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(Inicia la direcció del debat la Sra. Vicepresidenta de la
comissió)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començam la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeix
substitucions alguna substitució.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, Santi Tadeo substitueix Misericòrdia Sugranyes.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix María José Camps.

LA SRA. MERCADAL I CAMPS:

Margaret Mercadal substitueix Sandra Fernández.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez substitueix Carlos Saura.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Montse Seijas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui relatiu al debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 7911/17, presentada pel
Grup Parlamentari Mixt, relativa a l’eliminació de la subjecció
mecànica, i la 8380/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a la defensa del transport aeri sanitari
urgent a Menorca.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7911/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a eliminació de la
subjecció mecànica.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7911/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
l’eliminació de la subjecció mecànica.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Olga Ballester, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos traemos hoy a esta
comisión una iniciativa con la que se pretende avanzar en los
cambios normativos necesarios que puedan servir como una
guía o procedimiento de buena práctica para los diferentes
profesionales dedicados a la atención geriátrica.

Los puntos de esta iniciativa recogen las conclusiones del
documento de consenso sobre sujeciones que publicó en
diciembre 2014 el Comité Interdisciplinar de Sujeciones de la
Sociedad Española de Geriatría i Gerontología tras una

exhaustiva ponencia sobre sujeciones mecánicas y
farmacológicas y donde han participado profesionales de
reconocido prestigio en diferentes disciplinas, así como
entidades, asociaciones y movimientos antisujeciones; un
documento que les puedo mostrar, un documento que merece
la pena ser leído tanto por su rigor científico, como por su
claridad de conceptos, como por su humanidad, donde la
dignidad de la persona, del enfermo, del anciano es el eje sobre
el que se encauza la ponencia para llegar a un gran consenso en
la actuación profesional.

En este documento de consenso los propios profesionales
exponen que el uso de las sujeciones farmacológicas o
químicas, y especialmente las mecánicas o físicas, constituyen
en la actualidad un tema muy controvertido dentro de la
asistencia geriátrica, sobretodo en los centros de larga estancia
y centros sociosanitarios y esto es así por las notables
repercusiones éticas, sociales y jurídicas que conllevan. Y
exponen que la sujeción mecánica o química de pacientes con
enfermedad de Alzheimer, demencia senil u otro tipo de
demencias o enfermedades neurodegenerativas ha de ser una
medida excepcional, puesto que limita la libertad de
movimiento de los pacientes y dicen que sólo debe ser tomada
en situaciones excepcionales de riesgo para la integridad bien
de los pacientes o bien de terceros.

Sin embargo, desgraciadamente, frecuentemente nos
encontramos con porcentajes muy elevados de pacientes
sometidos a sujeción mecánica o química en comparación con
otros países, y es frecuente el uso de dichas sujeciones como
alternativa en casos de insuficiencia de personal, lo cual es
completamente contrario a la legalidad y a una buena praxis.

El uso de estas sujeciones es, además de contrario a la
dignidad de las personas, potencialmente lesivo, está
demostrado que produce atrofia muscular, ulceras de decúbito,
heridas, disminuye la movilidad e incrementa el deterioro físico
y mental de los pacientes sometidos a estas técnicas.

Por todo ello, y desde hace años existen en nuestro país
asociaciones y fundaciones dedicadas a promover las
residencias y los centros geriátricos libres de sujeciones,
basados en su experiencia podemos afirmar que es posible
minimizar el uso de dichas sujeciones e incrementar la
seguridad y el bienestar de los pacientes sin menoscabo alguno
de su seguridad.

Por todo ello, desde Ciudadanos hemos redactado unos
puntos en esta iniciativa, estos puntos son puntos de consenso
acordados por los profesionales y los traemos aquí en esta
iniciativa porque pretenden ser la base y el punto de partida
para un trabajo conjunto y de consenso interterritorial, para
establecer una guía de procedimiento de buena práctica para los
diferentes profesionales dedicados a la atención de los mayores,
con el objetivo de una praxis que minimice al máximo la
práctica de sujeciones tanto mecánicas como farmacológicas.

Me gustaría comentarles los puntos de esta moción por
encima, porque los puntos 1 y 2 lo que han hecho ha sido
recoger normas precisas sobre las que se llegó a un acuerdo en
esta ponencia, como es por ejemplo que en cada centro se
tuvieran... inscritos en número de pacientes con sujeción
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mecánica, la causa que lo motiva, la fecha de su instauración,
las caídas sufridas de los pacientes... porque se ha visto que en
muchos centros toda esta información no se tiene recogida y
por lo tanto luego es muy difícil saber cuándo es o cuándo no
es... buena praxis realizar las sujeciones; también una revisión
periódica de los centros, de un facultativo ajeno a la residencia,
pero que sea del Sistema Nacional de Salud, son el punto 1 y el
2 concreciones sacadas de este documento.

Y después ya los puntos 3, 4 y 5 van encaminados a que
poco a poco se instaure progresivamente esta nueva praxis que
entre todos los profesionales... quieren realizar para dar un
vuelco a la asistencia de estos pacientes.

Y nada más, he visto que hay muchas enmiendas, lo cual
agradezco porque denota una sensibilización sobre el tema y
escucharé aquello que quiera aportar cada grupo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ballester. S’han presentat esmenes... per part
del Grup Parlamentari Popular l’esmena RGE núm. 10746/17,
per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula per part del
Grup Parlamentari Popular l’Hble. Diputat Vicent Serra, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, a l’anunciat parla de
l’eliminació de la subjecció mecànica, després al text parla de
subjecció química i mecànica per acabar amb propostes que
sembla que es refereixen més a subjecció mecànica i estableix
criteris restrictius o fins i tot l’eliminació d’aquest tipus de
subjecció. Entenem -i després de l’exposició que ha fet la
portaveu de Ciutadans- que es parla de les dues vies de
subjecció per a determinats tipus de pacients, bé.

La utilització de subjeccions és un tema controvertit, ja s’ha
dit, i hi ha plantejats diferents posicionaments i enfocaments.
Vull citar la feina feta per la Societat Espanyola de Geriatria i
Gerontologia que, a través d’un comitè interdisciplinar de
subjeccions al 2014, va elaborar un document de consens sobre
les subjeccions mecàniques i farmacològiques, perquè és cert
que aquest tema afecta més residències, centres de dia per a
majors i centres sociosanitaris, però també s’utilitza a centres
d’aguts en determinades ocasions.

Una subjecció afecta els valors bàsics de l’autonomia, com
ja s’ha dit a l’exposició, i pot desencadenar un problema de
salut per si mateixa, per la qual cosa ja existeixen grups que
defensen la dignitat de la persona i fan propostes -com s’ha
exposat ja, una vegada més- que ho propugnen i propugnen
l’abandonament de les subjeccions, però també és cert que en
determinades circumstàncies s’ha de recórrer al seu ús, per
exemple, per a l’aplicació de mesures terapèutiques essencials
per a la supervivència.

Davant aquests plantejaments contraris s’ha de cercar un
marc normatiu que atraqui aquests dos plantejaments, però la
realitat és que no existeix marc normatiu i legislatiu específic

i que la regulació es fa segons sentències judicials que
determinen a la vegada d’adopció de mesures no només per la
mateixa evolució i maduració del concepte de subjecció, sinó
també com defensa jurídica d’una determinada entitat o
institució.

Per acabar aquesta introducció genèrica i per emmarcar un
poc més el tema d’aquesta PNL citaré la definició de subjecció
quimicofarmacològica com la utilització deliberada i
intencional de psicofàrmacs per controlar un problema de base
no psiquiàtrica ni mèdica per restringir la mobilitat i l’activitat
física.

Com s’ha dit, el marc legal actual és indefinit, i referit a una
reglamentació de caràcter general que va des de la Constitució
i la Llei general de sanitat fins a les diferents lleis
autonòmiques de serveis socials; per cert, a la Llei 4/2009, de
serveis socials de les Illes Balears, se cita com a infracció molt
greu la mala utilització de la subjecció en el sentit que s’utilitza
sense prescripció mèdica ni supervisió, i és l’article 129.s).
Aquesta alta de regulació expressa i específica de l’ús de
subjeccions també determina resolucions judicials
contradictòries en funció de si es considera un acte de
competència judicial o mèdica. Per tant sí consideram que s’ha
de fer i donar un marc normatiu.

Hi ha comunitats que ho tenen ben regulat, per exemple la
Comunitat Foral de Navarra, que ho va fer amb el Decret foral
221/2011, de 28 de setembre, en el qual diu: “Por el que se
regula el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el
ámbito de los servicios sociales y residenciales”, un decret
foral que té cinc capítols; el capítol 1 regula l’objecte i
defineix, el capítol 2 regula el procediment ordinari, el capítol
3 regula el procediment d’urgència, el capítol 4 regula les
garanties de la persona i les diferents subjeccions, i el 5 està
dedicat al control per part d’inspecció, que inclou allò citat al
punt 1 i punt 2 d’aquesta PNL, per la qual cosa pensam que
aquesta regulació es podria començar a treballar des del
Govern balear a partir d’un equip de treball tècnic que tengués
en compte també totes les consideracions que s’exposen a les
propostes 1 i 2, perquè pensam que des d’aquí, i com a polítics,
hauríem de quedar a distància dels detalls que s’hi exposen. 

En aquest sentit ha quedat ben explicat el perquè s’exposa
aquí, perquè són conclusions d’una convenció o d’una reunió,
però crec que a l’hora de plantejar-nos una definició, encara
que acceptaríem per part del Grup Parlamentari Popular tot el
que s’ha exposat, crec que és objecte d’una normativa feta per
tècnics que concretin tots i cada un dels detalls, i més dels que
s’exposen als punts 1 i 2, i per això hem presentat una esmena
que recull el que acab de dir, encara que també vull afegir que
consideram que és una bona iniciativa i hi donarem suport
encara que no s’accepti l’esmena del Partit Popular. Aquesta
esmena seria de substitució dels punts 1 i 2, i diu que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a regular
l’ús de la subjecció mecànica i farmacològica a l’àmbit de la
sanitat i dels serveis socials, tenint en compte que les
competències de les residències sociosanitàries són de serveis
socials i les dels hospitals són sanitàries, per tant, tan els
centres sanitaris d’aguts com els sociosanitaris i residencials.
Aquesta regulació es farà en base a criteris tècnics a través de
la Conferència sectorial de Serveis Socials, que és la que
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s’encarrega d’elaborar tots els programes d’actuació dins
l’àmbit de serveis socials, i la Conselleria de Salut del Govern
balear, i podrà comptar -a la vista del que s’exposava dins les
propostes de resolució de Ciutadans- aquesta institució, podrà
comptar amb l’acord del Consell Interterritorial de Salut.

Quant a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
PSOE, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem, bé,
quant a l’esmena 1, que és substituir els punts 1 i 2 per un text,
dic el mateix, és a dir, aquesta esmena del PSOE és dins
l’esmena del Partit Popular; allí on posa “introduir canvis
normatius” realment no són canvis normatius, és que és fer una
normativa nova, no existeix normativa; per tant crec que no
descriu la realitat. I l’altra consideració respecte de l’esmena,
una parla de persones amb malalties mentals,
neurodegeneratives o d’altres, però és que també són aguts,
sense relació amb les patologies referides, els que a vegades
són objecte d’aquestes subjeccions. Per això ens agradaria que
acceptàs l’esmena del Partit Popular.

Quant a l’esmena 2 que fa modificació del punt 3, he de dir
que, bé, el que he comentat: el Decret foral 221/2011, de 28 de
setembre, en el capítol 5, article 20.2, ja es parla d’un protocol
per assessorar i donar suport als centre que implantin aquests
programes de subjeccions. Per tant pens que també estaria
inclosa dins l’esmena que presenta el Partit Popular.

I quant a l’esmena 3, afegeix un cronograma quant a
eliminació. En canvi la de Ciutadans elimina allò del consell
interterritorial, que donat que som a l’àmbit de la comunitat
autònoma es podria regular sense passar pel consell
interterritorial, a no ser que Ciutadans vulgui que això..., dur-ho
a nivell estatal de tal manera que existeixi una normativa
homogènia per a tot l’Estat. En aquest cas plantej l’acceptació
d’aquesta tercera esmena, i afegir un altre punt que digués de
dur al consell interterritorial totes les conclusions a què arribem
aquí per tenir un caràcter... o que es dirigeixi al consell
interterritorial perquè intenti fer una normativa o dur les coses
per un camí on les normatives de les diferents comunitats
autònomes siguin el més homogènies possible.

Res més. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Per part dels grups parlamentaris
Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes
Balears s’han presentat les esmenes RGE núm. 10786, 10787
i 10788/17. Per a la seva defensa té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista l’Hble. Diputat Sr. Vicenç Thomàs, per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies, Sra.
Presidenta. El primer que vull dir és que aquesta iniciativa duta
aquí és una iniciativa adequada, però nosaltres pensam que no
està adaptada a la nostra comunitat autònoma. Evidentment
parlam de persones, de persones malaltes; parlam de bona praxi
i d’una adaptació i adequació a un àmbit competencial. La
finalitat és regular l’ús d’aquestes subjeccions físiques o

farmacològiques, o altres mesures, dins el que es pugui
entendre com el respecte al dret de les persones. 

Evidentment nosaltres pensam que això té un àmbit
d’aplicació, que són residències, són centres de dia, són centres
de mitja estada, i fins i tot també hospitals d’aguts; és a dir,
agafa el món assistencial sanitari i també el món dels serveis
socials, i també nosaltres trobam a faltar que és necessari
regular per a un àmbit públic però també per a un àmbit privat,
perquè parlam de bona praxi. Evidentment pensam que hem de
parlar de subjeccions físiques i farmacològiques i crec que
evidentment, quan es regula això, s’ha de tenir una sèrie de
principis bàsics: podríem parlar de dignitat de la persona,
respecte a la seva llibertat individual o als seus drets, promoció
de la seva autonomia, garantir informació de les mesures a
aplicar, fins i tot que si hi ha un cas d’un tutor d’una persona
d’aquestes pugui manifestar el seu rebuig, i evidentment
sempre tenint en compte que no es vol produir dany, patiment
o deteriorament d’una manera innecessària. Però també ha de
quedar molt clar qui fa aquesta prescripció, per què la fa, quina
fa, durant quant de temps, i no hem d’oblidar que també hi ha
un component, aquí: hi ha unes persones que cuiden aquestes
persones que tenen alterat el seu estat de salut, que són els
treballadors, i per tant en determinades circumstàncies hi pot
haver fins i tot un risc per a la pròpia integritat de la persona
malalta però també de la persona que cuida, i tots són aspectes
que hem de tenir en compte. Per tant hauríem de tenir molt clar
què volem regular, qui ho ha de fer i en quin àmbit.

El Consell Interterritorial del Servei Nacional de Salut, el
que hem de tenir molt clar és quines són les seves funcions. Les
seves funcions no són executives, són de treballar en temes on
es fan determinades recomanacions, però no és executiu ni és
un lloc on se sotmetin decisions a votacions ni el Govern està
vinculat a les decisions que pugui prendre el consell
interterritorial. Nosaltres tenim competències en aquest àmbit
que ens vénen atorgades per l’Estatut d’Autonomia, i tenim
lleis pròpies, com la Llei de salut 5/2003 o la llei que ha
anomenat el Sr. Serra, la Llei de serveis socials, que des de
punts diferents dels drets de les persones, drets de determinat
tipus de malalts, etc., són contemplats. És veritat que no tenim
una norma reguladora pròpia, exclusiva, fonamentada dins la
nostra comunitat autònoma, i és veritat que, com ha dit el Sr.
Serra, Navarra té un decret i altres comunitats autònomes ho
tenen regulat especialment, pel que jo conec, dins un àmbit
sanitari amb protocols d’actuació dins els establiments
sanitaris. Per tant, crec que nosaltres tenim competències i per
tant no necessitam ni l’autorització, ni el vistiplau, ni esperar
que el consell interterritorial aprovi una determinada línia de
treball. 

Crec que -ho he dit al principi- és una iniciativa molt
adequada i per tant, com a entitat política, que el Parlament
s’ha de sumar al que consider que seria una estratègia de
qualitat, una estratègia de seguretat al pacient, de seguretat als
treballadors, i que fins i tot en un moment determinat s’ha de
parlar també si els recursos humans són els adequats en aquests
espais. Per tant crec que és una bona iniciativa, s’ha de regular
i s’ha d’entendre dins un àmbit de millora de la qualitat
assistencial. Però és molt important tenir clar que això hauria
d’afectar un àmbit privat i un àmbit públic, no només públic
sinó també privat, i evidentment, com ja es du a la iniciativa,
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dins aquesta estratègia de qualitat són conceptes que poden
anar lligats a concerts amb entitats privades o a modificacions
de les condicions, diguéssim, econòmiques, per què no?

Aquests conceptes són els que han motivat que nosaltres
presentem de manera conjunta aquestes esmenes. No van en
contra de la iniciativa que ha presentat Ciutadans, sinó que a la
nostra manera de veure és resituar una mica el tema. Per això
hi ha una esmena de substitució que fa referència als punts 1 i
2 de la PNL que diu “introduir canvis normatius”, canvis
normatius perquè el que tenim ara regulat no fa un abordatge
específic i no ho regula tot; d’aquests dos tipus de subjeccions,
mecànica i farmacològica, ampliam l’àmbit perquè són malalts
mentals però també són de malalties neurodegeneratives o, com
a mínim dins l’àmbit sanitari, hi ha persones que no estan
incloses dins aquests dos grans grups, i fem una menció
específica als centres sanitaris, sociosanitaris i residencials
d’àmbit públic i àmbit privat. Per tant pensam que es defineix
millor el concepte que hem de regular en uns àmbits molt més
concrets, que són més amples i més definits.

Evidentment no compartim, que el Sr. Serra s’ha manifestat
en el mateix sentit, que un punt d’un parlament hagi de dir com
s’ha de fer un registre. Està bé introduir dins una norma que ha
d’existir un registre, però no és el Parlament que ha de dir
quines variables s’han d’incloure dins un registre, perquè
moltes d’elles es modifiquen dia a dia.

A l’esmena de modificació al punt 3 nosaltres introduïm un
tema que és que és necessari fer una estratègia ja no de difusió
sinó també de formació, i que evidentment això s’ha
d’implementar a través de programes específics, d’àmbit
públic, privat, centres sanitaris, centres sociosanitaris; i que
evidentment recollim la iniciativa que incorpora Ciutadans
d’utilitzar incentius a l’hora -nosaltres diem- de prioritzar els
concerts, o modificar les seves condicions econòmiques.

I evidentment modificam..., al punt 4 no diem res,
evidentment les reformes arquitectòniques són adequades, però
al punt 5 fem aquesta esmena de modificació precisament per
assumir un compromís. Si ho lligam als concerts establim que
allò adequat seria establir un cronograma, vull dir que no quedi
indefinit en el temps sinó que puguem definir en un termini de
temps que aquelles entitats que no vulguin assumir aquest
programa d’eliminació d’aquestes subjeccions com a element
de millora de qualitat assistencial, idò puguin ser subjectives
d’eliminar concert.

Torn dir: bona iniciativa. La nostra intenció és adaptar-la a
les nostres necessitats de la comunitat autònoma, i esper que
entre tots puguem arribar a un punt d’acord perquè la iniciativa
pugui ser aprovada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Reus, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Moltes gràcies, presidenta. Evidentment coincidim amb la
postura expressada pel portaveu del Grup Socialista. Hem
compartit les esmenes que s’han presentat. Coincidim que és
una proposició no de llei adequada. Sí que hem volgut matisar
en certa manera els dos primers punts en el sentit que, per una
banda, el que cal és una regulació més que..., aquí esmentam
tema de registres concrets o procediments concrets, sinó que el
cal és una regulació. Em emprat l’expressió “introduir canvis
normatius”, que perfectament és compatible amb la creació
d’un decret; és introduir un canvi a la normativa la creació d’un
nou decret o d’una nova llei. En aquest sentit, no creiem que
sigui inadequada l’expressió, però sí que volem deixar clar que
dins l’àmbit competencial que tenim la comunitat autònoma és
competent per introduir canvis, com ja s’han introduït, com ja
s’ha esmentat, a altres comunitats autònomes, o com es va fer
-precisament també ho ha esmentat el Sr. Serra- amb la llei de
2009 de serveis socials, i en tot cas el consell interterritorial
podria emetre una recomanació però no cal un acord dins el
consell interterritorial per prendre aquestes mesures, ni s’ha de
subjectar, diguem, a això. 

La nostra esmena va en aquest sentit, un poc similar en el
sentit que va la del Partit Popular, esmentant -també ja ho ha dit
el Sr. Thomàs clarament- que va dirigit a un àmbit tant públic
com privat.

I als punts 3 i 5 s’introdueixen matisos que creiem que són
més encertats. Establim també al punt 5 que no ha de ser el
consell interterritorial sinó la comunitat autònoma que ha de
marcar un cronograma pels concerts que es puguin anar
canviant i eliminant aquells que no s’hagin adherit al programa.
Per tant també estam oberts a qualsevol matisació que puguem
fer per intentar entre tots arribar a un acord, perquè creiem
també que el tema és important i que és un tema que s’ha de
treballar per a una millor qualitat de les persones que es troben
en aquesta situació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Patrícia Font, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Segons alguns estudis i escrits
recents a Espanya es fa un ús de les immobilitzacions
significativament superior del que se’n fa a altres països amb
condicions socioeconòmiques similars. Per entendre per què la
utilització de les subjeccions és encara tan freqüent cal tenir
presents algunes creences molt esteses en el sector. Així sempre
s’ha pensat que servien per prevenir tant caigudes i lesions com
deambulacions amb risc que les provoquessin; també s’han
considerat útils per corregir la postura i per oferir una atenció
més eficient. A més s’han justificat sobre la base d’idees que,
com que no es disposava del personal idoni per oferir un altre
tipus d’atenció, que feien els centres menys vulnerables a

 



700 SALUT / Núm. 52 / 20 de setembre de 2017

sancions o que les famílies les preferien per garantir la
seguretat dels residents.

En aquest sentit voldria afegir que l’altre dia van entrevistar
la directora del geriàtric de Ferreries, que està a punt de rebre
també aquesta distinció, i ella feia el comentari, que al final les
caigudes són inevitables; el que s’ha de fer és intentar evitar,
minimitzar el dany col·lateral que pot tenir aquesta caiguda. 

Tot açò suposa un canvi de paradigma i ens remet a la
qüestió de la dignitat de la persona. Definir la dignitat és, però,
complicat, ja que aquesta es viu de manera individual. No
obstant açò, i partint de la defensa dels drets de la persona, les
residències assistides que treballen sense contencions aposten
per l’autonomia del resident i possibiliten el seu
desenvolupament mitjançant la potenciació de les seves
capacitats i el respecte al seus drets.

Els centres que aposten per aquesta manera de cuidar
deixen enrere el mode paternalista al qual els professionals i els
familiars decideixen sobre la persona però sense ella. La
qüestió important no és, doncs, allò que la persona que cuida
decideix com a digne per a la persona cuidada, sinó allò que la
persona cuidada decideix que és digne per a ella.

A les nostres illes tenim quatre centres lliures de
subjeccions i curiosament tres a Menorca, Es Mercadal, Alaior,
Ferreries properament i Campos. 

Estam a favor de la proposta de Ciudadanos, però hem
presentat unes esmenes que ja han estat explicades prèviament
i que consideram que milloren la proposta, que la matisen i que
cerquen incentivar els centres cap a unes bones pràctiques.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears l’Hble. Diputada Sra. Marta Maicas té la paraula, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, vicepresidenta. Ens alegra que Ciudadanos porti
aquest tema a la comissió de sanitat, tema que també ens
preocupa. Cal acabar amb les pràctiques de coerció dins dels
serveis sanitaris, no només en l’àmbit de l’atenció a les
persones grans afectades per demència o altres quadres
neurodegeneratius, sinó molt especialment a l’àmbit de
l’atenció de salut mental. 

Probablement la manera en què un sistema sanitari aborda
el tracte de la gent gran i de les persones amb malaltia mental
és un bon indicador del funcionament d’aquest sistema sanitari.

Al Manifest de Cartagena per a uns Serveis de Salut
Mental Respectuosos amb els Drets Humans i Lliures de
Coerció l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria i altres
col·lectius implicats a més d’al·ludir a la convenció de drets
humans com a uns dels aspectes fonamentals que justifiquen la
necessitat de lluitar contra l’ús de tècniques de contenció

mecànica també es feia al·lusió a -i cito textualment- “que el
estado actual de la red asistencial no favorece la eliminación
de las situaciones de coerción invalidando los esfuerzos
profesionales por evitarlas. Para conseguir el objetivo que
perseguimos hay que movilizarse por obtener cambios
sustantivos en los recursos en toda la red asistencial y no sólo
en los lugares donde se dan estas prácticas.”

Aquest compromís per a la defensa del benestar dels
pacients arriba a ser un compromís fonamental per a la defensa
dels drets humans i la dignitat de les persones i per arribar-hi hi
ha tres aspectes fonamentals al nostre parer: primer, mesurar la
magnitud epidemiològica d’aquestes subjeccions en els serveis
de salut on es practiquin; segon, fomentar la formació i el canvi
de cultura de la pràctica clínica perquè es posi al centre
d’aquesta pràctica la necessitat d’eliminar les contencions
mecàniques, i tercer, dotar de recursos i context material
favorable a l’entorn de desenvolupament de la pràctica clínica,
és a dir, incrementar els recursos de personal fins al necessari
per a això, així com readequar els entorns arquitectònics per
afavorir que aquestes pràctiques deixin de ser necessàries.

Esperem que aquest sigui un tema que generi el consens
necessari per donar un resposta política a una exigència de part
de molts de col·lectius de pacients i d’una part de col·lectius
professionals que necessiten suport institucional per a
materialitzar aquestes exigències. 

Hi ha experiències, a més a més, en diversos llocs sobre
com reduir fins a eliminar la utilització de tècniques de
contenció mecànica en la pràctica de la psiquiatria, un bon
exemple és el realitzat al cantó suís de Ticino on a partir dels
principis de: primer, suport de les polítiques públiques per
disminuir les contencions; dos, increment de les ràtios de
professionals per pacient; reestructuració dels equips de salut
mental existents; quatre, educació i entrenament dels
professionals, i cinquè, utilització d’experiències pilot, es varen
aconseguir eliminar per complet entre 2010 i 2015 les
contencions mecàniques i obtenir així mateix una millora en
altres paràmetres relacionats amb la pràctica clínica, la
seguretat dels usuaris o la seguretat dels treballadors, que
també és important.

L’abordatge de les tècniques de coerció ha de tenir en la
seva eradicació un objectiu a assolir atès que suposen un
patiment psíquic traumàtic i poden arribar a constituir una
forma de violència que, a més a més, pot debilitar i trencar els
vincles terapèutics prèviament establerts i comprometre els
processos de recuperació del pacient.

Per tant, donarem suport a aquesta iniciativa. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maicas. En torn de fixació de posicions, no
havent-hi cap representant del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES, procedeix la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.
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LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per fixar la posició i assenyalar si accepta les esmenes té la
paraula l’Hble. Diputada Olga Ballester del Grup Parlamentari
Mixt, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. En primer lugar dar las gracias a todos
los grupos por todas las aportaciones y por su sensibilización
con un tema tan importante tanto para los profesionales como
para los pacientes y para los familiares.

Bueno, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en esta
comisión acerca del Consell Interterritorial de Salud,
efectivamente no... o sea, nosotros tenemos competencia para
elaborar nuestros protocolos y ciertamente la intención de la
iniciativa solamente es que se ponga encima de la mesa este
tema para que se trabaje en todas las comunidades autónomas,
no realmente para que nos digan cómo tenemos que hacerlo,
estamos de acuerdo.

En cuanto a las enmiendas, bueno, volver a dar las gracias
porque aportan mucho al texto y en principio... a la enmienda
10787, la aceptamos, que modifica el punto 3.

El punto 4 quedaría igual.

En el punto 5, aceptamos la enmienda 10788.

Y después, para los puntos 1 y 2, aceptamos la enmienda
10746 y, si les parece bien, pondríamos, como la 10746 no
introduce los centros privados, si le parece bien podríamos
introducir en la segunda línea, on posa tant a centres sanitaris
d’aguts com sociosantiaris i residencials tant públics com
privats, y así considero que todos los grupos han aportado a
esta iniciativa que realmente es lo importante para que esto se
lleve adelante.

Si les parece bien, pues nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 7911/17, o entenem que s’aprova per unanimitat
aquesta proposició amb els canvis que ha proposat la Sra. Olga
Ballester?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Va bé, nosaltres hi estam d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7911/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a l’eliminació de la subjecció mecànica.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 8380/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
defens del transport aeri sanitari urgent de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8380/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca, relativa a la defensa del transport aeri sanitari
urgent de Menorca.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Font, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Presentam aquesta proposició per la
gravetat del que suposa per a Menorca l’aprovació del Reial
Decret 703/2016, per açò instam el Ministeri de Foment,
AENA i ENAIRE a adaptar-se a la realitat del Sistema de Salut
de les Illes Balears i garantir el funcionament del transport aeri
i sanitari i urgent de Menorca, com ha funcionat amb èxit
durant els darrers vint anys.

També volem que el Parlament insti el Govern de les Illes
Balears a adreçar-se al Ministeri de Foment, AENA i ENAIRE
per expressar-los la seva preocupació pels efectes negatius que
tindrà el Reial Decret 703/2016 i l’Acord de transitorietat sobre
el funcionament del transport aeri sanitari urgent a Menorca, i
demanar alhora una revisió i adaptació urgent de la nova
normativa a la realitat del Sistema de Salut de les Illes Balears.

Cal recordar que el sistema sanitari de les Balears està
estructurat de tal manera que determinats serveis, tractaments
o teràpies només són accessibles i dispensat a Son Espases i
que l’any passat es va fer una passa important quan, a partir
dels compromisos dels acords pel canvi i amb l’eficaç, bé, la
resposta que va donar el Govern el servei d’avioneta
ambulància va passar de ser disponible només 12 hores al dia
a estar-hi 24 hores al dia 365 dies a l’any.

Perquè es puguin fer vols urgents de trasllat de malalts a
qualsevol hora i quan l’aeroport de Menorca està tancat, AENA
i el centre de control de trànsit aeri de Palma han mantingut un
acord pel qual aquestes operacions es poden realitzar sense el
servei de control de trànsit aeri, un acord que ha estat en
funcionament durant més de vint anys i que ha donat molts
bons resultats sense registrar mai en aquell període de temps
cap incidència de seguretat.

La situació, emperò ha canviat i l’actual sistema de gestió
del transport urgent de malalts pot perillar arran de l’esmentat
reial decret aprovat pel Govern de l’Estat, un reial decret que
complica un sistema que fins ara ha estat segur, eficaç i
altament satisfactori. Per aplicar aquest reial decret cada
aeroport interessat ha de fer un estudi previ de seguretat i
adaptar les operacions dels vols a la nova normativa que, en
qualsevol cas, com han explicat alguns experts, no aportarà cap
millora a la situació anterior, ans el contrari, la complicarà i
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augmentarà els riscos relacionats amb el trànsit aeri a més
d’allargar la durada dels vols innecessàriament per als malalts.
I no podem oblidar que parlam de transport sanitari urgent.

A partir de la nova norma les tripulacions no podran decidir
les millors rutes i maniobres sinó que s’hauran d’ajustar a
maniobres concretes. D’aquesta manera es limita molt la
capacitat i autonomia dels vols i no es garanteix la mínima
demora compatible amb el millor per al malalt.

Però mentre no es tramita i aprova l’esmentat estudi de
seguretat, el reial decret ja és vigent i determina que no es
pugui realitzar cap operació de vol de transport urgent fora de
l’horari operatiu. Només un acord transitori in extremis va
evitar perdre un servei tan essencial per a les Illes que funciona
amb greus limitacions, com just que hi hagi alguns núvols
baixos, boira, tempesta, etc., els vols no es poden dur a terme. 

En definitiva, des de MÉS per Menorca volem denunciar la
gravetat d’aquesta situació transitòria que limita el
funcionament del servei bàsic per a la nostra comunitat
autònoma i l’accés dels pacients menorquins als serveis
sanitaris especialitzats de Son Espases alhora que demanam
l’adaptació de la norma a la realitat de les Illes Balears.
Esperam poder comptar amb el seu suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Com que no hi ha esmenes toca ara el
torn de fixació de posicions de major a menor. Comença el
Grup Parlamentari Popular i té la paraula el Sr. Tadeo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada de MÉS per
Menorca, tendrà el suport en aquesta proposició no de llei del
Grup Parlamentari Popular, crec que per lògica, si bé és cert
que també no m’estendré tampoc en el tema en concret, crec
que la proposició no de llei remarca prou bé quina és la situació
que hi ha, vostè a més també l’ha explicada tal qual, per tant,
no m’estendre. És cert que es pot provocar, perquè fins i tot
com diu la PNL “pot perillar”, no està clar que pugui perillar,
crec que en aquest sentit el decret sí pot crear una alarma, si pot
o no perillar, doncs, lògicament s’ha de solucionar, crec que hi
havia hagut un acord durant aquests vint anys en un tema que
crec que tots compartim, que és vital, essencial, però més vital
que essencial fins i tot, perquè sabem que amb aquests temes de
transport Menorca o qualsevol illa ens jugam molt perquè a
vegades pot venir, i ho sabem, per qüestió d’hores, per açò hi
havia aquest acord que havia durat vint anys.

També és cert que aquest decret, bé, estableix un estudi
previ de seguretat, crec que també està bé que hi pugui haver
aquest estudi previ de seguretat, la qual cosa no ha d’impedir
que, i més transitòriament, mentre no es fa que no es pugui
seguir desenvolupant com s’havia vengut fent fins ara. És més,
de cara a un futur encara que hi hagi d’haver aquests estudis hi
ha d’haver les circumstàncies adequades i les haurà de posar
qui les hagi de posar o els acords hauran de ser com sigui

perquè l’acord que hi havia que es mantenia en aquell moment
que facilitava, el que també vostè ha dit que crec que és
important destacar-ho, que l’avioneta ambulància està
disponible els 365 dies a l’any les 24 hores, crec que això és
també molt important per a tots els menorquins, la qual cosa ha
de ser factible perquè si es tanqués l’aeroport o no es deixàs
operar quan l’aeroport està tancat, idò, no seria... 

Per tant, donarem suport als dos punts, que es revisi i una
volta fins i tot estigui revisat, idò bé, que es posin les
circumstàncies... el reial decret llei, idò, hi siguin les
circumstàncies adequades perquè aquest acord que hi havia
sigui funcionant en aquest sentit. També crec que és molt
important el segon punt, que nosaltres puguem instar que el
Govern balear faci les passes necessàries perquè fins i tot amb
l’aeroport tancat pugui seguir funcionant l’avioneta
ambulància.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus. Ai, perdó, m’he equivocat!

Té primer la paraula el Grup Podem, Sra. Maicas, perdoni. 

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, donarem suport a aquesta
iniciativa, sols esperem que el Ministeri de Foment tengui la
sensibilitat necessària per contemplar aquesta demanda tan
imprescindible i tan particular de les Illes, que moltes vegades
queda sense contemplar-se.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Ara sí que correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Bé, nosaltres també donarem suport
a aquesta proposta. Evidentment, aquí ens trobam amb un
problema que pot ser greu per a l’illa de Menorca, problema
que paradoxalment es produeix pel mateix fet de l’actuació del
Govern d’incrementar aquest servei d’avioneta passant de les
12 hores a les 24 i que arran d’aquest reial decret es pot posar
en perill aquest servei.

Creiem que la normativa evidentment ha de garantir la
seguretat, però ha de ser una normativa adaptada també a la
realitat i massa vegades les normatives pensades pels ministeris
tenen poc en compte la realitat de les nostres illes.

Per tant, res més, no m’allargaré, veiem bé la proposta i li
donarem suport. 
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Atès que en aquests moments no
hi ha cap diputat o diputada d’El Pi, don la paraula pel Grup
Parlamentari Mixt a la Sra. Ballester. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Nosotros también apoyaremos los dos
puntos de esta iniciativa. Nos parece que, efectivamente, si no
se puede garantizar el transporte urgentes este decreto no sirve,
está claro. Bueno, siempre recordar que legislamos para
solucionar las cosas y no para hacer más problemas donde algo
ya funciona.

Por lo tanto, apoyaremos los dos puntos. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. No seré jo que rompi l’harmonia i bona
convivència que tenim en aquest debat d’avui sobre aquesta
qüestió, que és important.

Val a dir que, com ja ha assenyalat d’alguna manera el Sr.
Reus, paradoxalment açò és culpa del Govern de les Illes
Balears. Permeti que per una vegada culpi el Govern d’una
cosa, perquè si evidentment no tinguéssim l’avió les 24 hores
a Menorca açò no passaria, estaríem discutint d’una altra cosa
més greu encara, que seria que no tenim avió, però en aquests
moments el tenim gràcies al Govern, gràcies als acords pel
canvi, que així ho deien; crec que a més els partits a Menorca
que aquesta moment donam suport al Govern ho dúiem tots als
nostres programes electorals. Ara tenim un problema
col·lateral, un problema col·lateral derivat del fet que tenim
avió 24 hores.

I també faré una altra cosa que no acostumo a fer mai, i ja
sap vostè, Sra. Font, que a cap diputat no li agrada més que a
mi criticar el govern Rajoy, possiblement (...), i avui no el
criticaré; no el criticaré perquè el govern Rajoy va ser ràpid en
rectificar, va corregir ràpidament una cosa que és imputable
més a una qüestió, diguéssim, dels funcionaris d’AESA i
d’ENAIRE, que són una mica funcionaris d’aquests molt
rústics, per entendre’ns, i el govern Rajoy ràpidament va
reaccionar a la petició del Govern de les Illes, i per tant no hi
ha res a dir de l’actuació; va fer el que podia fer, establir un
règim transitori, i ara sembla ser, per les informacions que jo
tenc, que hi ha una nova versió, un esborrany d’aquest decret
que resoldrà d’una manera definitiva el problema. 

El problema jo crec que la manera més eficaç de resoldre’l
a la llarga seria establir un sistema, diguéssim, de guàrdia, d’un
controlador de guàrdia que donés resposta a la situació, que hi
hagués un controlador aeri així com hi ha metges de guàrdia i
pilots de guàrdia per a l’avioneta, que ENAIRE posés també un

controlador de guàrdia, però, en tot cas, es garanteix, sembla
ser, en aquests moments (...) transitori, de futur (...) sembla ser
que es garantirà que l’avioneta pugui volar amb seguretat.

S’ha de recordar que evidentment les cauteles que ha posat
el ministeri tenen un sentit: s’ha de garantir que aquesta
avioneta voli amb seguretat, és a dir, el trànsit aeri nocturn de
les Illes, entre illes, no només hi passen per damunt; les rutes
que van (...) hi ha moltes altres rutes que, diguéssim..., ja sé que
les Illes no tenim un espai aeri propi, però, per entendre’ns,
damunt l’espai aeri de les Illes Balears, i per tant evidentment
tot açò s’ha de regular, s’ha de controlar, i en aquests moments
és una preocupació que ben segur que tenia el ministeri, i en
aquest sentit bé està el que bé acaba.

Dia 22 de juny es va comunicar a la conselleria el problema
per part de qui ho havia de fer, d’ENAIRE. Dia 28 la Direcció
General d’Aviació Civil rebia ja les al·legacions del Govern de
les Illes per aquest problema, i pocs dies després ja es
contestava per part d’ENAIRE que hi havia un règim transitori
i en aquest moment ja hi ha, sembla ser, un esborrany que crec
que ho resoldrà.

Val a dir, també, però, i em permetran, aprofitant que
parlam d’avions, que faci volar algunes coses, i és que en
aquests moments hi ha molts manco, moltíssims manco, milers
de desplaçaments manco sanitaris entres les Illes que fa dos
anys; l’actuació del Govern amb la descentralització de molts
de serveis i posant més serveis a cada una de les illes de
Menorca, d’Eivissa i de Formentera a l’abast dels usuaris, de
les persones, ha estalviat moltíssims de viatges posant aquests
serveis, apropant la medicina i les solucions als usuaris, i no
fent atracar els usuaris als centres localitzats a Palma o a
Mallorca. En aquest sentit, no només radioteràpia, sinó cirurgia
pediàtrica, moltíssimes qüestions que no els cansaré aquí
anomenant perquè són moltes, afortunadament, que ja es fan a
les illes menors que no es feien fins fa dos anys, i en aquest
sentit, per tant, no només és que quan hi ha una emergència
tinguem més facilitats per desplaçar-nos a l’hospital de
referència, que sempre serà necessari perquè no s’ha d’oblidar
que molts de desplaçaments que es fan, sobretot d’emergència,
no es fan perquè no es vulguin posar serveis a l’illa de Menorca
o a l’illa d’Eivissa, o a l’illa de Formentera, sinó perquè
evidentment hi ha serveis que tampoc no podrien garantir la
qualitat d’aquests serveis a les illes menors per raons de pura
demografia, que són tan pocs els casos que no podrien tenir tots
els serveis atesos o professionals entrenats i amb habilitats
entrenades suficientment per poder respondre cada dia a
aquestes qüestions.

Tornant a la qüestió, evidentment donarem suport a aquesta
proposició no de llei. Esperem que aquest decret tanqui del tot
aquest problema, aquesta incertesa, aquesta alarma, entre
cometes alarmeta, que es va generar en un moment determinat,
pel perill que hi havia que en algun moment no pogués volar
l’avioneta i per tant una emergència no pogués ser atesa
degudament. Els serveis mèdics, evidentment, dels
professionals, magnífics, que operen aquests serveis; l’avioneta,
la tenim a disposició gràcies al Govern, que en posar l’avioneta
ha creat aquest problema que avui debatem; esperem també que
el Ministeri de Foment, que va reaccionar ràpidament per una
vegada -potser és l’excepció que confirma la regla- a reaccionar
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ràpidament, esperem que ho acabi de tancar, de tancar bé el
problema i no haguem de repetir d’aquí a un any, d’aquí a dos,
una proposició no de llei sobre aquest problema en aquest
parlament.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara té la paraula per
contradiccions, encara que sembla que no n’hi ha gaires, la Sra.
Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No, contradiccions, zero, al contrari, agraïm el suport de
tots els grups. He de dir que ja m’ho imaginava, que hi hauria
un suport unànime a una qüestió tan delicada.

Té raó el Sr. Borràs a destacar la rapidesa del Govern
espanyol a reaccionar, i quan es fan bé les coses s’han de dir,
evidentment, tot i que avui és un dia una mica especial. De tota
manera així mateix trob que necessitam que s’entenguin més les
nostres especificitats i haver d’evitar a vegades aquestes
reaccions. Però, ho torn dir, benvinguda sigui la reacció en
positiu, però sobretot en els casos com el de Menorca, que
tenim aquesta dependència de l’Hospital de Son Espases. Crec
que hem de garantir els drets de tota la ciutadania d’aquestes
illes tenint en compte també les característiques pròpies de cada
illa, que al cap i a la fi (...) una mica diferent cada illa.

Torn repetir: moltes gràcies pel seu suport.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. I com que ha acabat el debat, tenc
entès que el podem aprovar per unanimitat, si hi està tothom
d’acord.

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 8380/17, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a defensa del transport aeri sanitari urgent de
Menorca.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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