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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començam la sessió d’avui, en primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions. 

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens substitueix Marga Serra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha més substitucions?

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Sra. Presidenta, Eulària Llufriu substitueix Assumpció
Pons i Fullana.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5826/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a espai per a les
urgències de l'Hospital d'Inca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al primer punt de l’odre del dia d’avui relatiu a la
Proposició no de llei RGE núm. 5826/14, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a espai per a les urgències de l’Hospital d’Inca.

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes, aquesta
proposició no de llei és en relació amb un problema concret que
tenim a la sanitat pública de la nostra comunitat autònoma i amb
una proposta concreta, i vull subratllar això de concreta perquè
si estam d’acord en el problema tal vegada la proposta que
nosaltres presentam no és la més idònia, però en tot cas es pot
debatre instar el Govern a fer-ne alguna altra.

Aquesta proposta la feim després d’haver detectat un
problema -insistesc- concret i després d’haver parlat amb el
colAlectiu de sanitaris, i quan dic sanitaris dic un colAlectiu de
treballador ampli de l’Administració pública, infermeres,
metges, auxiliars, auxiliars administratius, auxiliars de clínica,
que fan una proposta concreta i sobretot viable.

L’hospital d’Inca té escàs espai per a una adequada atenció
hospitalària per al servei d’urgència, això es demostra any rere
any, no és una qüestió puntual, des de ja fa molts d’anys hi ha
una demanda molt important en tema d’urgències. Tots els
metges d’urgència coincideixen que sobretot hi ha una saturació
d’aquest espai des del mes d’octubre fins al mes de març amb
un perfil de població molt concreta que sol ser major d’edat,
molt avançada, i no hi ha llits suficients ni espai suficient per
rebre una atenció adequada en temes sanitaris d’urgència. 

Ha sortit en determinats mitjans de comunicació, no una
vegada, sinó més d’una, ens han enviat fotografies en moments
diferents, als passadissos hi ha llits amb mampares absolutament
transparents, als passadissos hi passen altres pacients, als
passadissos hi passen els professionals, no hi ha cap criteri
correcte d’atenció en aquestes situacions. Això és una fotografia
del mes de novembre, això és una foto del mes de març. Vull dir
això se sol repetir i és -insistesc- massa freqüent.

Per tant, tenim un servei d’urgència que queda molt saturat
fins a l’extrem que quan hi ha manca de llits a planta, que també
sol passar amb freqüència, hi ha persones que han d’esperar més
de 30 hores als passadissos, vol dir més d’un dia, al servei
d’urgències. Això no és un servei de qualitat, no podem aspirar
que això continuï. 

Després de parlar..., després de detectar aquest problema i
parlar amb els professionals, ens expliquen i ens mostren,
perquè hi vàrem anar, que devora de l’entrada del servei
d’urgències hi ha un espai de rehabilitació i que si buidàssim
aquest espai de rehabilitació es facilitaria que els pacients que
estiguessin a urgències poguessin disposar d’espais més
adequats, ja que es podrien reubicar i utilitzar mampares
movibles per preservar la seva intimitat, la qual cosa ara no
succeeix, consideren ells que vulnerant uns drets bàsics dels
pacients.

Això no suposa eliminar aquest servei de rehabilitació.
Proposam, amb paraules dels protagonistes d’aquest problema,
que no són els pacients en el nostre cas, però sí el personal
sanitari que ens ho ha explicat, que aquest espai de rehabilitació
podria anar perfectament al que era l’antic centre de salut
d’Inca, un centre de salut que necessita una rehabilitació, però
que això no impediria mantenir la qualitat del servei de
rehabilitació, un servei que funciona absolutament autònom del
servei d’urgències. El servei d’urgències és d’urgències, s’hi va
per unes circumstàncies concretes i en canvi el servei de
rehabilitació és un servei que va amb agenda, amb activitat
programa i per tant, absolutament controlable l’espai, mentre
que el servei d’urgències no es pot controlar, hi ha moments
punta que són massa freqüents en el servei hospitalari d’Inca
que fa que això se saturi.

Per tant, tenim un problema detectat, recorregut pel
conseller de Salut en diverses ocasions i presentam, pensam,
una solució que ens han proposat els mateixos professionals de
la sanitat d’Inca.

Per tant, el que demanam és que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern de les Illes Balears a redefinir l’actual
espai de rehabilitació de l’Hospital d’Inca i destinar-lo a
urgències, perquè -insistesc- és continu, vull dir no ha s’ha de
passar cap passadís, no és una primera planta ni una planta
soterrani, sinó que és en la mateixa planta i continu, i que
aquesta servei de rehabilitació es pugui traslladar al que era
l’antic ambulatori situat al carrer Músic Antoni Torrandell
d’Inca que té espai suficient i més ample del que actualment té
aquest servei de rehabilitació per poder donar aquest servei amb
al mateixa qualitat o si no, millorable. Com veuen no posam que
sigui en tres mesos ni en quatre mesos ni en cinc mesos, però sí
una proposta per part del Parlament davant un problema
detectat, presentar una solució.
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Si estam d’acord amb el problema podem cercar altres
propostes, però el que està clar és que en aquest moment donam
un servei diferenciat si una persona que va a Inca o  va a Son
Espases, o si una persona va a Inca o va a Son Llàtzer, donam
un servei diferenciat que convendria, si estan d’acord que
existeix, cercar-hi solucions concretes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes a tothom. Aquest problema que es planteja
avui és un problema que ve del disseny i de les prestacions que
es fa de l’Hospital d’Inca des que va néixer l’any 2007. 

És un problema que ha existit de manera recorrent durant
aquests set anys i és un tema que està estudiat i que hi havia -i
supòs que hi ha- un projecte que es va fer a l’anterior legislatura
per precisament traslladar el servei de rehabilitació a aquest
antic edifici de l’ambulatori del carrer Antoni Torrandell, a més
a més d’una part, si no tota, o una part com a mínim de
consultes externes de l’hospital precisament per oxigenar una
mica el que és l’espai de l’hospital actualment. És un projecte
que estava estudiat, que estava pressupostat, que crec que va
molt en la línia de la proposta que fa el Grup MÉS. 

Nosaltres, per tant, estam d’acord en el primer punt.
Suggeriríem fer una esmena de modificació al segon punt on es
pogués afegir on diu “a traslladar el servei de rehabilitació”
afegir “i part de consultes externes”, perquè la idea era que dins
el poble hi pogués haver part del sistema d’atenció sanitària i
que no s’hagués de fer tota a l’hospital. Com ha dit la Sra.
Santiago el servei de rehabilitació no necessita estar dins
l’hospital i hi ha una part de les consultes externes que no tenen
problemes per externalitzar-se físicament, és veritat que n’hi ha
algunes que sí, però n’hi ha d’altres que no. Torn a dir que hi
havia un projecte, hi havia un estudi i per tant, si el que se cerca
és millorar l’atenció sanitària a aquest grup de ciutadans que
necessiten l’Hospital d’Inca, especialment una zona crítica a
qualsevol hospital és l’àrea d’urgències. Per tant, l’àrea
d’urgències té problemes de disseny, té problemes de dimensió
i es creen problemes d’embussos -per dir-ho d’alguna manera-
que fan que la qualitat de l’atenció rebuda i donada a l’àrea
d’urgències en moments puntuals -diguéssim- pot ser
millorable.

Des del Grup Parlamentari Socialista, a més d’aquesta petita
esmena de modificació, volíem suggerir una esmena d’addició
in voce que diria: “El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut a no renunciar a l’ús sanitari de l’edifici de
l’antic ambulatori del carrer Músic Antoni Torrandell d’Inca
davant la Tresoreria de la Seguretat Social de l’INS”.

Hem tengut un fet molt recent a l’antic Hospital Verge del
Toro on ens hem assabentat per la premsa que la Conselleria de
Salut ha tramès un escrit a la Tresoreria de la Seguretat Social,
que és la propietària de l’edifici de Verge del Toro, on demana
la reversió de l’ús sanitari d’aquest antic hospital, un patrimoni
que tenia la ciutat de Maó i al qual es renuncia en aquests
moment i mai no es tendrà aquest ús i aquest solar que en
aquests moments... I nosaltres no volem que passi exactament
el mateix amb aquest antic edifici de l’ambulatori del carrer
Músic Antoni Torrandell d’Inca perquè també és propietat de la
Tresoreria de la Seguretat Social.

Per tant, faríem aquesta petita esmena de modificació al
segon punt i hi afegiríem aquesta. Ho dic perquè, coneixent el
que ha passat en els darrers dies, una bona idea que aporta aquí
el Grup MÉS no quedi en no res perquè ens trobem que la
Conselleria de Salut hagi renunciat o estigui pensant a renunciar
a aquest edifici.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores
diputades i senyors diputats, l’Hospital d’Inca com bé han dit
comença la seva activitat el gener del 2007 i atén ara mateix una
població de més o manco 116.890 persones. El nombre
d’urgències que s’atenen a l’hospital és de més o menys unes
4.500 persones mensuals, valors molt similars als anys anteriors.

En primer lloc i fent referència al servei de rehabilitació,
quan es va obrir l’hospital d’Inca aquest servei ja es trobava
assignat i completament equipat i adequat per a la seva activitat,
tant consultes, com les sales de rehabilitació. Per això, no
respon a la realitat l’afirmació que el servei de rehabilitació
traslladat a l’hospital afecti la disponibilitat de l’espai
d’urgències ni que aquest espai resti la qualitat del servei
d’urgències a causa que des d’un principi estava planificat
d’aquesta manera.

L’activitat de rehabilitació es venia desenvolupant com bé
vostès han dit a l’ambulatori que està situat al carrer Músic
Antoni Torrandell d’Inca, en dependències que depenien de
l’Hospital Universitari Son Dureta. Aquestes instalAlacions no
estaven en bones condicions i comprometien aspectes de
seguretat tant per als treballadors com per als pacients. Tot això
implicava i comprometia haver de fer una reforma substancial
i d’elevat cost que en aquest moment no es pot realitzar, una
edificació de la qual la Conselleria de Salut no és la titular. 
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L’edificació pertany a l’Institut Nacional de la Seguretat
Social al qual ha estat retornat perquè l’adscripció representava
un cost i no hi estava previst cap ús assistencial. Per això
consideram inadequat i impossible el plantejament del trasllat
de la seva activitat. Tant l’àrea d’urgències com la de
rehabilitació estaven assignats i completament equipats i
adequats per la seva activitat des del mateix moment de
l’obertura de l’Hospital d’Inca. 

Reconvertir l’actual àrea de rehabilitació de l’hospital en
una ampliació d’urgències seria molt costós ja que implicaria
instalAlar i adequar l’espai amb dispositius que no té, com poden
ser presa de gasos, connexions de llum, veu i dades entre
d’altres, també obligaria a modificar accessos i passadissos de
servei. En cas de produir-se l’ocupació d’aquest espai per a
urgències no existeix en l’actualitat cap altre lloc disponible
dins l’Hospital d’Inca que pogués reubicar el servei de
rehabilitació.

Per tot l’exposat el Grup Parlamentari Popular votarà en
contra de la proposició no de llei que presenta el Grup MÉS en
què demana la redefinició de l’actual espai de rehabilitació per
destinar-lo a urgències i traslladar-lo a l’ambulatori situat al
carrer Músic Antoni Torrandell, perquè no disposa d’aquest
espai i dins el mateix hospital ara no és possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Santiago per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Vull agrair al Grup Parlamentari
Socialista el seu suport, no tendrien cap problema -però ja veu
que no s’aprovarà- que es pogués incorporar el sistema de les
consultes externes perquè tal vegada també té característiques
semblants a allò de la rehabilitació, bàsicament és per agenda i
per tant controlable i també... en aquest sentit coincidim que des
de fa molts d’anys.

No estam d’acord amb el Partit Popular, que s’estigui donant
una bona qualitat al servei d’urgències, jo hi vaig anar dos dies
diferents, vaig estar quatre hores allà i allò no és de bona
qualitat. Si el Partit Popular considera que allò és de bona
qualitat començam a entendre coses, perquè vostès poden dir
“escolti, no tenim doblers per millorar-ho”, poden dir “no és la
nostra prioritat”, però el que no pot dir que això que es repeteix
dia rere dia és de bona qualitat, diguin que no ho volen fer,
diguin que no és la prioritat, diguin que no tenen doblers, diguin
coses diferents a dir que això és de bona qualitat, perquè no és
... de novembre a març i li ho diuen tots els professionals que
fan feina a aquest servei que allò no és de bona qualitat.
Saturació, baixa qualitat i manca de respecte a la intimitat del
pacient que en té dret són les característiques i les frases més
utilitzades pels professionals quan expliquen la situació.

Ara, del que avui ens hem assabentat, jo no ho sabia, no sé
si l’altre grup parlamentari ho sabia o un altre parlamentari ho
sabia, és que pel que ha dit la portaveu del grup parlamentari és
que hi ha hagut la cessió a la Tresoreria de la Seguretat Social
d’aquest espai ambulatori, és així?, la informació que li ha donat
la conselleria és aquesta? 

Vull dir, avui ens n’hem assabentat, ningú de l’Hospital
d’Inca no ho sabia, que resulta que una altra part del patrimoni
d’aquesta comunitat autònoma amb silenci, sense dir res a
ningú, sense explicar-ho a l’opinió pública resulta que s’ha
renunciat a la cessió d’aquest espai... i a vostès els sobra tot!
Ens falten espais sanitaris per tot arreu i a vostès, el que tenim,
els sobra!, els sobra Verge del Toro, els sobra l’ambulatori
d’Inca per no invertir doblers allà en un futur, els sobra?, i ens
estan dient que l’Hospital d’Inca no pot créixer ni per
passadissos ni per amunt ni per darrere i com que no pot créixer,
no podem ampliar l’espai del servei d’urgències i com que no
podem... donam aquest, que és nostre, que és gratuït, el donam,
hi renunciam.

Avui horabaixa ens haurà servir d’alguna cosa la feina feta
en aquest parlament, que és tenir aquesta informació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5... 

(Remor de veus)

Bé, si accepta les esmenes del Grup Socialista, ho ha dit que
sí, sí, sí...

(Se sent de fons el Sr. Thomàs i Mulet de fons de manera
inintelAligible)

Què vol votar separadament, les esmenes...?

(Se sent de fons el Sr. Thomàs i Mulet de manera
inintelAligle)

Però si hi estan d’acord, no?

(Remor de veus)

Bé, vots a favor? 5.

Vots en contra? 7.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 6442/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a exercici del
dret a la segona opció mèdica del Servei de Salut de les Illes
Balears.

Passam a continuació a la Proposició no de llei RGE núm.
6442/14. Té la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

La Constitució Espanyola a l’article 43 reconeix el dret a la
protecció de la salut i estableix que és competència dels poders
públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures
preventives i les prestacions i serveis que puguin ser necessaris.

La nostra norma principal, que és l’Estatut d’Autonomia, a
l’article 30.4 reconeix aquesta competència exclusiva en matèria
de sanitat, en l’organització, funcionament i control dels centres
sanitaris públics i del Servei de Salut; a l’article 31.4 li atribueix
el desenvolupament legislatiu i l’execució de la salut i la sanitat,
i això sense oblidar, perquè està relacionat amb l’objecte de la
proposició no de llei, l’article 25.2 on diu que “totes les
persones amb relació als serveis sanitaris tenen dret a ser
informades sobre els serveis a què poden accedir i els requisits
necessaris per usar-los i sobre els tractaments mèdics i els seus
riscs abans que els siguin aplicats.”

A més a més, a rel de les transferències sanitàries a les Illes
Balears i en el marc precisament aquest normatiu de l’Estatut
d’Autonomia, es va elaborar un llei de salut, la 5/2003, com a
instrument normatiu més important dins l’àmbit de la salut i la
sanitat, i evidentment l’aspecte principal i essencial és la
protecció de la persona en l’àmbit de salut. Aquesta llei té, a
més d’aquest eix central d’atenció de la salut dels ciutadans,
aspectes des d’educació de la salut, accions preventives,
mesures públiques de protecció de la salut individual i
colAlectiva, atenció a la malaltia, rehabilitació funcional i
reincorporació social del pacient. A més de tots aquests
principis informadors, on es basa bàsicament el tema de
protecció de la salut, hi ha un títol, el primer, que parla de drets
i deures dels ciutadans dins l’àmbit sanitari; dins el primer
capítol d’aquest títol es parla dels titulars de drets per continuar
amb la regulació d’aquests drets bàsics, que tots ells fan
referència a serveis sanitaris i salut de les Illes Balears. El
capítol III ens parla de drets específics dels usuaris als centres
assistencials, des que naixem fins que ens morin, i aquí volem
comentar de passada els drets que hi ha en relació amb el
naixement, la intimitat, la confidencialitat, una nova regulació
en aquell temps de document vital, del consentiment informat,
sense oblidar drets ja no de caire individual sinó de colAlectius
que mereixen una especial protecció, com són malalts mentals
o tot aquell àmbit de dret a tenir una història clínica, una
documentació clínica, i tota la seva confidencialitat.

A l’article 11 parla del dret a la informació assistencial, que
es desenvolupa com un dret que té el pacient a rebre
informacions en termes que li puguin ser comprensibles, de
manera escrita i/o verbal, sobre el seu procés, incloent
diagnòstic, pronòstic i opcions de tractament, i dins aquest
àmbit del dret a la informació assistencial l’apartat 11.4
reconeix el dret del pacient a una segona opinió mèdica en els
termes que reglamentàriament es determinin amb una finalitat

d’enfortir la relació bàsica entre metge i pacient, i comentar i
complementar les possibilitats d’atenció. Per tant aquí ja a la
Llei de salut es recull un precepte que ve derivat de l’article
25.2 de l’Estatut d’Autonomia, que diu que els ciutadans en
relació amb els serveis sanitaris tenen dret a ser informats.

Evidentment en tot l’àmbit normatiu que en el nostre país i
a la comunitat autònoma hem tengut els darrers quinze o vint
anys, un tema molt important ha estat el dret a l’autonomia del
pacient en relació amb els serveis sanitaris; evidentment sempre
es parla d’un reconeixement del paper protagonista del ciutadà
en tot el que fa referència a la seva pròpia salut, i que és molt
important la satisfacció d’aquest usuari de les seves pròpies
necessitats, demandes i expectatives, i que l’important és que
això s’incorpori com a objectiu fonamental de la política
sanitària que faci el Govern de les Illes Balears, i en aquest cas
la prestació de serveis que faci el Servei de Salut. Per tant, amb
l’objectiu de garantir que els ciutadans, quan necessiten acudir
al Servei de Salut, tenguin un dret a assistència sanitària i
puguin exercir aquest dret a tenir una segona opinió, que és el
que marca l’article 11.4 de la Llei de salut 5/2003, el Grup
Parlamentari Socialista va presentar aquesta proposició no de
llei, que l’únic que demana és que es desenvolupi un article que
és a la llei des de l’any 2003, i és que es desenvolupi mitjançant
un decret el dret del pacient a una segona opinió mèdica en un
termini de sis mesos, però realment l’únic que es demana és que
desenvolupi mitjançant un decret, que és com s’ha de fer, el dret
del pacient a aquesta segona opinió mèdica.

Això no és cap novetat, perquè de fet va ser recollit a la Llei
del 2003, i evidentment és una mancança normativa que tenim
a la comunitat autònoma i en el Servei de Salut. Si un té interès
a veure com està reglamentat això arreu d’Espanya, moltes
comunitats autònomes ho tenen normativitzat, n’hi ha que són
més concretes i n’hi ha que són més genèriques. Evidentment el
marc normatiu el fixa cada comunitat autònoma, però n’hi ha
que creen un marc general i n’hi ha que acoten més quines són
aquelles circumstàncies en què un ciutadà té dret a una segona
opinió mèdica. Crec que ho hem d’englobar com un dret de
ciutadania en relació amb els serveis sanitaris, i que això hem de
tenir molt clar que té a veure també amb la satisfacció que
puguin tenir els ciutadans del Servei de Salut, i té molt a veure
amb la qualitat de prestació de servei que pugui donar un servei
de salut. Per tant nosaltres vàrem considerar oportú demanar
que el Parlament insti el Govern a desenvolupar mitjançant un
decret aquest dret del pacient a segona opinió mèdica recollit a
la nostra llei de salut de 2003.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula la Sra. Santiago per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari donarà
suport a aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Socialista perquè, tot i aquestes mesures d’austeritat, de mal
anomenada austeritat, que són realment retallades en temes de
prestació sanitària i prestació social en general, continuam
aspirant a una millor i a una major qualitat assistencial en la
sanitat pública.

L’exposició de motius parla d’allò més genèric dels temes
de salut, fa una defensa de tot el que és des de la Constitució
Espanyola a l’Estatut d’Autonomia, una llei que regula la salut
pública de la nostra comunitat autònoma, i que l’any 2003, que
era quan es va aprovar aquesta llei, tothom preveia, tothom, tots
els partits polítics preveien millorar la qualitat assistencial de la
sanitat pública, i el 2014 estam tot al contrari, intentant defensar
uns mínims de qualitat. Aquesta proposta, o aquesta legislació
del 2003 anava referida pràcticament a això, de com anar
millorant la qualitat assistencial dels pacients, de tots aquests
usuaris de la sanitat pública.

Fa també referència l’exposició de motius a un valor que
cada vegada està més incorporat a qualsevol concepte sanitari,
que és el dret a decidir que té la persona en relació amb la seva
salut, a l’autonomia del pacient per poder decidir, i efectivament
per poder decidir autònomament cal informació, i d’aquí venia
la proposta de possibilitar des de la salut pública, que es té
assignat un metge i es té assignat un especialista, se li dóna un
especialista, davant determinats processos en què s’han de
prendre decisions importants pugui tenir una segona opinió per
reforçar aquest valor d’autonomia a qui ningú no renuncia, que
és present a tota la legislació moderna en temes sanitaris aquesta
capacitat de decidir que ha de tenir el pacient; insistesc, només
pot tenir capacitat de decidir si té informació, i aquesta
informació no pot ser unidireccional, ha de venir determinada,
si ho desitja, per altres metges.

Per tant nosaltres donarem suport. Pensam que són moments
molt difícils, perquè en aquest moment tenim tota una
ciutadania que ha d’esperar més de 100 dies, més de 100 dies,
per ser operada; que abans tenia dret que si en 180 dies no era
operada a la xarxa pública es passava a la concertada i per tant
hi havia una (...) per part de l’administració pública de garantir
aquests dies; 60 dies per ser explorat per un especialista o
qualque prova diagnòstica per poder determinar quin tipus de
malaltia o si havia d’anar per intervenció quirúrgica; aquest dret
mínim de saber quan seràs operat i quan et pot visitar un metge
ara no el tenim, només el tenim davant determinades malalties,
abans el teníem per a tot tipus de malaltia. Difícilment ara
podem tenir l’opinió d’un metge, hem d’esperar molts de dies
per tenir l’opinió d’un metge, hem d’esperar molts de dies per
tenir una prova diagnòstica; difícilment ens podran afavorir per
d’una forma genèrica poder tenir una segona informació. Però
aquesta proposició no de llei no concreta, és un decret que ha
d’elaborar el Govern, que és el que té la responsabilitat sobre
aquest tema d’una segona opinió mèdica, i per tant si ara, per
determinada concepció política o per temes pressupostaris, no
es vol tenir un criteri molt ample sobre aquesta segona opinió
mèdica, sí que es podria començar a tenir aquesta segona opinió
mèdica per a determinats processos, i com que això és una
proposició no de llei que no determina quin tipus de processos,
que ha de ser el Govern amb tota la informació, pensam que és

bastant raonable; si no pot ser per a un nombre determinat o un
nombre numèric important, voluminós, de molts de processos,
que almanco sigui per a determinats processos que a vegades les
persones tenen por de prendre determinades decisions.

Per tant donarem suport a aquesta proposició no de llei
perquè pensam que és raonable, dóna autonomia al Govern per,
amb tota la informació que té, poder fer un decret realista, i a la
vegada pot avançar i podem promocionar aquesta qualitat i
aquesta capacitat de decisió de l’autonomia que han de tenir els
pacients, i avançam cap a aquest desenvolupament de la llei de
2003, que no està derogada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Rubio per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Debatem avui aquesta
proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista relativa
a l’exercici del dret a la segona opinió mèdica en el Servei de
Salut de les Illes Balears, i efectivament es fa tota una
introducció a l’exposició de motius d’aquesta proposició no de
llei, una exposició normativa que té com a referent la
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia; tampoc no vull
incidir ni repetir arguments jurídics que ja s’han exposat en
aquest debat. 

Efectivament cal recordar que a l’article 11 de la Llei
5/2003, de salut de les Illes Balears, concretament al seu apartat
4, es reconeix el dret del pacient a una segona opinió mèdica en
els termes que reglamentàriament es determinin amb la finalitat
d’enfortir la relació bàsica entre el metge i el pacient i
complementar les possibilitats d’atenció. Com vostès saben a la
nostra comunitat autònoma no hi ha disposició reglamentària
que reguli aquesta qüestió de la segona opinió mèdica, la qual
cosa no significa que aquest dret no estigui garantit a la pràctica,
ja que, com vostès saben, les gerències tenen formularis perquè
els malalts puguin exercir el dret de lliure elecció i el dret a una
segona opinió. Per tant, tot i que podem afirmar que en l’àmbit
de les diferents gerències es reconeixen aquests drets, el fet que
no hi hagi una norma jurídica que estableixi uns criteris
concrets, en aquests moments ens trobam que cada gerència, per
la seva banda, aplica els seus propis criteris de reconeixement
del dret a la segona opinió, i això pot suposar una incertesa, una
inseguretat jurídica de cara als ciutadans. Per tant aquest buit
normatiu pot ocasionar o ocasiona en diferents ocasions, com
dèiem, inseguretat jurídica per als pacients que vulguin la tutela
del seu dret a decidir o a la segona opció en cas de perill o de
conflicte entre altres drets, és a dir, quan un dret entra en perill
de ser garantit, com més regulat estigui aquest dret més fàcil és
el reconeixement de la seva tutela efectiva. Sempre, per tant,
serà més segur per a les institucions, ja siguin administratives
com judicials, poder comptar amb una norma com a referent que
delimiti l’abast d’aquest dret, i en això, per tant, hi estam
d’acord.
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La mateixa llei remet a una regulació reglamentària, si bé és
cert que no estableix el termini per regular-ho. Per tant no és
que la llei digui que en tal termini de temps s’hagi de tenir una
disposició reglamentària que desglossi el contingut o que reguli
el contingut d’aquest dret; per tant entenem que mentre no hi
hagi disposició reglamentària que reguli aquesta qüestió es pot
aplicar directament el precepte legal de l’article 11.4 de forma
directa, encara que no es regulin ni els requisits, ni l’abast, ni
l’objecte, ni les limitacions, ni l’àmbit territorial de l’esmentat
dret. 

Cal recordar, i també s’hi ha fet esment en aquest debat, que
altres comunitats autònomes sí que han desenvolupat
normativament aquest dret a la segona opinió, com és el cas, per
exemple, de la regió de Múrcia, la Junta d’Andalusia, entre
d’altres; concretament a la regió de Múrcia, mitjançant el Decret
71/2007, d’11 de maig, es regula l’objecte del dret a la segona
opinió mèdica, el seu àmbit territorial, quins són els beneficiaris
del dret a la segona opinió, de quina manera s’ha de presentar
la seva solAlicitud i la seva tramitació; es regula també quina és
la documentació que ha de presentar el ciutadà per tal de rebre
aquesta segona opinió, el procediment de la resolució de la
solAlicitud i recursos, i també es regula l’execució de la
resolució estimatòria del dret a la segona opinió. En aquest
sentit, si anam a aquest decret com a exemple, efectivament es
concreta, per exemple a l’article 1, apartat tercer, l’exercici del
dret a la segona opinió mèdica regulat en el present decret; es
garanteix per als següents processos, i especifica:
“enfermedades neoplásicas malignas excepto cánceres de piel
que no sean melanoma; b) enfermedades neurológicas
inflamatorias y degenerativas invalidantes; c) enfermedades
graves con causa hereditaria claramente definida; d)
confirmación de diagnóstico de enfermedad rara. A los efectos
del presente decreto se entenderá por enfermedad rara aquella
patología con peligro de muerte o invalidez crónica, incluidas
las de origen genético que tienen una prevalencia baja”. En
definitiva, aquest decret regula molt específicament quins són
els casos, els supòsits legals que estarien contemplats dins la
normativa per tenir una cobertura per part del sistema o el servei
de salut pública, en aquest cas de la regió de Múrcia, que seria
aquest exemple, i quin serien, per tant, els titulars d’aquest dret.

Per tant pens que tenir una normativa d’aquestes
característiques sempre és més fàcil tant per l’administració
com per al ciutadà; el fet que cada gerència es pugui potser
dispersar en els criteris o els requisits, els formularis que s’han
de presentar per a aquesta segona opció, idò pot complicar
burocràticament i administrativament aquesta qüestió, i per això
nosaltres donarem suport a aquesta proposició no de llei del
Grup Parlamentari Socialista.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, no puc deixar de dir que estic sorprès. Crec que els
ciutadans de les Illes Balears surten guanyant amb aquesta
decisió que prengui la Comissió de Salut de recomanar o
suggerir que el Govern desenvolupi a través d’un decret aquesta
segona opinió mèdica, perquè qui guanya és el conjunt de
ciutadans, qui guanya és reconèixer drets de protecció de salut,
dret d’informació, dret d’autonomia del pacient, i dret a
informació del que li passa, del que se li suggereix, etc., etc., i
crec que és una bona notícia perquè va en la línia absolutament
contrària del que ha fet el Partit Popular durant aquesta
legislatura, però crec que rectificar està bé, i per tant des del
Grup Parlamentari Socialista estam contents que el grup que
dóna suport al Govern en aquest cas accepti aquesta idea, aquest
suggeriment, que qui surt guanyant és el conjunt de ciutadans i
qui surt guanyant és també el Servei de Salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Puc entendre aprovada per assentiment la
proposició? En conseqüència queda aprovada la proposició no
de llei.

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