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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyors i senyores diputats. Començam la

sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si hi ha qualque

substitució. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. David Abril substitueix Bel Busquets.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substituirà Montse Seijas.

EL SR. SERRA I FERRER:

Álvaro Gijón substituirà Misericordia Sugrañes per

malaltia, però ja vendrà ell per dir-ho. Álvaro Gijón substituirà

Misericordia Sugrañes.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en el debat de

la Proposició no de llei RGE núm. 3204/16, presentada pel

Grup Parlamentari Popular, relativa a centres d’atenció de

drogodependències, i la RGE núm. 3232/16, també del Grup

Parlamentari Popular, relativa a alAlergologia dins la cartera

assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 3204/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a centre d'atenció

de drogodependències.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 3204/16,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres d’atenció de

drogodependències, té la paraula el Sr. Diputat Vicent Serra,

per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Els centres d’atenció de

drogodependències són centres considerats com a recursos

especialitzats en el tractament de toxicomanies, creats segons

directrius del Pla autonòmic de drogues i es consideren

recursos especialitzats en el tractament de toxicomanies de

forma integral i, per tant, dins el model assistencial de salut,

competència del Govern balear. 

Dins aquesta assistència integral hi figura donar informació

i orientació a drogodependents i famílies interessats a iniciar un

tractament, diagnòstic mèdic, psicològic, social i toxicològic;

implicar i motivar els familiars dels pacients per tal d’intervenir

en el tractament; colAlaborar amb els centres de salut per iniciar

tractaments; assessorar i formar els equips de primer nivell en

la funció de promoció, prevenció i reinserció; realització de

programes de tractament en règim ambulatori; derivació de

casos a recursos de tercer nivell com a unitats de desintoxicació

hospitalària, comunitats terapèutiques, etc. 

Alguns d’aquests centres depenen d’institucions i entitats

sense competència en salut i, a més, mantenen el servei

bàsicament a costa del seu pressupost perquè generalment

l’aportació del Govern és a través de convenis mal finançats. 

Així es va reconèixer per part de la consellera en resposta

a una pregunta de Podem, que va fer la Sra. Maicas el

novembre de l’any passat, es va reconèixer que aquestes

institucions financen la major part del cost de subministrament

de metadona a persones drogodependents a pesar de ser una

competència autonòmica, i es va assegurar, es va assegurar en

novembre de 2015, que s’estava estudiant integrar el

funcionament de cada centre d’atenció als drogodependents a

través d’atenció primària per dependre directament d’ib-salut.

Així funciona a Palma, però a Eivissa, Formentera,

Menorca i Part Forana es va des dels consells a pesar de ser una

competència impròpia. 

A Eivissa, per exemple, el cost del servei és del voltant d’un

mig milió d’euros a l’any, dels quals uns 160.000 euros són el

cost de la metadona, però el conveni amb el Govern només

aporta 130.000, que ni tan sols cobreix el cost de la metadona.

Per altra part, crec que aquí no fa falta aportar estadístiques

de consum i tractament, que es podrien trobar a qualsevol

memòria del Centre de tractaments de drogues, per adonar-nos

de la importància del tractament i de la prevenció de les

drogues. Aquí tots els representants dels diferents partits

polítics a les Illes ho sabem, d’això estic segur, per això

únicament remarcaré una estadística balear de 2014 que parla

d’un increment de persones ateses a Balears els darrers anys,

també un augment de joves que s’inicien en el consum en els

dotze anys de mitjana, primer en cànnabis i després en alcohol

estadísticament parlant, com a drogues d’inici i amb un consum

que s’implanta en aquest joves amb marihuana, seguida de

cocaïna i després amb alcohol i heroïna, consum aquest que

disminueix encara que es manté el de la cocaïna, l’alcohol i

resta de drogues. És a dir, a pesar dels esforços de prevenció

per part de les institucions i de la mateixa societat es manté

aquest consum i, per tant, es manté la necessitat de redoblar els

esforços de prevenció i tractament, després cada illa té les

seves pròpies particularitats i casuístiques que no és el moment

de detallar, com he dit.

Per altra part, el personal especialitzat que hi treballa

compta amb una important experiència en aquesta

problemàtica, derivada de la seva experiència professional,

formació i molts d’anys d’assistència i dedicació. No ens hem

d’oblidar d’aquest personal quan feim aquestes peticions tant

pel que suposen de protegir els seus drets laborals, com pel que

suposa comptar amb la seva experiència, com dic, que reverteix

a la societat. 

És per això que presentam la següent proposta d’acord: “el

Parlament balear insta el Govern balear a assumir tots els

centres d’atenció de drogodependents d’aquesta comunitat que

actualment depenen d’altres institucions o entitats durant aquest

any 2016", i també que, “dins el marc legal corresponent

s’intentarà que els professionals que de forma voluntària així

ho estimin i que actualment presten aquesta assistència als

centres d’atenció de drogodependents, que actualment no

depenen del Govern balear, puguin seguir-hi prestant

assistència encara que la institució de que depenen canviï”.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603204
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La veritat és que m’he trobat amb una esmena que ha

presentat el PSOE amb el suport dels grups parlamentaris de

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, mitjançant la

qual s’elimina tot el termini que s’havia posat, perquè aquí el

que havíem considerat nosaltres era donar un termini perquè

això es fes, atès que per novembre de 2015 ja s’estudiava

passar a l’ib-salut i, per altra part, elimina tota referència al

personal. Jo crec que són coses que cal posar en ordre si és

veritat que és una fita per part de la conselleria. És per això que

esperaré a veure quin és el posicionament de tots els grups,

sobretot del Grup Parlamentari Podem que és el que no ha

firmat aquesta esmena, per intentar, idò, mantenir la que

presentam nosaltres, que la consideram molt més concreta, molt

més detallada i que realment du la direcció que pensam que ja

fins i tot s’havia anunciat per part de la Conselleria de Salut del

Govern balear. 

Res més, esperaré la segona intervenció pendent de si...

d’anunciar si accept l’esmena o no.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Torres, Serra. S’ha presentat una esmena

conjunta dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, amb el RGE núm.

4044/16.

Per a la defensa per part del Grup Parlamentari Socialista

té la paraula la diputada María José Camps, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. La situació dels actuals

centres d’atenció de drogodependències, els CAD, no és nova

i ve ja de fa anys enrere. Així, com ha dit el portaveu del Grup

Popular quan ha exposat la seva iniciativa, efectivament, aquest

tema va ser objecte de tractament a una pregunta oral que se li

va fer a la consellera en el plenari el passat dia 17 de novembre,

per la diputada Maicas aquí també present, i en aquest cas la

pregunta anava adreçada amb relació al subministrament de la

metadona a l’illa d’Eivissa i de Menorca on els CAD depenen

dels consells insulars, igualment a Formentera i a part forana de

Mallorca. La consellera va dir que “quan em demano per què

no s’ha solucionat a més d’una manca de voluntat política, que

probablement hi hagi, també crec que hi ha un problema

competencial quant al règim laboral. Els consells insulars tenen

un règim laboral funcionarial i el Servei de Salut, estatutari. Per

tant, aquesta pot ser una de les dificultats, li puc dir que

nosaltres tenim voluntat de cercar i trobar solucions efectives

per resoldre aquest tema perquè, efectivament, seria un error

només emmarcar-lo en la dispensació de metadona. Els CAD,

els centres d’atenció a la drogodependència, fan una important

tasca també de prevenció, de protecció dels drogodependents

i de deshabituació i suport a les persones”. Aquesta va ser la

contesta de la consellera, per tant, el posicionament del Govern

amb relació a aquesta qüestió.

La Sra. Maicas va fer referència a les xifres d’Eivissa,

també ho ha fet així el Sr. Serra, jo li posaré l’exemple de

Menorca, que és el que més conec. El consell insular assumeix

totes les despeses de personal, que per a 2016 estan

quantificades en 257.000 euros i segons el conveni de la

Conselleria de Salut, el Govern va front a altres despeses per

import de 120.000 euros. 

La proposició no de llei que avui ens presenta el Grup

Popular està bé, però és clar que queda una mica curta, a part

de saber que, igual m’ho pot aclarir el portaveu en el seu torn

de rèplica, si quan parla d’altres institucions o entitats es

refereix als consells insulars i també per exemple a entitats com

el Projecte Home. Queda una mica curta ja que s’ha de tenir en

compte que a l’hora de redifinir aquest servei, que s'hi treballa

de manera interdisciplinar des d’una concepció biopsicosocial

de la persona, com també ha explicat el Sr. Serra, són molts de

factors i professionals que intervenen en el seu tractament. 

Per tant, no és tan simple el treball de redefinir el servei ni

per la seva dimensió de treball en si mateix ni per les qüestions

competencials i per açò presentam l’esmena conjuntament amb

els altres grups, en aquest cas MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca i el Grup Mixt amb el suport de Gent per Formentera.

Tal com està redactada la proposició no de llei és inviable

donar-li compliment pel temps que estableix i perquè no és tan

senzill -i ho dic literalment segons la seva exposició- “que els

professionals que de forma voluntària així ho solAlicitin que

estan al CAD i no depenen del Govern puguin seguir prestant

l’assistència en aquests centres”, com diu el segon punt de la

seva proposició no de llei. És clar que el personal que ara

presta aquest servei és personal que depèn dels consells insulars

majoritàriament, no?, amb la qual cosa, bé, la proposició que

vostè fa, que de forma voluntària i així ho solAlicitin puguin

prestar assistència en aquests centres, s’hauria de pensar o

repensar o reformular o veure com es fa, no és una qüestió tan

senzilla, ni que es pugui fer en el curt termini que proposen en

la seva iniciativa. Laboralment estan en règim diferents i a més

s’ha de definir què s’entén per professionals ja que hi pot haver

des de metges, treballadors socials, administratius, infermers...

vull dir amb açò que s’ha de redefinir aquest servei.

Què és l’ideal?, que aquest servei s’integri dins atenció

primària, i així també ho va manifestar la consellera, per què?,

doncs perquè els CAD fan una important tasca també de

prevenció, de protecció del drogodependents, de deshabituació,

de suport a les persones, servei interdisciplinar, com he dit

abans, i Atenció Primària potser és el nivell sanitari més proper

al ciutadà, garantint així d’aquest servei integral en tots aquests

aspectes. 

D’aquí que per aquestes dificultats i aquesta realitat haguem

presentat l’esmena que consta d’aquests tres punts que sí serien

en substitució dels punts originaris de la iniciativa que ara es

presenta, que serien... bé, la redacció que tots tenen: “El

Parlament de les Illes Balears constata la situació de desigualtat

que es manté des de fa anys i la necessitat de redefinir el model

assistencial de drogodependències a la nostra comunitat”,

aquest primer punt fa referència precisament a açò, perquè

Atenció Primària a Palma és qui presta aquest servei, en canvi

en altres indrets són altres administracions, com els consells

insulars.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604044
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604044
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Segon punt: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern a continuar les gestions ja iniciades per tal d’integrar

dins Atenció Primària els centres d’atenció a les

drogodependències que actualment depenen d’altres

institucions o entitats”; en aquest sentit es parla de continuar les

gestions perquè ja s’han iniciat per part del Govern, com va

explicar la Sra. Consellera arran d’aquesta pregunta que se li va

fer al mes de novembre de 2015.

I com a tercer punt: “El Parlament de les Illes Balears insta

el Govern a iniciar un procés de negociació amb les diferents

institucions i professionals implicats per definir el nou model

d’assistència a les drogodependències sota el marc normatiu

comú que faci efectiva la integració i la coordinació d’aquest

servei”.

El model assistencial de drogodependències actual entenem

que està obsolet perquè hem de tenir en compte que és el

mateix model que es du desenvolupament fa trenta anys i que

el marc normatiu actual és la Llei 4/2015, de

drogodependències i altres addiccions -altres addicions, no

només drogodependències-, i el pla d’actuació en aquest àmbit

de la comunitat autònoma de data 2007-2011.

Per tant, Sr. Serra, li deman, creu que ha d’exigir a la

conselleria que aclareixi aquest problema dins el 2016 quan

l’anterior legislatura ni tan sols es varen definir les línies

estratègiques en aquest àmbit?, perquè en quatre anys no es va

dur a terme la revisió o la renovació d’aquest pla que li he

esmentat que tenia durada fins al 2011.

Entenc que no és de rebut i vostè ho sap quan planteja

aquesta iniciativa, és molt fàcil demanar i exigir coses i està bé

sempre i quan sigui en benefici dels ciutadans d’aquestes illes

i es faci des d’un àmbit constructiu, per tant, li he de demanar

que facin les propostes una mica més..., d’una forma una mica

més rigorosa perquè no podem acceptar de cap manera

l’exigència de terminis que ara demana el Grup Popular quan

en la passada legislatura no només no es va intentar resoldre

aquesta situació, sinó que a més es va baixar quasi el 50% del

pressupost en salut pública, es va malmenar atenció primària i

es va eliminar també, per exemple, la coordinadora de drogues

de tal manera que una sola persona duia la coordinació de

drogues i Sida.

Per tant, donaríem suport a la seva iniciativa sempre i quan

s’acceptés l’esmena que presentam.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Per part del Grup Parlamentari

MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per un

temps de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS: 

Bones tardes a totes i a tots, des del nostre grup compartim,

pens, l’esperit del que és la iniciativa que presenta avui el Grup

Parlamentari Popular, però sí que pens que hem de partir de la

comprensió que jo compararia del que és la xarxa, aquesta

xarxa  de  recursos d ’assistènc ia  en matèria  de

drogodependències i afegiria, com ha dit la Sra. Camps, hi ha

addiccions que ja en els darrers anys es parla d’això, amb la

mateixa complexitat que té la xarxa també d’atenció social del

tercer sector, per dir-ho d’alguna manera, no?, que és una xarxa

complexa on hi ha diferents nivells de competències,

d’institucions i d’entitats socials involucrades i per tant, és

difícil a vegades posar-ho una mica tot en ordre.

Tots els serveis que tothom presta són necessaris, però

segurament tot es podria racionalitzar millor per arribar a una

major eficàcia. Crec que..., a més són tres tipus de serveis

diferents que d’alguna manera presten uns i altres i alguns els

presten tots i altres només algun, uns són els de salut

directament, el que seria assistència més en matèria sanitària,

el que seria assistència psicològica, i unes altres entitats que fan

una feina, una tasca més socioeducativa, per exemple tot el que

té a veure amb les noves edicions que ja no només són

qüestions de drogodependències, aquesta part ha de tenir un pes

també important.

Crec que d’alguna manera el sentit comú ens diu que tot el

que tengui a veure estrictament amb assistència sanitària, idò el

correcte seria que ho assumís l’ib-salut, així, una mica per regla

de tres, però hi ha molts d’altres serveis i entitats que presten

diferents serveis, per tant, això té una certa complexitat com

per poder plantejar-ho així directament com fa la proposició no

de llei, que dins 2016 ja s’assumeixi tot per part del Govern,

tampoc no sé si és... si acordam que hi ha d’haver un full de

ruta si al final d’aquest full de ruta és que tots els serveis que es

presten han de ser assumits per la comunitat, entenc que per

exemple el d’assistència sanitària sí, els que pugui assumir l’ib-

salut, però n’hi ha que per exemple els poden seguir prestant

les entitats social ben igual que passa amb el tercer sector. 

Per tant, crec que s’hauria de deixar una mica més de marge

i plantejar les coses així com nosaltres ho hem volgut fer amb

aquestes esmenes, d’obrir un procés de negociació i fins i tot

deixar marge perquè siguin els actors involucrats els que ho

negociïn perquè la proposició entra fins i tot en temes o en

qüestions de personal que no sé si al Parlament estam

capacitats per poder ja plantejar un nivell de detall com aquest,

que crec que forma part més de la negociació social,

institucional que es pugui donar en un moment donat. 

Per tant, compartim -pens- l’esperit de la proposició no de

llei del Grup Parlamentari Popular i aquestes esmenes que

presentam, com ha dit la Sra. Camps, el que volen és justament

afinar una mica més amb una intenció que totes i tots

compartim.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Ara correspon al Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula la Sra. Patricia

Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Amb la redacció actual de la proposició

no de llei MÉS per Menorca no li pot donar suport, tot i que

coincidim en el fons del que proposa. L’atenció a les
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drogodependències és un tema complicat i sobre el qual es

necessita fer una reflexió amb totes les parts implicades, com

són Salut, Educació i Afers Socials, un dels problemes que es

pot destacar és la seva estructura i aquest es deu que hi ha un

problema competencial pel que fa al seu règim laboral com ha

comentat prèviament la Sra. Camps.

Aquesta és una de les dificultats davant la qual ens trobam,

per tant, les esmenes proposades em sembla que acaben de

donar la forma i l’impuls que necessita aquest servei. Així,

compartim la visió de la necessitat de reestructurar aquest

servei i adequar-lo al temps actual. 

És cert que aquesta situació genera desigualtats i que es

manté des de fa anys, per açò consideram que s’ha de treballar

de manera conjunta amb els consells insulars per trobar el marc

normatiu comú per aconseguir la integració i la coordinació

necessàries i desitjables.

Per tot l’expressat tant de bo el Grup Popular accepti les

esmenes proposades per poder arribar a un acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I per a la defensa per part del

Grup Parlamentari Mixt té la paraula la diputada Sra. Sílvia

Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, president. Bona tarda. No tenc res més a afegir,

crec que els diputats del Partit Socialista com els de MÉS ho

han explicat perfectament bé, i per tant res més a afegir per part

meva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Tur. I en torn de fixació de

posicions, pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la

paraula la Sra. Marta Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bona tarda a tothom. El

primer que he de fer és agrair al Partit Popular la proposició no

de llei presentada i l’interès demostrat cap a aquesta

problemàtica. Efectivament el 17 de novembre presentava al

Ple una pregunta sobre drogodependència, en la qual el Govern

balear es va comprometre a fer-se càrrec del nostre cost íntegre

del tractament de drogodependència a Eivissa, Menorca i la

part forana, però no va concretar quan.

La consellera balear de Salut Patricia Gómez va assegurar

ser conscient, en resposta a aquesta pregunta, que el Consell

d’Eivissa finança la major part del cost de l’atenció a persones

drogodependents, quan és una competència que correspon a la

comunitat autònoma. Precisament vaig detallar que aquest

servei suposava una despesa anual a Eivissa de 460.000 euros,

300.000 pel centre d’atenció a la drogodependència, el CAD,

i 160.000 pel contracte de subministrament de metadona, quan

el Govern només es fa càrrec de 127.000 euros, ni tan sols no

assumeix el cost de la metadona. 

Aquest problema s’arrossega des de fa anys i s’hauria

d’integrar al servei de l’Ib-salut a través de l’atenció primària;

de fet a Palma els centres de drogodependència depenen

d’Atenció Primària, mentre que a la part forana de Mallorca, a

Menorca i a Eivissa, dels consells, amb una aportació

insuficient mitjançant convenis de la comunitat autònoma.

Volem que aquests centres funcionin com a Palma i que es faci

càrrec la Conselleria de Salut del cost de l’atenció a les

persones amb drogodependència. 

Bé, la problemàtica ja està damunt la taula, la conselleria

està contemplant la seva solució, entenem la dificultat que pot

ocasionar organitzar i ordenar aquesta activitat, de fet ja vàrem

parlar amb la consellera, i per tot això donarem suport a les

esmenes presentades.

Ja està, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria

Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, crec que en

aquest tema que avui es du sobre els CAD allò important és

veure que des de tots els grups parlamentaris hi ha aquesta

voluntat d’unificar i que sigui des de la conselleria que duguin

la gestió i assumeixin tot aquest tema dels centres i de la gestió

en relació amb la drogodependència.

Crec que moltes vegades els consells, malgrat no tenguin les

competències ni les transferències, per la proximitat que tenen

al ciutadà, igual que fan molts de municipis, comencen a

desenvolupar tasques que per ventura no els pertoquen, però sí

que consideren que s’han de tirar endavant. Clar, a vegades

veuen que els recursos no existeixen, no hi són, no es poden

pagar, tenen problemes, i per tant volen que la comunitat ho

assumeixi així com pertoca. 

Pens que per ventura el tema dels terminis no es pot exigir

d’aquesta manera; ja dic que crec important aquesta voluntat

per part del Govern i de tots els grups que som al Parlament

veure la importància per ventura d’unificar criteris, unificar

personal, unificar recursos cap al Govern, però per ventura no

amb els terminis establerts. Per tant, davant la importància de

la proposició, si no s’accepta l’esmena que s’ha presentat

m’abstendré, perquè crec que és un tema que s’hi ha de fer

feina i s’hi ha de continuar fent feina, i en cas que s’accepti

l’esmena votaria a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. I intervenció del grup

proposant, el Sr. Vicent Serra, per fixar la seva posició i

assenyalar si accepta o no l’esmena.
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EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, ens trobam amb una proposició

no de llei en què tots els partits polítics, tots els grups

parlamentaris han dit que estaven absolutament d’acord, amb

el fons de la qüestió, i que al contrari del que han manifestat els

pareixia que el tema de posar dates suposava un problema. Jo

crec que és el moment de començar a caminar, no ens podem

quedar quiets pensant que això es pot eternitzar; crec que el

model assistencial efectivament està per definir-lo i per

redimensionar-lo, però no es pot redimensionar des de l’error,

s’ha de redimensionar des de l’estructura on li correspon estar.

Qualsevol replantejament de l’estructura assistencial de

drogodependències que es faci des de l’error ens durà a més

errors, i per tant la primera passa que s’ha de fer és posar les

coses al seu lloc i a partir d’aquí començar a treballar amb tots

els serveis que estan vinculats a aquesta atenció.

Per això en aquesta conclusió, rigor, que contrasta realment

amb la dispersió que ha fet la portaveu del Grup Socialista

respecte d’aquest tema, perquè si deixàssim així talment

l’esmena, com està presentada, realment ens plantejaríem què

hem votat; idò hem votat una altra volta deixar-ho enlaire i que

això es pugui tornar a eternitzar, i efectivament crec que és un

tema que tots estam disposats a canviar, perquè pensam que

està mal fet.

I mirin, no he parlat ni he plantejat aquestes dues propostes

de resolució a boleo, les he posades en base a una experiència,

perquè això mateix va passar, almenys va passar a Eivissa, amb

el tema de salut mental infantojuvenil. (...) salut mental

infantojuvenil també era prestat per part del Consell Insular

d’Eivissa, en aquell cas d’Eivissa i Formentera, i en el moment

que es va plantejar que no era la banda perquè no li

corresponia, no era una competència seva -estic parlant de fa

algun any- idò es va decidir d’una forma molt clara que havia

de ser Ib-salut que ho havia d’agafar. Per tant, primera presa de

decisió, a l’Ib-salut li correspon agafar aquesta assistència,

igual que en drogodependències. Segona passa: veure de quina

manera es podia donar una continuïtat al servei de la millor

manera, no només per al sistema sinó també per al personal, per

als malalts i per a la gent que s’assistia en aquells moments.

Per tant és factible, i és factible d’una forma ràpida. No ens

podem aturar en divagacions de si això és una forma de fer les

coses o una altra, no estic entrant en aquesta concreció, estic

demanant que donem una passa endavant, perquè com dic això

ja s’ha fet i s’ha fet en un tema sanitari que no era competència

del consell insular.

El que està clar també i és evident és que la major part dels

grups parlamentaris donen suport a aquesta esmena, i per

aquesta raó acceptaré l’esmena. El que sí m’agradaria és

proposar que dins el primer punt d’aquesta esmena, almenys en

el que és la redefinició del sistema, del model assistencial, li

posem un termini, li posem el termini de 2016 per redefinir

aquest model assistencial, i a partir d’aquí podem començar a

tenir fites i no ens quedarem en la nube de tal manera que el

pròxim any tornem estar en les mateixes amb el mateix tema.

Per tant jo accept l’esmena presentada i que té el suport de tots

els grups parlamentaris presents aquí, en aquesta comissió, però

sí que m’agradaria que dins el primer punt, aquesta redefinició

del model assistencial, es posàs una data de 2016.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. He entès que s’assumia l’esmena

però que queda pendent de si els grups que han proposat

aquesta esmena assumeixen un termini dins 2016. Si volen

parlar entre vostès un moment o si es volen pronunciar...

EL SR. SERRA I FERRER:

Un recés d’un minut i podem parlar, Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Després d’un intens debat amb els

portaveus, m’agradaria que fossin ells els que ho comentessin,

però pel que es veu al primer punt es podria incloure aquesta

data de 2016.

EL SR. PRESIDENT:

I com quedaria redactat, posant a la finalització de 2016 al

final o ...?

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Seria: “i la necessitat de redefinir dins el 2016". Clar, si

deim dins el 2016... Si és possible...

(Remor de veus)

“I la necessitat de redefinir dins el 2016 el model

assistencial”.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, després de “redefinir”, “dins el 2016". El Sr. Serra hi

està d’acord?

EL SR. SERRA I FERRER:

“El Parlament de les Illes Balears constata la situació de

desigualtat que es manté des de fa anys i la necessitat de

redefinir dins el 2016 el model assistencial de la

drogodependència a la nostra comunitat”.

EL SR. PRESIDENT:

Està d’acord així. I els altres punts queden igual?

EL SR. SERRA I FERRER:

Sí, quedarien iguals els altres punts.
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EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Entenc idò que podem donar aprovada per

unanimitat aquesta proposició no de llei.

Queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.

3204/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centres

d’atenció de drogodependències.

2) Proposició no de llei RGE núm. 3232/16, presentada

pel Grup Parlamentari Popular, relativa a alAlergologia

dins la cartera assistencial dels Serveis de Salut de les Illes

Balears.

I passam ara al següent punt de l’ordre del dia que és la

Proposició no de llei RGE núm. 3232/16, també del Grup

Parlamentari Popular, relativa a alAlergologia dins la cartera

assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears. I per

defensar-la el Sr. Vicent Serra té deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. La Societat Espanyola

d’AlAlergologia ha anunciat una primavera lleu per a les

persones alAlèrgiques al polAlen de gramínies aquest any 2016.

Però això no ens ha de fer perdre la referència que és important

que aquesta comunitat compti amb els màxims dispositius

sanitaris a l’hora d’abordar una problemàtica alAlèrgica. I també

darrerament ha reivindicat que dins la cartera de serveis d’ib-

salut s’inclogui l’especialitat d’alAlergologia, denunciant també

l’incompliment del Reial Decret 1030/2006, de la cartera de

serveis comuns del Sistema Nacional de Salut, que com a fi

principal té garantir l’equitat i l’accessibilitat a una adequada

atenció sanitària del Sistema Nacional de Salut. 

No és una demanda sense fonament, quan sabem que

Balears és l’única comunitat autònoma sense especialitat

d’alAlergologia dins la prestació sanitària pública. I no és sense

fonament perquè aquesta proposta ja va ser feta en aquest

Parlament balear el 2001, amb una pregunta al Govern; el 2003

pel PSM, com a esmena al pressupost del 2004, i el 2005 pel

Grup Parlamentari Socialista, en sessió plenària de dia 18

d’octubre de 2005, entrada dia 23 de març, i aprovada per

unanimitat, amb una esmena del Partit Popular. Però la realitat

és que actualment encara no existeix aquesta especialitat dins

la cartera de serveis de Balears, a pesar del temps transcorregut

i l’alternança de governs, d’esquerres i de centre, des de llavors

ençà. 

Per altra part, quan he llegit les intervencions dels portaveus

d’aquella PNL, són evidents els plantejaments que tal vegada

encara avui estarien en vigor, a pesar del temps que ha passat,

però també l’evidència, la intenció compartida de tots els grups

parlamentaris del moment de dotar els serveis de salut pública

de l’especialitat d’alAlergologia. I voldria destacar alguns

paràgrafs o frases d’aquella PNL, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, de forma esquemàtica, però que tots ho

entendrem perquè el context com dic, és extrapolable onze anys

després. 

I així es parla d’una PNL eminentment tècnica, que ja érem

l’única comunitat sense alAlergologia pública, amb Ceuta i

Melilla, ara ja estam tots sols; que un 20% dels ciutadans de

Balears tenien una assegurança lliure o privada, per tant, amb

alAlergòlegs assequibles dins la sanitat privada, la situació

continua igual, la sanitat pública sense alAlergòlegs i la sanitat

privada amb alAlergòlegs, a totes les illes o àrees de salut. Ja es

descrivia la situació com un dèficit sanitari important que

s’havia de solucionar, però vull recordar que el 2005, només

feia quatre anys que s’havien transferit i assumit les

competències en sanitat, sense aquest servei.

Es definia també la proposta en positiu, per crear les places

necessàries a la sanitat pública, en contraposició dels

planejaments dels equips multidisciplinars en les especialitats

més relacionades amb la patologia alAlèrgica, com eren

immunologia, otorinolaringologia, dermatologia, oftalmologia

i pediatria amb un gabinet específic. Però jo crec que tot equip

multidisciplinar, si aquest és el model, ha de comptar amb

l’especialitat d’alAlergologia, especialitat que també ha avançat

des de fa uns anys i s’ha fet ja imprescindible a un servei de

salut.

Per això presentam una nova proposta en positiu, a veure si

en aquest intent s’aconsegueix. I en aquest sentit la proposta

seria que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a incloure dins la cartera de serveis assistencials

del Servei de Salut de les Illes Balears, l’especialitat

d’alAlergologia, amb efectes de l’1 de gener del 2017.

També avui amb aquesta segona PNL que presentam aquí,

hem vist que els grups parlamentaris han presentat i donen

suport a una esmena del Partit Socialista, que realment quan un

fa la lectura d’aquesta esmena presentada fa onze anys, ens

adonam que és exactament igual. Han presentant vostès una

esmena, una substitució de text que és exactament igual que la

que va quedar aprovada el 18 d’octubre de 2005. El seu text és:

“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que dins l’actual definició de la cartera de serveis

assistencials del Servei de Salut de les Illes Balears, que està

realitzant la Conselleria de Salut, s’estudiï la necessitat

d’incloure l’alAlergologia”. “S’estudiï la necessitat d’incloure

l’alAlergologia”, onze anys després encara estam estudiant les

necessitats d’incloure l’alAlergologia. Quan l’esmena presentada

fa onze anys diu: “el Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears que dins la cartera de serveis

assistencials del Servei de Salut de les Illes Balears, s’estudiï

incloure la figura de l’alAlergologia dins l’equip

multidisciplinar”. 

Jo, francament, no sé si això és una argúcia de gat vell, és

que hi volen posar algun tipus d’entrebanc o és que no se

n’adonen que l’alAlergologia com especialitat ha evolucionat,

no només com especialitat, sinó dins el context de l’assistència

dels processos alAlèrgics. Per tant, jo francament demanaria la

retirada d’aquesta esmena, perquè realment pens que l’únic que

estam demanant amb aquesta proposició no de llei és que hi

hagi una figura d’un alAlergòleg dins tot el sistema sanitari

públic de Balears. I no estic parlant d’incloure aquí un nombre

indeterminat de places, estam parlant que hi hagi un referent,

un referent per a tots aquells equips multidisciplinars que ara,

de forma absolutament voluntària, estan plantejant l’alAlèrgia

dins les seves pròpies especialitats i que falta aquesta peça

fonamental dins el sistema sanitari públic.

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201603232
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Per tant, també a l’espera de veure els posicionaments dels

diferents grups parlamentaris, a veure si canvien el

plantejament, almanco quant a suport a aquesta proposició no

de llei, perquè no sé si tots els portaveus coneixien que aquesta

proposta presentada és la mateixa que es va presentar fa onze

anys, i pensam que possiblement no hagin caigut en això, jo

esperaria a veure si es pot retirar l’esmena, si es canvia el

plantejament, perquè aquí el que es demana únicament és un

alAlergòleg dins el sistema de salut pública balear.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Com el Sr. Serra ha anunciat, hi ha una

esmena conjunta dels grups parlamentaris Socialista, Podem,

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, amb RGE núm.

4043/16, i per a la seva defensa pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula la Sra. María José Camps, per un temps

de deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Serra, quina mania a fer

el calendari al Govern de les seves tasques! I he de discrepar

amb vostè quant a l’alternança, els darrers anys hi podria haver

alternança, però el pacte ha governat dues vegades, més

aquesta, és a dir, du nou anys de govern, per tota la resta, que

són vint anys més de Partit Popular, amb la qual cosa,

alternança relativa.

I per altra banda he de dir que aquesta proposició no de llei

a què vostè ha fet referència i de la qual ara exigeix -diguéssim-

el seu compliment onze anys després, es va aprovar el 2005; el

2005 estaven a mitjan legislatura del govern Matas; s’hagués

pogut incloure en aquell moment, era un mandat del Parlament

que obligava el Govern, no es va fer en aquell moment. És cert

que després van passar quatre anys més de pacte, però després

d’aquests quatre anys més, l’altra alternança varen ser quatre

anys més de govern popular sota la presidència del president

Bauzá, amb la qual cosa, bé, aquesta estirada d’orelles la

podem fer a tots, però em sembla que no és de rebut exigir ara,

onze anys després, un termini concret.

Ens hem de demanar, a més d’açò dels terminis, si és

realment necessària i és eficient per al sistema aquesta figura

d’alAlergòleg que es demana, i realment en quin termini també

es podria fer o seria necessari que es fes. Novament ens

demanen terminis; el Govern està actualment definint la cartera

bàsica de serveis i per aquest motiu ve l’esmena que hem

presentat, i òbviament dins aquesta definició de la cartera

bàsica es contempla estudiar aquesta incorporació d’aquesta

figura d’especialitat. L’esmena literalment diu: “El Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que dins

l’actual definició de la cartera de serveis assistencials del

Servei de Salut de les Illes Balears que està realitzant la

Conselleria de Salut -actualment s’està estudiant- s’estudiï la

necessitat d’incloure l’alAlergologia”. Actualment tots els

processos alAlèrgics estan diagnosticats, tractats, i es fa un

seguiment corresponent per millorar la qualitat de vida de les

persones, i per tant, Sr. Serra, no és qüestió de crear alarmisme,

com que no podríem viure ara sense aquest alAlegòleg amb el

qual havíem viscut tots aquests anys, no?, i potser gastar

doblers de forma innecessària o precipitada si no fos necessari.

S’ha d’estudiar realment aquesta necessitat en base a les xifres

i en base a les dades objectives que hauríem de manejar. 

L’objectiu i la prioritat han de ser, com no pot ser d’altra

manera, atendre correctament els problemes de salut de les

persones, i en funció del problema de salut que presenti cada

pacient el professional sanitari l’haurà d’atendre. En ocasions,

segons la naturalesa del problema, l’atén un metge de família,

en altres ocasions se’l deriva a un especialista corresponent, i

tenim casos específics d’alAlèrgies, com per exemple les

alAlèrgies respiratòries, com l’asma extrínseca, que són atesos

actualment per pneumòlegs si és necessari; alAlèrgies de la pell,

com poden ser dermatitis de contacte o alAlèrgia al làtex, que es

tracten per dermatòlegs; otitis o rinitis de base alAlèrgica també

són tractades per otorinolaringòlegs; o alAlèrgies alimentàries,

com pot ser intolerància al gluten o al peix, són ateses per

digestòlegs. No hi ha cap pacient, no hi ha cap persona que

quedi desatesa amb una patologia d’alAlèrgia en aquesta

comunitat, i les dades ens diuen que durant..., si fos necessària

una atenció específica i extraordinària en un cas d’alAlèrgia, es

derivaria a un centre de referència a la península. Durant l’any

2015 es va fer només en un cas.

Per tant no deim no a la figura de l’alAlergòleg, però s’ha de

mirar realment si és necessari o si no és necessari, i, si és

necessari, si s’ha de fer ara o més endavant. Per tant les dades

més recents a les quals les especialitats que tenim dins l’ib-salut

són capaces de detectar, de diagnosticar i de fer el seguiment

d’aquests pacients amb alAlèrgies, i només en un cas dins l’any

passat va ser necessari demanar una atenció externa, bé, idò

s’hauria de veure si es justifica o no. Per tant, Sr. Serra, igual

que a l’anterior proposició no de llei que hem debatut, dins

aquesta actual definició de la cartera de serveis s’ha d’estudiar

aquesta necessitat, s’ha d’estudiar si ara mateix és necessari o

no incloure aquesta figura. I la PNL de 2005, han passat onze

anys, estam en una situació absolutament diferent; si hi hagués

hagut voluntat política per part del grup que vostè representa ja

estaria inclosa, possiblement, amb la qual cosa no tenc res més

a dir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sra. Camps. Pel Grup Parlamentari Podem

Illes Balears, la Sra. Marta Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Serra; em congratula

veure com està d’interessat en les necessitats que té la població,

m’agrada que així sigui per part del Partit Popular. 

Jo sé que Balears és l’única comunitat autònoma d’Espanya

que no compta amb especialistes en alAlergologia a la sanitat

pública, una patologia que afecta gairebé el 30% de la població

que resideix a les Illes. Des de la Societat Espanyola

d’AlAlergologia i Immunologia clínica recorden que el 19

d’octubre de 2005, tal i com ha dit el Sr. Serra, el Parlament va

instar el Govern balear al fet que dins la cartera de serveis

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201604043
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assistencials de l'ib-salut es donés cobertura suficient en

alAlergologia i estudiar incloure la figura de l’alAlergòleg dins

l’equip multidisciplinar. A més a més la Societat Espanyola...

d’AlAlergologia -és que és tan complicat- i Immunologia

estableix..., val, a la vegada vol que es garanteixi aquesta figura

dins la cartera de serveis. Bé, tot i que avui en dia els nostres

hospitals no compten amb especialistes en aquesta matèria, en

la pràctica ho estan portant els "otorinos" i hi ha un gran servei

d’immunologia que també el porten i fins i tot passen consulta,

tot i que és no és un servei que pertanyi a aquesta àrea dels

laboratoris. 

Des de Podem seguim en la línia de prioritzar les actuacions

sobre la base de la recuperació, primerament, dels serveis de

salut perduts, i a les necessitats existents, per més tard abordar

l’ampliació de serveis, que si no tenen ara mateix una gran

demanda estaria bé considerar-los. La prevenció ha estat una

altra de les actuacions que ens han portat a una situació caòtica

en diversos àmbits. Hem de ser realistes: mentre s’ha pogut no

s’ha fet, i ara que no es pot per motius econòmics hem de ser

prudents, i és per això que presentem, conjuntament amb els

grups parlamentaris PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per

Menorca i, per part del Grup Mixt, Gent per Formentera,

l’esmena en la qual es contempla l’estudi de la necessitat

d’incloure aquesta activitat dins la cartera de serveis

assistencials del Servei de Salut de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per un temps de

deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, jo... vull reiterar això que demana la Societat Espanyola

d’AlAlergologia, que no és només una demanda seva sinó

sobretot dels usuaris de la sanitat de Balears i de la gent

afectada, sobretot de la gent que té alAlèrgies més de tipus greu

des de fa molts d’anys, i evidentment des d’abans fins i tot que

s’aprovàs aqueixa proposició no de llei per unanimitat en el

Parlament de les Illes Balears. De fet s’inclou a la cartera del

Servei Nacional de Salut com a servei. Però sí que voldria

matisar que la proposició no de llei se centra no tant en

l’atenció necessària del tractament de les alAlèrgies i de la

detecció dins el sistema sanitari públic, sinó dins la inclusió en

el catàleg com a possible solució als problemes que hi ha. 

I és vera que parlam d’un tema seriós, parlam d’un tema que

afecta pràcticament un terç de la població de les Illes Balears,

estam parlant potser de 300, 400.000 persones que poden tenir

algun tipus d’alAlèrgia; amb els menors encara els percentatges

són més alts. Sí que voldria reiterar que la sanitat pública, jo

mateix ho acab de comprovar per jo mateix fa pocs mesos,

perquè m’han fet tot tipus de proves d’alAlèrgies a Son Espases;

problema: estava en preferent i vaig haver d’esperar un any, i

això que estava en preferent. Evidentment si tens una urgència,

jo podia no passar pena perquè sabia que era un tema..., esperes

un any, però qui té pressa o té una afecció alAlèrgica greu al

final no li queda més remei que anar a la privada, o si ja és molt

greu en el sistema públic evidentment et deriven a una altra

clínica pública del sistema de salut públic estatal, ja s’ha dit

abans aquí.

Jo crec que la pregunta que ens hauríem de fer realment és

com així, si des de 2005 tenim això aprovat, o des de 2006

s’inclou dins la cartera del sistema nacional, no hem estat

capaços de corregir això, tot i que s’ha incrementat l’assistència

sanitària sobre aquesta matèria, perquè el problema no és tant

a l’assistència sinó a la disponibilitat professional, permetin-me

la provocació, però ara ho duré a un altre debat que tenim molt

actual i que la setmana que ve debatrem que és el tema de la

facultat de medicina. 

Per a mi el problema de fons en aquesta qüestió de

l’alAlergologia és que el que passa amb els tema dels

alAlergòlegs és que n’hi ha pocs i es capten des de la sanitat

privada. Això no vol dir que des de la sanitat pública es deixi

d’assistir aquesta malaltia, per dir-ho així, però evidentment hi

ha un problema, diguem, de poder. A la nostra comunitat, a

diferència d’altres comunitats, ha primat la lògica del negoci

sobre la lògica del dret a la salut i el principal actiu que reclama

la societat espanyola, que són els alAlergòlegs, idò els capten a

un altre àmbit. Imaginau-vos que la facultat de medicina no és

pública i és privada, o sigui, a sobre ja no només els podem

comptar sinó que formarem els metges des de l’àmbit privat

que al final és un àmbit, a l’àmbit de la sanitat, és un àmbit de

negoci.

Per això, voldria reiterar que no es tracta tant d’incloure, de

garantir via catàleg de serveis sinó de garantir d’alguna manera

la disponibilitat de professionals dins el sistema sanitari i, en tot

cas, de millorar la qualitat que a mi em consta personalment,

com a usuari de la sanitat pública, que s’ha incrementat en

aquests anys i que dins el sistema sanitari públic et poden fer

tot tipus de proves i et poden donar tot tipus de tractament.

Evidentment, si hi hagués més professionals encara es podria

millorar el sistema.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari MÉS per

Menorca té la paraula la Sra. Patrícia Font, per un temps de...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. A l’exposició de motius d’aquesta

proposició es diu que l’any 2005 es va arribar a un acord

unànime per incloure aquesta especialitat dins la cartera de

serveis. Farem una mica de memòria. 

L’any 2005 el president de les Balears era Jaume Matas,

PP; del 2007 al 2011 ho va ser Francesc Antich, PSOE; la

passada legislatura va presidir aquesta comunitat José Ramón

Bauzá, PP. És a dir, el proposant ha tengut dues ocasions clares

d’incloure l’especialitat de l’alAlergologia a la cartera de

serveis, però no ho va fer, el perquè el desconec. 

Compartim la necessitat de definir la cartera de serveis

bàsics sense cap dubte, però segons el que ens han informat en

funció del problema de salut que presenti el pacient l’atén

l’especialista corresponent, segons quin sigui el problema l’atén
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el metge de família i depenen del que determini aquest metge

deriva a l’especialista corresponent. Hem d’afegir que les

diferents proves diagnòstiques es realitzen als ambulatoris

d’immunologia on també són atesos pels seus especialistes. 

MÉS per Menorca té clara la seva visió d’una sanitat

pública i universal, però en els termes expressats no podem

donar suport a aquesta PNL. Tot i que és cert que, com ha dit

el Sr. Serra, Balears és l’única comunitat que no disposa

d’aquesta especialitat a la seva cartera, em costa realment

entendre per què quan el PP va governar no la va incloure. 

Pel que fa a l’esmena presentada pel Grup Socialista

consideram que és una bona proposta dins l’actual definició de

la cartera de serveis s’ha d’estudiar incloure aquesta

especialitat, en el benentès que la inclouran si els professionals

així ho consideren.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari Mixt té

la paraula la Sra. Tur, per un temps de deu minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, el primer que he de dir és que no

té res a veure amb la proposició que parlam, però no poc obviar

dir-ho que es veu que ser de dretes no està de moda avui en dia,

ja ningú no vol ser de dretes, com a mínim obertament, però bé,

ara som quasi tots del centre i d’esquerra. Bé. 

Anam al tema que ens ocupa, era només per fer una petita

broma. Estic d’acord que evidentment el sistema de salut a les

Illes Balears requereix millores en aquest servei, que crec que

això no ho discuteix absolutament ningú i en aquest sentit

subscric les demandes del Grup Popular, però igualment he de

dir... sí, li dic clarament, subscric la seva demanda perquè

entenc que és una demanda que vostè mateix ha dit que s’ha

manifestat en aquest parlament en nombroses ocasions i que hi

ha nombrosos acords presos respecte d’aquesta demanda,

probablement tants com pugui haver-hi respecte del famós

TAC a l’Hospital de Formentera, que està aprovat per

unanimitat, però el TAC ni hi és ni se l’espera, com a mínim de

moment.

Per tant, entenc que les raons que ha plantejat la diputada

del Grup Socialista aconsellen mantenir... aconsellen que

adoptem l’acord amb les condicions que es plantegen a

l’esmena que ha presentat el Grup Socialista, però que també

hem subscrit per part de Gent per Formentera i crec que estaria

bé que tots arribàssim a un acord entenent que, evidentment, la

capacitat que té el Govern actualment, i concretament l’ib-salut

i la Conselleria de Salut, per dur a terme tots els programes que

s’han aprovat en pocs mesos per part d’aquest parlament i

concretament dins aquesta comissió evidentment és limitada.

Supòs que amb això també estarà d’acord vostè.

Però sí, estic perfectament d’acord que s’ha de fer feina i

que el Servei de Salut ha de millorar els serveis que té

actualment adreçats a tots els malalts que pateixen alAlèrgies, i

que a més cada dia són més, no són patologies que vagin

minvant sinó tot el contrari. 

Per tant, Sr. Serra, vostè decidirà què fa, però jo el

convidaria que accepti aquesta esmena i que, per tant, tenguem

unanimitat i sobretot que no haguem de tornar a parlar una altra

vegada perquè significarà que s’ha fet qualque cosa. Esper que

sigui així.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Tur. Per fixar posicions pel Grup Parlamentari

El Pi PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria

Antònia Sureda, per un temps de deu minuts. 

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Resulta que

a Balears si tenim una alAlèrgia tens un problema més seriós que

si la tens a qualsevol altra comunitat autònoma. Com s’ha dit,

la societat espanyola d’alAlergologia i d’immunologia clínica

varen manifestar a principis d’aquest mes que tot i el

compromís adquirit per la Conselleria de Sanitat per a la

creació d’aquest servei d’alAlergologia a l’ib-salut a dia d’avui

a Balears continua sent l’única comunitat autònoma de tot

l’Estat que no compta amb especialistes en aquest sentit. I això

que gairebé el 30% de la població balear pateix algun tipus

d’alAlèrgia. 

Com molt bé ha dit el diputat del Partit Popular, el Sr.

Serra, l’any 2005 el Parlament va instar el Govern de la

comunitat que es donàs cobertura suficient en alAlergologia dins

la cartera de salut. Han passat onze anys i no s’ha fet res al

respecte. De fet, des de la SCAIC afirma que es va solAlicitar

una reunió amb l’aleshores, dins aquesta legislatura passada,

conseller de Sanitat, el Sr. Sansaloni, però que davant la

negació o la manca d’atenció a aquesta petició quan va sortir a

premsa es varen començar a produir diferents reunions, unes

reunions que s’han fet a poc a poc i que la cosa fins ara no ha

donat fruit. 

Mentrestant el Govern balear ha incomplert el Reial Decret

1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s’estableix la cartera de

serveis comuns del Sistema Nacional de Salut. Els pacients de

Balears no poden rebre atenció sanitària en alAlèrgia per

professionals sanitaris en alAlergologia a diferència de la resta

de comunitats autònomes. La recomanació de l’Organització

Mundial de la Salut és un alAlergòleg per cada 50.000 habitants,

però aquí sembla que la cosa no va amb nosaltres. 

Òbviament estam a favor d’incloure aquesta especialitat

dins la cartera de serveis assistencials del Servei de Salut, com

no pot ser d’altra manera, i que aquesta proposició no de llei no

entri una altra vegada a ser paper banyat, és una història que va

començar fa onze anys i encara parlam del mateix. Pel que veig

s’estan tirant pilotes d’un partit a l’altre i la solució no ha

arribat. Per tant, crec que qui ho paga és la població, que és un

tema important perquè, com deim, hi ha prop d’un 30% de la

població de les Illes que té problemes d’aquest tipus i crec que

s’hi ha de posar una solució imminent.
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Per tant, nosaltres sí que votarem a favor d’aquesta

proposició no de llei. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara pertoca la intervenció del

grup proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta o no

l’esmena.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Crec que aquesta proposició no de

llei ha posat en evidència la defensa a ultrança del Govern

balear en qualsevol concepte per molt raonat que estigui, es diu

que no, es diu que un té raó, però no l’accepten i aquest ha estat

l’argument repetitiu i quan algú ha volgut ampliar un poc més

la introducció s’ha referit al fet que el PP no es va posar, idò sí

senyors, el PP tampoc no la va posar i si volem els dels PP ens

posarem un cilici i estarem aquí patint que no vàrem posar la

plaça d’alAlergologia.

Però el que he plantejat i ho he dit des d’un principi és que

hem d’assumir les culpes tots, d’acord?, bé, però ara és quan el

Govern balear presumeix que té un increment de pressupost, el

major pressupost que hi ha hagut en sanitat en aquesta

comunitat autònoma, presumeixen dia sí i dia també que

existeix, i estic dient que és l’única comunitat autònoma que no

té cap alAlergòleg, cap ni un alAlergòleg i quan deman de posar

un alAlergòleg que sigui un referent de tots aquests equips

multidisciplinars que vostès han esmentat -i voldria fer un incís,

agrair la feina que fan tots els professionals d’aquesta

comunitat en aquest tema i en tots els altres, però estam parlant

d’alAlergologia, agrair-los-ho perquè molts, ja ho he dit al

principi, estan formats d’una forma voluntària per cobrir aquest

espai ; bé, idò quan jo deman un alAlergòleg per posar en

aquesta comunitat autònoma, vostès em diuen que estic fent

alarmisme, jo és que això... a vegades que tenen unes

expressions, Sra. Camps, que la veritat és que... és per posar-

les... emmarcar-les, les seves expressions, eh?, dir que estic fent

alarmisme, estic demanant un alAlergòleg a l’única comunitat

autònoma en la qual no existeix, idò crec que la devalua un

poquet, a vostè com..., la seva capacitat per definir exactament

les situacions. 

Miri, és que tots vostès han donat la raó a aquesta

proposició no de llei, el PSOE ha hagut de recórrer a fa vint

anys per dir que havíem tingut vint anys i ells només nou per no

posar un alAlergòleg, i jo crec que un alAlergòleg es posa amb

menys de nou anys, Sra. Camps. Per tant, assumim tots els

d’això...

I, per altra part, m’ha estat dient que està fent assistència...,

que altres especialistes estan fent l’assistència, però l’evolució

de l’alAlergologia ha donat... és de fa onze anys, ja li ho he dit,

no només dins el sistema, sinó com ells, com a professionals,

i és necessària, la figura d’un referent alAlergòleg és necessària

i no estic parlant d’eliminar tots aquells professionals que

treballen en això, però fa falta la figura de l’alAlergòleg a la

sanitat balear.

Podem s’alegra que estiguem preocupats, però no ens vota

a favor, jo estic molt content que vostè estigui preocupada

perquè nosaltres estiguem preocupats, però m’agradaria que

hagués dit, idò miri, el votarem a favor perquè encara que

només sigui un alAlergòleg donem suport a un alAlergòleg a

aquesta comunitat.

MÉS per Mallorca diu que ho demanen els usuaris, bé, idò

si ho demanen... no, no la Societat Espanyola d’AlAlergologia,

no, són els usuaris, molt bé, idò si són els usuaris no els facem

cas, no són vostès els que diuen que són els transmissors de la

informació del poble?, no presumeixen d’això?, idò si són els

usuaris posem un alAlergòleg. Crec que serà molt difícil explicar

que vostès varen votar en contra de posar un alAlergòleg en

aquesta comunitat autònoma perquè no accept aquesta esmena.

Aquesta esmena és infumable, és infumable primer perquè

no diu res i segon perquè ja es va votar fa onze anys i una cosa

que s’ha votat fa onze anys jo no la penso tornar votar, si hi ha

algun responsable que ha estat capaç d’escriure això i no fer-ho

complir, idò allà cadascun amb les seves culpes, efectivament,

moltes vegades deim que les proposicions no de llei són petits

encàrrecs que a vegades no arriben, però jo no vull tornar votar

una proposició no de llei que varen votar dos companys del

meu... tots els companys de... altres companys de parlament de

fa onze anys.

MÉS per Menorca, comparteix la necessitat. 

Sra. Sílvia Tur, vostè ha estat a punt de votar a favor, però

en el darrer moment ha dit,  no, votarem l’esmena, això és una

defensa.... vaja, del que és el Govern per un simple motiu: hi ha

un problema econòmic real que no són capaços d’admetre i

estan intentant forçar que la despesa no es dispari, que la

despesa no es dispari en aquelles coses que són importants i ho

estan fent tots a consciència, tots estan fent això a consciència

perquè vostès saben que la figura d’un alAlergòleg és necessària.

I agrair a la Sra. Sureda, realment, el suport que tendrem en

aquesta proposició no de llei i que idò... no sortirà endavant,

però almanco el Partit Popular ho haurà intentat i la intenció no

és altra que aquesta sanitat balear es pugui reforçar amb

aquesta figura. I bé, ja tenim un altre exemple, un altre exemple

del posicionament de tots els partits polítics d’aquest

parlament, han mantingut el copagament, quan vàrem presentar

la vacuna del pneumococ no varen voler acceptar-la, vostès

estan a favor del copagament perquè hi ha gent que està pagant

aquesta vacuna; estan a favor de la privatització, perquè varen

dir que aquesta ambulància del 061 que es va admetre i que es

colAlocàs dins el concurs del 061, idò es farà per un concurs, és

a dir, una externalització, és a dir, com vostès ho denominen,

una privatització, i ara per fi tenim la prova que no estan a

favor de l’equitat d’accés al sistema sanitari perquè una persona

que vulgui tenir un alAlergòleg obligatòriament haurà d’anar a

una sanitat privada i, Sr. Abril, si no hi ha alAlergòlegs a la

sanitat pública no és perquè la sanitat privada els hagi copat

tots, no, és que no hi ha ni una sola plaça disponible per als

alAlergòlegs en aquesta comunitat.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Com que entenc que no accepta

l’esmena, passarem a la votació de la Proposició no de llei

RGE núm. 3232/16. 

Per tant, vots a favor de la proposició no de llei? 5 vots.

Vots en contra? 7 vots.

Abstencions? 1 abstenció.

Per tant, queda rebutjada la Proposició no de llei RGE núm.

3232/16, del Grup Parlamentari Popular, relativa a alAlergologia

dins la cartera assistencial del Servei de Salut de les Illes

Balears.

No havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
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