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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Molt bé.

Passem doncs al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les preguntes RGE núm. 370, 371, 372, 373, 393
i 543/10, totes de la Sra. Castro.

Bé, assisteix l’Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum el Sr.
Vicenç Thomàs, acompanyat del Sr. Joan Pou Bordoy, director
assistencial del Servei de Salut; el Sr. Antoni Cuñat, director
mèdic de l’Hospital de Can Misses; el Sr. Enric Rius, cap de
Gabinet del conseller de Salut i Consum, i el Sr. Antoni
Cañellas, assessor tècnic de la Conselleria de Salut i Consum.

Li he demanat a la Sra. Castro, i hi ha accedit, que agrupem
les preguntes. Ho farem en tres fases.

I.1) Pregunta RGE núm. 370/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a continuïtat de la unitat d'hospitalització
a domicili a Eivissa.

I.2) Pregunta RGE núm. 371/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a continuïtat de la unitat de cures
palAliatives a Eivissa.

I en primer lloc començarem per les preguntes RGE núm.
370/10 i 371/10, relativa la primera a continuïtat de la unitat
d’hospitalització a domicili d’Eivissa. I després farem la 371,
relativa a continuïtat de la unitat de cures palAliatives també a
Eivissa. Té la paraula Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les faig separades o juntes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Juntes, les he llegit totes dues perquè consti a l’acta.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Encara que no són referides al mateix... Bé, primer de tot
voldria donar les gràcies al Sr. Conseller i a tot el seu equip i, si
m’ho permeten, especialment al Dr. Cuñat, director mèdic de
l’Hospital de Can Misses per venir a sentir-nos.

Són dues preguntes que si bé són dos serveis diferents, el
servei d’hospitalització a domicili i la unitat de cures
palAliatives, he accedit a agrupar-les perquè jo crec que tenen
una mateixa problemàtica, almanco pel que fa referència a l’illa
d’Eivissa. Són dues preguntes que estan formulades ja fa molt
de temps, però a pesar de tot no han perdut vigència perquè hi
ha una certa por -entre cometes- o una certa preocupació entre
pacients i usuaris d’aquests serveis i entre professionals, que per
una banda o bé es vulgui suprimir alguns d’aquests dos serveis,
es vulguin agrupar o es vulgui fer algun tipus d’organització que
no mantingui la independència i el funcionament dels dos
serveis tal i com estan ara. 

Són dos serveis que funcionen en general bé, a pesar que el
servei de cures palAliatives pot tenir alguna mancança de
personal i són uns serveis que tots sabem estalvien molts de
sous a la conselleria o al sistema nacional de salut, el servei de
cures palAliatives i els serveis d’hospitalització a domicili
mantenen els pacients al seu domicili i els donen un servei, en
el cas de cures palAliatives, un dret dels pacients, en molts de
casos, de passar els seus últims dies en el seu domicili.

Però bé i passant concretament a la pregunta, ja sé que el
conseller avui es lluirà, pot estar content amb aquestes
preguntes, perquè casualment fa unes dies la conselleria va
presentar el Pla estratègic de cures palAliatives i avui
precisament a les dues del migdia s’ha presentat aquest pla a
l’Hospital de Can Misses, als professionals del centre i també
als professionals de l’Hospital de Cas Serres que tenen molta
relació amb aquest servei de cures palAliatives. A pesar d’això,
les preguntes tenen molta vigència, ja que, com deia, continua
havent-hi preocupació sobretot pels antecedents, com va ser el
tancament de la unitat d’hospitalització de domicili de
l’Hospital de Son Llàtzer i per notícies i comentaris que han
preocupat tant a professionals com a usuaris.

Concretament el que volem, Sr. Conseller, és si vostè ens
garanteix i garanteix sobretot als professionals que fan feina en
aquests serveis i als usuaris, la continuïtat del servei de cures
palAliatives a l’illa d’Eivissa i del servei d’hospitalització a
domicili?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castro. La unitat de
cures palAliatives de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, com
vostè sap, està en funcionament fa gairebé nou anys i la seva
funció principal és desenvolupar el seu programa d’atenció a
pacients terminals oncològics, crec que fins ara amb una gran
satisfacció tant per a les persones que ho necessiten, com per als
seus familiars i també per part dels professionals que tenen
relació amb aquest servei.

La Gerència de Salut d’Eivissa i Formentera no només ha
manifestat aquest suport a aquest equip que es dedica a cures
palAliatives, sinó que està compromesa amb el que és el seu
desenvolupament i implementació, com vostè molt bé ha dit, en
relació amb aquesta estratègia de cures palAliatives de les Illes
Balears. Per tant, nosaltres estam en una línia d’ampliació de les
unitats de cures palAliatives de pacients oncològics per obrir-lo
a altres tipus de pacients que puguin necessitar aquestes cures
palAliatives.

És important també que tot això vagi acompanyat d’una
potenciació de la coordinació entre l’assistència primària i
l’assistència hospitalària, entre altres coses, per garantir
continuïtat de cures, de formació, etc., per tant, per aconseguir
això, la implementació de l’estratègia de cures palAliatives, la
Gerència de Salut d’Eivissa i Formentera està disposada a fer
els esforços que siguin necessaris, entre altres coses perquè hi
ha una resolució al Parlament que hem d’ampliar les cures
palAliatives cap a Formentera i, per tant, tenim previst incorporar
un metge o una metgessa més que faci feina en aquesta àrea
assistencial.

Crec que la unitat de cures palAliatives fa una bona feina,
augmenta el seu nivell d’activitat, tant en pacients atesos, com
en primeres visites, visites successives, augment de visites a
domicili, amb un grau de satisfacció important tant per als
professionals com per a les persones que necessiten aquest tipus
d’assistència.

En relació amb l’atenció a domicili, crec que mai no ha estat
posada en qüestió. Té una sèrie d’avantatges que per al pacient
són evidents, mantenir un pacient dins el seu entorn personal és
molt important i evidentment el que hem de cercar és la
utilització més eficient dels recursos que tenim. Per tant, és un
tipus d’assistència sanitària que és una alternativa a
l’hospitalització convencional i que evidentment és una àrea que
s’ha d’impulsar en el nou hospital; i el que hem de plantejar és
potenciar aquest procés assistencial d’atenció a domicili entre
atenció primària i hospitalària. Potenciar l’atenció domiciliària
és un fet important i nosaltres volem potenciar i continuar
aquest procés assistencial.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castro, en torn de rèplica té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, és una bona notícia el
que ens ha dit avui el conseller i he entès que no només no
desapareixeran aquestes unitats, sinó que s’impulsaran i es
potenciaran els dos serveis i, fins i tot, com va sortir d’una
resolució d’aquest parlament, s’instaurarà a l’illa de
Formentera. Ja li deia jo que avui es lluiria, Sr. Conseller.

Estam molt contents, realment hi havia preocupació sobre el
tema del tancament de la unitat hospitalària a domicili de Son
Llàtzer. I com li deia, vostè parla de la gerència, evidentment és
la gerència actual perquè hi va haver certs comentaris realment
de menyspreu i desagradables, que la unitat de cures palAliatives
simplement repartia ilAlusions i quasi que no feia falta aquesta
unitat. Però veig que, o bé a través de la nova gerència o el Sr.
Conseller sempre ho ha tengut clar des del principi, hi ha un
canvi d’opinió i això no només continuarà endavant sinó que a
més es reforçaran aquests serveis.

I res més, agrair-li-ho i felicitar-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, vol dir alguna altra cosa?

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

No, només per agrair les paraules de la diputada Castro.
Realment nosaltres parlam de donar qualitat assistencial i de
potenciar les necessitats que tenen d’atenció sanitària els nostres
ciutadans. Evidentment, els comentaris que vostè ha fet...,
aquesta percepció i sensació que vostè transmet jo no l’he
tenguda i crec que les xifres d’activitat, tant en atenció
domiciliària, com a nivell de la unitat de cures palAliatives són
positives. 

Per tant, crec que nosaltres anam en la línia de millorar el
servei i, ja li he dit, entre altres coses com que l’estratègia de
cures palAliatives implica ampliar la població diana, nosaltres
farem l’esforç amb una dotació d’un metge o metgessa més per
donar aquests serveis i d’aquesta manera poder complementar
un compromís, una resolució del Parlament d’ampliar aquest
servei a l’illa de Formentera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller.



616 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 42 /  10 de març de 2010

 

I.3) Pregunta RGE núm. 372/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de fisioteràpia a domicili a
Eivissa.

I.4) Pregunta RGE núm. 373/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de fisioteràpia a domicili.

Per formular les preguntes, RGE núm. 372/10, relativa a
servei de fisioteràpia a domicili a Eivissa i també la RGE núm.
373/10, també relativa a servei de fisioteràpia a domicili a
Eivissa, té la paraula la Sra. Castro. Quan vulgui.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans li volia demanar, ja que avui
sembla que estam de bon humor, si ens pot fer arribar el
document de l’estratègia de cures palAliatives que va presentar.
No hi ha document?

(Remor de veus)

Bé, és igual...

LA SRA. PRESIDENTA:

M’he perdut un segon, tan bé que anava aquesta comissió,
ja m’estranyava ..

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

Em demana si li podem fer arribar el document de
l’estratègia, jo pensava que havia donat instruccions que
s’enviàs als membres de la Comissió No Permanent de Salut. Si
no ha estat així, ho corregirem. No hi ha cap problema.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

No sé la resta de membres, però ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Com que són flexibles (...). Sra. Castro, continuï i després el
Sr. Conseller li tornarà a contestar. No l’ha rebut, no?

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Bé, no tenim el document, no ens ha arribat. 

Bé, aquestes preguntes fan referència al servei de
fisioteràpia a domicili. Va començar el 27 de març de 2008 com
un projecte pilot a l’àrea d’influència de Son Llàtzer i sembla
que el setembre del 2009 es va ampliar a tot Palma. El març del
2008 quan es va anunciar la posada en funcionament d’aquest
pla pilot es va explicar que s’implantaria a totes les illes. Bé,
d'això ja fa dos anys exactament i a l’illa d’Eivissa no s’ha
implantat. I la pregunta és per saber quan es pensa implantar a
l’illa d’Eivissa, si serà a tota l’illa, per municipis?

I també hi havia una altra pregunta i és que ens informi de
quines patologies atén aquest servei de fisioteràpia a domicili?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, una
de les prioritats de la conselleria, com li he dit abans, és
incrementar tot allò que sigui atenció domiciliària a aquells
pacients que la puguin necessitar, sempre i quan sigui una
mesura eficient, una alternativa que presenti per tant, aspectes
positius per als pacients, per a la família o per a la gestió dels
processos assistencials. I dins aquesta filosofia nosaltres, com
vostè bé ha dit, el mes de març de l’any 2008 vàrem posar en
marxa un programa pilot de fisioteràpia a domicili, una
experiència nova, una experiència que es va començar amb
pacients que tenien l’Hospital de Son Llàtzer de referència i els
professionals que bàsicament són fisioterapeutes i un metge
rehabilitador.

Des d’aquesta àrea de rehabilitació de l’Hospital de Son
Llàtzer decidien els pacients que eren candidats per la seva
patologia, de vegades per patologia i de vegades per problemes
de desplaçament. Durant l’any 2008 es varen atendre 152
pacients, dels quals el 72% varen ser donats d’alta per una
millora funcional. Li puc comentar que les enquestes de
satisfacció que vàrem fer, demostraven un alt nivell de
satisfacció tant en tracte, com en puntualitat, tractament donat,
informació rebuda, etc.

L’any 2009 vàrem ampliar aquest projecte a tota la població
de Palma, bàsicament, és a dir, a la zona d’influència de
l’Hospital Universitari de Son Dureta, a una població que ja era
de prop de 400.000 persones. Durant l’any 2009 es varen
atendre a domicili 284 persones, que significava un increment
d’un 87% respecte de l’any passat i 132 persones més que
s’havien beneficiat d’aquest programa. Li puc comentar que el
motiu d’alta en el 80% de casos és per millora funcional, i en
aquest cas l’enquesta de satisfacció era entre el 90 i el 95%, les
persones estaven satisfetes amb el tracte rebut, la informació, el
tractament, etc.

Per tant, evidentment, la conclusió que nosaltres podem
extreure d’aquesta experiència és que té bons resultats, millora
la qualitat de vida dels pacients i, per tant, és una mesura que
hem de continuar estenent progressivament a més àrees per
cobrir algun dia el conjunt de tota la comunitat autònoma.
Evidentment, ho farem en funció de disponibilitat funcional i en
funció de disponibilitat pressupostària.

En relació amb quin tipus de patologies reben aquesta
fisioteràpia a domicili, per exemple, el més habitual és la
síndrome d’immobilitat, fractura de fèmur, persones amb ACV,
persones amb malalties respiratòries cròniques, persones amb
pròtesis de genoll, amb pròtesis de maluc, fractura d’húmer, ...
Per tant, a més d’això, hi ha uns criteris d’inclusió i exclusió
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acordats amb els metges rehabilitadors i fisioterapeutes que són
els que decideixen. 

Com li he dit, crec que la finalitat del programa era bona,
l’experiència està resultant bona. Per tant, és una qüestió que
hem de desenvolupar al llarg del temps.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. Sra. Castro, té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sr. Conseller, veig que aquí les
coses ja no van tan bé com a la primera pregunta, ara ja parla
“d’algun dia s’haurà d’ampliar a tota la comunitat autònoma,
segons la disponibilitat pressupostària”. Si no ho hem tingut en
compte en els pressuposts del 2010, aquest any tampoc no es
podrà estendre, especialment a Eivissa, que concretament és la
pregunta, però tampoc a la part forana, ni a Menorca, no es
podran beneficiar d’aquest servei tots els habitants de la
comunitat autònoma, com seria desitjable, perquè això suposa
un inici precoç de la rehabilitació, poden rebre el tractament en
el seu entorn familiar, és una atenció personalitzada. Jo diria -
entre cometes- que és un luxe poder tenir aquest servei a casa
per a qualsevol d’aquests malalts, perquè si no ho tenc malentès,
l’equip està format per fisioteràpies, metges rehabilitadors,
terapeutes ocupacionals. Jo vull lamentar que moltes vegades
quan es tracta d’optimitzar recursos, sense fer victimisme,
sembla que s’han d’optimitzar sempre les illes menors. Ara
estam veient això d’optimitzar recursos amb el 061, ara també
sembla que Eivissa haurà d’esperar una altra vegada que el
servei funcioni, el pla pilot ja du dos anys aquí i ara no tenim ni
data concreta, ni tan sols tenim disponibilitat pressupostària que
ens permeti ser optimistes en una propera posada en
funcionament d’aquest servei a tota la comunitat autònoma.

A pesar de ser illes, ja sé que no cal que li ho digui, però de
vegades no hi ha més remei que recordar-ho, tots els habitants
de la comunitat autònoma hem de tenir els mateixos serveis i els
mateixos drets. Jo crec que podria fer un esforç, Sr. Conseller,
perquè quan es posa en marxa un servei d’aquestes
característiques tots els pacients de totes les illes en puguin
gaudir. A l’anterior legislatura es va iniciar el tema de la recepta
electrònica i es va iniciar a l’illa d’Eivissa, i vostè aquesta
legislatura l’ha estesa a totes les illes. Supòs que per ser
Mallorca la que no tenia recepta electrònica han fet més via en
això, i és que de vegades fa aquesta sensació, que Eivissa i
Menorca estan discriminades respecte de Mallorca.

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, jo, determinats
raonaments que vostè fa, no els puc compartir. Això és una
qüestió que nosaltres vàrem posar en marxa i li he dit que
l’extensió del cronograma depenia de dues coses, no d’una sinó
de dues. Una és la qüestió de disponibilitat pressupostària i una
segona és de caràcter funcional, de qui fa aquesta activitat. 

Però per a mi els comptes estan molt més clars que els seus.
A la comunitat autònoma hi ha 1.100.000 habitants. Quan
vostès governaven no hi havia cap persona de la comunitat
autònoma que es beneficiàs de la fisioteràpia a domicili, cap ni
una; actualment hi ha 400.000 persones que poden utilitzar
aquest servei si és necessari. Per tant crec que la comparació no
admet cap tipus de justificació en el sentit que implantam una
nova prestació de servei, i hem passat de 0 a 400.000 persones.
Crec que és important. Evidentment el nostre desig és, en funció
de disponibilitat pressupostària i capacitat funcional, anar
ampliant aquest servei. Nosaltres no miram si aquesta persona
ha nascut a Alcúdia, ha nascut a Artà o ha nascut a Maó o a
Eivissa Vila; nosaltres anam fent i li torn a dir que hem ampliat
un servei que no existia, una prestació nova, i hem passat d’una
població de referència de 0 persones a 400.000. Tant de bo quan
vàrem entrar ens haguéssim trobat que ja 400.000 persones
tenien aquest servei, potser ara no estaríem parlant de 400.000
sinó que estaríem parlant de molta més gent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 393/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manca d'oncòlegs a l'hospital de Can
Misses.

I.6) Pregunta RGE núm. 543/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a manca de cardiòlegs a l'illa d'Eivissa.

I per formular les darreres preguntes, la RGE núm. 393/10,
relativa a manca d’oncòlegs a l’Hospital de Can Misses, i la
RGE núm. 543/10, relativa a manca de cardiòlegs a l’illa
d’Eivissa, té la paraula la Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, ja m’estranyava a mi
que anéssim de tan bon rotllo. Si és una nova prestació,
evidentment a l’anterior legislatura no existia, va començar el
març de 2008, i m’agradaria que em digués quantes persones es
beneficiaven de la recepta electrònica a la legislatura a la qual
vostè va ser director general de Salut. Expliqui-m’ho, eh?,
perquè jo crec que no cal comparar amb l’anterior legislatura
fins i tot una prestació que és nova, que va començar el març de
2008, i atacar dient que l’anterior legislatura ningú no es
beneficiava de la fisioteràpia de domicili. Evidentment, perquè
no hi era; i a l’anterior de l’anterior ningú no es beneficiava de
la recepta electrònica.
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Però, bé, continuarem amb les preguntes, perquè... Una altra
cosa que m’ha dit vostè, un dels condicionants és qui ha de fer
la fisioteràpia a domicili; evidentment, qui ha de fer la
fisioteràpia a domicili si a Eivissa no tenim especialistes en
coses tan bàsiques com cardiologia, oncologia, pneumologia i
radiologia?, quatre especialitats en què és urgent dos
especialistes més de cada una. És que no es pot esperar ni a la
convocatòria de l’oferta pública d’ocupació que està convocada.

El 2008 se’n va anar un cardiòleg de l’Hospital Can Misses,
i el setembre del 2009 se’n va anar un altre. Aquest era
eivissenc, la qual cosa pot semblar una beneiteria però era
coneixedor de la idiosincràsia tant dels pacients com de l’illa, i
perquè una persona de l’illa se’n vagi a fora realment la situació
havia de ser molt greu. Doncs se’n va anar el setembre del 2008
sense que s’hagués cobert la plaça del cardiòleg que se n’havia
anat el 2008. I quants cardiòlegs hi ha ara?, doncs n’hi ha dos,
de cardiòlegs, per fer tot el servei de cardiologia de tota l’àrea
de salut d’Eivissa i Formentera.

Aquestes preguntes ja vénen de lluny, ja fa molt de temps
que s’han formulat, i van decaure i les va contestar vostè per
escrit. Em pot contestar vostè el mateix que em va contestar per
escrit, però la realitat és que la solució que s’ha dat a la falta de
cardiòlegs és que els internistes facin les primeres visites.
Perfecte, així l’únic que fem és augmentar la llista d’espera
d’interna i la llista d’espera de cardiologia i que tothom estigui
enfadat: el cardiòleg, el metge de família, l’internista i el
pacient. Perquè què passa quan un dels cardiòlegs se’n va de
vacances o està malalt?, qui posa els marcapassos?, qui fa les
proves d’esforç?, qui fa les “ecocardio”? On les fan?, a
Mallorca? Són iguals?, continuen essent iguals que a l’anterior
pregunta els habitants d’Eivissa que els de Mallorca? S’han de
desplaçar els de Mallorca per fer-se una “ecocardio” o una
prova d’esforç?

I el mateix amb el servei d’oncologia, que eren les dues
preguntes que estaven formulades, però, com li dic, es podria
formular també per radiologia i per pneumologia perquè són els
quatre serveis que estan totalment deficitaris. Però és que en el
cas de l’oncologia això ja és de jutjat de guàrdia, entre cometes,
perquè només hi ha un oncòleg, i aquí sí que hem patit
l’exemple que jo li estava posant de “cardio”. La setmana
passada l’oncòloga estava malalta i estava de baixa; fa dos dies
que s’ha incorporat. Qui posava les quimioteràpies?, qui les
indicava?, què passava amb les quimioteràpies dels pacients
oncològics d’Eivissa la setmana passada?, havien de venir a
Mallorca?

Com li dic hi ha un dèficit important en aquestes quatre
especialitats. A Menorca hi ha tres oncòlegs, a Eivissa n’hi ha
un en aquests moments. Quina solució dóna vostè a això, a
oncologia i a cardiologia? Si no em vol contestar a pneumologia
i a radiologia és evident perquè no estaven formulades aquestes
preguntes, però, com li dic, el problema és greu i requereix una
immediata incorporació a l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera de dos radiòlegs, dos pneumòlegs, dos cardiòlegs i
dos oncòlegs. Això és el mínim, i pot vostè riure si és que li fa
gràcia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, ja li
he dit en repetides ocasions que no compartesc aquest discurs
catastrofista i negatiu...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

Si em deixa parlar, jo l’he escoltada amb molt d’interès. No
compartesc aquest discurs catastrofista i negatiu que vostè du.
Sempre s’està equivocant, s’està equivocant. La realitat no és la
que vostè vol fer entendre, no és la que vostè vol fer entendre,
no és la que vostè vol fer entendre. Hi ha una qüestió molt
simple, molt simple. Miri, des que nosaltres tenim
responsabilitat, des que nosaltres tenim responsabilitat, de les 32
especialitats mèdiques que hi ha a l’Hospital d’Eivissa, 14
d’elles han incrementat el seu nombre de professionals, 14 estan
igual i 4 han minvat, i 4 han minvat. Dues de les que vostè
comenta no estan pitjor. 

Per tant, conclusió, conclusió: el 90% de serveis estan igual
o estan millor, estan igual o millor de com vostès ho varen
deixar. O sigui, posem les coses al seu lloc. La foto no és mirar
un servei. Evidentment hi ha qualque servei que ha de millorar
perquè té problemes, i jo no ho deixaré de banda, això, és
evident que es necessita qualque oncòleg més, que es necessita
qualque cardiòleg, però la foto de la realitat de l’Hospital no és
la que vostè ven, la realitat és que hi ha 14 especialitats de 32
que han millorat el nombre de professionals que fan feina en
aquests serveis, i 14 estan igual. Això és la realitat, no la que
vostè vol transmetre.

Això és la realitat. Pot dir que no, vostè digui el que vulgui
però això és la realitat. I si vol que parlem d’infermeria, per
exemple hi ha un 10% més d’infermeres que quan nosaltres
vàrem entrar, hi ha 42 infermeres més. 

Per tant no digui o no augmenti la mesura del problema. El
problema està concentrat en una sèrie de serveis en què hi ha
problemes, en què hi ha problemes d’oferta i demanda en el
conjunt del Sistema Nacional de Salut. Perquè si vostè el que
vol transmetre és que d’aquells problemes puntuals que hi ha a
determinats serveis això és la realitat de l’hospital, vostè va
molt mal equivocada, i li ho torn a repetir: 14 especialitats
mèdiques tenen més dotació de facultatius que fa dos anys i mig
i 14 estan igual.
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Per tant és evident que hi ha hagut un problema bàsicament
centrat en oncologia i cardiologia, i evidentment nosaltres feim
esforços per resoldre’ls, i s’intenten resoldre com es fan
aquestes coses, des d’anuncis a diaris, des de contactes amb
societats científiques, a través de contactes personals, servei de
referència, etc., etc., però no digui vostè que el problema és que
aquests dos serveis que tenen problemes sigui el problema
assistencial de l’illa d’Eivissa, perquè això no és veritat. Li ho
torn a dir: 14 especialitats han augmentat els seus recursos de
facultatius, 14 estan igual i simplement n’hi ha 4 que han perdut
qualque facultatiu.

Per tant el nostre esforç està a intentar recuperar aquestes
places que en aquests moments no estan cobertes, i amb això li
puc assegurar que amb els missatges catastrofistes i negatius
que vostè va llançant no fa cap favor ni a l’hospital ni al conjunt
de professionals que fan feina cada dia, i no està ajudant en res
a aconseguir que professionals que estan a la península venguin
a treballar a Eivissa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. Sra. Castro, en torn de rèplica...

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bé, no sé si m’està
amenaçant o alguna cosa així, no ho sé, perquè com que vostè
sempre repeteix el mateix... Vostè sí que és una bona mostra del
pensament únic, per a vostè tot el que no pensa com vostè és
catastrofista i està equivocat. El que passa és que miri quanta
gent hi ha davant de vostè, a part del Partit Popular. Estan els
sindicats, estan els professionals, estan els usuaris, hi ha
associacions científiques, i vostè em diu que jo faig
catastrofisme perquè parlo de tot l’hospital, de l’assistència
hospitalària. No, no, jo li he parlat de quatre serveis, les
preguntes són referides a dos serveis i jo n’hi ha parlat de quatre
que són els més deficitaris.

Miri, Sr. Conseller, l’únic que li importa és comparar-se
amb l’anterior legislatura. Li és igual de què parlem, de noves
prestacions, de coses que ja hi havia, és igual, la qüestió és
comparar-se amb l’anterior legislatura, és una espècie
d’obsessió. Idò miri, no es compari tant i demostri sensibilitat
per resoldre els problemes que hi ha a l’hospital, perquè vostè
diu que jo no parlo de la realitat, que això és alarmisme... És que
estic contentíssima a més que avui sigui aquí el Sr. Cuñat. Jo sé
que ell deu pensa el que pensi i no ho dirà, però almenys pot
sentir les barbaritats i mentides que vostè diu en aquest
parlament, perquè no és realitat que vam estar més d’una
setmana sense oncòleg a l’Hospital de Can Misses?, això no és
veritat, Sr. Conseller? Digui-ho aquí i que consti en acta, si no
és veritat. No és veritat que els internistes estan fent les
primeres visites de cardiologia i està augmentant la llista
d’espera de les dues especialitats? No és veritat que fa dos anys
que se’n va anar un cardiòleg i fa més d’un any que estem amb
dos cardiòlegs a l’Hospital de Can Misses?, no és veritat això,
Sr. Conseller? Perquè si no ho és, digui-ho, perquè vostè
repeteix més de sis o set vegades, m’ha semblat comptar, que en
14 especialitats estem millor que a l’anterior legislatura. Idò
enhorabona!, que consti en acta i que sigui el titular de demà,

que en 14 especialitats estem millor que a l’anterior legislatura.
Segurament és veritat, jo no vull dubtar de la seva paraula, però
vostè tampoc no dubti de la meva quan jo li faig una denúncia
que l’Hospital de Can Misses ha estat més d’una setmana sense
oncòleg, i que és totalment imprescindible cobrir dues places
com a mínim d’oncòleg, dues de cardiòleg, dues de radiòleg i
dues de pneumòleg. Això no és catastrofisme, això és la realitat.

Com realitat és la seva insensibilitat per la gestió dels
recursos humans a la sanitat pública, perquè realment demostra
vostè molt poca sensibilitat. Com li dic l’únic que li importa és
comparar-se amb l’anterior legislatura, no els problemes que hi
ha en el dia dels hospitals, que suposo que els directius li
transmeten puntualment.

Sembla que per a vostè els professionals i els pacients són
només nombres, perquè vostè nega tot tipus de mancança
assistencial. Ara tot és una meravella. Idò pot sortir vostè al
carrer quan estan a la porta de la seva conselleria esbroncant-lo
i els ho pot dir, surti al balcó, no cal que baixi, els ho diu des de
la finestra, que no hi ha cap mancança i que tot està molt millor
que a l’anterior legislatura i que per què protesten. 

Jo crec que si les coses estan bé i les coses funcionen és
gràcies al treball extra que fan molts professionals, gràcies als
quals molts pacients són atesos com es mereixen i es poden
evitar trasllats a Mallorca per la manca d’especialistes que en
molts casos hi ha per fer determinades proves cardiològiques i
determinats tractaments oncològics, com li deia abans.

Nosaltres no podem restar importància de cap manera i no
ho farem mai, a pesar que vostè hagi agafat ara aquesta
cançoneta del catastrofisme, miri, ja es cansarà, què vol que li
digui, ja es cansarà, però nosaltres mai no restarem importància
al fet que bons professionals s’acomiadin de les nostres illes, i
aquestes preguntes que li fem de l’illa d’Eivissa poden ser
extensives també a Menorca, perquè realment hi ha molta
preocupació sobre si realment s’estan fent tots els esforços des
de la conselleria per resoldre aquestes mancances, que jo també
li repetiré: dos oncòlegs més, dos radiòlegs més, dos
pneumòlegs i dos cardiòlegs. Això és el mínim imprescindible
que s’han d’incorporar immediatament. Aquesta preocupació,
com li deia, no és gratuïta i no és catastrofisme, és més que
fundada, i sobretot veient la seva actitud encara més.

I, miri, jo suposo que el doctor Cuñat ja ho sap, però hi ha
una cardiòloga natural de la República Dominicana formada a
Santa Maria del Mar que està esperant que se la requereixi des
de l’Hospital de Can Misses, des de la Gerència, per incorporar-
se. Tant costa fer un paper? Suposo que coneixen perfectament
aquest cas, perquè és una cosa que realment encara no s’explica;
quan es tarda a fer un paper per requerir un professional d’un
altre hospital, un professional que està disposat a anar a treballar
a l’Hospital de Can Misses?
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Com li deia, Sr. Conseller, les preocupacions són més que
fundades perquè és la realitat, i sobretot quan hi ha directius...,
però és que jo ja estic pensant que l’actitud del Sr. Conseller és
bastant semblant a aquell directiu que va dir a l’oncòleg doctor
Morales, quan li va dir que se n’anava d’Eivissa i quan li
demanava més personal, li demanava més mitjans, ell li va dir:
“Total, para lo que hacéis en Ibiza...”. Doncs no sé si vostè
també és d’aquest pensament, però ja començo a dubtar-ho. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. 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. Diputada. Miri, jo el
que li agrairia és que no posi en la meva paraula coses que jo no
he dit. 

Crec que no he dit cap mentida. He reconegut que tenim
problemes en el servei de cardiologia, en el servei d’oncologia,
però jo em neg que això sigui la fotografia d’Eivissa, que és el
que vostè vol transmetre, i jo no li donaré la raó en això, no li
donaré la raó, no la hi donaré, perquè per a mi és important que
14 especialitats hagin augmentat el seu nombre d’especialistes
i 14 especialitats estiguin igual; alguna de les que vostè comenta
està igual que el mes de juny del 2007, és a dir, tal com ho varen
deixar. No li sembla correcte? Idò, perdoni és la realitat. 

Jo reconec on hi ha problemes, però no vulgui extrapolar un
problema puntual de dos serveis a l’assistència sanitària que es
dóna a l’illa d’Eivissa, perquè jo estic molt satisfet del que
nosaltres hem fet a Eivissa, perquè evidentment la vida es fa
amb el que un fa i amb el que es compara amb el que trobava.
Idò perdoni, jo estic molt satisfet que hem aconseguit baixar un
14% les targetes sanitàries que tenen els metges de família. A
vostè no li interessa, no li preocupa?, idò jo estic molt content
d’això. A vostè no li interessa que nosaltres tendrem a final de
legislatura cinc centres de salut nous?, idò a mi sí que
m’interessa perquè això representa quasi 90.000 persones de
l’illa d’Eivissa, idò a mi sí que m’interessa això, perdoni.
I que hagi augmentat l’activitat de l’hospital, idò jo estic ben
satisfet, i no som jo que la fa, la fan els professionals. Però,
escolti, jo m’he de comparar amb qualque cosa.

Si m’escolta continuaré parlant, eh?

Per tant jo reconec que tenim problemes puntuals en el
servei d’oncologia i en el servei de cardiologia, és evident, i no
ho diré, però el conjunt de l’hospital funciona, nosaltres posam
recursos. Si a vostè no li agrada idò jo li ho tornaré a repetir: 14
serveis tenen més facultatius, 14 estan igual i 4 estan pitjor, és
veritat. I vostè no parla d’infermeria. Idò infermeria ha
augmentat un 10%, 42 persones més. Això és la nostra acció de
Govern. Que hem de millorar? Idò millorarem. Com millorar?
Cercant nous... persones. Les coses, si algun dia vostè ha de
governar haurà de saber que per contractar algú no és només
que un ho vulgui fer, és que ho ha de poder fer i hi ha una
tramitació, les coses, quan siguin efectives, es comuniquen

perquè si no, els ocells, se’ls endú el vent, eh?, com ja ens ha
passat.

Per tant, treballam cercant nous professionals i treballam per
millorar el que és la coordinació entre atenció primària, això és
una manera d’optimitzar també l’eficiència del servei de
cardiologia, idò millorant com treballa primària i com es
relaciona amb l’atenció hospitalària. També de com millorar la
seva relació amb el servei de cardiologia i de quina manera es
pot... feina plegades. Ara, amb discursos catastrofistes i negatius
no es va a cap banda. La botella, en un 90 i busques per cent,
està plena. Per tant, això és el que nosaltres reivindicam. Que
tenim un camp de millora? Evidentment, però tot el que hem fet
per Eivissa no s’havia fet mai, no s’havia fet mai. 

Vàrem fer l’any 2008... Sí, no digui..., és que no s’havia fet,
ja està. Per tant, les millores que vàrem fer el 2008 dins
l’hospital, idò miri ens varen costar a tots 6 milions d’euros; va
suposar tenir 32 llits més, augmentar un 33% la superfície
d’urgències, tenir un hospital de dia nou, tot això no són coses
positives? És clar que són coses positives. Haver adjudicat un
nou hospital, crec que són coses positives. 

Jo he de parlar del que crec que és positiu del que hem fet i
per tant,... No, perdoni, ho torn a dir, reconec tenir un problema
a oncologia i a cardiologia i mirarem de solucionar-ho perquè
feim feina cada dia. Ara, amb el discurs catastrofista i negatiu,
crec que no anam a cap banda.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Abans de passar al segon punt de
l’ordre del dia cal donar les gràcies al Sr. Conseller i als alts
càrrecs que l’han acompanyat per haver estat a aquesta
comissió. 

II. Proposició no de llei RGE núm. 473/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a prevenció de la
violència als centres sanitaris.

Si els sembla passam a debatre la Proposició no de llei RGE
núm. 473/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
prevenció de la violència de gènere..., de la violència perdó, a
centres sanitaris. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Castillo per un temps de deu minuts. Quan vulgui, Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Convidaria que al Sr.
Conseller a partir d’avui li diguem Narciso Thomàs, no Vicenç
Thomàs, perquè només veu la part positiva, el que és molt bo,
només ens renya també, idò crec que és un qualificatiu molt
apropiat.
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En qualsevol cas, aquesta iniciativa és una iniciativa molt
pareguda a una altra que es va presentar ja fa un any i mig,
l’octubre del 2008, en aquesta mateixa comissió, i el que
demanava era senzillament que es reactivàs el Pla de prevenció
de violència als centres sanitaris que potser sigui un tema que a
vostès no els interessa massa, però que a nosaltres ens preocupa
especialment i que es du una vegada més a aquesta comissió
perquè en reunions que vàrem mantenir amb professionals i amb
sindicats ens varen fer arribar que els grups de feina prevists a
aquest pla de prevenció de violència estaven absolutament
paralitzats, és a dir que no s’havien reunit. 

És clar, nosaltres vàrem mostrar sorpresa, perquè quan
vàrem dur aquesta iniciativa aquí -i he pogut revisar el Diari de
Sessions i vaig constatar que així va ser- se’ns va alAlegar per
part dels grups que donen suport al Govern que no era cert, que
s’havien activat els grups, que es feia feina, que estaven
avaluant els centres i que, a més, s’havia incrementat el
pressupost en seguretat. És clar, no ens quadrava el que era la
realitat que ens trametien els professionals i el que eren les
argumentacions que ens havien donat a aquesta comissió. Com
que m’han de permetre que no per manca de respecte als
diputats, als quals tenc un enorme respecte perquè crec que al
final tots feim la nostra feina, però sí que m’han de permetre
que la meva fe sigui un poc més elevada de cara als
professionals que no tenen res a guanyar ni a perdre quan ens
trameten aquesta realitat que no respecte al Govern que és qui
tramet la informació als grups parlamentaris que li donen suport
a aquesta comissió.

Per tant, ens vàrem adonar que efectivament aquests grups
de treball no es reunien. No és senzillament que es reuneixin els
grups, és senzillament que es cometen actes de violència als
centres sanitaris que impedeixen que els nostres professionals
puguin desenvolupar la seva feina amb mitjans adequats i de
manera tranquilAla com crec que es mereixen i sé cert que tots
pensam exactament igual i reconeixem la seva tasca diària.

Per tant, creim que estaria molt bé que per part de la
conselleria es reactivassin aquests grups o si no ho volen dir
d’aquesta manera, idò que almanco es prioritzin, com diu el
segon punt d’aquesta proposició no de llei, aquestes accions
consensuades i que es dirigeixen ni més ni manco que a dotar
als professionals sanitaris de mitjans que puguin preservar la
seva seguretat a l’hora de desenvolupar la seva feina.

En definitiva això és el que des del Grup Parlamentari
Popular ens interessa. He pogut - com deia- rellegir el Diari de
Sessions de l’octubre -crec que era- del 2008 on vàrem discutir
l’anterior PNL amb termes similars i he pogut recordar que allà
sí que es va aprovar un punt que era intentar que entre tots
poguéssim considerar aquests actes de violència als centres com
a delicte d’atemptat i es va instar al Govern perquè fes tot allò
que fos possible perquè es qualificàs de delicte d’atemptat i no
quedàs en mera falta com succeeix en molts de casos.

No sé què s’ha fet en aquest sentit, però si no vaig
equivocada a hores d’ara encara no s’ha fet aquesta qualificació
i sí crec que seria important que poguéssim reprendre aquesta
circumstància, no està dins la PNL, però és com un exemple
més de totes aquelles mesures que crec que, entre tots els que
tenim una mica de responsabilitat en el sector sanitari, estaria
molt bé que treballàssim per tal de poder facilitar la feina als
nostres professionals. 

Per tant, aquí està la iniciativa. Suggeriria que ens
oblidàssim del fet que és el Partit Popular el que la presenta,
igual que quan vàrem votar ahir la vicepresidència del
Parlament altres grups d’aquest parlament es varen oblidar del
que votaven i del que havien dit dies anteriors, crec que seria
molt bo que ens fixàssim al contingut d’aquesta iniciativa, que
va dirigida a millorar les condicions de treball dels nostres
professionals i que entre tots poguéssim recomanar al Govern
que prioritzàs aquesta actuació dins la seva gestió sanitària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Pel Grup Parlamentari Mixt, Sra.
Suárez... no vol intervenir. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, tampoc. Llavors té la paraula la Sra.
Torres pel Grup Parlamentari Socialista. Quan vulgui, Sra.
Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, simplement vull començar la
meva intervenció deixant clar, perquè no en quedi dubte, perquè
és una cosa que hem sentit en diverses ocasions tant al ple, però
sobretot en seu de comissió, més per unes persones que per
altres, que sobretot en temes d’educació i de salut com jo
mateixa vaig dir ahir al ple, crec que és responsabilitat de tots
prioritzar el que veritablement importa. És a dir, la frase aquesta
que “no perquè sigui una proposició que ve del Partit Popular,
no votin... en contra perquè sí”, no? No es tracta d’això i
sobretot en temes de salut i d’educació, no perquè les altres no
siguin importants, sinó perquè crec que tots estam d’acord que
són qüestions bàsiques.

Dit això, repassant també el Diari de Sessions de la
comissió, record que aquella vegada ho va dur la Sra. Llinàs pel
Grup Popular, bé, hi havia un esperit constructiu. L’únic que es
va dir en aquella ocasió -i avui també ho vull reiterar- és que
tant la proposició en aquella ocasió com la que avui debatem ja
presumeix que no es fa res. No dubto que vostès tenguin fonts
que els informen del que sigui, no ho dubto, però no m’he
limitat tampoc a rebre informació del Govern. Nosaltres també,
els diputats dels grups que donen suport al Govern, doncs
encara que els sembli mentida també preguntam, també cridam,
ahir mateix per la tarda parlava amb una persona i m’informava,
una persona que directament sap quina situació hi ha, en concret
d’Eivissa. Vull dir, m’agradaria que es deixàs aquest discurs de
“no, com que vostès es limiten a fer un seguiment dels
arguments que els passa el Govern, doncs igual no se’n adonen
i per això simplement es limiten a defensar una postura o
l’altra”. No, no.
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Dit això, com vostè molt bé ha dit, Sra. Castillo, es va
aprovar un tercer punt en aquella ocasió i si no vàrem arribar a
un acord en relació amb els altres dos va ser una cosa de
matisos, més que res per això, perquè una cosa era dir o partir
de la base que suposadament el Govern no feia res i l’altra era
encoratjar el Govern a continuar fent feina. Simplement va
passar això. 

En aquesta ocasió tenim exactament el mateix perquè si es
llegeix l’exposició de motius de la proposició no de llei es parla
que no s’han incorporat noves mesures, que sembla que no es fa
feina, que tot es va fer la legislatura anterior, tampoc no vull
entrar a fer comparativa amb la legislatura anterior, però estam
en la mateixa situació. Llavors, havent-me informat un poc de
la qüestió i a part de la informació que he rebut directament del
Govern, altra informació que he pogut recaptar, he de dir-li que
a diferència del que s’exposa a la proposició no de llei, sí que
s’han continuat fent coses i sí que es fan coses. 

Com vaig dir ahir també al ple, que tots és millorable? És
clar que tot és millorable. És clar que tot és millorable, sempre,
però d’aquí a fer un discurs que “no, és que no es fa res, és que
es va dir que es farien coses i no s’està fent res” hi ha molt de
tram.

Llavors, m’han informat que efectivament s’han produït
reunions. S’han produït reunions tant a la comissió interinsular
com dins grups de treball de tècnics. A aquestes reunions no hi
ha cap cap que dins un òrgan concret els digui “vos heu de
reunir”, se’ls ha donat l’autonomia, d’aquestes persones, perquè
aquestes persones es vagin reunint en funció del debat que
tenguin, les actuacions que s’hagin de fer, vull dir tenen certa
autonomia i aquestes persones es reuneixen en funció de les
necessitats i de la feina i del que hi hagi. 

No es només és reunir-se, és fer coses. Quines coses es fan?
Hem pogut constatar que s’han produït tallers formatius i
d’informació als professionals, tallers que per cert m’han
comentat i em consta que han tengut bastant d’èxit, la gent ha
agraït aquesta informació. Sí que m’han donat algunes dades,
per exemple hi ha hagut al llarg del 2008 i del 2009 sessions
informatives d’una hora i mitja de durada, tallers de formació
específica de 15 hores dirigits a tot el personal amb la finalitat
de revisar diverses qüestions i durant els anys 2008 i 2009 s’han
realitzat 24 tallers formatius de 15 hores de duració i 48 sessions
informatives tant a especialitzada com a primària. Això són
dades, dir que no es fa res, em sembla que aquí hi ha un tros.

Es fan millores amb un sistema informàtic, hi ha el tema de
l’assistència tant psicològica com jurídica i record -ara estic
recordant- que en aquella comissió de l’any 2008 vàrem
reconèixer, jo en concret vaig reconèixer que a la legislatura
anterior s’havia fet feina i me’n record que els vaig comentar,
de la mateixa manera, com que és una cosa objectiva, visible,
se’ls reconeix que varen fer una sèrie de millores, de posar
càmeres de seguretat, de fer una sèrie de millores, crec que
tampoc no fa falta estar cec per veure que s’han fet coses ara.
Només els demanam això també, que no hi hagi aquest esperit
continu de negar que es fan coses perquè sí, perquè tal vegada
toca... al lloc de l’oposició. No ho sé, però crec que tampoc no
és responsable. 

Doncs, de la mateixa manera que els vàrem reconèixer que
s’havien fet coses a la legislatura anterior, ens consta que s’ha
continuat millorat el tema de la seguretat, que s’han continuat
instalAlant càmeres, s’ha tengut en compte el tema de la
seguretat per fer reformes quant a fer per exemple sortides a
consultes, sortides diguéssim d’urgència, s’han continuat
instalAlant els sistemes de seguretat com és, crec que s’anomena
el timbre antipànic, dins l’àmbit de les relacions laborals, s’ha
continuat fent feina potser en el sentit que va iniciar la
legislatura anterior. 

El fet de dir que igual no es reuneixen, doncs sí, es
reuneixen, però a part que aquests tècnics, aquests professionals
es reuneixen es fan coses i es continuen duent a terme una sèrie
d’actuacions que bé, aquí puc les anomenar més o menys, però
crec que tampoc no és necessari. De fet, una altra manera que
també en varen fer referència l’octubre del 2008 és que si volen
una informació també del que es fa, doncs pregunta
parlamentària, demanar documentació per part de la conselleria
i així encara tendran més informació d’aquella que li donen les
seves persones de contacte.

Una dada que sí que m’ha passat el Govern i no dubto de la
seva veracitat és que arran i segurament aquí hi ha incorporació
i... diguem, la virtut o la bondat del que s’ha fet, bé de l’anterior
legislatura, però també del que s’ha fet aquesta legislatura
podem celebrar que, en relació amb les agressions sofertes pels
professionals, tenint en compte les dades dels últims tres anys,
hi ha una reducció del nombre d’agressions en un 12,83%.
Llavors, fos d’un 10, fos d’un 20, tant de bo no se’n produís cap
evidentment, però s’ha produït una reducció. 

Llavors, li anuncio el nostre vot en contra de la seva
proposició no de llei, però no perquè vengui del PP,
sincerament, li ho dic sincerament, vull dir és que no he vengut
aquí per dir mentides. No he vengut aquí per dir mentida, pel
mateix raonament que els vàrem fer l’octubre del 2008 i el
raonament que els faig avui mateix, perquè és una proposició no
de llei que, sincerament, la seva base parteix d’un axioma que
entenc que és irreal i amb tot el respecte els ho dic. 

En tot cas, nosaltres, el que venim a dir és el mateix que
vàrem dir l’octubre: ens consta que es fa feina, en aquest sentit
ens consta que es fan actuacions, llavors no podem votar a favor
d’una proposició no de llei que sembla dir que no es fa res. No
li podem donar el nostre vot a favor i en aquest sentit ens
pronunciam.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sra. Castillo, té l’ús de la paraula per
contradiccions, quan vulgui.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Pensava que intervindria algun grup més, però moltes
gràcies, presidenta. Bé, de veritat, Sra. Torres, crec que vostès
tenen un problema i és que tenen una vertadera obsessió amb
l’anterior legislatura, de veritat. És que de veritat que sembla...
em sap greu dir-ho jo, perquè a més som l’afectada perquè era
l’anterior consellera de Salut, tant de bo no ho hagués estat per
poder dir el que dic en aquests moments, però tenen una
vertadera obsessió. És a dir, a veure si ens aclarim un poquet, no
hem de comparar l’anterior legislatura amb aquesta legislatura.
L’administració és una, les persones canvien, però
l’administració és una, l’assistència sanitària és una. 

Per tant, l’important no és que aquesta doni resultats millors
que l’anterior, l’important és que entre tots puguem fer que la
sanitat avanci i que sigui millor. No em costarà gens ni mica
felicitar per aquelles coses que es fan bé o que es fan millor.
Tant de bo es fes tot molt millor, tant de bo, de veritat. És que
vostès, realment, tenen una obsessió, jo no la tenc. De veritat,
no la tenc. Jo vull que aquesta legislatura sigui millor que
l’anterior, no la tenc, però de veritat, oblidin-se’n perquè a cada
discurs seu i també del conseller de Salut és que... de veritat que
crec que aquest homenet tendrà somnis amb mi o malsons amb
mi perquè és que surt a cadascuna de les seves converses i a
cadascuna de les seves respostes i seves també, Sra. Torres.

Oblidin-se d’això, oblidin-se’n perquè estic aquí per fer
feina per a la sanitat, igual que tots els meus companys del Grup
Parlamentari Popular i és l’únic que volem i propostes com
aquesta tenen aquest objectiu. Que el Govern no ho fa tot bé?
Bé, hauran d’admetre que alguna cosa no fa del tot bé, supòs
que ni tant ni tan poc i en aquest tema, permeti’m Sra. Torres
que li digui que no es fan bé les coses. Vostè diu “és que és un
tema de matisos i per això no li vàrem aprovar la passada
proposició no de llei”, digui-ho als professionals que han estat
agredits, que és un tema de matisos.

Sí, Sra. Torres, és que podem entrar en aquesta roda, però no
és un tema de matisos és un tema molt important, què s’han
reduït les agressions? Doncs estic molt contenta, no ho sabia.
Vostè també em diu faci preguntes, les faig, Sra. Torres, les
faig, no em contesten, no em contesten, vostè té més informació
un dia que jo faig una proposició no de llei aquí per part del
Govern que la que jo pugui demanar amb vint preguntes que
faci al Govern. Això és una realitat, òbviament ja m’he queixat
davant la Mesa del Parlament i em continuaré queixant, però
aquesta és la realitat.

En qualsevol cas, vostè em diu que és que ara es fan coses,
vull pensar que qualque cosa es fa, que em diu tallers formatius
perquè ja quan vol concretar té vertaders problemes, tallers
formatius que són bons, clar que són bons els tallers formatius
i tota la formació del món, però no és l’únic que s’ha de fer.
Vostè em diu, hi ha assistència psicològica i penal o jurídica, sí
que hi ha, perdó, penal continua havent-hi que es va preveure en
el Pla de prevenció, psicològica es va preveure i hi havia una
psicòloga. Sap què ha fet aquesta psicòloga? Tal vegada no li

han contat, Sra. Torres, aquesta psicòloga se n’ha anat, se n’ha
anat desmotivada perquè diu que no es fa res i per això se n’ha
anat i s’han d’assumir per altres serveis perquè hi havia una
psicòloga específica i se n’ha anat. Per tant, ja no és el Partit
Popular només que diu que no es fan coses, és que fins i tot els
professionals que estan més implicats se n’han anat perquè
veuen que hi ha una desmotivació  tremenda. 

Per tant, Sra. Torres, concretem, vostè em diu que es fan
coses, quins timbres s’han posat?, quines càmeres s’han posat?,
quines mesures concretes s’han adoptat? A quins centres, Sra.
Torres? Vostè no m'ho pot dir, jo sé que no ho sap. A veure,
Sra. Torres, hi ha centres nous òbviament que han de sortir
adaptats i que ja estava programat, no hi ha cap problema per
reconèixer-ho, però, quines mesures noves s’han posades?
Quins vigilants de seguretat més s’han posat? Quines mesures
concretes s’han fet? Des de la darrera proposició no de llei no
s’ha fet res, vaig fer una pregunta i no se’m va contestar
pràcticament res. No s’ha fet res, Sra. Torres. 

Tallers formatius, benvinguts siguin, però el que diu aquesta
iniciativa i si vostè vol, vostè diu que no és que no l’aproven
perquè sigui del Partit Popular, jo és que no veig un altre motiu
perquè si vostè vol que llevem tota l’exposició de motius la
llevam, la llevam, i l’únic que quedarà és que aquesta comissió
insta el Govern, primer, que es reuneixi el grup de treball, que
es reuneixi per estudiar quines mesures s’han de posar i
consensuades amb l’ib-salut o amb la Conselleria de Salut; i
segon, que el Govern prioritzi aquestes mesures consensuades
en aquest grup de feina. Què té de dolent això?, què té de
dolent? Vostè s’oposa que aquestes mesures concretes siguin
discutides on s’han de discutir amb els professionals o amb els
sindicats que són els que més coneixen la realitat dels centres
més que nosaltres mateixos com a diputats per molt que
demanem, preguntem i ens informem. Quin problema hi ha que
es reuneixin aquestes taules, es consensuïn les mesures i que
després el Govern les prioritzi, quin problema hi ha? Digui-
m'ho, Sra. Torres, perquè jo no ho puc entendre. Si vostè vota
en contra d’això quan jo li oferesc llevar l’exposició de motius
és que vostè vota en contra perquè és del Partit Popular. 

I crec que són aquestes actituds les que impedeixen que
entre tots facem feina per millorar la sanitat i provoquen que ens
enfadem com fa la meva companya Sra. Castro quan sent
segons quines coses del conseller, òbviament, perquè és que
també som persones. 

Deixin-nos fer la nostra feina, des de l’oposició també
podem fer tasca constructiva, i si d'aquesta iniciativa no li
agrada l’exposició de motius doncs la llevam, no tenc cap
problema, però facem que es reuneixin els grups i si el Govern
no ho fa perquè no li dóna la gana perquè li hem dit moltes
vegades, almanco que des d’aquesta comissió puguem
contribuir que el Govern sigui conscient que és la millor manera
de saber aquelles mesures que s’han d’adoptar. 
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És aquest el sentit de la iniciativa, res més, però ja veig que
efectivament el problema és que és del Partit Popular. Cap
problema, Sra. Torres, cap problema, continuarem insistint,
nosaltres no afluixarem perquè és la nostra tasca i també la
nostra obligació, continuarem presentant iniciatives i si és
possible farem que aquesta comissió en pugui aprovar alguna
probablement com que la tramitació parlamentària dura un
temps ja l’haurà feta i anunciada el conseller, cap problema
perquè sempre i quan serveixi perquè es facin les coses creim
que l’actitud serà positiva.

En definitiva, creim que és una pena, jo li oferesc llevar
l’exposició de motius i aprovar-la iniciativa tal qual està, no és
veritat que em diu que no, Sra. Torres? Li oferesc i encara està
damunt la taula, si la presidenta ho permet, i votaríem la
iniciativa sense l’exposició de motius.

LA SRA. PRESIDENTA.

No, solament s’accepta la seva proposta solament, Sra.
Torres. 

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Jo només diré una cosa, com que veig que tampoc no han
escoltat el que he dit simplement em limit a dir que no es tracta
de llevar una exposició de motius.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Torres, solament, ... per favor, miri, Sra. Torres,
accepta? No. Molt bé.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

No, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Passem doncs a la votació de la
Proposició no de llei 473/10. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

7 vots a favor i 9 vots en contra. 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
473/10. 

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

Moltes gràcies.
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