de
consumir necessàriament productes sense gluten i aquests de
vegades tenen un preu bastant més elevat.

Per altra banda, també voldria destacar que el Ministeri de
Sanitat i Consum ha editat i presentat un document, amb data 9
de setembre del 2008, anomenat Diagnóstico precoz de la
enfermedad celíaca, que, com ja hem dit, el diagnòstic de la
malaltia és importantíssim, perquè la celeritat amb la qual es
regularitzi l’alimentació exempta de gluten contribuirà a
normalitzar l’estat de salut del pacient i a recuperar la seva
qualitat de vida. Aquest document que edita el ministeri s’ha
elaborat juntament amb societats científiques i associacions de
pacients i des de la seva edició s’han començat a repartir uns
3.500 exemplars entre les autoritats sanitàries de les comunitats
autònomes, per a la seva difusió entre els professionals. El
document consta de dues parts, els aspectes més rellevants de la
malaltia celíaca i el protocol pròpiament dit.

A més, la iniciativa legislativa de l’Estat espanyol és pionera
a tot el món per limitar a vint parts per milió la quantitat de
gluten en els aliments lliures de gluten i ha rebut, a més, el
suport de la Unió Europea, de tal manera que la Comissió
Europea ha comunicat a Espanya la seva intenció d’elaborar un
reglament europeu a través de la proposta espanyola, la qual
haurà de ser adoptada per tots els estats membres.

A la vista de les actuacions que du a terme el Ministeri de
Sanitat, volíem afegir una proposta d’esmena d’addició per
incloure en aquesta mateixa proposició no de llei, que seria en
el sentit que “El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
de Sanitat i Consum a continuar treballant per millorar la
regulació i control dels aliments, amb referència a la presència
o no de gluten i al foment de la investigació sobre la malaltia
celíaca.”

En definitiva, i per concretar, donat que el tractament per a
aquesta malaltia és una dieta desproveïda completament de
gluten i que això implica un sobrecost a la cistella de la compra,
donam suport a la necessitat d’establir línies d’ajudes per a les
persones malaltes de celiaquia de les Illes Balears, i per això, si
ho accepten, votarem a favor d’aquesta proposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Llinás, vostè té la paraula per contradiccions o per dir
si accepta la proposta que se li fa d’esmena d’addició.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Gràcies, presidenta. Acceptaríem l’addició que proposa el
Partit Socialista si es contempla com a un segon punt.

Doncs agrair el suport de la resta de grups de la cambra,
recordar que el Partit Popular ha reiterat diverses vegades en
aquesta cambra que en temps de crisi sempre està d’acord a
retallar altres partides, però mai de les partides sanitàries ni de
les partides d’educació ni de les partides socials, això s’ha
reiterat els darrers mesos diverses vegades. Parlam del tema
sanitari en aquest moment.

O sigui, Sr. Alorda, els darrers mesos el Partit Popular ho ha
reiterat diverses vegades, la presidenta a la tribuna en el plenari
i en comissió també s’ha dit. I li reiter, crec que és important
recordar que això és una minva per les despeses que representa
a les famílies i crec que és important donar suport a aquesta
iniciativa. El Partit Popular li agraeix el suport i res més.

A més, recordar-los la web que té l’Associació balear de
celíacs, hi ha el llistat de les tendes, l’adreça, o sigui, qualsevol
persona afectada pot anar i recollir on són aquestes tendes,
aquestes botigues que he anomenat hi són recollides i els
productes que ells poden consumir hi són. I a més cada ics
mesos s’actualitzen aquests productes.

I recordar al Sr. Alorda que així com Navarra té un règim
foral específic i diferent, afavorit en relació amb la resta de
comunitats autònomes, en aquest cas també té una ajuda
específica per als malalts celíacs; el País Basc també té un
règim foral diferent i financer millor que la resta de comunitats
autònomes, però en aquest cas en els malalts celíacs no té una
ajuda per a aquests malalts.

Moltes gràcies pel suport que donen a aquesta iniciativa.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Llinás, com que no ha estat presentada en forma ni amb
temps aquesta esmena, entenem que vostè l’accepta com a una
esmena d’addició en el seu punt i per tant, si hi estan tots
d’acord, la donem aprovada per assentiment aquesta addició.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Demanar a Madrid nosaltres sempre hi estam d’acord, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Demanar coses a Madrid nosaltres sempre hi estam d’acord,
per tant donam suport a l’addició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé. En conseqüència i, una vegada esgotat l’ordre del dia,
queda agrair la seva presència a tots.

I no havent-hi més assumptes a tractar, donem per aixecada
aquesta sessió.
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