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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, Joan Boned substitueix Antoni Garcias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies. 

Abans d’entrar a l’ordre del dia fixat per a la sessió d’avui,
aquesta presidència, atès l’escrit presentat per la Conselleria de
Presidència RGE núm. 7652/09, mitjançant el qual solAlicita la
compareixença urgent del conseller de Salut i Consum davant
d’aquesta comissió, per tal d’informar sobre la situació d’alerta
activada a l’Estat i a la comunitat autònoma de les Illes Balears
amb motiu de la grip porcina, atès que la Mesa del Parlament en
sessió del dia d’avui ha admès a tràmit aquesta iniciativa, atès
que la Mesa de la comissió ha tingut notícia de la justificació de
la conveniència d’incloure aquest assumpte dintre de l’ordre del
dia d’aquesta comissió, d’acord amb el previst a l’article 69 del
Reglament del Parlament; ateses aquestes tres qüestions,
aquesta Presidència, d’acord amb el que preveu l’article 68.2 del
Reglament de la cambra, proposa l’alteració de l’ordre del dia
en el sentit següent:

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 4581/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de les dietes per desplaçament dels malalts fora de
la seva àrea de salut.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 5828/09,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
detecció precoç de càncer colorectal.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 5829/09,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promoció de la donació de sang de cordó umbilical.

Primer, procedir a dur a terme la solAlicitud de
compareixença urgent RGE núm. 7652/09, del conseller de
Salut i Consum, per tal d’informar sobre la situació d’alerta
activada a l’Estat i també a la nostra comunitat autònoma amb
motiu de la grip porcina. I en segon lloc, ajornar per a la propera
sessió parlamentària les proposicions no de llei previstes per a
avui i que eren les RGE núm. 4581/09 del Grup Parlamentari
Popular; RGE núm. 5828/09 del Grup Parlamentari Socialista;
i RGE núm. 5829/09, també del Grup Parlamentari Socialista.

Aquesta presidència pot considerar alterat l’ordre del dia per
assentiment dels presents?

Moltes gràcies. Així doncs queda aprovada aquesta alteració
en el sentit abans indicat.

I. Compareixença RGE núm. 7652/09, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, amb caràcter d'urgència, de
l'Hble. Conseller de Salut i Consum, per tal d’informar
sobre la situació d’alerta activada a l’Estat i a la comunitat
autònoma de les Illes Balears amb motiu de la grip porcina.

I passem a la compareixença del Sr. Conseller. Hi assisteix
el Sr. Conseller de Salut i Consum, Sr. Vicenç Thomàs
acompanyat dels alts càrrecs següents: Sra. Margalida Buades,
directora general de Salut Pública i Participació; Sr. Enric Rius,
cap de Gabinet del conseller i el Sr. Antoni Cañellas, assessor
tècnic del conseller. 

Té la paraula, Sr. Conseller, per tal de fer l’exposició oral
pel temps que disposi.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes. Comparesc
aquí avui davant la Comissió de Salut del Parlament de les Illes
Balears per tal d’informar sobre quin és l’estat actual i aquesta
situació d’alerta activada en el conjunt d’Espanya i de totes les
comunitats autònomes, amb motiu de la infecció humana per la
grip d’origen porcí que tècnicament és un virus A/H1N1.

Primer de tot vull començar donant les gràcies a la
presidenta de la comissió i al conjunt de diputats de tots els
grups que integren aquesta comissió i el Parlament, per entendre
la importància que té aquest tema que avui tractarem, per a la
protecció de la salut del conjunt de ciutadans i ciutadanes de la
nostra comunitat autònoma. Per tant, per haver acceptat de
manera extraordinària aquesta compareixença, a petició del
conseller i acceptant la modificació de les tasques ja
programades. Personalment crec que aquest fet és molt positiu
i demostra que la preocupació i les incerteses que poden tenir
els nostres ciutadans són també compartides pel conjunt del
Parlament de les Illes Balears i dels diputats.

La compareixença d’avui horabaixa està estructurada amb
l’objectiu de compartir amb tots vostès la informació de què
disposam i de les accions que ha desenvolupat la Conselleria de
Salut i Consum aquests dies. Així doncs, l’estructura serà
primer informar-los de manera resumida de quin és el punt de
partida i també explicar-los aspectes importants que vull
destacar damunt aquest virus de la grip d’origen porcí. En segon
lloc els explicaré allò que hem fet, pas per pas, intentant
explicar per què ho hem fet. I en tercer lloc quina és la situació
actual i els mecanismes de resposta que s’han organitzat a fi i
efectes d’estar preparats per fer front a l’evolució d’aquesta
situació, que és una situació molt dinàmica. Evidentment,
després estaré a la seva disposició per intentar aclarir qualsevol
dubte que tenguin al respecte.

L’origen d’aquesta malaltia, encara que s’ha generat
multitud d’informacions referents a les característiques
d’aquesta grip i que estan a l’abast de molta gent, si em
permeten faré una primera introducció més tècnica. La grip, tots
vostès saben que és una malaltia infecciosa, causada per un
virus que se’n diu de la família ortomixoviridae i que inclou els
virus influenza que són de tres tipus, els A, els B i els C. Des del
punt de vista epidemiològic, els virus A és el principal causant
de les epidèmies hivernals que aquí en el nostre país patim cada
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any. Són les grips epidèmiques o les grips estacionals. Mentre
que els virus que són de tipus B se presenten generalment en
brots epidèmics més localitzats. I els virus gripal C està
relacionat amb l’aparició de casos molt esporàdics.

Des del punt de vista clínic la grip estacional, la normal de
cada any, és una malaltia generalment autolimitada, que afecta
la població general i que la seva morbiditat i mortalitat és
especialment important o rellevant, i s’ha de tenir en compte en
certs grups de població, els anomenats grups de risc i que
generalment són majors de 65 anys, menors amb determinades
patologies de base o persones que tenen determinades malalties.

El virus de la influència de tipus A es caracteritza per
posseir dos antígens de superfície, un la maglutinina,
caracteritzada per l’H. I un altre que és la neurominidasa,
caracteritzada per N. Aquests antígens determinen subtipus dins
aquest grup, actualment el que circula arreu del món com a grip
estacional o episòdica és el subtipus AH3N2. I en el cas a què
ens estàvem referint actualment, és el subtipus AH1N1. En el
virus del grup A es produeixen el que es denominen canvis
antigènics que originen un nou virus gripal diferent a l’anterior,
motiu pel qual la vacuna de la grip estacional cada any ha de ser
revisada i adaptada, en funció de les soques que circulen aquest
any.

D’altra banda el virus de la influenza poden afectar també
animals, en concret l’espècie porcina pateix el que se’n diu la
grip porcina, que és una malaltia respiratòria causada per la grip
de tipus A i que provoca amb una certa freqüència brots de grip
entre aquests animals. De manera general, aquest virus de la
grip porcina no afecta els homes i en qualque ocasió s’ha pogut
presentar qualque cas en persones que fan feina amb aquests
animals. Tot això ve al cas perquè l’intercanvi genètic entre
virus humans i animals pot donar lloc a un nou virus capaç de
transmetre’s de manera eficaç entre persona i persona i donar
lloc a brots comunitaris.

D’acord amb les informacions preliminars ofertes per
l’OMS, és possible que vivim una situació com la que acab de
descriure. Vostès saben que els símptomes de la grip estacional
són els que són i són molt semblants als símptomes de la grip
porcina produïda a les persones. Estam parlant de febre,
malestar general, cansament important, no tenir gana, tos, mal
d’ossos, dolor de gargamella, vòmits, diarrea. Però el més
freqüent, com tots vostès saben, és febre, malestar general,
astènia, anorèxia i tos. No és molt comú, per tant, i no se sap a
ciència certa com aquest virus AH1N1, el virus de la grip
porcina ha passat a ésser humà. 

Com vostès saben, els primers brots sorgeixen a Mèxic, però
també en aquests moments, dic en aquests moments perquè no
són les 5 de l’horabaixa, la informació es modifica dia a dia,
hora a hora, en aquests moments s’ha arribat a detectar aquest
virus no només a Mèxic, sinó a set països més: Espanya, Estats
Units, Canadà, Israel, Nova Zelanda, Regne Unit i Alemanya.
A nivell d’Espanya hi ha persones en investigació a les següents
comunitats autònomes, això és informació de les 12 del migdia
d’avui: Castella-La Manxa, Catalunya, Andalusia, Navarra,
Comunitat Valenciana, Aragó, País Basc, Madrid, Múrcia,
Castella-Lleó, La Rioja, Astúries i Galícia. I vostès saben que
nosaltres vàrem tenir dues persones en investigació, els resultats
han estat negatius, i per tant, han estat descartats. Totes aquestes

comunitats autònomes que jo he citat, són comunitats
autònomes que han tengut qualque persona en investigació, no
són casos, però que sí han estat en investigació.

Abans d’entrar en el detall del cronograma, vull remarcar
que distintes organitzacions de salut pública, tant nacionals com
internacionals, han manifestat en els darrers anys que una
pandèmia de tipus gripal era un esdeveniment previsible i que
al llarg de la història, com vostès saben, s’han descrit casos,
com un que es denomina grip espanyola. Per tant, hem de dir en
aquests moments que molts de països, Espanya i Illes Balears,
l’aparició d’aquest brot de grip ha sorprès a nivell d’informació
pública d’una manera molt important. Però l’existència en el
passat d’episodis que poden ser considerats similars, com per
exemple l’any 2005 el tema de la grip aviar, ens ha permès que
no ens hagi agafat desprevinguts. 

Vull comentar en aquests moments que gràcies a la feina
feta per la Conselleria de Salut i Consum i dels seus
responsables a l’anterior legislatura, ens hem pogut trobar amb
dos documents fruit del problema que va succeir en la grip
aviar, dos documents que han estat bàsics per a la nostra
actuació les darreres 72 hores. M’estic referint al Decret
111/2005, pel qual es creava una comissió per a la prevenció,
control i seguiment davant d’una possible pandèmia de grip a
les Illes Balears, i un pla de preparació i resposta davant una
pandèmia de grip. Torn a dir, són dos documents que va
elaborar la Conselleria de Salut l’any 2005, arran del problema
de la grip aviar, aquest decret, aquest pla de preparació que en
aquests moments han estat d’ una gran utilitat i han estat les
eines bàsiques de la nostra actuació.

Evidentment aquests documents ens han servit, però no
obstant això hem hagut de fer molta feina per adaptar aquests
documents des d’un marc general a un marc molt més específic,
perquè a més estam parlant d’un altre tipus de grip i que també
té un escenari absolutament diferent, feina que estam fent, crec
que puc dir que estam fent una feina molt ràpida. És important,
perquè s’entengui, l’esforç que fa el conjunt de professionals del
sistema sanitari i el conjunt de professionals que fan feina a la
Conselleria de Salut, molt especialment les persones que fan
feina a la Direcció General de Salut Pública. I tot per poder
assegurar aspectes de seguretat i confiança per al conjunt dels
nostres ciutadans en temes de salut pública, perquè estam
davant d’un problema de salut pública.

Quines actuacions ha duit el Govern de les Illes Balears i la
Conselleria de Salut respecte aquest tema? Ara jo passaré a
explicar totes aquestes accions que hem dut a terme i que
comencen precisament fa molts pocs dies. Divendres passat, dia
24 d’abril, en què vàrem tenir unes primeres informacions a
través de mitjans de comunicació, però que varen tenir una
primera comunicació oficial dels fets provinents des del
Ministeri de Sanitat i Polítiques Socials, via correu electrònic a
les 21 hores de divendres dia 24 d’abril. Des d’aquest moment
s’ha mantengut una línia de comunicació i colAlaboració estreta,
no només des de la Conselleria de Salut amb el Ministeri de
Sanitat, sinó també amb el conjunt de comunitats autònomes.
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Dissabte 25 d’abril es va celebrar ja la primera Comissió de
salut pública del Sistema Nacional de Salut, per tal d’informar
i definir de quina manera més específica s’havien de coordinar
les diferents comunitats autònomes. I va ser en aquell moment
que es va activar per part, repetesc, dissabte 25, l’alerta
epidemiològica per part del Ministeri de Sanitat.

Diumenge 26 d’abril ja es va tornar a fer una segona reunió
de la Comissió de salut pública del Sistema Nacional de Salut,
crec que no ho he dit, però aquestes reunions varen ser a través
de videoconferència. Diumenge horabaixa aquest conseller i el
que vàrem constituir com a gabinet de crisi, ens vàrem reunir a
la conselleria i vàrem prendre determinades decisions, després
d’analitzar aquests documents als quals jo m’he referit. Vàrem
decidir activar el sistema d’alerta a tot el sistema sanitari
assistencial, tant públic com privat. I va ser aproximadament a
les 18.30 hores de diumenge 26 quan vàrem activar tots els
dispositius sanitaris de les Illes Balears, perquè tots activessin
i intensifiquessin tots els sistemes de vigilància.

Què vol dir això? Quan nosaltres vàrem activar el sistema a
tots els dispositius assistencials, tots aquests dispositius
assistencials varen rebre una documentació que consta
d’informació general del problema de què parlam, informació
per als professionals. La definició del que és un cas possible,
com s’havia d’actuar davant d’un cas, com s’havia d’actuar
davant dels contactes, el formulari de notificació de cas, com
s’havien de recollir les mostres i com s’havien de traslladar, és
a dir, tot el procediment de recomanacions per als centres
sanitaris, per als professionals sanitaris. Les recomanacions per
al personal de transport sanitari. I també vàrem decidir quan
s’havia de donar el tractament, en quines dosis, de manera
profilàctica o tractament i vàrem decidir l’esquema d’actuació
per al conjunt de ciutadans i de tot el sistema sanitari i de tot el
sistema de vigilància epidemiològica. Això és el que vàrem fer
diumenge a les 18.30 de l’horabaixa a la nostra comunitat
autònoma.

Hem de dir que també vàrem prendre la decisió de convocar
per a dilluns dia 27 tres comitès diferents, un comitè
institucional, un comitè tècnic i un comitè operatiu, les funcions
dels quals els explicaré tot seguit. Dilluns dia 27 d’abril, a les 9
del matí, vàrem constituir el comitè autonòmic per a la
prevenció, control i seguiment d’aquesta epidèmia a les Illes
Balears. Aquest comitè està constituït per representants de la
Conselleria de Presidència, de la Conselleria d’Interior, de la
Delegació del Govern i, a més, la directora general de Salut
Pública, el director general del Servei de Salut, la secretària
general de la conselleria i jo mateix com a conseller.

Les funcions d’aquest comitè autonòmic són informar sobre
la situació epidemiològica, informar de les mesures que es
prenen, establir canals de comunicació i coordinació, escoltar i
integrar les diferents propostes dels membres que integren el
grup i ens vàrem comprometre a emetre un comunicat diari,
cada dia, per als membres d’aquest comitè si no era necessari
reunir-nos físicament. 

També es va reunir un comitè tècnic constituït per la
directora general de Salut Pública, tècnics del Servei
d’Epidemiologia de la Direcció General de la Salut Pública,
tècnics del Servei de Promoció i Prevenció, tècnics de
Prevenció de la Direcció General de la Salut Pública, membres
del gabinet tècnic de la Gerència d’Atenció Primària de
Mallorca, el cap de secció de Malalties Infeccioses del Servei de
Medicina Interna de l’Hospital Son Dureta, el cap
d’Epidemiologia i Servei de Prevenció de l’Hospital de Son
Llàtzer, el cap de Prevenció de l’Hospital Son Dureta i personal
del laboratori de Son Dureta. Aquest comitè bàsicament ha
d’elevar a la Direcció General de Salut Pública recomanacions
d’aplicació immediata amb relació als diferents protocols.

El tercer comitè, que es va reunir per primera vegada
dilluns, és el comitè operatiu integrat per la directora general de
Salut Pública, el director general del Servei de Salut, el cap de
servei d’Epidemiologia de la Direcció General de la Salut
Pública, el director assistencial de l’ib-salut, la directora general
de Farmàcia, el sots-director del 061, la Direcció Mèdica
d’Atenció Primària, les direccions mèdiques dels hospitals Son
Dureta, Mateu Orfila, Can Misses i Formentera, el laboratori de
Son Dureta, un representant de Sanitat Exterior i dos
representants de la xarxa sanitària privada. De manera
excepcional, el conseller de Salut va assistir temporalment a
aquest comitè. Aquest comitè és l’encarregat de fer que tot
l’operatiu pugui funcionar correctament i és el que ha
d’organitzar l’aplicació efectiva dels diferents protocols. 

Per tant, el principal objectiu d’aquests diferents comitès és
extremar la coordinació i les mesures preventives i de control.
Aquest comitè operatiu també ha treballat amb sistema de vídeo
conferència en totes les illes. 

Dilluns horabaixa, de manera extraordinària, tots els
consellers de Salut de les comunitats autònomes varen ser
convocats a un consell interterritorial extraordinari on va quedar
palesa la disposició del ministeri per informar els consellers i
treballar bàsicament aspectes de coordinació entre les
comunitats autònomes. Després d’un període d’informació per
part de la ministra podríem dir que les conclusions d’aquest
comitè interterritorial varen ser, per una banda, establir
mecanismes de coordinació entre el ministeri i les comunitats
autònomes, parlam de reforçar els que ja existien; el compromís
de realitzar una comissió de Salut Pública del Sistema Nacional
de Salut mitjançant la vídeo conferència cada dia; que els
comitès tècnics i els comitès sots-tècnics que s’han creat entre
el ministeri i el conjunt de comunitats autònomes seguissin
recomanacions de l’OMS i de la Unió Europea per treballar les
qüestions dels protocols. Intentar unificar una política de
comunicació amb transparència i comunicar, per part del
ministeri, a les 12 hores i a les 18 hores de cada dia i que les
comunitats autònomes donaríem la nostra informació després de
les 12 hores i després de les 18 hores. Es va fer una petició que
els fàrmacs que tenen utilitat davant aquesta infecció només
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poguessin ser distribuïts a través dels hospitals i que, per tant,
s’aturés la distribució cap a les oficines de Farmàcia. Aquestes
són les conclusions més importants d’aquest consell
interterritorial.

Per reforçar les actuacions que des de la direcció general del
Govern, del ministeri es feien es varen crear una sèrie de sots-
comissions de vigilància epidemiològica, de profilaxi i de
vacunes per millorar aquesta coordinació i aquesta comunicació,
sotscomissions de la qual formen part i han assistit els nostres
tècnics del Servei d’Epidemiologia i de Prevenció de la
Direcció General de Salut Pública. Fruït d’aquestes reunions ha
estat l’adaptació i aplicació de diferents protocols a la situació
actual de manera que ordenin i assegurin una resposta segura i
eficaç. Més en concret s’han establert procediments de
vigilància epidemiològica i s’han repartit a totes les xarxes
sanitàries, tant pública com privada, parlam de més de cent
punts de contacte a la nostra comunitat autònoma.

Per una banda, la definició de cas, la definició de contacte,
circuits d’atenció i derivació, distribució de responsabilitats,
comunicació per a la inclusió i/o exclusió en el llistat de cas,
recomanació de control d’infecció a centres sanitaris, mesures
d’intervenció administrativa, parl que els serveis jurídics de la
conselleria disposen de protocols per fer efectius tot el que sigui
necessari des del punt de vista jurídic per a la protecció de la
salut pública del conjunt dels ciutadans. Quant a la prevenció
hem definit protocols específics per fer efectiva la prevenció i
el control a colAlectius que poguessin trobar-se en una situació
de risc, en concret, per contactes íntims provinents de persones
afectades o sospitoses de patir aquesta malaltia. També hem
establert circuits de comunicació i intervenció a possibles
viatgers, remarcar que com vostès han escoltat dins el comitè
autonòmic participa Delegació de Govern i d’una manera molt
significativa en el comitè operatiu Sanitat Exterior que és qui té
les competències de control a nivell de navegació aèria. 

Recomanacions específiques als professionals sanitaris, s’ha
contactat amb tota la xarxa existencial, tant pública com a
privada, per tal de fer recomanacions de control de la infecció
en els centres sanitaris i hem assegurat la relació amb els serveis
de Prevenció de Salut Laboral dels diferents hospitals i
gerències on s’han fet reunions amb tots aquests comitès de
prevenció per explicar quines són les normes que afecten els
sanitaris. Els professionals sanitaris o el personal sanitari,
independentment de si són metges o infermeres l’únic que han
de fer és aplicar el protocol normal davant una malaltia
respiratòria de possible transmissió aèria. Actualment estam
actualitzam els protocols destinats pels diferents serveis
essencials comunitaris, parlam de bombers, cossos de seguretat,
personal d’emergència de l’112, etc. Vull remarcar, com ja he
fet anteriorment, l’excelAlent resposta del conjunt de
professionals i treballadors del sistema sanitari, de la
Conselleria de Salut i fer-ho extensiu no només a les Illes
Balears sinó al conjunt de tots els serveis de Salut de les
diferents comunitats autònomes i al ministeri.

En temes de logística, que són necessaris per atendre una
epidèmia d’aquest tipus, la Direcció General de Salut Pública
s’ha assegurat que els protocols d’administració d’antivirals als
pacients, als seus contactes i als serveis sanitaris estiguin
actualitzats cada dia. S’ha verificat els estocs d’antivirals a tots
els hospitals de les Illes Balears. Actualment es disposa d’un
estoc amb producte d’ús immediat per fer front a una primera
onada de més de 23.000 tractaments. Es disposa de 119 quilos
de matèria primera del medicament que en el cas que fos
necessari podria ser preparat per a un ús immediat de la forma
de solució ja que tenim quatre dosificadores preparades.
Evidentment ja s’ha verificat i ja s’ha fet una verificació dels
sistemes dels canals de distribució i dilluns al matí ja es varen
distribuir dosis de manera proporcional a les quatre illes que
conformen el nostre territori, a Menorca, a Eivissa, a
Formentera i a Mallorca.

Vull tornar a fer referència a una mesura que ja s’ha pres, es
va fer una petició en el consell interterritorial, que el Ministeri
de Sanitat ja ha emès la notificació que s’ha paralitzat la
distribució des de les distribuïdores de medicaments cap a les
oficines de Farmàcia del medicament i només es pot distribuir
als hospitals que són de referència a cada territori o cada
comunitat autònoma per assegurar que en cas de necessitat sigui
l’autoritat que faci una distribució equitativa del medicament.
Amb relació a equips de protecció també asseguram els estocs
de protecció personal, a dia d’avui el sistema sanitari a les Illes
Balears compta amb tots els sistemes de material de protecció
personal per atendre en les condicions que exigeix, en aquest
moment, el protocol, parlam de màscares, ulleres, bates, guants,
etc., per a personal sanitari. El ministeri ha enviat una xifra
superior a 200.000 màscares per distribuir entre, en principi, els
cossos essencials de seguretat, bombers, policies, per si fos
necessari.

En temes de comunicació, que vostès saben que són molt
importants, és important la transparència, la coordinació, el
poder tenir una comunicació ràpida, fluïda entre tots els òrgans
que ha de vetllar per la salut pública, hem de fer comunicació
cap a la població en general, ja diumenge al matí, dia 26, vàrem
emetre unes primeres declaracions als mitjans de comunicació
escrits i audiovisuals per explicar tots els mecanismes de
vigilància que es posaven en marxa perquè les Illes Balears
poguessin afrontar amb seguretat aquest risc, aquest brot de
l’epidèmia de la grip d’origen porcí que es desencadenava a
Mèxic i als Estats Units. Dilluns matí, dia 27, ja es convocà una
primera roda de premsa per explicar als ciutadans en quina
situació es trobaven les Illes Balears de manera general, poder
donar consells i compartir amb la ciutadania que els serveis
assistencials feien el seguiment de dues persones que estaven en
procediment d’investigació. Dilluns es mantingueren converses,
que vaig fer personalment, amb tots i cada un dels presidents
dels consells insulars per informar-los de la situació en què ens
trobàvem amb relació a aquesta epidèmia.
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El Govern de les Illes Balears també ha emès una sèrie de
comunicats radiofònics, anuncis en premsa amb informació i
consells. A la pàgina web s’ha penjat informació pràctica per als
ciutadans recordant sempre que nosaltres hem decidit que és el
061 qui dóna la primera resposta als dubtes dels ciutadans i
decideix de quina manera, si és necessari, s’ha de posar en
contacte amb el sistema sanitari. Dimarts matí, ahir, es va fer la
segona roda de premsa, entre d’altres coses per informar que
aquestes dues persones que estaven aïllades a l’hospital Son
Dureta i que estaven sent investigades si eren casos o no, per
informar que els resultats eren negatius i que, per tant,
esperàvem treure’ls de les catalogades com a persones en
investigació. Des del gabinet de premsa de la Conselleria de
Salut hem donat de manera continuada totes les informacions
que entraven i hem comunicat bàsicament sobre les 12.30 hores
i les 19 hores de cada dia. En temes de comunicació vull
mencionar que disposam d’una comunicació i una coordinació
constant amb el Ministeri de Salut i Política Social, hem
establert un compromís de comunicació diària, fins que la
situació es normalitzi, amb el comitè institucional i així mateix
hem establert un canal de comunicació fluït i intens amb tota la
xarxa sanitària. 

Vull comentar que des de la Conselleria de Salut ens vàrem
posar en contacte, el mateix dilluns de manera molt específica,
amb la Confederació Empresarial de Balears per oferir
colAlaboració, informació, per l’interès que té dins la nostra
comunitat autònoma el sector empresarial hoteler i el conjunt de
les agències de viatges. Tot això prova que aquest govern i la
conselleria tenen com a màxima prioritat la transparència, la
transversalitat i la puntual informació i comunicació amb tots
els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears. Avui a les 12
hores el Servei d’Epidemiologia no tenia cap notificació de cap
persona que estigués en procés d’investigació en la nostra
comunitat autònoma. Les dades més recents, si volen, les hi puc
donar, són dades que fan referència a les 12 del migdia d’avui,
segons la informació, perquè per explicar-los es va decidir un
protocol d’actuació de totes les comunitats autònomes, quan una
persona considera que pot tenir aquesta malaltia, quan arriba al
dispositiu assistencial els clínics decideixen si reuneix
condicions, automàticament es comunica a la Direcció General
de Salut Pública, que és l’encarregada de verificar si aquesta
persona compleix criteris per ser persona en investigació i quan
la Direcció General de Salut Pública considera que tenim una
persona en investigació és quan s’envia aquesta notificació al
Ministeri de Sanitat que és qui dóna la verificació definitiva.
Les dades que dóna el Ministeri de Sanitat i Política Social a les
12 hores i a les 18 hores totes segueixen el mateix procediment.
Les dades que s’han donat avui a les 12 del migdia eren que hi
havia 59 persones en investigació a tota Espanya. A la
comunitat de les Illes Balears no n’hi havia cap. 

Casos confirmats a les 12 del migdia pel ministeri n’hi havia
quatre. Dos a Castella-La Manxa, un a la Comunitat Valenciana
i un al País Basc. Aquestes són les dades que ha donat el
ministeri una vegada verificades des de les fonts que són les
comunitats autònomes. Aquesta informació es dóna a les 12
hores i a les 18 hores perquè com vostès comprendran és una
informació dinàmica i, per tant, modificable. En aquests
moments l’OMS té sis fases definides de fases pandèmiques,
d’acord amb les característiques dels virus i la situació
epidemiològica, i ahir mateix l’OMS va declarar que ens trobam
a fase quatre el que significa, per definició, que hi ha petites

agrupacions de casos amb una limitada transmissió de persona
a persona.

La comunitat autònoma de les Illes Balears ja té
actualitzades les activitats i els objectius definits a aquesta fase
4 per fer front a aquesta nova situació. Hem de parlar per tant,
o hem de dir per tant, que els protocols de vigilància alerta estan
funcionant amb agilitat i estam en permanent comunicació amb
el Ministeri de sanitat. Tots els serveis de la xarxa assistencial
del Servei de Salut, i amb això parlam de les persones que
puguin haver de realitzar el transport sanitari des d’un punt
assistencial o des d’un domicili a l’hospital de referència de
cada illa fins on sigui necessari del sistema sanitari, coneixen
tots els protocols que han d’aplicar davant un cas, perquè el més
important en aquests moments és detectar de manera precoç
qualsevol persona que pugui estar afectada per aquesta malaltia.

Ja per acabar vull recordar que els ciutadans no han de
canviar els seus hàbits de vida diària, entre altres coses poden
menjar carn de porc, però si han viatjat a Mèxic i si pensen que
tenen símptomes de grip a la nostra comunitat autònoma
s’aconsella cridar al 061 i el 061, en funció del cas, determinarà
si mitjançant el transport sanitari ha d’acudir a l’hospital de
referència o si ha d’acudir a un altre indret. Precisament, el 061,
podem dir que dins les primeres 48 hores ha rebut
aproximadament una vintena de cridades telefòniques per
plantejar o per intentar resoldre dubtes que els professionals del
061 han resolt. 

Vull deixar molt clar un missatge de tranquilAlitat, de
seguretat que el sistema sanitari i els sistemes de vigilància
epidemiològica funcionen, ho han fet amb rapidesa, amb
eficàcia i amb transparència. És per a nosaltres en aquests
moments una tranquilAlitat. També poder dir que en aquests
moments no hi ha cap persona a la nostra comunitat autònoma
ni en període d’investigació ni, evidentment, que pugui
constituir cap cas. 

També hem de traslladar a la població que en cas de
detectar-se o diagnosticar-se un cas, existeix un tractament que
està demostrat que és efectiu tant per a les persones afectades
com per als seus contactes i que en disposam de quantitats
suficients per fer aquests tractaments. 

Per tant, no hi ha un motiu d’alarma, però sí hi ha un motiu
d’alerta ja que ens hem de prendre aquesta epidèmia -i ens hi ho
hem pres- com un seriós risc per a la salut pública. De la
mateixa manera vull demanar prudència i comprensió front
aquest fet extraordinari i que crec que, front la situació en què
ens trobam, hem pogut gestionar aquest problema de manera
correcte. Hem de ser extremadament prudents i especialment no
entrar a fer especulacions. Com hem dit tenim des de diumenge
tots els dispositius actius, estam en permanent contacte entre les
comunitats autònomes i amb el Ministeri de Sanitat. 
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Front aquesta situació d’alerta els serveis d’epidemiologia,
de salut pública i el servei assistencial han respost d’una manera
exemplar d’acord amb la magnitud i exigència de la situació.
Estic convençut que el conjunt dels ciutadans i ciutadanes poden
estar tranquils i poden depositar confiança en el sistema sanitari,
però també hem de dir que la situació és dinàmica i per tant,
hem de ser prudents. En aquests moments el més important, una
vegada activats el sistema de vigilància epidemiològica i el
sistema assistencial, hi ha tres coses que són molt importants: la
coordinació dels diferents dispositius, intensificar les mesures
preventives i procurar fer una detecció precoç el més ràpid
possible. 

Per part meva, no vull dir en aquests moments més coses,
estic a la disposició de les preguntes que es puguin fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps màxim
de 45 minuts, però si podem seguir... Llavors començarem la
formulació de preguntes i observacions. 

Procedeix la intervenció dels grups parlamentaris de major
a menor. Pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Marián Suárez té
la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, més que preguntes simplement faré una
sèrie de comentaris. Volem en primer lloc expressar l’agraïment
per la petició d’aquesta compareixença que pensam que és molt
necessària perquè justament crec que un dels problemes que
tenim front a aquesta situació és el problema de la incertesa i de
la preocupació i sobretot del desconeixement. 

En aquest sentit, aquesta compareixença crec ha servit per
aclarir moltes qüestions i li volem expressar la nostra satisfacció
per la gestió que fins ara fan i que -com vostè ha expressat-
continuaran fent. Una gestió que des del nostre punt de vista -i
pel que hem pogut llegir als mitjans i pel que ha expressat vostè
avui- és una gestió que podem qualificar de seriosa i de dirigent.
Deim això perquè, pel que ens ha comentat bàsicament,
consideram que hi ha tres pilars en els quals s’ha basat aquesta
actuació per poder qualificar-la d’aquesta manera. 

En primer lloc, mecanismes de coordinació, de coordinació
interna dins la comunitat autònoma i de la comunitat autònoma
amb la resta de comunitats autònomes i amb el Ministeri de
Salut. En segon lloc, l’efectivitat que sembla que es demostra
dels protocols d’actuació. En aquest sentit també és una bona
notícia -com vostè ha expressat- que ja hi hagués una sèrie de
documents previs que poguessin permetre aquesta actuació
diligent. En tercer lloc, una qüestió que vostè ha expressat molt
bé, en la qual ha insistit i jo hi insisteixo, i és que és molt
important la informació. Crec que justament el que fa falta és
que la mateixa capacitat comunicativa i de transparència que
han demostrat fins a aquest moment es mantengui de manera
permanent.

Des del nostre punt de vista, sortirem d’aquesta situació si
tots aquests mecanismes continuen funcionant, i és important
també el missatge -també em quedo amb això- de donar
confiança a la població en el sentit que és important la detecció
precoç, però sobretot és important que, en cas que aquesta
malaltia pugui ser detectada, existeixen tractaments que són
efectius i tenim -diríem- garantida l’aplicació d’aquests
tractaments.

En conseqüència, simplement volem recollir aquesta
informació que ens ha donat, l’encoratjam, sabem que és una
situació que és problemàtica i que durarà un temps, esperem que
sigui el més curt possible, i li demanam que mantengui aquests
criteris que han presidit la seva gestió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. 

Ens acaba d’arribar una notícia de darrera hora, no és
alarmant, però el conseller la volia dir per seguir el torn.
Aquestes coses, ho ha dit el conseller, estan canviant tota
l’estona, d’un moment a l’altre. Té la paraula el conseller.

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

No, simplement és perquè ens acaba d’arribar una nota del
ministeri. Interromp els diputats perquè crec que és una
informació nova que modifica qualitativament qualque cosa. Els
acab de dir que a les dotze del migdia el ministeri ha informat
que hi havia 59 persones en investigació i hi havia quatre casos
confirmats, en aquests moments el ministeri informa que ja hi
ha deu casos confirmats, que queden 53 casos com a persones
a investigar i la diferència qualitativa és que, dins els casos
confirmats ja víricament i genèticament, hi ha un cas d’una
persona que no ha viatjat a Mèxic. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Alorda, pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Precisament en aquests moments
delicats també gràcies al conseller i al seu equip perquè han vist
que era important i necessari una compareixença d’urgència per
tractar un tema tan delicat i tan preocupant com resulta aquest
brot de grip porcina.

D’entrada el volem també felicitar i creim que hi ha aquest
punt de gestió de no minimitzar en cap moment el risc que es
plantejava, al primer brot, si surt el 22 d’abril a Mèxic, hi ha
hagut una rapidesa en la gestió, però evidentment, la situació, no
està en les nostres mans de saber-ne l’abast. 
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Primer també li volem agrair ara aquest mateix aturar per
donar la màxima transparència. El fet de no voler suscitar
l’alarma, que és un element mínim de prudència, i de donar
informació certa no pot fer caure de cap manera en el
secretisme, ni per interessos econòmics ni per consideracions
polítiques ni de qualsevol altre ordre. És molt important el rigor
i la transparència en aquesta mena de situacions. Per tant, ens
sembla que és important tenir-ho present.

Vostè acaba d’apuntar aquest primer cas no relacionat amb
Mèxic, per tant, sembla que el nivell 4, de persona a persona, es
confirma, és un tema delicat i sobre el qual tots haurem de
reflexionar.

Respecte dels punts que ens ha apuntat, li volia demanar,
aquestes més de 200.000 màscares que apunta i que han estat
notícia, realment només són per a sectors de risc, que és una
qüestió ja general, plantegen res que sigui de caràcter més ampli
o senzillament és, el moment també que es va viure en El Prat
amb la... vaja, quan es va exhaurir tot l’estoc que hi havia de
màscares, quina situació veu vostè en aquesta gestió?

També n’ha parlat, del medicament. Ens tranquilAlitza saber
que està en mans d’un repartiment públic, en aquestes qüestions,
en pandèmies, i saber que hi ha una gestió democràtica i eficaç
en aquest sentit. Allò que no m’ha quedat clar és si és
precisament la marca, si és el que s’havia apuntat del Tamiflu
de Roche o és una mena de genèric, així com diu que el
fabricaran, que és que el tenen al seu abast, del tractament a
aquesta malaltia.

De totes maneres, allò que no sabem, evidentment no crec
que ho sàpiga ara mateix ningú, és si serà o no, en aquest cas
encara la pandèmia, si... el que sí sabem és que vivim bastant
sobre un polvorí. Es va anunciar la pandèmia de la grip aviar, en
realitat no es va arribar a produir en l’abast en què alguns
apuntaven, però és cert que l’OMS fa estona que crida cada
vegada més fort, cada vegada més alerta i tenim un cor xapat
entre voler atendre aquest tipus i el no alarmar i el no viure
angoixats davant aquest tipus d’amenaces, però crec que sí hi ha
d’haver una reflexió, amb independència que hi hagi ara una
reacció puntual i clara respecte d’aquesta amenaça, al sistema
trastocat de producció alimentària. Hi ha molta seguretat
alimentària, tampoc cap de nosaltres no ha de produir alarma en
aquest sentit, però crec que no lleva que tots aquests anys no
hem reaccionat prou respecte de la gènesi d’aquests supòsits.

Vostè no n’ha parlat, li demanaria si té una paraula respecte
de la gènesi de la malaltia i de com és que es pot contribuir a
una sensibilització perquè casos com aquests no es puguin
produir..., té més de 80 anys aquest brot i cada vegada sembla
que muta fins al punt en què ha arribat a aquest punt. Ara les
informacions ja avançaven que hi havia estudis que advertien de
la possibilitat d’aquesta mutació de persona a persona des de
com a mínim fa sis anys, a un article a Science, i sembla que
s’apunta més a la reacció que no a la prevenció.

Crec que això també és important perquè confiem que no
sigui aquesta vegada, però tard o d’hora, si no hi ha una reacció
en origen, ens podem trobar amb una catàstrofe humanitària.
Tant de bo no sigui aquesta. 

Sr. Vicenç, no baixi la guàrdia, hi posin tot l’esment.
Demanam al Govern que no escatimi els recursos, això és
prioritat alfa, crec que per a tota la població..., s’hagi de
sacrificar allò que calgui, confiam que poca cosa i que quedi
circumscrit als casos que s’han apuntat, però en qualsevol cas
és un tema de primer ordre.

A les seves mans i a les mans de gestionar bé aquesta crisi
ens posam, la seguretat, la tranquilAlitat dels ciutadans i crec que
de tots nosaltres i de les persones que apreciam i estimam. Per
tant, confio que posin tota la informació damunt la taula, tot
l’esforç del Govern i, sense alarmar, sense voler treure les coses
de polleguera, sinó senzillament en els paràmetres en què es
troben, saber cert que en aquests temes hem de reaccionar i jo
diria que a nivell mundial. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Alberdi. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
presència avui aquí, per haver demanat aquesta compareixença
tan ràpidament, igual que ho agraïm als seus acompanyants, als
dos càrrecs que l’acompanyen.

Bé, senzillament voldríem felicitar-lo sincerament pel que
ens ha explicat, per la manera que crec modèlica en què se
segueix aquesta crisi des de la seva conselleria, des del Govern
en general, però concretament des de la conselleria que vostè
encapçala. Ens ha donat tota una informació que crec que és
molt valuosa. És importantíssima la informació que ha donat
abans, ara i posteriorment donarà de cara als ciutadans. És
important que els professionals tenguin com tenen els protocols
que s’han d’emprar davant malalties d’aquest tipus de
transmissió respiratòria i també és important saber que hi ha
prou medicaments per lluitar, no contra la grip en concret
aquesta, però contra les grips en generals, medicaments
antigripals suficients, controlats a més pels serveis públics. Això
consideram que és important.

Per altra part, també volem emetre des del Grup Socialista
un missatge de tranquilAlitat, de tranquilAlitat expectant és clar,
i més amb el que vostè ens ha dit ara, perquè malgrat la OMS -
com vostè ha dit- ha declarat la fase 4, que és ja la fase de
persona a persona, nosaltres fins fa pocs minuts..., jo deia a la
meva companya d’escó, quan vostè ha dit que hi havia quatre
infectats, li he dit “li preguntaré si algú és de persona a persona
a Espanya perquè això sí que és important”. Ara ens ha dit que
sí, que n’hi ha una que no havia visitat Mèxic. Per tant, sí que
això és més important del que era, però així i tot, crec que pel
que se’ns diu és un virus que no és extraordinàriament infectiu,
sembla ser que a Mèxic fa molt de temps, moltes setmanes que
anava aquesta infecció i que no s’havia detectat. 
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No sabem com s’han tractat aquestes persones a Mèxic. Per
tant, crec que hem de tenir la idea que és un virus que no és
molt infecciós, que sí pot ser greu en un moment donat, però
que el que s’ha de fer és el que diu la conselleria: les normes
d’avisar el 061, els professionals han d’estar, com estan,
capacitats per solucionar aquests problemes, intentar evitar un
excés de demanda, que ja el 061 segur que ho farà de cara als
hospitals per a no colAlapsar els hospitals, probablement això és
importantíssim i segur que ja ho estan fent. 

Sabem que s’han distribuït les màscares, a l’hospital de
Menorca ja n’hi havia ahir o abans d’ahir. Suposo que diran en
el moment donat si s’han de posar la màscara o no, en
principi..., ho dic perquè avui matí hi havia professionals que
dubtaven si s’havien de posar la màscara o no, em sembla que
en aquests moments anar passejant amb una màscara el que fa
és fer por a la gent, no?

Per tant, crec que seu missatge i el nostre que volem afegir
és de tranquilAlitat i també volem insistir a felicitar-los per la
manera en què ens ha explicat i per la manera en què duen
aquesta crisi, que confiem -com el Sr. Alorda- que sigui
localitzada i que puguem sortir-ne i que ens serveixi -com diu
ell també- per aprendre’n alguna vegada i intentar que no tornin
a passar aquestes coses. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gascón. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Castro per un temps també de deu minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrari al Sr.
Conseller i a part del seu equip que l’acompanya la seva
compareixença per informar-nos d’aquest problema de salut
pública a la nostra comunitat, a altres països i a altres
comunitats. 

De totes maneres, trobam a faltar un representant de l’Ib-
salut, ens sembla que és una de les potes de la conselleria que té
molt a veure amb aquest tema, també el coordinador del
protocol i també fins i tot tècnics d’altres conselleries, primer
per demostrar realment la coordinació entre els diferents
departaments. Com deia agraïm la seva compareixença, la
compareixença del conseller de Salut per explicar-nos aquesta
qüestió que segons el nostre criteri és una qüestió molt
important a nivell sanitari per als ciutadans no tan sols de la
nostra comunitat, sinó de tot Espanya i del món, una vegada que
l’OMS ha decretat el nivell 4 en aquesta malaltia.

En aquesta qüestió, com sap vostè a través del seu cap de
gabinet, en aquesta qüestió el Partit Popular s’ha posat a la seva
disposició des del primer moment. Per tant ja li avanço que la
nostra intervenció anirà en el sentit de màxima colAlaboració i
de lleialtat, com no pot ser d’una altra manera quan parlam
d’una qüestió de salut, especialment d’una qüestió de salut
pública.

No obstant això, Sr. Conseller, m’ha de permetre que abans
d’entrar en la qüestió principal i abans d’entrar en matèria li faci
un comentari respecte de les formes que s’han mantingut en
aquest tema, perquè quan un grup polític i uns diputats, unes
diputades, li ofereixen colAlaboració i li donen la mà idò el
mínim que es demana, per educació i per cortesia parlamentària,
és que es torni la mà o com a mínim que s’agraeixi aquesta bona
disposició. El Partit Popular, les diputades i els diputats del
Partit Popular, aquesta és la primera vegada que podem parlar
amb vostè, i pensem que la seva resposta no ha estat l’adequada,
no hem tingut cap comunicació amb el seu departament
d’informació, només de petició de canviar l’ordre del dia i
l’horari d’aquesta comissió, que naturalment nosaltres hi vam
accedir des del primer moment. Després, durant el ple del
Parlament... -sí, Sr. Conseller, comprenc que no li agradi el que
li estic dient, però crec que és la meva obligació dir-ho- li vam
demanar una reunió a través del seu cap de gabinet sempre i de
la presidenta de la comissió i del portaveu del Grup Socialista,
i el Sr. Conseller per manca de temps en cap moment no va
voler parlar amb nosaltres ni mantenir la reunió i ens va remetre
a aquesta comissió. Naturalment, a pesar de tot i sobretot a pesar
del seu tarannà, el Partit Popular és aquí per colAlaborar i
naturalment hem accedit a canviar l’ordre del dia d’aquesta
comissió i a rebre la informació que vostè ens dóna dos dies
després de la seva reunió amb el ministeri. De totes maneres
tampoc no vull acabar aquesta introducció sense recordar que
l’única vegada que el Partit Popular a l’anterior legislatura va
demanar un canvi d’ordre del dia a una comissió el Grup
Socialista es va aixecar de la comissió i se’n va anar.

Bé, per entrar ja en matèria en primer lloc li vull dir que el
Partit Popular estarà a disposició del Govern per ajudar a
colAlaborar i aportar tota l’experiència que puguem tenir per tal
de fer front a un dels problemes sanitaris més importants dels
darrers temps, això sense tenir en compte ni colors polítics ni
qüestions que ara res no tenen a veure amb la solució del
problema de salut pública que tenim davant. Però això no és un
xec en blanc, no és una carta en blanc, és simplement un vot de
confiança i esperem que aquesta lleialtat que li oferim sigui
compartida i que les accions del Govern vagin sempre dirigides
a solucionar el problema i no a apuntar-se punts polítics que no
aportaran res en un cas com aquest.

Fins ara entenem que s’estan aplicant els protocols elaborats
l’any 2006. Per cert, s’ha de dir que tot i que es pensava que la
grip aviar podia ser aquesta pandèmia mundial que s’esperava,
que tots els científics esperaven, afortunadament va passar
ràpidament i ha anat passant el tema de la grip aviària, però
almenys ens ha servit per estar preparats per a aquest nou cas
que s’ha presentat. La grip aviària ens va posar, com dic, en
alerta i va fer possible que avui, tant a nivell mundial com a
nivell estatal i en el que ens afecta més directament, a nivell de
les Illes Balears, disposem d’uns protocols d’actuació adients
per fer front a una pandèmia de grip. Això li ha permès també
poder tenir preparada una sèrie d’actuacions que ja es varen
preveure l’any 2006, com dic, i que encara tenen vigència, per
exemple estic parlant del tema dels grups de coordinació, que
veig que ja s’han reunit, però en els quals trobem a faltar
determinades conselleries com més endavant indicaré. 
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Volem parlar també de la rapidesa de reacció que ha tingut
la conselleria. No pensem que hagi estat tan ràpid com diu el
portaveu socialista perquè, si bé vostè diu que va tenir el primer
avís divendres, no és fins diumenge a la tarda, segons ens ha
explicat, a les 18,30, em sembla que he anotat, que es donen
totes les alertes de vigilància epidemiològica. Si no és així ens
agradaria que ens ho aclarís. 

I ens agradaria fer-li ja algunes preguntes. La primera és,
com li deia, per què s’han limitat els departaments que
figuraven inicialment al decret de creació de la comissió de
seguiment? Trobem a faltar conselleries com Medi Ambient,
Agricultura, Educació, Hisenda, Serveis Socials. I vostè ha
apuntat un tema d’informar els sectors hotelers i empresarials de
les Illes; i per què no pot també formar-ne part la Conselleria de
Turisme, a una comunitat eminentment turística com la nostra?

Una altra pregunta. Ens ha quedat clar el procediment que
se segueix per qualificar una persona de sospitosa, però ens
agradaria que ens especifiqués quins criteris segueixen. Això és
un tema que ha de quedar molt clar perquè en el cas de les dues
persones que van ser ingressades i comunicades com a casos
sospitosos de grip, després, segons va dir el conseller
textualment, van ser donades d’alta perquè els seus símptomes
eren molt banals. Quins criteris segueixen?, tenen un protocol?
Ens agradaria que ens especifiqués això perquè és un tema que
ha de quedar molt clar, perquè en prevenció no hi ha d’haver
exageracions, no hi ha d’haver alarmisme, però tampoc no hem
de banalitzar els casos i hem de tenir molt clar on hi ha el límit.
S’ha de tenir prudència i, com dic, tenir molt clar i definir molt
exactament quan un cas ha de ser considerat com a sospitós,
perquè les conseqüències, tant si es fa massa alarmisme com si
es banalitza, poden ser molt negatives.

Una altra pregunta que no ens acaba de quedar clara és la
xifra que ens dat d’antivirals. Vostè ens ha dit que hi ha més de
23.000 tractaments, però ens consta que l’anterior legislatura es
van comprar 168.000 tractaments. Què ha passat?, han caducat?,
perquè n’hi havia alguns que caducaven el 2010; no sabem si
potser que algun hagués caducat abans. Quin és exactament el
nombre de tractaments que hi ha disponibles i quants s’han
derivat als altres hospitals de referència?, a Eivissa i a Menorca;
vostè ha dit una part proporcional però ens agradaria que ens
parlés de xifres.

També ens agradaria saber quins són els criteris que
determinen quan i a qui se subministra la quimioprofilaxi. Això
és molt important perquè els antivirals sabem que són dosis
limitades, vostè ja ha dit que ja no s’envien a les oficines de
farmàcia, que s’envien directament als hospitals i que tenen la
matèria prima per fer-los, però així i tot és una matèria limitada
i volem saber quins són exactament els criteris i a qui
s’administra la quimioprofilaxi.

Una altra pregunta que ens agradaria fer-li és si a part dels
dos casos sospitosos de Son Dureta hi ha hagut algun altre cas
a alguna altra illa, perquè tradicionalment a Eivissa vostè deu
saber que hi ha molt feedback amb Mèxic, tant per temes
turístics com gent que hi fa feina, empreses radicades allà, i hi
ha gent que està certament preocupada, i ens agradaria saber si
a Eivissa hi ha algú, té alguna sospita o hi ha algun cas.

I també... Bé, aquestes són les preguntes que ens han quedat
més enlaire i ens agradaria fer alguna aportació, perquè jo crec
que en aquest tema el Grup Popular creu que el que hem de fer
és sumar esforços, i pensem que és molt important destacar
quatre temes, sobretot informació, coordinació, prevenció i
previsió de les actuacions.

Quant a informació vostè ha dit que està diàriament en
contacte amb el ministeri. Pensem que la comissió de seguiment
ha de tenir informació al moment, aquest deu ser el grup
operatiu del qual vostè ha parlat, i la informació diària s’ha de
passar als ciutadans, sobretot del que passa a les Illes, perquè si
no es poden produir missatges contradictoris que hem d’evitar.
S’ha de millorar també..., imprescindiblement pensem que la
coordinació s’ha de millorar, la coordinació tant amb el
ministeri com amb els departaments i tècnics de la comissió,
perquè li repeteixo que trobem a faltar conselleries en aquesta
comissió; trobem a faltar Medi Ambient, Serveis Socials,
Hisenda, Educació, Turisme, algunes d’elles estaven en el
decret i altres, com Turisme, estaria bé que s’afegissin a aquesta
comissió. Esperem que els conflictes polítiques que vostès
puguin tenir no influeixen en la formació de la comissió.

En aquests moments hem de prioritzar la prevenció, i el
primer objectiu és evitar que a les Illes hi hagi cap cas i per
descomptat que se’n confirmi cap i evitar que es pugui estendre.
Això només es farà amb informació i coordinació amb la
Delegació del Govern i altres departaments com ports i
aeroports. En aquest sentit ens agradaria saber o li proposaríem
que el ministeri va comprar l’anterior legislatura uns arcs de
temperatura com els que s’utilitzen a Tailàndia; ens agradaria
que vostè demanés un d’aquests arcs almenys per a l’aeroport
de Palma, que és el que té... El ministeri l’anterior legislatura va
comprar uns arcs de temperatura... Bé, si no sap el que és
llavors li ho explicarem. Que almenys per a l’aeroport de
Palma...

(S'escolta una veu de fons inaudible)

Bé, ja li explicarem després per què el volem o per què
serveix, si vostè no ho sap. Ens agradaria que almanco
l’aeroport de Palma, que és el que té més trànsit aeri, es pogués
instalAlar un d’aquests arcs que es van comprar l’anterior
legislatura. 

És molt important preparar-se i prevenir pel cas que arribi la
pandèmia que l’OMS diu que està esperant, i per això, com
vostè ha dit, s’han d’actualitzar els protocols del 2006 que ara
s’estan emprant, tant en prevenció però sobretot en el cas
d’assistència, per si arriba el cas. Per això ens agradaria saber si
als hospitals, a part del tema que ens ha dit de màscares i
material de prevenció, tenen previst algun tipus d’espai en els
hospitals de referència, tant el d’Eivissa com el de Menorca com
el de Palma. 
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També volem saber si s’ha previst tota la coordinació amb
l’112 i sobretot les vies de comunicació ràpides, com li deia
abans. Això és molt important tant per als ciutadans però
sobretot per als mitjans de comunicació i per als metges i el
personal que fa feina sobretot als centres de salut, que sembla
ser que no tot és tan meravellós com vostè ens ha comentat
perquè aquí veiem que el secretari general d’UGT estava
denunciants que els protocols d’informació sembla que algun
personal no coneixia bé tota la informació ni tots els protocols
d’actuació. Com li dic això és molt important als centres de
salut, que és on primer acudiran els pacients.

El tema dels espais en els hospitals, i que ens defineixi
clarament els protocols de subministrament d’antivirals. Bé,
com vostè ha dit s’han enviat controladament als hospitals
d’Eivissa i de Menorca, és un tema que està molt limitat, volem
saber a qui es dóna, quan i quantes dosis han enviat a cada
hospital. 

I un tema també del qual hem parlat moltes vegades i que el
Partit Popular l’ha avisat en moltes ocasions, vam presentar una
proposició no de llei; és el tema de sanitat exterior. Seguim
igual: vostè no ha fet res per posar mitjans de sanitat exterior ni
a Eivissa ni a Menorca, no hi ha personal, s’han de nodrir,
diríem, del personal de la Conselleria de Salut, i ara realment fa
falta, ara ho necessitem i estem com estàvem, no hi ha personal
de sanitat exterior, no hi ha mitjans de sanitat exterior i això ens
sembla un tema molt important que ja li havíem dit en altres
ocasions. 

En fi, com li deia en aquest tema el que hem de fer és ajuntar
esforços i entre tots, govern, oposició, mitjans de comunicació,
amb molta responsabilitat hem d’afrontar aquest nou repte de
salut al qual ens enfrontam, i com dic amb responsabilitat i
tranquilAlitat, però sobretot amb molta cura. Sàpiga que pot
comptar amb nosaltres, com li deia abans, no pensi que vostè ho
pot fer tot sol perquè això seria el començament d’una gran
errada. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula per contestar als grups
parlamentaris.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que el sentit general de
les intervencions del Grup Mixt, del BLOC i del Grup Socialista
ha estat francament constructiu i de colAlaboració, cosa que no
puc compartir amb la intervenció del Grup Popular, que després
la comentaré.

Simplement vull remarcar diferents coses que s’han anat
dient. Del tema que el diputat Alorda comentava, el tema de les
màscares, allò important és que des del comitè institucional és
un dels temes logístics que es tracten i que l’arribada d’aquestes
màscares pot arribar per procediments referents; aquests fan
referència a una distribució que es va fer a Delegació de Govern
com a institució que té responsabilitats directes en personal de
seguretat de la comunitat autònoma, però que evidentment en el
seu moment serà aquest comitè institucional que haurà de
decidir si hi ha una priorització o no. Evidentment el sistema

sanitari té màscares, ha arribat aquesta quantitat i n’arribaran a
mesura que siguin necessàries.

Hi ha hagut diverses preguntes o qüestions en relació als
medicaments. Nosaltres en aquests moments el sistema de
farmàcia de Son Dureta, que és on han estat emmagatzemats
aquests medicaments, ens va comunicar que hi havia 23.000
tractaments ja preparats en càpsula; les preparacions de càpsules
tenen una caducitat més ràpida que si es conserven en fórmula
de fosfat, perquè aquesta fórmula del medicament és més
estable i a més posteriorment es pot preparar d’una manera molt
ràpida. En aquests moments tenim 225.200 càpsules de 75
milAligrams, i tenim matèria primera per arribar a preparar una
xifra que podria arribar a 1.600.000 càpsules. Crec que ho he dit
abans, que, de la matèria primera amb Oseltamivir fosfat, hi
havia 119 quilos, que és el que ens permetria arribar a fabricar
això, que també ja he dit que teníem quatre dosificadors
preparats per al cas que fos necessari.

Hi ha hagut una altra pregunta que feia referència a quina
distribució s’havia..., aquesta primera distribució cap a illes.
S’han distribuït el dilluns matí 1.980 tractaments cap a
Menorca, 2.200 cap a Eivissa, 120 cap a Formentera i 18.580
cap a Menorca. Això és una primera distribució que s’ha fet
d’aquestes dosificacions. Això són bàsicament possibles
tractaments. La referència que també ha fet el diputat Alorda
respecte de la distribució, que va ser una petició que es va fer a
través de diversos consellers, la nota del ministeri és que l’única
distribució que està autoritzada en aquests moments des de les
distribuïdores és cap als hospitals que són considerats de
referència a cada comunitat autònoma o a cada territori com és
la nostra illa; no es pot fer distribució cap a les oficines de
farmàcia. Això és la decisió i la nota que va fer el ministeri -ho
estic mirant...- en data de dilluns mateix, bàsicament perquè
l’estoc que es pugui fer es faci amb criteris, entre altres coses,
d’equitat i de necessitat.

Com vostè ha dit, Sr. Alorda, el Govern no està estalviant
hores, ni esforç, ni persones per fer front a aquesta crisi de salut
pública. Simplement he de recordar, i ho he dit abans, que no
estam davant d’una crisi alimentària, és un altre tipus de crisi i
per tant es pot menjar carn de porc tranquilAlament.

Crec, Sra. Castro, que la presència física de determinades
persones en aquesta comissió no té cap importància, la
importància és que aquestes persones estan fent feina ara per
solucionar aquest problema, que és el que preocupa al conjunt
dels ciutadans, no si estan asseguts aquí o no, perquè hem estat
tot el cap de setmana fent feina perquè és la nostra obligació,
però totes aquestes persones que vostè ha anomenat segur que
estan millor on estan ara, que estan aquí. I les formes que vostè
critica, dilluns matí a primera hora -estam parlant d’un fet que
comença divendres a mitjan horabaixa-, dilluns a primera hora
el conseller, la conselleria, es va posar en contacte amb aquest
parlament per solAlicitar la compareixença voluntària del
conseller davant la Comissió no permanent de Salut, que
entenem que és la millor manera i la manera correcta de donar
explicacions al conjunt de diputats i diputades d’aquest
parlament. Són informacions i converses que no s’han de
produir ni d’una manera informal ni a un passadís, i des de la
conselleria es va transmetre informació al Partit Popular i es va
demanar quina era la fórmula que consideraven que era més
natural que aquest conseller donés informació i explicacions.
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Sra. Castro, estic convençut que el conjunt de ciutadans i
ciutadanes de les nostres illes no estan preocupats per
determinades coses, estan preocupats per com el Govern fa front
a aquesta situació. Els he dit que a nosaltres ens va resultar
d’excelAlent utilitat trobar un decret i un pla per afrontar
pandèmies i que estan elaborats per a un altre tipus de
pandèmies. Per tant, el decret que l’anterior conselleria va fer
per afrontar una pandèmia de grip aviar el va fer a posteriori i
el va fer en funció d’un tipus d’epidèmia que no té punts en
comú amb el fet que ens trobam ara. Què hem fet nosaltres?
Agraïm trobar un marc jurídic, però no és el marc jurídic amb
el qual nosaltres ens movem. Per tant, hi ha la Conselleria de
Presidència que desenvolupa feines de coordinació dins el
Govern, hi ha la Conselleria d’Interior i hi ha la Delegació del
Govern que també desenvolupa moltes feines de relació amb
coses de seguretat, relacions amb diferents institucions i
administracions de l’Estat, etc. Però evidentment nosaltres no
hem muntat aquesta comissió en funció del que diu el Decret
111/2005, perquè està fet i dissenyat per a una altra malaltia.
Igual que hem fet amb el pla que hem trobat, que hem agraït,
però que evidentment modificam perquè ens trobam davant
d’un problema d’una epidèmia que té punts que no són els
mateixos que els de la grip aviar.

Els criteris, Sra. Castro, no són criteris aleatoris, no són
criteris que decideix el clínic que es pugui trobar a un servei
d’urgència, són criteris de definició de cas i de definició de
persona en investigació que defineix, en funció de
recomanacions de l’OMS, que defineix el Ministeri de Sanitat
i Política Social amb el conjunt de les comunitats autònomes. Jo
ja li he dit que és un punt molt important utilitzar la mateixa
manera per definir una persona que està en procés
d’investigació o una persona que és un cas, perquè això és bàsic.
A més, li dic que aquest procés de definició de cas o de persona
en investigació és un procés dinàmic i que tant el ministeri com
les comunitats autònomes estan en procés de modificació
d’aquests casos i controls, però que no han de sortir d’una
manera aleatòria, que un professional que està a un servei
assistencial decideixi o deixi de decidir. 

És més, he fet èmfasi que no és en aquesta situació el
personal sanitari que decideixi si una persona està en
investigació o si és un cas. Si el personal sanitari considera que
una persona ha d’entrar en procediment d’investigació o reuneix
criteris d’un cas, ho ha de comunicar a Salut Pública, que és la
que ha de verificar les dades, ha de fer l’enquesta
epidemiològica i és qui defineix si aquest cas és persona en
investigació o és cas. I a posteriori ho comunica al Ministeri de
Sanitat, que ho confirma i ho passa a les seves bases de dades.
Estam davant un problema de salut pública, el més important és
la salut pública del conjunt de ciutadans. I això és el que ha
consensuat aquesta manera d’actuar el conjunt del Sistema
Nacional de Salut i el ministeri.

Vostè demanava si hi havia altres casos. No hi ha altres
casos, el procediment que jo li acab d’explicar per segona
vegada, no hi ha casos fins que Salut Pública considera que es
reuneixen els criteris clínics i els criteris epidemiològics per ser
considerat persona en investigació o cas; i una vegada que ho
hagi verificat Salut Pública i que ho hagi verificat el Ministeri
de Sanitat, aquella persona passa a ser persona en investigació
o passa a ser cas. El que nosaltres estam fent és el es fa a tota
Espanya. I crec que és una excelAlent mesura per evitar
especulacions i per evitar informacions que puguin no ser
correctes. Per això el ministeri es va comprometre a
sistematitzar en quins moments donava informació i nosaltres
ens vàrem comprometre a posteriori a donar informació de la
nostra comunitat autònoma. 

Hi ha determinades coses que vostè ha comentat que no
competeixen estrictament a la Conselleria de Salut i que estan
per això en comitè institucional per parlar de qüestions que
afecten per exemple sanitat exterior, que vostè sap perfectament
que això depèn del Ministeri d’Administracions Públiques, que
la Conselleria de Salut a les illes de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera fa una feina que no li correspon i que ho està fent
ara de manera igualment responsable.

Respecte de la informació que vostè ha posat en qüestió
sobre el que aquest conseller ha dit respecte la informació als
treballadors, tots els comitès de prevenció han estat reunits, se’ls
ha donat aquesta informació, alguns el mateix dilluns dia 27;
alguns, com és el cas de Son Dureta, ja s’han reunit dues
vegades en dates de dia 27 i dia 28. I quan dic que se’ls ha donat
informació a aquests comitès de seguretat, no només m’estic
referint al sistema sanitari pròpiament dit, també m’estic referint
a les empreses que fan el transport sanitari i també m’estic
referint a les empreses concessionàries dins Son Dureta, com
poden ser les empreses que es dediquen a fer neteja.

Vostè crec que ha demanat la definició de cas o de contacte,
és tota una pàgina, són criteris que ja li dic que modifica el
ministeri. Però en tot cas pot estar ben segura que nosaltres no
ens inventam res, el ministeri i les comunitats autònomes
segueixen les recomanacions de l’OMS, fixen aquests criteris i
els modifiquen en funció de com evoluciona aquesta epidèmia.

Jo deman disculpes si m’he oblidat de contestar qualque
cosa concreta, però crec que hi ha un altre torn de paraula i el
podrem aprofitar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. En torn de rèplica el Grup Mixt no vol
intervenir. Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda, per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tan sols una precisió, vull agrair
les informacions i la presència una altra vegada. Una precisió,
des del nostre grup coincidim en què no es tracta de cap crisi
alimentària i volem donar suport a les seves declaracions que no
hi ha cap problema en el consum, és un missatge i una
informació important. Tampoc no hem qüestionat, ni tan sols
posam en dubte les mesures que es prenen a les Illes Balears i
a la seguretat dins la nostra ramaderia. Però sí volíem introduir
i és un element un poc extern a aquesta compareixença per
ventura, però crec que està en el bessó dels nostres problemes
i és que la ramaderia intensiva i el sistema de producció
alimentària sí que està dins la gènesi del perquè de la
proliferació i de les mutacions de determinats tipus de
problemes o l’abús d’antibiòtics en aquests granges a
determinats indrets del món. Evidentment ho hem de separar,
hem de procurar no confondre l’opinió pública respecte dels
missatges, però sí que hi hem de treballar perquè al final només
apuntam cap a la darrera part.

Per la resta, pot comptar amb el nostre treball. Jo voldria que
sobre aquest tema féssim un esforç per defugir de plantejaments
de partit, de gelosies i de temes diplomàtics i posàssim el tema
de salut per damunt de tot, fins i tot fer acudits sobre situacions
de crisi de govern, o presència o no presència de consellers, la
veritat és que ho trob desafortunat davant d’aquest context. Jo
no en faré. Però crec que entre tots hem de procurar tractar
aquests temes amb el rigor i amb el tracte que mereixen, en
comptes de dir una cosa verbalment i després transmetre
tanmateix la percepció que es vol fer algun ús partidista al
respecte. També apuntat, pel que s’ha dit, que la sanitat exterior
té mancances que han de calibrar més enllà de les que hi pugui
haver, competència exclusiva de l’Estat. I crec que també
aquestes reflexions que s’estan apuntant és un bon moment per
ventura per dotar millor les prestacions que tenim en aquest
moment.

Per tant, prengui's al peu de la lletra, no està pensada al peu
de la lletra l’expressió llatina, però sí vostè se la pot aplicar,
salus populi suprema lex, crec que val la pena que en aquest
moment la tengui present. La salut del poble passa per davant
moltes coses. Per tant, apliqui-ho i tengui-ho present.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé el diputat Sr. Gascón per un temps de cinc
minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per agrair una vegada més el que
ha dit el Sr. Conseller. Nosaltres en aquesta compareixença
només volíem i volem parlar d’allò que hem vengut a parlar, no
volem, després de parlar cinc minuts, dir ara entrarem en el
tema, volem estar en el tema tot el temps. Però el que passa, és
que com que sabem de què anem, duim molts de temes de l’any
2004, però insistim que hem passat per un arc de temperatura i
veim que no estem gaire calents, per tant, no parlarem de res
més. No volem parlar de com s’ha convocat aquesta comissió,

que és millor si es convoca així o si és millor que es convoqui
el conseller deixant el cavall a la porta, venint aquí i fent una
comissió directament. Tots aquests temes pensam que avui no
és el dia, pensam que és el dia de donar suport, no és el dia de
parlar d’allò que es va fer, tampoc que tot el que es fa ara és
gràcies als que hi havia abans. Si és així, molt ben fet, ho varen
fer molt ben fet els que hi havia abans. D’acord, es va fer un
decret, estam d’acord, felicitam els que hi havia abans. Ara el
que hem de fer és donar suport. No volem treure temes que sí
teníem perquè lamentablement sabem que sempre surten
aquestes coses. Però fins i tot així, avui ens n'abstindrem, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gascón. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Castro en torn de rèplica per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo no sé què passa que tothom
està tan enfadat, jo demanaria una mica de tranquilAlitat. L’únic
que hem fet és posar-nos a disposició del Govern, oferir la
nostra lleialtat i oferir el nostre suport. Sr. Conseller, li hem fet
un parell de preguntes, algunes d’elles simplement tècniques
sobre criteris i no sé per què s’ha de posar tan a la defensiva
quan li feim preguntes. Com li dic, l’únic que volem és sumar
esforços i oferir la nostra colAlaboració. Si només podem dir
això i prou perquè ningú no es posi nerviós, però crec que també
podem dir altres coses.

Com li dic, li hem demanat uns criteris molt concrets i
m’agradaria insistir en el tema dels tractaments. Ha especificat
al Sr. Alorda vostè el nombre de càpsules, però el nombre de
tractaments que hi ha, vostè a la primera intervenció ha parlat de
28.000 em sembla, o 24.000 i ens consta que n’hi havia
168.000. No sé si realment algun ha caducat o per què és així.
Ens agradaria també que tingués una mirada llarga i que es
pensés en el futur, esperem que no sigui necessari, però si com
s’està sospitant això pot arribar a ser una pandèmia, s’ha de
pensar en altres possibilitats. 

Miri, el tema de l’arc de la temperatura no sé per què els fa
tanta gràcia. Això és a determinats aeroports internacionals per
veure la temperatura de les persones que hi passen. Si el
ministeri l’anterior legislatura els va comprar, es poden utilitzar
a l’aeroport de Palma de Mallorca, que és un dels que té més
trànsit aeri de tota la península. No crec que això sigui cap
disbarat.

Un altre tema relacionat amb el tema dels aeroports i sanitat
exterior, com vostè diu, és el personal de la conselleria que està
fent aquesta feina i la fa des de sempre, ara suposa que la
continuarà fent igual de bé, però tal vegada seria interessant
demanar reforços de personal o reforços de mitjans al ministeri
del qual depèn el tema de sanitat exterior.
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I ja per concloure, hem de donar molta importància al tema
de la coordinació. Quan parlo d’altres conselleries que eren en
el decret anterior i ara trobam a faltar no és perquè vostè s’hagi
de cenyir estrictament a aquest decret. Però, per exemple, la
Conselleria d’Educació no ara, però potser en un futur, seria
important que hi fos perquè a Mèxic, allà on el tema és molt
més important, i a Estats Units ja se n’està parlant ara, avui per
desgràcia ha mort un infant de 23 mesos i estan parlant de
tancar les escoles, jo crec que la Conselleria d’Educació és
important que sigui present en aquesta comissió i així també
com altres conselleries, perquè si estan informades des del
principi serà més fàcil quan hagin d’actuar, prendre les mesures
adients quan sigui necessari. Això quant a coordinació.

I quant al tema d’informació. El tema de la informació és un
altre tema cabdal davant d’aquesta situació. Informació als
ciutadans, als professionals sanitaris, no només com vostè diu
sobre el tema de prevenció. Estic parlant del metge que tal
vegada està a Sant Joan de Labritja que tengui la informació
puntual, al dia i diàriament, per posar un exemple, no és cap cas
concret. I en referència als diputats de l’oposició ens agradaria
saber com s’articularà aquesta informació. Jo no li ho demano
pels passadissos, escolti, no li demano res estrany. Si ens ho vol
donar a la cafeteria molt bé, però mentre tinguem aquesta
situació ens reunirem a la Comissió de Salut. La Sra. Presidenta
ens ho pot aclarir si hi haurà compareixences periòdiques, amb
quina freqüència i com donaran aquesta informació als diputats.

Com li he dit abans, li ho vull tornar a repetir, m’agradaria
saber què va passar amb un cas sospitós que hi va haver a
Eivissa, si ens ho pot aclarir. Segurament no va arribar a ser
sospitós, però bé, hi va haver una certa alarma. I com ja li he dit,
el Partit Popular està a la seva disposició, si és que vostè vol, li
repeteixo, vostè tot sol no pot resoldre aquest problema. Té la
nostra colAlaboració, la nostra ajuda i la nostra lleialtat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Miri, l’arc de temperatura jo sé perfectament per què
serveix, però no correspon a aquesta conselleria... Vostè per una
banda em demana informació, coordinació i li estic dient que
totes les comunitats autònomes des del punt de vista assistencial
i de salut pública intenten definir criteris comuns d’actuació, des
de la definició d’una persona en investigació, des de la definició
d’una persona de cas, de tots els procediments. Si li dic tot això,
a qui li ha de correspondre fer una determinació, si és oportú o
no establir un arc de temperatura, l’important no és que hi hagi
un arc de temperatura, és per quin motiu es posa i per a què
serveix. I no és cap persona d’aquesta sala que ha de determinar
si això és oportú o no. Això ho haurà de dir el Ministeri de
Sanitat, juntament amb el conjunt de comunitats autònomes.
Primera cosa.

Ja li he explicat que nosaltres ens vàrem trobar i ho he dit
crec que quatre vegades, un decret i un Pla de pandèmia fet a
posteriori de la crisi que hi va haver de la crisi aviar, plantejat
per un tema paregut a aquest, però que no és igual que aquest.
Nosaltres dilluns vàrem decidir convocar tres comitès agafant
com a referència aquests documents, simplement per començar
a treballar i a incorporar gent. Que no hi hagi físicament la
Conselleria d’Educació o la Conselleria de Turisme, no vol dir
que no es tengui en compte el vessant educatiu o el de turisme.
Pot estar ben convençuda que aquest conseller va ser molt clar
en el Consell Interterritorial per tot el que fa referència a la
importància de la indústria turística de les Illes Balears radicada
a Mèxic i per la salut de totes les persones d’aquestes illes que
treballen a Mèxic. O sigui, tenim absolutament incorporats tots
els punts. Això no vol dir que tothom físicament hagi de ser-hi
present. Hi ha present la Conselleria de Presència té feines de
coordinació, la Conselleria d’Interior i Delegació del Govern.

Vostè fa una referència, una altra vegada, als medicaments.
Jo no sé quants de medicaments es varen comprar en el seu
moment. Nosaltres el primer que vàrem fer va ser demanar
quants de medicaments estaven emmagatzemats. No sé quants
se’n varen comprar, no sé quants han caducat. Allò que jo vaig
demanar és quants en teníem a la nostra disposició aquest cap
de setmana. Li torn a dir, nosaltres tenim en fórmula de càpsula
23.000 medicaments i tenim 119 quilos de matèria primera,
d'Oseltamivir en fórmula de fosfat que és una forma més estable
per evitar caducitats. Això es pot preparar mitjançant càpsules,
té una caducitat més elevada i ens permetria arribar a fabricar
1.586.000 càpsules. Li he dit quina distribució inicial s’ha fet
cap a totes les illes i no li puc donar cap altra informació
respecte a l’estoc dels medicaments. Desconec la quantitat que
se’n va comprar. Desconec si aquest medicament està caducat,
això és la instrucció que teníem aquest cap de setmana a la
Conselleria de Salut, en concret a l’Hospital Son Dureta.

Vostè fa una comanda, de quina manera pensa la conselleria,
el conseller, donar informació cap als diputats? L’únic que puc
és oferir-me i posar-me a disposició d’aquesta cambra perquè
estableixi de quina manera considera més oportú que la
conselleria o el conseller doni informació, de la manera que
vostès estimin més oportú nosaltres, com no pot ser d’una altra
manera, ens adaptarem.

Li deman una qüestió que crec que és francament important.
He intentat ser didàctic i explicar la diferència que hi ha entre
una persona que està en investigació, una persona que és cas i
el procediment que hem consensuat les comunitats autònomes.
Per tant, això vol dir que hem d’evitar especulacions. Ho ha dit
vostè dues vegades, no ha existit mai un cas a Eivissa i només
comentar-ho és una comunicació negativa. Les autoritats
autonòmiques i l’autoritat estatal han definit procediments,
definicions i sistemes de notificació i això és el que hem de fer
tots. El que no hem de fer és especular. Si una persona
considera que està en  determinada situació, el sistema sanitari
i el sistema de vigilància epidemiològica diran si és o en quina
situació es troba. Tot el que no és persona en investigació o no
és cas de sospita, perquè estigui pendent de proves analítiques,
no existeix. Això és el que ha decidit el conjunt del Sistema
Nacional de Salut. 



Per tant, la resta és especular, crec que és una manera molt
dolenta de donar informació i evidentment no genera ni
seguretat ni confiança. Crec que l’actitud que ha tengut el
conjunt del Sistema Nacional de Salut, el ministeri i aquesta
conselleria ha estat d’absoluta transparència en la informació,
que l’hem donat des del primer moment. 

Aquesta situació es comença a produir en el nostre país
l’horabaixa de divendres, dissabte matí ja fèiem feina, en vàrem
fer tot el cap de setmana i dilluns vàrem començar a activar tot
el que s’havia d’activar del conjunt de la població i avui, que és
dimecres -que és dimecres-, estam aquí i vàrem demanar la
compareixença dilluns. Pot estar ben convençuda la diputada
Castro que aquest conseller no resoldrà el problema, perquè a
més no el resoldrem ni amb tots els que estam en aquesta sala.
Ara bé, cada un ha de fer la seva responsabilitat. Jo procur fer
la meva com a conseller amb el meu equip i ho he dit, hem
d’intentar posar seny, criteris, consens, coordinació i
informació, però realment els qui fan la feina són des dels
professionals del 061, des dels professionals del transport
sanitari, des del professional que està a urgències o que ha
d’atendre una persona i totes les persones que treballen dins
salut pública. L’important és que tots anem cap al mateix costat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, moltes gràcies.

Vull fer una petita intervenció, encara que no sigui usual, ja
que li vull transmetre, Sr. Conseller, que aquesta és la casa dels
representants de la ciutadania, serem sempre -sempre- sensibles
a qualsevol informació que ens vulgui donar perquè aquest és
un problema greu i estic segura que parlo en nom de tots els
diputats i diputades i de tots els grups parlamentaris si li dic que
prenem nota de la seva disposició i la hi agraïm moltíssim i que
per descomptat el dilluns, quan sigui, quan vostè ho consideri,
perquè això evoluciona d’una manera... molt de pressa i no
sabem a què ens enfrontam, ja som al nivell 4 d’alerta com bé
s’ha dit aquí. 

Per tant aquesta comissió serà especialment sensible, quan
vostè ens ho demani o quan nosaltres també en tinguem
necessitat que ens vengui a informar, de tenir les portes obertes
com no pot ser d’altre manera perquè és la nostra obligació.

Els agraeixo moltíssim, a tots els grups parlamentaris, que
hagin tengut la disposició de rebre aquesta informació i de fer
els seus suggeriments i les seves aportacions i naturalment
agraeixo moltíssim la iniciativa del conseller i la seva presència
aquí i de tot el seu equip.

Insisteixo, aquesta cambra està oberta sempre a donar
informació sense crear alarma per fer les coses de la millor
manera possible que, en el fons, és el nostre compromís i la
nostra responsabilitat.

Moltes gràcies.
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