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LA SRA. PRESIDENTA:

Buenas tardes a todos. Empezamos la sesión de hoy y, en

primer lugar, pediría si se producen excusas.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

¿De mal pagador? 

(Rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Excusas..., sustituciones.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Andreu Alcover substitueix Xico Tarrés.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6639/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola de

malalts.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7147/15, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a aixecament de la congelació de la

carrera professional als sanitaris i recuperació progressiva

a partir de 2016.

LA SRA. PRESIDENTA:

El orden del día consiste en el debate de dos proposiciones;

una de ellas ha sido retirada, así que veremos solamente la

propuesta..., la proposición no de ley del Grupo Parlamentario

Socialista, relativa a escola de malalts, y para defenderla tiene

la palabra el Hble. Diputado Sr. Vicenç Thomàs, por un tiempo

máximo de diez minutos.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots i a totes.

Les Illes Balears hem tengut els darrers, ja, deu, quinze anys un

augment espectacular de població, aproximadament va arribar

a un augment d’un 33%, i evidentment la mida, i sobretot si

parlam d’un creixement tan important dins una societat,

determina en aquesta d’una manera molt important conceptes

com és la salut, perquè hem de recordar que la salut, a més

d’estar condicionada pels estils de vida que pugui tenir una

persona a nivell individual, existeix tot un altre caramull

d’aspectes, com entorn social, condicions de treball, medi

ambient, situació d’atur, nivell d’educació, etc., que és el que

es denomina tècnicament determinants de salut que tenen a

veure amb la salut individual i colAlectiva.

Per sort tenim una esperança de vida a les nostres illes molt

elevada, els homes aproximadament de 78,6 anys, i les dones

de 84,4 anys, segons dades de l’any 2010. Segons el diagnòstic

de salut -el diagnòstic de salut és el darrer document que

existeix a la nostra comunitat autònoma de fonts d’informació

de salut de la nostra comunitat autònoma; és un document de

més de 200 pàgines que, per a la seva informació, es va fer

l’any 2011, i des de principis de 2011 en aquesta comunitat no

s’ha tornat a fer cap tipus de documentació d’aquest tipus-, idò

en aquest diagnòstic de salut més de dues terceres parts de la

població adulta declarava haver patit un trastorn crònic el

darrer any, i un 18% manifestava que havia reduït la seva

activitat habitual per un problema de salut. Evidentment si

augmentam la nostra esperança de vida també augmenta la

probabilitat de tenir persones amb una malaltia, amb més d’una

malaltia, amb una malaltia crònica, i per tant amb limitacions

funcionals, i aquest diagnòstic en salut ens ajuda, evidentment,

a definir situació, reptes de futur en termes de salut pública, i

evidentment de tots aquests aspectes es planteja el que es diu

una planificació amb redefinició de model assistencial, plans

d’eficiència per racionalitzar despesa o, entre altres coses, la

possibilitat de plantejar el rol que els ciutadans com a pacients

han de tenir dins el mateix sistema de salut.

Per altra banda tenim abundant legislació que ens parla del

dret a la protecció de la salut dels ciutadans, des de la

Constitució Espanyola, passant per l’Estatut d’Autonomia, la

Llei general de sanitat a nivell d’Espanya, la Llei de cohesió, la

Llei de salut pública també a nivell estatal, i aquí a les Illes

Balears tenim dos documents principals, que són l’Estatut

d’Autonomia, la Llei de salut 5/2003 i la Llei de salut pública

16/2010. En totes aquestes normatives d’una manera o altra es

visualitza la necessitat que existeixi una determinada

participació ciutadana, sempre tenint en compte l’autonomia

d’aquesta per prendre decisions respecte de la seva salut, i

també en consideració al que puguin ser expectatives a nivell

colAlectiu com a usuaris d’un sistema sanitari, bàsicament

públic però que també hi ha inclòs el tema de l’assistència

sanitària privada. 

I una de les conclusions és que estam en un moment en què

és molt important estar informat, que la informació que s’ha de

donar en temes de salut ha de ser donada d’una manera que

sigui comprensible per a qui la rep, ha de ser suficient, ha de

ser adequada. I també està bé que el mateix usuari pugui

participar d’una manera activa i informada en decisions

terapèutiques, perquè està molt bé tenir autonomia en la presa

de decisions, però com més informació i més capacitat de

decisió seria molt millor. I sempre en totes aquestes normatives

també es recorda el dret dels ciutadans a tenir educació, i per

tant també educació en aspectes de salut pública, i que també

és molt important que els ciutadans, a més d’anar a votar cada

quatre anys puguin participar en tot allò que fa referència a la

seva vida i a la seva relació social. Per tant, si acceptam aquests

conceptes, ens trobam amb persones que poden estar en una

situació de malalts que volem que siguin protagonistes

principals dins el sistema sanitari i que, per tant, l’àmbit

d’autoresponsabilitat i d’autocura és molt important,

especialment per millorar qualitat de vida. Per tant els darrers

anys s’ha parlat de passar de malalts passius a malalts actius,

que són aquelles persones que milloren a través d’informació

i educació la seva capacitat de decisió en temes de salut.

Per tant els darrers anys han sorgit diferents estratègies,

instruments o iniciatives que van recollint tota aquesta filosofia

de què hem estat parlant fins ara, i només amb un objectiu únic,

que és millorar la qualitat de vida de les persones que puguin

tenir una malaltia, especialment si és una malaltia crònica. A

més avui en dia ens trobam que, a més que hi ha més malalts

amb malalties cròniques, hi ha una cronicitat, i estam en una

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201506639
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201507147
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situació de limitació de recursos i per tant hem d’augmentar

l’eficiència dels recursos que tenguem.

Evidentment si volem que la ciutadania sigui protagonista

del seu procés assistencial ens hem de marcar determinats

objectius. Un d’elles és facilitar aquesta informació, donar

aquesta formació en coneixements i habilitats. Hem d’assumir

que el pacient passa de ser una persona passiva a una persona

més activa però també més responsable, i per tant si volem fer

aquests dos primers punts hem de fer accions dirigides

especialment als malalts, a les persones que els cuiden, als

familiars o a organitzacions de malalts. D’aquesta manera

aconseguim que hi hagi un transvasament d’informació,

intercanvi d’informació, que tothom tengui més informació,

que es pugui treballar amb cuidadors però també amb

associacions de malalts, i que també els professionals sanitaris

incorporin la perspectiva del malalt respecte de la seva malaltia

crònica, per tant també implica modificar el rol del professional

sanitari en determinats conceptes.

Al final tot això el que persegueix és que els malalts puguin

ser més protagonistes dins un procés assistencial. Beneficis

d’aquesta estratègia, n’hi ha moltíssims: des d’augment

d’autoestima de la personal malalta, que pugui millorar la

relació amb el professional, que es controli millor la malaltia,

i això implica que disminueixin complicacions, visites

mèdiques, atenció a urgència, ingressos hospitalaris o baixes

laborals. És a dir, són elements que condueixen a mesures que

fan que el sistema sigui més eficient i per tant ajudar a la seva

sostenibilitat. Per això els darrers anys han sorgit diversos tipus

de projectes, el menys important n'és el nom; el primer és La

escuela de pacientes de la Junta d’Andalusia; després va sortir

la Universitat de malalts, projectes tipus Malalt expert a

Catalunya, o el que es denomina l’escola de pacients actius a

Euskadi. El nom és el mateix: són instruments que el que

pretenen és que allò de què he estat parlant es dugui endavant,

i que els malalts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, vaya acabando, por favor.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Ara mateix. Per tant, per concloure, nosaltres presentam

aquesta proposició no de llei, que es concreta en el fet que el

Parlament insti la conselleria a elaborar un projecte d’escola de

malalts, en terme genèric, i que quan pugui ser això possible es

pugui posar en marxa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Para fijar postura tiene la palabra por el

Grupo Parlamentario Popular el Sr. Vicent Serra, por un tiempo

máximo de diez minutos.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo abans de començar la meva

exposició referent a aquesta proposició no de llei voldria

demanar que si en una altra ocasió es retira una proposta, una

PNL, s’avisi els portaveus, almenys els portaveus, (...) tots els

membres de la comissió però almenys els portaveus, perquè

nosaltres quan venguem aquí sapiguem exactament quin és

l’ordre del dia.

Bé, quant a aquesta proposició no de llei he de dir que

l’escola de malalts el que busca és posar en contacte pacients,

familiars, professionals i cuidadors per compartir experiències

i coneixements amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de vida

de les persones que pateixen algun tipus de malaltia. Ajuda als

malalts, ajuda a com aprendre a dur la malaltia, però també que

la societat els comprengui, a ells i també la malaltia. Se solen

dividir en diferents aules on hi ha suport i materials, com

vídeos, guies, llibres..., per exemple una aula de malaltia renal

crònica, de palAliatius, de cuidadors, de diabetis, d’insuficiència

cardíaca, d’EPOC, d’asma infantil, fibromiàlgia, etc. Pot

abastar també establir relacions entre un hospital o un centre de

salut amb la població que assisteix, tant amb actuacions dins

com fora d’aquest hospital o centre de salut.

Per tant votarem a favor d’aquesta iniciativa, encara que

pensam que el punt número 2 realment engloba el punt número

1, perquè és difícil posar en marxa una escola de malalts sense

que hi hagi un projecte previ. Sigui com sigui votarem a favor

dels dos punts. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Podem Illes

Balears tiene la palabra la Sra. Montserrat Seijas, por un

tiempo máximo de diez minutos.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Voy a pedir, como tengo tomada la voz, que me sustituya

mi compañera, si es tan amable, para (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Si es tan amable su compañera...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pues tiene la palabra la Sra. Marta Maicas, cuando pueda...

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Molt bona tarda. Gràcies, Sra. Presidenta. Entenem una

escola de malalts amb l’objectiu de complementar les accions

que ja desenvolupen els centres de salut proporcionant

informació, educació en autocures i suport emocional per a

l’afrontament de la malaltia amb l’objectiu de millorar la salut

i el benestar dels malalts crònics i dels seus familiars. 
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El nou escenari de salut en la població està caracteritzat per

un alt nivell d’envelliment i una preponderància de les malalties

cròniques i degeneratives com a causes de malaltia i mort. Es

tracta de dolences de progressió lenta i de llarga durada que

requereixen, a més, un tractament global, amb medicació i

canvis en l’estil de vida importants. Tot això genera una

repercussió important no només en el malalt, sinó també en el

seu entorn familiar. Segur que tots tenim al nostre entorn

persones que s’han especialitzat en alguna patologia o dolença

arran d’una experiència familiar, en què s’han hagut de formar

per poder atendre millor els seus familiars, fins i tot un mateix.

Aquest procés sol ser tediós i molt laboriós. Desorientats per la

gran quantitat d’informació que generen les xarxes i la

desesperació que comporta escollir la informació més

adequada, l’escola de malalts representa un gran avanç dins un

estat de benestar. Aquesta escola suposarà un abans i un

després de moltes famílies de pacients necessitats d’una atenció

especialitzada. 

A més a més volem afegir que, entre altre objectius,

nosaltres pensem que com que més o menys el que diu la PNL

sí que s’està fent als centre de salut, afegiríem que entre els

principis objectius que hauria de tenir aquesta escola serien el

autocuidado, que conlleva proveer de información y del

estímulo necesario para ayudar a los pacientes a conseguir un

mayor control a través de la mejor comprensión de sus

patologías, la toma de decisiones adecuada y la búsqueda de

ayuda por parte de los profesionales; un empoderamiento del

paciente que implica proveerle de las oportunidades y el

entorno para desarrollar sus aptitudes; confianza y

conocimiento para pasar de ser un receptor pasivo de atención

sanitaria a un agente activo en su propio cuidado;

corresponsabilidad en la enfermedad para que movilicen sus

recursos personales, que sean capaces de aumentar las

acciones encaminadas a los cambios de estilo de vida, a la

búsqueda de información válida y a la corresponsabilidad

junto con los agentes del sistema de salud. También una

formación entre pares e iguales; los enfermos crónicos están

capacitados para interactuar con sus iguales utilizando la

escucha activa y la comunicación no crítica, de tal forma que

los ayuda a desarrollar habilidades de autocuidado

proporcionando apoyo social y emocional, cambio de estilo de

vida y facilita, además, la comprensión y el cumplimiento de

la medicación.

Las redes de apoyo en la comunidad es otro de los

objetivos que tendría que tener esta escuela de malalts. Este es

un elemento importante que asegura la perdurabilidad de las

acciones formativas; los pacientes y sus cuidadores son

capaces de seguir en contacto para prestarse ayuda mutua y

reforzarse de forma positiva tras la finalización de los talleres

formativos. Y por último otro objetivo sería la participación

comunitaria, la escuela de malalts ha de ser facilitadora y

posibilitadora para que los individuos de forma colectiva

actúen con el fin de conseguir una mayor influencia y control

sobre los determinantes de la salud y la calidad de vida de su

comunidad, para que por encima de elevar la alfabetización

sanitaria de la comunidad se promuevan entornos saludables

y políticas de promoción de salud comunitaria.

Bueno, es más o menos lo que conlleva..., o el proyecto que

está englobado dentro de las estrategias de crónicos que se

están organizando. Entonces, bueno, solicito que se incluyan

todas estas medidas. Y por todo ello por supuesto que daremos

apoyo a esta propuesta.

Muchas gracias.

LA SRA PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario MÉS per

Mallorca tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Bel Busquets,

por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres estam un poc en la línia

que han manifestat els diputats del PP i de Podem; per una

banda veim que la iniciativa 2 és vera que forma part un poc de

la 1, ha estat com a..., el punt 2, perdó, forma part de l’1; i

també que necessitam un poc ampliar aquests termes. Ara

explicarem que estam d’acord amb el fons de la proposició no

de llei, però creim que necessita alguna matisació que ara

explicarem.

Tant a la introducció de la iniciativa com a l’articulat de la

proposició on de llei sembla que s’hauria d’haver desenvolupat

més el contingut, ja que només presenta una simple definició de

nom, sense cap objectiu ni planificació, composició, inserció,

amb quin personal i quins mitjans econòmics, o a quin nivell

organitzatiu dins la Conselleria de Salut es plantejaria. A més

el nom no sembla d’allò més idoni, ja que sembla que volem

que s’aprengui a estar malalt, i proposaríem un nom en sentit

positiu com escola de salut. De fet la nostra aposta no és crear

una escola, sinó desenvolupar en el si de l’atenció primària i

també dins l’atenció especialitzada un programa eficient de

prevenció i promoció de la salut que inclogués dins les seves

competències un assessorament davant la malaltia. La

promoció de la salut s’ha d’impulsar des de l’atenció primària

i l’atenció especialitzada a través del quefer diari dels equips

que integren els centres de salut, i aquest programa, que ha de

constar d’objectius i prioritats, s’ha de consensuar tant amb els

professionals com amb la comunitat, de manera participativa,

descentralitzada i orientada sobretot cap a la prevenció.

Veuríem que no seria no només una escola unidireccional, on

els professionals de la salut ensenyarien com afrontar la

malaltia, sinó que hi hauria aquest aprenentatge colAlectiu.

No qüestionam la necessitat que té tota persona de tenir

informació de les patologies que pugui patir, hem de treballar

des del marc de la promoció de la salut donant eines a les

persones, sanes o malaltes, perquè siguin més responsables de

la seva salut, anirien un poc més enllà dels malalts crònics. El

sistema sanitari serà més sostenible quan donin l’oportunitat als

pacients per copsar que la salut també és cosa de cadascú de

nosaltres. Dit d’una altra manera, que sàpiguen que la salut

també depèn de cadascun de nosaltres i que cal adoptar hàbits

de vida saludables. Sabem que ara, per exemple, la Conselleria

de Salut promociona aquestes rutes de camins saludables, per

tal de fer exercici físic, per exemple caminar si tenim diabetis,

no menjar gaire sal o greixos si tenim hipertensió o colesterol,

o no beure cafè si patim insomni. I no només ens curarem amb

els fàrmacs o amb les pastilles que ens pugui donar el metge. 
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Així i tot en el sentit que hem de dit de fons de la proposta,

hi estaríem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS tiene la palabra la

Hble. Diputada Sra. Maria Antònia Sureda, por un tiempo

máximo de...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. En El Pi

consideram que l’elaboració d’un projecte i posterior posada en

marxa d’una escola de malalts, tal com tenen altres comunitats,

com Andalusia, Catalunya i País Basc, és una bona iniciativa.

Creim en un projecte, sempre i quan tengui com a objectiu final

potenciar l’autocura, la corresponsabilitat i l’autonomia de les

persones que tenen una malaltia crònica. A més, ha de ser una

iniciativa multidisciplinària, basada en la colAlaboració entre

pacients i professionals sanitaris i en el treball en equip. El que

ha de prendre el protagonisme és el pacient expert, que

transmet coneixements i comparteix experiències amb altres

persones que pateixen el mateix problema de salut. S’entén

com a pacient expert una persona afectada per una malaltia

crònica, que és capaç de responsabilitzar-se de la pròpia

malaltia i cuidar-se, identificant-ne els símptomes, responent

davant d’aquests i adquirint eines per gestionar l’impacte físic,

emocional i social que li pot provocar.

La finalitat del programa, en aquest cas parlaré per si es fa

similar de malalt expert de Catalunya, és promoure canvis

d’hàbits que millorin la qualitat de vida dels pacients

mitjançant l’intercanvi i la transferència de coneixements i

experiències entre els pacients experts i la resta de pacients. Hi

ha diferents objectius del programa, com poden ser aconseguir

la implicació dels mateixos pacients, conèixer el grau de

satisfacció dels pacients, millorar la qualitat de vida percebuda

dels pacients, millorar el coneixement dels pacients sobre la

malaltia, millorar el grau d’autocura per adquirir un maneig

correcte de la malaltia, millorar el compliment terapèutic. 

Des d’El Pi entenem que aquest projecte seria un instrument

útil per millorar l’autocura i la qualitat de vida dels pacients, a

més de reduir el consum de recursos en forma de visites a

atenció primària, a urgències i ingressos hospitalaris per

descompensació de la malaltia.

També valoram la importància que suposaria la gran

implicació de tots els involucrats, pacient expert, pacients que

assisteixen a les sessions i professionals sanitaris que actuen

d’observadors. I d’una altra, la complicitat que es generaria

entre el pacient expert i la resta de pacients del grup. Aquesta

complicitat seria en gran part motivada per la utilització d’un

llenguatge comú i per haver viscut situacions similars, la qual

cosa permet compartir experiències i vivències sobre la mateixa

malaltia, d’una manera particularment intensa, empàtica i

fructífera.

En definitiva, donarem suport a aquesta iniciativa. Però ens

agradaria saber si aquest projecte es té contemplat en el

pressupost de 2016 i si s’ha realitzat un estudi econòmic del

que suposarà posar en marxa un projecte d’aquest tipus.

Agrairíem, en tenir clar els objectius, funcionament,

metodologia i avaluació del projecte, ens ho féssiu arribar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario MÉS per

Menorca tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Patricia Font,

por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, presidenta. Abans de començar la meva exposició,

vull remarcar uns punts de canvi que ha experimentat el camp

de la salut. La sanitat viu un canvi social sense precedents en la

història de la humanitat, que influeix directament en la relació

metge-pacient. La major educació dels ciutadans condiciona

l’aparició d’un nou model de pacient més actiu en la cura de la

seva salut, el rol de pacient actiu pot veure’s reemplaçat per un

familiar directe del malalt. Els professionals de la medicina han

d’avaluar els valors i preferències dels pacients i adoptar el

model més apropiat de relació amb aquests. El pacient actiu és

més responsable de la cura de la seva pròpia salut i de controlar

l’evolució d’aquesta. 

Una major participació dels pacients en els processos de

presa de decisions clíniques i en la determinació de les

polítiques sanitàries hauria de millorar la qualitat global de

l’atenció sanitària rebuda. Els pacients es troben en millors

condicions de colAlaborar amb els professionals de la salut si

estan adequadament informats, han rebut educació sobre la

malaltia que presenten, o sobre la seva salut directament, i si

poden expressar les seves necessitats. Tot aquest canvi es

produeix amb l’arribada d’internet i el creixement en els últims

anys de les xarxes socials, les quals han canviat molts aspectes

de la nostra forma de vida i també han influït en la forma amb

la qual ens fem càrrec de la nostra salut.

Podem parlar del pacient 2.0, el rol d’aquest pacient ja no

és el mateix que abans, ha passat de tenir un paper passiu, en el

qual estava subordinat als professionals sanitaris que cuidaven

la salut, a adoptar una actitud activa, participativa i

responsable, a través de la informació i coneixement dels

problemes que l’afecten. 

Avui dia la majoria de les persones a les quals

diagnostiquen una malaltia cerquen a internet i a les xarxes

socials informació sobre la mateixa, en què consisteix, quins

tractaments són més efectius, les seves seqüeles, símptomes.

Volen saber què parlen altres persones que tenen problemes

semblants, volen interactuar amb la gent, preguntant els seus

dubtes o fins i tot donant els seus propis consells a altres

persones en la seva mateixa situació. 

I és que la informació és poder i aquí el progressiu

apoderament de les persones, que significa que aquestes

adquireixen un major control sobre les causes que influeixen en

la seva salut o malaltia i sobre les decisions i accions que

afecten la seva salut. Un pacient informat, conscienciat i en

bona situació emocional, és un pacient apoderat que gestiona
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millor la seva malaltia. Podem trobar exemples de pacients que

parlen a Twitter o als seus blogs, així com també existeixen

comunitats virtuals per a pacients.

En aquestes comunitats o xarxes socials els pacients que

conviuen amb la seva malaltia i coneixen molt sobre ella,

poden aportar informació útil i rellevant sobre les cures

necessàries i les dificultats que comporta la malaltia a altres

persones que es troben en similars condicions. D’aquesta forma

els mateixos pacients proveeixen suport i consells aportant la

seva experiència. A més, l’evidència científica demostra que la

participació en xarxes socials té conseqüències molt positives

per als pacients i porta fins i tot a una millora dels resultats de

salut percebuts per la seva banda, la qual cosa redunda en la

seva millor qualitat de vida.

Amb tot el dit, voldríem proposar dues esmenes in voce: al

punt 1, proposam només una modificació, i vaig una mica

també en la línia positiva que proposaven des de MÉS per

Mallorca, que és: “El Parlament de les Illes Balears insta la

Conselleria de Salut a elaborar un programa específic d’escola

de salut en el si de l’Atenció Primària”. El punt 1 que proposa

el PSIB és: “El Parlament de les Illes Balears insta la

Conselleria de Salut a elaborar un projecte d’escola de

malalts”, és canviar el nom bàsicament.

I al punt 2 proposàvem modificar i afegir: “El Parlament de

les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a posar en marxa

un programa específic de l’escola de salut en el si de l’atenció

primària, consensuada tant amb els professionals com amb la

comunitat de manera participativa, descentralitzada i orientada

sobretot cap a la prevenció”.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Y para finalizar tiene la palabra por el

Grupo Parlamentario Mixto la Hble. Diputada Sra. Sílvia Tur,

por un tiempo máximo de diez minutos.

LA SRA TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, sobre les bondats, beneficis i bons

desitjos que pugui tenir aquesta escola de salut, o de malalts, no

hi ha res a dir perquè crec que totes les intervencions anteriors

han descrit perfectament les bondats que pot tenir, jo no entraré

a aprofundir-hi més. Per tant, hi estic d’acord.

Una altra qüestió és si hagués estat desitjable, i crec que és

així, tenir més informació de com es concretarà aquesta

actuació. Sé que això és feina que s’haurà de definir en el

moment en què es redacti aquest projecte, però, en tot cas, és

cert que aprovarem probablement una iniciativa sobre la qual

no acabam de veure com es materialitzarà i això d’alguna

manera és un poc frustrant, perquè ens agradaria tenir major

detall d’informació. En tot cas és una iniciativa positiva que

dóna bons resultats a altres comunitats i esper que tan aviat

com sigui possible puguem conèixer en què es materialitzarà.

I per part meva, també he de dir que sí donaria suport a

l’esmena 2 segur, si és que el diputat (...) està d’acord en

acceptar-la. I la primera és que no he tengut oportunitat de

sentir-la bé, per tant, si la diputada de MÉS per Menorca la pot

tornar llegir, li ho agrairia molt.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Puede volver a leerla.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

El punt 1 seria modificar només: “El Parlament de les Illes

Balears insta la Conselleria de Salut a elaborar un programa

específic d’escola de salut en el si de l’Atenció Primària”. És

a dir, en lloc d’”elaborar un projecte d’escola de malalts”,

“programa específic d’escola de salut” en el si d’atenció

primària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Por contradiccions tendría la palabra el Grupo Socialista.

De todas formas la enmienda tendría que aceptarla el Grupo

Socialista y no poner objección n¡nguno de los grupos. En

cualquier caso tiene la palabra el Sr. Thomàs, por un tiempo

máximo de diez minutos, de cinco minutos.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, primer agrair el suport genèric que fan tots els grups

parlamentaris a aquesta iniciativa. A vegades és difícil per

escrit i parlant, concretar determinades idees. El concepte bàsic

d’aquestes iniciatives no és de prevenció estricta, de prevenció

n’hi ha a primària, a secundària, a terciària i a quaternària, el

concepte que maneja la població és més de primària o

secundària. Aquests projectes són instruments que es focalitzen

en el conjunt de l’Estat a diverses comunitats autònomes amb

projectes diferents i que incideixen bàsicament en establir una

estratègia dirigida a malalts i especialment a malalts crònics, a

malalties cròniques que te duraran o que viuràs amb elles 20,

30 o 40 anys. Només donaré una dada, el 80% de receptes són

receptes consumides per pensionistes, per tenir una idea o una

imatge.

Per tant, aquestes escoles de pacients que a Andalusia

s’anomena escola de pacients i té un tipus de projecte que no té

res a veure amb el tipus de projecte de pacient expert de

Catalunya, o el projecte que s’ha instaurat en el País Basc.

L’objectiu ve a ser el mateix, però l’instrument no és

exactament el mateix. Ho dic perquè bàsicament la promoció

de la salut és diferent, això ja no entra tant dins la promoció de

la salut, sinó de millorar les cures i especialment el que es

pretén és que les persones cròniques i els seus cuidadors

sàpiguen que la seva malaltia, siguin capaços d’entendre-la, i

per tant, quan un té informació i és capaç d’assimilar-la, actua,

té capacitat d’actuar. I a través d’aquestes actuacions és quan

diem autocura, autoresponsabilitat, etcètera.

I evidentment tenir la colAlaboració d’una persona igual que

tu, que ja ha passat per aquesta experiència és d’un valor

extraordinari. Ningú que es troba en aquesta sala i, si

m’equivoc, disculpes, si demà mateix li diguessin has debutat
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amb una diabetis i t’has de posar insulina, això és un xoc

traumàtic i emocional molt important. Idò tenir un instrument

que pugui servir perquè un igual t’expliqui què és, el que ha

passat ell, això té un gran valor.

Per tant, això són instruments que no tenen res a veure amb

Atenció Primària, poden tenir relació amb Atenció Primària,

dins una estratègia comuna, però l’instrument no té per què

estar focalitzat a Atenció Primària. Hi ha estructures com

l’escola de malalts d’Andalusia en què han creat una altra

estructura de suport. La d’Euskadi és d’un altre tipus i la de

Catalunya és diferent. 

Per tant, em sap greu, però per qüestió conceptual l’esmena

in voce que no existeix en el Parlament, però bé, d’una escola

de salut en Atenció Primària, és que el concepte genèric és més

ample. Esper que se m’hagi entès; vull dir, jo no vull que es

creï una escola, una estructura, és assumir aquesta filosofia i

que especialment estan redactats en aquest tema. Vull dir que

la conselleria, que és a qui correspon, que elabori un projecte

d’escola de malalts i evidentment que es posi en marxa, perquè

de vegades s’han escrit programes, o protocols, estratègies i

després no s’han dut endavant.

Per tant, el que nosaltres pretenem és que el Parlament enviï

aquest missatge, aquesta directriu a la conselleria, que se sumi

a aquesta estratègia, sota un paraigües que es denomina escola

de pacients, que elabori el seu projecte, que no té per què estar

estrictament només a un àmbit d’Atenció Primària; que no és

exactament una escola de salut, sinó que és més un instrument

dirigit a malalts i malalts crònics. Evidentment també hi

participen els cuidadors. I una cosa que jo he dit abans, això

suposa un canvi molt important en el rol dels professionals

també, perquè davant tenen una persona que té uns

coneixements, que té unes habilitats i unes actituds que fa que

tota la decisió sobre la seva malaltia hagi de ser molt més

compartida.

Esper que la diputada Sra. Font de Menorca m’hagi entès,

perquè jo no puc acceptar aquesta esmena, però crec que en el

fons tampoc és d’allò més important, l’important és que la

proposició no de llei, es faci una estratègia dins l’estratègia de

crònics, que pugui contemplar el que filosòficament s’entén per

una escola de pacients, amb un nom o amb un altre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias. Podemos entender que se aprueba por

unanimidad?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Està redactada amb el concepte d’escola de malalts com a

terme genèric.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podemos dar aprobada... ¿No?

¿La podemos dar aprobada por unanimidad, o pasamos al

recuento de votaciones?

La aprobamos por unanimidad con los términos...

¿Sí? Perfecto, pues queda aprobada por unanimidad, con 12

votos en este caso.

Y no habiendo más asuntos a tratar queda...



116 SALUT / Núm. 10 / 11 de novembre de 2015 

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Adm inistració

PARLAM ENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALM A Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	1-1
	1-2

	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

