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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sra. Presidenta, Jaime Fernández sustituye a José María
Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

Bé, primer de tot donar la benvinguda al President del
ColAlegi de Dietistes, present aquí de públic, i m’han demanat
un canvi d’ordre per la presència del president i perquè se’n
pugui anar, si els portaveus hi estan d’acord tractarem primer
aquesta PNL.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7634/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la creació de la
categoria professional de dietista-nutricionista al Servei de
Salut de les Illes Balears.

Passam, idò, al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7634/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la creació
de la categoria professional de dietista-nutricionista al Servei de
Salut de les Illes Balears.

Té la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Una salutació especial per al Sr. Manuel Moñino, president del
ColAlegi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears.

L’article 15 de la Llei 55/2003, de 16 de setembre, que és la
Llei de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis salut
d’aquest país, que va ser modificat pel Reial Decret 16/2012,
per tots conegut, estableix que cada servei de salut crearà,
modificarà o suprimirà les categories professionals. I en tot cas
el que queda ben clar, regulat per l’article 37 de l’esmentada
llei, en tot cas s’ha de garantir el dret a la mobilitat del personal
estatutari en el conjunt del sistema nacional de salut.

Com que la proposició no de llei parla de la creació d’una
categoria professional, és important recordar quin és el concepte
de professió i quin és el concepte de professió dins l’àmbit
sanitari. El concepte de professió és un concepte que s’ha
desenvolupat des de la sociologia, en funció d’un seguit de
valors que tenen en compte formació superior, autonomia de
decisió, capacitat autoorganitzativa, crear i tenir un codi
deontològic i allò que se’n diu ànim de servei cap a la població.
Qüestions totes elles, aquest seguit de valors, que es donen amb
major o menor grau dins els diferents grups professionals que
estan reconeguts com a professions.

És important recordar que dins la nostra organització
política, com a país, només són reconegudes com a professions
existents, aquelles que tenen normes dins l’Estat i els criteris a
utilitzar per determinar quines són i quines no són professions
sanitàries s’han de fonamentar en normatives que moltes
vegades ja són preexistents. Bàsicament es parla de dos àmbits:
un àmbit educatiu, que és el que diu quina formació han de
tenir, com l’han d’adquirir i on l’han d’adquirir. I unes altres
normes preexistent són aquelles que regulen els colAlegis
professionals, les quals bàsicament són de quina manera
s’organitzen aquestes professions, quins codis de conducta
estableixen i quines garanties donen al conjunt de ciutadans dins
els seus àmbits professionals.

Així és que ens trobam que la professió sanitària és aquella
que té una normativa universitària, que reconeix com a
titulacions dins l’àmbit de salut i que té una organització
professional reconeguda pels poders públics.

És molt important la Llei 44/2003, anomenada d’ordenació
de les professions sanitàries. És una llei que aviat tendrà deu
anys, però que és una llei important, perquè entre altres coses
determina els aspectes essencials de l’exercici de les professions
sanitàries i d’aquesta manera queda reflectit, queda expressat
quines són aquestes professions, reservant als corresponents
titulats el seu exercici i a la vegada, determinant les funcions
que els són pròpies i definint els serveis dels usuaris per part
dels serveis professionals.

I arran de les modificacions del Reial Decret Llei 16/2012,
hem d’anar adequant les categories professionals a les
necessitats actuals a causa, entre altres coses, d’aparició de nous
serveis, evolucions de determinades prestacions i entre altres
coses també, com no pot ser d’altra manera, aparició de noves
titulacions i especialitzacions. Així la ja comentada Llei
44/2003, d’ordenació de les professions sanitàries, a l’article 2.1
defineix les professions sanitàries d’una manera molt clara,
entre altres coses el que hem dit, aquelles persones que són
titulades, regulades, que reben una formació pre-graduada o
especialitzada, dirigida específicament i fonamentalment a dotar
als interessats de coneixements, habilitats i aptituds pròpies de
l’atenció de la salut i que estan organitzades mitjançant
categories professionals que són reconegudes pels poders
públics. I al mateix article 2.2.b) és quan parla específicament
dels diplomats sanitaris i parla específicament del Diplomat en
nutrició humana i dietètica.

Aquesta mateixa llei, a l’article 7, ens comenta que els
diplomats sanitaris, dins el seu àmbit d’actuació, els faculta per
a un seguit de funcions que són de la seva pròpia competència
professional, dins diferents fases d’un procés d’atenció de la
salut, sense competències, responsabilitats o autonomies pròpies
d’altres professions que intervenen dins el mateix procés
assistencial que fa referència a una persona. I dins l’apartat 2.g),
defineix, específicament, les funcions dels dietistes-
nutricionistes, com a diplomats universitaris en nutrició humana
i dietètica, que són definides per aquelles activitats orientades
a l’alimentació de les persones, adequades a les seves
necessitats fisiològiques i en determinats casos, adequades a les
situacions patològiques que puguin tenir les persones, tenint en
compte els principis de prevenció i de salut pública.
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És per tant, important recordar la complexitat i
especialització de les funcions que es desenvolupen amb les
institucions sanitàries. Aquesta complexitat fa necessària a
vegades la incorporació de nous professionals, d’acord amb les
titulacions sanitàries que hi hagi en cada moment. Així la nostra
realitat actual ens du a fer un reconeixement d’aquestes
determinades necessitats. I per tant, és lògic i lícit crear
categories professionals, categories de personal estatutari a
l’àmbit d’un servei de salut, en aquest cas del Servei de Salut de
les Illes Balears. I regular per tant, aquí el règim jurídic, les
retribucions, la classificació, les funcions i el procediment
d’accés a aquesta categoria professional. Tot evidentment, amb
una redacció i aprovació del pertinent decret que hauria de
desenvolupar aquesta nova categoria, dins un àmbit previst en
el marc jurídic actual.

Hem de recordar que a dia d’avui dins el Servei de Salut de
les Illes Balears hi ha persones amb titulació de diplomat en
dietista-nutricionista, que treballen dins el Servei de Salut, que
desenvolupen funcions que els són pròpies, però que el seu
règim jurídic, la seva retribució, la seva classificació
organitzativa, o el seu procediment d’accés al nostre Servei de
Salut no està correctament regulat a dia d’avui. I aquesta és la
realitat.

Per tant, no mirem el passat, no mirem el present, mirem
endavant i per tant, és important donar aquesta passa. Si no
estam mal informats, la darrera reglamentació en aquest aspecte
va ser l’any 2011, mitjançant un decret, on es crearen
determinades categories de personal estatutari a l’àmbit del
Servei de Salut, en concret la categoria de psicòleg/a clínica,
òptic/a optimetrista, infermer/a de salut mental, de categories
dins l’àmbit de les tecnologies de la informació, o de tècnic/a de
prevenció de riscs laborals. Podem constatar fàcilment diversos
serveis de salut els darrers anys han creat també aquesta
categoria de personal estatutari en el seu servei de salut;
podríem esmentar la normativa del País Basc, de Navarra, de
Castella-Lleó, o d’altres, i la darrera de la qual personalment
tenc constància és de la Comunitat Valenciana que ho va regular
el mes de juny d’enguany, juntament amb altres categories
professionals.

Per tant, la nostra conclusió és que totes aquestes
consideracions que acab de fer, avalen la necessitat de crear,
modificar i extingir determinades categories professionals,
categories de personal estatutari dins el Servei de Salut. Per tant,
nosaltres vàrem presentar aquesta proposició no de llei, per
donar una passa més normativa en aquest cas, que reconegui la
nostra realitat i és que tenim professionals que fan feina dins el
Servei de Salut...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...que estan titulats correctament, però que no troben en
aquest moment l’àmbit normatiu que els reconegui dins el
Servei de Salut.

Per tant, la proposició no de llei simplement diu: el
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a la
creació de la categoria de personal estatutari de dietista-
nutricionista del Servei de Salut de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari MÉS té
la paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Saludar
també en nom del Grup Parlamentari MÉS el president del
ColAlegi de nutricionistes i dietistes. No utilitzaré els meus deu
minuts per donar suport a aquesta proposició no de llei, perquè
crec que quan un grup parlamentari ha de donar un suport
positiu, en aquest cas, a una proposició, es fa un seguit de
preguntes i pensam que totes són en positiu. És una qüestió
necessària? Sens dubte. Aquesta figura que tenim de dietista-
nutricionista cada vegada és més necessària a l’àmbit de la salut.

L’especialització dels professionals a l’àmbit de la salut i en
altres àmbits, cada vegada es fa més necessària i no només per
la qualitat de la informació i del coneixement que es genera,
sinó també per la quantitat d’informació. En aquest cas a més a
més, cada vegada es dóna més importància i cada vegada hi ha
més informació de la necessitat i de la importància d’una bona
nutrició, d’una nutrició adequada, d’una nutrició quasi de
vegades perfilada per a la persona, en relació amb la seva
malaltia, i sobretot el caràcter preventiu que pot tenir una bona
nutrició i una bona alimentació. Per tant, cada vegada més la
importància d’aquesta figura a l’àmbit sanitari, no només des
del punt de vista preventiu de la salut, que és molt important,
sinó també de vegades des de la funció terapèutica que pot tenir.
Per tant, tenim una necessitat social, una necessitat sanitària que
està reconeguda a la figura d’aquest especialista nutricionista i
dietista.

És just el que reclama aquesta proposició no de llei? A
nosaltres ens sembla del tot just, perquè en aquest moment
estam en una espècie d’absurd, perquè, per una banda, tenim
l’administració pública que reconeix la titulació acadèmica
d’aquesta especialitat, d’aquesta professió i ja és en fase de
grau, fins i tot s’està adaptant a les modalitats europees actuals,
i en canvi, a l’administració sanitària, com s’ha d’aplicar encara
a la nostra comunitat autònoma, hi ha encara aquest buit legal,
en què no hi ha el reconeixement de la feina i de l’esforç fet per
aquests professionals i per aquestes persones en aquest àmbit.
Per tant, també pensam que és de justícia que aquestes persones
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que han fet l’esforç d’especialitzar-se en una cosa que
socialment és necessària i que socialment se’ls reconeix, i que
administrativament, almanco l’administració acadèmica, els ho
reconeix amb una titulació, sigui reconeguda a l’àmbit sanitari
i se’ls doni la categoria que es mereix, igual que altres
especialitats.

I després a més es pot fer, perquè no en tenim cap dubte, i
després de l’exposició del Sr. Thomàs, que hi ha el marc legal
per fer-ho; vull dir que no és excessivament complex poder
resoldre aquest buit legal, aquesta situació que s’ha de resoldre
a través d’un decret que no és excessivament complex. I en
aquest moment de crisi econòmica, pareix que l’element
pressupostari no ha de ser cap excusa, ni ha de ser cap element
que ho pugui evitar.

Per tant, nosaltres una vegada ens hem fet aquestes
preguntes i totes aquestes preguntes han estat contestades d’una
forma positiva, donarem suport a aquesta proposició no de llei.
I l’únic que demanarem, i suposam que dins la mateixa
proposició no de llei s’incorpora, que aquest decret que
s’elabori sempre sigui amb la participació dels afectats que són
els representants professionals a través del colAlegi i els sindicats
que representen els treballadors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Mercadal, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Prenc la paraula en nom del
Grup Parlamentari Popular per defensar la proposició no de llei
presentada per part del Grup Parlamentari Socialista i que fa
relació a la creació de la categoria professional de personal
estatutari dietista i nutricionista del Servei de Salut de les Illes
Balears. Tampoc nosaltres no emprarem els nostres deu minuts,
perquè hem de dir per començar que aquesta PNL no és com
altres que hem tractat en aquesta comissió, on hi ha moltes més
diferències i postures de vegades molt antagòniques, però no és
aquest cas.

Pensam que en el fons de l’assumpte que avui tractam tots
els grups hi podem estar d’acord, sobretot quan parlam de
diplomats universitaris, formats per orientar les persones en la
seva nutrició, adequant una alimentació a les seves necessitats
fisiològiques, o si n’és el cas, patològiques, la qual cosa
evidentment beneficia tot el sistema sanitari, fins i tot la
prevenció de possibles patologies.

Dit això, hem de dir també que a iniciativa del Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, actualment hi ha en tramitació
un reial decret, pel qual s’aprova el catàleg homogeni
d’equivalències de les categories del personal estatutari dels
serveis de salut i la regulació del procediment de la seva
actualització, com a conseqüència de la creació, modificació i
suspensió de categories professionals en l’àmbit de l’aplicació
d’aquest tipus de personal dins el sistema nacional de salut. En
aquest projecte, en el capítol 2, procediment d’homologació de

categories, es regula el procediment per a la creació de noves
categories, així com la modificació i supressió de categories ja
establertes dins el sistema nacional de salut, que també pretén
establir el sistema d’equivalències entre les categories.

Per això, el nostre grup parlamentari no considera que sigui
el moment oportú per a la creació de la categoria professional
de dietista-nutricionista en el Servei de Salut, mentre no es
publiqui aquesta disposició de rang estatal. És cert que altres
comunitats tenen creada aquesta categoria de dietista-
nutricionista, com és el cas de Canàries, Comunitat Valenciana
que ha estat recentment, però també és cert que hi ha altres
comunitats que no ho tenen reconegut.

Des del nostre grup parlamentari no veim malament la
creació d’aquesta categoria professional, com així ja hem
manifestat al colAlectiu en diverses reunions que s’han
mantingut, tot i que és cert que volem esperar el que es
decideixi en el reial decret i que marcarà aquest fet.

I una altra qüestió que nosaltres volíem posar de manifest és
el tema de la mobilitat professional, la qual es podria veure
també minvada. Per això nosaltres volem esperar el que diu el
reial decret, perquè pot ser que sigui acceptada aquesta
categoria professional a unes comunitats autònomes i a unes
altres no sigui desenvolupada. Jo crec que el que marcarà el
reial decret és fonamental per a totes les comunitats autònomes
i per al sistema en general.

Per tant, com ja he dit, no veim malament aquesta proposta,
però pensam que no és el moment oportú per donar el nostre vot
favorable.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal. Té la paraula el Sr. Thomàs,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Pensava que avui me’n duria qualque sorpresa agradable,
però me’n torn dur una sorpresa absolutament desagradable, no
ser capaç ni de votar aquesta proposició no de llei, que és
reconèixer una realitat. Les coses es decideixen en el seu
moment, no quan un altre et diu que ho has de fer. A més, és un
exemple més de no exercici de competències pròpies de la
comunitat autònoma.

Per què no exerceixen les competències que ens atorga
l’Estatut d’Autonomia? Això és fer un decret, un decret que s’ha
de fer i vostè té el títol de llicenciat en dret, s’ha de fer dins el
marc jurídic i jo ho he dit, ningú pretén inventar res. Ho acaben
de fer altres comunitats autònomes. Vostès diguin que no la
volen crear, no necessiten el permís i la benedicció de Madrid,
ningú no farà una norma que vagi en contra de l’homologació,
si ho he dit i ho diu a l’article 37 de la Llei d’estatut marc del
personal sanitari, qualsevol normativa d’aquesta que es fa a una
comunitat autònoma ha de garantir el dret a la mobilitat del
personal sanitari. I això és del 2003, han passat deu anys.
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I ara vostès em venen a dir que no volen fer la creació
d’aquesta categoria professional, si la situació és la mateixa que
fa dos anys, a l’any 2011. L’any 2011, li acab de dir i ho he fet
aposta, la creació de cinc categories estatutàries de personal
estatutari dins el Servei de Salut, i les he anomenades una a una
per posar un exemple de coses que reconeix tothom, els
psicòlegs, clínics, les infermeres de salut mental. Què ha canviat
en dos anys? Res, la voluntat d’un govern que volia normalitzar
una situació i ara un govern que renuncia a exercir les seves
competències.

Jo, la veritat, cada vegada entenc menys l’actuació política
del Partit Popular, perquè no té una altra explicació, vostès no
volen exercir les seves competències. Jo no pens, no passa pel
meu cap que vostès facin una norma, un decret aquí, perquè és
un decret autonòmic, que vulneri una normativa que pugui ser
norma bàsica, que ve definida, com li he dit, per la Llei d’estatut
marc, per la Llei d’ordenació de les professions sanitàries, i fins
i tot pel mal recordat Reial Decret Llei 16/2012, és una qüestió
de voluntat política. Vostès manifesten i estic content que
estigui el president del ColAlegi Oficial de Dietistes-
Nutricionistes de les Illes Balears, que se’n vagi d’aquí que el
Partit Popular renuncia a la seva competència, el mes d’octubre
del 2013, a fer un decret que habiliti aquesta categoria de
personal estatutari dins el Servei de Salut, perquè no té una altra
explicació. I vostè no m’ha posat cap argument damunt la taula,
a no ser un, que políticament està molt clar: renuncien a exercir
les seves competències i esperen les ordres de Madrid.

Som a un estat que la Constitució Espanyola configura en
autonomies, amb competències ben definides, i vostès renuncien
a fer un decret per crear una categoria de personal estatutari en
el Servei de Salut. Em perdonin, però si la setmana passada ja
varen fer el ridícul no entenent una redacció clara i nítida d’una
proposició no de llei, avui tornen a fer el ridícul, com a mínim
per a mi i l’organització que represent, perquè és una mostra
que renuncien a exercir la seva competència per fer un decret
que creï una categoria de personal estatutari del Servei de Salut;
que l’únic que diu és quina competència ha de tenir un
professional, com pot accedir, quins són els seus drets jurídics,
quins són els seus drets econòmics i que és reconèixer una cosa
que existeix, que estan contractats d’una altra modalitat amb
inestabilitat laboral.

Jo, avui que em pensava que m’enduria qualque alegria, veig
que continuen en la mateixa línia. És molt trist, la veritat és que
és molt trist, renuncien a les seves competències. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Passam idò a la votació de la
proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència, queda rebutjada la proposició.

Passam idò al darrer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix..., -no sé si es vol acomiadar el president, doncs
farem un petit recés.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7481/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola de
malalts.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7481/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola de
malalts.

Per part del Grup Parlamentari Socialista intervé el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per dir qualque cosa,
això és absolutament decebedor el nivell d’aquí dels
parlamentaris, els gols es fiquen quan s’han de ficar, no sé ara
ja què pensar, no sé que pensaran de la següent proposició no de
llei, en fi.

Les Illes Balears han tengut, com tots vostès saben, un
augment espectacular de població i aproximadament ha
augmentat en un 33% els darrers deu anys. I si evidentment el
creixement demogràfic marca de forma determinant la xifra
poblacional, la seva salut està condicionada no només per estils
de vida que vagin adoptant sinó que també influeixen elements
de l’entorn social, condicions de treball, medi ambient, l’atur,
el nivell d’educació, etcètera.

La nostra població té un nivell alt d’esperança de vida, en
aquest moment situat en 78 anys i mig en els homes i 84 i mig
en les dones, segons dades del 2010. I segons el Diagnòstic de
Salut que es va elaborar l’any 2010, el 68% de la població
adulta declara haver patit un trastorn crònic el darrer any i un
18% declarava haver reduït les seves activitats habituals a causa
de qualque problema de salut. I evidentment una conseqüència
de l’augment d’esperança de vida és l’augment de persones amb
pluripatologies, malalties cròniques i amb limitacions
funcionals.

Aquest instrument, que si no el coneixen els recoman que
s’ho llegeixin, el Diagnòstic de Salut, ens ajuda a definir una
sèrie de qüestions: quins són els nous reptes que hem d’assolir
en salut pública; quina és la necessària redefinició de model
assistencial per fer front a una realitat que és l’elevada càrrega
de les patologies cròniques i de la pluripatologia que tenen en
aquests moments les persones. Evidentment, hi ha d’haver un
component de racionalització de la despesa i, que és el motiu de
la proposició no de llei, la definició d’un nou rol de ciutadania,
un rol més de ciutadà compromès, d’un ciutadà més participatiu
en l’assoliment d’objectius del sistema de salut, però també dels
seus propis relacionats amb la seva pròpia salut.
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Hem de recordar que el dret a la protecció a la salut ve
expressament reconegut a la Constitució, a l’Estatut
d’Autonomia i que també està desenvolupat a la Llei general de
sanitat, la Llei de cohesió i la Llei general de salut pública a
nivell estatal, i a les nostres illes, a més de l’Estatut
d’Autonomia, tenim la Llei de salut, la 5/2003, i la Llei
16/2010, de salut pública.

Tot l’àmbit normatiu que hem comentat visualitza la
participació ciutadana tant respecte de l’autonomia de les
pròpies decisions individuals, com la consideració de les seves
expectatives com a colAlectiu d’usuaris dins un sistema sanitari,
perquè d’aquesta manera es pugui permetre un intercanvi de
coneixements i experiències. Per això, és molt important poder
ser informat d’una manera que es pugui entendre, d’una manera
suficient i adequada en relació amb la malaltia i el seu
tractament. I també hem de recordar que és necessari participar
d’una manera activa i informada de tota la presa de decisions
terapèutiques que afectin cada persona en particular.

Hem de recordar que els drets dels ciutadans a l’educació en
matèria de salut públic estan reconeguts i que és desitjable
fomentar participació social i reforçar el reconeixement i el
control dels ciutadans sobre la seva salut.

Si acceptam com a bona la necessitat que els malalts siguin
protagonistes principals del sistema sanitari, que hem de
recordar que és un objectiu del Servei de Salut del pressupost
d’enguany, el client, diuen, la ciutadania com a protagonista del
procés assistencial, és important que des d’aquest protagonisme
s’incorporin els valors d’autoresponsabilitat, autocura per anar
avançant en una millor qualitat de vida i per aconseguir que es
passi de la consideració dels malalts passius a malalts actius,
perquè poden tenir molts de beneficis personals i socials.

Hem de comentar que en els darrers anys han sorgit diverses
estratègies, instruments, iniciatives que van en aquesta direcció
i que totes coincideixen amb un objectiu principal, que és
millorar la salut i la qualitat de vida de les persones que
pateixen una malaltia, especialment d’aquelles que pateixen una
malaltia crònica. Tot dins un context que ve marcat per aquest
augment de prevalença, per una limitació de recursos
disponibles i per creixements de demandes i expectatives de la
població.

Per tant, nosaltres pensam que si volem que la ciutadania
sigui protagonista en aquest procés assistencial, que torn a dir
que era un objectiu de l’ib-salut per a l’any 2013, avui hauríem
de marcar-nos determinats objectius; per exemple, facilitar
informació i donar formació, en coneixements i habilitats, que
puguin permetre, conèixer i manejar millor una malaltia i les
seves complicacions; que els ciutadans, els malalts, assumeixin
un paper més actiu i responsable dins el seu procés de salut i
malaltia; que es facin accions dirigides a malalts, a cuidadors,
a familiars i a associacions de malalts; que es pugui transmetre
i intercanviar coneixement i vivència d’una malaltia que és un
instrument que ens ajuda a avançar en l’autocontrol de la
malaltia; disposar d’informació completa; treballar
conjuntament amb associacions de malalts; traslladar als
professionals sanitaris què és una malaltia crònica, però des de
la perspectiva del malalt, el que es diu seure a l’altre costat de
la taula. I per tant necessitam modificar el rol del professional

sanitari, el qual s’ha d’adaptar també a les necessitats del
pacient.

Tot això nosaltres consideram que són motius i raons per
afavorir que els malalts siguin més protagonistes dins el seu
procés assistencial.

A les Illes Balears el sistema sanitari públic de salut, els
professionals i les persones que hi vivim necessitam avançar en
aquesta direcció i tenim ja a l’abast multitud de projectes,
multitud de projectes que podríem anomenar específicament,
però que no tenim temps, el més antic en el nostre país és la
Escuela de Pacientes de la Junta d’Andalusia, una Escuela de
Pacientes que crec que fa deu anys que funciona. Podríem posar
esment en la Universidad de Pacientes que aglutina més d’1
milió de persones, o projectes com el desenvolupat a Catalunya
del Programa del pacient expert, que és, en aquest cas, un
pacient expert en una malaltia que ajuda a altres que han iniciat
aquest procés; o Osaquidetza, que ja té també un pla per
ensenyar als malalts crònics a autocuidar-se. Per tant, el nom és
igual, no té cap importància, l’important seria, és, crear un
instrument que ajudi a millorar la qualitat de vida de les
persones que puguin patir o que tenguin una malaltia crònica.

Aquest, i no és un altre, és el motiu de la presentació
d’aquesta proposició no de llei que diu en concret que “El
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a
elaborar un projecte d’escola de malalts”. “El Parlament de les
Illes Balears insta la Conselleria de Salut a posar en marxa una
escola de malalts.”

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al Grup Parlamentari MÉS, té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre Grup Parlamentari MÉS
donarà suport a aquesta proposició no de llei del Grup
Socialista. De fet, serà molt difícil que el nostre grup
parlamentari no doni suport a qualsevol iniciativa que defensi
el treball comunitari en el sistema de salut.

Consideram que, tot i que tenim un sistema de salut, o
teníem un sistema de salut realment molt bo, era considerat el
tercer sistema de salut més bo de tot el món, era considerat pels
ciutadans el sistema de l’administració pública amb el qual més
identificats estaven, en el que més qualitat hi veien i amb el que
més contents estaven, sí que sempre hi havia una mancança en
aquest sistema de salut, que era la insuficiència de treball
comunitari, era un dels aspectes que tal vegada, quan es va
iniciar el Sistema Nacional de Salut, s’hi va donar molta
importància, però que no ha tengut, al nostre entendre, la
prevalença i el protagonisme que havia d’haver tengut.
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Per tant, qualsevol proposta que millori aquest caràcter
comunitari, aquestes prestacions tècniques que s’han de fer a la
comunitat, serà suportada pel nostre grup.

Pensam que des del treball comunitari es poden fer moltes
tasques fonamentals referides a la salut, la primera és millorar
la salut, sens dubte, és una tasca preventiva que pot millorar la
salut. Pensam que també aquest tipus d’experiències com la de
les escoles de salut pot ajudar a la presa de decisions que han de
prendre els malalts en relació amb la seva pròpia malaltia, en
relació amb la seva pròpia salut, i no hi ha decisions amb
consciència si no hi ha informació. Per tant, aquesta escola de
salut ens sembla una bona idea en aquest sentit.

Després perquè apodera els ciutadans i les ciutadanes en
relació amb el sistema de salut i en relació amb les seves
pròpies competències.

També ens sembla molt encertat que sigui una escola, que
no només sigui una relació de formació o d’informació, sinó que
sigui una escola i per tant que hi hagi activitat grupal; que
tengui, vostè s’ha referit a tota una sèrie d’experiències que ha
mencionat, i totes treballen sobretot temes grupals, on les
experiències dels malalts, les experiències de cadascun són molt
importants perquè l’altre entengui el que li passa. Les
experiències que diem de les persones que van a aquestes
escoles accepten millor la seva malaltia, i el component
psicològic o el component emocional a qualsevol malaltia és
fonamental per a la recuperació i en casos de malalties
cròniques per a l’avanç o no avanç de la malaltia i, en qualsevol
cas, per a l’acceptació i les conseqüències, ajuda a afrontar
millor la malaltia d’aquesta situació.

Ajuda a les famílies a donar suport al malalt, entendre que
el malalt no té determinats comportaments, no té determinades
actituds perquè vulgui, sinó que de vegades és conseqüència
d’aquesta malaltia. I que ho experimenti no només
individualment, sinó que ho experimenti grupalment, amb
experiències familiars, amb experiències d’altres malalts, també
condueix a entendre millor el que passa i a enfortir-lo en relació
amb la salut.

I nosaltres també pensam que redueix, sobretot, i pot reduir
malentesos, dificultats i tensions entre pacients i personal
sanitari, especialment en els casos de malalts crònics.

Per tant, nosaltres pensam que qualsevol aspecte comunitari
és positiu i aquest n’és un. És una proposta, com n’hi podria
haver una altra, però aquesta és la que avui discutim i ens
sembla adequada. Tot això ja era necessari abans del Reial
Decret Llei 16/2012 i creim que ara, després d’aquest Reial
Decret 16/2012, encara és més necessari que abans, perquè,
donat que cada vegada els ciutadans tenen menys prestacions
tècniques i menys prestacions sanitàries, és imprescindible
invertir en prevenció, tant de caràcter primari, com de caràcter
secundari com de caràcter terciari. La millor línia d’austeritat
que pot emprendre un govern que vol mantenir el sistema
públic, que és la gran excusa que tenen, que la sostenibilitat del
sistema sanitari està en dubte, està en perill, si no hi ha cap
acció de prevenció, si no hi ha cap acció d’invertir en prevenció,
d’accions comunitàries preventives realment som davant un
canvi de model, no som davant una voluntat política de fer

polítiques d’austeritat i fer polítiques que puguin mantenir
aquest sistema de salut que tant ens ha costat.

Per tant, si ja era necessari abans d’aquest reial decret, amb
aquest Reial Decret que és actualment en vigor, el 16/2012, és
molt més important, és necessari invertir en prevenció, és
necessari invertir en activitats comunitàries des de la sanitat, per
reduir la malaltia. I quan es redueix la malaltia, el més costós és
curar, el més costós és mantenir persones amb una malaltia
crònica, per tant tot el que sigui prevenir aquesta aparició
d’aquesta malaltia o prevenir l’agreujament de determinades
malalties, és invertir, sens dubte, en salut. I per tant, si es
redueix el component hospitalari, si es redueixen els pressuposts
de medicacions molt elevades, perquè hi ha una reducció, una
paralització dels efectes d’una determinada malaltia, el sistema
sanitari es troba menys en perill que si no s’hi inverteix.

Per tant, ens sembla que l’escola és un bon instrument,
insistesc que sobretot ens pareix interessant per tot el que
suposa el treball grupal que es fa en aquestes escoles que vostè
ha mencionat i que supòs que darrera aquesta proposició no de
llei hi ha aquesta idea de treballar des de l’experiència del
pacient. L’únic que li diria és que el concepte d’escola de
malalts, ens sembla més adequat el d’escola de pacients, però
això és un detall que aquí tal vegada no té massa importància.
L’important és que aquest parlament doni suport a una iniciativa
d’aquestes característiques, que és avançar en treball sanitari de
caràcter comunitari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Thomàs, efectivament la setmana passada vam cometre una
errada, no tenim cap problema a rectificar-la, però no crec que
passem a la història per haver confós un terme, potser vostè sí
que hi passarà com a nefasta gestió de la sanitat d’aquestes illes
i pel forat que hi va deixar.

I passam a referir-nos a la proposició que avui presenta, crec
que podríem subscriure quasi totes les consideracions que vostè
ens fa a l’exposició de motius i també les manifestacions que ha
fet el Grup MÉS. I vull recordar que el nostre grup parlamentari
va presentar en el període anterior una proposició no de llei en
aquesta comissió, que va ser vista el mes de març, anomenada
Foment de l’autocura de la salut i en aquesta ja manifestàvem
conceptes com els següents: la persona té una responsabilitat
individual sobre el manteniment de la pròpia salut; aquesta cura
incrementa l’autoestima de l’individu i la sensació de control
sobre la seva vida i que això suposa ser més responsables en
l’ús dels medicaments i l’adquisició d’uns hàbits d’alimentació,
d’higiene i d’activitat física beneficiosos pel nostre cos.
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Consideràvem llavors, i continuam amb aquesta idea que
l’autocura de la pròpia salut és una estratègia de prevenció
fonamental, una garantia de major qualitat de vida i una fórmula
efectiva per estalviar costos a les administracions públiques i
que les institucions i els organismes públics competents han
d’assumir la promoció de la salut i l’autocura.

Per tant, crec que podem afirmar que la nostra idea
d’implicar la persona en la seva pròpia cura i manteniment de
la salut i l’objectiu que vostè pretén amb aquesta proposició
d’avui són coincidents. 

Què fan ara, en aquest moment, les institucions competents?
Per un costat el Ministeri de Salut ha anunciat ja de cara al 2014
que les estratègies de salut i salut pública ocuparan un espai
prioritari dins els seus objectius, a més de l’impuls de l’ib-salut
destaca la nova estratègia de malalties neurodegeneratives i la
implementació de l’estratègia d’abordatge de la cronicitat en un
nou pla de prevenció i control de VIH, ITS 2013-2016 que
manté el suport a l’activitat preventiva i de diagnòstic precoç i
sobretot el desenvolupament de la xarxa d’escoles de salut per
als ciutadans, amb l’objectiu de donar autonomia i coneixement
en matèria de salut als nostres ciutadans.

Si anam a la pàgina web del Ministeri de Sanitat veim que
conté totes les campanyes informatives realitzades des de l’any
2005 amb molt bona i completa informació de cadascuna
d’elles. N’hi puc citar algunes, com per exemple malaltia
mental, prevenció de la SIDA, prevenció de drogaaddicció,
prevenció de tabaquisme, alcohol i joves, prevenció d’efectes
contra la calor, ús racional del medicament, obesitat infantil,
hàbits saludables, salut sexual i joves, accidents infantils, etc.
També inclou un apartat específic relatiu a hàbits alimentaris
saludables que fins i tot incorpora receptes de cuina.

I a la nostra comunitat, què fa la Conselleria de Salut en
aquesta línia? Tenim Atenció Primària, que té una doble
activitat, vostè segurament ho coneix molt bé, una bàsicament
assistencial i una altra més docent i formativa relacionada amb
l’educació per la salut que pretén potenciar les capacitats en
salut de les persones per transformar la dependència en
autonomia, com són desenvolupament d’estratègies importants,
desenvolupament d’activitats com xerrades educatives a les
escoles, tallers per a grups de crònics i activació de dispositius
com la consulta jove.

Actualment també, els equips sanitaris d’atenció primària
ofereixen educació per a la salut adreçada a grups de pacients i
a centres escolars. Concretament, es desenvolupen tres tipus
d’iniciatives: educació per a la salut a grups, tallers de grups de
pacients, com són deshabituació tabàquica avançada, educació
diabetològica, educació a cuidadors, educació a pacients en
tractament amb anticoagulants, educació a pacients en situació
d’estrès, educació a pacients sobre alimentació saludable i vida
activa, educació a pacients en prevenció secundària
cardiovascular i altres iniciatives també com poden ser sessions
a pacients amb obesitat, asma, escoles i pares i mares, etc.

Un segon bloc on tenim promoció i educació per a la salut
a centres escolars d’Infantil, Primària i Secundària on es
desenvolupen informació i tallers sobre estils de vida saludables
entre la població infantil i adolescent. També s’ha creat un tipus
de consulta anomenada Consulta jove d’on surten tot tipus de
tallers i sessions que demanen els mateixos alumnes, professors
i els professionals que estan en contacte amb el centre i
coneixen les seves necessitats específiques.

Un tercer apartat és la promoció i educació per a la salut a
la comunitat, on Atenció Primària desenvolupa projectes i/o
activitats conjuntament amb altres institucions o entitats com
ajuntaments, associacions de veïns, centres de la tercera edat,
etc.

Per tant, podem considerar que les funcions principals del
que vostè anomena escola de malalts amb la tasca que
desenvolupa la Conselleria de Salut ja tenen compliment, però
estam d’acord que s’han d’incrementar i s’han de potenciar
perquè són molt importants i perquè creim que el futur de la
sanitat pública passa per formar i implicar la persona en el
manteniment de la pròpia salut. Però si el que vostè ens proposa
-i tenim com a referència l’exemple que ens diu d’Andalusia- és
la simple creació d’una web informativa, això no ho consideram
prioritari, perquè el ministeri ja té una web informativa molt
completa, la nostra conselleria de salut també i a més tenim a
l’abast de tothom les web d’entitats com per exemple
l’Associació Espanyola contra el Càncer, molt completa
d’informació i serveis, per citar-ne algunes, Fundació per la
Diabetis, Federación Española de Enfermedades Raras,
Fundación del Corazón i pensam que a internet hi ha moltíssima
informació i que posar una gota més d’aigua dins l’oceà no
representa una millora significativa per a la salut dels ciutadans
de les Illes Balears.

Per tant i passant als punts concrets de la seva proposició no
de llei, li he dir que el punt 1, en què ens demana instar la
conselleria a elaborar un projecte d’escola de malalts, no li
votarem a favor perquè entenem que la conselleria a través
d’Atenció Primària ja està desenvolupant aquesta funció. I en
segon lloc, al punt 2 li faríem una esmena in voce que quedaria
de la següent manera: “... insta la Conselleria de Salut a
continuar desenvolupant tot tipus d’iniciatives de promoció de
la salut i a potenciar les actuacions informatives a pacients
crònics plurimedicats i pluripatològics”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Té la paraula el Sr. Thomàs, per
un temps de cinc minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, si fa uns moments estava estorat, ara ja no sé quin
adjectiu utilitzar, perquè el que demanaria és que, com a mínim,
a més de llegir el que els donen, s’informassin una mica. Ja sé
que la setmana passada varen fer un exercici de comprensió
lectora, però és que avui tampoc no han entès res, res, res,
només escolten Madrid. Ah!, per cert, ja que vostè diu que són
tan importants les estratègies de salut, la inform que el
pressupost del ministeri en estratègies de salut baixa de 22
milions a 5 milions, o sigui, ja em dirà què és el que pensen fer.
Vostès, a les ordres de Madrid, no se n’assabenten, del que es
fa a Atenció Primària de Mallorca, no és llegir un llistat que els
han donat, però el que és trist i decebedor és que o no escolten
o no han entès res, perquè es parla d’un altre projecte.

Aquí, el que es demana és que es creï un instrument que és
molt diferent a tota la tirallonga de coses que fa molts d’anys
que es fan. Es diu de donar informació, però es diu que el
pacient ha de tenir un rol molt més actiu i més responsable i que
la gran majoria d’aquestes activitats són activitats on el pacient
passa de passiu a actiu i moltes d’aquestes iniciatives és un
mateix pacient, expert perquè du molts més anys, que explica a
un altre que acaba d’arribar de ser diagnosticat què és el que
l’espera per endavant.

I evidentment, es modifica el rol del professional sanitari
perquè no és el professional sanitari qui dóna classes ni dóna
coneixements ni dóna habilitats, són els mateixos malalts. 

Si vostè fa l’exercici insultant -i dic, insultant- de reduir la
importància de la Escuela de Pacientes d’Andalusia a una
pàgina web, està demostrant la seva absoluta ignorància. Ignorar
el que fa la Universitat de Pacients que té 1 milió de persones,
ignorar els projectes concrets, és que, ho sent molt, però
vostès... no escolten, no entenen perquè és que no ha entès. A
més, em sembla molt bé si diu que no accepta el primer punt,
però ja voler induir que es modifiqui posar en marxa un
instrument concret que recull una filosofia de treball a dir que
“es continuarà treballant”..., com sempre, és el que diuen
sempre, coses que no es fan, és que em sembla absolutament
ridícul, ridícul.

Evidentment, està molt clar, parlam de malalts crònics, està
molt clar, el que vostès faran és posar un copagament a les
persones que tenen malalties greus i malalties cròniques. Parlam
ara de quan se’n vagin a celebrar el dia mundial del càncer de
mama, d’aquí a un parell de dies, recordin que ara hauran de
pagar, recordin-ho, recordin els problemes que tenen per fer
mamografies preventives, recordin-ho, però és que no entenen
res.

La proposta és tenim una situació de pluripatologia i de
cronicitat, que és un problema molt greu, cerquem un
instrument que és que el malalt sigui protagonista i organitzem-
nos d’una altra manera, amb projectes que han tengut èxit a
comunitats molt diverses, i vostè em diu que en l’únic que està
d’acord a dir és que continuan haciendo lo poco que hacen y de
la manera en que lo hacen.

No, no, és que no entenen res, jo ho sent molt, un dia més
me’n vaig absolutament decebut. Jo continuaré el meu camí,
però evidentment tota Espanya sabrà que el partit polític del
Partit Popular va en contra de la filosofia que aplica com a
estratègia a totes les comunitats autònomes per canviar el rol del
malalt amb malalties cròniques. Si són incapaços de dir, de no
entendre-ho, perquè jo al final me’n vaig amb una conclusió: la
qüestió és a tot el que duguem aquí, deim no i ens quedam tan
amples.

És decebedor, vostès sabran el que voten, però evidentment
van en contra -van en contra- dels objectius del Servei de Salut.
El Servei de Salut en els seus objectius d’enguany parla de
promoció de la salut, de potenciació d’educació sanitària...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...la ciutadania com a protagonista del procés assistencial,
malalts crònics i en l’únic que pensen és a exprimir-los més i a
cobrar-los per la medicació que necessiten per sobreviure.

Vostès sabran el que voten.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, passam idò a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

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