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EL SR. PRESIDENT:

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

lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CANO I JUAN:

Sí, Sílvia Cano substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 8558/15, presentada pel

Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES,

relativa a la prescripció infermera, i RGE núm. 9690/15,

presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla

integral del VIH-Sida a les Illes Balears.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8558/15, presentada

pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES

BALEARS, relativa a prescripció infermera.

Passam doncs al primer debat de la Proposició no de llei

RGE 8558/15, rectificada mitjançant l’escrit RGE núm.

8626/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES

ILLES, relativa a prescripció infermera.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.

Diputada, Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Per explicar

aquesta proposició no de llei farem una mica d’història. L’any

2013 el Ministeri de Sanitat va signar un acord amb el Sindicat

d’infermeria i el Consell General d’Infermeria que recollia la

necessitat i la redacció d’un reial decret; en el reial decret es

regulava el fet que els infermers poguessin fer una prescripció

colAlaboradora, que són fàrmacs de pacients crònics, diabètics,

hipertensos, tot mitjançant uns protocols consensuats amb

colAlegis mèdics i infermers, que es podien posar en pràctica

sense haver de passar pel metge. Aquest reial decret no

s’activava fins l’any 2015. 

El mes de març es reuneix el Consell Interterritorial del

Sistema Nacional de Salut i amb el vot favorable de tots els

consellers de Sanitat de les comunitats autònomes el text queda

aprovat per unanimitat; d’aquí passa, el mes de juliol, al

Consell d’Estat que fa una sèrie d’alAlegacions que no afecten

el fons i n’emet un informe favorable.

El passat 21 d’octubre a la Comissió General de Secretaris

d’Estat i Subsecretaris dóna també per aprovat el text en

qüestió.

El 22 d’octubre la Secretaria General Tècnica del Ministeri

de Sanitat filtra un document a premsa, un informe que deia

que modifiquen part del text, que desvirtua el que s’havia

tramitat fins al moment, es tracta del preàmbul i de l’article 3,

i així, un text que tenia tot el suport del colAlectiu canvia d’un

dia per l’altre.

L’endemà, el 23 d’octubre el Consell de Ministres aprova

l’informe canviat i el passat mes de desembre es publicà al

BOE i entrà en vigor.

I aquest canvi, què suposa? Suposa l’acreditació obligatòria

per part del ministeri perquè les infermeres puguin prescriure,

és a dir, per fer allò que han fet tota la vida. Suposa que en el

dia a dia un infermer no podrà utilitzar, ni indicar, ni autoritzar

que es dispensi cap medicament subjecte a prescripció mèdica,

sense abans tenir una prescripció del metge, amb un diagnòstic

previ i l’assignació d’un protocol. Suposa anar cap enrere com

els crancs i abans de posar la vacuna de la grip haver de passar

prèviament per la consulta del metge. Suposa que si un

infermer ha seguit fent la seva feina amb normalitat des que es

publicà al desembre el reial decret al BOE se’l pot acusar

d’intrusisme laboral, un delicte tipificat pel Codi Penal.

Quan un pacient l’hagi de curar l’infermer, no ho pot fer

com fins ara, haurà de passar pel metge. I amb això endarrerim

encara més el sistema, el que ens faltava.

Ara posem el cas d’un pacient diabètic: haurà de visitar el

metge, que comprovarà la història clínica del pacient i donarà

el vistiplau al protocol per remetre’l a l’infermera a posteriori;

és a dir, duplicam o triplicam consultes que fins ara eren

senzilles, amb la pèrdua de temps que suposa per als usuaris i

el mal ambient professional generat.

Es buida de contingut la tasca de l’infermer i la seva

autonomia en l’àmbit de les seves competències, cosa que

afecta directament el desenvolupament normal de l’assistència

sanitària de la comunitat.

Fins ara es trobaven en una situació de buit legal. Ara el

maneig de medicaments amb prescripció mèdica suposa

intrusisme laboral. I saben què? Que fins i tot els metges

d’Atenció Primària hi estan a favor de regular la prescripció

infermera. 

Per tot això, ens reunírem amb el colAlectiu afectat i

presentàrem aquesta proposició no de llei en el seu moment, en

què encara no s’havia aprovat en el Butlletí Oficial de l’Estat,

i la redacció a dia d’avui no és correcta.

Per això després d’escoltar les esmenes que es fan, ja els

diré la intenció d’acceptar-les i de quina manera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. S’ha presentat per part del

Grup Parlamentari Socialista l’esmena RGE núm. 1648/16 i per

a la defensa d’aquesta esmena té la paraula l’Hble. Diputada

María José Camps, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Tal i com ha explicat la Sra.

Sureda la proposició no de llei que defensa té com a finalitat

fonamental la derogació d’aquest Reial Decret 954/2015, de 23

d’octubre, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508558
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508626
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201508626
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601648
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dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà per

part dels infermers, publicat, com bé ha dit, en el Butlletí

Oficial de l’Estat, de 23 desembre de 2015, és a dir, publicat

quan el Govern ja estava en funcions i just tres dies després de

les eleccions generals.

El Grup Parlamentari Socialista està d’acord amb aquesta

derogació, ja que sempre ha defensat la capacitat dels infermers

i de les infermeres en relació amb la prescripció de fàrmacs

dins les seves competències, per estar altament qualificats i

compromesos amb la qualitat assistencial, amb els pacients,

amb la necessària colAlaboració i treball en equip, amb els altres

professionals, en definitiva, amb els metges. I en aquest sentit

el nostre grup, juntament amb Podemos, MÉS per Mallorca,

Més per Menorca i Gent per Formentera vàrem presentar, amb

RGE núm. 1594/2016, una proposició no de llei que es veurà

properament al plenari en el mateix sentit, en relació amb la

prescripció infermera i amb el Reial Decret 954/2015.

La cooperació multidisciplinària és un dels principis bàsics

de la Llei 44/2003, d’ordenació de les professions sanitàries,

parlam dels professionals d’infermeria que tenen una

llicenciatura de grau i que, per tant, tenen més coneixements,

més habilitats i millors aptituds, un colAlectiu que cada dia té

millor formació i un marc competencial més ampli. Infermeria

avui assumeix unes competències i responsabilitats assistencials

que fa onze anys no feia. Els estudiants de grau d’infermeria

cursen l’assignatura de Farmacologia de 6 crèdits, que té una

equivalència d’unes 180 hores de formació, que són les

mateixes que s’exigeixen al curs addicional que estarien

obligats a realitzar per obtenir l’acreditació segons el

mencionat reial decret. Per tant, es vol buidar i limitar els

infermers de les seves competències professionals i és possible

que vulneri l’autonomia universitària. 

Plantejam també, possiblement, una diferenciació

injustificada entre podòlegs infermers. I en relació amb

l’exigència de protocols o guies de pràctica clínica i

assistencial, hem de recordar que aquests han de ser utilitzats

de forma orientativa i no té sentit convertir-los en requisit

essencial, com sembla ser que fa aquest decret.

Es fa necessari, però, contextualitzar l’esmentat decret per

tal d’entendre on som. Partim, així, de la Llei 29/2006, de 26

de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i

productes sanitaris, la qual atribuïa inicialment la competència

sobre prescripció de medicaments únicament als metges,

odontòlegs i podòlegs en l’àmbit respectiu de les seves

competències. Feia, però, referència ja l’esmentada llei, en la

part expositiva, a l’aplicació del principi d’atenció sanitària

integral, a la realitat de l’existència d’espais de competència

compartida per diferents professionals sanitaris, juntament amb

la necessitat d’establir organitzacions multidisciplinars en què

primi el treball en equip fonamentat en criteris de coneixement

i competència professional. I aquesta declaració va ser el motiu,

la base de la nova redacció de l’apartat 1 de l’article 77 de la

Llei 29/2006, modificada per la Llei 28/2009, de 30 de

desembre, en la qual, el segon paràgraf, atorga als infermers la

facultat per, de forma autònoma, indicar, emprar i autoritzar la

dispensació de tots aquells medicaments no subjectes a

prescripció mèdica, i afegeix que el Govern regularà la

indicació, ús i autorització de dispensació de determinats

medicaments subjectes a prescripció mèdica pels infermers en

el marc dels principis d’atenció integral de la salut i per la

continuïtat assistencial mitjançant l’aplicació de protocols i

guies de pràctica clínica i assistencial. 

Hem de fer necessària referència també a la Llei 10/2013,

de 24 de juliol, per la qual s’incorporen a l’ordenament jurídic

espanyol les Directives europees 2010/84, sobre

farmacovigilància, i 2011/62, sobre la prevenció d’entrada de

medicaments falsificats, en virtut del qual l’article 77.1

encomana al Govern de l’Estat la regulació de l’actuació

professional dels infermers. 

Avançant un poc més, el Reial decret legislatiu 1/2015, de

24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de

garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris,

preveu al seu article 79.1 que els metges, odontòlegs i podòlegs

són els únics professionals amb facultat per receptar

medicaments subjectes a prescripció mèdica. Però sense

perjudici d’això, els infermers, i de forma autònoma, podran

indicar, emprar i autoritzar la dispensació de tots aquells

medicaments no subjectes a prescripció mèdica i productes

sanitaris relacionats amb el seu exercici professional mitjançant

la corresponent ordre de dispensació, havent de regular el

Govern la indicació, l’ús i l’autorització de la dispensació de

determinats medicaments subjectes a prescripció mèdica pels

infermers en el marc dels principis de l’atenció integral de la

salut i per la continuïtat assistencial, mitjançant l’aplicació

d’aquests protocols i guies de pràctica clínica i assistencial

d’elaboració conjunta acordats amb les organitzacions

colAlegiades de metges i infermers i validats per la Direcció

General de Salut Pública. 

Igualment el Govern regularà la indicació, l’ús i

l’autorització de dispensació de determinats medicaments

subjectes a prescripció mèdica pels infermers a l’àmbit de les

atencions, tant generals com especialitzats, i fixarà, amb la

participació d’aquestes organitzacions colAlegiades, els criteris

generals, requisits específics i procediments per a l’acreditació

d’aquests professionals.

Arran d’aquesta prevenció legal, la Comissió Permanent de

Farmàcia i el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de

Salut, s’acordà desenvolupar aquest mandat legal mitjançant el

corresponent reglament. I és aquí quan neix el Reial decret

954/2015 que, sorprenentment, i en contra del que s’havia

pactat, estableix tres requisits per a la dispensació de

medicaments per part dels infermers en relació amb aquells que

requereixen prescripció mèdica, que són precisament

l’existència prèvia d’un diagnòstic, de prescripció del metge i

la subjecció de determinats protocols i guies, furtant així les

competències atribuïdes per la llei als infermers.

Què s’ha fet aquí, a la comunitat autònoma de les Illes

Balears? No hem d’oblidar el Decret 52/2011, de 20 de maig,

vigent a excepció dels seus articles 3 i 4, pel qual es regula

l’actuació del personal d’infermeria a l’àmbit de prestació

farmacèutica del sistema sanitari públic, articles que varen ser

declarats nuls per sentència del Tribunal Suprem, de 26 de juny

de 2015, per no preveure l’acreditació per part del ministeri

amb efectes a tot l’Estat, que és precisament el que discutim,

però és clar que és una norma que està vigent avui en dia. 
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Avui hem sabut, així surt a premsa també, que el Govern

balear ja ha interposat recurs contra el Reial decret 954/2015

per a la seva derogació, solAlicitant també la suspensió cautelar

del seu article 3.2.

Situat, doncs, el debat, veim clarament com aquest decret

atempta la qualitat de l’atenció als pacients, provoca inevitables

conflictes entre els professionals i suposa una greu minva i

restricció dels drets i les competències que els infermers

ostenten per atribució legal de l’article 79.1 de la Llei del

medicament. 

El Partit Socialista en el seu programa electoral diu que ens

comprometem a tirar endavant un procés fonamentat en el

consens professional i institucional per reparar els errors del

Govern Rajoy com una nova regulació de la prescripció

infermera, de conformitat amb els pronunciaments de tots els

grups polítics a les Corts Generals. 

Per què ho diu açò? Doncs, perquè els drets dels

professionals d’infermeria han estat modificats unilateralment

pel Ministeri de Sanitat en contra del que estava consensuat

amb el colAlectiu infermer i tots els consellers de Sanitat, un

acte de covardia a final de legislatura deixant en evidència la

pobre consideració professional que els infermers mereixen per

al Partit Popular i profund desconeixement sobre el

funcionament diari dels hospitals i centres de salut. L’entrada

en vigor del reial decret suposa per a tots els infermers una greu

inseguretat jurídica i repercutirà negativament en el seu actual

sistema de treball. 

En aquesta comunitat els socialistes el 2011 varen deixar un

marc legal, el Decret 52/2011, i en canvi el llegat del Partit

Popular i del Sr. Rajoy és ben diferent, amb un desprestigi i

desconeixement del paper que juguen els infermers i infermeres

dins el nostre sistema sanitari.

Per tot açò, quant a la proposició i l’esmena que defensa

aquest grup parlamentari, al punt 1 de la proposició no de llei

es fa una esmena, pel que diu la Sra. Sureda, perquè es va

presentar la proposició no de llei quan encara no s’havia

publicat al butlletí oficial el reial decret. Per tant, la nostra

esmena seria en el sentit que “El Parlament de les Illes Balears

insta el Govern de l’Estat a la suspensió i derogació -perquè ja

està vigent- del Reial decret 954/2015.”

En aquest sentit, hi ha una esmena del Grup MÉS, la

1708/2016, que podria quedar integrada a l’esmena que

presenta el Grup Parlamentari Socialista.

Al punt 2, li voldria proposar una transacció atès que, de la

redacció del text, “insta el Govern balear a prendre les mesures

oportunes per impedir que els infermers puguin veure regulada

la prescripció”, sembla que es fa en negatiu, i perquè no hi hagi

dubtes del sentit d’aquesta proposició, li podria proposar

“instar el Govern balear a prendre les mesures oportunes per tal

que els infermers puguin veure regulada la prescripció de

fàrmacs dins les seves competències, entre altres la impugnació

davant dels tribunals de justícia del reial decret esmentat”,

impugnació que ja s’ha duit a terme.

Quant a l’esmena de MÉS, 1709/2016, ja existeix aquest

marc legal que demana l’esmena, per tant, entenem que tal

vegada es podria retirar aquesta esmena per no duplicar, per no

demanar una cosa que ja està feta.

I quant a l’esmena de Podem, 1778/2016, entenem..., bé, es

demana a la seva esmena “instar el Govern de l’Estat al temps

que retiri el reial decret”, entenem que ja no es pot retirar

perquè s’hauria de derogar, ja és vigent, seria corregir aquest

aspecte, que ja ho demanam nosaltres a la nostra esmena. I

després també es demana “instar a obrir una Mesa de la

infermeria, amb representació àmplia amb la intenció que

s’arribi a consensos.” En aquest sentit, aquesta mesa ja existeix,

existeix la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada ara

mateix només per dues entitats, pel Consejo General de

Enfermeria i el SACTSE, i entenem que sí que s’hauria d’obrir,

hauria de ser més plural i podria incloure societats científiques,

universitats, agents socials i altres sindicats. Per tant, aquí

també, si el grup proposant acceptés aquesta esmena,

entendríem que la podríem transaccionar per tal de fer-la més

efectiva.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. S’han presentat conjuntament

pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca les esmenes RGE núm. 1708 i 1709/16. Per a la

defensa d’aquestes esmenes té, en primer lloc, la paraula pel

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, la Sra. Bel Busquets, per

un temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, president. Bé, el nostre grup donarà suport

a aquesta proposició no de llei sobre prescripció infermera tot

i que hem fet aquestes dues esmenes. La primera, ja ho ha dit

el grup proposant, la diputada Maria Antònia Sureda, que la

primera esmena era per actualitzar el punt 1, perquè quan es va

redactar teníem una situació i ara que ho tractam en tenim una

altra. I és vera que n’hem parlat amb la diputada socialista, i hi

havia aquí una retòrica un poc..., que, si m’ho permeteu,

autoesmenaria, que seria que “instaria el Govern de l’Estat a

derogar immediatament el Reial decret 954, i després exposant

tot el nom de la llei de 23 d’octubre, per la qual es regula la

indicació, ús i utilització de dispensació de medicaments i

productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers, publicat

al BOE 306, de 23 de desembre de 2015.”

I havíem afegit aquest punt 3, afegir un punt 3, que era

“instar el Govern de les Illes Balears a crear un marc legal

propi” que ara, escoltant la intervenció de la diputada Camps,

per ventura sí que accediríem a retirar.

Ara bé, el que volem defensar és que s’ha de tirar endavant

aquesta derogació, perquè el que implica és posar en dubte la

professionalitat del personal d’infermeria que a Balears són

6.000 persones. I també perquè els pacients i usuaris de la

sanitat pública es mereixen una atenció eficient i àgil, cosa que

l’esmentat reial decret dificulta. Els professionals de

l’infermeria de Balears no poden ara ni usar, ni indicar

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601708
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601709
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determinats fàrmacs de manera quotidiana, amb l’obligació de

derivar als pacients a la visita del metge.

Aquest Reial Decret 954/2015, a més d’atacar la professió

d’infermera, té unes conseqüències ben greus per al sistema

sanitari, perquè, per una banda, entorpeix enormement les

actuacions assistencials; per altra banda, augmenta la

burocràcia, a dia d’avui no hi ha cap infermer o infermera a les

Illes Balears que pugui fer una prescripció de cap fàrmac

subjecte a prescripció mèdica, perquè el sistema informàtic RL

no els permet l’accés i, a més a més, multiplica els tràmits i

consultes necessàries per a actuacions sanitàries senzilles.

Posem per exemple, l’administració de vacunes, l’atenció del

part autònomament per part de les comares, la utilització de

cremes per curar simples ferides, cremades o úlceres per

pressió i la regulació de la medicació als pacients crònics a les

consultes, com la diabetis, la tensió alta, etcètera, tasques que

habitualment feien els professionals de l’infermeria en els

centres de salut.

A més a més, es crea un problema de legalitat i de

responsabilitat civil. Però hem de tenir en compte que el

personal d’infermeria ha esperat 10 anys un reial decret que

regulés el marc legal de la prescripció de medicaments o

productes d’ús humà subjectes a prescripció mèdica, sempre

dins el marc de les competències infermeres. Però aquest Reial

Decret 954/2015 no només no dóna solució a aquesta

reivindicació històrica i necessària de donar cobertura legal a

la pràctica infermera, sinó que és inaplicable en tot el seu

conjunt, té múltiples interpretacions i sumeix la pràctica

infermera dins una ilAlegalitat. 

Es demana que, per poder prescriure les infermeres, facin

una formació que ja tenen acreditada dins la seva formació

acadèmica. I això fa sospitar algun entramat que hi ha en

relació amb els cursos de formació. Fa referència a haver

d’elaborar unes guies i protocols de pràctica clínica i

assistencial dins el marc de la Comissió Permanent de Farmàcia

del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut,

representat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,

les comunitats autònomes, les mutualitats de funcionaris, el

Ministeri de Defensa i els consells generals dels colAlegis

oficials d’Infermeres i Metges. És fàcil d’imaginar el temps que

es tardaria en elaborar aquestes guies i protocols, si tots aquests

integrants s’han de posar d’acord. Però sabem, hem llegit

paraules de la presidenta del ColAlegi Oficial d’Infermeria de

les Balears que parla d’aquesta comissió com la cabina del

germans Marx.

Per tant, el que demanam és aquesta derogació, que es

pugui continuar la pràctica infermera amb la cobertura legal. I

sabem que els serveis jurídics de la conselleria, avui teníem la

notícia, que estaven treballant en un document per poder

derogar o per poder cobrir legalment la pràctica infermera en

l’actualitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. I també per a la defensa

d’aquestes esmenes pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca

la Sra. Patricia Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, President. Bé la defensa l’ha feta la meva

companya Bel, jo entraré en la meva intervenció. L’infermeria

és una professió autònoma, ha evolucionat amb els anys i ara

requereix d’uns estudis universitaris de grau, 4 anys, més 2

anys d’especialització, per sobre de professions com podòleg

o odontòleg, que sí estan autoritzats per llei a prescriure com

els metges. Les seves competències garanteixen la seva

capacitat per desenvolupar qualsevol tasca assistencial

específica i colAlaboradora amb la del metge. Podem afegir que

és força conegut el prestigi de les nostres infermeres dins i fora

del nostre país.

Pel que fa al Reial Decret 954/2015, ens trobam davant

d’un reial decret que ha enfrontat els professionals de la salut

i un rebuig generalitzat entre el món professional de la

infermeria. On deixen clar la dificultat de fer el que mana

aquest decret, per exemple perquè els remet a complir

obligatòriament protocols i guies que no estan publicats. També

ens crida l’atenció la data de publicació al BOE, el dia 23 de

desembre, i dic que crida l’atenció perquè aquest decret es va

aprovar el dia 23 d’octubre. No sé a què va ser deguda aquesta

dilació. 

Pel que fa a la formació necessària per poder prescriure, el

degà de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de les Illes

Balears, Joan De Pedro, ha qüestionat la suposada formació a

la qual es vol obligar les infermeres per poder administrar el

que prescriu el metge. Tants els antics diplomats com els

actuals graduats d’aquesta Universitat, tenen plenament

cobertes les competències que preveu aquest reial decret.

Exercir aquestes capacitats no envaeix les competències de cap

altre professional.

Per tant, tenint en compte les opinions expressades pels

colAlectius professionals i el gran rebuig que ha generat,

donarem suport a la PNL presentada per El Pi. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. També s’ha presentat pel Grup

Parlamentari Podem Illes Balears l’esmena RGE núm. 1778/16,

i per a la seva defensa té la paraula l’Hble. Sra. Montserrat

Seijas per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Poco hay que añadir a lo que han

comentado las diputadas de los Grupos MÉS Mallorca, MÉS

Menorca y PSIB. Compartimos totalmente que las enfermeras

poseen la formación necesaria para realizar las prescripciones

competenciales que les son exigidas y que en ningún caso es

preciso realizar curso alguno destinado para ello. Estamos

exigiendo prescripción competencial, la que emana de las

competencias adquiridas de su formación universitaria, la

precisa para realizar su trabajo, no prescripción médica.

Por tanto, en esa dirección ha sido la enmienda que hemos

presentado, aceptamos las puntualizaciones que nos ha hecho
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la diputada Camps, en la que en vez de ser “retirar” sería

“derogar” en este caso, y sería “reinstaurar” en vez de

“instaurar” la Mesa de enfermería con estas puntualizaciones

que hemos puesto. Entonces entendemos que sí pueden ser

absorbidas por las enmiendas que planteaban y no tenemos

nada más que decir, que apoyamos totalmente esta proposición

no de ley de El Pi.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. I en torn de fixació de posicions

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. Bé, jo crec que abans de plantejar la

nostra postura, convé fer un recorregut per la història de la

normativa respecte de la funció d’infermeria o de la capacitat

de prescriure medicaments a la qual hem arribat amb aquest

reial decret.

És ver que es pot començar a parlar de la Llei de

medicaments 29/2006, on diu a l’article 77.1 que “la recepta

metge, pública o privada i zona hospitalària de dispensació, són

els documents que asseguren la instauració d’un tractament

amb medicaments, per instrucció d’un metge o odontòleg, únics

professionals amb facultat per ordenar la prescripció de

medicaments.” Això és important perquè en el 2006 no

constaven ni podòlegs ni infermeres dins aquesta llei, una llei

que, com dic, es va fer el 2006, una llei que es va fer amb ple

govern socialista, amb ple Govern del president Zapatero, i que

es contraposa amb la intervenció de la diputada del PSOE,

quant que sempre han defensat les infermeres, que ho duien en

el programa electoral, que és un acte de covardia a final de

legislatura. Jo crec que la covardia s’hagués hagut de

demostrar, o la  falta de covardia s’hagués hagut de demostrar

ja el 2006, quan amb una majoria socialista no varen saber

diferenciar entre la capacitat de prescriure dels metges i

odontòlegs i la resta de professionals per als qui ara demanen

la seva prescripció.

De fet, aquesta llei que es va fer el 2006, repetesc, pel

Govern socialista, perquè està molt implicat el Govern

socialista i el socialisme en l’estructura sanitària actual, hi ha

hagut governs amb caràcter intermitent, tant del Partit Popular,

o dreta, i del PSOE, o esquerra, i per tant, aquest intent de

desvincular-se de la seva realitat històrica, doncs retrata una

vegada i una altra la incoherència a la qual ens tenen

acostumats en aquesta legislatura. I ara intenten desvincular-se

d’un passat del qual vostès en són corresponsables de la

situació de l’infermeria en el moment actual. I repetesc, la

valentia l’hauria hagut de demostrar el 2006, donant a metges

i odontòlegs les mateixes possibilitats de prescriure que a

infermeria i a podòlegs i no ho varen fer fins més endavant.

Per tant, crec que és tan patent el que he comentat, que

només entrar en vigor aquesta llei el 2006 ja es va demostrar

que s’havia de canviar, el mateix Govern socialista ja va dir

que s’havia de canviar perquè estava feta malament, no

s’adaptava realment a la realitat. I efectivament, està clar que

per tant, el Partit Socialista hauria d’haver fet aquesta

exposició, consider jo, amb un punt més de modèstia, a la vista

que a aquesta situació hi hem arribat, doncs no vull llevar les

culpes al Partit Popular, perquè és el que ha gestionat els

darrers anys, però sí també al Partit Socialista. Si aprofundim,

i repetesc, si aprofundim en la legislació, veim que el Partit

Socialista és corresponsable de la situació sanitària en aquest

país i també de l’infermeria en el moment actual.

Efectivament, així es va produir aquesta modificació de la

Llei del medicament, a través de la Llei 28/2009, de 30 de

desembre, de modificació de la Llei 29/2006, del medicament.

En el seu preàmbul, ja d’entrada es reconeix que la Llei

29/2006 als únics que diu que són prescriptors són metges i

odontòlegs, per la qual cosa és necessari modificar la llei per a

infermeria i podòlegs; és a dir, reconeixen que efectivament el

2006 s’hauria d’hagut d’incloure la infermeria i els podòlegs i

és el que no varen fer, però en el preàmbul de la modificació

d’aquesta Llei 2006, és a dir, la del 2009, ja diuen que s’ha de

modificar. I en aquest sentit actuen a través d’un article únic,

on es diu, en el punt 2, que modifica l’apartat 1 de la Llei 2006,

de l’article 77, donant la possibilitat de prescriure als podòlegs,

però no a infermeria; és a dir, un colAlectiu al qual es fa

referència, però posposant la seva capacitat de prescriure a una

futura regulació. Segona actuació d’un govern socialista

respecte de la possibilitat que el colAlectiu d’infermeria pugui

prescriure medicacions. 

En lloc de fer-ho com els podòlegs, que els podòlegs sí

poden prescriure a partir d’aquesta Llei 28/2009, vostès varen

fer que infermeria anés una passa endarrera i també ho varen

derivar a una futura regulació. No fa falta dir que el partit que

governava el 2009 també era el Partit Socialista, amb el seu

president al cap que era el president Zapatero. Sí que és ver que

va ser una normativa que tenia el suport de tots els grups

parlamentaris, i per això dic que no llevaré cap circumstància

que pugui fer-me com a no part d’aquesta situació en què ens

trobam ara. Però em sorprèn, o cada dia em sorprèn menys, la

veritat és que cada dia em sorprèn menys, un PSOE que va per

lliure pensant que han començat a governar ara i que s’alia amb

partits que entren en un plantejament diferent, un plantejament

de canvi i que s’hi suma d’una forma molt artificial, perquè està

tot escrit a les lleis que han fet. Per tant, per què a podòlegs sí

i a infermeria encara no? Segon error, 2006 i 2009. Per tant,

repetesc, el PSOE és correponsable de la situació actual.

En aquest sentit en el punt 4 de la Llei 2009, a la

modificació de l’addicional dotzena de la Llei 2006 diu, firmat

pel Govern socialista: “El Gobierno regulará la indicación de

prescripción de medicamentos por las enfermeras y fijará

criterios y requisitos para la acreditación de las actuaciones

previstas en el artículo 77.1", de la Llei del 2006. Per què el

PSOE no ho va regular el 2009? Per què sí ho va fer amb els

podòlegs? Per tant, repetesc, PSOE corresponsable i intenten

fer veure que vostès no tenen la culpa de tot el dolent que passa

en aquesta comunitat autònoma, ni en el país.

Aquesta modificació el 2009 de la Llei 29/2006 també

inclou, no fa falta entrar-hi més, els punts número 1 i número

3, un és una redacció nova per a incompatibilitats, i el punt
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número 3 per a investigació, més una disposició derogatòria,

una disposició final, que no vénen al cas.

Per tant, això també ho podem mirar des d’un punt de vista,

un punt de vista que suposa un retrocés en lleis socialistes,

respecte d’una llei que sí va fer el Partit Popular, si ho miram

des d’un punt de vista partidista, i no vull entrar-hi, però vostè

m’hi ha fet entrar amb aquestes consideracions que ha fet. A la

Llei 44/2003, del Partit Popular, d’ordenació de la professió

sanitària, de 21 de novembre, a l’article 7.2, parla que els

podòlegs estan facultats per al diagnòstic i tractament de les

afeccions dels peus. I en el punt 7.2.a), diu: “Correspon a les

infermeres la direcció, avaluació i prestació dels cuidats

d’infermeria”. És a dir, ja s’anava en la línia que aquesta

autorització per a la prescripció anés a la par podòlegs i

infermeres. I vostès, amb les seves lleis, varen rompre aquest

plantejament.

Per tant, aquest Reial Decret 954/2015 s’ha de treure la

conclusió que és el compliment de la llei socialista, és un

compliment de la llei socialista i aquesta és la realitat. Per tant,

parlam que aquest decret, com diem, regula aquesta indicació,

ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes

sanitaris, i a l’article 3.2 parla de la seva acreditació. Per tant,

en resum, parlam que aquest reial decret no modifica, com diu

el seu text de presentació de la seva esmena, sinó que

desenvolupa, que són conceptes molt diferents, desenvolupa

una normativa que vostès, els socialistes, havien indicat.

Per tant, impedeix prescriure a una infermera? No, però

abans s’han posat un seguit de prescripcions que són de les que

parlam avui, en base a lleis socialistes. En aquest sentit s’ha de

parlar de què s’han produït un seguit de passes, que donen un

poc la idea del conflicte generat amb aquesta normativa. El

Suprem confirma que l’article 3.2 del Reial Decret de

prescripció d’infermeria s’ha d’aplicar, no es pot usar, indicar

o autoritzar la dispensació de medicaments segons diagnòstic.

Està clar que està feta en base a una llei i a un reial decret. Està

clar també el que s’ha dit aquí, que la Mesa de la professió

d’infermeria, i en aquest sentit don suport al que s’ha

considerat aquí respecte de l’existència de la Mesa, una Mesa

d’infermeria, amb el Consell General d’Infermeria i el

SACTSE, que havien solAlicitat la suspensió cautelar de

l’article 3.2. Però també s’ha denegat la suspensió cautelar dels

articles 103.2, del Reial Decret 954/2015, de 23 d’octubre,

perquè el magistrat no va entrar en el fons de la qüestió, encara

que després de llegir-ho, efectivament pot haver-hi un conflicte

interpretatiu a l’article 77.1 de la llei del 2006.

Està clar que aquest reial decret ha generat controvèrsia i en

aquest sentit sí que és ver que el Consell General de Metges

exposava... i ja va dir que actuaria davant del Suprem amb

recursos contra el reial decret, si algú s’atrevia a dubtar-ho.

Però sí que és vera també que colAlectius de metges i certs

colAlegis de metges hi veuen una situació de falta de necessitat

d’aquesta regulació, almenys d’anar en el sentit d’aquest reial

decret. I per tant, en aquest sentit crec que ens hem de plantejar

la situació.

Estic d’acord amb tot el que s’ha comentat aquí respecte de

les funcions d’infermeria, està clar que aquest reial decret el

que hauria de regular és el que passa quotidianament, cada dia,

als hospitals, als centres de salut i a tots els centres sanitaris. I

per altra part, crec que també obliga a fer un esforç

d’infermeria, o faria fer un esforç d’infermeria, en cas que

entrés en vigor, de fet ja hi està, en el sentit que s’hauria hagut

de contractar més personal, perquè realment una infermera fent

la seva actuació fins ara, en determinats temes, seria molt més

autònoma.

Per tant, en aquest sentit...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Serra, ha d’acabar.

EL SR. SERRA I FERRER:

...el Partit Popular anuncia la seva abstenció, perquè

pensam que aquest reial decret s’ha de replantejar i esperam

veure quina és la redacció final d’aquesta proposició no de llei,

segons quina sigui, serà l’abstenció, però jo crec que a la vista

de tot el que s’ha parlat aquí, amb les esmenes que s’han

introduït, el Partit Popular s’abstendrà.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, President. Bé, en aquest cas crec que els arguments

jurídics que s’han plantejat per part dels diferents grups són

amplíssims i també s’ha fet una reproducció històrica de tots els

esdeveniments. Per tant, en aquest cas no puc afegir ja res més.

Senzillament dir que don suport a la iniciativa que té per

objecte permetre la prescripció mèdica al colAlectiu d’infermers

i infermeres, sota evidentment una sèrie de pautes que ja s’han

explicat aquí.

I res més, em sum a la proposta i li don suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. I ara deman a la Sra. Maria

Antònia Sureda si, per mor de la diversitat d’esmenes i

matisacions que s’han escoltat, s’estima més suspendre un

moment la sessió per aclarir i continuar a posteriori?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Millor, dos minutets.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió, i així pertoca al grup proposant aclarir

si accepta o no les esmenes o les seves modificacions. La Sra.

Maria Antònia Sureda, un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. He de dir que acceptam les esmenes

presentades al punt 1 del Grup Parlamentari Socialista i MÉS

per Mallorca i Menorca per tal que el Parlament de les Illes...

Bé, quedaria redactat de la següent manera: “...insta el Govern

de l’Estat a la suspensió i derogació immediata del Reial Decret

954/2015, de 23 d’octubre, pel qual es regula la indicació, l’ús

i l’autorització de dispensació de medicaments i productes

sanitaris d’ús humà per part dels infermers, publicat al BOE

306, de 23 de desembre de 2015". I el punt 2 quedaria igual

com nosaltres vàrem presentar la modificació.

He de dir que en el cas de l’esmena de MÉS per Mallorca

i MÉS per Menorca, RGE 1709/2016, com ja s’ha dit existeix

el Decret 52/2011; per tant no l’acceptaríem. I en el cas de

Podem no hi tenim cap emperò, però volem assenyalar que el

Grup Socialista, juntament amb MÉS i Podem, han registrat

també una proposició no de llei en el mateix sentit per ser

debatuda en el Ple, i per tant..., per no canviar el sentit de la

nostra proposició no de llei, seria allà on es podria fer la

proposta i, bé, per tant en principi la rebutjaríem nosaltres

també.

Amb tot, el que volem exposar és la necessitat de prendre

totes les mesures oportunes perquè els infermers puguin veure

regulada la prescripció de fàrmacs subjectes a prescripció

mèdica i deixar anar l’“y tu más”. Avui proposam la

impugnació davant els tribunals de justícia del reial decret, i

aplaudim que l’Advocacia de Balears així ho hagi fet davant

del Suprem. Però no oblidam que és el Govern que es formi a

Madrid qui ho tendrà a les seves mans, que no només s’haurà

de derogar aquest reial decret sinó que la tasca passa a ser fer-

ne un de nou que reguli les competències que sempre han

tengut i els han llevat.

Gràcies.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sr. President, podria repetir com ha quedat exactament la

PNL, abans de passar a votació?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, jo he entès que es fa una unificació de l’esmena al punt

1 del Grup Socialista amb la dels grups MÉS per Menorca i

MÉS per Mallorca. La segona quedava amb la rectificació del

mateix Pi; i l’esmena del Grup Podem no s’acceptava. Si vol

llegim...

EL SR. SERRA I FERRER:

El segon punt, m’interessaria que repetís.

EL SR. PRESIDENT:

El segon punt diu: “...insta el Govern balear a prendre les

mesures oportunes per facilitar que els infermers puguin veure

regulada la prescripció de fàrmacs subjectes a prescripció

mèdica, entre les quals, la impugnació davant els tribunals de

justícia del reial decret”, que és el text que va registrar El Pi

amb rectificació.

Si tots els grups tenen clar el que votarem, votarem el punt

1 tal com ha quedat especificat.

Vots a favor? 

Abstencions?

Per tant no hi ha cap vot en contra. Per tant queda aprovat

per... 9 vots a favor i 4 abstencions.

És que només hem votat el punt 1, té raó el lletrat. 

Passam a votar el punt número 2 tal com hem explicat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.

8558/15 amb 9 vots a favor i 4 abstencions.

2) Proposició no de llei RGE núm. 9690/15, presentada

pel Grup Parlamentari Socialista a Pla integral del VIH-

Sida a les Illes Balears. 

Debat de la proposició no de llei RGE núm. 9690/15, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla integral del VIH-

sida a les Illes Balears. Per defensar-la té la paraula l’Hble.

Diputada Silvia Cano per un temps de deu minuts.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda. Des del Grup

Socialista presentam aquesta proposta per tal de donar un

impuls a les polítiques i accions contra el VIH. Ja són moltes

les ciutats del món que s’ha sumat l’any passat a la Declaració

de París, una acció organitzada per ONUSIDA per tal

d’accelerar la fi de l’epidèmia. La meta és que l’epidèmia es

pugui reduir a les principals ciutats del món amb un compromís

clar d’assolir els objectius 90-90-90 per al 2020: que el 90% de

les persones que visquin amb VIH ho sàpiguen, que rebin un

tractament i que les persones en tractament puguin suprimir la

càrrega viral.

De l’any 1981, any en què es varen descriure els primers

casos de sida, s’han produït al món més de 25 milions de morts

relacionades amb aquesta malaltia. En aquestes dècades s’han

produït molts de canvis, tant en el coneixement de la infecció

com en el perfil de les persones infectades. Els avanços han

estat molt grans, i s’ha passat de la inexistència de medicaments

eficaços a disposar d’una gran diversitat de fàrmacs altament
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eficaços, que juntament amb l’inici precoç del tractament fan

que augmenti de manera significativa la supervivència de les

persones infectades. 

La sida ha deixat de ser una malaltia mortal per

transformar-se en una malaltia crònica. Això, que és

enormement positiu, ha duit en paralAlel una disminució en la

percepció del risc de la població, sobretot entre la més jove. El

30% de les noves infeccions són menors de 30 anys, una

generació que no ha viscut la intensitat de la malaltia els anys

vuitanta i noranta, i que tampoc no ha rebut d’una manera tan

insistent els missatges de mitjans de comunicació que es

donaven per tal de posar fre. Qui no recorda les magnífiques

campanyes que ens varen marcar, com la de Póntelo, pónselo?

A Espanya s’estima que hi ha unes 150.000 persones amb

infecció per VIH. D’aquestes persones un 30% no està

diagnosticades, i per tant desconeixen que estan infectades i

poden transmetre la infecció a altres persones. Alguns estudis

indiquen que entre el 25 i el 30% de les persones amb VIH que

desconeixen el seu estatus serològic són responsables del 54%

de les noves infeccions. 

En comparació amb dècades prèvies les actuals dades

d’infecció per VIH al nostre país mostren alguns aspectes

favorables; així la prevalença global d’infeccions augmenta

molt modestament i la incidència de nous diagnòstics es manté

estable i amb taxes comparables a les d’altres països d’Europa

occidental. A més la transmissió vertical és quasi inexistent, i

ha disminuït de forma continuada la transmissió parenteral,

encara que hi ha altres resultats que poden millorar com la

tendència a l’alça dels nous diagnòstics entre persones

homosexuals, la proporció d’infecció no diagnosticada i

l’elevat percentatge de casos amb diagnòstic tardà. 

Si ens centram en les dades de la nostra comunitat

autònoma, durant el 2014 es va diagnosticar un total de 149

persones amb noves infeccions per VIH, el que manté una taxa

d’incidència de 134,7 casos per milió d’habitants, la més alta

del país. A les Illes Balears el nombre de casos acumulats de

nous diagnòstics d’infecció des de l’any 2003 és de 1.988, 80%

homes i 20% dones; el 65% dels casos tenen més de 40 anys en

el moment del diagnòstic, amb una mitjana d’edat de 37 anys,

37,6 en el cas dels homes i 34,7 de les dones. El 81% dels

casos s’associa a una transmissió sexual de la infecció; per als

homes la categoria homosexual suposa el 49% dels casos i

l’heterosexual el 32; en les dones la categoria heterosexual

representa el 80% dels casos. El 37% dels casos en països

coneguts corresponen a persones estrangeres, en els quals la

categoria de transmissió dominant és l’heterosexual. 

Encara a dia d’avui persisteixen molts de mites respecte de

com es reprodueix aquesta malaltia. Estudis revelen que un

15% creu que la malaltia es pot transmetre esternudant o bevent

d’un mateix tassó. Els darrers anys de retallades han conduït a

una situació crítica en les polítiques antisida. La dràstica

reducció pressupostària del Ministeri de Sanitat al Pla nacional

contra la sida, amb una retallada de més del 80% i

concretament de les partides destinades a les comunitats

autònomes per a conscienciació, investigació i tractament del

virus, han posat en perill els esforços de les darreres dècades,

i moltes entitats s’han vist obligades a reduir els seus serveis o

directament a tancar. Ens hem allunyat dels compromisos

adquirits amb els objectius d’ONUSIDA, OMS, OIT i (...) per

al període 2011-2015. 

El racisme d’estat practicat amb l’aprovació del Reial

Decret 16/2012, que ha deixat immigrants malalts de VIH fora

del sistema de salut, ha generat una situació cruel i perversa.

Aquestes persones poden fer-se la prova de diagnòstic, però

després no poden seguir un tractament en cas de donar positiu

en aquesta prova, una situació que a més de vulnerar el dret

humà a la salut suposa de manera inevitable i òbvia una pèrdua

de control sobre l’evolució de la infecció i un increment del

nombre de transmissions. Unit a l’anterior, el copagament

sanitari imposat pel Govern central és una de les mesures que

atempten contra la salut de les persones amb VIH, ja que

suposa dificultar l’accés als fàrmacs de dispensació hospitalària

i productes sanitaris bàsics a les persones amb menys recursos

econòmics, si no a la privació completa del servei. Si bé els

retrovirals no es troben al llistat que tenen cost cap als pacients,

les persones amb VIH amb altres malalties, com per exemple

l’hepatitis C, han de pagar. Totes aquestes mesures suposen una

reculada de dues dècades respecte dels avanços aconseguits els

darrers anys, gràcies a la mobilització social, la pressió i

l’esforç de milers d’activistes, associacions, organismes,

administracions públiques i altres agents involucrats en

l’eradicació d’aquesta pandèmia.

El restabliment de la targeta sanitària universal a Balears i

l’eliminació de copagaments obre un nou escenari per poder

prevenir i tractar els colAlectius més vulnerables, així com les

greus conseqüències sociosanitàries que es derivaren d’aquesta

situació. Tenim eines al nostre abast, i bones polítiques de

prevenció i sensibilització són fonamentals. El Pla de la sida

2001-2014, com l’Estratègia de la sida de les Illes Balears de

la Conselleria de Salut, aprovada pel Reial Decret 69/2006, de

21 de juliol, han estat eines útils, ara bé, eines que si no

s’impulsen perden l’efectivitat, com ha ocorregut els darrers

anys. Per això des del Grup Socialista necessitam que s’ha de

donar un nou impuls i una coordinació. A més valoram com a

molt positiva la posada en marxa dels centres d’atenció a les

infeccions de transmissió sexual l’any 2010, que s’han mostrat

un instrument molt útil en la prevenció, el diagnòstic i el

tractament de les malalties de transmissió sexual a Mallorca.

Per totes aquestes raons les propostes que presentam per a

avui la seva aprovació és que el Parlament insti el Govern

d’Espanya a desenvolupar una estratègia nacional que inclogui

la resposta al VIH, hepatitis víriques i infeccions de transmissió

sexual amb mesures de prevenció, diagnòstic precoç,

assistència i integració social i laboral de les persones

afectades, i la lluita contra la discriminació, garantint una

dotació suficient a les comunitats autònomes i a les ONG que

tant han contribuït a frenar el desenvolupament de la sida-VIH,

especialment entre els colAlectius més vulnerables.

La segona proposta és instar el Govern d’Espanya a

recuperar la Secretaria del Pla nacional sobre la sida que s’ha

suprimit la passada legislatura, amb la consignació als

pressupostos generals de l’Estat dels recursos per al seu

funcionament i activitat. El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern de les Illes Balears a elaborar un pla del VIH-sida a

les Illes Balears per al període 2016-2020 que compti amb els
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professionals i les entitats implicades i desenvolupi l’estratègia

de la sida.

La quarta proposta és instar el Govern a fomentar la prova

ràpida de detecció del VIH. La cinquena, instar el Govern a

desenvolupar projectes i actuacions específiques destinades al

colAlectiu LGTBI per tal de reduir el nombre de noves

infeccions. La sisena és instar també el Govern per impulsar

programes de prevenció i sensibilització per als joves en

matèria d’educació sexual i en les malalties de transmissió

sexual. I la darrera proposta és donar suport a totes les entitats

que estan fent feina amb les persones amb VIH-Sida tant a les

organitzacions de pacients com a les que fan feina en la

prevenció o el seguiment dels malalts terminals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Cano. S’han presentat conjuntament pel

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca les

esmenes RGE núm. 1741 i 1742/16, i per a la defensa

d’aquestes esmenes té en primer lloc la paraula la Sra. Bel

Busquets, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca per un

temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Molt bé, moltes gràcies. A trets generals estam d’acord amb

aquesta proposició no de llei, per tant li donarem suport. El que

hem presentat és una esmena, o dues, perquè era suprimir un

article, perquè realment el que hem fet és refondre els punts 5

i 6 en un perquè volem fer referència als colAlectius de risc i per

tant a les actuacions previstes en matèria de prevenció, i la

nostra proposta és -després desenvoluparé d’on ve aquesta

proposta- és que el Parlament de les Illes Balears insti el

Govern de les Illes Balears a desenvolupar projectes i

actuacions per tal de reduir el nombre de noves infeccions i que

aquestes actuacions vagin adreçades al conjunt de la població,

a més de planificar programes de prevenció i sensibilització

específics tant per a joves com per al colAlectiu LGTBI.

Tot ve de la lectura un poc de les dades, que des de l’inici

de la infecció per VIH-Sida l’evolució de l’epidèmia ha estat

marcada per la interacció de les circumstàncies socials,

demogràfiques, culturals i sanitàries pròpies del nostre país, i

de la mateixa manera en el present i un futur pròxim. Aquestes

i altres circumstàncies hauran de ser tingudes en compte per

assolir els reptes que caldrà afrontar en la lluita contra la sida.

Les dades epidemiològiques semblen indicar que la

transmissió del VIH s’ha reduït notablement en els últims anys

respecte d’èpoques passades. En comunitats amb una taxa

d’incidència de sida alta com La Rioja o Navarra, que disposen

de sistemes de notificació de nous diagnòstics de VIH des de

fa anys, s’ha produït un descens del 81% des del principi de la

dècada dels noranta. Entre les noves infeccions, aquelles que

són causades per transmissió sexual han disminuït en menor

grau, i en l’actualitat superen les de transmissió parenteral. Els

grups de població més vulnerables a contraure la infecció són,

per aquest ordre, usuaris i usuàries de drogues per via

parenteral, homes que practiquen sexe amb homes, i els i les

heterosexuals amb una parella infectada. No obstant això en els

últims anys els contactes heterosexuals no protegits han estat la

principal causa de noves infeccions.

El descens important d’infeccions en el cas s’usuaris de

drogues per via parenteral ha davallat molt progressivament,

per això fa destacar el contagi per qüestions sexuals, perquè els

menors no són tan usuaris de drogues injectades, els joves,

perdonau. Així i tot, pel que fa a la transmissió heterosexual del

VIH, en els últims anys s’ha convertit en la principal causa

d’infecció, no tant per un augment d’aquestes noves infeccions

per aquest mecanisme sinó pel descens que hem dit d’altres

vies. 

Les dades que convé tenir en compte és que si... la

informació i vigilància epidemiològica situen la prevalença del

VIH-Sida en 3 infeccions per 1.000 habitants, hi ha una xifra

que també cal tenir en compte: que puja fins a 6 per 1.000 en

persones de 20 a 39 anys, i a més a més el nombre d’homes és

tres vegades més gran que en dones. També una altra xifra que

cal tenir en compte és que entre el 20 i el 30% hauria adquirit

el VIH per pràctiques heterosexuals no protegides. A més a

més quan parlam de les Illes Balears hem vist que per exemple

hi ha més casos en la categoria heterosexual que en la categoria

homosexual, i una preponderància també entre els grups de

persones que tenen entre 40 i 49 anys. 

Tot això ho venc a dir per la justificació d’aquesta esmena.

Hauríem de rebutjar la relació del VIH-Sida amb el colAlectiu

homosexual o amb els joves, perquè veim que les dades ens

donen un índex de població de persones entre 39-50 anys i

també entre el colAlectiu heterosexual que té pràctiques de risc,

manté relacions sexuals sense protecció.

Per tant, pens que tot el que siguin projectes i actuacions de

prevenció haurien d’anar al conjunt de la població i no només

centrar-nos en joves i el colAlectiu LGTBI.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Busquets. També per a la defensa

d’aquestes esmenes té la paraula pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca l’Hble. Sra. Patricia Font, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. La PNL proposada pel PSIB recull

en gran mesura allò que ha demanat la Mesa per la Sida a

l’Ajuntament de Palma. Ara aportaré algunes dades extretes de

l’informe Vigilancia epidemiológica del VIH y Sida en España,

de 30 de juny de 2010.

Actualment la taxa global de nous diagnòstics de VIH a

Espanya es troba a nivells similars d’altres països de la regió

europea de la OMS, això no obstant, encara que la millora

respecte de dècades passades és indubtable, la taxa és superior

a la mitjana de la Unió Europea i dels països d’Europa

Occidental. D’acord amb l’augment de població immigrant que

va ocórrer a Espanya, les persones d’altres països suposen

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601741
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201601742
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gairebé un test dels nous diagnòstics de VIH, encara que

sembla que la seva repercussió en les xifres totals descendeix

des de l’any 2011. Per tant, és necessari diversificar els

programes de prevenció per adaptar-los a les necessitats

d’aquest colAlectiu socialment i culturalment molt heterogeni i

especialment vulnerable.

Respecte dels nous casos de Sida, la informació aportada

pel registre nacional indica que, després de gairebé dues

dècades de tractament antiretroviral eficaç, la reducció de la

incidència de Sida a Espanya ha estat enorme. Això no obstant,

aquest descens inicialment espectacular s’ha alentit en els

últims anys.

Un altre gran problema és el de la detecció, com en

qualsevol altra malaltia la detecció precoç millora el diagnòstic,

però la realitat és que el temps mitjà per conèixer que s’està

contagiat és de 7 anys, durant els quals es pot estar

asimptomàtic, el 46,2% dels nous diagnòstics de 2014 es varen

realitzar tard.

Tampoc no podem perdre de vista que s’ha perdut la por a

la malaltia, ja que el 73% dels espanyols pensen que contreure

el virus no és cap preocupació, segons un estudi fet per una

marca de preservatius entre 1.000 joves d’entre 18 i 35 anys, i

el 52% dels joves espanyols considera que la Sida no és present

en el seu entorn. Això és perquè la malaltia s’ha fet crònica i

que cada vegada s’empren menys els preservatius.

Per a l’any 2020 l’ONU cerca complir el seu objectiu 90-

90-90, amb el qual s’intenta assegurar que el 90% dels que

viuen amb el virus coneguin el seu estat celAlulògic, que el 90%

dels que saben que estan infectats tenguin tractament i que el

90% dels que es trobin en tractament suprimeixin la seva

càrrega viral.

I què diu l’OMS? Doncs ha basat la seva recomanació en

proves que revelen que el tractament més primerenc amb

fàrmacs segurs, assequibles i de maneig més fàcil pot mantenir

saludables els pacients infectats pel VIH, a més de reduir la

quantitat de virus en la sang, la qual cosa redueix al seu torn el

risc de transmissió a altres persones.

En l’informe s’assenyala que si aconsegueixen integrar

aquests canvis en les polítiques nacionals de lluita contra el

VIH i suportar-los amb els recursos necessaris els països

obtindran importants beneficis des del punt de vista tant de

salut pública com de salut individual. Per tant, donam suport a

aquesta PNL.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Correspon ara el torn de fixació

de posicions al Grup Parlamentari Popular, el Sr. Vicenç Serra,

per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Hem vist unes introduccions de la

proposició no de llei amb xifres, amb moltes xifres, que

realment reten compte de la incidència i la importància de la

malaltia dins l’àmbit sanitari, la repercussió social no ha tingut

tanta exposició per part dels representants, però és un fet

reconegut, i estic segur que per a tots, la gran repercussió

laboral, familiar i social, en definitiva, d’aquesta malaltia; que

s’ha hagut d’afrontar d’una forma important a un estigma social

que encara persisteix a pesar dels esforços de gran part de la

societat i de les administracions per donar-li la seva vertadera

dimensió.

Efectivament, Balears és una comunitat amb unes taxes

d’incidència major del país, el 2011 Balears era la comunitat

autònoma que presentava la major taxa Sida per milió

d’habitants de tot l’Estat, 40,3 casos per milió, aquesta xifra

suposava un increment de 8,8 punts en relació amb l’any

anterior, el 2010.

També el 2013 va ser la comunitat autònoma de Sida més

elevada a nivell de tot l’Estat amb unes xifres que doblaven els

registres en l’àmbit nacional, segons dades ministerials i que es

varen interpretar com a resultat de la política preventiva duta a

terme anys abans.

Aquestes xifres, com he dit, mantingudes en el temps,

també varen ser motiu perquè es plantejàs un canvi

d’enfocament davant el fracàs de les campanyes dutes a terme

a Balears.

Com veim, la facilitat per vincular xifres i conceptes segons

convé és un clàssic de la política i jo podria culminar aquesta

introducció relacionant de forma explícita una cosa que estava

implícita en aquest primer plantejament i és que qui governava

a Espanya en aquesta comunitat, quan es desenvolupaven

polítiques vinculades a la malaltia VIH Sida, amb els resultats

negatius que he exposat, era el PSOE, l’esquerra. en definitiva.

i ho dic pels comentaris que ha fet la portaveu socialista

vinculant una sèrie de dades amb uns resultats.

Efectivament, s’ha intentat vincular les xifres de 2015 amb

dràstiques reduccions pressupostàries ja que, com hem vist les

xifres, eren pitjors, però ja ho hem vist, les xifres del 2011 eren

pitjors, una època de malbaratament i descontrol pressupostari,

xifres les del 2011 d’abans de l’entrada en vigor del Reial

Decret 16/2012, quan les polítiques d’esquerres s’havien pogut

implantar tant a nivell nacional com a nivell balear, com ja he

dit; quan també el 2011 existia un copagament, -per cert, una

forma de gestió introduïda pel Partit Socialista-, però un

copagament farmacèutic superior al que existia amb el Partit

Popular, recordem que amb el Reial Decret 16/2012 del Partit

Popular es varen excloure de pagar el 40% farmacèutic a

aturats de llarga durada i a persones sense recursos.

Per tant, l’intent de vincular la situació del 2015 amb

iniciatives de sostenibilitat més o menys encertades, és

equivocat i tendenciós, tant més quan se sap que el Reial

Decret 16/2012 excloïa les malalties infeccioses de qualsevol

ajust pressupostari.

Així, podria acabar dient que en el 2015 la taxa de Sida a

les Balears estava per sota de la del 2011, i que ja no som la

primera comunitat amb la taxa més elevada, sinó la segona,

però aquest no és el camí, aquest no és camí d’un problema



176 SALUT / Núm. 14 / 10 de febrer de 2016 

 

com aquest; aquesta visió provinciana exposada avui aquí, tal

vegada per amagar una gestió que no fa tenir els fruits que

s’esperaven, s’ha de canviar perquè el problema és molt més

ampli, és més global i encara greu. De fet, la taxa de Sida a

Espanya es troba per damunt la mitjana europea, que ningú no

n’ha parlat, el virus del VIH manté la seva expansió a tot el

país malgrat tots els esforços per frenar-lo.

Per tant, no seguiré per la línia que el portaveu socialista ha

intentat marcar amb la introducció que ha fet perquè tots volem

lluitar contra aquesta malaltia que, a més, comporta estigmes

socials molt acusats.

Per tant, quant a les esmenes presentades pels grups MÉS

per Mallorca i MÉS per Menorca, idò, tant si s’incorporen com

si no, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears té la paraula l’Hble Sra. Montse Seijas, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Desde Podem estamos totalmente

de acuerdo con esta proposición no de ley, es más, felicitamos

al Grupo Socialista por haberla presentado y no podemos decir

nada más que apoyamos cada uno de los puntos porque son

exactamente las reivindicaciones que están en el área de

nuestro programa de sanidad. Entonces, vamos a apoyar esta

propuesta y, tanto si se aceptan o no, las propuestas de MÉS

per Mallorca i MÉS per Menorca, también las apoyaríamos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.

Sra. Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats.

L’experiència ens diu que les accions i programes que s’han

posat en pràctica per a la prevenció del VIH han estat reeixides

ja que han reduït el nombre de mallats i de contagis, però les

xifres que encara es manegen no n’hi ha prou, és

imprescindible destinar doblers i estratègies d’actuació a la

prevenció i a un diagnòstic precoç i per tant, donarem suport a

aquesta proposició no de llei independentment de l’acceptació

de les esmenes.

Només vull recordar que ara mateix hi ha vigent un pla

estratègic nacional 2013-2016 que es basa en obtenir un major

coneixement científic, en les bones pràctiques i en la innovació

dels procediments. Això va en sintonia amb les necessitats dels

grups de major risc d’exposició ja que també estableix les línies

estratègiques fonamentals per treballar en el VIH i altres

infeccions de transmissió sexual a Espanya durant els pròxims

quatre anys. Per tant, hi ha un nucli comú d’actuació i de

referència per a totes les organitzacions que treballen en la

resposta al virus.

El Pla de la Sida a les Illes Balears 2001-2004 va ser de

gran ús, però han passat més de deu anys i ni s’ha fet cap altre

ni aquell es va actualitzar. A vegades el ritme de la política

decideix aturar el temps sense tenir en compte que el de les

malalties i els virus no s’atura.

Els principals objectius que hem d’aconseguir són: 1, reduir

el nombre de nous casos de persones infectades amb el VIH; 2,

augmentar l’accés a l’atenció mèdica i optimitzar els resultats

mèdics per a persones amb VIH; 3, reduir les disparitats en

matèria d’atenció i prevenció relacionades amb VIH, cosa que

passa per tenir una planificació coordinada a nivell nacional.

Balears ha de donar un gir i convertir-se en una comunitat

on les noves infeccions amb el VIH siguin poc comuns i on

qualsevol persona ha de tenir accés ilAlimitat a atenció d’alta

qualitat, que li perllongui la vida lliure d’estigmes i de

discriminació. 

Mesures com les que avui esperam que s’aprovin, veim que

sí, són essencials per anar en aquest camí. Així que donam les

gràcies al grup proposant, així com a la feina que es fa des de

diferents associacions com són ALAS, Metges del Món i

centres d’atenció a la drogodependència, entre d’altres, ja que

totes arriben a colAlectius més enllà d’on el sistema sanitari no

pot arribar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la

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

minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Don suport a la iniciativa. Res més a dir.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Tur. Té la paraula per

contradiccions el grup proposant, per un temps de cinc minuts,

Sra. Cano.

LA SRA. CANO I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull donar les gràcies als

diferents grups que donen suport a aquesta proposició no de

llei. 

Respecte de les esmenes que ha presentat MÉS per

Mallorca, dir que el meu grup les acceptaria perquè entenem

que pot millorar la redacció del text i que va en la línia de

donar suport a les accions per al conjunt de la població i també

d’una manera més específica per al colAlectiu LGTBI. Nosaltres

pensam que és molt important fer campanyes molt concretes de
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cara al jovent perquè hem vist que en els darrers anys hi ha

hagut una ofensiva conservadora que ha fet que als instituts no

es vegi l’educació sexual com s’ha desenvolupat altres anys. En

el cas de Mallorca hem vist també com programes com les

iniciatives als instituts que desenvolupava el Consell de

Mallorca per qüestions ideològiques s’ha deixat de fer.

Aquesta PNL el que fa és recollir, ni més ni manco, una

reivindicació del sector, de les diferents entitats que treballen

en la prevenció del VIH i que els diferents grups polítics ens

hem compromès, abans de les eleccions, i que ara correspon

donar compliment a aquests compromisos, no? Entitats que han

vist com les retallades practicades en els darrers anys han

acabat amb molts de serveis, programes i han posat en perill la

seva subsistència. Per tant, pensam que aquesta esmena que

presenta MÉS per Mallorca és adequada.

Respecte d’algunes qüestions que ha comentat el portaveu

del Partit Popular vull dir que em remet als fets que són

objectius, cadascú té el seu bagatge quan té la possibilitat

d’exercir el Govern. Jo he exposat tota una sèrie

d’esdeveniments que han reculat tota una sèrie de mesures i de

polítiques que s’havien duit cap endavant durant els darrers vint

anys que havien tengut consens i que havien tengut bons

resultats: s’ha eliminat la Secretaria del Pla Nacional de la

SIDA, s’ha retallat un 80% en el pressupost i els doblers que

ens arribaven a les comunitats autònomes; s’ha eliminat la

universalitat en la sanitat pública i s’ha condemnat les persones

immigrades amb VIH a saber que estan infectades, però a no

tenir per part de l’administració la possibilitat de tenir un

tractament. Per tant, hem donat passes enrere i si a això li

afegim els copagaments sanitaris que s’han impulsat durant

aquesta legislatura això ha estat una situació que és un còctel

molotov i que, a més, genera un perill a nivell comunitari pel

risc social i sociosanitari que comporta. 

Crec que les propostes a les quals tots els grups han donat

suport van en la bona línia i crec que el prioritari és el consens

assolit avui d’avançar cap a un pla estratègic i, per tant, des del

Grup Socialista agraïm aquest suport.

EL SR. PRESIDENT:

Escoltada la portaveu del grup proposant, entenc que

s’accepten les esmenes de MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca i, escoltat tots els portaveus, entenc que es pot

aprovar per assentiment de tots els grups.

Si no hi ha més assumptes a tractar, podem donar per

finalitzada aquesta sessió.

Moltes gràcies.
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