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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió. Hi ha substitucions?

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, Sra. Presidenta. Catalina Palau substitueix Carme Castro.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas al Sr. Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Tot seguit passarem a l’ordre del
dia d’avui que consisteix en tres preguntes registrades amb els
números 1185, 1186 i 1226, presentades per l’Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari Popular.

Assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum, Sr.
Vicenç Thomàs, acompanyat dels següents alts càrrecs: el Sr.
Juli Miquel Fuster, Direcció General de Planificació i
Finançament; el Sr. Pomar i Reynés, director del Servei de Salut
-que encara no hi és, però que s’incorporarà properament-; el Sr.
Enrique Rius, assessor tècnic de la Conselleria de Salut i
Consum; el Sr. Cañellas, assessor del conseller, i no sé si
s’incorporarà posteriorment la Sra. Francesca Díaz, no
s’incorporarà, esperarem el Sr. Pomar.

I.1) Pregunta RGE núm. 1185/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a allotjament de familiars de malalts a
l'hospital de Son Espases.

Per formular la primera pregunta RGE núm. 1185/09,
relativa a allotjament dels familiars de malalts a l’Hospital de
Son Espases, té la paraula l’Hble. Sra. Antònia Gener per un
temps de deu minuts. Quan vulgui, Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull saludar
el conseller i el seu equip tècnic que han vengut a la comissió.
Per formular aquesta pregunta faré una petita exposició dient
que, com tots sabem, els desplaçaments a Mallorca, a l’hospital
de referència, per ingressos de malalts provinents d’illes menors
provoquen un trastorn familiar i laboral considerable, trastorn
al qual hem d’afegir el problema que suposa la recerca
d’allotjament per part dels familiars durant l’estada a l’hospital
i el cost que suposa, afegit a més, el fet que no sempre es troba
l’allotjament més proper i adequat.

Alguns tenen la sort de comptar amb l’ajuda d’associacions
de malalts, però no tots estan en disposició de trobar
associacions i, per tant, estan desemparats. Evidentment, hi ha
unes dietes de compensació de costos per als familiars, però que
no cobreixen el seu cost ni tampoc aclareixen tots els problemes
que es deriven d’aquest allotjament.

Aquesta és una situació que podem dir que no és
circumstancial ni és temporal sinó que és real i duradora en el
temps perquè sempre hi haurà malalts i familiars seus que
s’hauran de desplaçar a l’hospitals de referència de les Illes
Balears. No només és així sinó que amb el temps, amb
l’augment de la població aquestes situacions augmentaran i
podem dir, fins i tot, que s’agreujaran pel fet que en aquests
moments, com tots sabem, es construeix un nou hospital de
referència, Son Espases, que està allunyat del centre urbà de
Palma i creim, per tant, que hem de trobar solucions i recursos
que permetin millorar les condicions de trasllat dels familiars
acompanyants de malalts de les illes menors i també per què
no?, de tota la part forana de Mallorca.

Des del Grup Parlamentari Popular no és la primera vegada
que proposam que al costat de Son Espases -creim que hi ha
espai suficient- es construeixi un edifici annex que podria
albergar els familiars. Aquest edifici comportaria una sèrie
d’avantatges per als familiars com proximitat, comoditat, preu
assequible i també eliminaria els problemes afegits al d’haver
d’estar ingressat a un hospital a Palma.

Aquesta proposta, com deia, no és nova sinó que ja ha sortit
en diferents preguntes escrites i també en preguntes orals que
s’han produït en comissió i en Ple, i arran d’aquestes preguntes
i de les seves respostes m’he animat de nou a demanar-li si
estaria disposat, com diu la pregunta, a liderar l’opció de crear
una residència o unes instalAlacions d’allotjament per a familiars
de malalts que s’han de desplaçar de les altres illes a l’Hospital
de Son Espases. Això és així ja que vostè a la pregunta escrita,
de dia 14 de desembre del 2007, em va respondre textualment
a una pregunta que ja feia referència a si seria factible habilitar
en el nou hospital de Son Espases una zona o unes dependències
per allotjar malalts, vostè textualment em va dir que el Govern
és sensible a la problemàtica dels pacients i els familiars que
s’han de desplaçar i es mostra disposat a escoltar i valorar
qualsevol proposta que ajudi a millorar les estades dels
menorquins, eivissencs i formenterencs en els seus
desplaçaments a Mallorca per raons de salut.

A la pregunta oral que li vaig fer en comissió, el passat 27
de febrer del 2008, a la seva resposta em va dir que el Partit
Popular no havia deixat cap projecte, però diu: “nosaltres no
deixam de banda aquesta opció”. Per tant, això m’ha fet sentir
un poc optimista en el sentit que pensam que vostè hi estaria
disposat i, per tant, ens agradaria saber exactament si vostè
estaria disposat, com dic, a liderar aquesta opció de crear una
residència, unes instalAlacions per donar resposta a la
problemàtica que avui tenen els familiars dels malalts
desplaçats. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gener. Per respondre la pregunta té la
paraula l’Hble. Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. La posició
d’aquest conseller i de la conselleria vostè mateixa ja l’ha
sentida en aquesta cambra. Vostès varen tenir l’oportunitat, a
més, de debatre una nova proposició no de llei que
específicament demanava la construcció d’una residència
annexa a l’hospital, proposició que va ser rebutjada, i que vostè
sap, també ho ha dit, que en el projecte que nosaltres vàrem
trobar del nou hospital de referència no vàrem trobar cap
projecte en aquest sentit. A més, fa una sèrie d’anys el Partit
Socialista de Mallorca va plantejar una proposta en aquest sentit
i vostès que tenien responsabilitat en la conselleria la varen
rebutjar. 

He manifestat en repetides ocasions que nosaltres som
conscients dels problemes que tenen les persones que s’han de
desplaçar des de qualsevol illa a l’hospital de referència o des
de Mallorca a altres indrets hospitalaris del nostre país i
treballam en aquest aspecte. Som conscients, per exemple, de
les resolucions que es varen aprovar el mes d’octubre a la seu
del Parlament, que parlaven de millorar els trajectes de les
persones que van a una prova complementària o van a consultes
externes o que han de restar ingressades a l’hospital, i nosaltres
tenim aquesta voluntat, però permeti’m que li digui que les
condicions de trasllat es poden millorar de moltes maneres, no
necessàriament creant una infraestructura hotelera, es poden
millorar les prestacions que es puguin donar a cada hospital de
cada illa, es poden millorar les dietes, es poden millorar amb
exemples com els que vostè diu, d’establiments hotelers de
gestió pròpia o de gestió d’altre tipus o, per exemple, es poden
cercar solucions intermèdies perquè nosaltres hem de treballar
necessàriament amb un futur que passa per Son Espases i que
passa per un pla d’usos de l’actual Son Dureta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no pot ser més
decebedora la seva resposta perquè vostè m’ha contestat a
diferents preguntes, com li he dit, de tal manera que deixava lloc
a una petita esperança que era que després d’un any vostè
vendria aquí i seria molt més sensible, tal i com diu a les seves
respostes, envers aquesta problemàtica. Sí és cert que podem
millorar de moltes maneres les condicions de trasllat dels
pacients amb més prestacions sanitàries a Menorca, que les
continuarem reclamant, amb la millora de les dietes, que també
les reclamarem, però n’hi ha una que no es compensa amb cap
d’aquestes coses, que són les condicions d’allotjament dels
familiars. 

Per tant, nosaltres continuam insistint en aquesta possibilitat
i pensam que simplement aquesta proposta a vostè no li agrada
perquè ve del Partit Popular, perquè no em dóna cap motiu
concret del perquè no pot estudiar aquesta mesura i, si vol, li
puc explicar altres exemples d’altres comunitats autònomes on
el que planteja el Partit Popular es fa, sense anar més enfora a
Catalunya. Hem trobat diferents notícies, a través de
diariomedico.com, que ens diuen: “cuatro hospitales se alían
y crean un hotel para las familias de niños enfermos. Los
hospitales de San Juan de Dios, Sant Pau, Vall d’Hebron i del
Mar impulsan la creación de un hotel para pacientes, un
proyecto en el que participan entidades de la sociedad civil
catalana, fundaciones y la propia Generalitat”.

Per tant, això és un exemple d’administracions que estan
involucrades amb la problemàtica dels pacients i, ja li dic, sense
anar més enfora ho trobam aquí molt a prop.
També ens hem trobat que aquestes són peticions que no només
vénen des del Partit Popular sinó que vénen de la mateixa
societat civil i de les associacions de malalts. El passat 15 de
juny del 2008 el diari Menorca treia una notícia a tota pàgina on
deia que: “ADAMOB pide una residencia para familiares en
Son Espases”, llegiré: “la Asociación de Ayuda al Enfermo
Oncológico de Baleares reclama al Govern que habilite 50
camas para albergar a los acompañantes. Denuncia que existe
un proyecto paralizado por el ejecutivo de Antich”.

És a dir, són peticions a les quals vostè des de la seva
responsabilitat de Govern, després de dos anys de gestió, té
l’obligació de donar resposta i té l’obligació de trobar maneres
i recursos per respondre a aquestes necessitats. Necessitats i
projectes que són d’interès general i que no cerquen altra cosa
que millorar la qualitat de vida assistencial dels pacients, però
també la qualitat de vida dels seus acompanyants. 

Sr. Conseller, davant la seva passivitat i falta d’iniciativa
política en aquest sentit li he d’anunciar que des del Grup
Parlamentari Popular presentarem una proposició no de llei per
arribar a un acord entre tots els grups polítics per tal de
comprometre’ns  a donar resposta a aquesta demanda social que
hi ha. Demanda que a Menorca és molt evident i que vull posar
de manifest que a través de diferents associacions hi ha la
demanda d’impulsar una recollida de signatures a nivell popular
per reclamar aquest servei que pensam que és del tot necessari
i que ens veim obligats a tenir a causa de la nostra insularitat.
No sé si d’aquesta manera vostè farà cas a les demandes dels
pacients, però a través d’aquesta pregunta i des del nostre grup
parlamentari hem volgut saber exactament quina era la seva
voluntat política i per tant esperam que sigui sensible realment
a totes aquestes demandes dels nostres ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gener. En torn de contrarèplica té la
paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, jo
això de perquè ve del PP, jo del PP no he trobat res, vàrem
trobar un projecte ics d’un hospital a Son Espases i no vàrem
trobar cap projecte de cap residència. Per tant, no és que jo
rebutgi res, és que vaig rebutjar el fet de no trobar res. Això per
començar. Parlam que només existeix una manera de millorar
l’atenció de les persones que s’han de traslladar o de què
parlam? Jo, evidentment, som, com a mínim, igual de sensible
que vostè per millorar les condicions de trasllat de les persones,
però el que no puc fer és acceptar que només existeixi una
possibilitat de millorar l’atenció de les persones, es pot fer a
través d’aquest mitjà o es pot fer a través d’altres, i el que
nosaltres hem d’intentar fer és cercar la millor solució amb
relació a moltes coses, quin pressupost té, quina viabilitat té, ...
Hem de fer un edifici ara al voltant de Son Espases o hem de
plantejar situacions a llarg termini amb el pla d’usos de Son
Dureta? Poden ser iguals d’útils, el que passa és que vostè
sembla que tot ho circumscriu a fer un edifici, hi ha moltes
maneres de millorar el trasllat de les persones. Crec que és així,
vostè només en veu una, i jo en veig més d’una. 

L’anterior consellera, del seu partit, va manifestar que
manejava altres opcions, que existien altres opcions, vostè ara
redueix millorar el trasllat dels pacients a una única solució, cap
d’altra. Nosaltres tenim damunt la taula un ventall d’opcions
que passen des d’uns equipaments propis, uns equipaments
externs, millorar dietes, altres sistemes. Les decisions que
prenguin altres comunitats autònomes o altres serveis de salut
se suposa que les prenen en funció de determinades
característiques pròpies d’aquests serveis, jo ho desconec, però
li puc assegurar que tenim informació de com està articulat tot
això en el conjunt d’aquest país i millorar les condicions no
passa necessàriament per una opció de fer un equipament propi
amb gestió pròpia, el ventall d’opcions són moltes altres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 1186/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dietes per desplaçaments de pacients.

Passam doncs a la segona pregunta que és la RGE núm.
1186/09, relativa a dietes per al desplaçament de pacients i té la
paraula la Sra. Antònia Gener. Quan vulgui, Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com ja he dit,
pensam que les solucions per a les millores de les condicions
dels trasllats dels pacients i dels familiars no només passen per
l’allotjament. Aquesta pregunta que li feim va encaminada a
com pensa vostè que es poden millorar les condicions
econòmiques, és a dir, les dietes que es perceben per part dels
pacients i dels seus familiars. És evident que aquesta és una de
les actuacions més importants que es poden impulsar des de la
sanitat pública per millorar les condicions dels trasllats dels

pacients i dels seus familiars que vénen agreujades per la
insularitat, és a dir, pel fet del desplaçament entre illes o de les
Illes a la península. 

Com he dit a l’anterior pregunta hem insistit en un aspecte
d’aquesta millora de les condicions que són les condicions
d’allotjament. Si vostè m’ha escoltat bé en la meva intervenció
no li he dit que l’edifici que es pugui fer a Son Espases sigui
l’única opció, jo li he dit que és una opció i la mantenim, no vol
dir res que no fes res el Partit Popular perquè avui qui governa
és vostè i ja du dos anys de govern, per tant, no sempre hem de
mirar la gestió anterior sinó que supòs que vostè deu tenir una
gestió pròpia i unes idees pròpies. 

De totes formes pel que fa referència a les condicions
econòmiques, en aquest cas sí que podem agafar com a
exemple, si li sembla bé, el que va fer l’anterior govern i
l’anterior consellera, la Sra. Aina Castillo, que el 2004 va
millorar en gran mesura les condicions econòmiques dels
pacients de tal manera que es va eliminar la burocràcia a l’hora
de presentar els justificants i, per tant, es varen agilitar els
pagaments; va introduir la possibilitat que els pacients i els
familiars no haguessin d’avançar els doblers per comprar els
bitllets de transport, és a dir, ja no existeix el desembors previ
sinó que se’n fa càrrec l’ib-salut; es varen incrementar les dietes
econòmiques de tal manera que es va imposar l’obligatorietat
que any rere any s’incrementés pel seu IPC anual; aquest va ser
un bot qualitatiu important, es va universalitzar la condició que
els pacients poguessin anar acompanyats per qualsevol familiar
amb una dieta de 25 euros diaris, cosa que fins ara estava
limitada a menors i a dependents i també es va incrementar el
pressupost un 20% . 

Com veu, es va fer molta feina en aquest sentit i malgrat
aquest esforç pensam que encara és necessari seguir en aquesta
direcció i, de fet, aquesta intenció d’anar millorant aquestes
condicions econòmiques ha estat manifestada pel mateix
president del Govern, de fet, a les passades propostes de
resolució que es van aprovar, una d’elles concretament fa
referència a millorar les dietes, i també hem pogut constatar que
per part seva també en algunes ocasions ha manifestat la
intenció de poder millorar aquestes condicions econòmiques de
les dietes.

Però, com li deia, de totes aquestes promeses i compromisos
encara no hem vist res palpable, i per tant aquesta pregunta és
molt concreta i voldríem saber quan pensa vostè que es
materialitzarà aquest increment que puguin percebre
notablement els pacients i en quina quantia serà possible aquest
increment. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener. Contesta l’Hble. Conseller per un temps
de deu minuts.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Vostè ja ho
sap, perquè m’ho han demanat en diverses ocasions: no n’hi ha
una, sinó que hi ha dues resolucions del debat del mes d’octubre
i nosaltres ja hem anunciat que enguany, el 2009, millorarem les
condicions del pacient i dels seus acompanyants que per motius
de salut s’hagin de desplaçar entre illes o cap a la península.
Evidentment quan tenguem decidit el conjunt de millores que
nosaltres podem posar a l’abast de tots els nostres ciutadans per
aquest concepte, nosaltres ho farem públic.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Gener per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no ha vingut amb
molt d’ànim de contestar-me les preguntes d’una manera
concreta i directa, o sigui jo volia saber quan, precisament quan,
i en quina quantia, però veig que cap de les dues coses em sap
respondre o em vol respondre. I bé, no ens queda res més a dir
que queda molta feina per fer i que no veim una voluntat
política prou clara per part seva. 

Vostè que és tan amant de mirar què és el que s’ha fet en el
passat i si no estava fet ara no tenim per què fer-ho i demés, idò
bé, aquí apliqui-s’ho a al revés perquè en aquest cas, com ja li
he dit, hi ha un decret del 2004 que millorava de forma
considerable les condicions econòmiques dels pacients i dels
seus familiars. Vostè en dos anys de govern encara no n’ha fet
cap, de decret, en aquest sentit. Per tant jo li deman que posi
més voluntat i que posi més ganes a fi que aquesta millora de les
quanties i de les dietes pugui ser una realitat el més aviat millor,
i més quan tenim aquests compromisos o aquestes propostes de
resolució aprovades i veim que no es materialitzen. 

Per tant em sap greu haver-li de dir que vostè només sap el
que va fer el Partit Popular, però pel que veig no sap el que vol
fer. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, jo sé
el que va fer, és que sembla que a vostè no li agrada el que va
fer el Partit Popular, sembla que no li agrada, però resulta que
no feim res. Nosaltres estam complint escrupolosament el decret
que es va fer l’any 2004. Des de l’any 2004 al 2007 el Partit
Popular només va apujar l’IPC, pus. Nosaltres no hem canviat
cap decret. Sempre que diuen que no ens agrada el que fa el PP
i que ho rebutjam..., no hem tocat res. Es veu que ara a vostè no
li agrada el que varen fer l’any 2004. És que del 2004 al 2007
només varen modificar, en quatre anys o tres anys i mig, l’IPC.

Nosaltres, és vera, duim 18 mesos, hem continuat fent el
mateix i hem continuat estudiant de quina manera podem
millorar aquestes qüestions a nivell econòmic i quan ho podem
fer, i ho estam mirant tot, les condicions de trasllat. 

Vostè ara reconeix que no li agrada el que va fer el Partit
Popular durant els darrers quatre anys. Bé, perfecte, vostè ho ha
dit. Aleshores jo el que faré, evidentment, quan tenguem això jo
explicaré als ciutadans de les Illes quina és la proposta que
nosaltres farem, però que li quedi ben clar que els darrers 18
mesos hem fet el que feia el Partit Popular. O sigui, si ara està
mal fet, l’any 2004, l’any 2005, l’any 2006 també estava mal
fet. No passi pena, nosaltres feim feina, tenim dues propostes de
resolució; quan tenguem això acabat li direm el nostre
compromís en el 2009; som al mes de febrer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. 

I.3) Pregunta RGE núm. 1226/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa al programa Teleictus a Menorca.

Passem, doncs, a formular la tercera pregunta, RGE núm.
1226/09, relativa a programa teleictus a Menorca. Té la paraula
l’Hble. Sra. Antònia Gener i Bosch per un temps de deu minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, presidenta. Aquesta pregunta ve a tomb per
veure si està implantat i està operatiu el servei de teleictus a
Menorca, i açò és degut al fet que l’ictus cerebral és la primera
causa de mort femenina i la tercera masculina a les Illes Balears.
També és el primer motiu d’invalidesa adulta a la nostra
comunitat autònoma. Cada any es detecten al voltant de 2.000
nous casos de malalties cerebrovasculars a Balears, dels quals
1.500 es produeixen a Mallorca i 200 a Menorca i a Eivissa. La
mortalitat actual d’aquests pacients ronda el 20%, si bé s’ha de
tenir en compte que en casos de supervivents poden quedar
seqüeles. 

L’Hospital Universitari de Son Dureta, a Mallorca, compta
amb una unitat d’ictus que és referència a tota la comunitat,
excepte per a Menorca. El servei de teleictus permet que tots els
pacients de les Illes afectats per infart cerebral rebin l’atenció
especialitzada que brinden els especialistes d’aquesta unitat
d’ictus de Son Dureta en igualtat de condicions i evitant així el
desplaçament del malalt. Aquest sistema cobra encara més
importància els vespres, ja que en els hospitals de Menorca i les
Pitiüses no hi ha neuròlegs de guàrdia. Aquest sistema permet
facilitar la labor assistencial en els hospitals de menor grandària
i recursos, i evita, com he dit, el trasllat del malalt i també
garanteix l’equitat en l’assistència.
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Aquest projecte, que funciona a Eivissa i a Menorca des de
l’any 2006, encara no està implantat a Menorca, que nosaltres
sapiguem, i sabem que la seva previsió inicial era que
s’implantaria després de l’obertura del nou hospital Mateu
Orfila. Per tant voldríem saber quan estarà implantat i operatiu
el servei de teleictus a Menorca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener. Contesta l’Hble. Conseller per un temps
de deu minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Bé, vostè
ja ha explicat d’una manera resumida el que és el programa
teleictus. Evidentment és un programa bo que, entre altres
coses, introdueix equitat en l’accés per a una atenció d’una
patologia determinada, que té el seu nivell d’importància a
nivell quantitatiu i qualitatiu, i que per tant entre altres coses pot
permetre accedir a un determinat tipus de tractament
farmacològic, és un tractament cost efectiu, i també, i crec que
és el més important, disminueix el nivell d’incapacitat en què
pugui quedar una persona, que és per a mi el més important.

Què hem fet nosaltres? Idò fer feina. Ho sent molt,
l’Hospital de Menorca es va obrir l’anterior legislatura i no
vàrem trobar res en aquest aspecte, ho sent molt. Nosaltres ens
hem dedicat l’any 2008 a desenvolupar aquesta estratègia dins
Menorca perquè pugui ser una realitat molt propera. Què hem
fet nosaltres? Idò nosaltres hem fet, si vol que li ho conti, hem
fet durant tot l’any 2008..., hem creat un equip d’ictus, un equip
multidisciplinar amb gent de l’hospital que treballa a diversos
serveis, des de neurologia, medicina interna, 061, UCI,
infermeria, etc., perquè evidentment en aquests hospitals que no
tenen unitat específica o no tenen, com vostè ha dit, un neuròleg
de guàrdia en determinats moments, aquest programa s’aplica
amb equips multidisciplinars que, amb una formació específica,
són capaços de donar exactament la mateixa qualitat
assistencial.

S’ha dissenyat durant tot aquest 2008 el procés assistencial,
això vol dir criteris d’activació de codi ictus, els criteris per
ingrés a UCI, s’ha fet i s’ha completat tot el protocol d’actuació,
i en aquests moments pràcticament ja s’ha comprovat el
funcionament dels equips i la xarxa de seguretat en transmissió
de dades, perquè entre altres coses el que es fa és, amb un
sistema de videoconferència, es fa una exploració, es fa una
entrevista al malalt, als familiars, i s’analitza una prova
complementària, que pot ser un TAC o una ressonància, per via
telemàtica. S’ha creat el registre d’aplicació específica a història
de salut i s’ha realitzat un procés de formació tant in situ a
Menorca com personal de Menorca que s’ha desplaçat a
Mallorca per aprendre determinades qüestions de tractament, de
cures o de proves diagnòstiques, com pot ser la utilització del
doppler o l’ecògraf. S’han fet sessions de formació, com li he
dit, in situ a Menorca, s’han fet millores qualitatives per utilitzar
millor escales de dèficit neurològic, que vol dir instruments que
serveixen per validar el procés, i en aquests moments a més s’ha
fet un caramull de sessions dins l’hospital en diferents serveis,
i també en tot el que és la xarxa a Menorca d’atenció primària,
perquè allò important no és activar el codi ictus dins l’hospital,

allò important és que quan una persona tengui l’inici d’aquest
procediment s’activi tota la cadena que és el codi ictus, i per tant
s’ha fet formació específica dins primària. Això, com li he dit,
ha suposat que gent de Mallorca s’ha desplaçat a Eivissa i gent
de..., a Menorca, perdó, i gent de Menorca s’ha desplaçat a l’illa
de Mallorca.

Ja s’han comprat dues sondes per fer l’estudi dels troncs
supraaòrtics i transcranial acoblats a aparells d’ecografia de què
ja disposaven a l’hospital, i evidentment en aquests moments
diguéssim que tot està pendent d’una situació de simulacre, i
crec que dins aquest mes de març probablement es pugui activar
això. Evidentment si hi ha hagut qualque retard en la posada en
marxa ha estat per qüestions que té l’hospital, bàsicament en
temes de recursos humans, però que en aquests moments
l’hospital i els seus professionals tenen un alt grau de satisfacció
de totes les persones que estan implicades en aquest projecte, i
nosaltres pensam que ben aviat això estarà en marxa. El
personal està format, dins l’hospital i fora de l’hospital, podrem
evitar el trasllat a Son Dureta per realitzar fins i tot proves
diagnòstiques que en aquests moments s’han de fer a Mallorca,
i per exemple de tota la dotació pressupostària que teníem per
a això, que s’ha fet a través d’una finançació del Ministeri de
Sanitat per l’estratègia que hi ha específica de l’ictus, del
pressupost que teníem, dels 31.000 euros ja n’hi 21.000,
pràcticament, el crèdit ja executat, i el que resta és un crèdit que
ja està compromès i que en aquests moments ja s’està executant.

Per a nosaltres evidentment és un element de millora que
hem estat treballant tot el 2008 perquè tot l’engranatge
assistencial que és necessari per posar-ho estigui a l’abast dels
professionals i dels ciutadans que tenguin aquesta problemàtica
assistencial. I segons les informacions que jo tenc, a finals
d’aquest primer trimestre d’enguany probablement ja pugui
funcionar plenament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Gener per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta vegada ens haurem
d’alegrar que ens n’anam amb una dada concreta i amb una
afirmació més o manco..., i amb un compromís que sembla que
sí que tirarà endavant, perquè tot i que ja du un cert retard, bé,
haurem d’estar atents i veure que efectivament a finals d’aquest
primer trimestre el servei de teleictus estarà en marxa. Perquè,
Sr. Conseller, el que no pot ser és que vostè vagi explicant que
a Menorca tenim serveis pioners com el teleictus i que el
teleictus no estigui en funcionament, com vostè mateix acaba
d’explicar, que simplement són proves i en canvi no és un servei
que fins ara estigués en funcionament.
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De totes formes, ja dic, ens alegram que això sigui així i
també esperem que això no caigui en l’oblit, com altres millores
i prestacions que vostè en el seu moment va anunciar per a
Menorca i que no hem vist, com és per exemple la nova cambra
hiperbàrica o el quart oncòleg que hem de cobrir. Esperem que
el servei de teleictus sigui una realitat perquè és un programa
que pot salvar moltes vides, i està a les seves mans que això
sigui així. 

De totes formes li agraïm que hagi estat tan sincer. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica
té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Gener. Miri, nosaltres
hem engegat aquest projecte durant l’any passat; ja li he dit que
és un sistema complex, i evidentment la qualitat assistencial en
el procés de l’ictus ara fa un mes, fa ics temps, era correcta;
l’únic és que es millora a través d’assessorament d’altres
especialistes, però el tractament s’està fent de manera correcta.

És veritat que tenim reptes, però és veritat que també hem
fet moltes coses, eh? Hem obert un centre de salut nou, que si
haguéssim seguit el projecte que vostès varen deixar sobre el
paper encara no haguéssim posat ni la primera pedra, Cap de
Creus. Fa vuit mesos que està en funcionament, crec, el Monte
Toro. Crec que és una bona notícia els professionals que hi hem
ficat, poder tenir oberta la nova unitat bàsica d’Es Castell. No
voldria parlar..., del quart oncòleg, en podem parlar, però podem
parlar del primer, del segon i del tercer, que determinades
situacions vostès varen viure. Crec que en el Canal Salat està
normalitzada l’atenció d’hospitalització de dia, de tractament.
Vàrem tenir problemes.

És a dir, quedem-nos amb el fet que donam una passa,
aquest programa serà una realitat completa en molt poc temps,
i crec com a mínim que ens quedem amb aquesta bona idea. Si
vostè encara em vol dir tot allò negatiu, escolti, faci el que
vulgui. Jo crec que des que nosaltres hi som a Menorca s’han
millorat les coses en atenció sanitària, s’han incorporat
professionals, s’han incorporat noves infraestructures sanitàries
i s’han incorporat nous serveis. Nosaltres continuam fent feina
i això és el que continuarem fent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. Agraïm la seva presència, així
com la presència dels alts càrrecs que l’han acompanyat.

II. Proposició no de llei RGE núm. 1134/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a agenda de salut
de la dona.

I encara que vostès ja ho saben, atès l’escrit RGE núm.
3923/09, de 23 de febrer, presentat pel Grup Parlamentari
Popular mitjançant el qual solAliciten la retirada de la proposició
no de llei RGE núm. 1134/09, el segon punt de l’ordre del dia
previst per a avui queda sense contingut.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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