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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Virtudes Marí substitueix Fernando Rubio.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Cristina Rita.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Lluís Maicas substitueix Vicenç Thomàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, idò, a l’ordre del dia d’avui, que
consisteix, en primer lloc, en tot un seguit de preguntes que farà
la Sra. Santiago, i per això assisteix el conseller de Salut, el Sr.
Martí Sansaloni Oliver, acompanyat del Sr. Miquel Tomàs
Gelabert, director general del Servei de Salut; del Sr. Jesús
González, secretari general del Servei de Salut; del Sr. Miquel
Costa, director de Recursos Humans i Relacions Laborals; del
Sr. César Vicente, director general de Gestió Econòmica i
Farmàcia; de la Sra. Francisca Gual, cap de gabinet; i de la Ana
María Sedeño, responsable de comunicació de la Conselleria de
Salut. Donam la benvinguda al conseller i a tot el seu equip.

I.1) Pregunta RGE núm. 2558/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a indicadors d'adherència.

I per formular la pregunta RGE núm. 2558/14, relativa a
indicadors d’adherència, té la paraula la Sra. Santiago, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Agraïm la presència del conseller i
també de part del seu equip per poder respondre aquestes
preguntes.

Com veurà, Sr. Conseller, quan..., un diputat té dues
opcions, sempre, en relació amb les preguntes: fer-les per escrit
o solAlicitar compareixença amb pregunta amb resposta oral a la
comissió, o en tot cas també té el plenari, quan optam perquè
sigui a través de preguntes que consideram que és el format més
adient. El que succeeix en aquest cas és que aquestes preguntes,
almanco la que ara tractam, la 2558, són del mes de març i no
està contestada. Nosaltres creim que és un tema d’importància
en aquests moments, com l’adherència sempre ho ha estat, però
jo pensava encara que amb el tema del copagament ho és molt
més, el tema de l’adherència; aquí posa productes sanitaris, però
entendrà que són bàsicament els tractaments farmacològics, les
medecines, bàsicament, i no han estat contestades.

Per tant m’agradaria saber, ajustant-nos a la pregunta, quins
indicadors d’adherència als productes sanitaris, específicament
el tractament farmacològic, s’estan analitzant des de la
Conselleria de Salut; si ens pot descriure els indicadors
utilitzats, els resultats, i, si és possible, una relació comparativa
dels anys 2011, 2012 i 2013.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores i senyors
diputats. En primer lloc m’agradaria emmarcar el concepte
d’adherència perquè tots tenguem clar de què parlam, ja que
l’Organització Mundial de la Salut parla d’adherència en tres
conceptes bàsics: un, el seguiment de la medicació; en segon
lloc, el seguiment de la dieta; i, en tercer lloc, la modificació
dels hàbits, que tots aquests van relacionats amb les
recomanacions dels professionals individualitzats a cada un dels
pacients que tenen davant. 

De fet hi ha un document elaborat de forma molt exhaustiva
per part del Servei de Salut, crec recordar que de l’any 2010, en
el qual es fa esment als mètodes directes i indirectes
d’adherència, i també li vull destacar que indicadors com a tals,
específics, el que em diuen els professionals que fan feina des
de farmàcia és que mai no s’havien desenvolupat. També li vull
dir que sí que des de la Direcció General de Farmàcia i des del
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Servei de Salut s’han intentat dur a terme campanyes com pugui
ser l’ús responsable d’antibiòtics durant els anys 2009 i 2010;
la importància del compliment d’una manera o l’altra s’ha fet
arribar també als pacients; vàrem fer també un grapat de
xerrades als municipis, on la cronicitat era un dels temes que
ens demanaven i de què es varen donar explicacions durant
l’exercici passat, i ho volem reprendre també per a enguany; i
el que sí li vull dir és que vàrem incorporar la darrera versió de
recepta electrònica del mes de gener, en concret dia 11 de gener
de l’any 2014, un sistema en el qual la recepta electrònica, tant
per al metge com per a l’infermera com per al farmacèutic,
individualment pot fer el seguiment de cada un d’aquests
pacients quant a si treu o no treu aquesta medicació, i es pot fer
el seguiment, com dic, per part del metge de capçalera, i el
farmacèutic de l’oficina de farmàcia sap quant de temps fa que
no ha tret aquesta medicació. Això es va posar, com dic,
específicament a començament d’any, amb la darrera versió.
Vostè sap que això es planifica sempre una sèrie de mesos
abans, o sigui que vàrem fer feina durant l’any 2013, perquè
també és vera que havíem fet un estudi comparatiu amb l’únic
grup control que hi havia, el grup control que era el de persones
que pagaven el 40% i que eren actius; vàrem veure quina
quantitat de fàrmacs treien abans d’implantar el copagament i
després aquest grup control va continuar traient el mateix
nombre de medicaments quant a les estimacions que s’havien
fet. 

Però a més no només ens hem centrat en aquesta nova versió
de la recepta electrònica, sinó que també durant aquest any 2014
s’ha fer una sèrie d’activitats relacionades amb l’ús racional del
medicament dirigides a pacients crònics amb la finalitat de
detectar pacients que no compleixin adequadament els
tractaments prescrits, i volem acabar amb una jornada dirigida
als professionals sanitaris amb la presentació de resultats del
programa sobre adherència de compliment. Per això es compta
amb la Fundació de Ciències Farmacèutiques, que ha
desenvolupat aquestes activitats tant, també, de xerrades, a més
d’aquelles que feia la conselleria, com d’una anàlisi exhaustiva.

Per tant són dos els eixos principals: per una part, allò de la
nova versió de recepta electrònica que individualment els
metges, infermers i farmacèutics poden comprovar; i després
també aquesta actuació amb la Fundació de Ciències
Farmacèutiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, conseller. Precisament nosaltres a vegades feim
aquestes preguntes per escrit perquè volem informació per
després no només fer un control de govern sinó també fer
propostes, i aquesta era una de les que ens temíem; vull dir que
vostè diu que no tenim en el sistema nostre d’atenció..., en el
sistema públic de la comunitat autònoma cap -diguem- plànol
d’indicadors o treballs constants en relació amb l’adherència en
aquest cas als productes farmacològics. Dels tres vessants que
vostè m’ha assenyalat i que assenyala l’OMS, jo em referia
bàsicament al de medicació, perquè nosaltres pensam que és
cabdal i tenim la hipòtesi que hi ha una menor adherència a la

medicació des del copagament, des del copagament sobretot
dels pensionistes.

Nosaltres també som coneixedors de diversos estudis que
vostès també deuen tenir: el de l’OMS de l’any 2004, el que es
va fer a Estats Units l’any 2012, etc., etc., i tots coincideixen
que a menos copago, más adherencia; a menos copago, más
adherencia. Això són investigacions que s’han fet a Estats
Unitat, que és un model sanitari diferent, però totes les
indicacions de l’informe de 2004 de l’OMS també estan
referides a aquesta importància de facilitar la medicació, i per
tant mantenim la hipòtesi, i per això vostè avui no ens pot donar
cap tipus d’informació respecte d’això, que l’adherència està
baixant a la nostra comunitat autònoma.

Per tant ens sorprèn a vegades que quan nosaltres, des de
l’oposició, li deim que hi ha un estudi de caràcter sociològic, no
de caràcter d’indicadors sanitaris, que el 5% de la població
major de 65 anys, pensionista, des que hi ha el copagament no
retira els medicaments o no assumeix els medicaments que li
corresponen a través del seu metge, vostè ens diu que no amb
molta rotunditat. M’agradaria saber en què es basa vostè, perquè
aquests estudis és vera que no s’han fet a Mallorca, no s’han fet,
però es poden extrapolar els resultats, com es fan molts (...)
sociològics, molts d’estudis sociològics. 

Per tant no sé si vostè em pot contestar si ja ha explotat
aquesta recepta electrònica, si ja té els primers indicadors, si hi
ha voluntat per part de la conselleria d’intentar fer algun tipus
de plànol d’indicadors, encara que sigui molt difícil, en som
conscients, o a través de preguntes dirigides directament als
professionals, a través de mostrejos de la població major de 65
anys pensionista, etc., etc.; altres tipus d’estudis per veure
aquest tipus d’adherència, perquè si no ja li dic que nosaltres
farem una proposició no de llei per fer-li una proposta
d’aquestes característiques perquè sigui aprovada en el
Parlament, perquè també diu l’OMS -i vostè hi estarà d’acord,
supòs, perquè són estudis que es mantenen amb els anys en
vigència- que l’adherència terapèutica és un modificador
important de l’efectivitat del sistema de salut, l’adherència com
un dels indicadors més bons de qualsevol sistema de salut; o que
millorar l’adherència terapèutica sigui la millor inversió per
abordar efectivament els processos crònics. Si no sabem quin
nivell d’adherència tenen els nostres ciutadans en relació amb
els medicaments no podem avançar.

Jo pens que no tenim per què cercar ara culpables ni
responsables; crec que tenim una fractura a la sanitat pública en
aquest sentit, i crec que ha de ser responsabilitat en aquest cas
de la conselleria i la part que ens correspongui a nosaltres fer
propostes per millorar aquesta situació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de contrarèplica el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Santiago. El que he
intentat ha estat esbrinar els tres conceptes i centrar-me en
aquella recepta electrònica, que és el més específic quant al
sistema de control sobre els medicaments dispensats respecte
dels prescrits. M’he estès un poquet més també en els altres dos
perquè en el document, com dic, que va dictar de
recomanacions per a l’atenció als pacients polimedicats referent
als mètodes per detectar l’adherència, està clar que mètodes
directes són molt precisos però no s’utilitzen pràcticament, a no
ser que sigui per a medicaments d’un estret marge terapèutic,
però després hi ha tests específics com puguin ser el de
Morisky-Green, o d’altres com el de Batalla, i després, en lloc
d’optar per un sistema integrat, global, en recepta electrònica,
en què poguéssim explotar dades generals, el que hem fet ha
estat individualitzar en cada un dels pacients, i aquest és el
pegat que es va posar a la recepta electrònica.

També és vera que dins les estratègies que es refereixen a
aquest mateix document del Servei de Salut, com dic, d’anys
enrere, les estratègies integren no només l’aspecte a què vostè
feia referència, com pugui ser el nombre de fàrmacs que treguin
respecte dels prescrits; fa referència a intervencions educatives,
a estratègies conductuals, fa referència a les tècniques de suport
social i familiar, a les tècniques de simplificació de tractament
i a intervencions adreçades als professionals de salut, concretes,
per tal d’encaminar aquesta atenció individualitzada. Per tant li
puc dir que s’ha intentat donar la passa mitjançant aquest
sistema de recepta electrònica, que faciliti als professionals
saber quin grau de compliment té cada un dels pacients que té
davant, en cas que hi vulgui entrar, i el ventall és més ample. 

Acceptam, també, que es puguin fer propostes des dels grups
de l’oposició per tal de millorar; fins i tot si necessitau
quantificacions econòmiques del que això suposa quant al cost
d’implantar-ho, també us ho podem facilitar des d’un punt de
vista que tenguem clar exactament cap a on anam, què ens costa
i, en tot cas, si hem de deixar de fer qualque cosa per introduir
aquest tema, i m’agradaria que es fes també la balança d’on ens
hem de deixar de gastar aquests doblers quant a gestió
pressupostària, però el que sí vull deixar clar és que durant
aquest any 2014 tenim ja l’eina posada en el sistema de recepta
electrònica i que a més, mitjançant l’actuació de la Fundació de
Ciències Farmacèutiques, també hem incrementat l’actuació en
el concepte d’adherència. Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 5023/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a titulació d'especialistes en medicina
familiar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 5023/14, relativa a titulació
d’especialistes en medicina familiar. Té la paraula la Sra.
Santiago per formular la pregunta, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Les preguntes que vénen a continuació,
que són un total, crec, de quatre, estan relacionades amb
l’Hospital d’Inca, concretament els mesos de març, abril i maig,
en què hi va haver un problema en el servei d’urgències de
pediatria; ens vàrem informar per la premsa que el servei de
pediatres havia posat una denúncia, una denúncia en què
reconeixien que la situació del servei de pediatria feia molts
d’anys que estava en una situació molt millorable, però havien
posat la denúncia en aquell moment perquè consideraven que ja
no hi havia cap tipus d’esperança que milloràs. Hi va haver un
canvi de responsables, acte seguit hi va haver baixes i renúncies
dels metges pediatres per fer guàrdies en aquest servei de
pediatria, i ens vàrem trobar en una situació que pràcticament no
hi havia cap tipus de..., en una situació de dificultat per part del
gerent per poder donar un servei de qualitat, fins al punt que
davant la mancança de pediatres es va anulAlar tota una sèrie de
visites programades des de feia temps.

Per tant aquestes preguntes estan relacionades amb aquella
situació, amb aquella temporalitat, i la primera pregunta era si
habilita la titulació d’especialista en medicina familiar per
realitzar guàrdies en altres especialitats. Si la contestació és
afirmativa, en quines especialitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. El títol de
facultatiu especialista és un dels requisits per poder accedir a un
nomenament que permeti desenvolupar serveis com a tal
especialitat en el Servei de Salut de les Illes Balears, tal com
preveu l’article 30 de la Llei 55/2003, d’estatut marc del
personal estatutari dels serveis de salut. 

Ara bé, existeix suficient doctrina judicial que reconeix la
possibilitat de contractar metges generals quan hi ha una manca
d’una determinada especialitat, cosa que s’ha fet i que es fa en
casos puntuals, per exemple la sentència de la Sala Social del
Tribunal Suprem, la Sentència 10189/1998 en un recurs de
cassació per unificació de doctrina en un cas de substitució de
personal estatutari no especialista per un especialista, en què es
reconeix aquesta possibilitat; li llegiré, si vol, el text específic
d’aquesta sentència. També ho diu la sentència de la Sala Social
del Tribunal Suprem 9490/1995, que no només per
circumstàncies extraordinàries es pot justificar la contractació
d’un no especialista per a un lloc de feina que requereix una
determinada especialitat, com seria la mancança absoluta de
personal en aquesta especialitat, i que permet cobrir
transitòriament la plaça abans de deixar sense assistència
sanitària una comarca o una regió. Així entenem que en casos
puntuals i sempre motivats per urgència, la manca de
determinades especialitats i la necessitat de cobrir el servei,
permeten contractació per realitzar guàrdies d’una determinada
especialitat o per realitzar funcions, que a pesar de tenir
l’especialitat de metge de família i comunitari mitjançant aquest
contracte de guàrdies desenvolupen unes tasques, però gairebé
sempre supervisats pel cap de servei o el responsable.
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Per tant hi ha jurisprudència que així ho diu quant a casos
puntuals i urgents per cobrir aquesta assistència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller. De les seves paraules
puc entendre que a la nostra comunitat autònoma se
substitueixen o es posen guàrdies..., en situació..., vaja, guàrdies
que sempre són guàrdies, que no és una situació normalitzada,
per metges de família, no? Per si (...) una especialitat
determinada es pot agafar un metge de família i comunitari per
fer una substitució de guàrdia d’una especialitat.

La meva pregunta a continuació seria, si això ho fan en
pediatria -sabem que sí-, si es fa amb altres especialitats; es fa
en ginecologia, per exemple?, es fa en anestèsia?, es fa en
internista?, o només es fa en pediatria? Vull dir si ens pot contar
en el Parlament quin tipus de guàrdies substitueix per manca
d’especialistes, segons vostè, un metge de família comunitari,
o si només succeeix en pediatria, o si succeeix en altres
especialitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

En aquest cas que ens ocupa, com molt bé emmarcava la
Sra. Diputada en els mesos de març, abril i maig, fent referència
a l’Hospital comarcal d’Inca, el servei d’anestèsia estava cobert
per anestesistes, el servei de..., a nivell general, el servei de
ginecologia estava cobert per ginecòlegs, i hi va haver una
contractació que tenc referenciada per reforçar les urgències
mitjançant les guàrdies, que era una persona que ja havia prestat
també aquestes funcions. Li puc donar com a data d’inici de
contracte primer dia 12 de març de l’any 2007, amb fi de
contracte 19 de gener de l’any 2001, en què desenvolupava
aquestes mateixes tasques dins el servei d’urgències amb
tasques de pediatria. Qui realment ho ha manifestat després va
ser el mateix cap de servei, que sí que li va donar cobertura des
del 2007 fins al 2011, i després es queixava quan va deixar de
ser cap de servei d’aquesta situació, però era una persona que ja
havia desenvolupat molts d’anys de feina dins el servei de
pediatria, com dic.

El primer contracte que tenim identificat és del 12 del 3 del
2007 fins al 19 de l’1 del 2011, després tenia altres contractes
d’un mes, dos mesos, tres mesos de forma gradual, com a
eventual de metge d’urgències hospitalàries i sempre supervisat
dins l’àmbit de pediatria que hi desenvolupava tasques. Però,
com dic, la professional era la mateixa, tenia cursos de formació
dins l’especialitat de pediatria, però la seva especialitat és de
medicina familiar i comunitària. El que li vull deixar clar, Sra.
Santiago, és que no va ser una situació que haguéssim de crear
de bell nou, sinó que ja venia d’enrera.

Pediatria és una de les especialitats que té més necessitat
d’incrementar el nombre de professionals per donar aquesta
assistència. Ja hem parlat en altres ocasions, en el Parlament,
que Menorca no tenia pediatria de guàrdia i que ha estat aquesta
legislatura quan hem posat el pediatre de guàrdia de porta. Per
tant, intentam caminar cap a millorar aquesta cobertura
pediàtrica i donam les solucions en casos de necessitat i
d’urgència, en base a aquelles persones que, no tenint
l’especialitat, sí que tenen una formació específica que pugui
desenvolupar, baix la supervisió del cap de servei, aquesta tasca.

I.3) Pregunta RGE núm. 5024/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a titulació d'especialistes en medicina
familiar (II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 5024/14, relativa a titulació
d’especialistes en medicina familiar. Té la paraula la Sra.
Santiago per formular la pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Consider que aquesta pregunta està
contestada, però vostè em dirà que..., la pregunta és: habilita la
titulació d’especialista en medicina familiar per realitzar
guàrdies a pediatria? Vostè em dirà que, excepcionalment, sí.
M’ha contestat que excepcionalment sí, m’ha posat un cas
pràctic, m’ha dit que a Inca s’havia donat el cas, som
coneixedors d’això a través d’una altra pregunta, tenim el nom
de la professional que ho va substituir, a part del seu currículum.

Però m’agradaria que contestàs el que no m’ha contestat a
la segona rèplica: si això és habitual en altres especialitats de la
nostra comunitat autònoma. Normalment, quan no hi ha
ginecòlegs s’utilitza un ginecòleg? S’utilitza un metge de
família per fer una substitució de ginecologia? O d’anestèsia?
O d’internista? O només succeeix a pediatria? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per donar resposta Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Com dic, habitual no ho és, són
casos excepcionals. M’he referenciat a aquest cas perquè és el
que havíem marcat també dins la pregunta. La doctrina a més és
genèrica,...
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(Se sent la Sra. Santiago i Rodríguez de fons que diu: “per
això li deman)

... diu quan falten metges de l’especialitat, el que intentam
és cobrir, sempre que sigui possible i ofertant les places per a
aquella especialitat per ser cobertes. Però quan no es pugui
cobrir una determinada plaça, el que sí fem és que prioritzar que
es pugui donar aquesta assistència amb la supervisió adient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

I.4) Pregunta RGE núm. 5025/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a titulació d'especialistes en medicina
familiar (III).

 Molt bé, doncs passam a la següent pregunta, la RGE núm.
5025/14, relativa a titulació d’especialistes en medicina
familiar. Té la paraula la Sra. Santiago per formular la pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. La pregunta queda formulada tal com
està escrita, o tal com està presentada: pot un especialista en
medicina familiar atendre recents nats de risc a l’àrea de parts
i neonatologia i això s’entén sense la supervisió de cap pediatre?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Si l’ha atès, sempre ha de ser baix la supervisió o la direcció
del responsable del servei, com pugui ser si és en el cas de
pediatria, del cap de servei de pediatria, o qui té les funcions
delegades en cap de servei de pediatria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica de la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, conseller, i gràcies Presidenta també. Pot donar
garanties a aquest Parlament de què la Sra. Expósito, quan va
ser contractada com a metge de família, per atendre guàrdies i
per atendre urgències de l’Hospital d’Inca en el servei de
pediatria, no va atendre ella tota sola cap nat de risc a l’àrea de
parts i neonatologia? Pot donar garanties a aquest Parlament?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula en torn de contrarèplica el conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta tan directa i que,
a més, surt de l’àmbit de les preguntes formulades amb
concreció en aquest ordre del dia, desconec totes i cada una de
les actuacions que pogués fer aquesta senyora quan tenia un
contracte de metge d’urgències, reforçant el servei d’urgències
fent guàrdies. 

Per tant, jo li puc dir quina és la normativa, la normativa diu
que, d’una manera extraordinària, quan falten especialistes, es
pot contractar qualcú que tengui la formació adient de metge
especialista en família comunitària, i que si desenvolupen
actuacions específiques de qualque servei, ha de ser baix la
supervisió del cap de servei corresponent. Però no tenc un detall
de tots els dies que va estar de guàrdia des del 12 del 3 de l’any
2007 amb contractes diferents, fins al 2011, després del 7 de
l’11 del 2012 al 6 de gener del 2013, del 7 de gener del 2013
fins a març del 2013, i després fins el mes de maig, havent-hi un
buit que després es torna contractar del 5 de juny fins al 31
d’agost i del 5 de maig fins el mes de desembre de l’any 2014...,
-aquest està malament perquè no correspon a la Sra. Expósito.
No sé tots els detalls de totes les actuacions hospitalàries que va
fer allà dins, però sempre han de ser baix la supervisió que li he
dit prèviament.

I.5) Pregunta RGE núm. 5026/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a titulació d'especialistes en medicina
familiar (IV).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 5026/14, relativa a titulació
d’especialistes en medicina familiar. Té la paraula la Sra.
Santiago per formular la pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Sr. Conseller, pot un especialista en medicina
familiar atendre pacients pediàtrics ingressats a la planta
maternoinfantil, pot donar altes hospitalàries o pot realitzar
informes de diagnòstic?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí. El que puc dir és que si un supervisor o un cap de servei
li dóna unes tasques o unes funcions específiques, sempre baix
la responsabilitat d’aquest cap de servei o d’aquest responsable
mèdic, entenc que els professionals compleixen aquestes
directrius que li donen.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies Presidenta. La pregunta és la mateixa que l’anterior,
pot donar garanties el conseller que la Sra. Expósito, durant el
temps de contractació per fer substitucions, o per cobrir les
baixes que s’havien produït en el servei d’urgències de pediatria
de l’Hospital d’Inca, no va fer cap d’aquestes tasques?

Jo li deman això, i m’agradaria que..., jo entenc que vostè no
té per què dur el dia a dia de l’Hospital d’Inca, és evident, però
també em preocupa que, atesa una situació com la que hi havia
en aquell moment a l’Hospital d’Inca, amb uns pediatries que
havien posat una denúncia a un jutjat de guàrdia, amb uns
pediatres que demanaven la baixa per estrès laboral i per tant,
no podien fer guàrdies, amb pediatres que renunciaven a fer la
guàrdia, per mor de la situació de precarietat establerta en el
servei i que l’única solució possible va ser contractar una
professional, que no era especialista en això, vostè no fes un
seguiment més acurat durant aquest temps del que passava en el
Servei de Pediatria. I que vostè vengui aquí amb un seguit de
preguntes, les quals era fàcil intuir per què les fèiem, que vostè
no vengui amb més informació detallada del que va passar
aquell temps.

Perquè vostè, a més, sap que la Sra. Expósito va renunciar
ella mateixa al seu contracte, no va acabar el contracte, a causa
de l’estrès. Nosaltres tenim informacions que ens preocupen
molt, durant l’estada d’aquesta persona hi va haver trasllats a
Son Espases que no eren habituals, vull dir que tal vegada
responien a necessitats, però durant aquest temps es varen
produir més trasllats a Son Espases que a altres moments en què
el Servei de Pediatria era atès per pediatres, i per tant, ens
preocupa aquesta situació. I d’aquí les preguntes que fem.

Vostè ara em contestarà que no ho sap, que el dia a dia no el
sap, però cregui’m que de la seva contestació li demanaré,
efectivament, per escrit, que vostè em doni les garanties, i vostè
podrà consultar qui hagi de consultar, que el que vostè m’ha dit
ha succeït: que cada alta hospitalària que va donar aquesta
senyora de pediatria, cada diagnòstic que va fer, cada atenció
neonatal que va realitzar en el Servei de Pediatria, hi havia una
persona supervisant-la i quina era aquesta persona i quina
responsabilitat tenia a l’Hospital d’Inca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de contrarèplica Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies Sra. Diputada. Per
concloure el que li diré és que davant d’aquesta situació
generada durant uns determinats mesos i que, com sap, ha
acabat desembocant en un Pla d’ordenació de recursos humans,
unificant els serveis de Pediatria de Son Espases i d’Inca,
resulta que durant aquests mesos vàrem autoritzar, contractar
per cobrir les places vacants que hi havia a l’Hospital d’Inca. 

I a més, vostè sap que dins la borsa única no existeixen les
categories de metges especialistes, més que els metges
especialistes de família i comunitaris. I per tant, a l’hora de
contractar els especialistes en pediatria, es treia una
convocatòria específica, que també és vera que varen quedar
desertes. O sigui, per part del Servei de Salut es varen autoritzar
aquestes contractacions de pediatria, aquestes contractacions es
varen treure i no es varen poder cobrir perquè no hi va haver
professionals que volguessin anar a desenvolupar la tasca
professional en aquell hospital en aquells mesos.

I davant la priorització de la prestació del servei, es va
reforçar, com dic, amb una persona que no resultava nova dins
el propi servei, que havia fet, i de fet, els professionals que feien
feina amb ella n’estaven contents, havia fet una bona tasca dins
l’Hospital d’Inca, donant una mà al Servei de Pediatria. I com
dic, aquesta relació contractual ve d’enrera, des de l’any 2007.

Resulta com a mínim sorprenent que qui era responsable del
servei, qui l’havia contractada durant moltes ocasions, després
no l’accepti com una part més del propi servei. I com molt bé ha
dit vostè, va renunciar a aquest contracte podent fer feina a una
altra gerència. 

Per tant, el que vull deixar clar és que vàrem contractar una
persona, que el propi servei va triar qui havia de ser aquesta
persona que havia d’ajudar-los per treure la feina i que aquesta
persona no era nova, sinó que ja havia desenvolupat, com dic,
actuació assistencial dins l’Hospital Comarcal d’Inca.

Per tant, jo crec que el més sensat era que aquí hi
intervinguessin el menys possible a l’hora de triar els
professionals sanitaris aquells que menys hi coneixíem i per tant
que fos el propi servei de pediatria qui...

(Remor de veus)

...  el propi Servei de Pediatria tenia un responsable, i pogués
convocar les places i cobrir-les i si no decidir qui era que els
podia ajudar.

Per tant, li podem donar les voltes que vulguem, pot
formular les preguntes que consideri adients, però, com dic,
vàrem optar per una persona coneguda dins el propi hospital i
que estaven contents amb la feina feta, no era una nouvinguda
dins aquella gerència, i ja havia desenvolupat i demostrat la
capacitació professional que tenia per tal de resoldre els
problemes assistencials que es poguessin presentar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I arribats a aquest punt, la
presidència suspèn la sessió uns minuts, per tal de donar les
gràcies al conseller i al seu equip i poder-lo acomiadar.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençada la sessió, es passa al segon punt de l’ordre del
dia d’avui que consisteix en les proposicions no de llei RGE
núm. 1679/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a l’establiment d’UTES a Eivissa i Menorca, i RGE
núm. 2485/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a desenvolupament i implantació del Projecte Hermes.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1679/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a establiments d'UTES a
Eivissa i a Menorca.

Per defensar la primera proposició RGE núm. 1679/14 del
Grup Socialista, té la paraula la Sra. Esperança Crespí -oi!,
Marí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Presidenta, senyores i senyores diputats. Hem parlat
altres vegades del tema de salut mental i pensam que aquestes
qüestions que fan referència a salut mental s’han de plantejar
dins un context multidisciplinar, especialment aquelles que
també guarden relació amb el sistema educatiu. Integrar els
joves amb problemes de salut mental dins el sistema educatiu
resulta especialment complicat, fins i tot quan hi ha recursos
abastament. Esdevé evidentment difícil, per no dir molt difícil,
quan aquests recursos són escassos.

Plantejar el fet que es creïn unes unitats terapèutiques de
suport, UTES, és un organisme que serveix per ajudar els joves
amb trastorns de salut mental, són trastorns de salut mental
greus, o amb problemes de conducta, perquè es puguin
reintegrar en el context d’una escolarització ordinària, en
aquests casos és del tot necessari prendre mesures que puguin
i facilitin òbviament aquesta incorporació dins el sistema
ordinari. 

Dins l’àmbit educatiu, sanitari i social, són els tres àmbits
afectats alhora, constitueix una intervenció complexa i
complicada, perquè els alumnes afectats requereixen mesures
terapèutiques, socials i educatives molt específiques. Per tant,
es tracta d’establir un recurs d’intervenció coordinada entre
professionals, per tal de proporcionar una atenció integral a la
població infanto juvenil.

Des del punt de vista educatiu es considera com una via
d’atenció a la diversitat, per a aquell alumne en edat
d’escolarització obligatòria, que presenta serioses dificultats per
mantenir una escolarització ordinària. A vegades aquests
alumnes no poden coincidir a causa de les especificitats de les
seves patologies a l’aula específica, amb alumnes que presenten
tipus de discapacitats que no afecten la seva conducta, ni la seva
sociabilitat. Recordar que les aules específiques, que a les Illes
Balears la majoria dels centres escolars tenen aules
específiques, recordar també que aquí el nombre d’alumnes és
d’entre 5 i 7 alumnes, i que tenen tots unes discapacitats greus.

Per tant, perquè se’n facin d’una idea, de vegades dins una
aula específica posar un alumne que té problemes de salut
mental amb trastorn de conducta greu amb un altre alumne que
té, per exemple una paràlisi cerebral, no és ja fins i tot
contraproduent, sinó que pot ser perillós per la mateixa salut
física d’aquests alumnes, per tant hi ha coses que no són
compatibles i no ho son de cap manera, i aquest seria un dels
casos que és impossible poder treballar amb aquests alumnes
d’una manera conjunta, és molt difícil.

A Mallorca es va establir una UTES experimental -llavors
se’n deia experimental, han passat prou anys perquè m’imagín
que li poguéssim llevar aquest adjectiu d’experimental- que es
va patrocinar sota les tres conselleries, la de Socials, la
d’Educació i també la de Salut, i va ser la tasca conjunta -i ja sé
que a vegades és difícil la coordinació, però llavors va ser
possible-, la tasca conjunta d’aquestes tres conselleries,
efectivament, va resulta bàsica per poder garantir una
intervenció multidisciplinària i global en totes les àrees que
afectaven aquesta problemàtica.

Segons les disposicions del conveni que es va signar llavors
en aquell moment entre les tres conselleries, el servei d’aquesta
unitat estava dirigit a un alumnat d’edat d’entre els 5 i els 17
anys, variable, que presentaven problemes greus d’adaptació a
l’escola a causa dels trastorns psíquics que sofreixen i que, per
prescripció facultativa, necessitaven d’una intervenció
psicològica i psiquiàtrica o un tractament terapèutic intensiu. La
UTES que en aquell moment va entrar en funcionament, la de
Son Espases a Mallorca, ho va fer a través de la signatura
d’aquest conveni entre les tres conselleries. Quan es va crear
aquest servei, hi havia també la previsió de desenvolupar, una
vegada establert a Mallorca, sinó que també s’havia de projectar
el de l’illa d’Eivissa i el de l’illa de Menorca, però aquests
serveis, les UTES tant a Eivissa com a Menorca, no s’han
arribat a desenvolupar fins a dia d’avui, que esperam que es
posin en marxa com a mínim.

El centre que es va establir a Mallorca continua essent un
centre pilot, és un centre de referència amb molts bons resultats,
però òbviament els especialistes l’han valorat, i vull recordar el
dia en què va venir el Sr. Jaume Morey aquí a aquesta mateixa
comissió, la valoració positiva que va fer d’aquest servei. Per
tant, si els experts corroboren que es tracta d’un instrument ben
positiu per abordar aquests tipus de problemàtiques, pensam que
des d’aquest parlament i òbviament des del Govern se li hauria
de donar suport.

Òbviament per accedir a aquests serveis que són tan
específics i amb uns graus de dificultat tan grans, fan falta
òbviament diagnòstics d’uns trastorns en salut mental molt clars
amb tota una sèrie de requisits que els serveis pertinents supòs
que arribarien a desenvolupar amb totes la seva exclusivitat que
es mereix.

També, i vaig acabant, tant a Eivissa com a Formentera com
a Menorca els alumnes amb problemes de salut mental o els
joves o els infants amb problemes de salut mental hi són i per
tant, allò que passa és que ara senzillament no són atesos
correctament. 
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Voldria recordar les xifres que el doctor Jaume Morey en el
seu moment ens va dir i ens va dir per fer-nos la idea, ens deia:
a una aula de 25 alumnes, diu, 10 nens -ell deia nins-, 10 nins
amb un possible trastorn de salut mental dels 25, 10
possiblement tenen algun tipus de trastorn de salut mental; 5
tenen elevada probabilitat que necessitin serveis de salut mental,
i 1 alumne i mig tenen un trastorn greu de salut mental. 

Per tant, si multipliquen les aules que hi ha a les illes
d’Eivissa, de Menorca i de Formentera i apliquen la ràtio que va
donar el Sr. Morey veuran que la necessitat que s’estableixi
aquest servei és bàsic i fonamental. 

Per tant, esperem que els grups parlamentaris tant de MÉS
com del Partit Popular hi siguin sensibles, una vegada més, i
que puguem donar-li una nova empenta, que el Govern
l’assumeixi i que, com a mínim, si tenim el problema reconegut,
sabem que hi ha la problemàtica, mirem de donar-hi solucions,
que al cap i a la fi per això som aquí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei va ser
presentada o registrada al Parlament el mes de febrer, era un
moment que es debatia i es realitzava una feina important per
part de membres d’aquesta comissió, a la qual pertanyia la Sra.
Marí, de temes de salut mental i aquest tema és sobre salut
mental.

Nosaltres, com a Grup MÉS, des que sabíem que hi havia
una comissió de salut mental i que es feia un esforç per arribar
a un acord en temes de salut mental, no hem presentat cap
proposició no de llei, pensam que no ho hem de fer perquè seria
un degoteig continu de proposicions no de llei de temes que ja
estan acordats, ha està acordat davant una ponència. Si hi ha
hagut qualque tema que s’ha debatut a fons en aquesta Comissió
de Salut és el tema de salut mental el qual crec que es va
prorrogar durant més d’un any i mig, aquesta comissió, on varen
venir tots els especialistes i ens varen indicar clarament les
necessitats que faltaven, i entre tots vàrem arribar a acords molt
concrets.

En tot cas tenim una proposta concreta del Partit Socialista
que parla d’un tema de salut mental. Tota la meva exposició
inicial no lleva que donem suport a aquesta proposició no de
llei, perquè hi estam d’acord, pensam que no es pot votar altra
cosa, perquè respon clarament a les propostes que varen sortir
o a les conclusions que varen sortir de la Ponència de salut
mental, i que ens va costar molt arribar a aquests acords: un, de
donar prioritat durant els pressuposts dels propers anys, -això
està firmat el 2014-, per tant, el 2015, 16, 17, 18, etc., donar
prioritat als temes de salut mental. Una altra de les prioritats
dins tot el tema de salut mental era tot allò referit a l’infanto
juvenil, reconeixíem tots que hi havia una mancança en temes
d’infanto juvenil. I l’altre tema amb qual també vàrem coincidir,
el vàrem signar tots, és la necessitat que tots els serveis de salut

mental estiguessin territorialitzats. Per tant, és una proposició no
de llei que respon perfectament a les propostes que vàrem signar
entre tots i difícilment ara es pot votar en contra d’aquesta
proposició no de llei tan concreta, no?

De totes formes aprofit per dir que aquest esforç que vàrem
fer tots els grups parlamentaris aquí, tots els parlamentaris que
vàrem participar en la ponència, ja s’ha vist absolutament
truncat per part del Govern de les Illes Balears, supòs que el
Parlament li va fer arribar a la ponència, en tot cas els membres
de Partit Popular li varen fer arribar a la ponència, perquè una
de les conclusions era que s’havia d’avançar i que, en tot cas, no
s’havia de retrocedir en cap tipus de servei. Doncs bé, la unitat
de trastorn de conducta alimentària, la qual nosaltres
reconeixíem com a un servei que ja estava consolidat, com a un
servei necessari, s’ha dispersat amb l’excusa que aquests vuit
llits que es reconeixien com a específics de trastorns de
l’alimentació, que tots deien que eren fantàstics, que eren
referents a les quatre illes, que a més amés venia gent de fora
perquè eren un referent per a altres comunitats autònomes, que
era fonamental, que està recollit a la ponència, resulta que s’ha
dispersat. Els vuit llits aquests ja no hi són, ja no hi són com a
unitat, la unitat de trastorn de la conducta alimentària ja no
existeix com a tal, aquests vuit llits han desaparegut i aquestes
quinze places de l’Hospital de Dia específics per això també han
estat dispersades. Ara, aquestes persones si necessiten una
atenció específica estan o bé dins la part de psiquiatria aguda o
dins el parc del llit.

En relació amb la proposició no de llei concreta, ja li hem dit
que li donaríem suport, efectivament el que vostè ha descrit
aquí, aquesta UTES suposava un suport global que incloïa tot
l’entorn de la família, es feia feina individualment amb el menor
o es fa feina, també es feia feina amb la família, també es feia
feina amb el professional, anava dels 5 anys als 17 anys
pràcticament. S’ha de caracteritzar que, tot i que era una unitat
diferenciada, la feina majoritàriament, en pràcticament tots els
casos i en tot l’horari possible, es feia al centre educatiu, no
s’excloïa el nin o la nina i en tot cas era puntualment,
temporalment, i sempre es mantenia. S’acceptaven els trastorns
greus de conducta, els trastorns de dèficit d’atenció i
d’hiperactivitat, els trastorns de l’estat d’ànim, els trastorns
psicòtics, els trastorns d’ansietat greu, els trastorns de
desenvolupament psicològic, era una unitat que tenia una
vintena, vint-i-dos, vint-i-tres alAlots. S’excloïen els temes de
retard mental, que és una altre tipus de problemàtica que s’ha
d’atendre d’una forma diferenciada, i també tots els trastorns
que tenien a veure amb l’abús de substancies tòxiques, vull dir
que tampoc no s’atenia. 

Estava format per un pedagog, per un professor, per un
psiquiatre, per un treballador social i per una infermera, no tots
hi dedicaven el cent per cent de la seva atenció, però sí que
atenien dins la seva tasca professional la dedicació a aquesta
unitat de suport per integrar la diversitat, aquesta diversitat que
durant aquesta legislatura no s’ha respectat, s’han llevat tots els
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recursos d’atenció a la diversitat educativa i aquest era
clarament un d’ells. Tenim un sistema escolar que és obligatori
dels 6 als 16 anys, independentment del diagnòstic que tengui
l’infant, si té un diagnòstic de salut mental i, per tant, aquests
tipus de reforços són necessaris per a l’alumne i per al
professional i per als companys d’aquests alumnes, perquè no
atendre aquests alumnes suposa una exclusió del sistema
escolar, una exclusió del seu dret a l’educació i mantenir-los
dins la unitat o dins el grup sense reforços suposa moltes
vegades alteració de tot el grup.

Per tant, nosaltres no tenim cap motiu per votar-hi en contra,
pensam que respon perfectament a la ponència que fa poc vàrem
firmar i per tant tendrà el nostre suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats, el sector de la població escolar que pateix trastorns
mentals greus amb la problemàtica de conducta associada
presenta unes dificultats d’escolarització que requereix l’atenció
específica i també una adaptació curricular. Aquesta atenció que
ha d’atendre d’una manera efectiva els processos educatius,
sanitaris i socials pot garantir la seva formació i també les seves
capacitats personals. 

El conveni al qual alAludeix aquesta proposició no de llei va
ser firmat el maig del 2011 per les conselleries d’Educació i
Cultura, Salut i Consum i Afers Socials i pel Consell de
Mallorca, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.
Aquest acord efectivament va permetre la creació i la posada en
marxa d’una primera unitat terapèutica educativa de suport,
ubicada a l’Hospital Son Espases, amb la constitució d’un equip
interdisciplinari que ofereix serveis d’assessorament, seguiment
i suport a centres docents i també a les famílies. És una unitat
pilot amb un equip especialitzat on participen professionals
d’orientació educativa, mestres, educadors socials, un
psiquiatre, un diplomat universitari d’infermeria i també
treballadors socials.

Des del Grup Parlamentari Popular fem una valoració
positiva de la feina duita a terme per aquesta unitat terapèutica
de suport, tota vegada que constitueix un suport global a tot
l’entorn dels alumnes amb trastorns de salut mental. Permet
aconseguir un treball d’assessorament, com he dit, a les famílies
i també al professorat, també millorar la intervenció dels
professionals que atenen aquest tipus d’estudiants, facilitar la
incorporació a la vida ordinària dels centres i fer el corresponent
seguiment i evitar que les patologies dels alAlots adolescents
afectats, a les edats compreses entre 5, 6 anys i 16, puguin
passar a ser cròniques. Gràcies a aquest conveni el darrer any
varen ser atesos més de 300 alumnes, tots amb patologia molt
greu. 

En definitiva, la Unitat Terapèutica de Suport és una eficaç
via d’atenció per a aquells alumnes en edat d’escolarització
obligatòria que presenta serioses dificultats per seguir els
processos d’aprenentatge. És un servei que permet atendre la
diversitat dels alumnes, garanteix els seus drets i també les
seves oportunitats. Així ho va reconèixer i ho va explicar el
doctor Joan Salvà a la compareixença a la Ponència de salut
mental d’aquest parlament. Entre les conclusions i també les
recomanacions prioritàries d’aquesta ponència he de destacar,
també en referència directa a aquesta proposició no de llei que
avui tractam, garantir una cartera de serveis comuns sanitaris i
socials en salut mental a totes les illes amb la implementació de
les prestacions als indrets insulars que presentin més
mancances; també potenciar de forma específica els serveis de
salut mental a l’àmbit infanto juvenil -també ho recalcava- a
totes les illes.

Per tant, vull anunciar, Sra. Marí, el suport i el vot favorable
del meu grup parlamentari amb l’objectiu d’implantar aquesta
atenció específica també a Menorca i a Eivissa, amb la creació
i posada en marxa d’una unitat terapèutica educativa de suport
a cadascuna de les illes. Entenem que l’experiència a Mallorca
ha estat una experiència positiva i que, per tant, també cal donar
aquest servei als alumnes menorquins i eivissencs en aquests
trastorns.

Per fer-ho possible, però, cal disposar de professionals ben
formats i ben preparats que ho puguin garantir amb plena
eficàcia i regularitat. Aquesta exigència prèvia s’ha de complir
i açò implica unes previsions de personal que cal gestionar i cal
tenir en compte. 

Per tant, Sra. Marí, voldríem, si fos possible, incorporar,
amb la voluntat, que quedi clar, amb la voluntat de millora, eh?,
incorporar al final del primer punt, bé sigui via esmena in voce
o via addenda: “una vegada es disposi dels professionals
formats i preparats que puguin garantir aquest servei amb plena
eficàcia i regularitat”.

En qualsevol cas, si considera una altra redacció més
oportuna, idò, si ens donés un momentet per poder-ho...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, els don uns minuts perquè parlin.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, té la paraula la Sra. Marí, en torn de rèplica.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies. Bé, en primer lloc agrair el suport dels dos grups,
tant de MÉS com del Partit Popular. Dir que sí, que
acceptaríem, en la manera en què hem acordat ara en aquests
moments, complementar el primer punt, així que al primer punt
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hi afegiríem, després del final, on posa “Illes Balears,  punt”,
afegiríem “així mateix es vetllarà perquè es disposi de
professionals formats i preparats per tal de garantir un servei
amb plena eficàcia i regularitat.” Per tant, així quedaria complet
el primer punt i el segon punt quedaria igual.

I abans d’acabar, senzillament un parell d’observacions, sí
dir al Grup Popular que quan es va fer la primera UTES, ho dic
per posar una mica les coses al seu lloc, que sempre queda bé,
va ser a l’anterior legislatura que es va fer la primera UTES, que
era aquesta en pla pilot a Mallorca, i que la dada a què vostè ha
fet referència era ja la segona signatura, vull dir que estava molt
bé que ja hi hagués una segona signatura perquè vol dir que el
programa funcionava, per tant..., però que ja hi era, ja era -
diríem- una extensió del primer programa.

I aquí sí que voldria fer una reflexió, perquè ja la vàrem fer
a l’anterior legislatura i convendria tornar-la a fer per als
diputats o diputades que continuaran la pròxima legislatura:
normalment sempre fem els plans pilots a Mallorca, i la reflexió
que va sortir d’aquesta primera vegada -la Sra. Santiago
segurament ho recordarà- es va acordar que es faria per primera
vegada el pla pilot a Mallorca, vàrem dir sí, però a veure si el
pròxim pla pilot que es fa es fa pla pilot Menorca, es fa pla pilot
Eivissa, pla pilot Formentera, perquè, si no, sembla ser que si el
pla pilot funciona queda instalAlat ja definitivament a Mallorca,
i llavors s’ha de tornar iniciar tot el procés per tornar fer que
aquests serveis que funcionen i que funcionen bé siguin o
arribin a Eivissa, a Formentera i a Menorca.

I dit això, i amb referència a les paraules de la Sra. Santiago,
no voldria que pensàs que aquesta diputada no fa la seva feina,
aquesta proposició no de llei, és la segona vegada que la
present, també vaig insistir-hi quan va venir el Sr. Morey a fer
la seva exposició, precisament en el punt de la UTES i per tant
crec que ja queda clara la feina i l’interès que hi teníem que
aquest servei es pugui instalAlar a la resta d’illes, a més de la de
Mallorca.

I res, agraïments i res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que les tres portaveus acorden l’esmena, idò entenc
aprovada, per assentiment, la proposició.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 2485/14, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament i
implantació del Projecte Hermes.

Molt bé, doncs passam a la següent proposició d’avui, que
és la RGE núm. 2485/14, del Grup Parlamentari Popular,
consistent en el Projecte Hermes.

I per defensar aquesta proposició té la paraula la Sra. Serra,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Fins l’any 2010 la gestió
administrativa i econòmica dels recursos humans en els centres
hospitalaris que depenien del Servei de Salut es caracteritzaven,
entre d’altres coses, per la utilització d’un sistema d’informació
que dificultava en gran mesura una gestió centralitzada, eficaç
i eficient dels mateixos. La difícil situació econòmica en què es
trobava el Servei de Salut de les Illes Balears a principi de
legislatura i que suposava una amenaça per a la seva
sostenibilitat, va obligar al Govern a fer una aposta decidida per
la reestructuració de serveis i per l’eficiència.

Aquesta situació va dur al Servei de Salut a plantejar-se la
implantació d’un sistema integrat i modern de gestió de recursos
humans el qual permetés estandarditzar la seva gestió en tots els
àmbits territorials.

Entre les mesures d’eficiència adoptades per la Conselleria
de Salut i Consum, en podem destacar les següents: la
racionalització dels recursos humans, amb reestructuració de les
plantilles i reubicació del personal en funció de les necessitats
dels serveis. La creació d’una Central de compres i logística que
ha permès unificar preus i catalogació de productes, amb un
estalvi de 7 milions d’euros el primer any de funcionament. La
incorporació d’un nou model d’atenció sociosanitari el qual ha
millorat la gestió, la qualitat de vida dels pacients crònics
avançats i que ha permès que els centres sociosanitaris,
l’Hospital Joan March i l’Hospital General, hagin atès, l’any
2013, un 21,2% més de pacients, i que també s’hagi incrementat
el nombre d’estades hospitalàries en un 8,7% més que a l’any
2012.

Les dades de què disposam ja ens demostren que aquestes
mesures han complert el seu objectiu, han estat mesures
eficients en què ja s’ha aconseguit una rebaixa de la despesa real
del pressupost i també s’ha incrementat tant l’activitat
quirúrgica programada com les consultes externes, de tal
manera que l’any 2013 ha estat l’any en què els hospitals
públics de les Illes Balears han fet més intervencions
quirúrgiques programades i més consultes amb especialistes des
de l’any 2007.

Amb això no vull dir que tot estigui solucionat i vull recalcar
que encara queda molta feina a fer en el Servei de Salut.
Aquests bons resultats han estat possibles, sense cap dubte,
gràcies a la implicació i a l’esforç de tots i cada un dels
professionals sanitaris de l’ib-salut, els quals han entès la greu
situació econòmica i s’han compromès a desenvolupar una
activitat extraordinària sense esperar compensacions
econòmiques a canvi.

El conseller de Salut, en seu parlamentària, ja ens va
anunciar que l’ib-salut treballava en una nova eina de gestió
unificada dels recursos humans del Servei de Salut, anomenat
Projecte Hermes el qual permetria implantar un nou sistema de
gestió de recursos humans sobre el SAP del Servei de Salut per
poder coordinar unificadament la gestió de les diferents
gerències, fer el seguiment del cost real del capítol 1 de personal
i definir l’estructura i el lloc que ocupa cada treballador dins
l’administració, entre molts altres avantatges.
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Alguns dels objectius d’aquest projecte són l’adequació de
l’estructura organitzativa del Servei de Salut cap a un model de
la seva gestió que permeti la seva optimització; implementació
d’una borsa de treball unificada que permeti administrar de
forma comuna els processos selectius en el Servei de Salut;
implantar processos de control pressupostari, tutelat per la
Intervenció General de la CAIB que permet calcular, controlar
i limitar l’execució pressupostària del Servei de Salut; potenciar
la interacció de l’empleat amb l’administració per facilitar les
feines administratives associades als mateixos.

Aquest sistema de gestió unificada dels recursos humans del
Servei de Salut respon a la necessitat de gestionar de forma
operativa i eficaç la plantilla de més de 15.000 persones que té
l’ib-salut. També hem de dir que aquest projecte té un cost de
4.170.000 euros i que està finançat un 50% pels fons FEDER.

Des del Grup Parlamentari Popular valoram molt
positivament aquest projecte, un projecte que es va començar a
dissenyar la passada legislatura, però que ha estat enguany quan
s’ha consolidat.

És per això que, mitjançant aquesta proposició no de llei,
instam el Govern de les Illes Balears a continuar treballant en el
procés de desenvolupament i implantació del Projecte Hermes
per tal d’optimitzar i homogeneïtzar els recursos humans del
Servei de Salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Socialista i té
la paraula el Sr. Lluís Maicas per un temps de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, presidenta, bones tardes, senyores i senyors
diputats. És cert que el conseller de Salut, a una compareixença
parlamentària, ens va anunciar que l’ib-salut treballava en una
nova eina de gestió unificada dels recursos humans del Servei
de Salut, anomenada Projecte Hermes. I ens va dir que
permetria implantar un nou sistema de gestió de recursos
humans sobre el SAP del Servei de Salut per poder coordinar
unificadament la gestió de les diferents gerències, fer el
seguiment del cost real del capítol 1, permetre la interacció
entre l’administració i l’empleat públic i definir l’estructura i el
lloc que ocupa cada treballador dins l’administració, entre molts
altres avantatges. I que ho feien per la necessitat de gestionar de
forma operativa i eficaç la plantilla, de més de 15.000 persones,
que té l’ib-salut, amb criteris d’optimització i
d’homogeneïtzació.

El que no va dir el conseller és que fou l’any 2010 quan
aquest projecte va començar a caminar i es va adjudicar el
contracte el mes de gener del 2011, el mes de gener del 2011.
Fou adjudicat per uns 5,5 milions d’euros i finançat amb fons
FEDER, amb els terminis que això significa i requereix. Es va
adjudicar amb dos lots diferenciats: el lot 1, amb l’objectiu de
realitzar el redisseny de processos, que fou adjudicat a Deloite.
El lot 1, amb l’objectiu de realitzar la implementació de l’eina
SAP HCM a totes les gerències del servei.

La duració del projecte era de 27 mesos, era important el
termini per al seu finançament amb fons FEDER. Els mòduls
que s’havien d’implantar, segons el projecte inicial, eren 15, que
ara els detallaré: estructura i plantilles; registre de personal;
nòmines; gestió de temps; pressupostària; dietes i viatges;
relacions laborals; selecció; informació a direcció; portal del
treballador; acció social; prevenció de riscs laborals; formació;
expedients disciplinaris i reclamacions.

Aquest era el projecte, aquesta era la proposta inicial, idò el
PP va decidir aturar-la. Ja sabem que el Servei de Salut ha
tengut quatre directors generals, sis secretaris generals, canvis
en la Direcció de Recursos Humans, etcètera. A més, es va
procedir a la separació de les persones que eren responsables de
la implementació d’aquest projecte, parlam del segon semestre
del 2011.

Hem de recordar també el que va succeir el 2012, són
paraules de l’informe de la Sindicatura de Comptes, que és una
fotografia que ens mostra la incapacitat, la ineficiència i el
desgavell en la gestió del Servei de Salut. Entre d’altres temes,
comenta la manca de control intern; l’incompliment de les
normes de contractació pública; descontrol de gestió dels
recursos humans; incompliment del Reglament que regula les
obligacions de facturació; manca d’expedients administratius de
despesa, etcètera.

Si parlam del control de recursos humans, hem recordat que
a l’anterior legislatura es va deixar orientada la implantació de
l’Hermes SAP, contracte adjudicat i processos definits. La
Sindicatura de Comptes també destaca que la Gerència
d’Atenció Primària de Mallorca, que el PP va suprimir i va fer
desaparèixer durant l’any 2012, no tenia una aplicació de gestió
de torns i també hem de recordar que la Gerència d’Atenció
Primària, l’any 2010, va publicar un concurs i la seva
adjudicació per a l’adquisició i implantació d’un gestor de torns,
precisament. Aquesta aplicació tenia prevista la seva
implantació durant el segon semestre del 2011; per decisió del
sots-director assistencial no fou implantat, amb una despesa
aproximada d’uns 200.000 euros que l’administració no va
valorar i va deixar el programa sense ús, encara que ja estava
pagat.

Segurament aquest informe de la Sindicatura els va obligar
a començar a treballar seriosament en aquesta eina de gestió
durant el 2013. I d’aquella proposta inicial l’actual Servei de
Salut, finalment, ha implementat els següents mòduls: estructura
i plantilla; registre de personal; nòmines; gestió de temps;
pressupostària, dietes i viatges; relacions laborals; selecció;
portal del treballador. Com veuen, els mòduls d’informació per
a la direcció, el d’acció social, el de prevenció de riscs laborals,
el de formació, el d’expedients disciplinaris i el de reclamacions
no s’han implementat, per decisió del Servei de Salut.
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A més de deixar d’implantar aquests mòduls, es va deixar de
rebre assessorament en temes SAP i es va eliminar una oficina
tècnica externa. Aquest retall es va produir per tot el temps que
ha dilatat l’actual Servei de Salut la seva implementació a causa
de la gran quantitat de canvis produïts durant aquesta
legislatura, fins i tot durant els mesos en què hi havia un
determinat director de gestió i un director de recursos humans
del Servei de Salut dels quals n’obviaré els noms, la seva idea
era no implementar el programa.

El cronograma plantejat tenia com a primera implementació
real, per realitzar el mes de maig del 2103, les següents
gerències: serveis centrals d’ib-salut; Hospital d’Inca; Hospital
de Menorca; 061. En el mes de juliol del 2013, Atenció Primària
a Mallorca, Hospital de Manacor. L’octubre del 2013, Eivissa.
El novembre, l’Hospital Son Llàtzer, i finalment el gener del
2014, l’Hospital Universitari Son Espases.

També hem de dir que durant l’any 2014 s’han implementat
els mòduls de selecció per borsa única i el pressupostari per a
control de contractació. Aquest darrer, ara, l’octubre del 2014,
però a mitjan d’octubre es va realitzar un intent d’eliminar-lo.
Assabentada la Intervenció, ara torna a estar en funcionament,
però tenen molts problemes, des de qualsevol gerència saben el
que ha fallat, les mancances i la poca agilitat del sistema tal com
ho ha implementat el Partit Popular a corre-cuita.

Senyores i senyors diputats, que des del Grup Parlamentari
Popular es vulgui valorar molt positivament aquest projecte i
que vulguin solAlicitar a la Conselleria de Salut i Consum que
continuï treballant intensament en el seu desenvolupament per
tal d’assolir la seva total implantació abans que finalitzi aquesta
legislatura, em sembla una opinió molt adequada i encertada,
però, com a iniciativa parlamentària, és buida de contingut i de
sentit, atès que es demana que es faci feina en el que ja es fa
feina.

Parlam d’un instrument de gestió iniciat l’anterior
legislatura, aturat i alentit durant més de tres anys per vostès
mateixos, i que ara vulguin encoratjar el Govern a continuar
treballant en aquest projecte em sembla una mica una broma. La
necessitat real d’aquesta iniciativa és completament absurda
com a iniciativa parlamentària.

El Grup Parlamentari Socialista, per aquest motiu i perquè
no estam en contra de les millores de gestió i perquè creim que
una conselleria que fa la seva feina només fa el que ha de fer,
nosaltres ens abstindrem. 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. Aquesta proposició no de llei que
presenta el Partit Popular crec que és un clar exemple dels
eufemismes que utilitza el Partit Popular, el primer paràgraf
posa: “La difícil situació en què es troba el Servei de Salut de
les Illes Balears al començament de legislatura”, com si fos el
Servei de Salut de les Illes Balears que estigués al marge del
món i no hi hagués altre servei de salut de l’Estat espanyol que

estigués en situació de dificultat, ni València, ni Múrcia, ni
Galícia, ni Madrid, gestionats pel Partit Popular, tenien
problemes. Obvia que a l’any 2009 hi va haver una baixada
importantíssima d’ingressos a les administracions públiques,
que ningú no va preveure i que encara ara es fan tesines a les
facultats d’economia de com va poder passar això sense cap
tipus de previsió per part pràcticament de ningú, només qualque
economista insinuava que hi hauria una baixada importantíssima
d’ingressos econòmics a les administracions públiques, atesa
aquesta economia especulativa en la qual ens movem. Cap
referència, només sembla que és Salut de les Illes Balears la que
estava en situació quasi quasi de desaparèixer, ni de València,
ni de Múrcia, ni de Galícia, ni de Madrid, cap altre, Balears,
enmig de la Mediterrània, tot sol.

Racionalització dels recursos humans. I per a racionalització
dels recursos humans què s’aplica? Més hores de feina per part
del personal sanitaris, la forma de racionalitzar per part del
Partit Popular és augmentar dues hores i mitja més a cada
treballador del sistema sanitari; manco drets i manco doblers,
cinc anys de congelació del sou i una paga extra manco, a això
li diu el Partit Popular racionalització dels recursos humans.

Reestructuració de les plantilles, també un dels grans temes
que ha..., la reestructuració de les plantilles. I què entén per
reestructuració de les plantilles? 1.100 treballadors sanitaris que
tenien feina que ara no la tenen, això és una reestructuració de
les plantilles; no substitució de baixes, això és reestructuració de
les plantilles.

Reubicació del personal en funció de necessitats del serveis,
això què vol dir? Tancament de determinats serveis, el personal
fix, funcionari fix el qual no poden treure, el recolAloquen i els
que eren interins o eren temporals no són contractats, són
acomiadats, i a més de males maneres, les quals es guanyen en
els Serveis Jurídics.

Un nou model sociosanitari, un nou model sociosanitari que
consisteix a derivar a la clínica, Policlínica, pacients
sociosanitaris que mai no havien estat derivats en aquesta
comunitat autònoma, perquè havien estat atesos als serveis
sociosanitaris. Això és el nou model sociosanitari.

I fa referència a dades del 2013, sense dir que a l’any 2013,
que a l’any 2012, que segurament a l’any 2013 són millors que
a l’any 2012, hi va haver una amenaça de tancament d’aquests
hospitals, Sant Joan de Déu, l’Hospital General i March, i una
de les primeres amenaces, o l’amenaça no, de la realitat que es
va aplicar, va ser començar a reduir la plantilla. Després, a l’any
2013, s’anuncia que no es tancaran i es comença a pujar de nou
l’atenció, però, clar, han de comparar l’any 2012 amb l’any
2013, perquè si ho comparen vostès amb l’any 2010, amb l’any
2011, no és comparable, perquè vostès, en el moment que varen
anunciar el tancament, varen començar a treure gent dels
hospitals sociosanitaris.
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Després parlen, també, de dades d’intervencions
quirúrgiques, etcètera, sempre han de ser comparades les del
2013 amb les del 2012, perquè si vostès les comparen amb les
del 2011 no són absolutament comparables, més intervencions
quirúrgiques a l’any 2013 que a l’any 2012, perquè de l’any
2010 no, a l’any 2011 és possible perquè es va produir el trasllat
a Son Espases, fins i tot a l’any 2010 seria possible perquè
teníem menys quiròfans a disponibilitat.

En definitiva, tot un seguit d’eufemismes que no reten
compte de la situació real de la salut pública de la nostra
comunitat autònoma.

I després volen una proposició no de llei, que jo estic
totalment d’acord amb el Sr. Maicas de quin sentit té; si
nosaltres, cada vegada que fem una proposició no de llei, que ja
es fa, que, segons ells, ja es fa, però que nosaltres demanam una
millora, que demanam que s’acceleri, que demanam que aquell
detall quedi millor incorporat, ens diuen que no l’aproven
perquè ja es fa. I ara vostès en duen avui una per dir que
continuïn treballant en el procés que fan feina, sense demanar-
los res.

Perquè vostè, Sr. Maicas, ha fet una lectura del paràgraf que
hi ha a l’exposició: “per tal d’assolir la seva total implantació
abans que finalitzi aquesta legislatura”, perquè la proposició no
de llei, que és el que surt als diaris del Parlament, i el que
s’aprova ni tan sols aquesta frase, perquè si hi hagués aquesta
frase encara hi hauria un acord parlamentari pel qual s’insta el
Govern que abans que finalitzi aquesta legislatura aquest
programa Projecte Hermes s’ha acabat, no és ni tan sols al que
s’aprovarà.

Vull dir que aquí tenim un grup d’animació, que és el grup
del Partit Popular, el qual anima el Govern a fer coses que ja fa.
I jo això no sé a quin document vostès..., ni a la Constitució, ni
a l’Estatut, ni a cap legislació posi que la funció del Parlament
sigui animar el Govern; potser que sigui fer lleis, potser que
sigui controlar, però animar el Govern cregui’m que cap.

I el Partit Popular ens du d’ençà fa un any proposicions per
continuar animant el Govern. Miri, jo, per animar el Govern no
som al lloc adequat, vostès tal vegada sí, però nosaltres, per
respecte..., que entenem que això és una eina necessària, ens
abstendrem, però cregui’m que fan un flac favor al Parlament
amb aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del grup proposant té la paraula la
Sra. Serra, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí, moltes gràcies. Crec que sobren ja els debat d’”i tu més”
i no hi vull ni entrar, tots podem treure exemples de mala gestió
i sobretot en salut, però crec que el que ens demanen els
ciutadans són canvis i una altra manera de fer les coses, els
ciutadans el que volen són unes administracions més eficients
i que donin un bon servei i, per això, el Govern de les Illes

Balears treballa des del primer dia de legislatura per millorar els
sistemes de gestió de l’ib-salut.

Tots sabem que es tracta de l’organisme autònom més gran
de tota la comunitat autònoma, amb una gestió molt completa,
ja que disposa d’un pressupost de més de 1.000 milions d’euros
i uns 15.000 treballadors, repartits en deu gerències les quals
fins ara treballaven d’una manera molt diferent i descoordinada.
Són moltes les mesures que ja s’han adoptat, com ens va
explicar el conseller a la darrera compareixença, a l’any 2012 ja
es va dur a terme la integració de les fundacions sanitàries en el
Servei de Salut.

Per altra banda, s’ha aprovat la fiscalització prèvia que
obliga a tots els expedients superiors a una quantia de 500.000
euros a obtenir l’autorització del Consell de Govern per tal
d’incrementar els controls en la tramitació d’expedients de
contractació i en la seva despesa.

També s’ha posat en marxa, com ja hem dit, la Central de
compres i logística per tal d’unificar i centralitzar les compres
de subministraments i farmàcia hospitalària de totes les
gerències.

Però aquesta preocupació per millorar la gestió també s’ha
traslladat al capítol de personal i de la despesa derivada d’aquest
concepte. En aquest sentit, el Servei de Salut ha treballat molt
per tal d’implementar nous controls, com ara la borsa única per
gestionar les contractacions temporals. En aquest sentit, el
Projecte Hermes suposa una passa més en aquesta direcció, es
tracta d’una eina de gestió de recursos humans la qual ajudarà,
sens dubte, a controlar la despesa de personal. Amb aquest nou
programa es podrà unificar el sistema de nòmines i també la
base de dades del personal del Servei de Salut. Per altra banda,
aconseguirem, entre d’altres qüestions, una normalització i
homogeneïtzació d’informació en matèria de personal, la
incorporació de l’administració electrònica per a processos de
recursos humans, la gestió de documents via electrònica o la
creació d’un portal de l’empleat, on constaran les seves dades,
la nòmina, els permisos, etcètera.

La situació anterior en la qual les deu gerències treballaven
sense una unificació de criteris, dificultava molt la seva
coordinació. Crec que totes aquestes mesures fan que des de
l’ib-salut es treballi d’una manera més eficaç i amb totes les
garanties de legalitat i transparència que, en definitiva, redunda
en benefici de tots.

I lamentar que els grups de l’oposició no donin suport a
aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam idò a la votació de la proposició.
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Vots a favor? 8.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 5.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2485/14.

III. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 9246/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita la compareixença del conseller de Salut, per tal
d’informar sobre la preparació del sistema sanitari de les
Illes Balears per atendre les possibles repercussions del
virus de l'ebola.

I finalment, passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu al debat i votació de l’escrit RGE núm. 9246/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se
solAlicita la compareixença del conseller de Salut, per tal
d’informar sobre la preparació del sistema sanitari de les Illes
Balears per atendre les possibles repercussions del virus de
l’ebola.

Per a la seva defensa, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

El Grup Parlamentari MÉS retira aquesta iniciativa
parlamentària per considerar que el conseller ja ha retut comptes
del tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En conseqüència, no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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