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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Sra. Presidenta, Eulàlia Llufriu substitueix Margalida
Serra.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Virtudes Marí substitueix Llorenç Galmés.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Biel Martí, Francisco Mercadal.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló, Assumpció Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions, no?

1) Proposició no de llei RGE núm. 8681/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a no discriminació
per pràctiques sexuals.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 8681/13 del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a no discriminació per
pràctiques sexuals.

Per defensar la proposició no de llei intervé la Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta, bones tardes a tots i totes. Com ja
sabran aquest estiu, el ple del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud va acordar que la proposta del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, la modificació de
la cartera de serveis i l’actualització del catàleg de prestacions
sanitàries. Entre les prestacions modificades s’hi troba o n’és
afectat l’accés a la inseminació artificial i modificant el sentit
establert per definició d’infertilitat. Es va passar a definir,
actualment està definit com l’absència de consecució d’embaràs
després de dotze mesos de relacions sexuals amb coit vaginal
sense la utilització d’anticonceptius.

Això suposava una modificació en relació amb la de l’any
2006, la qual simplement establia “per diagnòstic d’esterilitat o
per indicació clínica establerta”. Aquesta indicació clínica
establerta va permetre a moltes dones homosexuals poder
accedir a la inseminació artificial pel circuit de la sanitat
pública, perquè eren derivades per indicació clínica dels seus
metges.

L’actual, la definició actual exclou les dones homosexuals
i no garanteix que s’hi puguin acollir dones fadrines o posa
dificultats per a l’accés a dones fadrines.

Aquesta definició al nostre entendre és purament fisiològica
i atempta al que defineix l’OMS des de ja fa molts d’anys i
acceptat i que molts consideren que ja està superat i que s’hauria
de revisar en un sentit molt més ampli i molt més positiu, i que
és una definició que està signada per l’Estat espanyol, com la
salut, la defineix com l’estat complet de benestar físic, mental
i social, i no únicament l’absència de malaltia.

També pensam, però, que aquesta definició atempta contra
diversos articles de la Constitució, que propugna la igualtat com
a valor superior de l’ordenament jurídic, i que a més, ordena als
poders públics a promoure les condicions per tal que la llibertat
i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra
siguin reals i efectives.

També l’article 14 estableix que un dels drets fonamentals
és la igualtat i prohibeix qualsevol discriminació per raons de
sexe.

Nosaltres pensam que aquesta definició d’absència de
consecució d’embaràs després de dotze mesos de relacions
sexuals amb coit vaginal exclou les dones que són homosexuals.
I després de la sentència del Tribunal Constitucional, el qual no
té cap dubte a equiparar els matrimonis entre parelles
heterosexuals i parelles homosexuals, pensam que encara té
menys sentit aquesta exclusió.

Pensam que la maternitat i la paternitat responsable és fruit
d’un desig personal o de parella i que posar dificultats a
aquestes parelles les quals, per la seva pràctica sexual, pel seu
estat civil, tenen dificultats per poder tenir descendència és una
discriminació.

S’argumenten motius econòmics, nosaltres pensam que això
és una falAlàcia, no hi ha possibilitat d’aquests arguments
econòmics perquè precisament les dones homosexuals o les
dones fadrines són les que, si s’acosten a la inseminació
artificial, són les que tenen el cost més baix, perquè és raonable
pensar i, a més, els números així ho indiquen que una parella
heterosexual si no queda la dona embarassada de manera,
diguem, natural és perquè hi ha qualque dificultat fisiològica, en
canvi en els casos de les parelles homosexuals, en cas de dones
de parelles homosexuals o de dones fadrines aquest element no
té el perquè existir. 

Per tant, les dades en aquest sentit apunten que després
d’aquest intent que passa... després es passa a la inseminació...
des de la inseminació artificial -disculpin-, de la inseminació
artificial es passa a la in vitro, les parelles heterosexuals de
forma molt important passen a la in vitro, quasi, quasi un 25%
de parelles que ho han provat per la primera via, després han
d’anar a la via d’in vitro, mentre que les homosexuals només hi
passa un 2%. Per tant, l’element econòmic, realment no és un
element de pes, és més diguem barat o surt més econòmic a
l’Administració pública. Pensam que rere això hi ha uns
condicionaments polítics, en què el Govern decideix qui pot o
no tenir fills a través de la inseminació artificial.
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Per tant, nosaltres proposam que el Parlament de les Illes
Balears rebutgi aquest ple del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, de 23 de juliol de 2013, relatiu a la
definició d’esterilitat que en la pràctica exclou les dones
homosexuals i no garanteix l’accés a les prestacions a les dones
fadrines, però sobretot a les homosexuals en condicions
d’igualtat a les heterosexuals, i que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern de les Illes Balears que garanteixi
l’accés a la prestació d’inseminació artificial a totes les persones
de la comunitat autònoma que ho precisin, que l’únic criteri
d’exclusió sigui el de l’edat, una minoria d’edat i haver
sobrepassat l’edat màxima que estableix la normativa vigent i
quan hi hagi indicadors sanitaris d’ineficàcia o ineficiència del
tractament, no l’estat civil de les persones ni la pràctica sexual.

L’únic criteri d’exclusió pot ser l’edat, una dona jove, molt
jove o una dona ja més major, més madura i quan un metge
estableixi que aplicar la inseminació artificial no donarà
resultats per determinats problemes fisiològics o sanitaris, però
no per uns criteris polítics com pot ser la situació civil o la
pràctica sexual de les persones. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputades. En
aquests moments a la nostra comunitat autònoma ens trobam
amb dues normes al mateix temps, una que ja és vigent i una
altra que és una decisió política que encara es troba en camí.

Dic això perquè aquí la Conselleria de Salut el mes d’abril
d’enguany, 2013, va treure un escrit en què dictava els criteris
d’aplicació de fecundació in vitro i inseminacions artificials,
que és la Circular 3/9. Aquí es fixen, entre altres coses, criteris
com excloure parelles reconstituïdes amb qualque membre amb
un fill previ, és a dir, parelles que s’han constituït després d’una
separació, un divorci o el que sigui, en què una d’elles ja tengui
un fill, la Conselleria de Salut de les Illes Balears ja les exclou
per a aquestes tècniques.

Aquí s’estableixen unes limitacions a quatre inseminacions,
a tres fertilitzacions in vitro i en aquest cas el criteri també és
més restrictiu en qüestions d’edat perquè és per a dones menors
de 38 anys. I també s’estableix una clara discriminació en
l’accés i en els recursos destinats cap a les dones sense fills o
cap a aquelles parelles homosexuals sense un procés patològic.

En aquesta línia han anat, i aquí s’estableixen uns criteris de
priorització i diguéssim, a les dones sense fills, se’ls estableix
un 90% i a les parelles homosexuals només un 10%, o sigui ja
estableix una priorització que fa una discriminació molt clara.

Com ha dit la Sra. Santiago, el mes de juliol el ple del
Consell interterritorial va modificar la cartera comuna bàsica de
serveis assistencials en reproducció humana assistida i es
canviava la definició, entre altres coses; perquè defineixen els
tractaments de reproducció assistida com a aquells que tenen per
finalitat ajudar a aconseguir la gestació en aquelles parelles amb
impossibilitat de fer-ho de forma natural, diu, no susceptibles de
tractaments exclusivament farmacològics o després d’un fracàs
d’aquests. I també diu que només tendran caràcter terapèutic o
preventiu i en aquest cas s’estableix el límit a menors de
quaranta anys.

És més, aquesta mateixa proposta defineix que els
tractaments terapèutics es faran només en aquelles parelles que
tenguin un diagnòstic d’esterilitat i a més es defineix com
absència de consecució d’embaràs després de dotze mesos de
relacions sexuals amb coit vaginal sense la utilització de
preservatius, i per tant és necessari el requisit, un estudi previ
d’esterilitat. Per tant, queda molt clar que només es vol tractar
el concepte d’esterilitat i infertilitat. Ambdues decisions, està
molt clar que suposen elements clars de discriminació per raó de
sexe, d’orientació sexual o de forma de família. Ha quedat molt
clar: excloses dones homosexuals, dones soles o en el cas de les
Illes Balears famílies reconstituïdes.

Evidentment, sembla que només es permet accedir-hi a
parelles formades per un home i una dona i això és una
discriminació que està vetada per la Constitució Espanyola, que
s’aplica un criteri d’infertilitat molt restrictiu, dirigit
exclusivament a parelles heterosexuals i que suposa una
limitació per a parelles o matrimonis homosexuals o dones
soles. 

Està molt clar que a Espanya està proclamada la
constitucionalitat dels matrimonis homosexuals i des d’un
concepte d’enteniment avançat d’infertilitat, de la dignitat de la
persona, que és un altre concepte important, hem d’entendre que
aquelles dones que desitgen ser mares i la seva situació no els
permet concebre per si mateixes necessiten un tractament
d’aquest tipus.

És més, tenim una altra norma, que és la Llei 2/2010, de
salut sexual i reproductiva, que entre altres coses empara el
desenvolupament de la sexualitat i la capacitat de procreació
directament, ho vincula directament, a la dignitat de la persona,
la intimitat i l’autonomia personal. Garanteix entre altres coses,
fa una definició del que considera salut sexual i reproductiva,
una definició àmplia i també contempla regular tots aquells
mètodes d’afavorir fecunditat i planificació de reproducció i és
un text que tot el temps parla de la dona, no parla de les
condicions que enrevolten la dona, no parla de la dona que té
una relació homosexual o heterosexual, no parla d’una dona tota
sola, no parla de si està casada, separada o ajuntada, parla de
dona. I acab de dir que parla, entre altres coses, de capacitat de
procreació, de mètodes de regular fecunditat, de tractaments,
etc.

Per tant, aquesta decisió del Partit Popular és una decisió
que només entra dins un àmbit restrictiu, ideològic, que no té un
fonament mèdic perquè l’únic que hi hauria d’haver és hi ha
indicació o no hi ha indicació.
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Nosaltres pensam que és una decisió que és inconstitucional,
ja tenim sentències a tribunals superiors de comunitats
autònomes on s’obliga a pagar tractaments de fertilització
negats per la sanitat pública, que s’han hagut de pagar a través
de sentències, en aquest cas a dones lesbianes, i que també la
comunitat europea prohibeix la discriminació per raó
d’orientació sexual.

És més, com que no hi ha una motivació lògica, científica,
mèdica, aquí també som davant una ruptura en l’equitat en
l’accés perquè, evidentment, qui tengui diners, qui tengui
doblers no tendrà cap problema per acudir a la sanitat privada,
perquè des d’un punt legal no hi ha cap problema.

Per tant, trobam que el sistema públic és restrictiu,
discriminatori per raó d’orientació sexual, entre altres coses, per
forma de família i si tu tens doblers, te’n pots anar a la privada,
no et posaran cap problema, estaran encantats d’atendre’t. Per
tant, és un document, una decisió que pren un acord on la
discriminació en l’accés realment existeix. 

Hem de constatar que hi ha comunitats autònomes que ja
han verbalitzat, com són Andalusia, Astúries, Canàries, País
Basc, que han dit que no aplicaran la norma sempre i quan
pugui suposar una exclusió, una discriminació per raó de sexe,
d’orientació sexual o de forma de família, perquè evidentment
-ja dic- amb la norma que ara és vigent a les Illes Balears i la
decisió presa en el Consell interterritorial fins que es posi en
pràctica, aquí hi ha exclusió o discriminació per raó de sexe,
d’orientació sexual o de forma de família. A la norma de les
Illes Balears està molt clar: família reconstituïda amb un fill
d’una unió prèvia no té dret a aquest accés. Per tant, som davant
unes normes que discriminen per orientació sexual, per raó
d’orientació o per forma de família. Per tant, dins un àmbit
privat no hi ha cap problema legal ni mèdic, l’únic problema és
el problema econòmic. Per tant, també s’introdueix un element
de ruptura d’equitat, de ruptura en l’accés a un element que és
dins la cartera bàsica comuna del Sistema Nacional de Salut.

Per tant, crec que és molt important recordar l’esperit de la
Llei 2/2010 que desenvolupa tots aquests conceptes de dignitat
de persona, intimitat i autonomia personal relacionades amb
salut sexual i reproductiva. I ho torn dir, parla de dona, no parla
de si és una dona casada, separada, ajuntada o si forma part
d’una parella del mateix sexe. 

Per tant, evidentment donarem suport a la Sra. Santiago en
aquesta proposició no de llei i crec que és un altre motiu més de
discriminació del Partit Popular. I vull recordar, perquè ho hem
tret aquí, que en aquell famós document del Partit Popular de
l’any 2010...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...on es plantejaven possibilitats de copagaments ja existia
aquest fet, el fet que o que s’exclogui o que paguin o fer-ho
molt més restrictiu.

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,
bones tardes a tots. El grup MÉS proposant d’aquesta
proposició no de llei ens diu que el Ministeri de Sanitat ha
modificat la cartera de serveis i prestacions sanitàries, que
concretament es modifica l’accés a la inseminació artificial
perquè s’estableix la definició d’infertilitat, i que això suposa
que queden excloses de la prestació les dones homosexuals i les
dones fadrines, i ens fan retrets, ens diuen que el Govern central
es mou per criteris polítics, criteris ideològics i fins i tot criteris
de caire religiós.

Nosaltres no podem compartir aquestes afirmacions, primer
perquè la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut està
definida pel Reial Decret 1030/2006, aprovat pel Govern
Zapatero, i en el seu apartat 5.3.8 de l’annex tercer, ens diu el
següent: reproducció humana assistida “cuando haya un
diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida
de acuerdo con los programas de cada servicio de salud,
inseminación artificial, fecundación in vitro e inyección
intracitoplasmática, de espermatozoides con gametos propios
o de donante y con transferencia de embriones, gametos...
perdó, transferencia intratubárica de gametos “.

Per tant, on és, senyores i senyors diputats, el canvi de
criteri? El reial decret de 2006 fet pel PSOE ho diu ben clar i
està en vigor a dia d’avui: la reproducció assistida està destinada
a totes aquelles persones que tenguin problemes d’infertilitat, no
es parla de l’orientació sexual de les persones i aquesta
normativa és la que està avui dia en vigor.

Per tant, crec que vostès han volgut aquí a crear una
polèmica artificial anunciant que hi ha hagut un canvi radical de
criteris per motius polítics o ideològics i que ara s’exclouen
colAlectius d’unes determinades prestacions que abans estaven
cobertes i això entenem que és absolutament fals.

És cert que el Consell Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud va abordar aquest tema el passat mes de juliol i és
parlà de desenvolupar el Decret 2006, quant a les edats màximes
que han de tenir les dones i els homes, perquè es considera que
a partir d’unes determinades edats existeixen poques
possibilitats d’èxit i també altres qüestions d’aplicació clínica.
Però, no hi ha hagut un canvi normatiu, ni un canvi de criteri per
part del Ministeri de Sanitat respecte del que es va establir fa ara
ja set anys.
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També és cert que la reproducció assistida al nostre país
sempre ha estat una prestació desigual i polèmica, les
llarguíssimes llistes d’espera, les diferències en temps d’atenció
i de criteris d’accés entre les diferents administracions
autonòmiques han estat una constant durant anys i han abocat a
parelles de dones a recórrer a la sanitat privada. Un exemple
molt clar el treure recorrent a un arxiu de premsa del mes d’abril
del 2011, d’El País, que diu: “tres comunidades se niegan a
pagar la fecundación a lesbianas. Sanidad, -Sanitat d’aquell
moment, que era Leire Pajín-, apoya el veto y niega que haya
discriminacion por la orientación sexual. Las comunidades de
Cataluña, Murcia y Asturias no incluyen entre los servicios
financiados públicamente un tratamiento de reproducción
asistida a lesbianas, porque no cumplen el requisito de formar
parejas, en las que uno de los miembros se supone que el varón
sea estéril. Así lo establece el real decreto que fija la cartera
mínima de prestaciones del Sistema Nacional de Salud de
2006. Ello aboca a las lesbianas y a las solteras a los centros
privados”. La polèmica va saltar sobretot a Astúries, en aquell
moment governada pel Partit Socialista, on, davant unes
denúncies que hi va haver, el conseller de Salut, Sr. Quirós deia:
“no son estériles y por lo tanto, no se puede optar al
tratamiento”, finançat, s’entén, per la Seguretat Social.

Continua el retall de premsa i diu: “No se puede decir que
haya una linea política en esta postura, comunidades
gobernadas por el PP, como Valencia, -seguim en el 2011-,
permiten que mujeres solas o lesbianas con pareja reciban esta
atención a cargo de la sanidad pública. Mientras que otras
donde el ejecutivo es del PSOE, por ejemplo Asturias, no lo
hacen. La ministra de Sanidad, Leire Pajín, insistó ayer en que
la Ley de reproducción humana asistida no discrimina a
ningún tipo de mujer, pero no establece si el tratamiento debe
financiarse o no. Una portavoz del ministerio va más allá, -i
diu- el Sistema Nacional de salud está para solucionar
problemas de salud, no para garantizar el derecho de ser
madre, que es algo mucho más amplio”. Declaracions aquestes
d’una representant del Ministeri de Sanitat l’any 2011, a càrrec
del Govern d’Espanya d’aleshores, del Govern del Partit
Socialista Obrer Espanyol del Sr. Zapatero.

Declaracions que avui podem entendre, compartir també des
del nostre grup i tot l’exposat ens deriva a un seguit de
conclusions que desmunten l’argumentació que ens ha fet la
diputada proposant i també les que hem escoltat de l’altre
portaveu. Primer, no hi ha hagut un canvi de normativa, ni de
criteri respecte del finançament de la reproducció assistida pel
Sistema Nacional de Salut, regulat en el Reial Decret
1030/2006. Segon, aquest reial decret de 2006 limita la
prestació a: “cuando haya un diagnóstico de esteliridad, o una
indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas
de cada servicio de salud”. Tercer, que en l’aplicació d’aquest
reial decret sí que hi ha hagut una disparitat de criteris entre les
diferents comunitats autònomes, però l’experiència ens
demostra clarament que no hi ha un partit polític que financiï la
fecundació assistida i un altre que no ho faci, tenim exemples
clars, ho hem dit, Astúries 2011, Partit Socialista, no es
finançava. València, 2011, Partit Popular, sí es  finançava. Per
tant, no hi ha hagut cap ruptura d’equitat perquè aquesta
prestació no era present a la cartera de serveis, regulada des del
2006 per aquest reial decret esmentat.

Cada comunitat ha aplicat la línia política que ha estimat
més oportuna, basant-se segurament més en criteris econòmics
que en qualsevol inspiració ideològica o política. I ara
precisament la conjuntura econòmica complica més que mai a
les comunitats autònomes poder ampliar les seves prestacions
sanitàries i el Sistema Nacional de Salut, senyores i senyors
diputats, és hora que ho entenguem tots, no ho pot pagar tot a
tothom. I vull recordar un dia més a tots aquells que s’esforcen
en oblidar-ho, que el Sistema Nacional de Salut es troba en
aquests moments subjecte a retallades, a retallades que s’han
hagut de fer perquè s’havia trobat un forat de més de 16.000
milions d’euros, que feia perillar la sostenibilitat del sistema, un
sistema absolutament en fallida i que s’ha hagut de fer front a
aquest forat, si no volíem començar a tancar hospitals en el
nostre país perquè els proveïdors deixaven de proveir allò que
es necessitava per mantenir-los en funcionament.

Per això no pensam que aquest sigui precisament el moment
oportú per ampliar la cartera de serveis amb prestacions que mai
no hem tengut, ja sabem que a Balears sí hi ha hagut un període
determinat que hi han estat, però també sabem quin ha estat el
resultat nefast d’una gestió econòmica que ha malbaratat els
recursos de tots. El nivell de recursos del nostre país no ens
arriba per pagar-ho tot per a tothom, és el moment de prioritzar,
crec que és una qüestió de sentit comú i jo, com a diputada
d’Eivissa, doncs, mirin, els puc dir que, per exemple, preferesc
que el Govern de les Illes Balears prioritzi en aquest moment la
radioteràpia a l’illa d’Eivissa i Formentera i també a Menorca,
que no pagar aquesta prestació que des del 2006 no està
incorporada a la cartera de serveis del Sistema Nacional de
Salut. Per tant, no votarem a favor dels punts d’aquesta
proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Palau. Tiene la palabra la Sra. Santiago
por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies al Grup Socialista i al Sr. Thomàs pel seu suport.
Efectivament, tenim un Govern de les Illes Balears que és un
alumne privilegiat en tots els temes que decideix el Govern
central, sempre s’avancen, el TIL n’és una demostració, és a la
Llei Wert i s’han avançat amb el TIL; la targeta sanitària ja
excloïa les persones immigrants irregulars abans d’elaborar-se
el reial decret. Efectivament, com deia el Sr. Thomàs, el mes de
juliol es pren aquesta decisió en el ple del Consell interterritorial
i aquí ja s’aplicava el mes d’abril. Són uns alumnes avantatges
i sempre s’avancen a les propostes que fa el partit, abans que les
decideixi el Govern o que intueixi o dirigeixi el Govern a les
comunitats autònomes, ells ja les apliquen.
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Quan jo he fet la definició que, efectivament, no modifica la
cartera de serveis, és un document intern que envia el ministeri
a les comunitats autònomes i defineix què és la infertilitat, que
és a la cartera de 2006, i diu: la infertilitat a partir d’ara serà
valorada d’aquesta manera, no es modifica la cartera. El
Ministeri de Sanitat envia a les comunitats com han d’entendre
la infertilitat, a través d’un document intern que tenen totes les
comunitats autònomes. Jo no he volgut dir allò de “natural”,
perquè efectivament la sexualitat homosexual és natural, és
inherent a la raça humana des que n’hi ha coneixement i que ens
definim com a raça, que vivim com a raça. Per tant, no he
volgut introduir el tema de “natural”.

El criteri d’infertilitat no ho ha de delimitar un polític, ho ha
de delimitar un metge, el metge ha de decidir si una dona ha
d’anar a una inseminació artificial o no hi ha d’anar, no en
relació a la seva pràctica sexual. Si vostè considera que no hem
de gastar doblers en determinades pràctiques sanitàries, doncs
que aquest sigui el criteri, que es faci un bon diagnòstic de si la
inseminació artificial serà bona per al colAlectiu de dones i les
que tenguin poc risc o tenguin un alt risc de no quedar-se
embarassades, doncs que no es practiqui, però no per ser
homosexual. És que vostè va una exclusió política, a les dones
homosexuals no els facilitarem la inseminació artificial. No és
una exclusió sanitària, no és una exclusió de dir no hem
d’invertir en aquesta dona perquè serà molt difícil que quedi
embarassada, fan una exclusió política.

I fins ara, fins el 2012, fins l’abril del 2013 en aquesta
comunitat autònoma i a altres comunitats autònomes, i a mi no
m’expliqui si la d’Astúries o la de Madrid o la de València, en
aquesta, i la proposta és d’aquesta, es podia, una dona
homosexual podia anar i podia demanar inseminació artificial,
i ara no ho pot fer perquè no és considerada infèrtil, segons la
definició que ha enviat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment Sra. Santiago, pregaria una mica de silenci
perquè se sent molt de renou. Parlau més fluixet.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Però el tema de l’homosexualitat per al
Partit Popular és un tema que no aconsegueix normalitzar. La
setmana passada vàrem veure, vàrem haver de sentir que no
podien rebutjar la persecució de Rússia, perquè Rússia és un
país amic; jo, quan un amic meu fa una cosa mal feta, per molt
amic que sigui, li procur dir que no ho torni fer. No varen poder
rebutjar declaracions d’un ministre que considerava que els
matrimonis homosexuals no eren naturals, perquè no rebutgen
totes les declaracions de ministres i totes les declaracions de
polítics. Hi ha polítics del PP que s’han negat a poder establir
bodes entre parelles homosexuals, han duit el matrimoni de les
parelles homosexuals al Tribunal Constitucional. Vostès
contínuament amb el tema de l’homosexualitat vostès tenen un
problema i s’haurien d’adaptar realment al segle XXI. 

I no és una qüestió de doblers Sra. Palau, és una qüestió de
dignitat, és una qüestió de no excloure les persones per la seva
pràctica sexual. Només podem excloure les persones perquè
tenguin dificultats reals de què aquesta inseminació artificial
sigui productiva, sigui positiva, no hem de demanar si està

casada, si està separada o amb qui està, o amb qui se’n va a
dormir. És que ara els demanarem això, vostè quina pràctica
sexual realitza? Són conscients de què demanen això? Que això
és propi d’estats totalitaris, excloure colAlectius políticament? 

I que és cert el que deia el Sr. Thomàs, que també ataca
l’equitat, però a mi em sembla més greu que ataqui la igualtat,
l’equitat en el sentit de què una dona ho pugui pagar,
efectivament, anirà a la via privada i ho podrà pagar i podrà ser
mare. La dona que no ho pugui pagar, perquè el Govern del
Partit Popular considera que les dones homosexuals no tenen
dret a ser mares, doncs no podran ser mares. I després ens duen
al Parlament una Llei d’embarassos i volen modificar la Llei
d’avortament, dones que no volen quedar embarassades, si hi
queden i volen avortar, a aquestes les posen entrebancs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Les dones que volen quedar-se embarassades i no poden
naturalment, també les posen entrebancs.

I miri, jo som una diputada per Mallorca i estic absolutament
d’acord amb la radioteràpia i primer, abans de pagar Marivent,
pagaria la radioteràpia d’Eivissa, i som de Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9179/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a la creació i
regulació dels comitès d'ètica assistencial de centres
sanitaris.

Passam idò a la següent proposició de l’ordre del dia RGE
núm. 9179/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
creació i regulació dels comitès d’ètica assistencial de centres
sanitaris. Per defensar la proposició té la paraula el Sr. Thomàs,
per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per defensar aquesta proposició no
de llei, el primer que hem de fer és un determinat context
legislatiu, aquí tenim, per una banda, el nostre Estatut
d’Autonomia, que té un article que bàsicament parla de salut,
que és el 25, en què el primer ens puntualitza que la comunitat
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autònoma ha de garantir el dret a la prevenció i a la protecció de
la salut, mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter
universal. El punt dos, ens informa de què les persones en
relació amb els serveis sanitaris, tenen dret a rebre informació
dels serveis als quals poden accedir, dels requisits per utilitzar-
los, dels tractaments i els seus riscs, a donar consentiment per
a qualsevol intervenció, a accedir a la història clínica pròpia,
tenir confidencialitat de les dades que fan referència a la seva
salut. En el punt tercer, ens parla de què dret al coneixement i
a l’exigència de compliment d’un termini màxim per al qual els
sigui aplicat un tractament, a ser informada dels drets que
l’assisteixen i a no patir cap tipus de tractament o pràctica que
pugui ser degradant per a la persona. I el punt quart, expressa
d’una manera clara el dret de totes les persones a tenir un
tractament de dolor adequat, a cures palAliatives i a fer les seves
declaracions vitals anticipades. Evidentment, també hi ha
articles on es marquen les competències de la comunitat
autònoma en temes d’organització, funcionament i control de
centres i serveis de salut, la planificació de recursos sanitaris, la
coordinació entre la pública i la privada, la promoció de la salut,
etcètera.

Tenim un altre àmbit normatiu a la nostra comunitat
autònoma, que és la Llei 5/2003, de salut de les Illes Balears, on
també es reconeix el dret a l’autonomia del pacient i li dedica
tot un títol, el títol I, als drets i deures dels ciutadans a l’àmbit
sanitari. Entre d’altres, es diu que s’ha de regular el dret a la
informació assistencial, consentiment informat, dret a la
documentació clínica, a manifestar voluntats anticipades,
etcètera. Aquest darrer concepte, de voluntats anticipades, va ser
desenvolupat amb la Llei 1/2006, de voluntats anticipades. La
Llei de salut ens parla també de bona pràctica clínica, de
confidencialitat de dades clíniques o de millora continuada de
la qualitat assistencial.

I arribam, prèviament a parlar del tema concret, a dues altres
normes, una d’àmbit autonòmic, que és el Decret 27/2011, el
qual crea el Comitè d’Ètica de la Investigació a les Illes Balears.
I va néixer amb un únic objectiu i era garantir als ciutadans que
participin en processos d’investigació, a un marc comú de
respecte als principis de seguretat, fiabilitat i confidencialitat,
independentment dels centres en els quals es duguin a terme
aquestes recerques. Per tant, fer un marc que facilita
homogeneïtat de les seves avaluacions i unificació de criteris
mitjançant preses de decisions. I per una banda i com a darrera
norma, la Llei 41/2002, bàsica i reguladora de l’autonomia del
pacient, de drets i obligacions en matèria d’informació i
documentació clínica.

Tota aquesta contextualització està feta perquè tots sabem
que en els darrers anys hi ha hagut grans avanços científics i
tecnològics, derivats de la recerca biomèdica, que es van
aplicant a l’àmbit sanitari. I també paralAlelament hi ha canvis
profunds a nivell social que s’operen dins la societat. I aquesta
societat d’avui en dia és molt més plural, diversa, amb idees,
creences i actituds, i tot això fa que dins el món de l’assistència
sanitària puguin aparèixer conflictes ètics, tant dins un àmbit
d’atenció sanitària, com dins un àmbit de recerca biomèdica, o
de ciències de salut. Freqüentment es viuen situacions que són
complexes, per exemple, amb la capacitat de decidir damunt la
vida pròpia o l’aplicació o no de determinats tractaments. Això
tothom sap que ha produït un àmbit de debat social ampli. Per
tant, ens trobam amb un conjunt de circumstàncies molt

diverses, que demanden no només un marc jurídic que pugui ser
adequat, sinó també l’existència d’organismes colAlegiats que
permetin una anàlisi acurada, en casos de conflicte i que puguin
assessorar d’una manera qualificada sobre aspectes ètics de
l’assistència sanitària.

Moltes comunitats autònomes ja han formalitzat aquesta
necessitat de creació, de regulació i de facilitar que els centres
sanitaris, les instruccions sanitàries, puguin tenir un comitè
d’ètica assistencial, la majoria en constitueixen un d’àmbit
autonòmic i després, evidentment, cada hospital pot crear el seu
o atenció primària amb funcions d’assessorament en tots aquests
temes de decisions clíniques que plantegen conflictes ètics. 

Evidentment, aquests comitès són òrgans colAlegiats de
deliberació, de caràcter multidisciplinari que assessoren pacients
i a usuaris, professionals, equips directius de centres i
institucions sanitàries en dos aspectes bàsicament, tant en
prevenció com en solució de conflictes ètics que es generen dins
un procés d’atenció sanitària. Per tant, aquests comitès només
tenen un objectiu molt concret i és millorar d’una manera
continuada la qualitat en l’atenció sanitària. 

Evidentment, a les Illes Balears és un tipus d’organisme que
no existeix, ho torn a dir, he comentat que el Decret 27/2011,
pel qual es va crear el Comitè d’ètica en investigació a les Illes
Balears, que només és per a temes de recerca i que no abasta els
processos assistencials i les preses de decisió. 

Els comitès d’ètica assistencial tenen diverses funcions, jo
n’anomenaré alguna: fomentar el respecte, la dignitat i major
protecció del dret de les persones; analitzar i assessorar i emetre
informes no vinculants respecte de qüestions ètiques plantejades
en relació amb la pràctica clínica; emetre informes ètics derivats
del dret d’una persona a decidir; assessorar equips directius de
centres i institucions sanitàries per adoptar mesures que
fomentin els valors ètics dins ells mateixos; proposar protocols
i orientacions d’actuació; promoure i colAlaborar en formació en
bioètica; afavorir la millora de la qualitat assistencial, i
promoure la investigació en matèria d’ètica assistencial. N’he
anomenat algunes, però evidentment existeixen altres comitès
ètics assistencials que n’assumeixen unes altres.

Per tant, nosaltres, en base a tots aquests raonaments de
doctrina jurídica i de necessitats per resoldre i prevenir
problemes assistencials que plantegen problemes ètics,
presentam aquesta proposició no de llei que es concreta en dues
qüestions molt clares: que el Parlament insta el Govern a crear
aquests comitès d’ètica assistencial a l’àmbit del sistema sanitari
de les Illes Balears perquè, evidentment, si existeix un comitè
d’ètica assistencial d’àmbit Illes Balears també és per a utilitat
de la medicina privada. I el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern a regular -aquí s’ha posat en el termini d’un any que
és un termini normal per elaborar un decret- mitjançant un
decret, els comitès d’ètica assistencial en l’àmbit del sistema
sanitari de les Illes Balears.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Té la paraula la Sra. Santiago,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Quan l’anterior govern va aprovar la
Llei de serveis socials, que també va ser aprovada pel
Parlament, una de les incorporacions que duia aquesta llei de
serveis socials era la constitució d’un comitè d’ètica i aquest
comitè d’ètica es va constituir amb l’anterior govern, es va
reunir i no s’ha tornat a reunir. Aquest actual govern du dos
anys i mig en el Govern i no ha constituït el comitè d’ètica, no
s’ha reunit amb el comitè d’ètica de l’àmbit dels serveis socials.
Un comitè d’ètica on no hi havia cap membre que fos d’un
partit polític, tots eren professionals, eren representants
d’entitats i de la Universitat de les Illes Balears. 

Efectivament, coincidesc amb vostè, Sr. Thomàs, en tot el
que ha exposat, de vegades els professionals es troben molt tot
sols a l’hora de prendre decisions que afecten les persones,
sobretot a l’àmbit sanitari, a l’àmbit de serveis socials, on de
vegades a l’àmbit de serveis socials es treballa amb menors, es
treballa amb persones amb problemes de drogodependència,
amb problemes de salut mental, igual que en el sanitari, que de
vegades no tenen les seves capacitats de decisió garantides i els
professionals es troben molt tot sols.

I una cosa és aplicar la teva ètica, la teva moral i la teva ètica
i l’altra és tenir garanties que rere la decisió que prenguis hi pot
haver un suport reflexionat, i això és el que pretenen els comitès
d’ètica. Per tant, nosaltres ho vàrem establir a la Llei de serveis
socials i em sembla absolutament adequada la seva proposició
no de llei perquè els serveis sanitaris comptin amb aquest
comitè.

Com vostè ha dit, som a una societat cada vegada més
intercultural, cada vegada més intereligiosa on hi ha diverses
morals, on conviuen persones que opinen de forma molt diversa
i que a un moment determinat els professionals han de prendre
una decisió o han d’assessorar i han de colAlaborar a prendre una
decisió, i en això pots tenir de vegades dificultats, fins i tot et
pots ficar en problemes legals. Per tant, que hi hagi un comitè
d’ètica que, com vostè ha dit, no ha prendre la decisió, el que ha
de fer és facilitar aquesta decisió, ha d’acompanyar en el procés
de presa de decisió, ha d’assessorar aquesta decisió i ha de
supervisar no només les decisions individuals sinó també
colAlectives a través de com es fan determinades investigacions,
sobretot en els temes sanitaris.

Per tant, nosaltres pensam que aquest comitè és
absolutament necessari per al dia a dia de la realitat sanitària de
la nostra comunitat autònoma, per a processos de recerca i per
a processos d’investigació, que es respectin conceptes i
preceptes ètics que segurament tots els tenim establerts i altres
que sempre són dubtosos i altre que s’incorporen a mesura que
ens feim més rics culturalment i on hi ha més presència de
formes de vida diferents. Som a una comunitat autònoma on hi
ha una diversitat poblacional molt important, més d’un 25% de
persones són estrangeres, amb religions diferents, amb cultures
diferents, i quan dic estrangeres no em referesc només al
concepte d’immigració ,sinó a residents d’Europa. Quan

nosaltres venim, a més, d’una moral molt catòlica encara molt
arrelada, la qual no té perquè ser acceptada per la majoria de
persones de l’entorn de la nostra comunitat autònoma.

Per tant, nosaltres sense ànim d’utilitzar més el torn de
paraula, donarem suport a aquesta proposició no de llei perquè
pensam que és necessària, perquè pensam que té el marc legal
suficient per poder-la argumentar i poder-la justificar, perquè
pensam que la proposta de la qual vostè parla la temporalització
d’un any és suficient per poder-lo fer i si s’excedís tampoc no
seria un tema complicat i perquè pensam que és una proposta
absolutament adequada. També li donam suport perquè ha de
ser el Govern en aquest moment que conjuntament amb les
entitats, la Universitat i amb els professionals que treballen en
el món sanitari elaborin aquest decret. Aquesta proposició no de
llei no marca cap línia concreta, simplement marca que s’hagi
d’elaborar. Nosaltres confiam que si això s’aprova s’elabori
amb una àmplia participació de la Universitat de les Illes
Balears, del colAlectiu de treballadors i de professionals que fan
feina en el sector sanitari, professionals que fan feina en altres
sectors sanitaris que reculli, fins i tot, temes de caràcter més
ample. Per tant, la nostra proposta serà positiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Vallès. 

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. Sr. Thomàs, a l’exposició de motius de la
proposició no de llei se’n descriu amb detall el marc legal que
fomenta el comitè d’ètica assistencial i també se’l defineix com
a òrgan colAlegiat de deliberació de caràcter multidisciplinari per
a l’assessorament de pacients i persones usuàries, professionals
de la salut i equips directius dels centres i institucions sanitàries
en la prevenció o resolució de conflictes ètics que poguessin
generar-se en el procés de l’atenció sanitària. Podríem dir que
és un fòrum de suport constituït per grups de persones amb
diverses competències i experiències, que tenen la funció de
vigilar perquè les ciències i les tècniques biomèdiques continuïn
al servei del bé de les persones.

Tenim un paper important de mediació entre la decisió
mèdica particular, que es determina en el diàleg entre el metge
i el pacient, i la legislació estatal. A aquests comitès d’ètica
se’ls pot atribuir tres funcions: una funció de decisió davant
situacions on el legislador no ha previst cap reglamentació i que
no podrien resoldre exclusivament els metges; una funció
d’informació i de formació dirigida als metges, al personal
sanitari, als pacients i a les famílies dels malalts, i una funció de
consulta. Podríem dir que és un recurs que els pacients, els
familiars i els equips mèdics poden utilitzar quan hi ha dilemes
ètics que es presenten durant el tractament d’un pacient.
Aquests casos són analitzats des del punt clínic, ètic, espiritual
i legal. A Espanya però en aquests moments no existeix encara
cap disciplina legislativa en matèria de comitès ètics.
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Els problemes ètics que sorgeixen tant en la investigació
com en l’experimentació o en la praxis mèdica s’han
d’enquadrar per consegüent dintre dels principis generals i de
les normes que integren l’ordenació jurídica. Certament, cada
vegada més el context social, com bé dèieu, i cultural diversos
i heterogenis propicia l’aparició de situacions de conflicte i fa
més necessària l’existència d’aquests comitès.

Per tant, donaríem suport al primer punt, tot i que ja
existeixen en aquests moments comitès d’ètica assistencial en
alguns hospitals de Mallorca, em sembla que a Son Espases, a
Son Llàtzer i a Inca ja en tenen. És ver que no estan regulats,
però funcionen. Per això, pensam que ens sembla encertat que
la Conselleria de Salut fomenti la creació d’aquests comitès als
centres hospitalaris on encara no hi ha.

Pel que fa referència al segon punt, instar el Govern a
regular els comitès d’ètica assistencial a l’àmbit del sistema
sanitari de les Illes Balears, hi donaríem suport sempre i quan
ens acceptin una esmena, la de retirar el termini d’un any,
proposat per vostès. Ens sembla positiu que el Govern reguli
aquests comitès, però no ens pertoca fixar un determinat
termini, entre d’altres coses perquè el Grup Parlamentari del
Partit Socialista ha presentat una proposició de llei al Parlament,
que es diu drets i garanties de la dignitat de la persona en el
procés de la mort, i a la disposició final tercera parla dels
comitès d’ètica assistencial i diu: el Consell de Govern ha de
dictar el reglament regulador d’aquests comitès en el termini
màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei. Per
tant, essent conseqüents i prudents, quan aquesta llei que vostès
proposen i que es troba pendent de tramitació parlamentària,
entri en vigor després el Govern li donarà compliment. 

Per tant, facem les coses amb ordre i no passem l’arada
davant el bou. Estam d’acord amb el contingut de la seva
proposta, ens sembla que els comitès són útils, necessaris i
positius, per això, una altra vegada tornaríem a dir que donaríem
suport al segon punt, sempre i quan llevin el termini d’un any,
per pròpia coherència amb el que el Partit Socialista proposa a
la proposició de llei esmentada. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Don les gràcies a la Sra.
Santiago i al Partit Popular, crec que és un plaer, crec que és la
primera vegada que he d’estar agraït al posicionament del Partit
Popular, la qual cosa demostra que també tenim una mica de
seny alguna vegada i duim propostes en positiu. Evidentment,
l’important és el concepte el qual és que es creï, perquè, com bé
he intentat argumentar, tenim un marc jurídic que ens condueix
a què és necessari; que a l’any 2011 es va prendre una decisió,
que era crear el comitè d’ètica en investigació, i quedava l’altra
pota coixa.

Per tant, això lliga amb el nostre ordenament jurídic i lliga
amb una realitat que tenim avui en dia i és que la societat ha
canviat, tot és més complex i els ciutadans tenen uns drets
determinats. Per tant, es tracta de crear òrgans que són
d’assessorament, que són multidisciplinaris, que el seu objectiu
és atendre els professionals, els ciutadans i els òrgans directius
de les institucions.

Les funcions es poden modificar, però més o menys són les
que hi ha. El Ministeri de Sanitat té un comitè assessor de
bioètica, moltes comunitats autònomes ho tenen regulat i és
veritat que hi ha diversos hospitals de la nostra comunitat
autònoma que ho tenen com a estructures internes, però que
evidentment no tenen un suport jurídic que els empari i, per tant,
tenen una feblesa important.

A més, vull remarcar que l’important també és crear un
comitè d’ètica assistencial d’àmbit Illes Balears perquè el lògic
és que aquest comitè pugui assessorar institucions públiques o
privades perquè les situacions que necessiten una valoració
bioètica en un moment determinat, des del punt de vista
assistencial, succeeixen en un àmbit públic i en un àmbit privat.
I els drets, per exemple, del ciutadà són els mateixos, la
capacitat de decidir sobre un tractament, si me’l posen, si me’l
lleven, etcètera, el té exactament igual si és ingressat a un
hospital o és a un dispositiu assistencial públic o privat. Per tant,
a un determinat moment es pot demanar assessorament per a la
resolució d’un conflicte tant... vull recordar el cas d’una senyora
a Andalusia que era a una institució sanitària pública i va ser
traslladada a una privada, i va decidir el comitè ètic assistencial
d’Andalusia.

Per tant, no tenc cap problema per llevar el termini d’un any,
és un termini que és el que sol tardar un decret. Crec que és
important que vostès acceptin que això s’ha de regular, que el
normal és regular a través d’un decret, com es va fer l’any 2011,
i, per tant, jo no tenc cap problema per retirar “en el termini
d’un any”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Entenc que quedaria aprovada per
assentiment, amb l’esmena del Partit Popular. Idò, en
conseqüència queda aprovada la Proposició no de Llei RGE
núm. 9179/13.

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