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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors i senyores diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeix
qualque substitució.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix
Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Josep Ferrà.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’ordre del dia d’avui consisteix...

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sr. President, Damià Borràs substitueix Maria Josep
Camps.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

President, Olga Ballester substitueix Montse Seijas.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia d’avui consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE 528/18 i 2329/18. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 2329/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al
servei d’ambulàncies a Eivissa.

Abans de començar els inform que el Grup Parlamentari
Popular, mitjançant l’escrit RGE 3748/18, ha retirat la
Proposició no de llei RGE 2329/18, relativa al servei
d’ambulàncies a Eivissa.

1) Proposició no de llei RGE núm. 528/18, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a implantació del
servei de podologia d’atenció del peu diabètic i  peu de
risc a Atenció Primària.

Així doncs, començam el debat de la Proposició no de llei
528/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
implantació del Servei de podologia d’atenció del peu diabètic
i del peu de risc a l’Atenció Primària.

Per a la seva defensa té la paraula, pel Grup Parlamentari
Mixt, la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. En primer lugar quiero dar las gracias
por su visita al Sr. Josep Claverol i Serra, presidente del
Colegio Oficial de Podólogos de las Illes Balears, y bueno,

quiero comenzar que Ciudadanos de nuevo traemos aquí una
iniciativa parlamentaria. Como siempre empiezo quiero decir
que sabemos que la sanidad pública tiene muchísimas
necesidades y que siempre todo parece poco; por eso las
iniciativas que traemos siempre son bastante ajustadas a
aquello que creemos que es lo más importante, lo más
prioritario, y en este caso consideramos que dentro del
Servicio de podología hay una sintomatología prioritaria que
es el pie de riesgo por sus consecuencias.

Nosotros, bueno, queremos hacer una pequeña
exposición..., les haré una pequeña exposición del porqué
después de los tres puntos que pedimos en esta iniciativa;
queremos también comentar que cuando hablamos de pie de
riesgo nos referimos a un pie que tiene un alto nivel de
padecer ulceraciones, infecciones diversas o amputaciones
por culpa de trastorno de origen neuropático, o que suelen
asociarse a enfermedades y factores de riesgo como la
diabetes, el alcoholismo, el tabaco o bien la artrosis
reumatoide. Para que se hagan una idea, se calcula que el 10%
de los pacientes con diabetes presentan lesiones o úlceras en
los pies, lo que se denomina el pie diabético. Cada año, por
ejemplo, el Hospital Universitario de Son Espases atiende
unas 50 urgencias quirúrgicas por este problema que pueden
acabar mayoritariamente con la amputación de una extremidad
inferior o de ambas; el pie diabético aparece, como ya hemos
dicho, cuando existen niveles inadecuados de glucosa en
sangre, y otros factores que concurren con frecuencia en
personas con diabetes, como es la hipertensión arterial o la
hipercolesterolemia, y que provocan un daño en los vasos y en
los nervios.

Por lo tanto dos de los riesgos de estos pacientes
diabéticos son la disminución de la sensibilidad por la
afectación de los nervios de las piernas y de los pies, y la mala
circulación del pie, producida por la disminución de riego
sanguíneo, notando los pies dormidos des de la punta de los
dedos hacia arriba con la sensación de un acorchamiento,
llegando incluso a no notar el dolor. De esta manera cualquier
pequeña rozadura o herida o grieta puede pasar inadvertida y
servir como puerta de entrada a una posible infección; estas
heridas son difíciles de cerrar por la presión que existe en el
tejido y la patología vascular y pueden derivar en la formación
de una úlcera, a veces muy grave, y que es la principal causa de
la posible amputación. Estas infecciones en los pies pueden
producirse por contaminación de estas heridas, de callo, de
piel seca o de uñas cortadas.

Toda esta definición de lo que es el pie diabético la
queremos remarcar para que sepan la importancia de la
podología en este trastorno, en esta enfermedad. Miren, para
prevenir la aparición de la patología del pie diabético es muy
importante revisarse y cuidarse los pies periódicamente con
la ayuda continuada y rigurosa de un podólogo. El trabajo del
podólogo consiste en cuidar y prevenir la aparición de
lesiones en los pies así como la valoración y el tratamiento de
las alteraciones dermatológicas, las descargas de úlcera, el
estudio de la biomecánica, la derivación al hospital y el
seguimiento de las órtesis plantares, y se mejora así
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muchísimo la calidad de vida de los pacientes diabéticos y se
evitan unas consecuencias que pueden llegar a ser fatales.

Miren, en Baleares, dentro del equipo interdisciplinar que
trata la diabetes a nivel hospitalario sólo contamos con un
único podólogo para toda el Área de Salud de Mallorca, y un
único podólogo en el Hospital de Can Misses para toda el
Área de Salud de Ibiza y Formentera. No existe por tanto en el
primer nivel asistencial al paciente, en Atención Primaria, la
prevención a través del cuidado de los pies y el tratamiento
precoz del pie por el podólogo, siendo como es la mejor de
las estrategias para reducir el número de amputaciones
derivadas de esta patología. En Atención Primaria es el
personal de enfermería quien aplica las curas según protocolo
dictado por el podólogo una vez ha aparecido la ulceración, y
el paciente suele recurrir a urgencias. 

¿Qué hace el paciente actualmente? En realidad
actualmente los pacientes tienen que acudir a una consulta
privada de podología para el cuidado continuo de los pies,
siendo muchísimas veces un gasto inasumible por muchos
pacientes, dada la cronicidad de la enfermedad. 

Por todo esto que les hemos comentado nosotros hemos
hecho esta iniciativa, que la hemos dividido en tres puntos. En
primer lugar, habilitar en Atención Primaria el servicio de
podología de atención del pie diabético y pie de riesgo; en
dicho servicio la programación del número de días por semana
y horario vendrá determinada por la prevalencia de la patología
en la zona ambulatoria. Nosotros sabemos que en sanidad el
gasto tiene que priorizarse, creemos que en Atención Primaria
se podría hacer una buena programación según la prevalencia
de la enfermedad en cada área y por ambulatorio.

El segundo punto es promover equipos multidisciplinares
específicos de pie diabético en cada uno de los hospitales de
Baleares, que estarán en contacto y coordinación permanente
con el podólogo o los podólogos de los servicios de Atención
Primaria correspondientes al área de salud de cada uno de los
hospitales. Sabemos que en Ibiza hay un equipo
multidisciplinar de pie diabético, pero nosotros queremos que
el podólogo esté en Atención Primaria.

Y después, en el tercer punto, homogeneizar la atención
que reciben los pacientes con pie diabético en el campo de la
prevención, el tratamiento y la rehabilitación mediante la
creación de guías clínicas consensuadas y adaptadas a nuestro
sistema sanitario.

Estos son los tres puntos que nosotros creemos
importantes para poder priorizar esta enfermedad, que es
gravísima por sus consecuencias. Esperaremos a ver cómo se
defiende la enmienda del Partido Socialista, y nada más.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara el torn del
Grup Parlamentari Socialista per defensar la seva esmena. 

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Bona tarda. També volem donar la
benvinguda al Sr. Claverol, president del Col·legi de Podòlegs.
Benvingut.

La proposició no de llei que ens presenta avui Ciutadans
per intentar millorar, en la seva opinió, l’atenció al peu
diabètic en el servei públic de salut entenem que presenta unes
dificultats d’aplicació clares, atesa la peculiar situació del
nostre sistema i així com està plantejada..., els termes en què
està plantejada la proposició no de llei. 

Abans de res m’agradaria discrepar de la Sra. Ballester
quan afirma que no es fa prevenció en aquests moments dels
problemes que tenen les persones diabètiques, vinculats tant
a la podologia com a altres factors derivats de la seva malaltia,
en els serveis d’Atenció Primària, perquè no és així. És a dir,
que no ho estiguin fent podòlegs professionals no vol dir que
no es faci a través de metges i d’infermeres que presenten els
seus serveis a Atenció Primària, una atenció primària, i aquí ja
entr al primer punt de la seva proposta, que ens demana de
crear un servei de podologia, quan el Servei d’Atenció
Primària en si és un servei que no està compartimentat en
serveis com si..., sinó que, diguéssim, és la porta d’entrada al
sistema el qual..., vull dir, és un únic servei el qual està format
per diversos professionals però que no està compartimentat en
serveis. És a dir, de fer cas a la seva proposició no de llei allò
que faríem seria modificar l’estructura sencera del Servei
d’Atenció Primària, diguéssim que tendria un servei com el
que demana per a l’atenció del servei de podologia, atenció del
peu diabètic i del peu de risc, i un altre servei per a la resta de
l’Atenció Primària, la qual cosa no deixa de tenir una manca
d’operativitat i de lògica. 

Però, és que, a més, encara que volguéssim no seria
d’aplicació, no podria aplicar-se perquè evidentment, i aquest
és el primer escull, el primer problema que ens trobam, la
podologia no està incorporada dins la cartera de serveis del
Servei Nacional de Salut, tot i que val a dir que dins aquesta
cartera bàsica del Servei de Salut estam d’acord que s’hi ha
d’incorporar, i així hi va haver un pacte a què es va arribar, el
març de l’any passat, març de 2017, àmbit de nivell estatal per
part dels principals partits d’àmbit estatal com són el Partit
Popular, per una banda, el Partit Socialista, Ciutadans i Podem,
aquests quatre vàrem donar suport a una iniciativa del Col·legi
Oficial de Podòlegs que s’incorporés aquesta especialitat dins
de la cartera bàsica de serveis.

Tot i així, el Ministeri de Sanitat encara no ho ha fet, no
l’ha incorporat i, per tant, això condiciona, condiciona l’ib-
salut i condiciona la Conselleria de Sanitat i l’impedeix poder,
diguéssim, incorporar el servei així com ho demana Ciutadans
en la seva proposició no de llei.

Tot i que també val a dir que el Govern ha fet una primera
passa, una passa molt important, quan a l’octubre de 2016 va
crear la categoria, la categoria de podologia dins del Sistema
de Salut de les Illes Balears i, per tant, diguéssim aquesta
passa és la que ens permetrà, al Govern, diguéssim avançar en
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el sentit de l’esmena que li proposam al punt tercer que insta
el Servei de Salut a presentar, d’acord amb el Col·legi
Professional de Podòlegs, és a dir, no fer-ho tot sols sinó fer-
ho d’acord amb el col·legi, és a dir, no anticipant les
intencions del col·legi sinó pactant i consensuant amb el
col·legi, un programa encaminat a millorar de manera integral
l’atenció sanitària a tots els nivells dels pacients, és a dir, a
tots  e ls  nivells, des de primària fins a tots els nivells que
siguin necessaris quan necessiten atenció podològica. És a dir,
fa una passa més enllà d’allò que demana la Sra. Ballester
incorporant aquesta atenció pactada, consensuada amb el
Col·legi Oficial de Podòlegs a tots els nivells de l’atenció del
Sistema de Salut de les Illes Balears.

En aquest sentit, per tant, deixar constància de la
importància que té per a totes les persones en general i  de
manera especial a totes les persones que tenen problemes de
peu diabètic o peu de risc, del paper dels podòlegs, no es nega
sinó que a més sí que en volem fer èmfasi, compartim la
preocupació de la Sra. Ballester evidentment, però aquesta
solució no passa per la seva proposta d’aplicar un servei
específic de podologia a Atenció Primària, sinó, en la mesura
que sigui possible, vull dir, i que ens permeti quan estigui
incorporat dins la cartera de serveis el Servei de Podologia,
que s’incorpori aquest servei de Podologia d’acord amb tot el
sistema d’Atenció Primària de les Illes Balears, és a dir, no
d’una manera aïllada sinó incorporada, integrada d’una manera
multidisciplinar dins tot el sistema d’Atenció Primària. També
accentuar d’una manera important l’atenció especialitzada, és
a dir, és cert, hi ha mancances de podologia en els nostres
hospitals, hi ha algun podòleg més, per la meva informació,
del que ha afirmat la Sra. Ballester, en tot cas, no són
suficients, hi estam d’acord, però, en tot cas, també remarcar
que les passes que s’han fet aquests darrers tres anys han
incrementat els serveis.

Si es pot fer una analogia podríem parlar dels esforços que
s’han fet i els esforços on s’ha arribat ja amb les passes que
s’han donat a partir de la creació de la categoria de
nutricionistes dins el Servei de Salut de les Illes Balears que
ha permès arribar a un acord i a un pacte amb el Col·legi de
Nutricionistes, que ha fet possible, diguéssim, uns convenis
que han millorat molt l’atenció tan important sobre la nutrició
als nostres hospitals i a Atenció Primària.

La voluntat del Govern és, en aquest sentit, fer un camí
semblant amb el Col·legi de Podòlegs per millorar l’atenció
podològica als nostres hospitals i als centres de salut i, a partir
d’aquí li fem aquesta esmena al punt tercer, entenent que no
podem donar suport a la primera perquè no es pot habilitar un
servei específic, ha de ser anar progressivament integrant dins
el Servei d’Atenció Primària la podologia.

Evidentment, el punt segon és conseqüència del primer i,
per tant, si rebutjam el primer necessàriament hem de rebutjar
el segon i, en tot cas, diguéssim, proposar, per anar una passa
més enfora del que proposa la proposició no de llei, avançar
més en el punt tercer per l’esmena que ja he esmentat i que he
intentat explicar en aquest sentit.

Per tant, tractant-se de podologia és més important que
mai, si volem fer les coses bé, si no volem fer les coses amb
els peus, el més important és que la conselleria ho consensuï
amb el col·legi oficial, que arribin a un acord sobre quin és el
millor espai que ha de tenir la podologia dins el sistema de
salut i, a partir d’aquí, tirar endavant progressivament
reconeixent les dificultats que passa el nostre sistema per la
gran pèrdua de professionals que hem viscut, per la gran
pèrdua de recursos que s’han viscut en temps no gaire llunyans
i que pensam que l’esforç molt important que es fa en aquest
moments per millorar l’atenció a tots els nivells del sistema
públic de salut de les Illes farà possible també que, d’acord,
consensuat amb el Col·legi Oficial de Podòlegs, arribem a
prestar un bon servei tant per a les persones de peu diabètic
com les persones que tenen problemes de risc vinculat a
problemes podològics i, per tant, la salut de les persones de
les nostres illes pugui millorar amb més facilitat, amb més
agilitat, amb més rapidesa d’atenció i sobretot amb més
qualitat i més satisfacció de la resposta per part dels ciutadans
i les ciutadanes. 

En aquest sentit, per tant, compartim la preocupació de la
proposta de Ciutadans, compartim en el fons la necessitat
d’arreglar aquest problema, simplement plantejam les
possibilitats que té el Govern de les Illes Balears de resoldre
el problema, en aquests moments passa més per l’acord per
impulsar programes específics d’atenció que no, diguéssim,
una cosa que no és possible des del punt de vista legal, o sí
seria possible, però amb el risc de perdre el fons de liquiditat
autonòmica perquè la petició que ens fa la Sra. Ballester
implicaria, de dur-la a la pràctica, perdre l’accés al Fons de
Liquiditat Autonòmica i, per tant, sobre el paper podríem
aplicar aquesta solució que ella ens proposa, però en la
pràctica no perquè perdríem els recursos que fan possible
poder fer front a les peticions que ens plantegen.

En aquest sentit esperem que el Govern Rajoy, més prest
que tard, doni satisfacció a l’acord polític a què vàrem arribar
amb el Col·legi Oficial de Podòlegs d’Espanya, Ciutadans,
Podemos, el PP i el Partit Socialista i, a partir d’aquí, i tenint
en compte ja la passa importantíssima donada pel Govern de
la creació de la categoria professional a l’octubre de 2016,
poder fer passes endavant i que d’acord sempre de manera
consensuada i mitjançant conveni amb el Col·legi Oficial de
Podòlegs de les Illes donar respostes a les peticions que es
fan.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Borràs. Ara correspon iniciar el torn de
fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair i donar la
benvinguda al president del Col·legi de Podòlegs a la
presentació i per acompanyar-nos a la presentació d’aquesta
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PNL, presentada pel Grup Parlamentari Ciutadans, amb una
proposta que jo l’he interpretada des d’un punt de vista
constructiu i que, per tant, doncs, podria donar suport a les
manifestacions que m’han precedit.

Però voldria apuntar el tema de la situació de la podologia
a Balears i a Espanya, doncs, ja vàrem tenir oportunitat de
debatre-la en el Ple del Parlament amb ocasió d’una altra
iniciativa parlamentària, i que, per tant, aquest intent per part
del representant socialista de quedar al marge de qualsevol
tipus de responsabilitat respecte de la situació de la podologia
ara mateix, no només a aquesta comunitat autònoma, sinó
també estatal, doncs, ve un poc amb la inèrcia que sol tenir
d’oblidar-se que també han governat a Espanya, que també han
governat aquesta comunitat autònoma i, per tant, que tots hem
de respondre respecte de la gestió que hem tengut.

Vull dir que amb això aquest tema el consider com a un
tema important, amb una proposta constructiva, d’acord amb
uns plantejaments mèdics i tècnics que ja s’han fet i que, per
tant, no tenc per què repetir-los. 

La base són unes alteracions metabòliques que determinen
alteracions tròfiques i que també van acompanyades
d’alteracions vasculars i nervioses que en el seu
desenvolupament poden arribar a una complicació severa que
pugui acabar en amputació.

I precisament s’ha vist i s’ha dit i hi ha estudis del mateix
col·legi de podòlegs que com més cura de podologia es dóna
a un peu diabètic , a un peu de risc, idò menys amputacions
existeixen.

Dir que en aquesta comunitat autònoma no es fa aquest
tipus de cura seria també un poc faltar a la veritat perquè
realment sí que és ver que hi ha una situació de minva de
professionals de podologia dedicats a la cura del peu diabètic,
del peu de risc, però sí que és ver que hi ha una estructura en
la qual d’una forma més o manco àgil hi ha un circuit
assistencial que comença pels centres de salut i que, a través
d’equips multidisciplinars, en cas que es vegi que la patologia
avança o  que el problema ja no és únicament de cures
ambulatòries, doncs és remès a les unitats hospitalàries que
també són multidisciplinàries i on es disposa no només de
professionals de les patologies del peu únicament, sinó que
també hi ha endocrinòlegs, cirurgians, traumatòlegs, etc.

Aquesta és una reivindicació compartida per tots, el fet de
reforçar aquests equips en podòlegs, feta per tots i a més
demanada també pels mateixos col·legis de podòlegs en el
darrer Dia Internacional de la Diabetis, per exemple una de les
demandes que es va fer era precisament que aquests podòlegs
s’incorporassin i que reforçassin aquests equips i aquestes
unitats hospitalàries.

Avanços quant a guies per a l’actuació, idò, n’hi ha hagut i
desconec si el PSOE..., crec que no ho ha dit, però jo no tenc
cap problema a dir que en la legislatura anterior es va fer una
guia del peu diabètic en aquesta comunitat autònoma i que... en

base a això, idò, es va estructurant, lògicament amb dèficits i
amb mancances el que.... el que d’això.

I dic l’anterior legislatura, però no és així, és l’anterior de
l’anterior legislatura en la qual es va fer aquest document, que
era precisament, però, del 2011 al 2015.

Sigui com sigui, la tendència i la..., d’aquesta moció és
millorar aquesta assistència i pe tant, votarem a favor dels tres
punts de Ciutadans, al marge que llavors puguin corregir o
matisar tenint en compte les intervencions que hi ha hagut. 

És ver que, des d’un punt de vista sanitari és el que s’ha dit,
però també nosaltres, com a polítics, hem de valorar el punt de
vista econòmic i sí que és ver que com més cures del peu
diabètic i més cures d’un peu de risc existeixen finalment es
produeix una menor despesa sanitària. Per tant, és una altra raó
com per recordar-ho.

Voldria aquí també comentar la feina que es pot arribar a
fer dins els equips que existeixen a les diferents àrees de
salut, vull dir que no parlam del zero absolut; voldria destacar
una feina que es fa i que passen no només per les mateixes
cures, sinó també per la formació que existeix als diferents
centres de salut, a les xerrades divulgatives que es fan dins els
mateixos col·lectius i que tot això contribueix a sensibilitzar
i al mateix temps a intentar que la prevenció es faci des d’un
punt de... un punt de detecció precoç, com més precoç millor,
i amb mesures preventives que són la base de llavors el futur
tractament.

Per tant, votarem -com dic- els tres punts de Ciutadans i,
en cas que l’esmena del PSOE sigui acceptada, també la
votarem a favor, perquè crec que la moció és constructiva,
crec que l’esmena és constructiva i, a més, incorpora una cosa
que crec que d’una manera tàcita incloïa la de Ciutadans i és
que s’ha d’incloure en qualsevol tipus de plantejament la
participació del Col·legi Professional de Podòlegs.

Per tant, aquesta és la postura del Partit Popular, votar a
favor d’aquesta moció, d’aquesta moció constructiva i
reconèixer que hi ha un defecte quant a l’atenció del peu
diabètic, sobretot quant a l’assistència especialitzada per part
de podòlegs que, amb aquesta moció, hem d’intentar recuperar
i reconduir.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Ara correspon al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, bé, no afegiré
més del que ja s’ha dit fins ara, s’han donat moltes dades,
sabem que a data d’avui el peu malalt es tracta dins Atenció
Primària per metges i infermeres o infermers i, si s’escau, hi
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ha podòlegs als hospitals que en el cas de la diabetis poden
donar suport.

Bé, tal i com ha comentat el Sr. Borràs, el servei de
podologia no es troba a la cartera de serveis de la Seguretat
Social estatal, sí que hi ha un pacte entre diferents partits PP,
PSOE, Ciutadans i Podemos per posar-la-hi tot i que el
ministeri encara no ho ha fet. Quan ho faci, bé, si milloren les
coses, la veritat és que sí que s’hauria de contemplar i, tal i
com ha dit la Sra. Ballester, la tasca dels podòlegs dintre del
sistema sanitari ha d’anar més enllà de l’atenció i cura del peu
diabètic, ha d’anar cap a la prevenció. 

Per això, des de (...) l’hem considerat com a un servei
prioritari per ser inclòs dins la cartera de serveis de la
Seguretat Social.

És per això que votarem en contra dels punts 1 i 2 i
acceptarem el punt 3, si s’accepta l’esmena del PSIB.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Ara correspon al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra.
Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, com han fet els companys anteriors, crec que
és una qüestió molt tècnica i crec que ja s’ha expressat una
mica quin és el tema al qual es refereix aquesta proposició no
de llei de Ciudadanos.

De totes maneres, nosaltres creiem que aquestes qüestions
tan tècniques i amb unes proposicions de nivell tan tècnic
sense haver fet un estudi previ no ens semblen convenients.
Crec que aquest parlament ha de vetllar i ha de controlar el
Govern i ha de fer propostes i per això crec que seria
constructiu, com ja hem dit anteriors intervinents, que
s’aprovàs l’esmena que presenta el Partit Socialista perquè,
diguem, es fes un pla i  que aquest pla fos el que realment
decidís quines mesures, diguem, s’han de prendre i quines són
prioritàries i no decidir des d’aquest... des d’aquesta cambra
amb persones i amb diputats que no són experts en el tema
quines han de ser les mesures concretes que s’han de prendre
en aquesta matèria.

Tot això, coincidint amb la importància sempre de
qualsevol que dins qualsevol malaltia la millor estratègia és la
prevenció, és evident, i que, per tant, també només refermar,
no?, això en aquest sentit que ja s’ha dit que això no està
inclòs a la cartera de serveis encara que hi hagi un pacte.
Estam acostumats que hi hagi pactes d’aquest tipus de Partit
Popular i no sé si Ciudadanos espitja a Madrid tant com espitja
aquí perquè es faci això o perquè aquest pas es dugui a terme
perquè crec que són els únics que fins ara han pactat els
pressuposts generals de l’Estat i, per tant, crec que haurien de
ser els primers interessats que aquest servei hagués estat

integrat a la cartera de serveis precisament al 2018 per a totes
les comunitats autònomes.

Vull dir..., tal vegada la Sra. Ballester sí que sap si hi han
insistit o no hi han insistit o només és que..., perquè hem de
tenir en compte que aquesta comunitat autònoma té un dèficit
de finançament i a nosaltres el que ens agradaria evidentment
és que estigués a la cartera de serveis d’aquesta comunitat,
però també amb el finançament que ens pertoca, és evident,
perquè ja està bé que no..., que realment a nivell estatal es
facin ampliacions, o es facin noves normatives i realment no
es doti a les comunitats autònomes del finançament
corresponent per dur-les a terme. 

I per tant, en aquest sentit  jo convit si aquest tema es
considera tan important, per tant, que nosaltres creim que sí i
és evident, però jo crec que està més a les mans dels que
realment pacten o ja estan pactant els pressuposts generals de
l’Estat, és que s’inclogui aquest tema via esmena en el
Congrés dels Diputats, perquè s’inclogui en aquesta cartera de
serveis i que, per tant, la nostra comunitat autònoma també
pugui donar aquest servei de forma correcta.

Per tant, nosaltres des de MÉS per Mallorca, pels
mateixos motius que s’han dit i perquè el que jo també he
expressat, creiem que és millor que sigui un pla integral,
consensuat amb els professionals i amb el col·legi perquè
sapiguem quines mesures s’han de dur a terme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Ara correspon al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, pel que
fa a la proposta del Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans,
nosaltres estam d’acord que la podologia ha d’anar entrant
progressivament a la sanitat pública i s’ha d’acostar a l’Atenció
Primària, perquè, així com s’ha dit, existeixen casos molt
seriosos, com el que s’ha exposat aquí del peu diabètic, que
necessiten una especial atenció, cura i prevenció.

L’any passat el Govern ja va crear aquesta categoria al
Servei de Salut i crec que és una passa important. I pel que
tenim entès, sí que hi ha una fase d’incorporació de podòlegs
i creiem que s’ha d’anar en aquest camí i animam la
conselleria que es vagi fent feina en aquest sentit perquè
pensam que hi era i és molt necessari. De fet hi ha altres
comunitats com Galícia i Aragó, si no vaig errada, que també
fan passes en aquest sentit. I mentre, també així com ha dit el
Sr. Borràs, no s’integri a nivell estatal la cartera de serveis i
que es doti del finançament corresponent, jo crec que també
s’han d’anar fent passes des d’aquí.
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Entenem que aquesta és una mancança de la nostra sanitat
que obliga a molts pacients a recórrer a la sanitat privada, tot
i que la despesa econòmica que això comporta és molt alta,
sobretot per als malalts crònics.

Pel que fa a la redacció del tercer punt, també és cert que
ens agrada més la redacció que proposa el Grup Parlamentari
Socialista, perquè es té en compte el Col·legi Professional de
Podòlegs i pensam que s’ha d’anar per aquest camí i és bàsic
que s’escolti els professionals.

I de la resta de posicions i d’acords que es plantegen a la
proposició no de llei hi estam totalment d’acord.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Queda poc per afegir realment i a
més crec que hi ha un consens prou evident entre tots
nosaltres, encara que al final no votem a favor de la proposta
de la Sra. Ballester. És evident que s’ha de fer un
reconeixement de la prevalença d’aquesta malaltia, que a més
a més va en augment i la necessitat de posar-hi solucions,
perquè també ja s’ha dit aquí prèviament que evidentment que
ha de suposar també un estalvi per al sistema de salut, com
qualsevol altra acció que s’encamini a tractar precoçment
qualsevol diagnòstic.

És evident aquesta necessària inclusió de la podologia a la
cartera de serveis comuns, perquè ja sabem que també depèn
del ministeri i de la seva voluntat i també ja s’ha dit aquí
prèviament que la podologia no ha de dirigir-se o adreçar-se
estrictament als diabètics, sinó a qualsevol altre tipus de
complicació que pogués haver sobre el peu, per dir-ho
d’alguna manera.

Per tant, el nostre vot és en contra, no perquè no puguem
compartir la preocupació, sinó pel que ja s’ha exposat
prèviament, la necessitat d’incloure la podologia dins la
cartera de serveis. Jo hi ha una cosa que m’ha cridat molt
l’atenció quan estava cercant informació i és que l’estratègia
en diabetis del Sistema Nacional de Salut, contempla
evidentment objectius diferents, línies diferents, abordatges
de complicacions, indicadors, per si fas una recerca de
podologia en aquest document, o podòlegs, no apareix, i em
crida moltíssim l’atenció  que un document fet des del
Ministeri de Salut no contempli la importància de la figura del
podòleg per tractar aquesta complicació derivada de la
diabetis.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara demanam al grup proposant
si desitja una suspensió de 10 minuts o si podem continuar?
Idò pertoca ara en aquests moments que el grup proposant fixi
la seva posició i assenyali si accepta l’esmena i com quedaria
tot de cara a una votació.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, dar las gracias
a todos los grupos por todas las aportaciones que han
realizado. En primer lugar, decir que sí aceptaré la enmienda
al punto 3, para incluir el Colegio Profesional de Podólogos
de las Islas Baleares, está claro que estaba implícito en el
punto 3, pero es cierto que está muy bien nombrarlo
explícitamente.

Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo en que los puntos 1
y 2 no se puedan llevar a cabo, es cuestión únicamente de que
políticamente se quiera hacer, puesto que ya tenemos una
categoría profesional de podología y es cierto que no está en
el Servicio Nacional de Salud, pero sí que es cierto que se
puede asumir aquí, porque es importantísimo y muy graves las
consecuencias que puede tener el no tratar el pie diabético.
Por eso nosotros no hemos incluido todas las manifestaciones
que necesiten de un tratamiento podológico, únicamente nos
hemos centrado en el pie diabético, porque sabemos que las
necesidades en sanidad son muchas y tenemos que ir
priorizando y en podología hemos priorizado este tipo de
patología. Es cuestión de voluntad política asumir este
servicio hasta que se apruebe en el Servicio Nacional de Salud.
Yo creo que sí se puede hacer y es voluntad política.

Pero bueno, también agradecer a los grupos que apoyan los
puntos 1 y 2. Y bueno, si el punto 3 sale adelante pues ya nos
parecerá bien para que, a través del Colegio Profesional de
Podólogos, pues se haga un plan integral de atención sanitaria
para atender a los pacientes, si bien digo que me gustaría que
si no puede ser ya, de atención podológica, puesto que no está
dentro del Servicio Nacional de Salud, al menos se haga un
plan ya de atención al pie diabético por su importancia.

Gracias a todos. Nada más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Entenc idò que hem de plantejar la
votació punt per punt, incorporant al punt número 3 l’esmena
del Grup Parlamentari Socialista, la RGE núm. 3733. És així?

Idò passam a votar el punt número 1 tal com està redactat
a la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201803733
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EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al punt número 2 tal com està redactat a la
proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 7 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I ara passam a votar el número 3, que és l’esmena de
modificació 3733 que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, en conseqüència, queda aprovada aquesta
proposició no de llei RGE núm. 528/18 amb l’únic punt que
és l’esmena 3733 que ha incorporat el Grup Parlamentari
Socialista.

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