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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí, Rosa Bauzá substitueix Llorenç Galmés.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulària Llufriu substitueix José María Camps.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí, buenas tardes, Sra. Presidenta, Alejandro Sanz sustituye
a Miguel Jerez.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Virtudes Marí substitueix Assumpció Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les preguntes RGE núm. 4416, 4417,
4418, 4419, 4420, 22, 29, 32, 4676, 4977, 4978, 4979, 5073,
5074, 5075, 5076, 5077, 78, 5728, 5999, 6000, 6001, 6002,
6003, 6005, 6006, 6007/14, de la Sra. Fina Santiago; i les
preguntes RGE núm. 11564, 566, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 90,
91, 92/14, del Sr. Vicenç Thomàs.

Assisteix el conseller de Salut, el Sr. Martí Sansaloni, a qui
donam la benvinguda, i ve acompanyat del Sr. Miguel Tomàs,
director general del Servei de Salut; Miquel Costa, director de
Recursos Humans; el Sr. Luís Rafael Santiso, director general
de Salut Pública; la Sra. Francisca Gual, cap de gabinet; i la Sra.
Ana Sedeño, de comunicació del gabinet del conseller. Donam
la benvinguda a tot l’equip.

1) Pregunta RGE núm. 4416/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a operació d'osteocondritis a l'Hospital
d'Inca (IV).

Per formular la pregunta RGE núm. 4416, relativa a
operació d’osteocondritis a l’Hospital d’Inca, té la paraula la
Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Volem donar
una vegada més la benvinguda al conseller i al seu equip per
donar resposta a aquestes preguntes.

Com veurà, conseller, ja li ho he dit diverses vegades, els
parlamentaris tenim diferents opcions per poder fer la nostra
tasca de control de govern. Nosaltres hem triat totes aquestes
preguntes; podien ser per escrit i per això ho vàrem fer, perquè
pensam que no té justificació que hagi de venir un conseller i tot
el seu equip i tots els parlamentaris que componem una
comissió a escoltar les respostes a aquestes preguntes, però ja
està finalitzant un període legislatiu i aquestes preguntes són del

mes d’abril i del mes de maig, que no han estat respostes, i
acollint-nos al Reglament nosaltres li farem cada una d’aquestes
preguntes. Com veurà algunes són inconnexes i li demanaria
que després d’aquestes, que crec que són així mateix 29 o 30,
n’hi ha també un parell de desenes més pendents, i si vostè es
digna contestar-les per escrit idò ens evitaríem una o dues
comissions més, si és possible. Si no, m’acolliré al Reglament
i demanaré, que ja ho he fet, demanaré que vengui, que insistesc
que ja ho he fet, però si podem evitar aquestes
compareixences...

En qualsevol cas la primera pregunta és si és habitual que un
professional no adscrit al sistema de salut públic de la comunitat
autònoma operi als quiròfans del sistema de salut públic. En cas
afirmatiu, durant l’any 2013 quantes vegades es varen produir
aquestes condicions, que un professional no adscrit operàs; a
quins hospitals es va produir i com se seleccionen els pacients
que es varen beneficiar d’aquest tipus d’intervencions
quirúrgiques. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies i bona tarda a tots i a totes. Gràcies per acudir a
aquesta sessió de la Comissió de Salut per contestar crec que
quaranta preguntes en aquesta sessió. Intentaré ser el més àgil
possible per no haver d’interrompre la comissió i entrar en el
detall precís. 

D’entrada el que li puc dir és que no és habitual que
professionals no relacionats amb el Sistema Nacional de Salut
o amb el Servei de Salut, en aquest cas, públic de les Illes
Balears acudeixin, però sí que en determinades ocasions
puntuals poden venir a donar suport als equips que tenim
contractats en el sistema públic de salut, i sol ser en matèria de
docència o de formació continuada, o de tècniques específiques,
o d’investigació o de supervisió, o de colAlaboració amb els
equips que tenim nosaltres contractats.

Pel que fa referència a l’Hospital d’Inca, al Servei de
Traumatologia de l’Hospital d’Inca, i essent preguntat el cap de
servei, em manifesta que al llarg dels darrers tres anys crec
recordar que hi havia hagut quatre professionals que havien anat
a colAlaborar a diferents intervencions quirúrgiques,
professionals de renom, i que ajudaven en aquesta tasca de
formació continuada als professionals que allà hi fan feina. Per
tant no és un cas concret i puntual el que succeeixi que rebin
aquesta ajuda, i que en els darrers tres anys eren quatre
professionals els que havien vengut. 
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Els criteris per confeccionar la programació quirúrgica de
l’hospital són: primera premissa, que lògicament ha d’estar
inclòs en llista d’espera; s’ha de tenir el vistiplau d’anestèsia, la
conformitat del pacient; la gravetat i la complexitat també és
una priorització dins aquesta inclusió de llista d’espera, el temps
d’espera previ, i després hi pot haver circumstàncies que puguin
justificar individualment aquesta priorització o no.

Per tant la direcció de l’Hospital d’Inca el que creu és que
s’han de potenciar també les activitats de docència, formació,
investigació i supervisió, que repercuteixen de forma positiva en
la millora de l’estat de salut i a més formen més els nostres
professionals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, conseller, entenc de la seva resposta que l’any 2013
només es va produir una intervenció quirúrgica en relació amb
el fet que personal no adscrit intervengués a una intervenció
quirúrgica..., perquè és la pregunta, quantes intervencions s’han
realitzat durant l’any 2013 als hospitals de les Illes Balears amb
aquest sistema de professional no adscrit? Si té la resposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. El que li he dit és que quant al
doctor Monllau, que és per qui vostè demanava, quant a una
intervenció concreta de traumatologia, aquest senyor va fer una
sola intervenció el dia que va venir, però en els darrers tres anys
han estat quatre professionals els que han colAlaborat dins el
Servei de Traumatologia de l’Hospital d’Inca.

(Se sent la Sra. Santiago i Rodríguez de fons de manera
inintelAligible)

I els sistemes d’informació no tenen en aquest cas detectades
totes les intervencions quirúrgiques que es facin amb suport o
ajuda externa. El que sí puc dir és que en aquest servei hi va
haver quatre professionals que en els darrers anys han vengut a
colAlaborar.

2) Pregunta RGE núm. 4417/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a llista d'espera quirúrgica de traumatologia
a l'Hospital d'Inca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 4417/14, relativa a llista d’espera
quirúrgica de traumatologia a l’Hospital d’Inca, i té la paraula
la Sra. Santiago per formular la pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, quina és la llista d’espera
quirúrgica de traumatologia a l’Hospital d’Inca a 1 d’abril de
2014?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

536.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn de rèplica? No. Passam a la següent pregunta.

3) Pregunta RGE núm. 4418/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a llista d'espera quirúrgica de traumatologia
a l'Hospital de Manacor.

Passam a la pregunta 4418, relativa a llista d’espera
quirúrgica de traumatologia a l’Hospital de Manacor. Té la
paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. Conseller, en els mateixos termes però a l’Hospital de
Manacor, a dia 1 d’abril de 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

408.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol torn de rèplica? No. Molt bé.

4) Pregunta RGE núm. 4419/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a llista d'espera quirúrgica de traumatologia
a l'Hospital de Son Espases.

Passam a la pregunta 4419, relativa a llista d’espera de
traumatologia a l’Hospital de Son Espases. Té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, quina era la llista d’espera
quirúrgica de traumatologia a l’Hospital de Son Espases a dia 1
d’abril de 2014? Eh..., sí, Son Espases.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

1.452.

5) Pregunta RGE núm. 4420/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a llista d'espera quirúrgica de traumatologia
a l'Hospital de Son Llàtzer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 4420, relativa a llista d’espera
quirúrgica de traumatologia a l’Hospital de Son Llàtzer. Té la
paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

En els mateixos termes, a l’Hospital de Son Llàtzer el dia 1
d’abril de 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

612.

6) Pregunta RGE núm. 4422/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a operació d'osteocondritis a l'Hospital
d'Inca (VI).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 4422, relativa a operació
d’osteocondritis a l’Hospital d’Inca. Té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, gràcies, presidenta. Donada la possibilitat que el doctor
que vostè ha mencionat, el doctor Monllau, operés a la nostra
comunitat autònoma, no hi havia altres pacients que es
poguessin beneficiar dels seus coneixements, a més del pacient
operat d’osteocondritis a l’Hospital d’Inca l’abril de 2014?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Aquest senyor va venir, va ajudar el Servei de
Traumatologia, no va cobrar res per part del Servei de Salut, i
estava emmarcat dins la potenciació d’activitats de docència,
formació continuada, investigació i supervisió que repercuteixen
en un increment de capacitació per part dels professionals. I era
una operació molt concreta, amb una tècnica molt concreta, i el
Servei de Traumatologia només tenia aquell pacient detectat
amb priorització per fer aquesta tècnica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, conseller. El que vostè vol dir és que per a aquesta
operació tan concreta, amb una tècnica tan concreta, com vostè
diu, que jo, com comprendrà, desconec, només hi havia, en
aquest cas a Mallorca, aquest pacient que va ser operat a Inca?
O només a la llista d’espera d’Inca?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

De fet s’ha demanat si posteriorment pel que afecta la
gerència d’Inca hi havia hagut més tractaments, més
intervencions quirúrgiques amb aquesta tècnica i amb aquest
material, de fet no s’han fet posteriorment. Això demostra la
singularitat en el cas de la gerència d’Inca.

I després entrar en el nivell de tècnica revisant cada una de
les agendes de tots els hospitals, consideri que no és automàtic
i per tant no s’ha entrat en aquest grau de detall, però en els
mesos posteriors no hi ha hagut -que hagués estat la prova
evident, una vegada capacitats els professionals que ja havien
après la tècnica- no hi ha hagut més intervencions d’aquest
tipus.

7) Pregunta RGE núm. 4429/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a intervenció quirúrgica per infecció a
l'Hospital Can Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 4429/14, relativa a intervenció
quirúrgica per infecció a l’Hospital de Can Misses. Té la paraula
la Sra. Santiago.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, quants de pacients han
hagut de ser operats per mor d’una infecció lligada a una
intervenció quirúrgica a l’Hospital de Can Misses durant els
anys 2010, 11, 12 i 13?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

A l’Hospital de Can Misses l’any 2010 varen ser 74
pacients; l’any 2011, 71; l’any 2012, 66; i l’any 2013, 82.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. Sr. Conseller, aquest increment de l’any 2012 a
l’any 2013 vostè creu que té qualque causa en concret?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

En aquesta pregunta la gerència no ha trobat una causa única
i específica.

8) Pregunta RGE núm. 4432/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a infeccions lligades a intervenció quirúrgica
a l'Hospital de Manacor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 4432/14, relativa a infeccions lligades
a intervenció quirúrgica a l’Hospital de Manacor. Té la paraula
la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, quants de pacients han
contret una infecció lligada a una operació quirúrgica a
l’Hospital de Manacor? Se solAlicitava la relació dels anys 2010,
11, 12 i 13.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Tenc dades des de l’any 2008, que són 163 el 2008; 132 el
2009; 132 el 2010; els mateixos l’any 2011; 146 el 2012, i el 13,
143.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

9) Pregunta RGE núm. 4676/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a pensionistes i medicaments 2011.

Passam a la següent pregunta, 4676/14, relativa a
pensionistes i medicaments 2011. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, quants pensionistes no
retiraren els medicaments prescrits per metges o metgesses
l’any 2011?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Els sistemes d’informació per la gestió de la prestació
farmacèutica recullen la informació dels medicaments
dispensats i facturats per les oficines de farmàcia i, per tant, per
aquesta via no es contemplen els medicaments prescrits i no
retirats pels usuaris d’una manera automatitzada. Els
medicaments prescrits es registren al sistema de recepta
electrònica, encara que per la lògica del sistema no és possible
conèixer el nombre d’envasos prescrits i no dispensats.

El sistema de recepta electrònica permet prescriure un
medicament per un període determinat, que és màxim d’un any,
i no obstant això en el moment de la prescripció no es calculen
tots els envasos associats, sinó que en cada dispensació es
calcula la quantitat necessària per a 28 dies de tractament. Així,
un cop efectuada una dispensació el sistema calcula la data de
la següent i el nombre d’envasos que s’han de dispensar en
funció de la data de retirada d’aquests medicaments. En cas que
no s’executi la dispensació -supòs que és el sentit- ja no es
calculen les següents, i per tant es deixa aquest fàrmac.

La programació s’ha fet així per tal d’optimitzar la base de
dades, ja que en cas contrari en el moment de la prescripció
s’haurien de generar les dates de dispensació teòriques i el
nombre d’envasos a dispensar, i s’haurien de generar de nou.
Per tant si una persona no té adherència al tractament i després
vol reenganxar, perquè es vincula a un component econòmic,
quan vulgui anar a treure-ho es detecta perquè el metge té l’avís
que no l’ha tret els mesos previs, i així està confeccionat el
sistema de recepta electrònica.
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Aquest dinamisme en el sistema de recepta electrònica
impedeix conèixer el nombre total d’envasos teòrics associats
a una prescripció, i conseqüentment no és possible calcular
quants no han estat dispensats. Per tant per aquesta via tampoc
no és possible conèixer el nombre de pensionistes que no retiren
la medicació, sinó que és el metge d’atenció primària el que ho
detecta quan el pacient va a reclamar-li la nova inclusió dins la
recepta electrònica. Per tant no és possible respondre aquesta
pregunta amb un automatisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. Conseller, no tenc ara la informació que vostè té i que
ha detallat aquí, però vostè vol dir que no tenim cap indicador
numèric que ens permeti saber si una medicació receptada pel
servei públic de salut a un pensionista, o al conjunt de la
població, perquè ens interessa més saber els pensionistes, no
s’ha retirat? No hi ha cap possibilitat dins tot aquest sistema que
vostè m’ha descrit i que jo ara no puc detallar, no puc repetir
amb el detall que vostè ha exposat? Entenc, però, que hi ha
d’haver qualque control numèric, ja no li dic qualitatiu però sí
numèric, per part de l’administració pública per saber el que es
prescriu i no es retira.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

Sí, el que he intentat explicar és que el sistema que se
segueix de recepta electrònica no contempla aquestes faltes
d’adherència al tractament d’aquell que no retiri la medicació.
Per tant una persona que no retiri la medicació i sigui prescrita
en el mes de març, durant el mes de març no la tregui, el mes
d’abril tampoc i la vulgui treure el mes de maig,
obligatòriament haurà d’acudir al seu metge de capçalera un
altre pic, i per tant es podrà valorar el perquè no s’han tret els
envasos previs. 

A més tenim indicadors per grup: TS001, TSI002, el 3, el 4,
el 5; el nombre d’usuaris que s’analitzen, l’edat mitjana dels
usuaris, el nombre d’envasos que es van traient i l’evolució
mensual. Ara bé, en el cas individualitzat de cada un dels casos
el sistema el que canalitza és que aquell usuari que no tengui
una adherència pròpia a aquest tractament torna a acudir al
metge per solucionar el problema de salut o quan realment
necessita el medicament o té la possibilitat de treure’l. Per tant
són casos individualitzats que es canalitzen via atenció primària.

10) Pregunta RGE núm. 4677/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a pensionistes i medicaments 2012.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 4677/14, relativa a pensionistes i
medicament 2012, i té la paraula la Sra. Santiago per formular
la pregunta.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. La pregunta és la mateixa per a l’any
2012, i la 4678 és la mateixa per a l’any 2013, i vostè em
contestarà el mateix, em contestarà amb la mateixa descripció
de com es registra la no retirada de medicaments, però en tot cas
seria si vostès han detectat qualque augment d’aquesta no
retirada de medicaments, encara que sigui de caràcter mensual,
de l’any 2012 a l’any 2013? Si té les dades que vostè ha dit que
mensualment sembla que podríem..., o trimestralment sembla
que podríem fer qualque indicador quantitatiu. 

La pregunta entengui que va dirigida a saber si arran del
Decret de l’any 2012 hi ha un augment important o no, o
significatiu o no, d’una pujada de la no retirada de
medicaments, i a vostès entenc que els interessa conèixer aquest
detall, des de la salut pública i del que seria... l’adhesió dels
ciutadans al medicament que prescriu la mateixa administració
pública, vull dir el Sistema de Salut. Vull dir que qualque
indicador han de tenir per fer un seguiment de..., vaja, d’aquest
fenomen, si realment està succeint en positiu, en negatiu, si es
manté. Quina informació té l’administració pública en relació
amb aquesta pregunta?

Insistesc, el nostre interès és veure si hi ha hagut un augment
de no retirades de medicació prescrita, perquè nosaltres, és la
nostra hipòtesi, pensam que sí, i que afecta sobretot els
pensionistes. I cregui’m que des de l’aplicació del 2012 -som a
l’any 2014, les preguntes són en relació al 2013- que no ho
puguem saber, em sembla que és una irresponsabilitat, perquè
això era una de les primeres coses que el sistema ens hauria de
permetre valorar, com afectat, com afectat, aquesta aplicació del
decret a la prescripció sanitària, perquè si no, com sabem si
estalviam, si no estalviam? Només per quantia? Si la prescripció
es dóna més adequadament o no més adequadament arran de...
És a dir, vostès com valoren això des de l’aplicació del decret?
I si em pogués contestar, per no repetir-me, però vaja, és la
pregunta 4677 i la 4678.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Lògicament, vàrem entrar en una
anàlisi, principalment els primers mesos d’aplicació del
copagament que afectava principalment el grup de pensionistes,
i vàrem fer unes anàlisis, com dic, amb valoracions globals, he
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intentat deixar clar a la primera de les respostes que
individualment és el pacient qui acudeix al seu metge de
capçalera i com a administració entram a valorar les xifres
totals, com dic, per grups des de l’1 al 5.

Aleshores, del grup 1 es varen analitzar 10.460 usuaris que
tenien una edat mitjana de 52,6 anys, amb una mitjana
d’envasos de juliol a desembre de l’any 2011 de 27,3 envasos
de mitjana, i a l’any 2012, de juliol a desembre de l’any 2012 va
ascendir a 29,3 el nombre d’envasos, en lloc de tenir un
comportament totalment contrari. 

De fet, es varen analitzar, com dic, aleatòriament aquests
10.460 usuaris i els envasos dispensats de juliol a desembre de
l’any 2011 va ser de 286.049, mentre que de juliol a desembre
del 2012 va ser de 306.752, la qual cosa significa un increment
del 7,2%.

Al grup 2 hi va haver una reducció del 6,5%. Al grup 3 hi va
haver un increment del 8,4%, a TSI 004, -ho dic perquè puc
entrar al detall del nombre d’envasos, però la tendència és
aquesta- es varen analitzar 38.581 usuaris, hi va haver un
increment del nombre d’envasos del juliol a desembre del 6,7%.
I al grup TSI 005 es varen analitzar 1.541 usuaris i hi va haver
un diferencial de 0,6%.

Per tant, el que puc dir és que sí que vàrem fer feina, vàrem
fer aquest estudi i eren els primers mesos on també hi podia
haver més medicació a les farmacioles familiars i eren els
primers mesos on més s’havia de notar aquesta rebaixa en el
nombre d’envasos. Com dic, la mostra era suficientment
representativa perquè eren 10.460 usuaris del grup 1, 143.880
del grup 2, 115.000 del grup 3, 38.581 del grup 4 i 1.541 del
grup 5.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, conseller. Entenc que de l’any 2013 no varen fer
cap estudi? O si es va fer  estudi, si ens podria donar la
informació i si ens podria concretar, perquè ho desconec, les
edats, vostè ha dit del primer, el grup era de 52,6 anys, si ens
pogués concretar també, perquè constàs al llibre de sessions les
edats dels grups 2, 3, 4 i 5. I de l’any 2013 a veure si va fer
algun estudi de seguiment d’aquests resultats, perquè alguns són
indicadors que augmenta la no retirada.

11) Pregunta RGE núm. 4678/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a pensionistes i medicaments 2013.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que som a la pregunta 4678. Doncs, té la paraula el
Sr. Conseller.

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

Sí, les edats mitjanes dels usuaris del grup 1 era 52,6 anys;
del grup 2, 71,5 anys; del grup 3, 41,2 anys; del grup 4, 44,7
anys, i del grup 5, 60,2 anys.

També pot baixar-se la informació, perquè el Ministeri de
Sanitat i Consum cada mes penja el nombre d’envasos
dispensats i facturats per part del Servei de Salut i a cada una de
les comunitats autònomes, i veurà l’increment tant del nombre
d’envasos que es treuen com de la factura farmacèutica. Per
tant, es fa el seguiment, i no és que hagi baixat el nombre
d’envasos retirats, sinó que pugen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago... no.

12) Pregunta RGE núm. 4679/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a pensionistes i medicaments 2010.

Passam a la pregunta 4679 o la dóna per contestada que és
dels pensionistes i medicaments 2010.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, li demanàvem quants
metges de l’Hospital de Son Espases tenen concedida la
compatibilitat per exercir a un hospital privat, també li
solAlicitàvem una relació nominativa, entenc que la relació
nominativa no té el perquè constar tal vegada al registre del
Parlament, bé, al registre, al Diari de Sessions, però sí que ens
la podria facilitar, per un fotocopiat. I, en tot cas, quants metges
tenen concedida la compatibilitat per exercir a un hospital privat
que actualment exerceixen a l’Hospital de Son Espases?

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que ha passat a la pregunta 5073, d’acord...

(Remor de veus)

Sí, bé, és que hi havia abans la dels medicaments i
pensionistes 2010, que era la 4679...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No l’he recollida, Sra. Presidenta. Si la vol llegir vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, és la mateixa pregunta de... relativa a pensionistes i
medicaments 2010...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No, però vaja, la don per contestada.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, la dóna per contestada.

13) Pregunta RGE núm. 5073/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a compatibilitats a l'Hospital de Son Espases.

Passam ara a la pregunta 5073, que és relativa a les
compatibilitats a l’Hospital Son Espases.

Dóna per formulada la pregunta. Té la paraula el Sr.
Conseller.

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

Sí, són 139 els metges que tenen la compatibilitat a Son
Espases.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Ens passarà la relació nominativa, Sr. Conseller?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No és necessari que la relati amb el micròfon obert, però si
ens la passa fotocopiada, idò sí, és la pregunta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, serà facilitada.

14) Pregunta RGE núm. 5074/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a compatibilitats a l'Hospital d'Inca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la següent pregunta, la 5074, relativa a
l’hospital d’Inca, compatibilitats. 
Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, és la mateixa pregunta en relació amb l’hospital d’Inca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

58.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Mateix compromís de passar-nos la relació nominativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller... Sí, efectivament.

15) Pregunta RGE núm. 5075/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a compatibilitats a l'Hospital de Manacor.

Passam a la pregunta 5075, relativa a l’hospital de Manacor
de compatibilitats. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La mateixa pregunta en relació amb l’hospital de Manacor.

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

58 i sí.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

D’acord.

16) Pregunta RGE núm. 5076/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a compatibilitats a l'Hospital de Son Llàtzer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 5076, relativa a l’hospital de Son
Llàtzer. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Amb els mateixos termes, de l’Hospital de Son Llàtzer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

22.



SALUT / Núm. 96 / 4 de març del 2015 1355

 

(Se sent de fons a la Sra. Santiago i Rodriguez que diu
“passam”)

17) Pregunta RGE núm. 5077/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a compatibilitats a l'Hospital de Can Misses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 5077, relativa a l’hospital de Can
Misses, compatibilitats. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Amb els mateixos termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Eivissa i Formentera, 68.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la senyora... Renuncia. 

18) Pregunta RGE núm. 5078/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a compatibilitats a l'Hospital Mateu Orfila.

Passam a la 5078, relativa a l’Hospital Mateu Orfila,
compatibilitats. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Amb els mateixos termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

50.

19) Pregunta RGE núm. 5728/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a metge preventista a l'Hospital de Son
Espases.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 5728/14, relativa a metge
preventista a l’Hospital de Son Espases. Té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. A l’any 2012 es va contractar el doctor
Bestard com a metge preventista a Son Espases. La pregunta és
si continua ocupada aquesta plaça. En cas afirmatiu, quin doctor
l’ocupa, amb quina data de contractació. I, en cas negatiu, des
de quin dia es va produir la baixa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller. 

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

Sí, en data 11 del tres de l’any 2012 fins al 15 de l’1 de l’any
2014, el nomenament eventual com a adjunt facultatiu
especialista de l’àrea preventiva, sense ocupar plaça estructural,
va fer feina el doctor Bestard a la Gerència Son Espases.

Prèviament, des de dia 1 del 12 de l’any 2010 fins a dia 1 de
juny de l’any 2011 va ser nomenat de manera eventual com
adjunt especialista de l’Hospital Comarcal d’Inca. I des de l’1
del 6 de l’any 2011 es va anomenar interí a l’Hospital Comarcal
d’Inca, fins a 22 del sis de l’any 2011, en què va cessar com a
interí.

Actualment existeix una plaça a l’Hospital Comarcal d’Inca
dotada, perquè aquesta estava per damunt de l’estructura, que no
està coberta, facultatiu especialista d’àrea preventiva, que
pròximament serà transferida a l’Hospital de Son Espases.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Conseller, el que entenc és que aquesta plaça ara no està
ocupada. I des de quan no està ocupada?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

És que aquesta plaça és una plaça d’eventual i per tant, no té
un lloc fix, és per damunt de plantilla aquesta contractació. El
que sí volem fer és incrementar en un plaça més el servei de
preventiva desplaçant aquesta plaça que sí que és a Inca i no
està coberta i es passarà a la Gerència de Son Espases perquè
pugui ser coberta.

(Se sent de fons la Sra. Santiago i Rodríguez que diu: “Des
que se’n va anar el Sr. Bestard no està coberta”)
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No, el Sr. Bestard tenia un contracte d’eventual i que no era
una plaça estructural de plantilla. En aquests moments, el que
farem serà incrementar aquesta plaça estructural de plantilla.

20) Pregunta RGE núm. 5999/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a nounats a l'Hospital d'Inca el gener, febrer,
març i abril del 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 5999/14... Sr. Thomàs, li agrairia una
mica de silenci.

Passam a la pregunta 5999/14, relativa a nounats d’Hospital
d’Inca, gener, febrer, març i abril 2014. Té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Vicenç Thomàs, si m’ha enganat queda registrat
l’engany del conseller, ja ho valorarem.

Sr. Conseller, quants de nounats de l’Hospital d’Inca varen
ser traslladats a l’Hospital de Son Espases els mesos de gener,
febrer, març i abril de 2014?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

No he entès abans el que deia el Sr. Thomàs, després supòs
que tendrà ús de la paraula i ja intentarem aclarir-ho quan sigui
aquest diputat qui faci les preguntes.

Els nounats que varen ser traslladats a l’Hospital de Son
Espases per part de la Gerència d’Inca han estat; cap el mes de
gener, parlam de l’any 2014, cap el mes de gener; cap el mes de
febrer; cap el mes de març; 2 el mes d’abril; 3 el mes de maig;
cap el juny; 1 el juliol; 3 l’agost; 2 el setembre; cap l’octubre;
cap el novembre i 1el desembre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica la Sra. Santiago, entenc que hem fet la
6000 i la 6001 que anava també de nounats en els distints mesos
de.... No?

Ah, la 6000 no.

21) Pregunta RGE núm. 6000/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a nounats a l'Hospital d'Inca traslladats el
maig del 2014.

Idò té la paraula la Sra. Santiago per formular la pregunta
RGE núm. 6000/14.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, quants nounats de
l’Hospital d’Inca varen ser traslladats a l’Hospital de Son
Espases des de l’1 de maig fins al 26 de maig? Vostè m’ha dit
que al mes de maig en varen ser traslladats 3, varen coincidir
amb aquestes dates?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, la primera setmana de dia 1 a dia 4 de maig no va ser
traslladat cap nounat. La segona setmana del 5 a l’11 de maig,
3. La tercera setmana,  de dia 12 a dia 18, cap. De dia 19 al 25,
cap. I del 26 al 31, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica la Sra. Santiago... No vol torn de rèplica.

22) Pregunta RGE núm. 6001/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a nounats a l'Hospital d'Inca morts el 2014.

Passam a la pregunta RGE núm. 6001/14, relativa nounats
d’Inca morts de 2014. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. Conseller, quants de nounats han mort abans de donar
alta hospitalària a l’Hospital d’Inca abans del 28 de maig del
2014?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

De dia 1 de gener de l’any 2014 a dia 28 de maig del mateix
any hi va haver un èxitus neonatal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Renuncia al torn de rèplica.

23) Pregunta RGE núm. 6002/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a nounats a l'Hospital de Son Espases morts
el 2014.

Passam a la pregunta RGE núm. 6002/14, relativa a nounats
a l’Hospital de Son Espases morts el 2014. Té la paraula la Sra.
Santiago.



SALUT / Núm. 96 / 4 de març del 2015 1357

 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Conseller, quants de recents nats han mort abans de la
setmana de naixement de l’Hospital de Son Espases traslladats
de l’hospital d’Inca el mes de maig de 2014?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Hi va haver un infant nascut dia 5 de maig que va morir dia
7 de maig.

24) Pregunta RGE núm. 6003/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a nounats a l'Hospital de Manacor morts el
2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 6003/14, relativa nounats
a l’Hospital de Manacor morts el 2014. Té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sr. Conseller, quants de nounats han mort abans de donar
alta hospitalària a l’Hospital de Manacor els mesos de gener,
febrer, març, abril i maig de 2014?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Cap.

26) Pregunta RGE núm. 6005/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a nounats a l'Hospital d'Inca morts el gener,
febrer, març, abril i maig del 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 6005/14, relativa a nounats
a l’hospital d’Inca morts, gener, febrer, març, abril i maig de
2014. Té la paraula la Sra. Santiago.

25) Pregunta RGE núm. 6004/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a nounats a l'Hospital de Son Llàtzer morts
el 2014.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Perdoni, presidenta, la 6004 la botam o...?

LA SRA. PRESIDENTA:

No n’hi ha..., no hi és, és la 6005...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bé, idò la 6005 és la mateixa pregunta anterior, quants
nounats han mort abans de donar l’alta hospitalària a l’Hospital
d’Inca els mesos de gener, febrer, març, abril i maig de 2014?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Aquí tenc: 1 el mes de maig.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Entenc que els altres mesos no hi ha hagut...

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

Zero, zero.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies. 

27) Pregunta RGE núm. 6006/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a nounats a l'Hospital de Son Espases morts
el gener, febrer, març, abril i maig del 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 6006/14, relativa a nounats
a l’Hospital de Son Espases morts en gener, febrer, març, abril
i maig de 2014. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, és la mateixa pregunta anterior, en aquest cas referida a
l’Hospital de Son Espases i els mateixos mesos de l’any 2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Sí, 2 el mes d’abril; 2 el mes de maig i cap a en gener, febrer
i març.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica, Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

En el cas..., Sr. Conseller, en el cas del mes de maig entenc
que un és el traslladat de l’hospital d’Inca, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, són dades de la gerència i és el que havia dit de dia 5 a
dia 7 de maig.

28) Pregunta RGE núm. 6007/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a servei de guàrdia al Servei d'Urgències de
Pediatria de l'Hospital d'Inca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 6007/14, relativa a servei
de guàrdia al Servei d’urgències de pediatria de l’Hospital
d’Inca. Té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, quin metge o metgessa era de guàrdia al Servei
d’Urgència de pediatria a l’Hospital d’Inca dia 5 de juny, de les
8 a les 15 hores?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, aquesta data que vostè menciona no és un dia festiu, és
un dia laboral, per tant, a les urgències de pediatria hi va un dels
pediatres que hi ha de plantilla en l’horari de les vuit del matí
fins a les tres. De les vuit a les tres hi va haver 6 infants de 0 a
3 anys atesos dels quals 4 varen ser atesos pel doctor Utrera, 1
pel doctor Colombàs i 1 pel doctor o doctora Carrión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica... No, renuncia al torn de rèplica.

29) Pregunta RGE núm. 11564/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prescripcions de medicaments antiretrovirals pel
tractament per la infecció per VIH/SIDA (I).

Passam idò a la pregunta RGE núm. 11568/14, relativa a
prescripcions de medicació antiretrovirals per al tractament de
la infeccció VIH/SIDA. Té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs per
formular la pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, bones tardes a tots i a totes. Bé, som davant un exemple
de per què la Conselleria de Salut no ha volgut contestar
moltíssimes preguntes, iniciatives dels diferents diputats i
diputades, idò ens veim aquí obligats a dur aquestes preguntes
d’unes respostes per escrit a unes respostes en forma oral que
segurament no és la forma més adequada d’efectuar
determinades preguntes que esper que es donin també per escrit.

Perquè, per exemple, dins aquest grup de preguntes que fan
referència a les infecccions per VIH/SIDA a recursos, activitats,
etcètera, idò hi ha preguntes que el que demanen són
informacions molt concretes que evidentment s’haguessin pogut
donar tranquilAlament, simplement pitjant una tecla i no s’han
volgut donar, com és la primera pregunta que ve formulada com
el nombre de prescripcions de medicaments antiretrovirals per
al tractament de la infecció VIH/SIDA durant 2013, desglossat
per medicament i per hospital del Servei de Salut de les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. La informació solAlicitada a les
preguntes 11564/14 fins a la 11568/14 es va transmetre des de
la Conselleria de Salut, pel procediment habilitat, dia 16 de
febrer de l’any 2015. Desconec, si vostè no l’ha rebuda, quin ha
estat el motiu pel qual s’han reconvertit a oral. 

Però sí que li puc facilitar el nombre d’unitats i per gerències
del que vostè em demana.

Començant pel principi actiu Saquinavir, s’han administrat
a la Gerència de Son Espases 8.216 unitats; a Son Llàtzer,
2.690, i a l’Àrea de Salut de Menorca, 597, la qual cosa fa un
total d’11.503 unitats dispensades l’any 2013 d’aquest principi
actiu.

El segon dels principis actius és Indinavir el qual s’ha
prescrit exclusivament a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera
amb 2.520 unitats.
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El tercer principi actiu és el Ritonavir que han prescrit a la
Gerència de Son Espases 178.713 unitats; a la Gerència de Son
Llàtzer, 79.632; a la Gerència de Manacor, 14.426; a la
Gerència d’Inca, 14.770; a l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera, 47.386, i a l’Àrea de Salut de Menorca, 18.226, la
qual cosa fa un total de 357.153 unitats.

El combinat de Lopinavir i Ritonavir, es va dispensar a Son
Espases per la quantitat de 160.800 unitats; a Son Llàtzer
95.817; a Manacor 14.200 unitats; a Inca 10.767; a l’Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera 79.649 i a Menorca 18.091, la qual
cosa fa 379.324 unitats.

El Fosanprenavir: se’n varen dispensar 7.042 unitats a Son
Espases; a Son Llàtzer 11.934 unitats; a l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera 3.163 unitats, i a Menorca 3.660. Un
total de 25.799.

L’Atazanavir, 79.981 unitats a Son Espases; a Son Llàtzer
24.987 unitats; a Manacor 5.010; a Inca 4.850; a Eivissa 17.037,
i a Menorca 7.862. Per tant, 139.727 unitats.

El Tipranavir, a Son Espases en varen dispensar 182; 1.440
a Son Llàtzer; 459 a Eivissa i 1.200 a Menorca.

El Darunavir, se’n varen dispensar 146.465 a Son Espases;
a Son Llàtzer 92.419; a Manacor 17.703; a Inca 16.541; a l’Àrea
de Salut d’Eivissa i Formentera 46.541 i a Menorca 11.220.
Total 330.889.

La Zidobudina, se’n varen dispensar 6.778 a Son Espases;
1.788 a Son Llàtzer; a Manacor 814 unitats; a Inca 312; a
Eivissa i Formentera 3.374 i a Menorca 1.519. Total 14.585
unitats.

Didanosina, se’n varen dispensar 1.564 unitats a Son
Espases; a Son Llàtzer 248; a Eivissa 118. La qual cosa fa un
total de 1.930.

Estavudina, se’n varen dispensar 336 unitats a Son Espases;
141 a Son Llàtzer; 691 a Manacor; 1.141 a l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera i 13 a Menorca. Total 2.322.

Lamivudina, 9.902 unitats a Son Espases; 3.126 a Son
Llàtzer; 30 a Manacor; 170 a Inca; a l’Àrea de Salut d’Eivissa
6.736 i 880 a Menorca. Total 20.844.

Abacavir, 6.663 a Son Espases; 5.335 a Son Llàtzer; 607 a
Manacor; 2.070 a Inca; a Eivissa 3.307 i 540 a Menorca. Total
18.522.

Tenofovir i Suproxilo, 34.904 a Son Espases; a Son Llàtzer
23.618; a Manacor 7.320; a Inca 1.935; a Eivissa 10.696 i a
Menorca 5.854. Total 84.327 unitats.

Emtricitabina, 1.023 a Inca, combinada amb Tenofovir, o
sigui, l’anterior combinada amb Tenofobir, 131.464 a Son
Espases; a Son Llàtzer 86.435; a Manacor 13.079; a Inca
12.590; a Eivissa 57.008 i a Menorca 17.542. Total 318.118.

Nevirapina, a Son Espases; 68.375; a Son Llàtzer 22.747; a
Manacor 5.861; a Inca 6.558; a Eivissa 15.770 i a Menorca
10.343. Total 129.654.

Efavirenz, 30.755 a Son Espases; 12.937 a Son Llàtzer;
1031 a Manacor; 1.115 a Inca; 6.193 a Eivissa; 2.080 a
Menorca. Total 54.111.

Etravirina, 60.141 a Son Espases; 41.181 a Son Llàtzer;
6.244 a Manacor; 9.520 a Inca; a Eivissa 21.514 i 9.720 a
Menorca. Total 148.320.

Rilpivirina, 739 unitats a Son Espases; 652 a Son Llàtzer.
Total 1.391.

Lamibudina, Ancidobudina, 46.361 a Son Espases; 8.030 a
Son Llàtzer; 2.590 a Manacor; a Inca 909 i 1.642 unitats a
Menorca. Total 59.532.

Abacavir i Lamibudina, 67.152 a Son Espases; a Son Llàtzer
29.037; a Manacor 5.096; a Inca 5.353; a Eivissa 12.711 i a
Menorca 4.289. Total 123.638.

Abacabil, Lamibudina i Cidobudina, la triple teràpia, són
33.229 a Son Espases; a Son Llàtzer 5.055; a Manacor 42; a
Eivissa 1.473 i a Menorca 2.927. Total 42.727.

Emtricitabina, Tenofovir i Disoproxil, dur també associat
l’Efavirenz, 149.347 a Son Espases; 94.738 a Son Llàtzer;
15.572 a Manacor; Inca 11.527; Eivissa 51.865 i Menorca
21.434. Total 344.483.

Els dos principis actius iguals que l’anterior, però enlloc
d’Efavirenz, Rilpivirina, s’han dispensat 7.460 a Son Espases;
8.052 a Son Llàtzer; 780 a Manacor; 988 a Inca; 2.110 a Eivissa
i 720 a Menorca. Total 20.110.

El Lopinavir i Ritonavir, 1.667 a Son Espases; 67 a Son
Llàtzer; 5 a Manacor i 5 a Eivissa; a més de 1.245 a Menorca.
Total 2.979.

Enfuvirtida, 53 a Son Espases, que són els únics que s’han
dispensat a Balears.

Raltegravir, 67.500 a Son Espases; 31.509 a Son Llàtzer;
2.974 a Manacor; 4.753 a Inca; 45.767 a Eivissa i 6.354 a
Menorca. Total 158.857.

Maraviroc, a Son Espases 8.962; a Son Llàtzer 3.064; 1.260
a Manacor; 1.160 a Eivissa i 30 a Menorca. Total 14.476.

Aquestes són les quantitats dispensades als diferents
hospitals i si vol que li doni el total d’unitats dispensades
hospital per hospital, també li ho puc facilitar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica Sr. Thomàs.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Primer, un aclariment, Sr. Conseller, això és el document
oficial de la Comissió de Salut, de preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant comissió. Aquelles de què té coneixement
la Mesa de la comissió, que han estat contestades, aquí posa
contestada pel Govern tal dia, hi ha tres preguntes de la Sra.
Santiago que no han entrat a l’ordre del dia perquè ja constava
que estaven contestades.

Cap de les preguntes que jo formularé consta oficialment
que la Conselleria de Salut les hagi contestades.

Si vostè diu que les ha contestades, doncs, no ho sé, tal
vegada ha de parlar amb el Sr. Gómez, jo no ho sé. Però al
diputat no ha arribat i al Parlament no consta que hagin estat
contestades, perquè si haguessin estat contestades no estarien
posades a l’ordre del dia de la comissió. Si vostè vol veure el
document de la comissió, jo no tenc cap problema.

De totes maneres ha pogut veure vostè el ridícul que és
haver de fer preguntes d’aquestes en comissió oralment, perquè
el normal és, si es té la informació, que es contesti per escrit
amb una taula, la qual, esper, Sr. Conseller, que ja que la té,
demà mateix ens la faci arribar. Supòs que no hi ha cap
problema, perquè allò que és absurd és fer aquestes preguntes
via oral, perquè són preguntes que simplement volen una base
de dades.

Li torn dir, oficialment aquestes preguntes no han estat
contestades en el Parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Conseller.

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

Gràcies. Aquestes preguntes lògicament són acció de control
del Govern i el portaveu de l’oposició diu que són simplement
per fer una base de dades quant a les unitats dispensades.
Lògicament no hi ha cap directriu política en dispensar un o
altre medicament, no hi ha cap directriu a aquest nivell i per
tant, això surt del que és quotidià. I poc sentit a nivell polític
pugui tenir el fet de voler saber aquestes quantitats.

Però gustosament li llegiré les altres amb una llista tal
vegada un poc més llarga que la que acab de fer en aquests anys.
Però són els clínics els que prescriuen.

I per tant, jo entenc que el Sr. Diputat vol fer una llarga llista
de preguntes per ser el qui més pregunta, però que això suposa
un bloqueig que surt de l’objectiu polític de control del Govern,
crec que tots els aquí presents ho compartiran.

30) Pregunta RGE núm. 11565/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prescripcions de medicaments antiretrovirals pel
tractament per la infecció per VIH/SIDA (II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta RGE núm. 11565/14, relativa a
prescripció de medicaments antiretrovirals per al tractament de
la infecció per VIH/SIDA. Té la paraula el Sr. Thomàs per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, cada diputat fa ús de les seves funcions, la
meva funció és la de control del Govern, vostè ha demostrat que
no contesta les iniciatives parlamentàries i per tant, nosaltres
tenim el dret..., jo no faig cap valoració política de les
prescripcions dels professionals, això ho acaba de dir vostè. Jo
simplement deman informació, molta d’aquesta informació si
durant aquesta legislatura s’haguessin fet memòries, no s’hauria
de demanar, i vostè sap que no s’ha publicat ni la memòria del
2011, ni la del 2012, ni la del 2013, ni la del 2014. 

Jo li torn dir, jo vull aquesta informació, tenc en el meu dret.
I jo, si no vol..., ja que diu que la té contestada, que no ha arribat
oficialment al Parlament, jo, si vostè no vol llegir un per un, ho
pot fer, si ho vol llegir ho pot llegir, jo el que li deman és que
me la faci arribar per escrit, que era com s’havia formulat
adequadament en el seu moment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Conseller.

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

Sí, no tenc cap inconvenient a trametre novament la mateixa
documentació, que, com he dit, en data de 16 de febrer del 2015,
va sortir, va ser tramesa des de la Conselleria de Salut per fer-li
arribar. Però tampoc no tenc inconvenient en llegir totes les
unitats dispensades, que ascendeixen a 2.652.323 unitats dels
principis actius que vostè demana. El que vostè s’estimi més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

He estat dues vegades. Si diu que les té i les vol enviar per
escrit, que les enviï. Però li demanaria, Sra. Presidenta, que li
certifiqui que a la documentació de la comissió no consten com
a contestades.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Perquè no hi hagi dubtes seguiré
llegint les unitats.

Saquinavir, dispensat l’any 2014. A la Gerència de Son
Espases, unitats 6.032; a Son Llàtzer 1.440; a Manacor cap; a
Eivissa 100. Total 7.572.

Indinavir, 180 a Son Espases; a Son Llàtzer cap; a Eivissa
900. Total, 1.080.

Ritonavir; 183.006 a Son Espases; a Son Llàtzer 80.530; a
Manacor 15.040; a Inca 14.270; a Eivissa 45.799 i a Menorca
17.204. Total 355.858.

Lopinavir/Ritonavir, 133.870 a Son Espases; 78.080 a Son
Llàtzer; a Manacor 12.212; a Inca 9.860; a Eivissa 59.859, i a
Menorca 15.652. Total 309.533.

Fosamprenavir, a Son Espases 4.693; a Son Llàtzer 9.678;
a Manacor cap; a Inca cap; a Eivissa 2.421 i a Menorca 3.960.
Total 20.752.

Atazanavir, 74.284 a Son Espases; a Son Llàtzer 21.064; a
Manacor 3.962; a Inca 4.380; a Eivissa 15.481, i a Menorca
7.298. Total 126.469.

Tipranavir, cap a Son Espases; 1.560 a Son Llàtzer i 1.320
a Menorca. Total 2.880.

Darunavir, 115.822 a Son Espases; 63.412 a Son Llàtzer;
12.136 a Manacor; a Inca 10.549; a Eivissa 30.700 i Menorca
7.323. Total 239.942.

Zidovudina, 6.096 a Son Espases; 1.880 a Son Llàtzer; 759
a Manacor; 38 a Inca; 1.557 a Eivissa; 2.283 a Menorca. Total
12.613.

Didanosina, 835 a Son Espases; 75 a Son Llàtzer; 90 a
Eivissa. Total 1.000.

Estavudina, 326 a Manacor; 690 a Eivissa i 168 a Menorca.
Total 1.184.

Lamivudina, 8.808 a Son Espases; 2.373 a Son Llàtzer; 168
a Manacor; 1 a Inca; 6.304 a Eivissa i 1.178 a Menorca. Total
18.832.

Abacavir, 5.666 a Son Espases; 6.647 a Son Llàtzer; 1.002
a Manacor; 1.498 a Inca; 2.720 a Eivissa i 1.360 a Menorca.
Total 18.893.

Tenofovir/Disoproxilo, 34.380 a Son Espases; 23.371 a Son
Llàtzer; 9.359 a Manacor; 1.985 a Inca; 11.842 a Eivissa i 4.170
a Menorca. Total 85.107.

Emtricitabina, 927 a Inca. La mateixa combinada amb
Tenofovir. 129.276 a Son Espases; 75.266 a Son Llàtzer; 12.988
a Manacor; 10.823 a Inca; 49.951 a Eivissa i 15.639 a Menorca.
Total 293.943.

Nevirapina. 60.532 a Son Espases; 30.053 a Son Llàtzer;
3.950 a Manacor; 4.430 a Inca; a Eivissa 14.634 i 8.880 a
Menorca. 

Efavirenz, 28.367 a Son Espases, 12.878 a Son Llàtzer,
1.791 a Manacor, 875 a Inca, 5.637 a Eivissa i 2.690 a Menorca.

Etravirina, 58.668 a Son Espases, 42.293 a Son Llàtzer,
8.250 a Manacor, a Inca 10.796, 24.069 a Eivissa, 8.630 a
Menorca, la qual cosa fa un total de 152.706. 

Rilpivirina, 6.553 a Son Espases, 4.425 a Son Llàtzer, 457
a Manacor, 30 a Inca, 504 a Eivissa, i això fa un total d’11.969.

Lamivudina zidovudina, 33.544 a Son Espases, 5.864 a Son
Llàtzer, 3.993 a Manacor, 1.601 a Inca, a Eivissa cap, i 1.570 a
Menorca. 

Abacavir lamivudina, 76.918 a Son Espases, 35.755 a Son
Llàtzer, 5.907 a Manacor, 5.202 a Inca, 13.011 a Eivissa i 5.342
a Menorca. La mateixa en zidovudina, a Son Espases 23.287,
3.847 a Son Llàtzer, 704 a Eivissa i 1.974 a Menorca.

Emtricitabina, tenofovir, disoproxil i efavirenz, son 134.559
a Son Espases, 73.468 a Son Llàtzer, 12.200 a Manacor, 9.658
a Inca, 46.178 a Eivissa i 18.016 a Menorca.

El mateix, però amb el darrer component en lloc d’efavirenz
que sigui rilpivirina, 46.602 a Son Espases, 34.750 a Son
Llàtzer, 5.610 a Manacor, 3.013 a Inca, 11.359 àrea de salut
d’Eivissa, i 3.690 a Menorca.

El mateix però que el tercer component és cobicistat en lloc
de rilpivirina, són 2.672 a Son Espases, 2.095 a Son Llàtzer, 360
a Manacor, 781 a Inca, 3.761 a Eivissa i 330 a Menorca.

Lopinavir ritonavir 1.090 a Son Espases, 35 a Son Llàtzer i
6 a Eivissa, 690 a Menorca amb un total de 1.821.

Enfuvirtida 75 a Son Espases; raltegravir 77.504 a Son
Espases, 36.150 a Son Llàtzer, 2.743 a Manacor, 5.449 a Inca,
43.203 a Eivissa i 5.725 a Menorca.

Maraviroc, 10.817 a Son Espases, 3.242 a Son Llàtzer, 240
a Manacor, 720 a Eivissa i 300 a Menorca; total, 15.319.

Dolutegravir, 705 a Son Espases i 30 a Eivissa, 735 en total.
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31) Pregunta RGE núm. 11566/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prescripcions de medicaments antiretrovirals pel
tractament per la infecció per VIH/SIDA (III).

LA SRA PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 11566/14, relativa a prescripció de
medicaments antiretrovirals per al tractament de la infecció
VIH/SIDA. Té la paraula el Sr. Thomàs per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Aquesta pregunta ve formulada pel cost econòmic de les
prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
de la infecció VIH/SIDA durant el 2013, desglossat per
medicaments i per hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears, i torn dir que això està formulat per ser contestat per
escrit. Som aquí perquè, segons consta en el Parlament, no ha
estat contestada. Vostè pot fer el que vulgui; pot fer una altra
vegada del llista o, si vol, el pot fer arribar, si és que el té. Jo no
el tenc i al Parlament no li consta. Per tant vostè mateix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja que hem vengut a contestar totes
les preguntes no deixarem res per a temps futurs i per tant
contestarem les quantitats. Si li pareix puc contestar el total o
per gerències.

Contestant, si li pareix, per totals, el saquinavir l’import total
són 27.617 euros; indinavir són 3.239 euros; el ritonavir,
255.463 euros; el lopinavir ritonavir són 1.216.247 euros;
fosamprenavir, 134.800 euros; atazanavir, 1.713.251 euros;
tripanavir, 18.176; darunavir, 2.741.339 euros; 6.019 euros de
zidovudina; 8.028 de didanosina; 4.661 d’estavudina; 32.016 de
lamivudina; 71.795 d’abacavir; 774.791 euros de tenofovir
dixoproxil; 4.834 d’emtricitabina; 3.985.792 de l’anterior
component en combinació amb tenofovir; 278.491 de la
nevirapina; 424.328 euros d’efavirenz; 919.547 euros etravirina;
rilpivirina, 10.631 euros; lamivudina zidovudina, 170.381;
abacavir lamivudina, 1.295.572; el mateix però en combinació
amb un tercer component que es zidovudina, 333.125;
7.188.703 euros emtricitabina, tenofovir, disoproxil i efavirenz;
399.769 euros el mateix d’abans però en lloc d’efavirenz
rilpivirina; 18.928 lopinavir ritonavir; 1.297 euros enfuvirtida;
raltegravir, 1.068.630 euros; maraviroc, 164.046 euros.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

32) Pregunta RGE núm. 11567/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a prescripcions de medicaments antiretrovirals pel
tractament per la infecció per VIH/SIDA (IV).

Passam a la pregunta 11567/14, relativa a prescripció de
medicaments antiretrovirals per al tractament de la infecció de
VIH/SIDA. Té la paraula el Sr. Thomàs per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Aquesta pregunta està formulada com a cost econòmic de les
prescripcions de medicaments antiretrovirals per al tractament
de la infecció VIH/SIDA d’1 de gener a 30 de novembre de
2014, desglossat per medicament i hospitals del Servei de Salut.
Li torn dir que ni aquest diputat ni aquest parlament no tenen
coneixement de la resposta que diu el conseller que ha enviat al
Parlament. Jo li oferesc que digui les xifres o que les enviï per
escrit, vostè mateix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Saquinavir, 13.974 euros;
indinavir, 1.429 euros; ritonavir, 257.322 euros; lopinavir
ritonavir, 945.568 euros; fosamprenavir, 103.503 euros;
1.412.602 euros atazanavir; 16.077 de tripanavir; 2.8841.323
euros, darunavir; 10.234 de zidovudina; 4.261 euros de
didanosina; 2.520 euros d’estavudina; 28.599 euros de
lamivudina; 72.343 euros d’abacavir; 777.093 euros de
tenofovir dixoproxil; 4.380 euros d’emtricitabina; 3.637.558
euros de l’anterior component amb tenofovir; 43.788 euros,
nevirapina; 153.587 euros d’efavirenz; 903.118 euros etravirina;
rilpivirina, 91.549 euros; 63.402 lamivudina zidovudina;
1.369.611 euros abacavir lamivudina; abacavir lamivudina
zidovudina, 188.731; 5.562.905 euros emtricitabina, tenofovir,
disoproxil, efavirenz, fa un total de 5.562.905 euros; el anteriors
canviant efavirenz per rilpivirina, 2.100.374 euros; 240.451
l’anterior..., els dos components anteriors més elvitegravir
colpicistat, 240.451 euros; 13.351 lopinavir ritonavir;
enfuvirtida, 1.924; raltegravir, 1.253.919; maraviroc, 170.051;
10.594 dolutegravir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

33) Pregunta RGE núm. 11568/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a analítiques específiques per determinar una
infecció per VIH/SIDA (I).

Passam, idò, a la pregunta 11568/14, relativa a analítiques
específiques per determinar una infecció per VIH/SIDA. Té la
paraula el Sr. Thomàs per un temps de deu minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

La pregunta està formulada com a nombre d’analítiques
específiques per determinar una infecció per VIH/SIDA durant
el 2013, desglossat per hospitals i per atenció primària, al Servei
de Salut de les Illes Balears. Aquesta pregunta està referida al
2013; la següent està referida al 2014, i li torn dir, Sr. Conseller,
que són preguntes per ser contestades per escrit; si vostè les vol
contestar oralment, a aquest diputat i al Parlament no els consta
cap resposta per part de la Conselleria de Salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. L’Hospital Universitari de Son
Espases l’any 2013 va fer 25.836 determinacions; l’Hospital
Son Llàtzer 8.450; Hospital de Manacor 6.035; Hospital
comarcal d’Inca 958; Hospital de Can Misses 7.502; i el Mateu
Orfila 3.707.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, Sr. Conseller, la pregunta està formulada desglossat per
hospitals i atenció primària. Ja sabem que atenció primària no
és allò seu, la va fer desaparèixer, però no he sentit cap
determinació que s’hagi pogut fer a atenció primària. Que jo
sàpiga qualsevol metge assistencial d’atenció primària té la
facultat de demanar aquest tipus de proves. Si té qualque
informació d’atenció primària li agrairia que me la donàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula, Sr. Conseller.

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

M’han passat les dades d’aquestes gerències hospitalàries,
i les d’atenció primària no estan incloses, però de totes maneres
li puc dir que en cas que s’hagin d’afegir a aquestes
determinacions, perquè les que tenen els laboratoris lògicament
són les gerències hospitalàries i és allà on es fan les
determinacions, si s’hagués d’afegir perquè aquesta informació
no completi el cent per cent del que vostè pretenia, no dubti que
li serà facilitat perquè no sigui incorrecta la resposta
11568/2014. El que li puc dir és que segurament si no s’han
inclòs aquestes dades serà perquè s’han fet les determinacions
en els laboratoris hospitalaris i per tant en aquests laboratoris de
determinació és on s’han computat. Però doni per fet que si és
incompleta aquesta informació, que tenc els meus dubtes, li serà
remesa la complementària.

Però, sr. Thomàs, totes aquestes afirmacions que vostè fa
respecte d’atenció primària vénen totalment fora de lloc i sap
que són infundades i no tenen cap relació ni una amb la
interpretació de la resposta aquesta que acab de donar.

34) Pregunta RGE núm. 11569/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a analítiques específiques per determinar una
infecció per VIH/SIDA (II).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la pregunta 11569/14, relativa a analítiques
específiques per determinar una infecció per VIH/SIDA. Té la
paraula el Sr. Thomàs per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

La pregunta 11569 està referida al nombre d’analítiques
específiques per determinar una infecció VIH/SIDA des de l’1
de gener al 30 de novembre de 2014, desglossades per hospitals
i per atenció primària en el Servei de Salut de les Illes Balears.
Es formula separats els hospitals d’atenció primària perquè
interessa per un control epidemiològic saber des d’on es
detecten els casos positius d’aquesta infecció. Això té interès a
nivell epidemiològic i per això la pregunta està formulada
d’aquesta manera. 

La pregunta no intenta saber a quin laboratori es fa, sinó
quin facultatiu la demana, perquè és important que a nivell
d’atenció primària hi hagi un percentatge valorable de proves
que es demanin en aquest àmbit assistencial, perquè hi ha
pacients que són visitats i atesos a atenció primària i que no van
a l’hospital, i per tant és important saber-ho, això és l’única
motivació que hi ha.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, en el mateix sentit de la resposta anterior les dades de
què dispòs, fins a 30 de novembre de l’any 2014, que era el
sentit de la pregunta, són, a l’Hospital Universitari de Son
Espases, 24.180 determinacions; a Son Llàtzer 7.463; a
Manacor 5.868; a Inca 1.084; 7.076 a Can Misses; i 2.603 al
Mateu Orfila.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té torn de rèplica el Sr. Thomàs.



1364 SALUT / Núm. 96 / 4 de març del 2015 

 

35) Pregunta RGE núm. 11570/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a activitats programes de prevenció relacionades
amb infecció per VIH/SIDA (I).

Passam, idò, a la pregunta 11570/14, relativa a activitats
programades de prevenció relacionades amb la infecció per
VIH/SIDA. Té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps
de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Aquesta pregunta ve formulada com a nombre d’activitats
i/o programes de prevenció relacionats amb la infecció per
VIH/SIDA realitzats per la Conselleria de Salut durant l’any
2013.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sí, cediré la paraula al director general de Salut Pública, que
és de qui depèn el tema de prevenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Director general.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I
CONSUM (Luís Rafael Santiso):

Buenas tardes a todos. En cuanto a las preguntas que van de
la 11571 a la 11573, sobre las actividades y programas de
prevención relacionados con la infección por VIH/SIDA durante
el 2013 y el 2014, se informa, por si alguno lo desconoce, que
hay una memoria anual que se puede consultar en la página web
vihsida.caib.es. La última memoria colgada es del 2013, la del
2014 está en elaboración, y como novedades a destacar en el
2014 hay que resaltar la incorporación a las siete oficinas de
farmacia existentes en el programa de text rápido VIH/SIDA, la
farmacia de Sa Pobla, a la cual, igual que se ha hecho con los
demás farmacéuticos y farmacéuticas de las otras siete
farmacias, se ha formado en todo lo referente al VIH y en cómo
aconsejar sobre esta enfermedad y este virus. También se ha
hecho una sesión formativa sobre enfermedades de transmisión
sexual y un recuerdo de VIH y consejos a todos los
profesionales de las ocho farmacias durante el 2014. 

Se han realizado, y también cabe destacar, talleres de
prevención de VIH en el centro penitenciario de Palma. Por
primera vez se ha trabajado con los módulos 3 y 4 de reclusos,
que son los presos más conflictivos y más complicados para
tratar, y se ha trabajado con ellos y se les ha dado formación. 

Para el curso escolar 2014-2015 la Conselleria de Salut y la
Conselleria de Educación, Cultura y Universidades han sacado
una convocatoria de centros educativos promotores de la salud,
de los cuales un eje en estos centros educativos que se va a
trabajar es el de la educación afectiva y sexual; a la
convocatoria se han presentado 25 centros de las diversas islas.

Los objetivos de la estrategia de SIDA para el año 2014 son
los mismos que en el año 2013. En cuanto a recursos humanos
dedicados a esta estrategia de SIDA desde la Dirección General
de Salud Pública y Consumo son una técnica de grado superior
compartida con la coordinación de drogas, dos técnicas de grado
medio, una de ellas compartida con la coordinación de drogas,
y una administrativa. 

En cuanto al presupuesto específico destinado a la
prevención de VIH durante estos dos años es el siguiente: en el
año 2013, 190.000 euros; en el año 2014, 191.000 euros.

Paso a detallarle los objetivos de la estrategia dentro de la
coordinación autonómica de drogas y estrategia del SIDA; son
nueve objetivos: el primero, planificar y coordinar las
actuaciones en materia de drogas y otras adicciones en las Islas
Baleares; el segundo, la prevención de drogodependencias y
otras adicciones en todos los niveles y ámbitos; el tercero,
garantizar una oferta de calidad de la red de atención a
drogodependencias y el resto de adicciones; el cuarto, facilitar
la provisión de recursos de inserción social y laboral adecuados
para las personas con problemas de drogodependencias y otras
adicciones; el quinto, promover la formación de los
profesionales que estén relacionados con el ámbito de las
drogodependencias y adicciones y darles toda la información
sobre este ámbito; el sexto, planificar y coordinar las
actuaciones en materia de VIH/SIDA en las Islas Baleares; el
séptimo, prevenir la aparición de nuevos casos de infección por
VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual; el octavo,
detección precoz del VIH; y por último el noveno, asesorar y
formar profesionales de distintos ámbitos relacionados con la
detección, prevención y asistencia.

Si necesitan que desarrolle alguno, pues tengo la
información aquí. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No sé molt bé què ha contestat el Sr. Director general,
perquè som a la pregunta 11570, entenc jo, i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si vol que li contesti una per una les preguntes... Com vostè
trobi, no sé si...

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, és que jo he formulat una pregunta i mentre vostè
parlava...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò, estam encara...

EL SR. THOMÀS I MULET:

...el Sr. Sanguino, Santiso, ha contestat el que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Estam encara a la mateixa pregunta.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...ha volgut. Això és la realitat. Home! S’agrupa si el proposant
ho considera, no si el que vol contestar com li dóna la gana, Sra.
Presidenta.

36) Pregunta RGE núm. 11571/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a activitats programes de prevenció relacionades
amb infecció per VIH/SIDA (II).

LA SRA. PRESIDENTA:

No es preocupi, si vol passam a la següent pregunta i li
tornam a passar la paraula al Sr. Director perquè contesti la
següent pregunta, que és l’11571, que va referida a les dades de
2014.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I
CONSUM (Luis Rafael Santiso):

Bien, tiene toda la razón. Lo que me sorprende es que se
pregunte una información respecto a la dirección general en la
estrategia de VIH que es pública, porque el 2013 está en la
memoria pública de la página web. Por tanto he iniciado la
respuesta, quizás es verdad que me he extendido destacando las
actividades que había en el 2014. Si quieren las vuelvo a
enumerar.

LA SRA. PRESIDENTA:

¿Puede repetir las de 2014?

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I
CONSUM (Luis Rafael Santiso):

Bien, pues disculpen por haberme adelantado. Como
novedades en el 2014 y resaltando que los objetivos de la
estrategia de SIDA del 2014 son los mismos del 2013, hemos
incorporado a las siete oficina de farmacia la oficina de
farmacia, para la detección precoz de VIH, de Sa Pobla, dándole
la formación al farmacéutico, la información necesaria en VIH
y los consejos que debe dar en caso de que aparezca un usuario
que entre en este programa. También se ha hecho una sesión
formativa en enfermedades de transmisión sexual y un recuerdo
de toda la información en cuanto al virus VIH y esta
enfermedad y consejos a todos los profesionales de las ocho
farmacias que entran dentro del programa de tests rápidos de
VIH. 

Lo segundo que hay que destacar son los talleres de
prevención de VIH en el centro penitenciario de Palma, y se ha
trabajado por primera vez en los módulos 3 y 4, que es donde se
encuentran los presos más conflictivos y complicados. Y por
último, como novedad, en el curso escolar 2014-2015 se ha
sacado una convocatoria de centros educativos promotores de
la salud entre la Conselleria de Salud y la Conselleria de
Educación, Cultura y Universidades, para dar educación
específica afectiva y sexual; a la convocatoria se han presentado
25 centros de las diversas islas.

Esto es lo que hay que destacar del 2014. El resto es
exactamente igual que en el 2013.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Té la paraula per al torn de rèplica el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

(...) amb tot l’efecte, Sr. Santiso, qui decideix el que s’ha de
demanar és el diputat, no el que ve a comparèixer, això per
qüestió de procediment, ja que la presidenta no li ho ha dit. 

El que m’agradaria és aprofitar perquè m’expliqués, ja que
ha parlat vostè de l’any 2014, que només s’han fet, si ho he
entès bé, activitats relacionades amb la determinació del VIH a
vuit oficines de farmàcia de les Illes Balears; ha parlat de
l’activitat en el centre penitenciari, en els mòduls 3 i 4; i que
han llençat una convocatòria amb la Conselleria d’Educació per
a centres educatius en aquest aspecte. Això és el que he entès
que havien fet l’any 2014. Aprofitant que és aquí m’agradaria
que m’explicàs com es fa un consell assistit de manera correcta
a una oficina de farmàcia, amb intimitat, confidencialitat, etc.,
etc. Si és possible que vostè m’ho contesti, i si em podria
detallar quantes activitats o programes de prevenció en relació
amb la infecció VIH s’han fet dins el sistema sanitari, ja sigui
a nivell hospitalari o ja sigui a nivell d’atenció primària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, li agrairia que ens digués a quina pregunta som
per no tenir després conflictes de..., perquè crec que ara ha ficat
el tema de la pregunta següent, la 572. És per no confondre
després..., és el tema d’objectius? 

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, senyora... Jo som a l’11571. No sé vostè on és, però jo
som aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Però no veig a la 71 totes aquestes preguntes que ha
formulat, no hi són, en aquesta pregunta. Per això li deman...
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Home, parla d’activitats i programes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Aquí parla d’activitats i programes de prevenció
relacionades amb la infecció per VIH/SIDA realitzades per la
conselleria durant 2014, que jo crec que li ha donat resposta. No
entenc si formula una altra pregunta o estam en el torn de
rèplica. Li ho deman per tenir-ho clar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

El que vostè vulgui, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té un torn de contestació el Sr. Director.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I
CONSUM (Luis Rafael Santiso):

Bien, lo que yo he nombrado son las novedades que
podemos destacar del 2014 teniendo en cuenta que el resto de
objetivos y actividades del 2013 se han mantenido y son
públicos. Lo quiero recalcar porque no es lo mismo las
novedades que todo el... Si quiere que desarrolle los objetivos
y lo que se ha hecho en cada objetivo lo desarrollo, pero... No
hay inconveniente, lo que diga la presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si está en disposición de contestar..., pero entiendo que es
una pregunta que no está en el contenido de...

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I
CONSUM (Luis Rafael Santiso):

Está publicado en la memoria del 2013 y esto no ha
cambiado, pero si es necesario que yo lo diga no hay ningún
problema. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pues puede repetirlo para el Sr. Thomàs.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I
CONSUM (Luís Rafael Santiso):

Bien. Dentro de la coordinación autonómica y en la
estrategia de SIDA el primer objetivo, como comentaba, es
planificar y coordinar las actuaciones en materia de drogas y
otras adicciones, y lo que se ha realizado en este objetivo es la
participación con las reuniones interautónomicas convocadas
por el Plan nacional sobre drogas y toxicomanías; la
coordinación con la Conselleria de Educación, Cultura y
Universidades mediante la colaboración con la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Formación para la
formación de profesorado y para la difusión de los programas de
prevención escolar; participación en la comisión de salud y
educación para informar sobre las nuevas iniciativas que se
llevan a término en la prevención de drogodependencias y

adicciones; la coordinación con los equipos de prevención de
los consells insulares de Ibiza, Menorca, Mallorca i Menorca,
así como de los distintos ayuntamientos a los que se ha
asesorado para realizar los diferentes planes municipales y
planes insulares; la coordinación con las diferentes entidades
que realizan los tratamientos, como el ib-salut, el Consell
Insular de Mallorca, el de Menorca, Ibiza y el Proyecto
Hombre; coordinación con la delegación del Plan nacional;
coordinación con el servicio de epidemiología de la Dirección
General de Salud Pública y Consumo para la recogida de los
indicadores del sistema estatal de información permanente sobre
SIDA, adicciones y drogas, urgencias, tratamientos y
mortalidad; coordinación con la red de entidades e instituciones
relacionadas con la atención tanto a enfermos com VIH como
drogodependencias y otras adicciones.

En el objetivo 2, que es prevención de drogodependencias
y otras adicciones en todos los niveles y ámbitos, en el curso
escolar 2013-2014 los resultados de la aplicación de los
programas escolares en las Islas Baleares son los siguientes: en
educación primaria el programa Bon dia salut ha ido dirigido a
11.373 alumnos y se ha formado a 452 profesores; en educación
secundaria, programa Decide tu, ha ido dirigido a 4.532
alumnos y a 170 profesores; se ha diseñado, realizado y
tutorizado el curso de formación on line también de formación
de 20 horas dirigido a docentes; y... bueno, los programas de
prevención escolar de educación primaria y de educación
secundaria se han ampliado también al entorno familiar. Bueno,
vamos a ver... Se han hecho campañas de sensibilización que se
han celebrado durante cuatro días relacionadas tanto con
enfermedades de transmisión sexual como drogodependencias
y adicciones, programas y actuaciones dirigidas a cada uno de
ellos; se han editado 5.000 pósters, 20.000 trípticos informativos
y 10.000 folletos; se han publicado notas de prensa
informativas, se han llevado a término actuaciones de
sensibilización y formación... 

Dentro de esta estrategia, bueno, está incluido, como saben,
el VIH/SIDA, también está el tema de drogodependencias,
como he comentado, y se ha conveniado también con la
Fundación Proyecto Hombre el programa de intervención
terapéutica para tratamiento y reinserción socio-familiar de
personas drogodependientes..., programas de intervención
educativa terapéutica para jóvenes y familias, y programas de
cooperación y desarrollo en países empobrecidos;
mantenimiento de..., bueno, pero esto tiene que ver con drogas,
en cuanto a los mantenimientos de los programas de metadona,
metabús, etc., que no viene al caso.

Se han realizado, como he comentado antes, los talleres de
educación para la salud, formando a formadores en materia de
prevención y promoción de la salud en todos los entornos en
cuanto a drogodependencias y enfermedades de transmisión
sexual; también se han gestionado con dos entidades, com
Médicos del Mundo, y también se han desarrollado talleres con
Cruz Roja para formar a 132 personas. Se han ofrecido
diferentes talleres en cuanto a hábitos de vida saludable, VIH,
primeros auxilios, sexo más seguro, recursos para mantener una
buena salud, etc., ...
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En cuanto a la facilitación y provisión de recursos de
inserción social y laboral adecuados a las personas con
problemas tanto de enfermedades de transmisión sexual como
drogodependencias y otras adicciones, se ha coordinado entre
las diferentes entidades y administraciones públicas que trabajan
en el ámbito de la inclusión social y laboral, y se han
realizado..., se han ofertado becas para talleres en cuanto a
competencia formativa en diferentes poblaciones de Mallorca
y de Ibiza, y han participado 33 personas.

En cuanto al objetivo número 6, de planificar y coordinar las
actuaciones en materia de VIH/SIDA en las Islas Baleares, se
han coordinado con todas la consellerias, administraciones y
entidades ciudadanas para establecer acciones y ejecutar según
las competencias de actuación y participación mediante
diferentes comisiones de trabajo y se ha ido coordinando;
también se ha llevado a término la coordinación y colaboración
con la Secretaría del Plan nacional del VIH desde la dirección
general.

En el objetivo 7, de prevención y aparición de nuevos casos
de infección por VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión
sexual, se ha informado y sensibilizado a la población sobre
VIH y su vulnerabilidad frente al VIH el día mundial que fue el
1 de diciembre, con el diseño, edición y distribución de material
de información y sensibilidad, en el que el eslogan era “¿Y tú
qué haces para parar el VIH?”; se han realizado 20.000 carteles
ese día, 800 puntos de formación y 11.525 lazos rojos; sesiones
de sensibilización y formación VIH actúa para informadores
juveniles, y en colaboración con el Instituto de Baleares de la
Juventud se han sacado notas de prensa informativas, se ha
distribuido el material informativo siguiente: 3.270 hojas de
“Ningún riesgo” o “Sin arriesgar, protégete”, de la Conselleria
de Salud, 970 folletos “Sin duda, hazte la prueba”, 2.370
folletos “Sin sorpresas, infórmate bien”, 1.610 folletos del
centro de diagnóstico, tratamiento y prevención de infecciones
de transmisión sexual de la Conselleria de Salut, y en el
Hospital Universitario de Son Espases 410 folletos sobre
anticoncepción y prevención del VIH, 300 guías sobre
anticoncepción y prevención del VIH... Se han distribuido,
bueno, ha habido distribución de preservativos en los diferentes
grupos profesionales, 23.365 unidades en entidades y ONG... 

Se ha desarrollado el programa..., bueno, en cuanto a la
reducción de la transmisión del VIH y otras infecciones entre
personas que ejercen la prostitución se sigue desarrollando el
programa SAIDE, de salud y derechos para las personas que
ejercen la prostitución, gestionado por Médicos del Mundo; el
número de personas atendidas ha sido de 1.849, 1.643 en
Mallorca y 203 en Ibiza. Se han hecho intervenciones en clubs,
pisos y en la calle, en 123 espacios abiertos; también se han
hecho breves intervenciones educativas, 257 en total, 181 en la
unidad móvil y 76 en centros fijos. Intervenciones sanitarias se
han hecho 342, número de talleres individuales de salud sexual,
VIH, reducción de daños, 1.632; cursos de educadores de
igualdad con personas en situación de prostitución se han hecho
10; número de analíticas de detección de VIH se han realizado
28 serologías en el 2013; material preventivo distribuido,
preservativos 119.831, lubricantes 23.339 y folletos distribuidos
en cuanto a éstas... 139. Prevención en hombres que realizan
sexo con hombres homosexuales se han distribuido 2.130
folletos informativos con las diferentes campañas del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, colaborando con

ellos. Y..., bueno, se han realizado los cursos en la población
reclusa que le comentaba antes, se han hecho..., bueno,
prevención de VIH en el centro penitenciario de Palma, en la
escuela de SIDA, salud y convivencia, se han realizado cinco
sesiones sobre sexualidad dentro de la prisión, aspectos básicos
del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, sexo más
seguro, y han acudido 27 recursos, 6 mujeres y 21 hombres.

Se ha dado impulso a la realización de todos los programas
de educación sexual de los centros educativos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Director, perquè se’ns acaba el temps.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I
CONSUM (Luis Rafael Santiso):

Muy bien. Se han mantenido los programas de reducción de
daños de personas usuarias que se..., bueno, de drogas por vía
parenteral con riesgo de contagio del VIH... 

Se ha fomentado la detección precoz del VIH diversificando
esta prueba; la asociación ALAS, asociación de lucha anti SIDA
en las Islas Baleares, ha realizado 406; Médicos del Mundo 201;
los centros de atención a drogodependencias 161; los CAITS,
centros de diagnóstico, tratamiento y prevención de infección de
transmisión sexual 10; y las ocho oficinas de farmacia que
comentábamos dentro de nuestro programa. Y se ha
sensibilizado y se ha dado información a la población sobre la
importancia de la detección precoz del VIH con campañas
específicas, presentación del proyecto, que en 2013 fue por
parte del conseller de Salud; se han distribuido en este proyecto
21.353 folletos y 42 carteles.

Y por último, en cuanto a asesorar y formar a profesionales
de los distintos ámbitos relacionados con la detección,
prevención y asistencia, se han publicado en la página web
vihsida.caib.es las guías, los programas y todos los documentos
relacionados con el VIH, y se ha dado formación y
asesoramiento a diferentes profesionales en detección precoz de
VIH y enfermedades de transmisión sexual con sesiones
formativas, sesiones informativas y formación específica tanto
a médicos como a enfermeras.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la següent pregunta, la...
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EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Podria demanar un recés de dos minuts?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí. Idò suspenem dos minuts per fer un recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam la sessió.

37) Pregunta RGE núm. 11572/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a activitats programes de prevenció relacionades
amb infecció per VIH/SIDA (III).

38) Pregunta RGE núm. 11573/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a activitats programes de prevenció relacionades
amb infecció per VIH/SIDA (IV).

Passam a la pregunta RGE núm. 11572/14, relativa a
activitats programades relacionades amb la infecció VIH/SIDA.
Té la paraula una altra vegada el Sr. Thomàs, per un temps de
deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Si la presidenta vol, podem agrupar l’11572 i 11573 que
parlen de 2013 i 2014, i aquestes preguntes vénen formulades
perquè dins l’etimologia del VHI/SIDA una de les qüestions
més importants és tot el que fa referència a nous diagnòstics de
la infecció VHI/SIDA, per sort, entre cometes, la infecció per la
malaltia de SIDA està més controlada gràcies als avanços
assistencials i a la medicació de la qual disposam en aquest
moment, però el repte dins un àmbit de salut pública és el repte
dels nous diagnòstics.

Els nous diagnòstics, segons informació de la Conselleria de
Salut, diguéssim que tenen una evolució que seria millorable,
perquè estan dins una estabilització de nous diagnòstics, les
darreres dades parlen de 165 el darrer any, però també aquestes
xifres ens indiquen elements que no són bons, perquè continuam
per sobre de les taxes d’Espanya, de nou dignòstic, i a més als
anys 2012 i 2013, les dues darrerres vegades que s’han
comptabilitzat, les dades de nous diagnòstics són superiors a
l’any 2011.

Això són dades de la Conselleria de Salut. I és clar, quan un
observa que, per exemple, els nous diagnòstics en usuaris de
drogues per via parenteral baixen, perquè és normal perquè ha
baixat aquesta via de transmissió, ens trobam que els nous
diagnòstics dins homes, pràcticament el 50% es produeixen per
transmissió per relació sexual o entre persones homosexuals i
veim que aquesta xifra era estable i el darrer any ha augmentat
un 20%, no?, la qual cosa ens ha de preocupar.

De la mateixa manera veim que els diagnòstics de nous
casos en sexe femení continua amb un predomini de dones
subsaharianes, específicament nigerianes.

I després dos elements més: un que implica que el sistema
sanitari arriba tard, que és el que el 54% de nous diagnòstics són
diagnòstics tardans, que vol dir que la infecció fa molt de temps
que s’ha produït, perquè, per definició, diagnòstic tardà vol dir
que tenen CD4 per sota 350, per tant, són infeccions que ja duen
prou de temps infectant aquestes persones, i que en el grup de
transmissió heterosexual, aquest diagnòstic tardà és superior al
60% i en les dones subsaharianes és superior al 70%, la qual
cosa des del punt de vista de salut pública són dades
preocupants perquè no es modifiquen amb el pas del temps. I
una altra dada que també és preocupant, i això afecta el Servei
de Salut, és que el nivell de sots-notificacions és molt elevat i és
molt elevat a l’Hospital de Manacor, de Can Misses i d’Inca;
vol dir que els facultatius no tenen interioritzat que han de
notificar aquests casos de noves infeccions.

Per tant, la pregunta, que és genèrica, evidentment el que ens
interessa és que ens relati activitats que es puguin fer
bàsicament per a aquestes deteccions de nous casos i perquè, ja
li ho dic, la xifra més o manco està estabilitzada, però tenim
dades més elevades que en el conjunt d’Espanya, a colAlectius
que són importants perquè bàsicament són el 50% d’homes, ha
pujat el darrer any el diagnòstic tardà, tenim una xifra de
diagnòstic tardà molt elevada i tenim un nivell de sots-
notificació també molt baix. I evidentment si volem modificar
aquestes dades les activitats preventives o d’acció que es facin
dins el mateix Servei de Salut són molt importants.

No sé qui contestarà, però si ha de contestar el director
general m’agradaria si em pogués repetir la xifra de proves
analítiques que s’han fet de VIH/SIDA a les oficines de
farmàcia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Director.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I
CONSUM (Luís Rafael Santiso):

Enseguida..., bien, aquí las tengo, yo quería hacer un
comentario al doctor Thomàs, efectivamente han aumentado los
diagnósticos de VIH positivo, esto responde al esfuerzo que se
está realizando en cuanto a la detección precoz del VIH y que
antes, aunque se realizaba, pues no se diversificaba tanto la
detección precoz de esta prueba.

Se han realizado exactamente en las siete oficinas de
farmacia desde julio del 2013, que fue cuando se puso en
marcha este programa hasta finales del 2013, 279 pruebas.
ALAS, la Asociación de Lucha Anti SIDA de las Islas Baleares,
con la que ya llevamos años trabajando, también ha hecho 406;
Médicos del Mundo, 201; los centros de atención a
drogodependencias, 161, y los centros de diagnóstico,
tratamiento y prevención de infecciones de transmisión sexual,
los CAITS, han hecho 10. 
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Al aumentar en total como pruebas rápidas de detección
precoz de VIH ha habido 1.057 fuera de los hospitales, esto
supone que los portadores del VIH que lo desconocían y que no
están diagnosticados por la razón que sea o porque no han
contactado con el servicio asistencial o porque están de paso en
las Islas Baleares, han salido como positivos y esto aumenta el
número total respecto a los años anteriores, no queriendo decir
que la incidencia haya aumentado.

El esfuerzo en detección incluidas las poblaciones de riesgo,
como explicaba antes, en prostitución, en personas
homosexuales, se está haciendo un esfuerzo y se está reforzando
hasta el punto de personas que se dedican a la prostitución de
forma itinerante durante temporadas que vienen de Madrid, de
Cataluña, porque son españoles, y pasan la temporada en
Baleares realizando esta profesión, se contacta en el lugar de
origen para hacerles la prueba en Baleares, de estos 28 que se
han realizado, 5 han dado positivo. Entonces, se está haciendo
una búsqueda activa para hacer detecciones precoces y evitar
contagios y a su vez, como comentaba antes, se está dando la
formación que les he relatado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, només un comentari, que estic convençut que el director
general estarà d’acord amb mi, l’objectiu no és augmentar el
nombre de deteccions, l’objectiu és que disminueixi el nombre
de noves infeccions. No, no... és que no és el mateix...

(Se sent de fons el Sr. Rafael Santiso de manera
inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Luego tiene turno de réplica.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Em reafirm, l’objectiu de salut pública és que baixi el
nombre de persones que s’infecten, un objectiu secundari és
detectar-los el més precoçment possible.

I li ho torn a dir: tenim un 54% de diagnòstics tardans, la
qual cosa vol dir que aquestes infeccions fàcilment fa més d’un
any que aquesta persona ja la té, perquè baixar a menys de 350
CD4 no es fa en dos dies i vostè ho sap. Per tant, simplement,
l’objectiu és disminuir el nombre de noves infeccions i
evidentment crec que tot l’esforç que es faci per conscienciar,
perquè a més es modifiquen els padrons epidemiològics, cada
vegada tenim més noves infeccions a través de contactes
homosexuals i en les dones heterosexuals, però, evidentment,
tots aquests diagnòstics tardans és gent que potencialment
infecta altres persones.

Per tant, l’objectiu ha de ser disminuir el nombre de noves
infeccions i quan es produeixin, idò arribar a aquest diagnòstic
el més ràpidament possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Director si vol.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE SALUT PÚBLICA I
CONSUM (Luís Rafael Santiso):

Bien, estoy de acuerdo con el doctor Thomàs, que lo
prioritario es evitar nuevos contagios, por eso hay que dar
mucha formación y hay que hacer un esfuerzo en que la
sociedad esté concienciada, y hacer aflorar los portadores del
VIH que ellos mismos desconocen para evitar nuevos contagios.

Por tanto, estoy de acuerdo con el comentario del doctor.

39) Pregunta RGE núm. 11890/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a abonament de productivitats variables (I).

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la següent pregunta RGE núm. 11890/14, relativa
a abonament de productivitats variables. Té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies. Aquestes preguntes, torn a dir, estan solAlicitades
per ser respostes a nivell escrit, per tant el que intenta aquesta
pregunta és el llistat d’abonaments de productivitats variables
durant els anys 11, 12, 13, 14, i especificar els diferents motius
pels qual es dóna una productivitat i identificar els incentius que
han obtingut durant aquests anys els directius de totes les
gerències adscrites al Servei de Salut, inclòs el servei central del
Servei de Salut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Thomàs, vostè deu
saber que el Servei de Salut de les Illes Balears va fer un manual
de retribució variable i d’objectius als seus directrius, a més de
rebaixar el sou de forma considerable respecte als sous que es
pagaven en la legislatura passada i de ser menys directius que
a la legislatura passada, vàrem fer un manual de redistribució en
base al compromís d’assolir el major percentatge d’objectius
tant des del punt de vista assistencial com des del punt de vista
de gestió pressupostària com dels recursos humans, i així queda
prou clar en aquesta manual que es va editar i en el repartiment
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de percentatges quant a aquesta distribució de la retribució
variable, la qual crec que ha estat contestat prèviament com a
manual o com a documentació solAlicitada a alguns dels grups
de l’oposició que es varen interessar per aquest manual de
distribució d’objectius.

Per tant, el que fem és: es fan entregues a compte d’un
percentatge d’aquesta retribució i després, a l’any següent, es
regularitza en base a la valoració d’aquest compliment
d’objectius.

Com deia a la meva exposició inicial, està clar que els sous
que es paguen avui dia al Servei públic de Salut són
substancialment inferiors als que es pagaven en la passada
legislatura, per exemple, la retribució anual total del gerent de
Son Espases a l’any 2008 eren 87.710 euros, amb una retribució
variable inclosa dins aquests 87.000 i busques d’euros. Si
parlam també del director metge eren 81.000 a l’any 2008, es
repeteix en el 2009, es repeteix en el 2010. I actualment el
gerent de Son Espases té unes retribucions substancialment
inferiors, o sigui, el 2013 per exemple va cobrar 68.000 euros i
el 2014, pendent de regularitzar el darrer pagament a compte,
58.000 és el que té, devora els 87.000 que dèiem de l’any 2008.

I així es pot reproduir també a la resta de gerències les quals,
si vol, també li ho explic, però la proporcionalitat és de 87 a 60
i busques de mil d’euros, per tant, 20.000 euros manco de
retribució total.

A més, la part fixa que cobren els directius és prou inferior
a la que cobraven de forma fixa quan vostè era conseller. I així
el que incentivam és la major implicació i anar més a una
retribució variable per objectius la qual a l’empresa privada és
prou habitual.

Així, per tant, jo li puc facilitar aquests imports de
retribucions variables, però, com dic, el gerent de Son Espases
cobra 20.000 euros menys del que cobrava durant el pacte de
progrés. 

Per tant, si vol que li digui retribucions variables de directius
de l’any 2011, li puc dir que la directora gerent del 061 a l’any
2011 tenia 6.000 euros de retribució variable; el director de
Gestió a l’Hospital de Formentera, 1.054; la directora
d’Infermeria de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, 630; el
director gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, 3.666;
1.666 el director metge; director de Gestió de l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera, 2.291 euros a l’any 2011.

Pel que fa a l’hospital de Son Llàtzer, l’anterior director
gerent del primer tram de l’any 2011 va cobrar 2.911 euros; la
directora d’Infermeria, 2.761; sotsdirector d’Infermeria, 1.741;
director Econòmic Financer, 2.761; director de Gestió, 2.761;
5.030, director gerent que correspon a l’anterior director de
Gestió de l’etapa passada; director de Gestió de la segona part
de l’any, 2.109; 1.763, la sotsdirectora d’Infermeria; 3.694, el
director metge; 1.741, el sotsdirector metge; director d’Àrea
d’Assistència, 1.189; 2.797, la directora d’Infermeria; la
directora de Gestió Operativa, 2.761, i la sotsdirectora
d’Infermeria, 1.741.

El director de Gestió de l’Hospital de Manacor, 3.333, el
mateix que la directora d’Infermeria; el director gerent de
l’Hospital de Manacor, 3.333 també; 1.704 la sotsdirecció de
Gestió, i la direcció metge, 3.333.

Hospital de Son Espases, directora l’Infermeria, 5.724 i
sotsdirectora d’Infermeria, 14.310. Això és pel que fa referència
a l’any 2011.

El 2012, es paguen 8.000 euros al director gerent d’Eivissa;
8.000 euros al director gerent de Menorca; 12.000 a Son Llàtzer
i 6.295 al gerent de Manacor.

6.863 al gerent de Son Espases; 5.147 al director metge de
Son Espases; 5.147 al director de Gestió; al director
d’Infermeria 5.147; 2.589 a la sotsdirecció de gestió de Son
Espases; la sotsdirectora d’infermeria 3.431; el sotsdirector
metge 2.589; 2.506 un altre sotsdirector metge i el tercer
sotsdirector metge 2.650. I als serveis centrals no es pagaren
productivitats.

Pel que fa a l’any 2013, import de productivitat variable de
la gerència d’Atenció Primària, gerent d’Atenció Primària
8.662, també podríem comparar el sou del gerent d’Atenció
Primària de l’any 2013 amb els sous dels anys 2009 o 2010 i
veuria que és substancialment inferior a l’any 2013 al d’aquells
anys. Director metge d’Atenció Primària 3.525; 1.762 directora
d’Infermeria; sotsdirector metge de l’Àrea de Ponent 1.762, que
es repeteix a la sotsdirectora d’infermeria de Ponent, el
sotsdirector metge de Tramuntana i el sotsdirector metge de
Migjorn. 2.570 a la sotsdirectora d’Infermeria de Migjorn; 1.762
a la sotsdirectora d’Infermeria de Tramuntana i de Llevant;
sotsdirector de Recursos Humans 2.589 i sotsdirector de
Facturació i Admissió 1.777.

Gerència del 061, la gerent 8.546; direcció de Gestió 2.132
i 1.914 també a l’altra direcció de Gestió perquè va ser ocupada
aquesta plaça per dues persones. Director gerent de l’Hospital
Comarcal d’Inca, 5.136; director de Gestió 1.118 i directora
d’infermeria 1.097. 

Àrea de Salut d’Eivissa, director gerent, 10.560; direcció i
gestió 2.316; director metge 1.297 i directora d’infermeria
1.339.

Director gerent de Menorca 7.997; 2.145 l’altre director
gerent que hi va ser manco mesos i 754 el director d’infermeria.

Gerent de Son Llàtzer 10.289; directora d’Infermeria 1.086
i director de Gestió i Serveis Generals 3.104. 

8.657 és el que va cobrar la gerent de Manacor, 782 la
directora d’Infermeria i director de Gestió i Serveis Generals
2.213.
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Gerent de Son Espases 12.192; 1.670 directora de Gestió;
sotsdirector de Gestió 1.277; sotsdirector de Gestió i Serveis
Generals, responsable dels sistemes d’informació 2.506; 2.443
director metge de Son Espases; director d’Infermeria 1.805 i
768 la sotsdirecció d’Infermeria.

Pel que fa a serveis centrals de l’any 2013, són 8.574 euros
el director assistencial de la primera part de l’any; 1.116 el
director assistencial de la segona part de l’any; el sotsdirector
Assistencial 6.237; sotsdirector d’Hospitals 8.830; sotsdirectora
de Cures i Atenció Sociosanitària 5.523; 10.847 la directora de
Gestió i Pressuposts; sotsdirector d’infraestructures 5.602; 5450
el sotsdirector de Contractació i Compres; 5.456 sotsdirecció de
Comptabilitat i Pressuposts; 4.904 sotsdirector de Prestacions
i Cartera de Serveis; sotsdirector de SOTIC 5.363 i director de
Recursos Humans i Relacions Laborals 10.822; sotsdirectora de
Gestió i Personal 5.256 euros.

Pel que fa referència a l’any 2014, gerent d’Atenció
Primària de la primera part de l’any, 752 euros; la segona part
de l’any 7.249, director metge d’Atenció Primària 5.118; 2.562
la directora d’Infermeria; sotsdirector metge de l’Àrea de
Ponent 1.561; sotsdirector metge de Ponent 532; 2.559
corresponen a les sotsdireccions d’Infermeria de Ponent,
Migjorn, Tramuntana i Llevant, a més de la sotsdirecció metge
de Migjorn, la sotsdirecció metge de Tramuntana i de Llevant,
el sotsdirector de Recursos Humans 1.790 i el sotsdirector de
Facturació i Admissió 2.545.

Gerent del 061, 7.915 i 3.984 direcció de Gestió i Serveis
Generals del 061.

Gerència d’Inca, 7.575; 4038 direcció de Gestió; 2.422
direcció d’Infermeria.

Gerència d’Eivissa 8.783; 3.828 la direcció de Gestió i
Serveis generals; director metge 4.595; 1.057 la directora
d’Infermeria, una altra directora d’Infermeria 880; la
sotsdirecció d’Infermeria 207 i la direcció i gestió i serveis
generals de Formentera 346 euros. 

Gerència de Menorca 8.821; 2.262 la direcció d’Infermeria.

Gerència de Son Llàtzer 8.355; 2.251 la directora
d’Infermeria; director de Gestió i Serveis generals, directora, en
aquest cas, 4.477, i 1.221 de la sotsdirectora d’Infermeria. 

Gerència de Manacor 7.609; 2.394 la directora d’Infermeria
i directora de Gestió i Serveis Generals 3.990.

Gerència de Son Espases 10.583; 5.123 la direcció de Gestió
i Serveis Generals, sotsdirecció de Gestió 3.920, el mateix que
la sotsdirecció de Gestió i Serveis d’Informació. Direcció metge
de la primera part de l’any 2.457 i la direcció metge de la
segona part de l’any 3.461; 3.920 la direcció d’infermeria i la
sotsdirecció d’infermeria 2.352. Direcció assistencial de Serveis
Centrals 10.717; 5.053 la sotsdirecció assistencial; la
sotsdirecció d’Hospital 7.460; sotsdirectors de cures, la de la
primera part de l’any 752 euros i 3.170 el de la segona part de
l’any. Direcció, Gestió i Pressuposts 10.149; 5.206 sotsdirecció
d’Infraestructures; sotsdirecció de Contractació i Compres
5.212; 5.209 la sotsdirecció de Compatibilitat i Pressupost; la
sotsdirecció de Prestacions i Cartera de Serveis 5.211; 5.236 el

sotsdirector de SOTIC; direcció de Recursos Humans i
Relacions Laborals 8.904 i 4.674 la sotsdirecció de Gestió de
Personal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

40) Pregunta RGE núm. 11891/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llocs de treball de directius i gestió.

Passam a la següent pregunta la RGE núm. 11891/14,
relativa a lloc de treball de directius i de gestió. Té la paraula el
Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

891?

La pregunta ve referida a la pregunta escrita no resposta,
llistat de persones que són a llocs de treball de directius i de
gestió i que exerceixen com a directius sense nomenaments
durant els anys 11, 12, 13 i 14.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. El que hi ha és un seguit de
persones que desenvolupen tasques de coordinació de
determinades àrees de responsabilitat, com pugui ser el Sr.
Recasens, actualment coordinador de l’àrea mèdica a l’Hospital
d’Inca; Álvaro Brotons i José Gámez, actualment coordinador
de l’àrea mèdica a l’Hospital de Son Llàtzer; Lluïsa Noguers,
coordinadora de l’àrea de recursos humans de l’Hospital de Son
Espases i Joana Maria Vidal, com a coordinadora de l’àrea de
recursos humans de l’Hospital de Manacor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica Sr. Thomàs.

41) Pregunta RGE núm. 11892/14, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a abonament de productivitats variables (II).

Passam a la darrera pregunta RGE núm. 11892/14, relativa
a abonament de productivitats variables. Té la paraula el Sr.
Thomàs.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

La pregunta està formulada, llistat d’abonaments de
productivitats variables dels anys 2011, 2012, 2013 i 2014,
especificant els diferents motius i identificant incentius de totes
les persones que són a llocs de treball de directius i de gestió i
que realitzen funcions de sotsdirectors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Aquesta ja ha estat contestada dues preguntes abans i el que
es fa és un estricte compliment del manual de retribucions que
es va elaborar fa uns anys i que dóna la possibilitat de valorar,
segons el grau de compliment, el percentatge de compliment de
les diferents àrees, tant assistencial, com de recursos humans,
com de gestió de pressuposts i han desenvolupat o han
possibilitat el cobrament d’objectius amb les quantitats que
abans hem descrit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el torn de rèplica el Sr. Thomàs.

Idò no havent-hi més assumptes a tractar, només queda
agrair la presència del conseller i del seu equip, i s’aixeca la
sessió.
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