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LA SRA. PRESIDENTA:

...demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gaspar Oliver substitueix Encarna
Pastor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ningú més?

Doncs comencem l’ordre del dia d’avui, que consisteix en
el debat i la votació de dues proposicions de llei, la RGE núm.
3507/10, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores en
els serveis de tècniques de reproducció assistida a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera; i la segona, que és la RGE núm.
5724/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a obertura de
Son Espases.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3507/10, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores en els
serveis de tècniques de reproducció assistida a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera.

Tot seguit passarem a la primera proposició no de llei, que
és la RGE núm. 3507/10, i per defensar-la té la paraula la Sra.
Torres, del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, avui debatem en aquesta
comissió una proposició no de llei que el Grup Parlamentari
Socialista va entrar en seu d’aquest parlament el mes de juliol.
En principi es va presentar tal com figura en el seu text inicial
perquè es tractés al Ple de la cambra, però donada la mecànica
parlamentària i l’evident nombre de tramitacions que estaven en
cua, vèiem que passava el temps i passava el temps i no arribava
a ser inclosa a l’ordre del dia del Ple. Consideràvem que aquesta
demora no era adequada perquè és un tema que com tots sempre
tenen la seva importància, però consideràvem que se li havia de
donar alguna empenta d’alguna manera i per això vàrem
demanar que es tractés en comissió perquè, com dic, crec que és
una qüestió prou rellevant.

Abans de tractar la qüestió en si també vull fer referència a
la gènesi d’aquesta proposició no de llei. L’origen d’aquesta
proposició no de llei es troba en un trajecte Palma-Eivissa i en
el diàleg, diguéssim..., un diàleg que vaig mantenir amb una
parella eivissenca, coneguts d’Eivissa, que em varen contar les
incidències, les molèsties, tot el que significava ser d’Eivissa,
o ser de Menorca, o ser de Formentera, i haver de tractar-se en
relació amb aquestes tècniques d’inseminació artificial i
fecundació in vitro. Arrel d’aquest diàleg t’informes, grates,
busques, i veus quina és la situació a nivell de cada una de les
illes. Llavors què menys que presentar una iniciativa que
proposés millorar aquestes circumstàncies perquè aquestes
parelles, aquestes dones que volen tenir fill i que s’han de
sotmetre a aquests tipus de tractaments doncs tenguin el mínim
nombre de molèsties. 

I, bé, entrant en matèria, tal i com s’exposa a la proposició
no de llei hi ha dos sistemes de reproducció assistida, in utero
o in vitro, i bé, la inseminació artificial i la fecundació in vitro
són pràctiques molt comunes. Per fer-nos una idea de la
demanda que poden tenir aquestes tècniques, segons l’Institut
Nacional d’Estadística l’esterilitat afecta aproximadament el 10
o el 15% de les parelles en edat reproductiva. A les dones i a les
parelles estèrils -perquè també s’ha de fer un poc de
diferenciació-, doncs primer se’ls fa el diagnòstic i una vegada
fet això són remeses a la unitat de reproducció de l’hospital de
referència, on comencen un seguit de visites amb els seus
corresponents vols d’anada i de tornada, sobretot en el cas dels
procediments de fecundació in vitro, que aquest tractament té
una sèrie de fases: primer, una revisió de l’estudi; la inclusió en
la llista d’espera, l’actualització de les proves prèvies, revisar
els resultats, programar el cicle, control de la frenada hormonal
en cas de la fecundació in vitro, control de seguiments dels
tractaments, punció folicular i transferència d’embrions. Això
es resumeix en el fet que una parella o una dona que està en
aquesta situació, que fa aquest cicle de fecundació in vitro,
arriba a fer aproximadament uns deu viatges, tenint en compte
que cada un és d’anada i tornada, a la unitat de referència
situada a Mallorca.

Existeix un càlcul estadístic que, en relació per exemple amb
Eivissa i Formentera, es fixa en aproximadament unes vuitanta
parelles que són les que s’han de desplaçar a Palma per aquesta
qüestió. S’ha de dir que molts d’aquests trasllats són només per
fer doncs una anàlisi de sang i una ecografia; en canvi el trasllat,
la preparació, el temps que s’ha d’estar a Mallorca és molt
superior i crea una certa incomoditat i una sèrie de
circumstàncies, especialment per a la dona, que precisament no
coadjuven a la tranquilAlitat, a la manca d’estrès que ha
d’envoltar un procés d’embaràs.

Des que el Grup Parlamentari Socialista va presentar aquesta
proposició no de llei, que va ser el mes de juliol del 2010, ens
consta que, com que evidentment han passat alguns mesos, ens
consta que s’han fet alguns avanços. En concret respecte a
Eivissa i Formentera ens consta que des de la Gerència de l’ib-
salut d’Eivissa i Formentera s’ha avançat en la millora del
departament de ginecologia i obstetrícia generalment considerat,
com en aquest assumpte en particular que avui ens pertoca.
Efectivament deim que s’ha avançat perquè ens consta que des
de la Gerència d’Eivissa i Formentera s’està treballant
intensament per comptar amb una unitat de reproducció
assistida que doni resposta a les necessitats de la ciutadania i
supleixi adequadament l’handicap de la insularitat.

Allò ideal seria que tot el procés d’inseminació artificial, bé
de semen procedent de la parella o d’un donant, es pogués poder
fer amb normalitat a les illes, i respecte a la fecundació in vitro,
l’únic que per qüestions tècniques, pel que se’ns ha informat per
part de diverses persones, s’hauria de continuar fent a Palma a
priori, seria la punció, la captació de l'oòcit i la implantació,
transferència de l’embrió. Es podria dir que es podria passar
dels deu viatges que abans he referenciat a aproximadament
dos. 
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Per tant consideram que si això és possible i tot això pot
estar en la mà de qui pertoca, evidentment, millorar aquestes
condicions, llevar aquestes molèsties i que tots els ciutadans de
les illes estiguem equiparats per poder dur a terme una ilAlusió,
no?, una ilAlusió de tenir fills, i que aquesta gent que s’hagi de
sotmetre a aquestes tècniques doncs que, bé, sigui en les millors
condicions possibles, per tant, sempre atenent a criteris de
seguretat i qualitat, que evidentment això ja està pressuposat, el
que demanam en aquesta proposició no de llei és que,
evidentment sempre dins aquestes condicions, es pogués fer el
màxim possible dins cada illa per evitar al màxim possible els
desplaçaments a Palma, perquè volem que es donin totes les
passes en aquest sentit i que mentrestant, mentre s’estiguin fent
aquestes gestions per implantar tots aquests serveis directament
al sòl de cada illa, s’habilitin ja els mecanismes oportuns per
evitar al màxim els desplaçaments a l’illa de Mallorca tenint en
compte que vull referenciar que actualment per a qualsevol
control s’han de desplaçar a l’illa de Mallorca.

Desitjaria que hi hagués un vot afirmatiu per part de tots els
grups perquè, bé, és en aquest sentit constructiu que hem
presentat aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Pel Grup Parlamentari Mixt vol
intervenir la Sra. Suárez? Té la paraula, Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Torres, nosaltres coincidim bàsicament amb el
plantejament i els arguments que s’han exposat i per tant no els
reiteraré.

El que sí és cert és que aquesta proposició no de llei posa
damunt la taula una realitat evident, i és que existeix ara mateix
un greuge comparatiu entre els ciutadans i les ciutadanes de les
diverses illes en relació amb l’accés als sistemes de reproducció
assistida. Observam com a l’illa de Mallorca és possible tant la
inseminació artificial com in vitro; en el cas de Menorca es pot
accedir a un dels dos sistemes i en el cas d’Eivissa i Formentera,
en el cas de les Pitiüses, a cap d’ells més que a costa, diríem, del
desplaçament a l’illa de Mallorca. Això és important perquè,
clar, aquests principis bàsics, que estan també recollits a la
proposta i que nosaltres defensam, aquests principis bàsics de la
sanitat pública que han de ser la igualtat, l’equitat, la comoditat
i la qualitat, diríem que no s’estan complint en tots els seus
termes. Efectivament nosaltres pensam que la conselleria dóna
passes, avança en aquesta qüestió. Jo crec que no hem d’oblidar
en relació amb aquests desplaçaments el decret recentment
aprovat que augmenta en un 30% el pagament de despeses en
relació amb els desplaçaments a l’illa de Mallorca, però
efectivament queden moltes passes per donar per tal d’arribar al
fet que aquests principis bàsics es compleixin de forma total.

Nosaltres coincidim també que l’objectiu final hauria de ser
que es desenvolupin les tècniques de reproducció assistida a
cada illa de tal manera que s’evitin, s’estalviïn els
desplaçaments a l’illa de Mallorca, i mentrestant això no sigui
possible efectivament que s’habilitin els mecanismes oportuns
per intentar palAliar en la mesura del possible els inconvenients
que tenen aquests desplaçaments.

És per tot això que lògicament des del nostre grup, des
d’Eivissa pel Canvi, donam suport a aquesta proposició, i
sobretot esperam que aquest objectiu final d’implantació de les
tècniques de reproducció assistida a cada illa arribi com més
aviat millor. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca..., no volen intervenir. Llavors, Sra. Castro, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula; quan vulgui.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com ha dit la portaveu socialista
que ha defensat aquest proposició no de llei la reproducció
assistida es pot fer mitjançant la inseminació artificial o la
fecundació in vitro, in vitro que té moltes variants, amb oòcits
donats, amb embrions donats, i, a part d’aquestes dues variants,
n’hi altres molt més complexes, que evidentment ara no és el
moment de parlar-ne. Aquestes tècniques requereixen
tractaments previs d’inducció d’ovulació, ecografies
periòdiques, analítiques que, com ella ha explicat, requereixen
en el cas d’Eivissa i Menorca, on no es donen aquestes
tècniques en els hospitals públics, idò les persones que ho han
de fer en aquestes illes s’han de desplaçar amb la incomoditat
que això suposa. 

Aproximadament un 15% de les parelles en edat fèrtil tenen
problemes per tenir fills de forma natural i s’han d’acollir a
aquestes tècniques. Hi ha casos més complexos que aquest 15%
de parelles, que seria la preservació de la fertilitat en pacients
oncològics i la reproducció en parelles amb seropositius, amb
VIH. Per tant, pensant en aquests casos i en el 15% de parelles
que no poden arribar a tenir fills de manera natural, l’objectiu de
la conselleria, de qualsevol govern, hauria de ser que la
reproducció assistida s’oferís als hospitals públics d’Eivissa i
Menorca, però com que això ara no és possible, doncs entenc la
sensibilitat del Grup Socialista i entenc que allò que la seva
proposta demana quan diu que s’habilitin..., diu: “Mentre no
estiguin totalment desenvolupades les tècniques a les àrees de
salut de Menorca i les Pitiüses, que s’habilitin els mecanismes
oportuns per almenys evitar al màxim la necessitat de desplaçar-
se cap a l’hospital de referència”. Jo entenc que això significa
fer un concert amb centres privats que sí puguin donar aquests
serveis, perquè, si no, no sé quin altre tipus de mesures es poden
habilitar.
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Nosaltres votarem a favor. Com li dic allò desitjable seria
que aquest servei o aquesta prestació s’oferís als hospitals
públics. Ens sembla bé aquesta sensibilitat que ha demostrat la
portaveu socialista arrel d’un vol Palma-Eivissa en el qual va
parlar amb una parella afectada; jo li podria posar molts més
exemples en altres casos que realment jo crec que també han
ferit la sensibilitat de molts portaveus i hem pogut parlar en
moltes ocasions de pacients oncològics que han de viatjar en un
estat físic lamentable, o de pacients subsidiaris de neurocirurgia
que s’han de desplaçar en una situació de vida o mort amb el
transport sanitari, però, bé, com dic em sembla molt bé que ara
estiguin d’acord a fer concerts amb centres privats per evitar
desplaçaments i, miri, estem tan contents que ens agradaria fer
una esmena in voce; votarem a favor, com li he dit, però ens
agradaria que ens acceptessin una esmena in voce perquè
s’habilitessin els mecanismes oportuns en aquesta i en altres
prestacions que requereixen trasllat de pacients,
d’acompanyants, i moltes vegades, com dic, en unes condicions
físiques i psicològiques que realment l’últim que tenen ganes els
pacients és de viatjar, sobretot en les condicions en les quals ho
han de fer.

Per tant m’agradaria que s’acceptés una esmena in voce que
això es fes extensiu a altres prestacions que no es donen en
l’actualitat a l’illa d’Eivissa ni a l’illa de Menorca, i que
mentrestant s’habiliten aquestes prestacions als hospitals de les
àrees de salut de Menorca i de les Pitiüses idò s’habilitessin els
mecanismes oportuns per evitar la necessitat de desplaçar-se cap
a l’hospital de referència.

I vull felicitar-los per la seva evolució ideològica -no sé com
dir-ho- perquè estic segura que fa quatre anys aquesta proposta,
el Grup Socialista i la resta de grups que li donen suport,
l’haguessin votat en contra, però ara no només la voten a favor
sinó que la proposen ells.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Per fer ús de la paraula per
contradiccions, Sra. Torres té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, avui del que parlam és d’un
aspecte molt concret, d’una qüestió molt concreta que és la que
he exposat aquí. Evidentment per tractar qualsevol altre
assumpte es pot tractar qualsevol altre dia i el podem discutir
qualsevol altre dia. 

No, jo en relació amb la proposta de la proposició que feim
és, tenint en compte que com ja hem referenciat veig que tots
estam d’acord que a cada una de les illes, a cada illa, es pugui
desenvolupar el màxim possible, sempre atenent a aquestes
qüestions tècniques però sobretot en qüestions de seguretat i
demés, sobretot en el tema de la punció i de la transferència en
la qüestió de la fecundació in vitro, tenint en compte que estam
tot d’acord en això el que demanam és que, mentre s’estigui fent
feina per desenvolupar tot això, a les illes es duguin a terme
aquestes qüestions quant a millora de la situació perquè es
puguin almenys fer ecografies i controls d’analítiques, que es
puguin fer a cada illa.

Jo en cap moment, en cap moment no he parlat de concert
amb els hospitals privats, perquè aquestes ecografies i aquests
controls d’analítica es poden fer fantàsticament en el Servei de
ginecologia i obstetrícia d’Eivissa que, a més, com he dit, ha
estat millorat, perquè de fet em consta que s’està fent feina en
això. Han vengut més ginecòlegs i ens consta que s’ha reforçat
molt això. Per tant dins l’hospital públic, dins el servei de salut
pública, es poden dur a terme perfectament aquests controls,
aquests tràmits, per dir-ho d’alguna manera, que actualment
s’estan fent a través de viatges a Palma de Mallorca. Llavors
això és al que em referia.

En segon lloc jo, Sra. Castro, no li acceptaré l’esmena in
voce, no li acceptaré l’esmena in voce perquè és que avui estam
parlant d’aquesta qüestió, avui estam parlant d’aquesta qüestió.
En una altra ocasió podem presentar proposició no de llei pel
tema dels malalts oncològics, pel tema de tots aquests malalts
que ens trobam tots i que a tots ens afecta veure què suposa per
a ells aquests trasllats a Mallorca, però jo, una esmena in voce
genèrica, tan, tan, tan, tan ampla en una qüestió tan, tan
concreta, no la hi puc acceptar, Sra. Castro. Llavors..., agraesc
el suport amb relació a aquesta matèria, a aquesta qüestió que
tractam en aquesta proposició no de llei avui, i la convid, a
vostè, com convid a qualsevol diputat que vulgui tractar
qualsevol qüestió en concret, la tractarem, la debatrem i la
votarem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. 

Contestada la seva proposta, Sra. Castro, de totes maneres
puc donar per entès que s’aprova per assentiment la proposició
pels portaveus?

Doncs queda aprovada per assentiment.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5724/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a obertura de Son
Espases.

I llavors passem a la segona proposició no de llei d’avui, que
és la 5724/10, i per defensar-la intervé per part del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a totes les
diputades i a tots els diputats i, bé, avui vivim un fet a la nostra
sanitat pública que jo crec que tots podem considerar prou
important, especialment pel que suposarà de millora per a la
sanitat pública, esper que almanco d’aquí a 50 anys no haguem
d’obrir un altre hospital de referència, jo segurament ja no ho
viuré. Per tant, jo crec que estam davant d’un fet significatiu,
important i molt especial per als ciutadans i ciutadanes de les
Illes Balears i tots els que ens visiten que en qualsevol moment
hagin de menester anar a aquest hospital de referència, bé com
a referència o bé com a hospital d’àrea.
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També és veritat que estam davant d’un fet, la posada en
marxa de l’hospital de Son Espases, no enganaré aquesta
comissió, dóna molta satisfacció al Partit Popular i li dóna molta
satisfacció perquè com ja hem dit en altres ocasions, ens sentim
molt responsables d’aquesta posada en marxa de l’hospital de
Son Espases. Això, si em permeten, és com l’altra iniciativa que
hem vist ara i que s’ha aprovat per unanimitat, que és un
exemple de com el Partit Socialista s’ha anat transformant a
mesura que ha gestionat la sanitat a les illes, especialment
durant aquesta legislatura. A l’altra parlàvem de concertació i la
Sra. Castro i jo mateixa fèiem broma a l’inici de la comissió i
dèiem que aquesta iniciativa no hauríem pensat mai que
l’hagués duit el Partit Socialista en el Parlament, més bé hagués
votat en contra si l’hagués duit el Partit Popular, perquè sempre
ha estat en contra de la concertació, almanco de principi. I en
canvi ara, no només en aquest tema, sinó amb molts d’altres,
pareix que s’han donat compte que el primer són les persones i
que els mitjans públics o privats estan en benefici de les
persones, sempre amb finançament públic evidentment.

I sobre el tema de Son Espases és el mateix, hi hagut una
profunda transformació, ja no per seguir endavant amb Son
Espases, ni molt manco, d’això en parlam moltes vegades, sinó
perquè veim que realment hi ha satisfacció quan veim el Govern
fent-se fotos a l’hospital de Son Espases. I per tant, benvinguts
siguin. Però tot això, de ver que ho dic sense cap tipus d’acritud,
ho dic amb una gran satisfacció com a membre del Partit
Popular, que va lluitar perquè això fos possible i ara veim que
tot allò que se va dir en un moment determinat ha quedat en res
i que a la fi podem tenir un hospital nou de referència que és el
que necessitam tots els ciutadans.

El que ja no ens dóna tanta satisfacció és com s’està fent
aquest procés de posada en funcionament l’hospital de Son
Espases. Hem sentit que els sindicats estan en contra, que els
professionals, especialment els cap de servei de l’hospital de
Son Dureta, no estan gens contents de com s’ha posat aquest
tema en marxa i del calendari d’obertura. Sabem que ahir hi va
haver una reunió i que els caps de servei han dit que endavant,
que ja no poden tornar enrera el calendari que està establert,
però com a mal menor, no perquè estiguin d’acord o pensin que
està enllestit l’hospital per poder-lo posar a ple rendiment i que
dilluns ja estiguin programades intervencions quirúrgiques.

Hem vist que hi ha moltes persones a les illes, i
especialment a Mallorca, que tot això els ha generat certa
desconfiança, cosa que creim molt negativa, perquè pensam que
les persones han de tenir la màxima confiança que tot
funcionarà com un rellotge, que és com ha de ser. I hem vist
també que per una manca de planificació en allò que eren les
derivacions de l’activitat actual de l’hospital de Son Dureta a
altres hospitals públics o privats, tal vegada la llista d’espera i
ho sabrem amb el temps, s’haurà disparat, almanco haurà tengut
una punta de creixement que consideram que és molt negatiu de
cara a la qualitat del sistema sanitari.

El Partit Popular davant d’aquesta situació jo crec que ha
estat molt respectuós. De fet, des del principi vàrem dir que
donaríem suport al Govern perquè sabem què és obrir un
hospital, no un hospital de referència perquè no havia passat
mai, però sí sabem què és obrir un hospital. La passada
legislatura en vàrem obrir tres, evidentment el de Formentera és
molt petit, però hi ha el de Menorca i el d’Inca, cadascun amb
les seves circumstàncies particulars. Sabem que és molt
complex, jo puc dir com a anècdota que varen passar moltes
coses, fins i tot hi va haver un quiròfan on va caure un pot de la
teulada, a un altre hi va haver un petit incendi. Tot això passa i
evidentment no és culpa de ningú, simplement que aquestes
coses costa posar-les en marxa. 

Per tant, des del principi hem estat respectuosos que era un
procés delicat i en acabar ja en parlaríem per veure si s’havien
fet bé les coses o no s’havien bé les coses. Ni tan sols hem
entrat en detalls que ens han vengut a demanar que criticàssim.
Hi ha tot el tema de personal, de condicions laborals, fins i tot
el tema del Millenium, el famós programa informàtic que no
agrada a ningú i que no s’ha posat a cap altre lloc d’Espanya
més que a l’hospital de Son Espases i que ja en parlarem
segurament, perquè sembla ser que dóna molts problemes i
importants, tal vegada algú ens haurà d’explicar per què es va
triar aquest programa informàtic.

Però bé, tot i així, i és la primera vegada que ho dic en seu
parlamentària, perquè creim que tot això s’ha de deixar fer. És
veritat que en algun moment hem demanat que es rellevàs el
conseller d’encapçalar aquestes gestions, perquè vèiem que
davant d’aquesta problemàtica no només no hi havia un tarannà
d’escoltar, sinó més bé tot el contrari, de tirar cap endavant.
Semblava que li interessaven més les fotos i acabar-ho tot d’una
i no escoltar la gent que li estava dient alerta que no hem d’anar
tan aviat. I ho hem dit i reconeixem que se’ns ha fet cas, sembla
ser que ara ha deixat de liderar tot aquest procés; per tant, estam
contents perquè si això serveix perquè tot això funcioni millor
i se posi d’una manera molt més assossegada en marxa
l’hospital de Son Espases, creim que serà una bona notícia i serà
bo per a Son Espases.

També és cert que allò que diu aquesta proposició... i vull
fer una especial incidència que si vostès han llegit la iniciativa
del Partit Popular, no hi ha cap crítica, simplement parla de
principis d’actuació, de com incorporar seny a un procés
d’obertura, ni tan sols hem inclòs aquesta crítica que jo els deia
en aquests moments, que trobàvem que al conseller li mancaven
una sèrie de virtuts per liderar aquest procés. Simplement vostès
em podrien dir que tot això que s’està dient en aquesta iniciativa
ja s’està fent, perfecte. Esper que sigui així. Estam parlant de
coses tan senzilles com consens amb els professionals i
sindicats, estam parlant que els accessos estiguin acabats, el
varen inaugurar l’altre dia, jo no sé si està acabat, però es va
inaugurar, perfecte. Almanco ja tenim un pont i algú m’haurà
d’explicar si té més impacte el pont o l’hospital. Però bé, això
ho deixarem per a un altre dia. I també estam parlant de llistes
d’espera. 
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Estam parlant de coses que són principis rectors, per dir-ho
de qualque manera, d’allò que ha de ser un procés d’obertura
d’un hospital. Si s’estan fent, endavant. Però jo crec i per això
ho demanam des del Grup Parlamentari Popular i mantenim la
iniciativa, que seria bo que aquesta comissió que és
l’encarregada de vetllar per la gestió adequada en salut del
Govern de les Illes Balears, aprovàs aquesta iniciativa per
establir un marc d’actuació que, com dic, és molt genèric. És
simplement el que acab de dir, que es faci amb consens, que els
accessos i les instalAlacions adjacents estiguin acabades i que es
posin tots els mitjans adequats per tal que la llista d’espera no
es dispari. Crec que és important que s’aprovi perquè estaria
molt bé que el Parlament de les Illes Balears i aquesta comissió
particularment, demostràs que efectivament són principis
rectors que no fan mal, ni tan sols duien una crítica al Govern,
però que el Govern l’hauria de tenir en compte a l’hora d’acabar
aquesta feina.

Per tant, mantenim aquesta iniciativa i demanam a tots els
diputats que li donin suport. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Sr. Alorda, per part del Grup
Parlamentari PSM-Verds té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per fixar la posició del nostre grup
i també per una precisió, ja que en el preàmbul que ha fet la Sra.
Castillo, ha donat a entendre que hi havia entusiasme respecte
de la ubicació i d’alguna manera de la decisió que va fer el
Partit Popular de l’hospital. Cadascú que parli per ell. Jo vull
deixar constància, ja per enèsima vegada, crec que la Sra.
Castillo no ens escolta quan ho deim, des del nostre grup trobam
nefasta la decisió de la ubicació de Son Espases, crec que ens
hauríem d’estalviar aquest tipus de comentaris, ja estam en una
altra dimensió i en un altre moment polític, crec que ara el
nostre repte és un altre. Però seguir insistint en què la gent ha
tornat enrera i considera ara que ha estat una panacea i que va
ser tot una pantomima el que es va fer sobre una decisió nefasta
d’ubicació de l’hospital, em sembla absurd. Pretendre que els
que estam en contra d’aquesta ubicació és intentar esbucar-lo
demà matí, jo crec que no té ni cap ni peus aquesta polèmica. Jo
intentaria superar-la, anar cap a nous reptes, l’hospital està fet,
ara el que hem de fer és treure el màxim profit; però d’aquí a
rellegir la història amb aquesta incomprensió respecte de les
posicions polítiques que hem defensat els altres grups, em
sembla a punt de la infàmia. Per tant, li demanaria que respectés
des de la distància, i des de la incomprensió -si vol- política,
però com a mínim entendre que hi ha hagut posicions distintes
de la seva en aquesta història i que ara evidentment estam a una
altra banda com hi estam, com una altra crítica que vàrem
sentir; jo crec que d’ençà de l’autopista d’Inca vàrem estar
sentint deu anys o vint anys que no hi anàssim, per l’autopista.
Una cosa és la polèmica sobre la ubicació i després és què se’n
fa, una vegada has gastat 700 milions d’euros que hi has invertit
en tots aquests anys en un equipament.

Dit això jo crec que cada vegada es demostra més no ja els
anys que es va fer, sinó avui, avui mateix, es demostra la
quantitat d’inversions i de ressorts que s’han hagut de moure per
la imprevisió d’aquella ubicació i, d’alguna manera, totes les
imprevisions que hi havia. Jo crec que l’accés n’ha estat una; ni
estam satisfets de l’hospital on és, ni estam satisfets de l’accés
que s’hi ha hagut de fer; del vostre grup, zero; ara, que s’hi
havia d’arribar, a l’hospital, doncs s’havia d’arribar a l’hospital.
Nosaltres trobam que si hi havia un hospital s’hi havia de poder
arribar. No hi havia cap previsió feta. Ja ho sé, ara sortiran que
hi havia túnels i que hi havia trenta milions de coses i hi podia
arribar per helicòpter tothom, però bé, nosaltres no ho hem
trobat i hem hagut de fer una solució que a mi personalment i
des del nostre grup no ens agrada, però s’ha hagut d’assumir.
Encara n’hi haurà més que no agradaran.

Dit això, passem a obrir l’hospital, i crec que ara la proposta
bàsicament és aquesta, és que tot i haver estat previst per les
dates del pont de la Immaculada el trasllat, efectivament per
unes negociacions i per unes demandes sembla que hi ha hagut
per part de..., per quedar tot més ben lligat de passar-lo a la
setmana que ve, a aquest cap de setmana, dia 19, doncs nosaltres
entenem que aquesta és una qüestió bàsicament tècnica, que
difícilment des de la política, però ja no en parlem de política
parlamentària, sigui la seu raonable de qüestionar aquest tipus
de decisions. S’entén que es tenen els elements perquè sigui
encertada; si no ho és doncs la veritat és que es mou tanmateix
en un altre cercle d’informació i de decisió, perquè crec que és
important que els governs governin.

Jo no sé si té cap crítica o no aquesta proposta, el que sí diu
és que s’ajorni, no diu que...; després a les propostes d’acord
d’alguna manera s’apunta que es deixi a l’atzar d’un consens
amb la part sindical, no?, pareix que hi ha aquesta demanda de
la part sindical, però quant al que és la idea és que es reconsideri
l’acord, forma part de reconsiderar l’obertura anunciada.
Nosaltres entenem que amb la inversió que s’ha produït i tenint
un equipament com el que hi ha, com més aviat se’n pugui
treure profit ens sembla raonable, evidentment complint totes
les garanties. La conselleria, el Govern, creu que les té? A
nosaltres crec que ens toca donar-hi suport. El Grup Popular
creu que no en té? També trob que és normal que faci aquesta
proposta però, ja dic, substituir el Govern en decisions
d’aquestes característiques per part dels grups parlamentaris no
em sembla allò més idoni. No ho sé, el debat sobre la ubicació,
el trob molt rellevant a tots els nivells de caràcter social; en el
debat sobre aquesta dada, nosaltres no hi volem participar, o
creim que si el Govern creu que té totes les condicions nosaltres
l’animam a anar-hi el més aviat millor, perquè amb la inversió
que s’ha produït i tenint en compte les condicions del plec de
condicions, que és un plec de condicions exigent i que ens dóna
una concessió en molts d’aspectes que s’han de pagar tant si hi
ets com si no hi ets, per tant crec que és important que la millora
que puguin tenir els ciutadans amb la inversió que s’ha
produïda, en gaudeixin tot d’una que estigui en condicions.
Naturalment això és el Govern que ha de valorar i ha de garantir
que estigui en condicions.

El tercer punt a nosaltres també ens agradaria molt, és a dir,
que tenguem un trasllat, que passem de Son Dureta a Son
Espases i que això no només repercuteixi en el fet que no hi
hagi problemes sinó que a més millori des del primer dia la
situació de la llista d’espera, bé, jo crec que m’agrada, com a
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desideratum em pareix bé, però pareix que la confessió que es
coneixen les dificultats d’un trasllat, no pareixen molt confesses
o molt sinceres si es creu que després d’un trasllat a l’hospital
de referència els mesos següents o les setmanes immediates
siguin les que alleugeriran la situació de les llistes d’espera.
D’entrada per aconseguir que sigui com més prest millor el
trasllat s’ha procurat que estigui Son Dureta el més buit
possible; per tant qualsevol canvi aquí significa que tot l’esforç
que s’ha fet perquè Son Dureta estigui buit tornarem a
reproduir-lo més endavant i provocarà una altra punta dins les
llistes d’espera. Per tant si no queda més remei que reconsiderar
una planificació tècnica feta on ja en aquest moment s’estan
implementant molts dels seus aspectes, com és per exemple
buidar Son Dureta, doncs si no queda més remei nosaltres la
comprendrem. Ara, la lamentarem, perquè ja s’estan provocant
situacions per buidar maternoinfantil i per tenir el mínim de
malalts ingressats en el moment del trasllat.

Per tant, vist que aquesta és la programació, nosaltres
donarem el vot de confiança i ens agradaria veure aquesta festa
que diu el Partit Popular que és Son Espases, veure-la més amb
una certa alegria, perquè jo la veritat és que el llenguatge no
verbal sobre el que està passant amb Son Espases que emet el
Partit Popular, no veig la festa i l’alegria que expressa la Sra.
Castillo quan ve a aquesta casa, perquè més aviat sembla que els
sap greu. A mi em sap molt de greu que s’hagi ubicat aquí Son
Espases; una vegada hi és l’únic que deman, i aspir i esper, és
el màxim èxit en la seva posada en marxa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també teníem una sèrie
de dubtes sobre aquesta festa que el Partit Popular presenta,
perquè després no se trasllada a les iniciatives parlamentàries
que presenta el Partit Popular en aquest sentit, però de totes
formes el primer que vull és agrair l’actitud i el bon tarannà del
Grup Parlamentari Popular en aquest sentit, amb les seves bones
paraules però, clar, no puc obviar que són bones paraules però
que estan carregades d’un contingut que vostès encara
continuen retraient a aquest partit que té responsabilitats de
govern.

Pel que fa a la seva iniciativa parlamentària nosaltres estam
d’acord amb el punt que fa referència al número 3, sobre les
mesures que siguin necessàries per evitar la llista d’espera,
perquè a més el Govern ha fet una feina en aquest sentit bastant
interessant. 

El tema més important és que durant aquest procediment un
dels objectius ha estat el trasllat de malalts hospitalitzats, que es
pogués realitzar tan sols en un dia, i per aconseguir-ho ha estat
important limitar el nombre de malalts hospitalitzats el dia del
trasllat. S’ha dictaminat un nombre màxim entre 65 i 70
pacients de l’hospital maternoinfantil, i de 200 a 250 pacients el
general. Amb aquesta premissa s’ha iniciat una sèrie d’accions
encaminades a assolir aquest objectiu, que ha estat incrementar

l’activitat quirúrgica programada, la reorganització de la
programació quirúrgica amb l’adaptació dels procediments
quirúrgics segons l’estada postoperatòria, la derivació de
cirurgies programades, la derivació de cirurgies programades
amb ingrés als centres públics i concertats durant el trasllat, i la
derivació d’urgències quirúrgiques amb ingrés des de deu dies
abans i fins als deu dies després del trasllat. Això, per tant,
nosaltres ho votarem a favor.

Pel que fa als altres dos punts, li he de comentar que pel que
fa als accessos a l’hospital de Son Espases, que vostès creien i
es van encarregar molt bé de denunciar que no estarien a temps
per obrir el centre de referència, idò evidentment li he de dir que
sí, que els accessos estan solucionats, que els accessos a
l’hospital són una realitat i que per tant el trasllat de malalts es
farà aquests propers dies, aquest proper cap de setmana, i
l’activitat de l’hospital com a tal començarà aquesta setmana
que ve, i per tant amb els accessos resolts.

A mi, des de la meva posició humil com a diputat d’aquesta
cambra, em sorprèn encara que es posi en entredit si la solució
d’aquests accessos ha estat o no ha estat la correcta. Ha estat o
no ha estat la correcta la ubicació de l’hospital?, que crec que és
aquesta la pregunta que s’hauria d’haver fet el Grup
Parlamentari Popular quan va tenir responsabilitats de govern,
la ubicació en si com comentava també el Sr. Alorda. Vostès no
poden criticar que no els agrada aquest pont perquè aquest pont
dóna resolució i dóna resposta a una mala ubicació d’un centre
sanitari com és l’hospital de referència de les Illes Balears. Aquí
vostès denuncien també que hi ha hagut una transformació del
Partit Socialista, però és que vostès no entenen que no hi ha
hagut cap tipus de transformació sinó que hi ha hagut una
responsabilitat de govern, una responsabilitat de gestió de les
competències, i en temes de salut evidentment aquest govern ha
tirant endavant i ha aconseguit modificar en bastant contingut
el projecte inicial de l’hospital de referència de les Illes Balears,
ha introduït moltes millores, és un dels hospitals més moderns
d’Espanya i també serà exemple a nivell europeu, i per tant,
d’això, n’hem d’estar tots satisfets, tant aquells que hem hagut
de gestionar com aquells que varen haver de gestionar
prèviament perquè era necessari, però és clar no puc deixar de
comentar-ho.

Pel que fa al trasllat de pacients, mirin, aquí el Govern de les
Illes Balears ha manejat una programació, un cronograma que
a més ja fa bastant de temps que està en marxa, un cronograma
que va monitoritzant contínuament qualsevol imprevist, hi ha
més d’un centenar de persones que hi han fet més d’un any de
feina, planificant i dissenyant el trasllat. Les accions
programades per al trasllat estan estudiades i protocolAlitzades,
ja que fa més d’un any que s’hi fa feina i fins ara el cronograma
s’ha complert perfectament. 
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És cert que hi va haver una primera data del trasllat
d’urgències, entre el 6 i el 8 de desembre, però havien de ser
efectives totes les condicions i garanties de seguretat per als
usuaris, com és lògic i normal, i per tant, hi va haver aquesta
nova fixació al calendari per al cap de setmana de dia 19 de
desembre, més que res per ampliar el marge previst perquè els
professionals s’adaptassin i es poguessin familiaritzar amb els
nous espais i els nous equipaments. 

En tot cas, els anim que se sumin a aquesta acció que s’ha
mantingut i que crec que és bastant interessant. El trasllat crec
que és el que toca i amb temps i forma com toca i crec que el
que no podíem obviar és tenir una infraestructura tan ben
equipada i tan moderna en desús. A vegades em faig la pregunta
de si vostès quan presenten aquestes iniciatives sobre si no és el
moment d’obrir Son Espases, sobre si hauríem d’haver tardat
més, sobre si era o no era adient obrir-lo, si els accessos, si
modificacions, etc., em deman sincerament si és que vostès
volien que aquest govern obrís Son Espases. Realment m’ho
deman, si realment vostès creien que aquest Govern no era
capaç d’obrir aquesta infraestructura i si sincerament vostès
tendrien voluntat en aquest sentit. 

De totes maneres, li recull el guant. Crec que, si hem de
passar pàgina i si hem de començar a parlar d’altres problemes
que afecten el dia a dia dels usuaris de la sanitat pública, n’hem
de parlar perquè segurament ja seran molt més interessants que
aquest tema que crec que podem tancar ben bé ja. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Per fer ús de la paraula per
contradiccions té la paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Dalmau, estic encantada -
encantada- i li ho dic ben de veritat. Que sigui aquest govern qui
el posi en marxa, m’és igual. Estic encantada que Son Espases
s’estigui posant en funcionament perquè si vostè coneix Son
Dureta sap que Son Dureta no podia aguantar el debat i la
demagògia que hi va haver la passada legislatura. 

Estic encantada, a mi, m’és igual que sigui de qui sigui la
placa, vostè cerqui una placa on posi “Aina Castillo, consellera
de Salut”, no la trobarà. Sempre em vaig negar que el nom sortís
a les plaques, per tant, no és un tema de personalismes.
S’equivoca, Sr. Dalmau, amb mi. 

Estic encantada que Son Espases es posi en marxa perquè és
molt necessari. La gent, a partir de la posada en marxa de Son
Espases tendrà un bon hospital, ja té bons professionals, però
ara a més tendrà bones instalAlacions i aquelles persones -i crec
que un fet que destacarà sobre els altres i n’hi ha molts per
destacar. Jo li comentava precisament a aquesta persona a la
qual ha fixat el Govern per comunicar l’hospital de Son
Espases, que si vol que li digui les bondats per comunicar-les,
fins i tot en nom del Govern, estaré encantada perquè té
moltíssimes bondats, però si un fet destacarà sobre els altres és
que a la fi, les persones que hagin d’estar a l’hospital de
referència no hauran de compartir en tres, quatre o cinc persones
una habitació, fins i tot moltes vegades podrà estar tota sola a

l’habitació i sabem que això és molt important quan una persona
està malalta.

Per tant, Sr. Dalmau, no em cerqui per aquí, perquè estic
encantada i el tema de la placa per a mi és el de menys,
l’important és que la sanitat funcioni. El problema és que la
sanitat no funcioni i això és així. Podem discrepar d’aquest
criteri, sense cap dubte, per a la sanitat ara no és el millor
moment i si no, surti i parli amb els professionals.

Per tant, estic encantada que Son Espases estigui en marxa
i els seré sincera, jo venia pensant quines excuses em posarien
per votar en contra i me l’he rellegida, no hi ha -i perquè consti
en acta, Sr. Alorda- cap moment en què es digui que s’ajorni el
trasllat, en cap moment. La part dispositiva de la iniciativa, la
part dispositiva -dispositiva-, parla de principis, parla de
consens... la dispositiva he dit, parla de consens, parla
d’accessos i parla de llista d’espera, res més. Si això està bé, que
es posi demà en funcionament, ningú no parla de terminis,
precisament perquè és molt difícil parlar de terminis, es parla de
com s’han de fer les coses. 

La idea era dur un debat d’idees, no un debat de
subjectivismes, com hi han entrat vostès. Si em volen atacar,
ataquin-me, a mi sincerament ja m’és igual, és que amb el que
se m’ha dit, a mi, com a exconsellera i diputada del Partit
Popular respecte a Son Espases és que podem escriure un llibre.
Ara, parl de idees i crec que eren principis rectors de com ha de
ser un procés d’obertura i era una manera de participar de
manera constructiva des de l’oposició en una qüestió que per
suposat que ens afecta i per suposat que estan encantats que es
dugui endavant.

Per cert, si parlam d’accessos, no em venguin a dir que estan
llestos els accessos, és mentides, no hi ha accessos. No n’hi ha.
El vertader accés de Son Espases estava al segon cinturó i amb
el metro, això eren els accessos de veritat. El que s’ha fet ara és
un pegat, per favor! És un scalextric , li volen dir via connectora
en lloc de segon cinturó? Li diguin via connectora!, però és que
era això el que s’havia de fer, per l’amor de Déu!, hi duen
quatre anys, quatre, quatre anys!, sense fer ni una cosa ni l’altra
i ara vénen a presumir d’un scalextric, per l’amor de Déu!, un
poquet de serietat, un poquet de serietat!

Per tant, Sr. Dalmau, ja està fet i per tant, volen votar en
contra, votin en contra, però si ja està fet no sé per què han de
votar en contra. Per cert, li he de dir que em crida l’atenció que
vostè tengui tantes dades, em crida molt l’atenció, serà perquè
ha formulat una pregunta, m’imagín, evidentment, i li hauran
contestat tota aquesta programació. Té més sort que jo. Jo duc
un any demanant el contracte de Son Espases i encara no el
tenc. Confio que demà el pugui tenir perquè tenc una promesa
del seu grup i confio que demà habemus contratum perquè vaja,
serà pitjor que un part això!, pitjor, molt pitjor perquè haurà
durat més de nou mesos, però confiam que això sigui així.
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Per tant, crec que simplement s’ha duit un debat d’idees.
S’intentava dur un debat d’idees i una vegada més com que la
paraula “Son Espases” els crea alguna cosa rara per dins, no a
aquesta diputada ni a cap dels diputats d’aquest grup, a l’inrevés
per a nosaltres és una gran festa i si s’hagués fet el que jo vaig
proposat haguéssim fet una gran festa, els ho puc ben assegurar.

A vostès si que els crea alguna cosa rara. Sr. Alorda, vostè
diu “és que no estic d’acord en Son Espases, és que no estic
d’acord tampoc amb l’scalextric que han fet”. Idò, què fa en
aquest govern, Sr. Alorda?, què hi fa? És que si no està d’acord
en res, no sé que fa donant suport a aquest govern, Sr. Alorda,
li ho dic sincerament.

Per tant, simplement estic contestant al que vostè ha dit i si
la presidenta li vol donar la paraula no tenc cap inconvenient,
m’és ben igual.

Simplement, dic...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, per favor, Sra. Castillo, un minut, que la
interrompen. Per favor, a tots, escoltam la Sra. Castillo, que
contesta a un diputat que li ha demanat. Demano que deixem
parlar la Sra. Castillo, a tothom ho demano, per favor.

(Remor de veus)

No pot parlar, per favor no pot parlar ningú que no sigui la
Sra. Castillo que està en l’ús de la paraula, faci el favor, només
la Sra. Castillo.

Per favor, Sra. Castillo, continuï.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. No és per generar més debat,
repetesc crec que realment dir la paraula “Son Espases” genera
tota una sèrie de sentiments i de reaccions que són realment
impressionants i dignes d’estudi.

En qualsevol cas, repetesc, era un debat d’idees. Crec
sincerament que s’hagués pogut aprovar, perquè de fet, si ja ho
fa el Govern, no hi ha cap problema, no hi ha cap problema i no
hi ha cap crítica dins aquest text, però en qualsevol cas tampoc
no ens enganem, les coses són com són, ni els accessos estan
solucionats ni la llista d’esperar està tan controlada ni hi ha el
consens que realment es desitjaria o seria desitjable en aquestes
circumstàncies.

En qualsevol cas, hi insistirem. Sé que vostès a vegades els
fa mal que facem aquestes iniciatives o que parlem de segons
quins temes, però hi insistirem perquè creim que des de
l’oposició també es pot gestionar i és la manera com entenem...
o la funció que entenem que té l’oposició perquè si nosaltres no
diguéssim res el Govern faria i desfaria com li donàs la gana i
sense sentir-se en cap moment controlat i això sí que seria un
greu perjudici per als ciutadans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Per les intervencions m’ha semblat
entendre que podríem votar separadament els tres punts, no? No
sé vostè..., em demana que votem separadament dos punts i
després un altre o no?

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sra. Presidenta, entenc que el Partit Socialista demanarà
votar separadament els que estimi que ha de votar a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Llavors, passam a la votació... ho ha demanat, no l’he sentit,
perdoni. 

Passam a la votació de la proposició no de llei i ho farem
primer dels punts 1 i 2.

Vots a favor dels punts 1 i 2 de la proposició no de llei?

Vots en contra?

7 vots en contra i 8 vots a favor..., perdó, 7 vots... estic una
mica enredada, perdonin-me, aquestes discussions..., quan
vostès es discuteixen tot aquest ambient es deteriora, els ho dic
de veritat. Em sap greu perquè m’he atabalat. 

7 vots a favor; 8 en contra. 

Per tant, aquests dos punts queden rebutjats. L’altre, entenc
que es pot considerar per assentiment. 

Doncs, sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Aprofito per dir-los, senyors diputats i senyores diputades,
com que no els veuré, encara que ens veurem el dimarts i ens
veurem al còctel, que aquesta comissió els desitja moltes
felicitats i molt bon any.
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