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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, començam la sessió d’avui i en primer

lloc els demanaria si es produeix alguna substitució.

Compareixença de la consellera de Salut, solAlicitada pel

Govern de les Illes Balears, mitjançant l'escrit RGE núm.

4209/15, per tal d'informar sobre les directrius generals de

l'acció de Govern que desenvoluparà en les seves àrees de

responsabilitat, d'acord amb el programa polític del

Govern, i mitjançant l'escrit RGE núm. 4287/15, presentat

pel tres diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits

al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre les

línies programàtiques de la seva conselleria.

Passam al debat de l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que

consisteix en la Compareixença RGE núm. 4209/15, de la

consellera de Salut, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears

per tal d’informar sobre les directrius generals de l’acció de

govern en les seves àrees de responsabilitat d’acord amb el

programa polític del Govern, i també la Compareixença RGE

núm. 4287/15, de la consellera de Salut, solAlicitada per tres

diputats membres de la Comissió de Salut adscrits al Grup

Parlamentari Popular per tal d’informar sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria.

Assisteix la Sra. Patricia Gómez i Picard, consellera de

Salut, acompanyada de la Sra. Rosario Sánchez i Grau,

secretària general de la Conselleria de Salut; de la Sra. María

José Ramos i Monserrat, directora general de Salut Pública i

Participació; del Sr. Joan Pou i Bordoy, director general de

Planificació, Avaluació i Farmàcia; del Sr. Juli Fuster i

Culebras, director general del Servei de Salut; del Sr. Francisco

Dalmau i Fortuny, director general de Consum; de la Sra.

Margalida Frontera i Borrueco, directora general d’Acreditació,

Docència i Recerca en Salut; de la Sra. Susana Fernández i

Olleros, cap de gabinet de la consellera; de la Sra. Maria Luisa

Martínez i Herrera, responsable de Comunicació; i del Sr.

Antoni Canyelles i Capellà, assessor tècnic de la conselleria.

Per començar aquesta sessió té la paraula la Sra. Consellera

per tal de fer l’exposició oral, sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

comparesc en aquesta comissió per explicar quines són les

línies d’actuació de la Conselleria de Salut i els objectius que

ens hem marcat per als propers anys. 

Permeti'm agrair en primer lloc l’oportunitat que aquesta

comissió em dóna d’exposar el nostre programa de govern i

també agrair la presència dels directors generals i

colAlaboradors del meu equip que m’acompanyen.

En aquesta que és la meva primera compareixença dins la

Comissió de Salut vull aprofitar també per dir que esper i

desitjo sincerament que arribem a construir un diàleg fluid,

permanent i constructiu que ens permeti des del Govern avaluar

el que anam fent en matèria de política sanitària.

Per la meva part em compromet a considerar totes aquelles

crítiques i observacions que em puguin fer com una oportunitat

de millora per corregir o reorientar allò que sigui necessari i

així esper que facem bona feina plegats d’aquí en endavant.

És el que ens demanen i esperen de nosaltres els ciutadans

que són el centre de les nostres actuacions i a més tenc certesa

que des d’aquesta comissió del Parlament i des del Govern

tenim el mateix objectiu compartit i no és altre que tirar

endavant accions i polítiques encaminades a millorar la qualitat

de vida de les persones i millorar els nostres serveis sanitaris.

Som molt conscients que venim d’una profunda crisi

econòmica de la qual encara no hem sortit i probablement

encara tardarem un temps a fer-ho. Això ens obliga a ser

extremadament eficients en la nostra gestió, sempre cercant la

millor alternativa al millor cost possible i ens obliga també a

prioritzar molt bé les nostres actuacions. Prioritzar vol dir

quines coses es fan per deixar-ne de fer d’altres, i aquest

govern del qual form part ha decidit prioritzar les polítiques

socials, la salut i l’educació sobre d’altres aspectes perquè la

nostra màxima preocupació són les persones.

També vull dir que dins la mateixa Conselleria de Salut

estam obligats a prioritzar i prendre les decisions basades en

l’evidència científica. I l’evidència ens diu molt clarament que

apostar per les polítiques de salut pública, aquelles que aposten

fortament per les mesures de prevenció de la malaltia i

promoció de la salut resulten ser molt més cost efectives... si

esperam -perdó- que la població estigui malalta per tractar-la.

Per tant, nosaltres a diferència de l’etapa anterior no retallarem

per impulsar aquestes polítiques. 

La prevenció és molt més barata que l’atenció a la malaltia,

tant el termes econòmics com de salut, s’incrementa

l’expectativa de vida i no només es tracta de viure molts

d’anys, sinó de fer-ho de la millor forma possible, amb les

millors condicions.

L’evidència ens diu també que els països que han apostat

per l’atenció primària de salut tenen resultats en salut

excelAlents a un cost sensiblement inferior que aquells països

que no ho han fet. Apostarem, per tant, nosaltres també per

l’atenció primària de salut, a la qual més endavant em referiré,

a diferència de l’etapa anterior en què aquest nivell assistencial

ha patit retallades, canvis organitzatius, disminució de

l’accessibilitat, etc.

L’evidència també que ens diu que aquells països que

dediquen esforços a la recerca i a la innovació són països on

s’arriba a molts més elevats nivells de benestar a un cost

raonable envers d’aquells que no inverteixen. Apostarem, per

tant, també per la recerca i la innovació com a aposta de futur

amb el convenciment que aconseguirem ser més eficients i

tindrem millors resultats en salut.

Fins ara hem destacat -com veuen- salut pública, l’atenció

primària i la recerca i la innovació. Ara farem un breu

diagnòstic de la situació actual.

Els comentava abans que ens preocupen les persones.

Aquest és un dels motius pel qual no podem deixar les llistes

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504209
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504209
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504287
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d’espera tal com estan actualment. És cert que els processos

urgents o greus són atesos de manera bastant ràpida, però

darrere de cada persona en llista d’espera hi ha un patiment,

una angoixa, una incertesa, una família, una feina que no

podem oblidar. Per tant, no poder deixar de dedicar esforços i,

per suposat, pressupost per tal de millorar aquestes actuacions.

En la passada legislatura es va suprimir el Decret de

garantia de demora, aquell que d’alguna manera comprometia

l’Administració a donar resposta en un termini màxim de sis

mesos per a cirurgia i dos mesos per a consultes, i es va

eliminar també la figura del defensor o defensora de l’usuari.

Aquestes dues decisions per si soles demostren clarament les

prioritats d’un govern, i no són les nostres. 

Per tant, com els deia, dedicarem esforços a millorar

aquesta situació, necessitarem temps i tornarem aprovar el

Decret de garanties de demora quan la situació de les llistes

d’espera s’hagi normalitzat.

A l’hora de prioritzar s’ha de tenir present el que un es

troba moltes vegades... i el que pot semblar estalvi ara resulta

que a mig termini és molt més car. L’avantatge és que ja hi ha

molta evidència científica, moltes publicacions ens ajuden a

prendre les decisions. Per tant, hem de fer i tenim molt clar que

farem una gestió basada en l’evidència.

Els posaré algun exemple. Tancar els centres de salut els

horabaixes que els professionals feien en la seva jornada

laboral ordinària ha suposat una pèrdua de la continuïtat

assistencial per part de primària, però també ha suposat un

notable increment de l’activitat de les urgències hospitalàries

i és evident que l’atenció a l’hospital sempre és molt més cara

que en atenció primària. Això parlant només del cost econòmic,

i totes aquelles persones que per raons de feina, de cura de

persones grans, etc., no poden anar al centre de salut el matí pel

fer el seguiment de les seves malalties? Això està passant,

senyors i senyores diputades, cada dia a aquestes illes, i ens

trobam persones que no prenen la medicació perquè no poden

venir a renovar-la, d’altres amb malalties cròniques, com la

diabetis, la hipertensió, l’obesitat, que es compliquen per

manca de seguiment.

Un altre tema molt greu és retirar les targetes sanitàries per

a les persones en situació irregular permetent la seva atenció

urgent; també té un cost més elevat, i no ho deim nosaltres. I és

que, a més de la injustícia de la mesura, de la manca de

solidaritat que reflecteix i de la manca d’equitat ni tan sols des

d’un punt de vista econòmic es justifica perquè és molt més

rendible tractar una diabetis amb la seva insulina i les seves

pautes habituals que tractar a l’hospital les seves

complicacions.

Ens preocupen les persones i no és justificable parlar de

dèficit i tractar de minvar-lo carregant sobre els més febles i

molt manco sense tenir evidència científica de l’estalvi de la

mesura, sinó tot el contrari.

A més de les mesures relacionades amb les persones ens

trobam les relacionades amb els centres sanitaris. No fer les

obres pertinents en el moment oportú també representa major

despesa a mig termini, l’exemple més clar és l’Hospital de

Manacor, teníem un pla director a l’any 2011 que pretenia

corregir totes les deficiències, l’anterior govern del PP no el va

prioritzar i, què ha passat?, s’ha hagut de fer front a les

reparacions de les cobertes i no s’ha solucionat el problema de

forma definitiva, quan plou es continua inundant com va passar

l’altre dia i al final tots aquests apedaçaments de totes formes

s’hauran d‘arreglar amb un pla director, una altra vegada i pel

camí s’han gastat uns doblers totalment innecessaris. Això sí,

cada dia hem sentit el PP dir que gestiona molt millor, tanta

sort.

No fer els concursos per a serveis o compres en el moment

que toca representa anar a reconeixements de deute, en aquest

moment més de 250 milions al Servei de Salut, però és que el

reconeixement de deute a més de ser una situació irregular que

cada any denuncia la Sindicatura de Comptes al seu informe,

que hauria de treure els colors a més d’un, a més d’això,

representa continuar pagant els mateixos serveis a uns preus

molt més cars dels que es podrien aconseguir si aquests

concursos es fessin de forma ordinària. També tenim un bon

marge de millora per ser més transparents i eficients.

Ens preocupen molt les persones i per aquest motiu

deixarem de cobrar la taxa que es cobrava o que es cobra -

perdó- per renovar la targeta sanitària i no és que ens sobrin els

doblers, però, miri, una família amb dos fills ha de dedicar 40

euros a renovar-les, i hi ha persones i famílies que ho tenen

molt costa amunt per poder pagar aquesta quantitat, aquells que

tenen rendes mínimes i amb 400 euros han de mantenir tota la

família i com vostès saben n’hi ha moltes en la nostra

comunitat, més de 300.000 persones en risc d’exclusió social,

segons entitats tan serioses com per exemple Càritas.

Per tant, dit això, mirem cap endavant i ho farem centrant

la mirada damunt les persones. Si haguéssim de resumir en una

única frase o en un tuit quin és l’objectiu que s’ha marcat

aquest govern en matèria de salut diríem que el nostre objectiu

és desenvolupar polítiques i accions que condueixin a tenir un

sistema sanitari públic d’excelAlència, sostenible i al servei de

les persones, que contribueixi que tots els ciutadans que viuen

a les Illes Balears, sense diferències per raó de sexe,

procedència o situació socioeconòmica, visquin més anys i de

forma més saludable.

Al nostre estat i a les Illes Balears disposam d’un sistema

sanitari dels més reconeguts als països del nostre entorn, un

sistema que es va concebre com a universal mitjançant la Llei

general de sanitat de l’any 1986, malgrat que aquesta situació

va ser revertida al Reial Decret Llei 16/2012 que retirà el dret

a l’assistència sanitària a milers de persones a la nostra

comunitat, entre d’altres mesures, un sistema que s’ha anat

adaptant al desenvolupament social i tecnològic, un sistema

amb programes de formació per a grau i postgrau dels més

reconeguts del món i que han generat professionals competents

i implicats en la seva tasca assistencial, però aquest sistema

sanitari presenta també avui dia importants punts febles: poca

influència sobre el conjunt de les polítiques desenvolupades,

insuficient desenvolupament de la salut pública per complir el

conjunt de les tasques que ha de fer, un sistema centrat en excés

en la curació, l’atenció hospitalària i l’atenció als processos

aguts, poc adaptat a la cura dels pacients amb patologies

cròniques i a donar suport a la dependència i, darrerament,
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insuficients recursos per donar resposta a les necessitats

d’assistència de la població. A tot això hem d’afegir que les

polítiques sanitàries desenvolupades els darrers anys apelAlant

a objectius d’austeritat han afectat fonamentalment a l’equitat

i la qualitat assistencial. 

En vista d’això queda palAlès que no s’han dut a terme les

reformes internes imprescindibles per permetre una

transformació del sistema que ens deixaria ara en millors

condicions per donar resposta als nous reptes actuals i futurs

especialment a la nostra comunitat autònoma. El vaivé de la

passada legislatura: tres consellers, quatre directors generals

d’Ib-salut, etc., i les desmesurades retallades de recursos han

deixat un sistema sanitari desorientat, sense directrius clares,

minvat en recursos, retallada de pressupost per a polítiques de

salut pública, docència i investigació i amb un deute que

compromet el seu futur.

El resultat d’aquests darrers quatre anys es traduïa que

parlar de salut era parlar d’austeritat i es va parlar de xifres i

dèficit en lloc de parlar de persones i de resultats en salut. El

discurs de l’austeritat s’imposà i va fer que sols sentíssim parlar

d’economia, ni els professionals ni els ciutadans hem sentit

parlar de salut, per no parlar ara d’altres conseqüències més

severes que han tengut aquestes retallades. 

La política és prioritzar, és decidir amb rigor i sobre

evidències, i a la legislatura passada va ser evident un fort

component ideològic en la presa de decisions: retirar el dret a

l’assistència sanitària als immigrants, va desaparèixer la figura

del defensor de l’usuari, eliminar el Decret de garanties de

demora, rebaixar l’IRPF si tens una assegurança privada,

eliminar anticonceptius orals de la llista de medicaments

gratuïts, rebaixar dos anys l’edat per donar cobertura a la

fecundació in vitro, ... per posar alguns exemples.

Per una altra banda, l’any 2011 vàrem deixar molts de

projectes damunt la taula, molts, molts sense cost econòmic que

es varen bloquejar només perquè venien de la legislatura

anterior, parlam de la continuïtat de cures, de la coordinació

internivells, de les comissions interdepartamentals amb Afers

Socials, amb Educació, etc. Nosaltres no ho farem, continuarem

impulsant tots aquells projectes que estiguin en aquests

moments en marxa i siguin positius per a la població de les Illes

Balears.

Al final, aquesta forma de gestionar i fer política, què ha

suposat per a les Illes Balears? Les Illes Balears és la comunitat

autònoma del conjunt de l’Estat espanyol a la qual la despesa

sanitària s’ha vist reduïda amb més intensitat: un 24%, senyors

i senyores diputades, un 24% entre els anys 2010 i 2013. 

Això va suposar una despesa per càpita que el 2013 era de

1.150 euros i situà les Balears a la tercera comunitat a la cua de

la despesa sanitària, xifra que seria significativament inferior si

al càlcul es tenguessin en compte els habitants reals i no tan

sols els censats. Les nostres illes pateixen una pressió humana

durant un mínim de sis mesos l’any que fa que la població

arribi a sobreduplicar-se en illes com Menorca, Eivissa o

Formentera, i no pensam que aquesta situació ens fa més

eficients que la resta de comunitats, el que ens fa és, en termes

d’atenció sanitària, més insegurs. 

Aquesta disminució de la despesa s’ha generat com a

resultat de retallades indiscriminades que eliminaren recursos

i àrees sense cap tipus d’anàlisi prèvia que les justificassin i

desoint les recomanacions d’experts i l’evidència científica.

Per poder reconduir aquesta situació, no ens enganyem, és

imprescindible millorar el sistema de finançament autonòmic

per situar-nos com a mínim a la mitjana nacional, així podrem

assignar a salut com a mínim la mitjana nacional de despesa

sanitària per càpita, el 2013 hagués suposat passar a 1.208

euros, hi ha encara un ampli recorregut.

El pressupost sanitari ha de ser suficient per poder introduir

elements de gestió de la despesa que la facin més eficient. És

complicat gestionar un pressupost que neix deficitari.

Començarem la gestió amb un dèficit al pressupost del Servei

de Salut reconegut per l’anterior equip de govern d’almenys

165 milions d’euros i, com ja hem comentat, almenys 250

milions gestionats sense cap procediment administratiu que

pugui oferir mínimes garanties de transparència o d’eficiència.

D’altra banda, i per això també fan falta recursos, revisarem

i optimitzarem els sistemes d’informació que generen les dades

necessàries per fer un correcte seguiment dels fons específics

que es reben del Sistema Nacional de Salut per a temes

concrets i que també impliquen un repartiment entre comunitats

autònomes, ara no s’està fent, fons d’incapacitat d’IT, de

cohesió sanitària, de farmacovigilància, etc.

Malauradament, la població no és conscient d’aquesta

situació i als estudis de satisfacció que publica el ministeri

mitjançant el baròmetre sanitari es reflecteix que Balears és la

comunitat autònoma on més diferències hi ha comparant 2011

i 2014; enfront de l’afirmació de “creu vostè que el sistema

sanitari funciona bastant bé?”, hem passat d’un 30% de la

població que opinava que així era a un 12% l’any 2014.

No els vull cansar amb xifres, però permetin-me que els

digui que ha estat imprescindible aquesta anàlisi per poder

dissenyar i planificar el futur. El compromís d’aquest govern

amb els ciutadans és fer una política sanitària progressista que

consisteix, com hem demostrat en menys de trenta dies, a

recuperar la universalitat de l’atenció sanitària recollida a

l’article 25 del nostre Estatut d’Autonomia i prenent decisions,

amb la mirada posada a mig i llarg termini, que contribueixin

a la sostenibilitat del nostre sistema sanitari.

Ara, a partir d’aquí, entraré més detalladament a parlar

sobre quins són els principis i els valors que regiran i que estan

dins l’ADN de la política sanitària d’aquest govern. Aquests

valors són la universalitat, l’equitat, la sostenibilitat, la

innovació, la transparència i la participació, el diàleg i el

consens i l’excelAlència. 

Convendran amb mi que necessitam un sistema sanitari

públic dirigit a les persones, que respecti els seus drets i que

respongui a les seves necessitats individuals i colAlectives i que

sigui capaç d’adaptar-se a les canviants necessitats en salut de

la societat. Per aconseguir-ho desenvoluparem les següents

línies mestres, que seran els eixos del nostre sistema sanitari:

impuls de la promoció de la salut i de la prevenció de la

malaltia; treballarem de valent per introduir la salut en totes les
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polítiques del Govern i de la societat per aconseguir millores

globals en la salut de la població. 

Volem reorientar el nostre sistema per respondre millor a

les necessitats en salut canviants cada vegada més

acceleradament de la societat per atendre l’increment

exponencial de pacients amb malalties cròniques, un 45,6% de

la població major de 16 anys: pluripatologia, polimedicació. La

necessitat de reordenar, de reorientar el sistema cap a la

cronicitat, eliminant les causes estructurals que dificulten

l’eficiència i la coordinació a l’interior de les nostres pròpies

estructures sanitàries, infraestructures sanitàries i les socials. 

Hem de donar resposta d’una manera diferent de com

donàvem resposta a la dècada anterior a l’atenció dels pacients,

molt centrada en la malaltia i menys centrada en la gestió del

risc d’emmalaltir. Sobre aquest punt hi tornaré més endavant,

ja que és l’eix fonamental i transversal que guiarà la nostra

política sanitària.

Un altre dels pilars sobre el que sustentarem la nostra

política és la transparència i la participació, i és que els

ciutadans disposen cada vegada de més informació sobre la

salut, i amb unes expectatives sobre la cura de la seva salut que

van en augment; això implica una necessitat de major

transparència i participació. Volem donar més veu als

professionals i als ciutadans perquè codecideixin més coses

dins el sector; al cap i a la fi és la seva salut i és el seu sistema

sanitari. En aquesta línia posarem en marxa un consell de

participació i un pilotatge d’escola de pacients per poder

escoltar el que ens han de dir, i al mateix temps retornar-los el

màxim d’informació relativa a la seva salut. Per atendre aquesta

reorientació del nostre sistema, que ho demana de manera

urgent i necessària, s’ha de fer amb rigor, amb evidències i la

mirada atenta cap als determinants de la salut. 

Som plenament conscients que als qui en toca prendre les

decisions ens tocarà explicar clarament i molt bé que per

millorar la salut dels ciutadans de les Illes Balears influeixen,

a més de les polítiques sanitàries, les decisions en altres àmbits,

els que afecten la renda, l’educació, l’habitatge, etc. Així la

política sanitària pot ser efectiva en la consolidació de la

cohesió social si es dirigeix de manera primordial cap als grups

socials més vulnerables i amb més risc d’exclusió social, però

de la mateixa manera polítiques en altres àmbits com el mercat

laboral o dirigides a evitar la pobresa infantil poden generar

guanys en la salut de la nostra població, fins i tot majors que els

de la mateixa política sanitària. D’aquí la importància cabdal

que té la salut en totes les polítiques, i per això la volem

incorporar des de ja en el centre de totes les nostres accions.

Tractaré d’ampliar el terme de salut en totes les polítiques.

La salut pública és un element essencial del sistema de salut, ja

que encara que sigui la part menys tangible el seu impacte en

la salut de la població és crucial. Tot i que està generalment

acceptat que les polítiques de salut pública han estat

fonamentals en el creixement de la població mundial, és molt

difícil calcular-ne l’impacte en termes de resultat en salut, entre

altres coses perquè els guanys es produeixen a llarg termini. No

obstant això, estudis del Centre de control de malalties

d’Atlanta han mostrat que, dels trenta anys que es va

incrementar l’esperança de vida dels nord-americans durant el

segle XX, vint-i-cinc es poden atribuir a les mesures en salut

públic i tan sols cinc a la medicina curativa. Quan es parla de

salut pública el que ens ve al cap són els serveis sanitaris

públics o, en tot cas, les vacunes, però la salut pública és molt

més. Quan parlem de salut pública parlem de totes aquelles

accions que protegeixen i promouen la salut de la població en

conjunt. Llavors què és la salut pública? Si sancionam un

ajuntament perquè l’aigua que serveix a la seva població té

nivells alts de nitrats o sulfats, que poden ser perjudicials per a

la salut, estam fent salut pública; quan s’aconsegueix que la

indústria alimentària redueixi el contingut de sal o de sucre en

els productes de consum quotidià estam fent salut pública; quan

dissenyam rutes saludables per promoure que les persones

grans i no tan grans caminin cada dia estam fent salut pública;

quan vigilem el nombre de casos de malalties estam fent salut

pública; quan regulem que es fumi en uns determinats llocs

també estam fent salut pública. A Balears entre els anys 2008

i 2015 el pressupost de salut pública s’ha vist reduït gairebé un

50%.

La salut ve determinada només en part per les

característiques genètiques individuals o per l’accés als serveis

sanitaris. D’acord amb el model de determinants de la salut de

Dahlgren i Whitehead hi ha una multiplicitat de factors que

actuen a diferents nivells que condicionen els resultat en salut;

així sabem que l’educació, l’habitatge, el mercat de treball, el

barri on vivim, les persones que ens envolten, tots aquests

factors incideixen directament en l’estat de salut de la població.

Els governs són en part responsables de la salut de la seva

població, perquè sabem que la salut millora la qualitat de vida,

la capacitat per aprendre i també la productivitat; també sabem

que les accions dirigides a promoure l’equitat contribueixen de

manera significativa a millorar la salut i a reduir la pobresa,

l’exclusió social i la inseguretat. 

El concepte de salut en totes les polítiques impulsat per

l’OMS i per la Unió Europea pretén que tots els nivell de

govern -local, provincial o insular, regional, nacional i

internacional- tinguin clar que la millor manera d’assolir els

objectius de govern consisteix en el fet que tots els sectors

incloguin la salut i l’equitat com a components essencials en les

seves polítiques. Per això la Llei 16/2010, de salut pública de

les Illes Balears, i també la 33/2011, general de salut pública,

estableixen, entre altres principis fonamentals de la salut

pública, dos principis: el principi d’equitat i el principi de salut

en totes les polítiques. Per fer salut en totes les polítiques

implicarem la totalitat del govern per a la implantació de

l’estratègia com un projecte de govern, la qual cosa implica

incorporar les (...) de la salut i l’equitat en tots els plans i les

estratègies; identificar aquelles polítiques públiques amb més

impacte sobre la salut i sobre les desigualtats en salut; crear

grups de treball intersectorials que avaluïn aquest impacte

sobre la salut i que proposin mesures que permetin maximitzar

els beneficis en salut i reduir les desigualtats; i per últim vetllar

pel compliment d’aquestes mesures. Aquesta és una de les

nostres prioritats, en la qual ja estam fent feina. Ben aviat

presentarem aquesta estratègia al Consell de Govern; a cada

conselleria, als consells insulars, als ajuntaments i a totes les

institucions començarem a fer feina; esperam poder comptar

també amb tots vostès, diputats i diputades.
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A partir d’aquí entraré a descriure quines seran les

principals polítiques i accions de la Conselleria de Salut a cada

una de les direccions generals; ho faré per direccions generals

perquè sigui més fàcil i aprofitaré per presentar-los els directors

i les directores.

Al front de la Direcció General de Salut Pública hi ha la

doctora Maria Ramos Montserrat. És llicenciada en medicina

per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en salut

pública i administració sanitària a l’Escola Andalusa de Salut

Pública de Granada, és doctora en Ciències de la salut per la

Universitat de les Illes Balears, té una àmplia experiència

professional en recerca, cooperació, i els darrers 12 anys a

diferents departaments de salut pública. 

Els projectes de salut pública que volem desenvolupar, que

queden emmarcats en els conceptes de salut a totes les

polítiques, són: aconseguir una cobertura òptima en el

programa de cribratge de càncer de mama; reorientar el

programa de cribratge poblacional de càncer de còlon i recte,

donant protagonisme als professionals dels centres de salut;

replantejar l’estratègia de prevenció primària i secundària de

càncer de cèrvix; reprendre la lluita contra el tabaquisme

mitjançant una estratègia global que contempli reforçar l’ajuda

als fumadors perquè deixin de fumar, la protecció dels espais

sense fum i la prevenció primària; coordinar totes les accions

de promoció de la salut de forma que la promoció de la salut no

es treballi per temes sinó que es faci de forma global, aprofitant

tots els recursos i totes les oportunitats en tots els àmbits:

educatiu, comunitari, serveis sanitaris, medi laboral, etc.;

reactivar les estructures existents de participació comunitària,

com són la plataforma d’oci nocturn i la comissió salut-

educació, i crear-ne d’altres; desenvolupar una estratègia de

participació real dels ciutadans i de les ciutadanes i dels

professionals sanitaris en les decisions que es prenguin en el

sistema sanitari públic i en aquelles decisions d’altres sectors

que afectin la salut; incorporar la salut laboral revisant

l’evidència de les actuacions des dels serveis de prevenció de

riscs laborals, de manera que concentrin els esforços en

aquelles activitats que han demostrat ser més efectives.

Treballarem per ser vistos com en realitat som, una

organització que lluita perquè les persones desitgin tenir salut

i prenguin iniciatives per tenir-ne, i així evitin la malaltia. Per

aconseguir això tenim valors que no s’han de deixar perdre,

com són l’estructura organitzativa, la capacitat tècnica, la

independència, la responsabilitat i el compromís.

Com a segona gran àrea, la Direcció General de l’Ib-salut,

del Servei de Salut. Està al càrrec de Juli Fuster Culebras,

llicenciat en medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de

Barcelona, màster en economia de la salut i gestió sanitària per

la Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra,

especialista en medicina familiar i comunitària, i la seva

experiència professional s’ha desenvolupat com a metge de

família a diferents centres de salut i a diferents llocs i àmbit de

la gestió sanitària durant més de 15 anys, entre ells, director

general del Servei de Salut i Direcció General de Planificació

i Finançament a la Conselleria de Salut en etapes anteriors.

Entre els principals objectius i actuacions volem començar

reiterant que la voluntat d’aquest govern és retornar drets

perduts, volem eliminar el copagament de la targeta sanitària;

per altra banda, i també en relació amb els copagaments, ens

comprometem que els pensionistes no hagin de pagar una

vegada superat el seu sòtil mensual mentre es mantengui aquest

copagament. Per altra banda, un dels majors reptes en què

estam treballant des del primer minut és millorar

l’accessibilitat, i per tant reduir les llistes d’espera, és a dir, les

demores de consulta i d’intervenció quirúrgica. Tan prest

passem d’una situació extrema i compromesa com l’actual a

una de normalitat la nostra voluntat és donar compliment al

compromís de retornar el dret als pacients de disposar d’un

marc legal que garanteixi la seva intervenció quirúrgica; aquest

marc seria un nou decret de garanties de demora. Al mateix

temps també volem millorar les llistes d’espera fent-les més

transparents, millorant els sistemes d’informació amb l’objectiu

que el pacient pugui conèixer la seva situació.

En relació amb l’accessibilitat i per poder atendre millor les

necessitats de la població volem donar un impuls a l’atenció

primària. Ara els explicaré per àrees. Primer, Atenció Primària

com a lloc d’atenció més pròxim, accessible i obert als

ciutadans; per això retornarem la capacitat de gestió a la

Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, ampliarem l’horari

d’horabaixa dels centres de salut, impulsarem la seva

autonomia organitzativa i ampliarem la seva capacitat de

resolució per acostar serveis al ciutadà. Des d’Atenció Primària

es liderarà també l’atenció a la cronicitat, estratificar la

població segons el seu nivell de risc, millorar el seguiment de

les persones que pateixen malalties cròniques, facilitar l’atenció

domiciliària i la coordinació en l’àmbit hospitalari és també una

prioritat màxima per a nosaltres. En resum podríem dir que es

tracta d’avançar-nos a les necessitats de les persones que

pateixen malalties cròniques, sense oblidar la cronicitat infantil

i l’atenció als nins amb trastorn del seu desenvolupament, que

precisen d’una màxima implicació i coordinació amb els

serveis educatius i socials, per la qual cosa potenciarem el

centre coordinador d’atenció primerenca i desenvolupament

infantil. A l’apartat de Planificació em tornaré a referir a

l’abordatge de l’atenció de les malalties cròniques. La salut

mental també necessita d’un suport ferm, més inversió i

continuar desenvolupant l’estratègia a l’àmbit de la nostra

comunitat autònoma. Els projectes d’atenció a la cronicitat,

malalties rares i salut mental requereixen la figura de la

infermera gestora de casos per facilitar la coordinació i

l’atenció integral a la persona. 

Aquest era l’apartat d’Atenció Primària. Ara passarem a

l’atenció hospitalària. És molt important definir la cartera de

serveis; permet la seva adequació i avaluació, el

desenvolupament tecnològic i potenciar la tecnologia de la

informació i la comunicació; establir ponts entre els hospitals

i sinèrgies entre els seus serveis, que no poden ser entesos com

a compartiments estancs; compartir ciència, tecnologia, innovar

i garantir la sostenibilitat són també les nostres prioritats en

aquest àmbit. Per evitar sempre que sigui possible

desplaçaments per motius de salut estam treballant per generar

més sinèrgies amb hospitals de Mallorca i enviar l’oferta a les

illes d’Eivissa, Menorca i Formentera. 

Quant a l’atenció urgent del que coneixem com 061 hem de

tenir en compte que en determinats moments de l’any la

població es duplica, i per tant els serveis sanitaris s’han de

reforçar tant amb mitjans com amb professionals. Millorarem
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l’atenció a la zona de llevant i migjorn de l’illa de Mallorca; es

tracta d’un servei essencial i hem de poder garantir demores

mitjanes per sota dels 18 minuts, així com el transport urgent

entre illes, per la qual cosa es disposarà de transport aeri les 24

hores tant a Eivissa com a Menorca. Entra dins les nostres

prioritats desenvolupar projectes com “Salut respon”, atenció

telefònica que permet sense desplaçament resoldre consultes

sobre la salut. De l’àmbit sociosanitari en parlarem més

endavant. 

Continuam amb el Servei de Salut. Quan diem que ens

interessen les persones incloem també, com no pot ser d’altra

manera, els professionals. En aquest sentit ens comprometem

a millorar els contractes -hi ha persones contractades de dilluns

a divendres per no pagar-los els caps de setmana-; treballar

amb les forces sindicals per tal de millorar també els acords de

contractació, augmentar les plantilles per anar-les adaptant a la

mitjana de les ràtios de les altres comunitats autònomes;

possibilitar l’estabilitat laboral, per això haurem de

desenvolupar una nova oferta pública d’ocupació: en aquests

moments el 50% de la plantilla és eventual o interina; planificar

durant els pròxims quatre anys la recuperació dels drets perduts

a la legislatura anterior des de l’entrada en vigor del Reial

Decret 16/2012, que va suposar fortes retallades de drets, ja

que a Balears es va aplicar d’una manera molt més ferma que

a altres comunitats autònomes. 

Dins l’àmbit del Servei de Salut no podem oblidar els

serveis centrals, importantíssims per millorar de manera notable

l’eficiència i l’equitat del sistema; treballarem, per tant, per

millorar les unitats de concursos i concerts, la central de

compres, les prestacions sanitàries, el servei d’atenció a

l’usuari, la inspecció mèdica, els sistemes d’informació, el

desenvolupament de la unitat de gestió del coneixement, que

juntament amb la direcció assistencial serà capaç d’aportar als

clínics, als professionals que fan feina en assistència, tota

l’evidència disponible sobre la seva gestió, i impulsar mesures

per disminuir la variabilitat de la pràctica clínica, establir els

elements per desenvolupar vertaders contractes de gestió.

Canviam de direcció general i passam a la Direcció General

de Planificació, Avaluació i Farmàcia. Tenim com a director

general el doctor Joan Pou Bordoy, llicenciat en medicina i

cirurgia per la Universitat de Barcelona, amb formació

especialitzada MIR de medicina familiar i comunitària a

l’Hospital Son Dureta, diplomat en sanitat per l’Escola

Nacional de Sanitat; té una ampla trajectòria tant com a metge

de família a diferents equips d’atenció primària, com

experiència en gestió des de ser gerent d’Atenció Primària de

Mallorca a la direcció assistencial del Servei de Salut. 

Estam treballant en un pla estratègic de la Conselleria de

Salut i Consum que defineixi les línies estratègiques i les

actuacions consegüents. En consonància amb aquest pla les

principals actuacions que desenvoluparem a la present

legislatura són, dins aquest àmbit, un pla d’infraestructures

sanitàries que contempli la renovació d’aquells centre de salut

que han quedat obsolets o desfasats per complir la seva funció;

la construcció de nous centres i unitats bàsiques de salut allà on

sigui necessari; l’ampliació de l’Hospital de Manacor per

adaptar-lo a les seves actuals característiques seguint un nou

pla director. Des del Servei de Salut incorporarem millores per

a les persones que per motius de salut s’han de desplaçar fora

de la seva àrea de salut; per això garantirem la residència de

malalts i familiars de les illes que s’han de desplaçar fora de la

seva illa de residència per rebre aquesta assistència mèdica

pública. Impulsar, dins el marc de les estratègies en salut del

sistema nacional les principals estratègies iniciades a la nostra

comunitat autònoma com a forma de definir les pautes

d’actuació davant els problemes de salut més rellevants, i

desenvolupar l’atenció a la cronicitat com a forma d’orientar al

sistema sanitari cap a les característiques específiques comunes

que presenten els pacients amb patologies cròniques, en

increment continu a la nostra població. La direcció de malalties

cròniques ha d’incloure tota la resta d’estratègies.

Atès l’envelliment progressiu de la població -actualment un

14,5% són persones majors de 65 anys, es preveu que l’any

2029 ho serà un 22,9%-, el desenvolupament de les ciències de

la salut i la millora progressiva de les condicions de vida

produeix un exponencial increment de població amb patologies

cròniques, amb polimedicació, i un increment de situacions de

dependència, el 30% de majors de 65% anys i el 63,6% dels

majors de 85; això suposa un dels reptes més importants per al

nostre sistema sanitari i el del nostre entorn tant pel que fa a la

seva capacitat d’atenció als problemes de salut com a la seva

sostenibilitat, d’aquí la importància de desenvolupar polítiques

que produeixin una transformació del sistema sanitari orientant-

lo cap a l’atenció a la creixent població amb patologies

cròniques i pluripatologia per proporcionar-li una atenció més

adaptada.

Això per descomptat suposa, un canvi en rols dels

professionals, un impuls a l’atenció domiciliària d’atenció

primària, una adaptació en els serveis hospitalaris i una

adequació dels recursos orientats a aquestes necessitats.

Desenvoluparem una decidida estratègia d’atenció als

pacients amb patologies cròniques, i dins aquesta adequació de

recursos hi ha la reforma dels antics hospitals Son Dureta i Can

Misses i continuam treballant per conèixer la viabilitat de

Verge del Toro, per dedicar-los, entre altres funcions, a donar

atenció als pacients amb patologies cròniques i amb necessitat

de cures de tipus (...).

És necessari avançar en la concreció, la definició i

l’ordenació de la cartera de serveis del Sistema de Salut Públic

de les Illes Balears, tant assistencial com de salut pública i la

seva essencial avaluació. Aquest avanç s’ha de fer des del punt

de vista de l’efectivitat dels serveis, la seguretat del pacient i

l’eficiència.

Ens proposam concretar quins serveis i quina tecnologia ha

d’estar inclosa en les prestacions del Servei de Salut de les Illes

Balears dins el marc de la cartera de serveis del Sistema

Nacional de Salut, atenent aquelles prestacions en base a

l’evidència científica. 

Volem impulsar tot el potencial de la sanitat pública per

millorar la salut de tots els ciutadans en aquells casos que sigui

necessari, usar la sanitat privada com a complementària,

sempre mirant el bé dels ciutadans. 
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Un dels punts claus actualment per al sistema sanitari és la

prestació farmacèutica, tant a atenció primària com a

hospitalària. En aquest apartat, i conjuntament amb els

professionals del Servei de Salut, impulsarem polítiques de

millora de l’eficiència de la prestació farmacèutica, indicadors

de prescripció actualitzats pels metges d’atenció primària;

volem impulsar la funció dels farmacèutics d’atenció primària,

millorar la recepta electrònica, polítiques basades en la

implantació d’informes de posicionament terapèutic impulsant

la tasca de la Comissió Farmacoterapèutica com a forma de

garantir un ús adequat i eficient dels medicaments dins el

sistema. Impulsarem el sistema de farmacovigilància, com la

principal eina per a la millora de seguretat dels pacients amb

relació a la prescripció farmacèutica.

Actualment la farmàcia hospitalària suposa un repte cada

vegada més rellevant dins el sistema. La recerca incorpora

principis actius efectius que milloren la salut de les persones,

però que de vegades suposen un cost difícil de sostenir pel

sistema, un exemple són els nous tractaments per a la infecció

pel virus de l’hepatitis C. El sistema de salut incorpora aquests

fàrmacs al tractament i és imprescindible trobar el seu lloc

precís i la forma d’incorporar-los d’una manera sostenible.

En el cas concret dels tractaments per a l’hepatitis C, citada

anteriorment, reclamam el compromís adquirit del Ministeri de

Sanitat d’aportar un fons per al Pla d’Atenció als Pacients amb

hepatitis C que permeti a les comunitats autònomes afrontar-lo.

Aquest any el cost d’aquests tractaments arribarà a les Illes

Balears als 35 milions d’euros. Hem de facilitar també que el

tractament arribi també a tots els pacients que ho necessiten,

tenim previst treure el nou concurs d’oficines de farmàcia,

d’acord amb les condicions fixades a la Llei d’ordenació

farmacèutica.

Passam a una altra de les grans àrees, la Direcció General

d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut. La seva directora

general és Margalida Frontera Borrueco, llicenciada en

Bioquímica, Doctora en Biologia per la Universitat de les Illes

Balears i ambdues amb reconeixement de premi extraordinari.

Té una àmplia trajectòria tant en docència universitària com en

recerca, tant nacional com internacional, adjunta a la Direcció

Científica a l’Institut de Recerca Biomèdica (IBIDELL) de

Barcelona. També ha estat coordinadora d’Infraestructures i

Laboratori a la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes

Balears, entre d’altres.

La ciència és imprescindible per al creixement de la

societat, tot i la dificultat del temps no la podem minvar. Si

volem qualitat, una sanitat eficient hem d’investigar i indagar

sobre tot el relatiu a les malalties i la lluita contra elles, per

exemple, posar l’accent en l’obesitat, diabetis, patologies

cardiovasculars, el càncer, les malalties rares, ... Per tant, volem

retornar a la posició que no hauria d’haver perdut la

investigació i la recerca a les Illes Balears. 

Aquest govern entén que l’objectiu de millorar la qualitat de

l’assistència sanitària ha de passar també, necessàriament, per

una potenciació de les polítiques de recerca i innovació. Hem

de recordar que les directrius polítiques de la Unió Europea

també ens marquen a seguir aquest camí. 

La política científica de la Unió Europea, marcada en

l’objectiu Horitzó 2020, estableix un objectiu d’inversió del 3%

del PIB en I+D+I com una part crucial de la resposta europea

a la crisi econòmica. Les Illes Balears en l’actualitat ens situam

en un paupèrrim 0,34%, quasi deu vegades per sota d’aquest

objectiu i la cua de l’Estat espanyol, només per davant de Ceuta

i Melilla.

Les polítiques desenvolupades durant l’anterior legislatura

han castigat de forma important la recerca sanitària, veient-se

disminuïts en més d’un 50% els fons de la comunitat autònoma

destinats a aquest concepte amb relació a l’any 2011. Això ha

tengut conseqüències greus, només a l’hospital Son Espases

s’han perdut més d’un 25% d’investigadors en els darrers

quatre anys la qual cosa ens ha abocat a la situació àmpliament

denunciada de pèrdua d’una generació de joves investigadors

que han emigrat a altres territoris per poder desenvolupar la

seva carrera professional o han abandonat del tot la seva

vocació investigadora perseguint una estabilitat professional

que els estava sent denegada. Tenim investigadors illencs

desenvolupant recerca d’alta qualitat al Regne Unit, Estats

Units, Alemanya, una pèrdua de capital humà jove i altament

qualificat format en el nostre sistema que té conseqüències

socials i econòmiques dramàtiques.

Gràcies a les iniciatives impulsades en la darrera legislatura

del pacte de progrés a dia d’avui l’Hospital Universitari Son

Espases compta amb unes instalAlacions i equipaments

cientificotècnics punters. Ara és el moment d’impulsar de

forma decidida iniciatives que permetin reforçar els recursos

humans en investigació, per això s’està preparant un pla

estratègic de recursos humans en recerca, seguint les directrius

de la Comissió Europea en aquest aspecte. Aquest pla

estratègic definirà les accions a desenvolupar durant els propers

quatre anys per millorar els processos de captació i retenció de

talents, assegurant la transparència en la contractació i

promoure un alt nivell d’excelAlència.

Cal recordar també les particularitats associades a la recerca

sanitària a l’àmbit clínic i assistencial on un nombre molt

important dels investigadors no tenen aquesta tasca com la seva

principal dedicació professional, i massa sovint depèn de la

bona voluntat i de l’esforç personal sacrificant hores d’oci i de

descans. 

És, per tant, urgent proporcionar a aquests professionals els

incentius i reconeixements que es mereixen per la seva tasca

així com la dotació en estructures de suport i de gestió

professionalitzada que facilitin el desenvolupament de la seva

activitat de recerca. Per això, dissenyarem accions dirigides a

millorar la compatibilitat de l’activitat assistencial en la

recerca, posant en valor el benefici que aquesta activitat

investigadora acaba generant al sistema de salut. 

Aquest pla estratègic haurà d’anar acompanyat,

evidentment, d’una millora del finançament, tant autonòmic

com d’altres fons públics i privats, que permetin la implantació

de les accions allà definides. 

Una de les accions prioritàries dirigides a assegurar aquest

augment de finançament serà la de treballar per aconseguir

l’acreditació de l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma
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(IDISPA) com a institut d’investigació sanitària per part de

l’Institut de Salut Carlos III. Aquesta acreditació permetrà als

nostres investigadors accedir a convocatòries de finançament

exclusives per a aquests tipus d’institucions i el situarà en la

primera divisió de la recerca sanitària estatal. El nostre objectiu

és complir tots els requisits per a aquesta acreditació abans de

l’any 2017.

A les Illes Balears tenim una producció investigadora de

rellevància, com demostra el fet que les Balears sigui la

comunitat que lidera el rànquing de l’índex d’excelAlència a

publicacions científiques de l’Estat espanyol. Això és mèrit

sobretot de l’esforç dels nostres investigadors, els quals

mereixen tot el nostre reconeixement. En canvi, a la comunitat,

suspenen de forma clara en l’àmbit de la innovació i la

transferència de coneixement. Baleares és, per exemple, la

comunitat espanyola amb l’índex d’intensitat en innovació més

baix i en la menor ràtio de patents solAlicitades per milió

d’habitants. Aquesta és una feblesa que s’ha d’atacar de forma

immediata atès que no arribant al resultat de la recerca a la seva

aplicació real, i no perquè no en tenguin, detenim el procés de

millora sanitària i de creació de riquesa associada a la recerca.

Per això, posarem en marxa un pla d’innovació i

transferència sanitària que preveu accions dirigides a la

formació dels investigadors en innovació, la implantació dels

sistemes de detecció d’activitats i resultats innovadors, la

potenciació de les relacions entre el sector de recerca sanitària

pública i les empreses del sector biotecnològic de la comunitat

autònoma a través del clúster biotecnològic BIOIB.

Per altra banda, estudiarem la posada en marxa d’un

projecte pilot de compra pública i innovadora dins el si del

Servei de Salut. Volem que la política científica sanitària es

defineixi a través de mecanismes de participació i transparència

donant veu als investigadors en la seva definició i coordinant

les accions que se’n derivin en l’estratègia global de recerca i

innovació de la comunitat autònoma. Per això, crearem un

consell assessor per a la recerca i innovació en salut que

contribueixi a la definició de les línies d’acció prioritàries, a

més, es treballarà colze a colze amb la Direcció General de

Recerca i Innovació, de la Conselleria de Turisme, Recerca i

Innovació, per tal d’unificar l’orientació de les polítiques així

com per explotar les sinèrgies de les que es poden derivar un

millor aprofitament dels recursos.

Quant a la facultat de medicina, que també és un tema que

es du des d’aquesta àrea, des d’aquesta direcció general, la

recerca i la formació han estat sempre íntimament lligades i

ambdós són factors claus per assegurar una prestació de serveis

de qualitat. Els estudis de medicina són una reivindicació

històrica del nostre sector sanitari i de la nostra població, els

estudis de grau de medicina estan acreditats per l’ANECA i ja

es disposa de la infraestructura necessària per començar a

impartir-los. Aquesta infraestructura es troba tancada i fora

d’ús, amb la pèrdua d’inversió i el risc de deteriorament que

això suposa, a més, existeix en l’actualitat un ampli consens

professional, universitari i social sobre la necessitat de tirar

endavant aquest projecte.

Creiem fermament que la implantació d’estudis de medicina

en la nostra comunitat, recordem que som l’única comunitat

juntament amb La Rioja on no s’imparteixen, és a més una

qüestió d’equitat social i territorial. A causa de la manca

d’estudis de medicina a les Illes Balears existeix inequitat

respecte de la resta de l’Estat. Fa uns anys els estudiants de

Medicina eren de 2,8 estudiants any per cada 100.000 habitants

quan en el conjunt d’Espanya era d’11 estudiants per any per

cada 100.000 habitants. Els més perjudicats per aquesta

situació no són els rics, són els estudiants amb recursos

econòmics limitats ja que per a molts d’ells el trasllat fora de

les Illes per cursar els estudis no és una possibilitat. També és

un dels temes prioritaris dels estudis de grau de medicina la

reinversió en qualitat assistencial, transferència del

coneixement i, en definitiva, millores de la salut de la població.

Quant a l’àrea de formació prepararem normativa de

formació sanitària especialitzada que defineixi temes com

l’acreditació, deures i drets dels tutors docents, avaluació

d’unitats docents, definirem el Pla transversal de formació

sanitària especialitzada amb l’objectiu de millorar la qualitat i

atreure així també els millors residents.

Quant a la donació d’òrgans, posarem en marxa el

Programa de Donació 

Quant a la donació d’òrgans, posarem en marxa el

Programa de Donació (...), impulsarem programes específics de

donació de sang, de cordó umbilical i de medulAla òssia. 

Hem acabat amb aquesta direcció general, només en queda

una. 

Direcció General de Consum, que no per ser la darrera és la

menys important, tot el contrari. És el seu director general

Xisco Dalmau Fortuny, llicenciat en Pedagogia per la

Universitat de les Illes Balears, diplomat en Pedagogia Social

també per la Universitat de les Illes. El seu bagatge polític li

permet un ampli coneixement de les necessitats i demandes

socials, ha estat regidor del Grup Socialista a l’Ajuntament de

Palma, diputat al Parlament, en aquest parlament, de les Illes

Balears i conseller del Grup Socialista al Consell de Mallorca.

La recuperació de la Direcció General de Consum és, sens

dubte, una de les prioritats d’aquest govern, en definitiva, es

tracta de posar per davant els interessos de la ciutadania i, per

tant, la defensa d’aquests com a consumidors. Dins el marc

d’aquestes polítiques treballarem especialment per vetllar pels

interessos i drets dels consumidors més vulnerables, dels

infants i joves, de persones majors i de persones sense recursos

o en risc d’exclusió social. En aquest sentit, treballarem des de

ja i de forma coordinada amb la resta de departaments del

Govern afectats, per tal d’estudiar totes les possibilitats a

l’abast de l’administració per cercar una solució a la pobresa

energètica, ja es va acordar la creació de la mesa per a la

pobresa energètica de la qual formaran part tots els

protagonistes implicats a trobar una resposta a aquesta

problemàtica que afecta prop de 60.000 persones a totes les

Illes Balears. Les associacions de consumidors, les ONG i

l’administració també hi participaran.

Creure en polítiques que defensen els drets dels

consumidors suposa apostar per l’educació de bones pràctiques

en consum, els infants i joves especialment, però també a la
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resta de ciutadania que practica el consum a diari. Per això,

posarem en marxa un seguit de programes educatius d’espais

de trobada amb la ciutadania i apostarem pel reforç del teixit

associatiu que es troba a hores d’ara en una situació molt

precària, després d’haver patit un govern que no creia en la

política per a les persones. 

La protecció al consumidor també significa més control i

vigilància al mercat. Contràriament al que pensen alguns el

mercat no es regula tot sol, les administracions han d’intervenir

per regular, per controlar i per garantir la seguretat dels

consumidors, especialment dels més vulnerables, per això

reforçarem la inspecció i augmentarem la coordinació

d’actuacions conjuntes amb la Guàrdia Civil per tal de retirar,

destruir o immobilitzar productes que poden resultar perillosos

per al consum i que en molts de casos figuren en la xarxa

d’alerta europea com a productes insegurs no alimentaris.

La presència d’Internet en el nostre dia a dia ha generat

canvis importants en els hàbits dels consumidors que cada

vegada més compren a través de la xarxa. La inspecció de

consum s’adapta als nous temps i vetllarà també pels drets dels

consumidors a Internet treballant en l’anàlisi detallada dels

processos de compra i tots aquells detalls jurídics que en

matèria de consum tota plana web ha de complir, informant als

usuaris dels seus drets i obligacions abans i després de l’acció

de compra on line.

Vetllar pels interessos dels consumidors suposa també

potenciar l’adhesió d’empreses a la Junta Arbitral de Consum

de les Illes Balears per tal que el consumidor i l’empresari

estiguin protegits procurant l’acord i agilitant el procés i

sobretot evitant el cost a l’hora d’acudir als jutjats. 

De forma paralAlela estam reprenent el contacte amb les

xarxes empresarials de les Illes, per seguir el camí iniciat fa

dues legislatures i que es va suspendre la passada, sobre la

corregulació entre empreses i consumidors, una eina per

contribuir a generar més confiança i seguretat entre els

consumidors i el teixit empresarial de les Illes. Molts de

ciutadans coneixen la Direcció General de Consum per mor de

la interposició d’una reclamació per l’abús, engany o malentès

entre consumidor i empresa. Acceptar aquesta situació i

prendre la decisió de defensar els seus drets de reclamar en

molts de casos no és tasca fàcil, segurament per

desconeixement encara no tota la ciutadania coneix aquest

servei. Tot i que en els darrers anys les reclamacions han

augmentat de forma significativa encara tenim molta feina a fer.

Per això, millorarem tota la gestió administrativa

relacionada amb el servei de reclamacions oferint al ciutadà la

possibilitat de fer tota la tramitació de forma telemàtica sense

haver-se de desplaçar físicament a una oficina d’informació al

consumidor, sent més eficients i sancionant aquelles pràctiques

considerades abusives per llei. 

Esper hagin quedat dibuixades quines seran les nostres

prioritats i els nostres objectius que tornant al principi ens

condueixen a un mateix lloc: desenvolupar polítiques i accions

per consolidar un sistema sanitari públic d’excelAlència,

sostenible i al servei de les persones i prenent les mesures i els

canvis essencials en el nostre sistema sanitari perquè tots els

ciutadans que viuen a les Illes Balears, sense diferències per

raons de sexe, procedència o situació socioeconòmica, visquin

més anys i de forma més saludable. 

També ja per acabar, vull reiterar el meu desig que aquesta

sigui, com he dit al principi, una legislatura constructiva

recollint les diversitats d’opinions i que el nostres sistema

sanitari surti reforçat.

Moltes gràcies, president. Ara qued a la disposició de la

Mesa i dels diputats i de les diputades.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la

suspensió de la sessió per un temps de 45 minuts per tal que els

grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes

i observacions, però ja saben que per això es demana als

portaveus si volen aquesta suspensió o si podem continuar

directament... molt bé.

La Sra. Consellera...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President, podrien baixar un poc l’aire condicionat que

crec que ens constiparem?

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Consellera ha manifestat que contestarà globalment

les preguntes o observacions formulades. Per tant, procedim ara

a donar la paraula als diferents grups parlamentaris començant

pel Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Sr. Vicent

Serra per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair aquesta

primera compareixença de la consellera i de tot el seu equip i

tendrem oportunitat de tenir diferents intervencions durant

aquesta legislatura.

Bé, pel Reglament parlamentari jo tenc deu minuts i, per

tant, jo vull estructurar aquesta intervenció de la forma la més

efectiva possible i ho faria en tres apartats: un, uns comentaris

a les línies generals que ha mostrat en aquesta compareixença;

segon punt, demanda d’informació pura i que no... que no ens

ha contestat, fins i tot de la que ha anunciat hi ha temes de què

no ha parlat i també tenc ganes preguntar-li, i el tercer punt, idò

és obligat tocar-lo en aquesta primera compareixença a causa

de la repercussió mediàtica que ha tocat, és un tema que

retracta la contradicció i la incoherència sempre interna del

Partit Socialista en aquest i en altres assumptes i ara posat de

manifest amb contradiccions de persones vinculades

afectivament o familiarment, que també han afectat la seva

conselleria.

Respecte del primer apartat, el primer que he de dir és que

per primera vegada sent el reconeixement de la crisi econòmica

de paraula d’una consellera del Govern socialista i que no

vàrem sentir en cap moment a la legislatura anterior, que ha
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acceptat que existia i que es varen posar en marxa una sèrie de

mesures d’austeritat que han anat alternant amb el concepte que

es veu que ha d’imperar, que és el tema de retallades, que

nosaltres negam per quant la sanitat en aquesta comunitat

autònoma ha continuat endavant, no s’ha aturat malgrat que,

efectivament, es varen posar una sèrie de mesures més o menys

efectives per intentar compensar aquest gran dèficit que ens va

deixar el govern del pacte de progrés, 4.000 milions d’euros

damunt aquesta comunitat autònoma, que s’ha de dir i repetir

perquè això va condicionar la política que va poder fer el

Govern balear a l’anterior legislatura, mesures com dic més o

menys efectives, però que varen aconseguir frenar aquesta

situació de desbarrament econòmic que ens va tenir en la

legislatura del pacte de progrés i, si no haguéssim posat en

marxa aquestes mesures -com dic- més o menys encertades,

haguéssim fregat els 12.000 milions d’euros en aquesta

comunitat autònoma, estam a 9.000 milions d’euros, acceptam

que hi ha hagut un fre..., que hi ha dèficit, que es va generar

dèficit, però que s’ha pogut frenar i aquest fre que es va posar

a la legislatura anterior és bàsic perquè vostè avui hagi pogut

anunciar tot això que vostè està anunciant; perquè, Sra.

Consellera, vostè haurà de venir aquí progressivament, haurà

de venir aquí de tant en tant i haurà de venir aquí a dir “he

complit el dèficit”, llavors quan vengui aquí a dir “jo he

complit el dèficit”, llavors ens ho conta, perquè serà la primera

a complir un dèficit, la primera persona d’esquerres a complir

un dèficit perquè aquí de moment els únics que han duit algun

any que han complit un dèficit han estat consellers del Partit

Popular.

Sra. Consellera, som esclaus de les nostres paraules i som

amos dels nostres silencis, i vostè aquí ha fet una exposició

molt àmplia que seguirem punt per punt perquè és clar que

haurà d’aplicar una sèrie de mesures per anar endavant en tot

això també.

I pas al segon punt, miri, vostè també ha fet declaracions de

projectes dels quals volem saber més perquè tenen una

repercussió pressupostària important, encara que el seu valor

social, com a vostè li agrada dir, i és cert -i és cert-, és clar que

tenen un valor social. Està clar que els recursos són finits, els

avanços sanitaris s’han d’anar introduint al sistema

progressivament i els pressupostos han de quadrar i a vegades

no es pot complir tot el que es promet i a vegades per complir

el que es diu s’ha de renunciar a altres necessitats sanitàries.

Aquest tema ja va ser objecte d’una pregunta parlamentària

on només se li preguntava si havia sumat el cost econòmic de

tot el que anava anunciant fins ara als mitjans de comunicació,

ara hem de sumar-hi tot el que ens ha comunicat aquí, i també

li demanàvem la programació, a totes les seves

compareixences, Sra. Consellera, ni un sol indici de

programació de tot aquest allau de dades que ens ha donat, com

que no ho va dir jo li ho torn a demanar, Sra. Consellera.

La consellera d’Hisenda ja va presentar en públic un avanç

de nous ingressos per a aquesta comunitat, que ens els podem

creure o no, però ha anunciat nous ingressos, vostè com que no

ha dit no a res ha anunciat un munt de projectes, és a dir,

depesa, això sí -i a més hi estam d’acord, hi estam d’acord-

despesa social, però ens ha de dir com ho farà i a què

renunciarà.

Miri, a part del que ha dit avui, a mitjans de comunicació

sobretot es va anunciar: implantació universal de la targeta

sanitària que després ha estat un document temporal i que

abordarem en una proposició no de llei que aquest grup ha

presentat per debatre en Ple; ha parlat avui i també ho ha dit en

mitjans de comunicació obrir els centres de salut les tardes; ha

parlat d’hores extres hospitalàries per disminuir la llista

d’espera; ha anunciat i així apareixia en grans titulars una

facultat de medecina que també ho ha dit avui, però avui ja no

ha dit que estaria en un any; ha anunciat la recuperació dels

drets professionals, dels drets professionals que avui mateix no

s’ha aconseguit l’acord amb els sindicats i alguns sindicats

s’han aixecat de la taula, això és una cosa que és començar

malament, Sra. Consellera; el diàleg crec que és un anunci que

vostès han fet com a una premonició de tota aquesta legislatura

i crec que deixar que la gent s’aixequi de la taula perquè vostès

incompleixen un compromís que estava firmat pel Partit

Popular, crec que no és un bon començament perquè ja és un

incompliment d’una cosa que estava firmada i pactada.

Per altra part, els he de dir i recordar que el Partit Popular

va deixar firmada una modificació de crèdit per valor de 4,5

milions d’euros a més dels 2 milions que hi havia a

pressupostos i que vostès han gastat en altres coses i per això

ara realment no poden anar endavant amb aquest compromís

que va deixar fermat el Partit Popular, Sra. Consellera. 

Crec que l’àmbit de demandes i d’oferta, sobretot d’ofertes,

que ha plantejat vostè i que passen per obrir aquesta facultat de

medecina xoca també..., perquè, és clar, s’haurà d’acoblar amb

la resta de demandes que existeixen, perquè aquesta facultat de

medecina va dins el context d’increment a partides

pressupostàries que va demanar la UIB, ha demanat més

personal docent d’investigació, més recursos per aconseguir

una assignació per alumne que (...) i arribi almanco a la mitjana

estatal, és a dir, estam parlant de dos grans projectes, com vostè

diu i com nosaltres acceptem, projectes socials que són molt

importants, però això ha de quadrar, Sra. Consellera, ha de

quadrar perquè si no ens trobarem una altra vegada amb la

despesa sense control al qual ens té acostumats la política

d’esquerres.

Per altra part, vostè ho ha anunciat, en general, creació a

Mallorca i a Eivissa de centres sociosanitaris, jo voldria

preguntar-li si aquests centres sociosanitaris es crearan a

Mallorca, a Menorca que no ho ha comentat, a Eivissa, sí que

ho ha comentat, però voldria saber si també ho vol fer a

Formentera. 

No ha parlat del nou centre de salut de Can Misses,

lògicament això està pendent, supòs, d’un programa o d’un pla

d’inversions que també ha anunciat aquí, però és que vostè en

premsa ja va anunciar que això es posaria en marxa,. Per tant,

volem saber, si va dir que ho posava en marxa en premsa, quan

i quin pressupost té.

La residència per a familiars a Son Espases que és una

necessitat molt reivindicada, però també hem de saber el que

val.

Tot això és el que ha dit i volem saber el que val i quan ho

farà perquè a la sessió plenària, on no va contestar, idò la
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mateixa presidenta del Govern es queixava de la situació

econòmica de la comunitat i, en què quedam, Sra. Consellera?,

mentre la presidenta fa victimisme, vostè demana augment de

pressupost sanitari i la conclusió d’aquesta posada en escena és

un previsible augment global i massiu d’impostos, un augment

de dèficit i un augment important de la pressió fiscal, que és -

crec- al que ens tenen abocats en aquesta legislatura si sumam

tots els avanços que diuen, no només vostè, sinó tots els

consellers d’aquest govern.

Però voldríem saber també el que no ha dit, Sra. Consellera,

-el que no ha dit, Sra. Consellera- perquè hem de saber com

treurà endavant el pacte en matèria de salut amb Podem, és a

dir, com interpretaran els concepte escrit d’eliminació del

copagament de tot tipus?, què significa?, assumirà el Govern

balear aquest copagament?, quin cost té aquest copagament?,

el compliran?, i també voldria que m’explicàs el que significa

establir mesures antiprivatitzadores, quines?, quines noves

mesures?, què llevaran?, què canviaran? Ja ha anunciat vostè

el decret per a eliminació de (...) d’espera, comptarà amb

aquesta garantia de demora que volem saber com la farà,

xocarà amb el programa que han firmat, amb el pacte que han

firmat? Ens ho ha d’explicar tot això, això ha quedat sense

contestació i vostè no ho ha abordat. Lògicament crec que no

ho ha abordat per alguna raó. 

Quina serà la repercussió amb la colAlaboració actual, i que

ha estat així en totes les legislatures anteriors, amb les clíniques

privades que vostè també ha dit que mantindria? Crec que és

hora de saber-ho, vostè, nosaltres i francament crec que o no ho

sap o no ho ha dit.

Sra. Consellera, per altra part i per acabar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, hauria d’anar acabant.

EL SR. SERRA I FERRER:

Ho sé, ho sé, sé que no és un tema agradable perquè frega

el tema personal i el meu interès no és tocar temes personals,

però sí treurè la incoherència del PSOE en aquest tema, perquè

vostè és víctima d’aquesta incohèrencia que també hem vist en

altres conselleries ja en aquesta incipient legislatura.

El PSOE a l’anterior legislatura va criticar durament una

persona tècnicament qualificada per ser la parella d’un

conseller: “El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario

Socialista ha afirmado que es del todo reprobable que un

conseller contrate como asesora personal a una persona

relacionada sentimentalmente con él, este mal ejemplo que ha

dado hace necesaria una actuación inmediata por parte del

presidente del Govern”; el PSM: “estas contrataciones no se

deben aceptar nunca”. Tot això apareixia en aquelles dates als

mitjans de comunicació i ara som en la mateixa situació, Sra.

Consellera. No puc més que retreure la contradicció d’un PSOE

que critica i després fa el mateix i es passa pel barret tot el que

diu amb tal de fer el que li dóna la gana, com està fent, està fent

el que li dóna la gana en aquest tema, ni coherència, ni pactes

programàtics ni interpretació estricta de l’article 53 de l’Estatut

Bàsic de l’Empleat Públic que fa referència als principis ètics

ni de l’article 11 de l’Estatut dels Treballadors de la Unió

Europea.

Gràcies, disculpi, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Vull recordar als grups parlamentaris que

a diferència de l’anterior legislatura no hi ha tres grups

parlamentaris, sinó que n’hi ha set i tots els grups tenen dret a

exercir els seus deu minuts i, per tant, hem d’economitzar al

màxim el temps de què disposa qualsevol grup parlamentari.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sr. President, intentaré compensar aquest desfasament en la

segona intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. 

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula

l’Hble. Sra. Montserrat Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Consellera,

agradecemos la comparecencia tanto de usted como de su

equipo ante esta comisión y, bueno, pasamos a transmitirle que

nos ha gustado lo que ha dicho en cuanto a lo que ha recogido

de los acuerdos del cambio, esperamos ver la canalización de

la ejecución de estas propuestas de las diferentes áreas de su

conselleria; pero he notado en falta una serie de puntos que me

gustaría comentarle para ver si tienen... 

Habíamos comentado que en Ciudadela teníamos carencia

de un pediatra y que no sería incrementar el gasto, simplemente

que se trasladara una vez a la semana un pediatra del Hospital

Mateu Orfila para que pudiera hacer interconsultas con los

diferentes médicos de familia que están haciendo ahora los

servicios de pediatría. Entonces queremos ver si esta petición

puede ser atendida.

Después también nos preguntamos cuándo estará en pleno

funcionamiento el nuevo Hospital Can Misses, cuándo por fin

se implantará la radioterapia en Ibiza; y cómo piensa también

corregir el déficit de médicos especialistas y enfermeras que se

ha encontrado en los hospitales y centros de salud.

¿Podemos garantizar que se restituirá realmente el Decreto

de garantía de demora?, ¿Se abandona definitivamente la

posibilidad de rescatar la concesión del parking de Son Espases

y de Can Misses?, ¿se puede pensar en alternativas para

mejorar el precio, por lo menos de los pacientes de larga

estancia o bueno, de los familiares de los pacientes de larga

estancia en estos hospitales?

Continuamos también viendo que en los hospitales no hay

actividad de consultas, tanto consultas como quirúrgicas,

durante el turno de la tarde, ¿esto va a permanecer también en

esta legislatura o se va a paliar?
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Otra cuestión que nos preocupa es la falta de mantenimiento

del instrumental médico, pues sabemos que en Son Llàtzer no

funcionan desde hace meses aparatos que son necesarios para

las revisiones de oftalmología.

La opción de la tarjeta sanitaria, ¿se van a retirar esas tasas?

¿En qué edad se pondrá el límite para el acceso a la

fecundación in vitro?

Además, también.., bueno, como sabe desde el grupo

Podem no es... no era una de nuestras prioridades, no está en

nuestro programa el tema de la facultad de medicina, entonces

esperamos -como ya le hemos transmitido- que realmente se

nos den unos estudios de viabilidad y que se vea cómo se va a

poder pagar esto y de dónde se va a sacar el dinero,

simplemente estamos esperando que se nos dé esta

documentación para poder definir nuestra postura totalmente.

Nada más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula l’Hble. Sra. Bel Busquets.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, per

aquest desenvolupament tan extens de tots els objectius per a

aquests quatre anys. 

Voldria explicar que en tot aquest desenvolupament

d’objectius que heu fet ens hi veim clarament reflectits, jo ho

he anat repassant dins el nostre programa així com ho anàveu

desenvolupant i es nota que, és clar, governam plegats i hem fet

uns acords pel canvi que es reflecteixen, a més a més tenim

persones a les direccions generals que formen part del nostre

projecte.

Veig molt reflectits els nostres objectius, per exemple, un

dels primers que nosaltres teníem era garantir l’accés universal

a la targeta sanitària que és una de les primeres mesures que va

fer aquest govern, per tant, ha estat una acció ràpida,

enhorabona.

He sentit que teníem intenció de racionalitzar l’ús dels

medicaments en tots els objectius de farmàcia i també de

proves diagnòstiques, també voldríem potenciar la

transparència i la participació professional i dels ciutadans i

ciutadanes en decisions que es prenguin, apostar per la

promoció de la salut i prevenció de les malalties, he sentit

diversos objectius que parlaven d’aquest tema, potenciar la

investigació sanitària en totes les àrees, des de l’atenció

primària, l’atenció especialitzada, la salut pública i farmàcia i

també àmbits bàsics clínics i epidemiològics i també he sentit

que treballaríeu per la separació clara entre el sistema sanitari

públic i privat.

Com molt bé va dir ahir el Sr. Andreu Alcover, diputat del

Grup Socialista, en defensar la PNL relativa al límit del dèficit

per a 2016, l’educació, la sanitat i els serveis socials no es

retallen, sabem que a causa del mal finançament que patim -no

del forat que va deixar l’anterior pacte de progrés, ja està bé de

fer demagògia!-, tot és problema de finançament, els recursos

són molt limitats, però aquestes tres àrees són prioritàries. Sé

que dissabte faran una tancada els consellers per elaborar els

pressupostos i esperam, avui des de l’àrea de salut, demà ho

diré a l’àrea d’educació, que aquestes àrees estiguin ben

dotades perquè són aquelles que serveixen per defensar els

interessos de la ciutadania.

El Partit Popular s’entesta a anomenar les inversions gastos

o despeses, no, senyors, salut, serveis socials i educació són

inversions, són inversions que a llarg termini donaran els seus

fruits i els seus resultats.

Allò que vàrem fer, que va ser retallar en atenció primària,

després va donar..., sabem que l’atenció primària pot resoldre

el 80% de les demandes, per tant, el que feim si no, és 

 colAlapsar urgències que són a llarg termini més cares.

Evitar treure fora 1.350 treballadors i treballadores,

acomiadats, el que ha fet és augmentar la llista d’espera i per

tant reduir el benestar de la ciutadania. Governam perquè els

ciutadans i ciutadanes visquin millor. Aquesta reducció de

1.350 persones va fer que les consultes d’horabaixa

desapareguessin, és una demanda àmpliament, amb perdó de la

redundància, demanada per la societat.

També el personal d’Atenció Primària té una gran

incidència en la tramitació de baixes laborals, que, per tant...

Sabem que els metges..., jo venc d’un poble i els metges

d’Atenció Primària, que és el metge de capçalera comunament

conegut, fan les visites tal vegada amb dos i tres minuts, o

sigui, ens atenen com si fóssim, bé, no ho sé.

També he sentit que parlàveu, arran de les targetes

sanitàries de derogar o de revisar la taxa dels 10 euros per

renovar la tarja sanitària, si no és així sí que vos demanaríem

que ho posàssiu.

I també posar un màxim de 8 euros per pagar els

medicaments, sobretot a les persones que tenen més necessitats.

No farem massa més incidència, perquè ja vos dic..., sí que

ja vaig comentar que sí que també ens interessa de la concessió

de Son Espases revisar els contractes tant dels serveis

hospitalaris com del pàrquing, que és una preocupació també

de les persones.

Donar suport a les famílies que tenen pacients amb

malalties greus.

També hi havia..., no ho sé, ja sabem que els recursos són

limitats, però la idea d’incloure nous serveis: bucodental,

oftalmològic, teràpies experimentals.

Reprendre, ja n’heu parlat, el projecte de la facultat de

medicina.

I incrementar el pressupost de recerca, desenvolupament i

innovació.
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I després sí que voldria fer incidència en salut mental, tal

vegada no ho he sentit molt especificat, delimitar competències

entre l’àmbit social i el sanitari, tenen una incidència conjunta.

I dotar d’infraestructures, equips l’hospital de dia de Manacor

i unitats d’hospitalització (...) de mitjana estada.

Crec que he fet un repàs de tot.

Si -i com a darrer punt- ho duem a l’ADN això, mirar de

tornar implantar el requisit de llengua catalana en els

procediments selectius d’accés i de mobilitat.

Res més, i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula l’Hble. Sr. Jaume

Font, per un temps de deu minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.

Consellera, equip de la conselleria, gràcies per les seves

explicacions, i li agraïm la seva compareixença.

Jo crec en les bones intencions, però també reconec

d’entrada que jo m’he equivocat i també constatam que l’Estat

ens ha ofegat, tot el que hem parlat aquí, tot, tot, tot, només té

un problema que són els doblers. Per tant crec que a la

comunitat balear, un sector tan important com és el metge,

infermers, tots els facultatius, els que fan feina a la sanitat, o

ens adonam que fem un front clar davant Madrid o tot el que

fem aquí són focs d’artifici, perquè l’important és que hi ha

hagut un canvi substancial de com estava la salut l’any 2010,

2011 a com està ara. I les retallades, per molt que s’entestin

segons quins diputats a voler dir que eren imprescindibles, han

fet patir molta gent.

La nostra preocupació des d’El Pi és que si no fem una

pinya tots en la reivindicació, començant pels metges i les

infermeres, que jo sé que ells volen que se’ls reconegui la

carrera professional i sé que acaben de convocar una vaga i

més, bé, perfecte, primer tenim una lluita, una sola: que Madrid

no ens torni ofegar, una sola. Si aquesta passada legislatura no

s’hagués preparat la tempesta perfecta que hi va haver i

haguéssim perdut el temps i haguéssim tengut influència a

Madrid, jo no en vaig tenir quan n’havia de tenir, ho reconec,

però ho vull lluitar per tenir-ne d’un altre espai, i crec que és

digne i dignifica les persones no caure dins el mateix bassiot,

segurament no parlaríem del que parlam avui.

Ens irrita aquesta forma de parlar de la Universitat respecte

de la facultat de medicina. Hi ha massa gent que té la

menjadora massa baixa en aquesta terra, hi ha massa gent que

té la panxa calenta en aquesta terra, però hi ha molta gent que

la té freda i la té molt alta la menjadora, molt alta, i el patiment

d’aquesta gent és impossible que el senti un que no sofreix. Si

com vas més lluny i penses en el futur i t’adones d’un

monoconreu únic, turístic, que pot morir d’èxit qualsevol dia,

l’única sortida que hi ha en el món és la investigació, la resta,

i em perdonaran, i m’és igual si després surt això, és de ser

curts de mires.

El centre de recerca que hi ha a Palma, a Son Espases,

manté 25 investigadors bàsics, que si no refem o posam en

marxa el primer curs, no podrem acreditar el centre. La feinada

que es fa allà dins pot ser ignorada per vostès, però no per la

quantitat de desenes d’estudiants que no han acabat la seva

carrera i que d’aquí deu o dotze anys hi haurà deu o dotze

professions noves moltes de les quals tendran a veure amb

aquest espai d’investigació. O volen tornar fer sabates? O volen

tornar fer perles? O volen tornar fer hotels en els pocs llocs que

hi ha a la mar?

Jo tenc 54 anys i he après segons quines coses, no tot, i trob

que és ridícul, dins un espai d’una societat que ha trossejat el

Parlament, paf!, de mala manera, en set grups parlamentaris i

que està en contra de com hem fet política durant els darrers 33

anys, no siguem capaços de reconèixer que a la passada

legislatura hi va haver desastres sanitaris, començant pel

nombre de consellers i directors generals, qüestió aquesta que

m’irrita, m’irrita i ho he de dir.

L’altra qüestió que crec que és important, que ha passat en

aquestes eleccions, és que la gent vol saber quan s’implantarà

el Decret de demora; quan realment aconseguirem que els mil

i busques de metges i infermeres que s’han llevat tornaran a

ser-hi; em sap greu sentir com se’n riguessin perquè s’ha

demanat que s’obrin els centres de salut el capvespre; és a dir,

vostès que viuen a capital no saben què és viure a un poble, no

té res a veure, res a veure, res a veure.

Davant aquesta situació, El Pi el que vol, si pot ser, és que

si aquesta comissió és capaç de fer un front comú per a un nou

sistema de finançament -i em direu: de què parles Jaume-,

doncs sí el que hauria de fer tota la societat balear en aquest

moment, perquè l’any que ve, quan sigui calent, no hi hagi

ningú, cap partit d’àmbit estatal que no tengui clar que a

Balears es trobarà barra de cap.

I el món sanitari és fonamental. Quan vaig anar al colAlegi

de metges, a visitar un dia la directiva, els vaig dir que no

teníem més feina que demanar un nou sistema de finançament,

perquè tot el que demanaven darrera era impossible si no

l’aconseguíem. Per això El Pi ha començat aquesta legislatura

i ha demanat què devem a Balears? 9.000 milions d’euros,

9.000 milions d’euros. Molt bé, -és que vaig controlant el

temps-, 9.000 milions d’euros. I ara hem demanat i hem dit que

no volem que es pugin impostos, perquè nosaltres creiem que

si realment aconseguim un nou sistema de finançament el qual

arribàs a la mitjana i se’ns tornassin els doblers estatutaris que

se’ns han de donar per llei, tenim marge per cobrir tant la

carrera professional, l’arranjament dels centres sanitaris, el que

pugui ser tornar enrera, perquè ens vàrem equivocar, -i si no ho

vol reconèixer el PP que no ho reconegui, ho diu un que n’era-,

ens vàrem equivocar amb el pàrquing de Son Espases i ens

vàrem equivocar amb el pàrquing de Can Misses, ha de ser

gratuït. Ens vam equivocar, no passa res, lluitem-ho a veure

com ho canviam!

La gent el que no pot fer és estar així, perquè la gent no pot,

perquè en aquell moment que es va fer les coses anaven d’una
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altra manera: et donaven la hipoteca, els doblers del cotxe, del

televisor i les teves vacances. Això ha canviat, i és aquí on jo

dins sanitat esperava, i jo no som un professional de la sanitat,

però m’he especialitzat un poc aquesta darrera campanya,

esperava que aquell que és professional entengui el que sentim

els ciutadans. És a dir, a mi m’és igual si hi ha dèficit en sanitat,

jo conec gent de Sa Pobla que du tres anys perquè l’operin d’un

tendó del braç, tres anys. I vaig passar el nom a l’exconseller,

tres anys, vostè no ho creurà..., però tres anys. Jo conec gent de

Sa Pobla que tenen un llagrimer que l’han de desembossar cada

dos per tres, amb 81 anys, i la van passant i ja el tornarem

cridar, a l’hospital d’Inca, però això és així.

O, no, no, és que allò greu és que qui no pateix no pot sentir

mai el patiment de qui sofreix, si tu no has patit o pateixes mai

no pots sentir el patiment de qui sofreix. I és senzill.

Nosaltres demanaríem a aquest nou govern, perquè acaba

d’arribar, i jo no m’atrevesc a demanar-li res més, no es

preocupi, ja n’hi haurà; el que li demanaríem a aquest nou

govern que acaba d’arribar és quin sistema seguirà per a la

contractació actual de personal sanitari? Nosaltres creiem que

això s’ha de canviar.

En quin moment es troba la borsa única i què pensa fer

respecte d’això?

Ha dit que farà una nova oferta pública per a contractació,

si pogués explicar qualque cosa més.

De l’hospital de Manacor he seguit més o manco el que ha

dit, és a dir, aquestes obres a veure quan acabaran, d’aquesta

reforma perquè no hi plogui.

De l’obertura del centre de salut en vàrem parlar un poc

ahir, ens agradaria que això pogués ser el més aviat possible.

I el que ens preocupa, i sé que tendrà dificultats, i ja li

anuncien una tardor calenta, és la seva relació amb el sector. A

veure, jo crec que si el sector conegués, i tota la societat, quin

és el problema real, que és insostenible; és a dir, Balears està

colAlapsada, és a dir, si fóssim una empresa hauríem fet fallida,

hauríem fet fallida, i jo estic entestat que la societat ho sàpiga,

no passa res, hi ha molta gent que ha fet fallida, tots aquests

que heu vist desnonats han fet fallida, i han fet fallida en

qualque més que no en l’economia, en les estructures familiars,

en els lligams socials, han feta molta més fallida; si fóssim

capaços que la gent ho pogués assumir tendríem una empenta

d’homes i dones de Formentera, d’Eivissa i de Menorca i de

Mallorca lluitant per aquest nou sistema de finançament, que és

la meva obsessió, i moriré per això, perquè és pel que hem de

lluitar. Perquè si no, la resta, és política de saló.

Li volia demanar per aquestes relacions, com les té, perquè

em preocupa que es desvirtuï amb això.

L’altra qüestió: radioteràpia a Eivissa. No s’ha posat en

marxa, un any i mig de retard. El Govern anterior se’n va riure

de nosaltres a cara alta, a cara alta i a cara alta, i si no que li

diguin a quasi diputada Carme Tur la qual, per un, dos, tres,

quatre, cinc vots no és avui aquí parlant per Eivissa, això sí,

n’hi hauria una menys de Podemos d’Eivissa, això també seria

vera; per què no s’ha posat en marxa?

I el que vol El Pi, ha de ser pública, d’acord que hi ha un

concurs, però ha de ser pública, tant a Menorca com a Eivissa,

pensam que ha de ser pública.

Aquesta és la intenció que creiem que ha de tenir aquesta

consellera d’aquí fins que acabi la legislatura.

A veure si a Menorca també ho pensa fer.

El Decret de demora. El Decret de demora jo he apuntat,

quan ho ha dit, ha dit quan tenguessin reduïda o controlada les

llistes d’espera posarien en marxa el Decret de demora. Podria

donar un termini d’això? Crec que si pogués ser, seria molt

interessant.

I veig que em queden 15 segons, i abans que el Sr. Thomàs

em cridi l’atenció, jo l’únic que m’agradaria dir-li per part d’El

Pi és que, i ha començat amb això i jo hi estic totalment

d’acord, és a dir, és evident que en els pròxims anys ens

creixerà la demanda assistencial un 10 o un 15% de malalties

cròniques, la capacitat d’interconnectar hospitals clínics,

centres de salut, amb el pacient, perquè des ca teva en aquests

crònics hi puguem actuar, hi hagi consciència de com actuar,

això ens pot dur a un plantejament d’eficiència de molts

doblers. Per aquí és per on va el món occidental. Aquesta és la

feina que hauríem d’intentar fer amb un grup d’experts, per

veure com podríem realment aconseguir-ho.

I no n’hi ha prou a posar més doblers a la sanitat, que n’hi

hem de posar, també hi ha d’haver aquesta eficiència i aquesta

capacitat d’interactuar constantment amb les malalties

cròniques. I sobretot estar preparats pel que puguin ser una

altra vegada un estrès-test...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, hauria d’anar acabant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Acab, acab, acab, acab. Vostès han conegut aquests darrers

anys la grip aviària, l’H1N1, darrerament l’ebola, n’hi ha

moltes més, o estam preparats per a això o, si no, la societat no

ens ho perdonarà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,

té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President i gràcies consellera per la seva

compareixença amb el seu equip.

Evitaré la introducció i aniré a les preguntes directament.
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A veure, aquest dimarts passat vaig veure publicat en el

diari El Mundo que el Govern anterior va assegurar que a 30 de

juny del 2015 no hi haurien factures en els calaixos de Salut.

Ha estat així?

M’ha agradat escoltar que garanteix la residència de

malalts, però m’agradaria tenir alguna dada més concreta.

Aquesta és una demanda importantíssima per a les illes menors,

que vull recordar suposen gairebé el 25% de la població total.

Des del gener fins al juny del 2015 s’han produït prop de

10.000 trasllats del malalt més l’acompanyant i a l’any 2014

aquesta despesa va suposar més de 600.000 euros, bé,

6041.000 euros més; de mitjana, 45 malalts de Menorca

pernocten cada dia a Mallorca, i de les quatre opcions de

residència que tenen, Can Granada, un pis d’ASPANOB, tres

pisos de l’Associació Espanyola Contra el Càncer i el Casal

Balear, només els pisos de les associacions de malalts són

gratuïtes, les altres dues són de pagament. Un exemple, un

malalt que ha de passar cinc setmanes de tractament de

radioteràpia i dormi a Can Granada, acabarà pagant 500 euros.

És urgent palAliar aquesta injustícia en la qual es troben els

nostres ciutadans. I a més, com hi fa referència el Sr. Font, és

cert, només aquell que pateix sap què és patir.

El passat febrer es renuncià a l’adjudicació del servei de

radioteràpia oncològica a Eivissa i a Menorca a la Unió

temporal d’empreses Servicios de Radioterapia y Oncología,

SLU, Grupo Políclina Miramar, y Servicios Integrales de

Sanidad, SL, Grupo Juaneda, per un import de 13 milions

d’euros, bé, més de 13 milions d’euros, i un període de set

anys, prorrogables fins a deu. Ens interessa saber com es troben

aquests tràmits i si finalment serà privada o pública.

Un altre tema, creiem que s’ha de limitar el desplaçament

a Son Espases o a altres centres de Mallorca per a aquells

tractaments estrictament necessaris i el nostre desig seria que

es promogui el desplaçament a Menorca o a Eivissa dels

especialistes, ja que de vegades es fa anar els pacients a Palma

per a cites que són de deu minutets.

Li volia demanar per la manca de metges especialistes, com

són els pediatres, però, com que la Sra. Seijas ja ho ha fet, ja ho

tenim, però volia tornar reiterar la petició.

Aquests dies -ja acab-, aquests dies hem tengut notícia que

el Govern podrà aturar la reversió de l’antic hospital Verge del

Torno. L’Ajuntament de Maó proposa que sigui un centre

sociosanitari. Quan es produirà aquesta paralització de la

reversió? Hi ha alguna idea sobre aquest projecte?

I darrera pregunta, la neteja dels hospitals. Sabem que el

personal està sobrecarregat i mal pagat; es revisarà el conveni,

es mirarà de fer alguna cosa?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, president. Bé, jo en primer lloc voldria donar

l’enhorabona a la consellera pel seu nomenament, a tot el seu

equip i, en primer lloc, encoratjar-los que facin bona feina i que

realment aquests quatre anys que tenim per davant siguin

productius i el conjunt de la societat de les Illes Balears hi

guany.

Dit això, he escoltat amb molta atenció l’avanç de les

actuacions que tenen intenció de portar a terme, crec que

totes..., bé, en realitat li he de dir que, essent realistes, només

que en puguin aconseguir un 50% crec que hi haurem guanyat

moltíssim, perquè, en realitat, han presentat un pla molt

ambiciós i la conjuntura actual no tenc tan clar que permeti

desenvolupar-lo.

En tot cas, la felicit directament pel fet de retornar la targeta

sanitària; els felicit per mantenir la despesa o l’ajut econòmic

que cal per poder donar tractament a tots els malalts d’hepatitis

C, aquest punt era un punt o és un assumpte que preocupa de

manera molt especial a Gent per Formentera i també el PSOE

a l’illa de Formentera.

Els felicit per l’anunci que han fet d’obrir els centres en

horari de tarda, crec que també en aquest cas Balears hi

guanyarà molt, i Formentera també d’una manera especial.

Lògicament, tenim per davant la posada en marxa del servei

de radioteràpia, però, si tot va segons està previst, serà una

realitat a finals d’aquest any o a principis de l’any que ve. I per

tant, llavors caldrà supervisar que es produeixi o que es faciliti

aquest servei amb les condicions òptimes de seguretat i qualitat

que mereixen tots els pacients.

També celebr que tenguin intenció de reprendre o tornar

aprovar un decret de garanties de demora i evidentment la

residència per a malalts, perquè la residència per a malalts és

una infraestructura crec que clau perquè no hi hagi ciutadans de

primera i ciutadans de segona a les Illes Balears.

Jo els vull fer una reflexió, perquè crec que pràcticament

s’ha dit tot ja, és el que té de bo quan ets la darrera en parlar, li

vull fer una reflexió: a l’illa de Formentera els formenterers i

formentereres, cadascun d’ells o cadascú de nosaltres, després

de les nostres famílies directes i persones estimades, a l’únic

que no estam disposats a renunciar és al nostre hospital. Quan

l’illa de Formentera va comptar amb un hospital, a l’any 2007,

va ser..., no, no, no va ser, no ho dic en condicional, no, no, és,

i probablement serà durant molt de temps, la infraestructura

més estimada i valorada i apreciada i requerida per tota la

nostra societat. Tots els formenterers i formentereres estam

immensament orgullosos de tenir un hospital, i els puc dir que

jo personalment tenc un germà de 19 anys que si no fos perquè

hi va haver un helicòpter del SAR que casualment sobrevolava

Formentera i que el va dur directament a Son Espases, bé, en

aquell moment a Son Dureta, avui no seria viu. Per tant amb

això els dic la importància que pot tenir per a nosaltres aquest

hospital.

Som conscient que l’hospital, de 2007 fins a dia d’avui, ha

incrementat d’una manera molt important la seva cartera de
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serveis, i d’això en té també mèrit el Partit Popular, i ho he de

dir i ho he de reconèixer, i en aquest cas els vull donar les

gràcies, però evidentment s’ha de perseverar, queden moltes

assignatures pendents; he tengut oportunitat de parlar amb el

Sr. Juli Fuster, amb altres membres de la seva conselleria i amb

vostè mateixa; saben que Gent per Formentera, en aquest cas,

i també el Partit Socialista de Formentera treballarem d’una

forma..., no diré dura, no m’agrada aquesta paraula, però

treballarem d’una forma cordial però insistent perquè

consideram que la salut evidentment és un dels serveis més ben

valorats i més necessaris per les persones que residim a les Illes

Balears.

I dit això poc més. Jo sintetitzaré, la nostra línia de feina

anirà adreçada al fet que aquesta residència que vostè ha

anunciat sigui una realitat, anirà adreçada al fet que es faci un

reforç del servei d’urgències a la nostra illa perquè realment es

quadruplica l’afluència de pacients a l’Hospital de Formentera

els mesos d’estiu, i això a més és un element que no només és

important a nivell de salut, sinó que ens pot portar una minva

de qualitat de la imatge turística de la nostra destinació i

evidentment no és positiu. Lluitarem també perquè hi hagi una

consolidació de serveis que s’estan posant en marxa a Can

Misses com a hospital de referència que és per als formenterers.

I finalment li he de dir també que estic fent feina i ampliant

informació pel que fa als serveis de salut mental que es presten

a les illes d’Eivissa i Formentera, sobretot per als pacients

infantojuvenils, perquè em consta que hi ha grans mancances

de serveis en aquest sentit, i una vegada que hagi pogut fer una

anàlisi profunda en aquesta matèria i pugui parlar amb

coneixement de causa esper tenir la seva complicitat per

incrementar els serveis a la nostra illa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Diputada María José Camps per un temps

de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors

diputats, en primer lloc vull donar la benvinguda a la

conselleria i al seu equip i agrair les explicacions donades per

la Sra. Consellera. Em tranquilAlitza saber que és voluntat de

l’actual govern, i per suposat també de la Sra. Consellera, de

tornar a la ciutadania de les Illes la sanitat que tots ens

mereixem, una sanitat al servei de la ciutadania que garanteixi

l’efectivitat d’aquest dret fonamental, que tan ferit està després

d’aquests darrers quatre anys de govern del Partit Popular. I li

he de donar l’enhorabona per la seva valentia a posar-se al

capdavant de la conselleria i emprendre aquesta tasca, realment

tan complicada, amb el clar objectiu de garantir el benestar de

la ciutadania i amb la dificultat que té fer-ho amb els recursos

de què disposa. I per suposat també l’enhorabona per la

celeritat amb què va donar compliment a un dels seus

compromisos, com haver retornat els drets sanitaris a les

persones immigrades no regularitzades que viuen a les nostres

illes en un temps rècord.

Avui hem vist també com el Servei de Salut de Balears ha

convocat un concurs oposició per cobrir dotze places de

personal estatutari fix en la categoria d’odontologia

estomatologia d’àrea en equips d’atenció primària dependents

de l’ib-salut, necessari per palAliar -primer passa- el

desmantellament de la salut que ha sofert aquests darrers anys

la nostra comunitat. I sí, li don aquesta enhorabona perquè el

seu punt de partida és desolador. Els quatre anys del govern

Bauzá, del Partit Popular, en salut han suposat un retrocés

insostenible per a la nostra comunitat, i aquesta és efectivament

l’herència que vostè ara es troba, Sra. Consellera, i no és

d’estranyar; tres són els consellers que van passar per la

Conselleria de Salut i Consum, juntament amb quatre directors

generals del Servei de Servei, sis secretaris generals de l’ib-

salut, sis directors gerents de l’Hospital comarcal d’Inca, quatre

gerents a Atenció Primària de Mallorca, i la manca de

transparència era palesa sense memòries del Servei de Salut des

de 2010, ni informació pública, i afegint a açò quatre decrets

llei amb modificacions estructurals al Servei de Salut amb la

inestabilitat que tot plegat ha dut.

Les retallades també són dignes de recordar, amb una

baixada de pressupost mai vista, reduint-se sobretot la despesa

i els recursos humans. Punt de partida, vostè ho ha dit, un

dèficit de 165 milions d’euros. Així vam passar a tenir 1.200

professionals sanitaris menys, i els que van quedar van veure

trepitjats part dels seus drets laborals, amb una baixada de més

del 30% de conceptes retributius de la carrera professional,

pèrdua de drets econòmics per incapacitat temporal, augment

de la jornada laboral a 35,5 hores setmanals, pèrdua de dies de

descans, retirada de complements de pensió de jubilació, etc.

Però òbviament açò també va tenir un cost, i gran, per als

ciutadans: imposició de taxa per l’emissió de targeta sanitària,

la imposició del cèntim sanitari, pèrdua de drets i garanties amb

l’eliminació, com vostè bé ha dit, de la Defensora de l’usuari i

el suport a les associacions de consumidors i la derogació del

decret de garanties de demora, que quedaren absolutament

desemparats davant l’administració. A més es va incrementar

el temps d’espera tant quirúrgica com de visita especialitzada,

i es van tancar o es van reduir als centre de salut els capvespres,

el que va saturar les consultes del servei d’urgències. 

Com li deia, Sra. Consellera, un escenari desolador, i aquí

he de discrepar amb part del que ha dit el Sr. Font, que no

estam d’acord que tot es pot solucionar amb doblers. Sí que és

un gran problema, però pens que amb els mateixos doblers

aquesta consellera tindrà molta més capacitat per donar

resposta a les necessitats dels ciutadans de les Illes Balears, que

els mateixos doblers es poden invertir en coses ben diferents.

Quant a transparència només faré un apunt. En seu

parlamentària el grup de què form part va presentar prop de 50

proposicions no de llei l’anterior legislatura que van ser

desoïdes pel govern de llavors, i el titular de la Conselleria de

Salut va deixar de contestar més de 3.100 preguntes i

solAlicituds de documentació que li feren els diputats llavors a

l’oposició, un clar atemptat, segons criteri d’aquesta persona

que els parla, contra la transparència i la democràcia. Ara, en

canvi, la consellera ens dóna esperances de recuperar en

aquesta comunitat la dignitat de la sanitat i de la Conselleria de

Sanitat i Consum, que no és més que també recuperar la

dignitat dels ciutadans.
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Xifres i dèficit versus persones i benestar. Açò és el que li

he sentit dir, Sra. Consellera, igual que continuïtat de projectes

en marxa. Em sembla fonamental, i els tres eixos que ha

anunciat entenem que són les tres potes fonamentals sobre les

que ha de pivotar la seva política d’aquí endavant durant

aquests quatre anys d’encomana que té de la nostra sanitat.

Quant als anuncis concrets que vostè ha fet i desglossats per

conselleries, realment la cobertura òptima del cribratge de

càncer de mama i de càncer de còlon, com vostè ha anunciat,

la Direcció General de l’Ib-salut és fonamental retornar els

drets perduts amb aquesta tarja sanitària, amb el copagament,

en relació amb els pensionistes, reduir les llistes d’espera, i

també ens ha agradat molt sentir l’impuls a atenció primària

amb tot el que açò significa, perquè significa, efectivament, fer

una política sanitària no de depuració sinó de prevenció. Evitar

desplaçaments; també li parla justament aquí una menorquina,

i açò també és fonamental per als que ho patim, i açò relacionat

també amb el transport aeri 24 hores que ha anunciat Eivissa,

Menorca. Entenem, com passa amb els bombers, que millor si

no surten del seu lloc, però en cas que sigui necessari sí que

hem de comptar amb aquest tipus de servei d’atenció urgent.

Quant als professionals, també, millorar contractes, incrementar

plantilles i situar-nos en les ràtios mitjanes que pertoca. 

Quant a Planificació, Avaluació i Farmàcia, certament som

una població que ens fem grans, i en fer-nos grans, com vostè

ha dit, que la veritat els nombres que ens ha donat ens espanten

una mica, però certament és així, ens fem grans, i les patologies

cròniques i pluripatologies cada vegada entenem que són més

freqüents. Li volem donar l’enhorabona també pel medicament

quant a hepatitis C, i després ja li demanaré com, bé, és

necessari reclamar aquest compromís de despesa per part de

l’Estat per fer front i garantir el dret a aquests malalts.

Quant a la facultat de medicina entenem, efectivament, per

tot el que ha explicat, que és una aposta important per la nostra

comunitat, i que estem... realment ens alegra sentir que també

és una de les prioritats d’aquesta conselleria.

I per últim també ens referirem a la Direcció General de

Consum, que sembla que, després de sanitat i consum, consum

queda molt petit, però efectivament entenem que s’han de

protegir els drets dels infants, joves, majors i persones en risc

d’exclusió perquè són també usuaris i consumidors, i per tant

entenem que amb més cura s’han de protegir aquestes persones.

La pobresa energètica, també un punt important, i s’ha de

destacar també que evidentment hem d’evolucionar com

evoluciona la nostra societat, i habitualment es compra més per

internet i per tant també s’han de protegir els drets d’aquest

tipus d’usuaris. 

Vull fer referència, per últim, a aquesta transversalitat que

vostè ha comentat en relació amb les altres conselleries, i

aplicar, diguéssim, directrius de salut a totes les àrees de

política que al final reverteixen en un benefici per a tota la

ciutadania.

Ara m’he de referir necessàriament als nomenaments

perquè, bé, així ho ha fet el diputat que m’ha precedit en la

paraula del Grup Parlamentari Popular, i entenc que no creim

que el seu grup precisament pugui parlar sobre aquest tema,

donat que és sabut que el PP va crear moltes contractacions

irregulars i nomenà persones de dubtosa qualificació per a

determinats llocs de feina, i així va quedar constatat en la

resposta que va donar el conseller de Presidència a la

interpelAlació que es va dur a terme al plenari d’aquest

parlament del passat 9 de setembre, i a ella em remet perquè no

tenc més temps, i crec que aquí hem de parlar de salut, però de

totes maneres vull recordar-li que, així com ho ha fet el Partit

Popular, té la facultat de cridar a aquest parlament els alts

càrrecs que consideri oportú perquè donin les seves..., per fer-

los les preguntes que considerin oportunes i valorar així la seva

idoneïtat. Per tant és allà on haurem de discutir la idoneïtat o

no, malgrat la relació o el parentiu que puguin tenir aquests alts

càrrecs.

Per últim...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Camps, ho sent molt però hauria d’acabar.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President, 30 segons únicament, per aprofitar

l’oportunitat de preguntar-li necessàriament -ja ho han fet els

meus companys que m’han precedit en la paraula- si pot

ampliar un poc més la consellera per què volen reorientar el

programa de cribratge de càncer de còlon i recte, quan l’avió

24 hores Menorca Eivissa; quant a la residència de malalts i

acompanyants desplaçats també vull que me’n faci una

referència; quant al Verge del Toro entenc que està en mans de

la Tresoreria General de la Seguretat Social, pel que he pogut

investigar, i en aquest sentit presentarem una proposició no de

llei; i, per últim, en definitiva, res més, agrair-li que hagi fet de

la salut una prioritat per a aquest govern.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Ara procedirem al moment en què la

Sra. Consellera contestarà a tots els grups parlamentaris

globalment. Jo només vull recordar a tots els diputats i a les

diputats que són aquí que són les 18,30, que en aquesta hora

està convocada la següent comissió, i que per tant evidentment

hem de conjugar el dret que tenen tots els diputats i les

diputades amb l’horari que està previst. Per tant intentarem...,

jo deman estricte compliment de l’horari i de l’economia del

temps perquè estam aprofitant ja el temps de l’altra comissió.

Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Són moltes preguntes per fer-ho de

manera molt breu, però esper poder-les contestar i, si no,

tendrem el seu temps i espai per poder parlar d’aquests temes.

La salut és un dret i l’hem de valorar com una inversió. Jo

estic cansada de sentir parlar de dèficit i d’austeritat, però

d’austeritat sempre carregam contra els més febles, sempre

carregam contra els drets de les persones. Això ni és austeritat
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ni és una excelAlent gestió. Carregar-se aquest estat del benestar

ha estat una de les polítiques del Partit Popular durant els

darrers quatre anys i continua essent la política del Govern

central, i així estam, ofegats.

A mi em preocupa el dèficit i em preocupa la sostenibilitat,

també molt, però estic totalment d’acord amb el Sr. Font, vull

lluitar per un millor finançament. Només he tengut una

oportunitat, una, de parlar amb el ministre -no ens vàrem

entendre gaire, per cert-, però he tengut una sola oportunitat i

li he demanat els 35 milions dels fàrmacs de l’hepatitis C. Vull

dir, què està fent el ministeri? Ens diuen “no, no, heu de

confiar, no vos preocupeu, que nosaltres estam negociant”, i

dius “sí, estàs negociant una cosa que estic pagant jo; per tant

m’agradaria com a mínim participar en aquesta negociació”,

són 35 milions. El retorn de l’IVA sanitari; bé, l’IVA sanitari

passa del 10 al 21%, això suposa 10 milions d’euros només del

Servei de Salut per a enguany, però resulta que l’IVA, que és

un impost que sabem que retorna a la comunitat autònoma, ah,

no, al sanitari el Sr. Montoro li posa un afegitó que no retorna.

Vull dir que ens estan ofegant i, ja li ho dic, una oportunitat he

tengut i ja he començat a reclamar aquest finançament, com diu

el Sr. Font, i jo també em posaré davant aquest carro que vol

tirar ell, i nosaltres, clar.

També..., és a dir, hem de parlar amb seriositat i amb

propietat, i dues vessants de la meva trajectòria professional on

he pogut aprofundir, una és la gestió basada en l’evidència; he

participat a un munt de fòrums i encara, bé, supòs que qualque

dia continuaré, si m’ho permeten, participant; he parlat molt de

gestió basada en l’evidència, perquè és cert que demanam als

professionals que facin pràctica basada en l’evidència, i parlam

de medicina basada en l’evidència, que és vera, és molt

efectiva. Però què feim els gestors?, estam realment gestionant

amb aquesta gestió basada en l’evidència? És el que deman. Per

això ho pot veure, o sigui, qualsevol perfil d’aquestes persones

que ens acompanyen, tenen un currículum i una experiència

professional i una trajectòria en gestió impecable; però per

què?, perquè, com em deia, la situació és desoladora?, no, és

ilAlusionant, és a dir, tenim moltíssims de projectes damunt la

taula, perquè ja quan vèiem les dificultats econòmiques que hi

havia, que existien i que ens preocupen moltíssim, ja estàvem

treballant, és que fa quatre anys que estam treballant en el

programa de salut, per exemple des del PSOE i des de les altres

formacions polítiques, i sempre ens hem entès amb els partits

del pacte de govern.

Per tant què vol dir gestió basada en l’evidència? Idò gestió

basada en l’evidència vol dir que no ens poden continuar

acusant de gastar més quan tornam un dret com és

l’accessibilitat, o sigui, assistència sanitària universal sí, i sí

perquè ho diu el nostre Estatut d’Autonomia, l’article 25, i

volem aquesta assistència sanitària universal, però no només

perquè sigui un capritx, és que és més barata; o sigui, si allò

que ens preocupa són els nombres i el dèficit, resulta que també

és més barata. No podem deixar d’atendre les persones en el

seu domicili d’una manera continuada, no podem continuar

tenint tuberculosos sense tractament o sense atenció ni control,

com es tenen, perquè és que si no els controlam estam amb

aquestes malalties i això costa molts de doblers. L’assistència

a urgències l’evidència diu que costa molt de doblers, i és una

pràctica que s’ha fomentat durant aquests quatre anys; o sigui,

atenció als immigrants només a urgències totalment errònia,

han estat gastant molt més, ha costat molt més. Per tant si

retornam aquest dret no és una despesa, no és una despesa, en

tot cas podrà suposar un estalvi a mig i llarg termini, i veurem

també el cost el mig i del llarg termini.

Un altre tema: els centres de salut l’horabaixa. Ahir vaig

intentar explicar al Parlament. Clar que volem obrir els centres

de salut. Miri, jo venc de l’Atenció Primària, he estat fent feina

allà, també ho vaig comentar ahir al Parlament. M’he trobat

directament amb les persones, no es pot imaginar la quantitat

de queixes al meu centre de salut perquè no podien veure el seu

metge; jo tenc un pacient que es va aprimar 72 quilos i es va

deixar..., o sigui, necessitava perdre més, i va veure interromput

el seu tractament perquè no podia venia els matins als centres

de salut, per exemple, amb un risc cardiovascular brutal, que

vostè sap perfectament, Sr. Serra, el que significa. Tot això

costa doblers. Tornar a obrir els centres de salut l’horabaixa no

és una mesura que costi doblers. Ara, sí que és cert, sí que és

cert que és una mesura que volem fer amb consens i amb diàleg

i no volem que sigui d’una manera impositiva i dir, a partir de

l’1 de novembre es posa aquest tema en marxa, no, ho volem

fer amb els professionals.

Ara els professionals estan de vacances, encara no han

acabat el seu període de vacances, acaben, bé, supòs que la

gran majoria es reincorporarà ara el setembre, quan ho podrem

fer? Idò, hi ha millores organitzatives, suposa canviar l’agenda

de 2.500 o més de 2.500 persones perquè, clar, els treballadors

d’atenció primària, les auxiliars administratives també perquè

fan targetes, per exemple, tenen una agenda, aquesta agenda,

idò, el dia que estigui l’horabaixa s’ha de llevar el matí, s’ha de

posar l’horabaixa. Vull dir, és un canvi organitzatiu molt

important i molt intens. 

Què pensam? Que tenim un equip excelAlent, ilAlusionat,

format, amb ganes, presentat també d’atenció primària amb

gent molt implicada i pensam que serà possible abans que acabi

l’any i, per què abans que acabi l’any? Per allò que deia també

el Sr. Font, de la grip A, B i C i tots els problemes que podem

tenir de salut pública, és a dir, pensam que quan s’acosti

l’època de grip, perquè pensam en les persones que puguin anar

al seu metge a visitar-lo l’horabaixa, esperam que sigui

possible, saben perfectament que dins el sector públic és molt

difícil precisar una data, per això deim sempre, hem de ser

prudents, sobretot perquè després els titulars són els que són.

Després, clar, em deia, a mi em preocupa molt el dèficit,

però clar, una de la disminució de la despesa del 24%, és que

he estat fent un estudi recent i he estudiat la situació a nivell

nacional de totes les comunitats autònomes, a Balears ha

disminuït més que a qualsevol altra comunitat autònoma, la

següent és Castella-La Manxa, han estat les comunitats més

castigades, hi ha molta evidència científica, hi ha en el portal de

salut, hi ha molts de portals, a Fedea, hi ha estudis

socioeconòmics on es demostra que aquest decret 16/2012, que

es va publicar aquell any pel Govern del PP, ha suposat unes

fortes retallades i una disminució de la despesa aquí del 24%.

Clar, què feim amb un 24% menys de pressupost? Jo crec que

l’equip anterior ha fet miracles, jo també. Vull dir que és cert

que hi ha hagut molts de canvis en la conselleria, però els vaig

felicitar en el seu moment perquè per descomptat la situació és
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realment per fer determinats miracles. S’ha de lluitar, no ens

podem conformar, no podem dir, idò, ja està bé així, és cert,

hem de reclamar aquest finançament que mereixem.

Aquesta experiència ens permet definir els projectes i ens

permet també prioritzar les inversions i, com s’ha dit, no

sempre es pot ser eficient, jo també vull tenir bombers i també

vull tenir un neurocirurgià de guàrdia, sempre pos l’exemple

del neurocirurgià a l’Hospital de Son Espases perquè si tenc un

accident a la carretera, que tenc bastant de risc perquè faig

molts de trajectes, idò, hi hagi un neurocirurgià, m’és igual si

no fa res durant tota la guàrdia, millor, però que hi sigui. O

sigui, no sempre es pot ser eficient, ara sí, s’ha de ser... s’ha de

prioritzar dins el pressupost que nosaltres tenim.

Intentaré contestar preguntes concretes. A veure, sanitat

universal, hem obert els centre de salut. Facultat de medicina,

és una oportunitat, la resta de diputats també... la majoria de

vostès han explicat el seu parer amb relació als estudis de grau

de medicina, que no facultat, són estudis de grau. Aquests

estudis de grau són una autèntica oportunitat i hem d’agafar

aquest tren perquè els trens passen, el nombre de facultats de

medicina que es poden obrir s’acaba ja, ho agafam aquest tren

o no tendrem facultat de medicina. Crec que basta de resignar-

se i de dir, és que costa molt. Bé, suposa un 0,1% , per

exemple, del cost dels residents que nosaltres tenim en

formació, que feim una formació de metges especialistes

boníssima i d’infermeres especialistes també, però és un

percentatge molt petit i sempre pensam que és un cost, que és

un projecte de govern que no afecta Salut, que és un tema

sobretot d’universitat i d’educació que tradicionalment es va

iniciar i gestar en aquesta conselleria, però que lògicament ha

de ser un estudi de grau de la Universitat de les Illes Balears,

com la resta d’estudis.

Sobretot, per favor, tenguem molt clar, tenguem molt clar,

i Margalida ho sap explicar... Margalida Frontera, la directora

general, ho explica molt bé i ho continuarem explicant el temps

que sigui necessari, si no tenim aquesta facultat no rebrem fons

d’inversió i si no rebem fons d’inversió estarem sempre en la

cua de la recerca. Aquesta és la realitat. Llavors, un milió

d’euros per any, que és aproximadament el cost de cada any

d’estudi de medicina, que evidentment començam per primer,

un trimestre, l’any que ve seria molt menys cost, aquest milió

d’euros per any es pot retornar en inversió, en recerca d’una

manera molt important tant a nivell de fons competitius del

ministeri Carlos III com a nivell de fons europeus.

Per tant, si necessitam aquesta reinversió és una reinversió,

o sigui, i ho hem de valorar així, perquè aquesta reinversió, a

més, és en salut per a la població, una vegada més és resultat en

salut, deixem de pensar en el cost i pensem en les inversions i

en el retorn de salut a la població. 

Quant a drets dels professionals, els professionals jo no sé...

miri, no és el meu cas, però sí que li puc dir que aquests quatre

anys han estat molt durs, molt durs en tots els centres sanitaris,

així ens ho manifesten, fins i tot els sindicats, que sempre han

estat tremendament belAligerants amb aquest partit polític, amb

aquests partits polítics de pacte de progrés, fins i tot els

sindicats entenen en aquests moments moltes de les situacions

o ens diuen que el que han passat ha estat un infern, un autèntic

infern. Clar, necessitam la seva complicitat, tant dels agents

socials i dels agents sindicats que fan el seu paper i fan la seva

feina com dels professionals que han estat oblidats totalment

per prendre qualsevol de les decisions que s’han pres en aquest

govern, que han estat normalment per imposició,

desgraciadament. Jo he fet feina en gestió des de fa molts

d’anys, mai no havia viscut una època d’imposicions com

aquests darrers quatre anys, les coses es feien porque yo lo

digo, no per un altre motiu.

Per tant, evidentment ara els professionals estan contents de

poder... de trobar espais, espais de diàleg i de consens. De

moment és el que demostren.

És cert que el tema de la carrera professional és una venuda

total, o sigui, és una situació que, a veure, tenim un dèficit de

165 milions d’euros i havia partida pressupostària signada? Sí,

amb un dèficit de 165 milions d’euros i amb uns doblers que no

bastaven per pagar les nòmines. Dia 1 de setembre la nostra

secretaria general ens va dir, tots els pressuposts estan tancats,

de totes les conselleries, tots bloquejats, totalment bloquejats.

Qualsevol partida pressupostària que no tengués... qualsevol

partida que no tengués una reserva de crèdit no es podia

executar, estam totalment intervinguts ara mateix per pagar les

nòmines de salut i d’educació, i és una realitat que també ha

explicat bé tant la presidenta com la consellera d’Hisenda. 

Amb una situació així jo entenc els agents socials, entenc

els sindicats perquè els sindicats necessiten veure com es

recuperen els drets, ara, és una irresponsabilitat total, total, per

part de l’administració signar un acord, firmar-lo, o sigui,

vincular-lo a una llei de farmàcia ficant tots els funcionaris,

quan mai no havien demanat carrera professional, i al final un

cost que suposa, suposaria, per a l’any que ve 80 milions

d’euros, però després surt el Sr. Rajoy, perquè estam en època

electoral i en període d’eleccions, quasi, ja arribarà, i ens diu

que enguany vol retornar el 25% de la paga extra i l’any que ve

el 50% de la paga extra que ens varen llevar o que varen llevar

fa uns anys, per a Salut enguany són 4,5 milions i per a l’any

que ve 12 milions. I ara què feim? És a dir, ara què deim, a la

resta de comunitat es farà i en aquesta comunitat no es farà?

Vull dir, ens estan hipotecant, és que ahir a una reunió una

de les persones d’una associació professional i científica deia,

però del ministeri o del Govern central us enviaran la partida

per donar aquest dret (...), o sigui, com la resta, no?, com

l’hepatitis C i com l’IVA sanitari, etc.

Per tant, això continua sent una irresponsabilitat, en un

moment com aquest, pensam que els acords no es fan d’aquesta

forma. Nosaltres estam totalment, totalment, d’acord i som uns

defensors de la carrera professional per vincular-la a uns

objectius assistencials, per diferenciar als que realment es

comprometen i fan les coses bé i per diferenciar del que no fa

les coses bé i, per tant, no hauria de cobrar. En aquest cas estam

totalment d’acord amb la carrera professional, volem

renegociar els criteris i volem, evidentment, complir uns acords

quan sigui possible.

Bé, el tema del Pla sociosanitari o l’atenció a la cronicitat

està en un punt no zero, quasi menys quatre. L’any 2011 vàrem

acabar de publicar un pla sociosanitari dins l’àmbit de la salut
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amb molta coordinació amb afers socials, però dins l’àmbit de

la salut, aquell pla sociosanitari identificava unes necessitats,

però ho comentàvem, la població crònica augmenta dia a dia,

les necessitats augmenten dia a dia i, per tant, s’han de tornar

a revisar aquestes necessitats. 

També l’estructura del servei de salut és molt paradoxal, o

sigui, l’àrea econòmica és immensa, ha hagut de créixer,

contractació, tot el que és control de gestió, tot això ha crescut

moltíssim amb subdireccions, amb molts de professionals, ara

no els podem llevar perquè s’ha muntat aquest sistema i no

queda altre remei que mantenir-lo, però l’àrea assistencial

estava amb tres persones. Això ens dóna una idea també de la

importància que té el suposat dèficit o estalvi econòmic i el

resultat en salut, no hi havia ningú que fes feina en cronicitat,

no es feia cap pla, no s’ha fet cap estratègia, no s’ha impulsat

absolutament res.

Per tant, des del principi el nostre compromís és atendre la

població d’una forma diferent i això vol dir que s’hauran

d’adaptar estructures, s’hauran de crear més places. En aquest

sentit ha fet un comentari i ens hem trobat aquests dies, i ho dic

aquí, perquè és el nostre criteri en aquests moments, perquè

tampoc no tenim moltes més alternatives, tenim un hospital ja

saturat en aquests moments, petit, però saturat i tenim 87

pacients a Policlínica Miramar, una clínica privada, on es fa

és... bé, no, pacients sociosanitaris. Ara mateix el sistema

públic no pot readmetre aquests 87 pacients, és que no tenim

lloc. Per tant, el contracte s’ha de prorrogar uns mesos, s’ha de

prorrogar, és que no queda més remei. Nosaltres també volem

ser eficients dins el sistema públic i volem tenir places

públiques, amb tot el meu respecte a la sanitat privada, en

aquesta comunitat autònoma hi ha molta població que hi

destina i accepta i vol tenir una assegurança privada, la meva

colAlaboració i així ho he demostrat, amb les clíniques privades

i la colAlaboració que ja m’han manifestat o ens han manifestat

per poder tractar en aquelles situacions on a la sanitat pública

no donem més. Aquest és el nostre parer i el del Govern en

general.

La residència... o sigui, l’atenció a les persones que vénen

d’altres illes, clar que per a nosaltres és una prioritat el concurs,

el nou concurs de transport, que l’hem hagut de tornar a fer

perquè estava d’aquella manera i denunciat, inclourà o pensam

que ja a partir de l’any que ve es podrà disposar de transport

aeri a Menorca les 24 hores perquè s’ha hagut d’incloure,

pensam, com deia molt bé la Sra. Diputada, que és una qüestió

de dret i d’equitat amb relació a les altres illes, però volem

millorar les especialitats mèdiques que poden desplaçar-se des

de Son Espases a les altres illes i a Formentera des d’Eivissa.

A vegades és un tema de voluntat i de reconeixement, a més

de tenir un cost econòmic que sí el té, però en aquest sentit

també volem treballar perquè també sabem que a la llarga i a la

curta és molt més econòmic que es desplaci un professional que

no haver de traslladar un munt de professionals aquí que

pernocten, com deia la Sra. Diputada, uns dies que tenen també

un cost. En aquest sentit parlam també una vegada que ja són

aquí, perquè l’altre ho farem i revisarem el tema del pediatre de

l’Hospital Mateu Orfila de Menorca o la situació de la pediatria

per si es poden establir ponts amb atenció primària, no només

amb pediatria sinó amb altres especialitats, aquí hi ha projectes

a atenció primària de Mallorca de traumatòlegs que van al

centre de salut i resolen moltíssim, i tot això són desplaçaments

que no ha de fer la gent cap als hospitals.

Una vegada que els pacients, o les persones, són aquí,

acompanyades o no, tenim diferents situacions, situacions que

estam revisant, a vegades hi passen un vespre, tal vegada la

persona que hi passa un vespre té unes necessitats i la persona

que hi ha de fer una estada més llarga s’estima més estar més

a prop de l’hospital i una altra tal vegada necessita sortir pel

que sigui, idò, a un altre lloc. Per tant, agrair públicament

també la colAlaboració de les associacions amb el tema dels

pisos, pensam que és una bona mesura, i nosaltres feim feina

ara mateix amb el conveni que tenim amb Can Granada, perquè

és cert que a Can Granada ens hem sorprès, el conveni està

redactat de tal forma, nosaltres pensàvem que era gratuït

inicialment, i està redactat de tal forma que permet cobrar a les

persones quan vénen. Hi ha situacions bastant injustes, com

que, per exemple, els cobren els caps de setmana per a reserva

d’habitació, hi ha una sèrie de situacions que ens semblen tan

injustes que pensam que hem de tractar ja, les hem de

solucionar quasi immediatament. Efectivament, si hem de

continuar mantenint aquest conveni, s’ha de renegociar. 

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, si em permet, no, no, els membres del

Govern tenen temps ilAlimitat, però li he de recordar que duim

vint minuts ja de la comissió següent i tots els grups

parlamentaris encara tenen el dret a rèplica. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana

Gómez i Picard):

Permeti’m només acabar amb un tema que crec que ha sortit

també que és el Decret de garantia de demora que ens

preocupa, clar, és impossible en aquests moments si volguéssim

posar en marxa operar i consultes a totes les persones, les

53.000 de consulta, les 15.000 d’intervencions quirúrgiques,

seria impossible en aquests moments. Per tant, necessitam

normalitzar aquesta llista d’espera i veure quan es podrà posar

en marxa aquest decret, idò quan estigui més normalitzada, o

sigui, el nostre compromís és quan la llista estigui com en el

2011 poder oferir una altra vegada el decret de garantia de

demora. 

Gràcies. Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torns de rèplica, té la

paraula l’Hble. Diputat Sr. Vicent Serra, pel Grup Parlamentari

Popular, per un temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu, de veritat. 

D’acord amb la millora del finançament. I, per altra part,

quan planifiqui i quantifiqui, quan sapiguem el projecte que vol
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acordar, el seu cost, quan s’iniciarà i la previsió de posada en

marxa, quan sapiguem al que renuncia per poder complir amb

tot el que ha dit o a què renuncia del que ha dit per poder

complir amb el que ja té, serà quan ens podrem començar a

creure el que farà. 

Com que no m’ha contestat a tot, per falta de moltes coses

a part de temps, idò li farem per escrit, però li agraesc l’actitud

en aquesta compareixença.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Seijas, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

A nosotros también nos quedó, nos queda un sabor

agridulce por falta de respuesta a algunas de nuestras

preguntas, pero entendemos que la falta de tiempo es la que hay

y las pasaremos por escrito para poder obtener la respuesta que

tenga que darnos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Bel Busquets, per un

temps de cinc minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Jo tampoc no faré ús de la paraula. Gràcies per les

explicacions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Sr. Font,

per un temps de cinc minuts.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.

Consellera i al seu equip. Volem una sanitat a temps, si no, no

serveix de res un sistema sanitari, si no arribam a temps és com

si no el tenguéssim. Nosaltres creim, des d’El Pi, que això

aguanta gràcies al personal sanitari i complir un dèficit sanitari

no és prioritari, el prioritari són els pacients. 

Hi ha un 50% de gent interina, és necessari fer oposicions,

però és necessari primer modificar la Llei de funció pública i

exigir el requisit de la nostra llengua, no hi ha cap problema si

s’ha de fer qualque excepció per qualque especialització, cap

problema, però tan aviat com es pugui amb el tema d’atenció

primària.

És evident que no tot són doblers sinó que hi ha d’haver un

pla d’eficiència i el que diu El Pi és que si hi ha doblers per fer

convenis amb fundacions privades vol dir que hi ha d’haver

doblers per radioteràpia pública a Menorca i a Eivissa. Així de

clar ho deim, si hi ha doblers per fer convenis amb fundacions

privades, hi ha d’haver doblers per fer radioteràpia pública a

Menorca i a Eivissa. 

I, per acabar, aquest pacient que he dit que fa més de dos

anys que no l’operen del llagrimer nom Llorenç Cantallops

Vallespir, acab de parlar amb ell i no l’ha cridat ningú. Les

intencions són bones, els fets els començarem a veure sense cap

dubte en el pressupost.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula l’Hble. Sra. Font per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Només vull agrair la seva compareixença i lamentar que no

hi hagi més temps perquè ens pugui donar totes les respostes

que necessitem, supòs que trobarem altres espais per poder

comentar-ho.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur, per un temps de cinc

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Per part meva està tot dit, res

més a afegir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula l’Hble. Sra. María José Camps, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo també seré molt breu, vull

agrair novament, com he fet a l’inici, la compareixença en

aquesta comissió, en aquest parlament, de la Sra. Consellera i

de tot el seu equip, a diferència de com ens tenien acostumats

a l’anterior legislatura els consellers del govern Bauzá, i entenc

que no s’ha de preocupar, Sra. Consellera, si ha deixat

respostes sense donar, sé que li preocupa no haver-ho fet, és

una qüestió de temps en aquest espai de què disposam ara, però

vull reprendre l’inici del seu discurs: diàleg fluid i permanent

i constructiu amb aquest parlament. 
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Per tant, estic convençuda que compareixerà les vegades

que facin falta per donar les explicacions necessàries fent gala

de transparència d’aquest nou govern i d’aquestes noves formes

de fer política i sobretot millorant la qualitat de vida de les

persones i del Servei de Salut, prioritzant aquelles coses que

necessita ara mateix la nostra ciutadania.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Ara correspon el temps de la

Sra. Consellera en el torn de contrarèplica.

LA CONSELLERA DE SALUT (Patricia Juana Gómez i

Picard):

Moltíssimes gràcies. Com que no hi ha hagut rèpliques

tampoc no hi ha contrarèpliques. 

Només els deman que no em jutgin ara, que han passat dos

mesos, que em jutgin d’aquí quatre anys. També els deman que

facin aquestes crítiques i aquestes preguntes que seran

benvingudes, ja els ho vaig dir el primer dia, les mans estan

esteses i estam disposats a donar tota la informació i les

respostes necessàries per fer una salut millor per a tota la

població.

Gràcies per la seva assistència.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada esgotat el debat de l’ordre del dia d’avui volem

agrair la presència de la Sra. Consellera i dels seus

acompanyants.

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió, moltes

gràcies.
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