
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 1833-2002 Fq.Con.núm. 33/27 VII legislatura Any 2010 Núm. 46
 

Presidència
de l'Honorable Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell

Sessió celebrada dia 27 d'octubre del 2010 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 2558/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a adquisició d'un TAC (tomografia axial computeritzada) per a l'hospital
de Formentera. 678

2) RGE núm. 4906/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a parts respectats a la sanitat pública de les Illes Balears. 682



678 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 46 / 27 d'octubre del 2010 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MONSERRAT I BENNÀSSAR:

Maria Monserrat per Santiago Tadeo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Ernest Ribalaiga substitueix Cristina Rita.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ja està, d’acord.

Doncs passem a l’ordre del dia d’avui, que consisteix en el
debat i la votació de dues proposicions no de llei, la RGE núm.
2558/10, del Grup Parlamentari Mixt, en aquest cas..., bé, ara en
faré esment exacte, i la RGE núm. 4906/10, també del Grup
Parlamentari Mixt.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2558/10, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a adquisició d'un TAC
(tomografia axial computeritzada) per a l'hospital de
Formentera.

Passam a la primera proposició no de llei de l’ordre del dia,
que és la registrada amb el núm. 2558/10, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a adquisició d’un TAC, o sigui, d’un aparell de
tomografia axial computeritzada, per a l’hospital de Formentera.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula el diputat
Sr. Mayans per un temps de deu minuts. Quan vulgui, Sr.
Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. És una proposició molt concreta però
crec que és i està totalment justificada no només per a mi sinó
per als professionals que treballen a l’Hospital de Formentera,
i començaré per aquí perquè, la proposició, ja la vaig presentar
el 26 de maig d’enguany, i justament el 4 de juny de 2010 sortia
un titular als diaris que deia que los médicos internistas del
Hospital de Formentera reclamen un TAC. Per tant jo crec que
és una necessitat professional dels treballadors i dels
professionals que treballen a l’hospital, que ajudaria -i ja pas a
l’argumentari general de la proposició- que ajudaria a completar
els serveis que s’ofereixen a l’Hospital de Formentera. 

PalAliaria un poc la llista d’espera de Can Misses, que el
febrer del 2010 era de 376 persones per fer-se un TAC, una
mitjana d’uns tres mesos. Escurçaria el temps de diagnòstic;
quan hi ha accidents i quan hi ha circumstàncies que fan que el
diagnòstic hagi de ser immediat això podria ser així, ara s’ha de
fer el trasllat amb l’helicòpter a Can Misses i esperar el
diagnòstic, i a vegades el diagnòstic i l’exploració s’han de fer

amb les proves que es fan a Can Misses (...) especialista de
Formentera; per tant també el malalt ha de tornar a ser traslladat
a Formentera. Per tant jo crec que és un cost de trasllat poc
usual, i evidentment es fa perquè no hi ha altre remei, però
podria millorar-se de manera molt important. Per tant la millora
assistencial seria importantíssima i la comoditat, si ho podem
dir d’aquesta manera, del pacient sobretot però també dels
metges que l’atenen, seria molt important.

He de dir també que a dia d’avui hi ha una sala habilitada o
que es podria habilitar per instalAlar aquest aparell, i que per tant
no representaria cap inversió extra del que és la instalAlació
d’aquest aparell de diagnòstic. I com que segurament..., no sé
quina serà l’argumentació dels altres grups, però sí que vull fer,
i amb els temps que corren encara més, l’argumentació amb un
caire totalment econòmic. En respostes escrites que m’ha passat
el conseller de Sanitat precisament el 29 d’abril de 2010, jo li
feia unes preguntes que m’han servit per argumentar aquesta
proposició no de llei; li vaig demanar quin era el total de
trasllats amb helicòpter els 2007, 2008 i 2009 a l’Hospital de
Can Misses; aquests tres anys el total de trasllats amb helicòpter
a Can Misses han estat de 456 trasllats, 456 viatges. També li
vaig preguntar per escrit, i ho tenc també per escrit firmat pel
Sr. Vicenç Thomàs, quants d’aquests viatges s’havien fet per fer
un TAC a Can Misses; del 456 viatges que va fer l’helicòpter a
Can Misses des de Formentera en els tres anys, 188 són per fer
TAC, per tant surt una mitjana d’un 47%, pràcticament la meitat
dels viatges en helicòpter a Eivissa han estat per fer TAC. Crec
que és una dada molt important i totalment oficial i firmada pel
conseller de Sanitat.

I ara faré l’estudi econòmic. Un TAC -aquí hi ha experts que
potser ho podran dir més exacte que jo- sol rondar els 350.000
euros o potser un poc més o un poc menys, la xifra rodona tal
vegada pot ser aquesta. Un viatge amb helicòpter a Eivissa,
segons els informes que he pogut recaptar, solen sortir a uns
4.000 euros per viatge. Jo només faré la meitat d’aquest preu,
2.000 euros. 2.000 euros per 188 viatges són 376.000 euros. En
tres anys hem pagat el TAC de Formentera. Per tant a partir del
quart any els TAC a Formentera ens surten gratuïts, i ens
queden 26.000 euros si volem formar la persona que ara mateix
està fent les radiografies a Formentera. Jo crec que és un estudi
econòmic senzill i que no té cap tipus de debat. Si posam 4.000
euros per 188 viatges per fer TAC són 752.000 euros. Vol dir
que en aquests tres anys el Govern balear haguera pogut posar
dos TAC a Formentera. 

Jo crec que és una millora que reclamen els professionals i
és una millora que econòmicament no té debat. Per tant sotmet
a la consideració dels altres portaveus aquesta proposició. 

Gràcies.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu. Jo crec que ja és
gairebé un clàssic dins aquesta comissió, les proposicions no de
llei del Sr. Mayans, diputat per Formentera, tot solAlicitant
millores per a la seva illa, a vegades amb fortuna i altres amb
dissort. Jo crec que avui serà de les primeres, ja li anuncii que
el nostre grup parlamentari donarà suport a aquesta proposició
no de llei, i els arguments per a aquest suport són obvis, els ha
dit vostè mateix i nosaltres els compartim.

Gràcies.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que tots els que som aquí
estam d’acord en el fet que la qualitat assistencial en matèria de
salut ha de ser la mateixa per a tots els ciutadans d’aquestes
illes, i en el cas concret de Formentera les circumstàncies
especials de l’illa fan que, a part dels criteris purament tècnics,
numèrics, que moltes vegades s’utilitzen per establir la decisió
de posar o no posar un determinat servei a un lloc, fan que
siguin complementats per aquestes especials circumstàncies que
té l’illa de Formentera, que fan que es modulin aquests factors
en vistes que efectivament les persones, els ciutadans que viuen
a Formentera s’hagin de desplaçar el menys possible de la seva
terra per ser assistits pel Servei de Salut.

Efectivament el TAC és una eina de diagnòstic molt
important i per tant també li anunciam, Sr. Mayans, que el Grup
Parlamentari Socialista votarà a favor de la seva proposició no
de llei.

Sí que m’agradaria fer una reflexió que potser es pot
considerar innecessària, i puc entendre que sigui innecessària,
perquè potser és una reflexió genèrica que desborda un poc el
tema concret que estam tractant avui. El que passa és que
m’agradaria que, bé, en aquest cas concret, analitzades totes les
circumstàncies, sí que consideram que el TAC, sobretot per
temes de diagnòstic, és important que sigui a l’illa de
Formentera. El que passa és que moltes vegades és molt fàcil,
i no dic que sigui la intenció del Sr. Mayans avui, no voldria que
entengués malament les meves paraules, a vegades és molt fàcil
proposar qüestions que poden donar un titular o un rèdit
electoral i que és molt fàcil utilitzar, sobretot quan ens atracam
a les eleccions, i no dic, hi vull insistir, no dic que aquest sigui
el cas. Ho dic d’una manera general, com una reflexió que, ja
que tenim 10 minuts per intervenir, doncs intervendré alguna
cosa més de 10 minuts, ja que som aquí.

Llavors crec que tots hem de fugir de la temptació de dir
que..., “proposam posar tal servei, tal aparell, tal avanç tècnic
aquí”, sense tenir en compte criteris, com dic, tècnics, de
garantir la seguretat del pacient, que són els que veritablement
en moltes ocasions poden salvar una vida, i no vull parèixer
tremendista.

En concret en el tema del TAC sí que és cert que hem pogut
contrastar que els professionals mèdics de l’Hospital de
Formentera valoren que aquest TAC es pugui utilitzar sobretot
com una eina de diagnòstic, i que això podria ajudar que
professionals metges sàpiguen que Formentera compta amb
aquest aparell i per tant sigui un element més per fer atractiu el

fet que un metge pugui treballar a Formentera. Però també hem
de ser honestos i no enganyar la gent -que, insistesc, no dic que
sigui la intenció del proposant- i dir que, bé, que es poden llevar
tots els viatges per fer un TAC que es fan a Eivissa. No és així,
perquè hi ha situacions, hi ha determinades circumstàncies,
situacions més bé, que fan que no sigui només fer un TAC i que
llavors es pugui fer tot a Formentera; avui en dia no, i potser
avui en dia no garantint tota la seguretat i la sostenibilitat del
sistema com tots voldríem.

Llavors m’alegra la qüestió que l’Hospital de Formentera,
com diu el Sr. Mayans, compti amb un espai, perquè
efectivament no es tracta només de posar un TAC, sinó que
efectivament un TAC requereix d’una infraestructura, d’un
espai totalment habilitat amb tota la seguretat necessària.
Requereix d’un espai determinat que doni lloc a dues sales
diferenciades, l’espai ha d’estar plomat, diguéssim, ha d’estar
aïllat, i bé, tot això és una cosa que s’ha de tenir en compte.

Nosaltres feim aquesta reflexió, com dic, d’una manera molt
genèrica i essent, no ho sé, mostrant-nos bastant honestos i
sincers, perquè nosaltres és que en general ja no ens quedam
amb el TAC, nosaltres el que defensam és que s’ampliï la
cartera de serveis de l’Hospital de Formentera el màxim
possible, com dic garantint el benestar dels pacients de
Formentera sempre dins uns criteris de racionalitat, millorar
l’equipament d’alta tecnologia sanitària i, bé, que no sigui
evidentment per caprici sinó perquè..., i tampoc perquè se li
ocorri a cap polític, mai, sinó que sigui perquè els professionals,
els tècnics així ho valorin, com un element necessari i adient i
proporcionat.

I també voldria fer menció al tema que tampoc ens podem
quedar amb el tema de demanar determinades implantacions de
determinades tecnologies, aparells en concret, a un lloc. Vull
recordar aquí, encara que igual se’m pugui que tampoc no té
relació directa amb el cas, que Balears està essent un referent a
nivell europeu per exemple en el tema del “teleictus”. Ve gent
d’altres països d’Europa per conèixer amb directe el fantàstic
resultat que dóna el tema del “teleictus” a Balears. Els temes de
la teleassistència són pioners. Moltes vegades si això passàs a
Madrid o a Barcelona sortiríem a les notícies, però com que som
balears, idò potser no sortim tant. Llavors està funcionant bé,
està funcionant bé, i altres qüestions es poden millorar també
amb aquest tipus de tecnologia. I també vull recordar aquí les
millores que el Govern ha anunciat, ha aprovat pel tema dels
trasllats; és una cosa que també s’ha de tenir en compte. És a
dir, jo vull donar una visió més global, una visió més global al
tema. 

I una cosa que jo vull proposar in voce al Sr. Mayans és que
a la seva proposició vostè parla d’adquirir un TAC; més que res
per donar-li també un sentit més ampli jo li proposaria canviar
la paraula adquirir per dotar. No és que vulgui eludir..., esper
que a ningú no se li ocorri dir que el que esper és eludir
l’obligació, no...

(Remor de veus)
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Bé, la intenció d’aquest govern no és matar cap ciutadà de
Formentera a base de posar un aparell que funcioni malament.
Llavors...

(Més remor de veus i algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, per què no deixem que parli la Sra. Torres? Sra.
Torres, té vostè la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no ho sé, a voltes la bona
intenció, veig que la lectura que es fa d’una bona intenció és
capgirar-la i pensar que hi ha una mala intenció. Haurà de ser el
Sr. Mayans qui es pronunciï, vull dir, li plantej això amb total
bona intenció. Dotar d’una manera genèrica, de veritat li ho dic,
Sr. Mayans, ja sap vostè que jo som molt directa dient les coses,
som molt directa dient les coses, i no vaig amb segones ni molt
menys, i me molesta que la gent pensi que vaig amb segones.
Llavors el que plantej és dotar, perquè si hi ha un TAC que per
les raons que siguin, per les raons que siguin, ara mateix no fa
falta a una altra banda i es pot implantar a Formentera...;
evidentment no crec que ningú vagi a posar un TAC que no
funcioni correctament, només faltaria! És que a mi sincerament
em pareix una bestiesa que algú pugui pensar això, sincerament.
Vull dir que som a un lloc prou seriós per no dir coses a la
lleugera.

Llavors jo li plantej això, Sr. Mayans, sincerament, des de
la total honestedat i amb la total bona fe. Llavors és el que jo li
plantej, substituir adquirir per dotar. Que per les raons que
siguin no hi ha cap maquinària disponible i tal? Idò llavors
adquirir, però, per favor, demanaria que no es corrompés el lloc
en què estam amb determinades interpretacions que crec que ni
es mereix cap orador, ni tampoc cap interpretació que es puguin
merèixer els ciutadans de cap d’aquestes illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres, per la seva reflexió general, que segur
que ens ha estat interessant, almenys jo l’he escoltada amb
molta atenció.

Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula, Sra. Castro, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo li demanaria, Sra.
Presidenta, que si troba que amb la meva intervenció puc
corrompre el Parlament, que m’ho digui de seguida, m’ho faci
saber, perquè les paraules de la Sra. Torres, jo no les he entès.
Ningú no ha dit aquí que ningú vulgui matar ningú ni ningú no
vol corrompre, ni molt menys, el Parlament.

Jo la veritat és que tenia pensat fer una intervenció molt breu
perquè coneixia les demandes socials i professionals de
Formentera, i els arguments del Sr. Mayans jo crec que han estat
molt clars i, bé, ningú, com ha quedat clar, com ha quedat
evident amb les intervencions dels altres portaveus, no pot estar
en contra i tothom hi donarà suport, el nostre grup també, i
simplement era una intervenció de suport, seguint en la línia del
Partit Popular d’apropar serveis als ciutadans, com es va fer a
l’anterior legislatura amb el tema, a Eivissa concretament, de
l’hemodinàmica; amb el tema del “teleictus”, que tant ha alabat
la Sra. Torres i que es va implantar l’anterior legislatura... 

Però, clar, la meva intervenció ha de ser un poc més àmplia,
amb el que ha dit la Sra. Torres, i jo li volia dir que quan es va
construir l’Hospital de Formentera l’anterior legislatura per part
del govern del Partit Popular no es van tenir només en compte
paràmetres com nombre d’habitants o paràmetres molt estrictes,
sinó la doble i triple insularitat que pateixen Formentera i els
seus habitants, i que en el tema sanitari és realment un tema
angoixant en alguns moments, i que si anem dotant l’Hospital
de Formentera amb tots els serveis possibles i dins el sentit
comú, evidentment, doncs els seus habitants tindran una qualitat
de vida i una qualitat assistencial molt millor.

Però ha fet la Sra. Torres una reflexió sobre l’electoralisme
i la recerca de titulars amb determinades iniciatives, i jo no
voldria pensar que aquest suport que dóna el Grup Socialista
avui a aquesta iniciativa sigui una mostra d’aquest electoralisme
i d’aquesta recerca de titulars, perquè és molt sorprenent que la
resposta del Sr. Conseller a un ple al principi..., estic parlant ja
del Sr. Conseller de Salut, que va contestar-me, a una pregunta
en ple, una pregunta oral al principi d’aquest període
parlamentari, que Eivissa i Formentera tindrien els serveis
sanitaris que els corresponen per nombre d’habitants, ni un més.
Aquestes són paraules textuals del Sr. Conseller i estan al Diari
de Sessions. A mi m’agradaria que el Partit Socialista, si ha
canviat la postura, ho fes saber al Sr. Conseller, que suposo que
ho deu saber ja, perquè quan el Sr. Conseller fa aquestes
afirmacions jo no sé si això vol dir que ell no el faria ara mateix,
l’Hospital de Formentera, o si vol dir que els habitants d’Eivissa
no tindran neurocirurgia ni radioteràpia perquè per nombre
d’habitants no els corresponen. I aquest suport que es dóna a un
TAC a Formentera, que evidentment segurament per nombre
d’habitants no correspon, no sé jo si això no és electoralisme,
com deia la Sra. Torres.

I el tema de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castro, miri, jo crec que aquesta comissió sempre ha
anat molt bé i ha tingut molt bon tarannà. Jo entenc que quan
una persona intervé els altres a vegades contestin i tal, però no
m’agradaria que les intervencions es convertissin en una
contestació allunyant-se del que estem parlant aquí, que és
tractar sobre la proposta que fa el Sr. Mayans. 
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Llavors no he dit res de les coses que s’han fet, ningú no ha
mencionat, per part de la intervenció de la Sra. Torres, cap altra
persona. Vostès han fet una broma o han fet un comentari, la
Sra. Torres ha fet la seva intervenció sense mencionar ningú, i
a mi m’agradaria que ens centréssim en la proposició del Sr.
Mayans, que és del que es tracta.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tornant al tema del TAC. Jo no
sé si serà un TAC nou, o serà un TAC dels que hi ha ara a Son
Dureta i no s’aprofiten per a Son Espases perquè a Son Espases
es compra tot nou i a Formentera no es pot comprar nou. No sé
si això és una mostra més del centralisme sanitari que està duent
a terme la Conselleria de Salut durant aquesta legislatura. De
totes maneres el nostre grup donarà suport a l’adquisició o a la
dotació d’un TAC per a l’Hospital de Formentera.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions Sr. Mayans?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la Sra. Torres és hàbil parlant
i diu que no vol que les seves paraules es malinterpretin i que
ella sempre parla clar i que mai no va en segones. Diu que no
toca i tal vegada no és necessari, però diu que les propostes
poden ser electoralistes. Curiós i no vol que després es
malinterpreti. És molt curiós! No és el cas, no em sent alAludit
perquè no és el cas i li diré per què no és el cas, i el Sr. Eduard
ho ha deixat entreveure en la seva intervenció.

Jo cada any en el pressupost faig una esmena demanant un
TAC per a Formentera des del 2007. Si ho haguessin aprovat el
primer any tal vegada avui no hauríem presentat això aquí. Això
per començar. Segona, no ho deman jo, ho demanen els
professionals, jo no treball a l’hospital. Per tant, electoralista i
amb segones intencions, no, cap ni una. Sí que era innecessari
que ho digués, hagués pogut dir altres coses i no això. Però com
que el debat econòmic i pressupostari ha mort abans de
començar perquè no ha pogut rebatre i no ha dit res, per tant,
havia d’omplir els deu minuts amb alguna cosa. És així.

Bé, com que veig que tots estam d’acord, si vol, a part de
dotar, posam un termini, com que veig que tots hi estam
d’acord. Veig que tothom hi està d’acord, si posam “dotar”,
també posam un termini. Feim una esmena conjunta i posam un
termini. Si Son Espases comença a funcionar el novembre, si
tots hi estam d’acord, podem afegir tres mesos si volen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mayans, ningú no li ha fet cap proposta en aquest sentit
que vostè proposa. Per tant, ...

EL SR. MAYANS I SERRA:

Jo ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, però no la pot fer, vostè no. La podien fer els altres
proposants, però vostè no. Vostè ja ha fet la seva proposta.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sra. Presidenta, però si jo la faig i s’aprova per unanimitat
i per assentiment, és una proposta que introdueixo.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Però vostè no la pot fer.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Per què no la puc fer?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perquè qui fa la proposició, la proposta, està introduint una
altra cosa que no són les paraules de la proposant.

EL SR. MAYANS I SERRA:

I si es vota per assentiment?, i si tots hi estam d’acord?, no?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Lletrat, ilAlustri’ns per favor.

EL SR. LLETRAT:

Bé, estam davant una iniciativa que s’anomenen
proposicions no de llei. Les proposicions no de llei poden ser
esmenades fins un dia abans del seu debat en comissió.
Aquestes esmenes in voce -mal anomenades in voce- que per
costum parlamentari s’han introduït dins aquest i segurament
dins altres parlaments, no són considerades com a esmenes, sinó
com a modificacions, alteracions de la proposta del presentant.
El presentant podrà acceptar les esmenes, igualment podrà
modificar els termes de la seva proposta si cap grup no s’hi
oposa, si cap grup no s’hi oposa. Això crec que és l’article 160,
però sempre amb el benentès que es tractarà d’una modificació
de la proposició feta pel titular, perquè el titular de la iniciativa
és vostè, ara i sempre mentre no s’hagi votat.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Correcte. Jo ho tenia entès així i volia proposar que si
canviam “dotar”, introduíssim un termini. Tenc entès que si ho
faig jo i hi ha assentiment ho podem fer, però com que no em
deixen, per tant, votem la que posa “adquirir”.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Mayans, em sembla que jo anava errada, vostè pot fer la
proposta perquè el Sr. Lletrat ens ha ilAlustrat degudament. “El
proposant podrà igualment modificar els termes de la proposició
si cap grup no s’hi oposa”. 

Nosaltres tenim tota la tarda, jo personalment tenc tota la
tarda. Si volen cinc minuts per posar-se d’acord els tenen i si no,
si hi ha un grup que s’oposa al que diu el Sr. Mayans, es votarà
tal com està.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sra. Presidenta, jo acceptaria posar “dotar” si hi posam tres
mesos per exemple. Ja està.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sra. Presidenta, el Grup Socialista no ho pot acceptar, més
que res perquè jo no som la consellera...

(Remor de veus i rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, passarem doncs ... És que és curiós perquè he entès
... Per favor!, acabarem tot d’una. He entès que, a pesar del
debat, aquesta proposició no de llei s’aprova per assentiment.
Si? Tots els portaveus hi estan d’acord? Idò queda aprovada la
proposició no de llei.

Passem a la segona.

(Remor de veus)

Per favor!

2) Proposició no de llei RGE núm. 4906/10, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a parts respectats a la sanitat
pública de les Illes Balears.

És la RGE núm. 4906/10 del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a parts respectats a la sanitat pública de les Illes Balears.
Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Suárez per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Des d’Eivissa pel Canvi presentam avui aquesta
proposició no de llei sobre parts respectats a la sanitat pública
de les Illes Balears. Amb aquesta iniciativa nosaltres volem
traslladar a seu parlamentària una línia de reivindicació que neix
fonamentalment d’una associació, que és l’Associació Balear
d’Alletament Matern que des de fa temps reivindica aquesta
qüestió. De forma més concreta ho va fer fa uns mesos dirigint-
se a la Gerència de l’Àrea de Salut de les Pitiüses, per demanar
la promoció dels parts respectats a l’Hospital de Can Misses en
concret. Nosaltres de tota manera feim aquesta proposició
dirigint-nos a un àmbit general de tots els hospitals de les Illes
Balears i, a més, afegim una qüestió que més endavant
comentaré.

Efectivament, aquesta associació, igual que altres a nivell
mundial, des de fa sis anys, des del 2004 se celebra el mes de
maig el que es coneix com a Setmana mundial del part
respectat. I cada any, de forma monogràfica, monotemàtica, està
dedicat a un tema. En concret enguany, el 2010, es va fer
aquesta celebració sota el títol “Parir i néixer, del trauma al
plaer”. 

La qüestió és que el sistema d’atenció al part ja des de fa
anys és un tema obert, és un tema de debat tant entre les
usuàries com entre els professionals. És aquest debat d’intentar
conjugar d’una banda les pràctiques més purament científiques
i mèdiques amb la voluntat de les pacients. S’ha observat, i de
vegades s’ha denunciat, que moltes vegades les intervencions
que es fan de manera rutinària als paritoris acaben sent
perjudicials, i també aquelles que pretenen resoldre casos de
risc, acaben incrementant també aquestes situacions. És a dir,
d’una banda està bé l’aplicació de la tècnica, però d’altra es
demostra que és molt important que siguin respectades les
condicions que la dona que ha de parir consideri més oportunes.
Estam parlant de qüestions..., m’atreviria a dir no tan
científiques, com poden ser la intimitat, la llibertat de
moviments, l’expressió, la seguretat emocional i, en definitiva,
el respecte a la persona que està parint. 

Aquest debat no està absent de la normativa legal actual. De
fet, si consultam la Llei de salut de l’any 2003, a l’article 7,
justament dedicat als drets de les mares, hi ha una sèrie de
qüestions que fàcilment es poden relacionar amb aquesta
qüestió. Citaré només dos apartats per no ser massa exhaustiva.
Per exemple en el punt c) d’aquest article, on es parla dels drets
de la mare,  diu que “té dret a ser informada adequadament de
les diferents opcions de part, ja sigui natural, amb anestèsia,
mitjançant cesària, o qualsevol altra modalitat, amb els
avantatges i els inconvenients de cada opció”. El punt e) per
exemple ens parla del “dret de tenir el recent nascut al seu costat
des del moment del seu naixement i durant tota la seva estada
hospitalària”. I després també tota una sèrie de qüestions que
també de forma teòrica estan recollides en aquesta llei de salut.
Aquesta llei de salut al mateix temps recull aspectes
fonamentals que són a les recomanacions de l’Organització
Mundial de la Salut.

Amb tot això vull dir que efectivament la llei ja contempla
algunes de les reivindicacions que es fan per part d’aquestes
associacions, però de vegades entre la teoria, els drets i la
pràctica de vegades hi ha una certa distància. Aquesta distància
ve motivada en ocasions per manca d’informació i en altres
també per manca de formació dels professionals. 
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Tot això és -diguem- l’argumentació que fem servir per
concretar la nostra proposta. Justament el que pretenem és instar
el Govern de les Illes Balears que promogui els parts respectats
a tots els hospitals de les Illes Balears, que es garanteixi, per
tant, l’aplicació de les recomanacions de l’OMS, i que, perquè
això sigui possible també, es tingui una adequada formació dels
professionals sanitaris al respecte. Per tant, parlam de dos
temes, un seria d’informació i un altre de formació; en
definitiva, del compliment d’aspectes que d’alguna manera ja
estan recollits a la nostra legislació.

Bàsicament això és el que plantejam i esperam tenir el
suport de tots els grups parlamentaris. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per tal de fixar posicions tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris de menor a
major. Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr. Riudavets per un temps de
deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement prenc la paraula per
anunciar el nostre suport a aquesta iniciativa del Grup Mixt,
Eivissa pel Canvi. És una temàtica que sovint passa
desapercebuda, però jo crec que darrerament està agafant una
certa empenta, puc donar fe que talment com a Eivissa, també
a Menorca hi ha grups de gent que s’està movent en aquesta
línia, i sens dubte el fons de la qüestió és que no és aplicable si
no ha una implicació directa dels professionals i de la mateixa
administració sanitària. Per tant, el que ens demana aquesta
proposició no de llei és això, aquests dos camps que al final ha
esmentat la portaveu del Grup Mixt. 

Des del nostre punt de vista creim que s’ha d’avançar en
aquesta línia, que els professionals necessitaran, en alguns
casos, formació en aquest sentit, i que s’hauran d’establir
protocols de funcionament que incloguin aquests principis, com
ha esmentat la portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula.

Per tant, reiterar el nostre suport a aquesta proposició no de
llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula Sra. Torres per un temps de deu minuts.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar el vot positiu del Grup
Parlamentari Socialista en aquesta proposició no de llei. Voldria
afegir al que ha dit la portaveu del Grup Mixt, Eivissa pel
Canvi, que hem pogut contrastar que en els darrers anys la
Conselleria de Salut i Consum ha treballat en aquest sentit, en
la filosofia que emana de la proposició no de llei que se’ns
planteja, en el sentit de promoure un part humanitzat, on hi hagi
un respecte a la intimitat i a la individualització de la mare,
sense tancar-nos en les pràctiques rutinàries i en les
intervencions innecessàries que puguin comprometre la
comoditat de la dona, oferint, com dic, aquest tracte

individualitzat a la dona, afavorint un bon ambient, un ambient
relaxat i oferint dins uns protocols l’opció d’autonomia i lliure
elecció respecte del tipus de part a dur a terme, i tenir, a més,
una atenció integral a la dona i a la seva família durant el part.

Quant a dades, sí que volia destacar que la taxa de cesàries
l’any 2009 va ser del 20,3%, inferior ja a la de l’any 2008 i
també inferior a la mitjana nacional que ronda el 24%. S’han
definit, com dic, un seguit de premisses per desenvolupar un
part humanitzat, en el sentit d’estrènyer les relacions entre
atenció primària i atenció especialitzada; oferir lliure elecció a
la dona, com dic, en relació al tipus de part, garantint la salut
materna o fetal; proporcionar un ambient càlid i relaxat durant
el procés; proporcionar la màxima autonomia per a la dona i
respectar la intimitat; facilitar un acompanyament continu a la
dona; facilitar la unió mare-fill continua després del naixement;
i potenciar l’autonomia professional de la llevadora. 

Hi ha un grup de treball autonòmic per desenvolupar una
guia de pràctica clínica. S’ha creat una comissió autonòmica
interprofessional, amb representació de llevadores, infermeres,
ginecòlegs i pediatres, per tal d’unificar criteris clínics, i el
protocol de derivació entre atenció primària i atenció
especialitzada i d’elaborar una guia de bones pràctiques en
l’embaràs, part i puerperi.

Llavors amb aquesta mateixa filosofia que planteja la
proposició no de llei s’està treballant i consideram que és una
bona qüestió en la qual hem de continuar treballant i potenciant
i per això tendrà el nostre positiu. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Llinás per un temps de deu minuts. Quan
vulgui.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Popular també donarem suport a aquesta iniciativa presentada
per la Sra. Suárez perquè creim que realment és una cosa
necessària i bona, sobretot per a les mares i els nadons, però
també perquè ja s’està duent a terme.

L’Organització Mundial de la Salut defineix un part natural
aquell que es desenvolupa normalment, segons els processos
fisiològics, naturals, respectant els ritmes propis de cada dona
i sense intervencions innecessàries que acabin amb el naixement
del nadó. Segons l’Organització Mundial de la Salut en qüestió
de parts, s’ha de deixar fer la naturalesa i tan sols intervenir
quan sigui necessari, per assegurar el major nombre de parts
naturals, que just així seran parts respectats, fisiològics i
naturals. Hi ha una sèrie de condiciones idònies que s’han de
promoure, la Sra. Suárez i la Sra. Torres ja hi han fet referència
i jo no les reiteraré, però sí voldria remarcar una cosa. Així com
la Sra. Suárez ha fet referència a una organització a nivell
nacional que ha començat des de l’any 2004 per posar en marxa
aquesta Setmana mundial dels parts respectats, també s’ha de
fer referència que això neix a iniciativa d’una organització
francesa des del maig del 2003, on les mares són vertaderament
les protagonistes d’aquest esdeveniment, les matrones també i
els ginecòlegs.
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En relació amb això, voldria fer referència que
l’Organització Mundial de la Salut recomana que els parts
assistits mitjançant la tècnica de la cesària no siguin superiors
a un 10-15% de mitjana. Actualment a l’Estat espanyol ronda
entre el 25 i 35%, són les dades que nosaltres hem trobat.
S’haurien de canviar i revisar els protocols que existeixen avui
en dia i adaptar-los per tal que si no hi ha cap complicació,
sempre es recomani el part natural.

En relació amb dades de les nostres illes, hem trobat una
mitjana d’un 21% a la comunitat autònoma, un 35% a
Formentera, a Eivissa a Can Misses un 27% i un 24% a Son
Dureta. Són les dades que nosaltres hem trobat.

A l’anterior legislatura es va posar en marxa una estratègia
d’atenció al part normal, que va començar l’any 2006 a
l’Hospital de Manacor, va continuar l’any 2007 a l’Hospital de
Son Llàtzer i al Mateu Orfila, i durant aquesta legislatura també
ha continuat l’any 2008 a l’Hospital d’Inca. Aquesta comunitat
autònoma moltes vegades és pionera de posar coses en marxa,
però que després no tenen continuïtat. Per exemple el 29 de
maig de l’any 2009 es va posar en marxa una banyera per
assistir parts dins l’aigua i que va durar cinc mesos perquè no hi
havia personal per oferir aquest servei, es va prometre que n’hi
hauria a Son Llàtzer i no n’hi ha ni a l’Hospital d’Inca, ni a Son
Llàtzer. En aquest sentit demanaríem un poc més de
responsabilitat i implicació per part de les persones que l’han de
posar en marxa.

Ara hi ha un projecte, el Govern balear forma part d’un
projecte pilot a nivell nacional d’adequació de les cesàries
urgents i programades, finançat en un 70% pel ministeri, amb
una quantitat de 97.000 euros i el 30% restant és finançat per la
comunitat autònoma amb 41.500 euros. Pensam que s’ha de
seguir fent feina en aquest sentit i sempre en benefici de les
dones que donen a llum i dels seus nadons.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular donarà suport a
aquesta iniciativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Llinás. Vol fer ús de la paraula Sra. Suárez?

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, breument, Sra. Presidenta. En primer lloc per
agrair el suport de tots els grups, i en aquest cas voldria
assenyalar les coincidències que s’han produït en totes les
intervencions. Jo crec que hi ha tres coincidències bàsiques, tots
coincidim en la filosofia bàsica que està darrera aquesta
proposició no de llei i tots li donam suport,  i això és important.
Una segona coincidència és que tots consideram que s’ha fet
una bona feina, que s’està fent una bona feina i que encara en
queda per fer. I després, una tercera coincidència seria que no
estam -diríem- dins el percentatge o les ràtios desitjables a
nivell europeu, efectivament estam millor que la mitjana
nacional, la mitjana estatal -perdó-, i això significa que hem de
continuar fent feina. Per tant, pens que l’aprovació d’aquesta
proposició no de llei contribuirà a continuar en aquesta línia.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. 

Així doncs també per assentiment queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 4906/10, del Grup Parlamentari
Mixt.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Bona tarda a tothom.
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