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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, gràcies. Margalida Prohens substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

Proposició no de llei RGE núm. 5255/18, presentada
pel  G rup Parl amentari  Popul ar, rel ativa a
desenvolupament de la Llei 4/2015, de 23 de març, de
drets i  garanties de les persones en el procés de morir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
Proposició no de llei RGE núm. 5255/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament de la Llei
4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de les persones en
el procés de morir.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Serra, per un temps de
deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. És un objectiu de la medicina
cuidar de les persones al final de la seva vida, especialment en
el procés de la mort. Més de dues terceres parts de les morts
són medicalitzades, bé per un procés ja medicalitzat o bé
perquè el mateix procés de la mort requereix tractament
mèdic de la simptomatologia. A Balears la Llei de drets i
garanties de les persones en el procés de morir, 4/2015, de 23
de març, va ser aprovada per unanimitat la legislatura passada
després de la feina feta pel Sr. Vicenç Thomàs, real
coordinador del grup, na Fina Santiago i jo mateix, una llei que
va comptar amb l’impuls tècnic del doctor Enric Benito i la
participació de nombroses entitats. Vull citar això perquè
n’hem parlat prou i no s’havia dit, i crec que no sobra
recordar-ho.

Aquesta llei va entrar en vigor tres mesos després de la
seva publicació al BOIB, i estipulava a la disposició final
quarta, com a compliment d’objectius, que el Consell de
Govern desenvoluparà aquesta llei en el termini màxim d’un
any des de la seva entrada en vigor; per tant tenia fins al juny
de 2016 per fer-ho, aproximadament. 

Entenem que un canvi de govern com el que es va produir
el maig de 2015 pot retardar i  podia retardar l’aplicació de
determinades normatives, però som a juny de 2018 i aquesta
llei encara no s’ha desenvolupat del tot. La proposició no de
llei sobre regulació de l’eutanàsia, aprovada pel Ple d’aquest
parlament el dia 22 de maig passat, va donar l’oportunitat de
tornar a parlar d’aquesta llei, no perquè estigui directament
relacionada amb l’eutanàsia, encara que les dues actuacions

tenen lloc a un mateix moment de la vida i en un moment
donat no serien excloents, sinó perquè alguns dels arguments
tècnics que es varen plantejar en el debat estaven basats en el
fet que hi ha estudis que demostren que la petició d’eutanàsia
per part dels malalts disminueix quan millora la formació dels
professionals en el tractament del dolor i en cures pal·liatives,
per la qual cosa a l’entorn de les unitats especialitzades en
pal·liatius el nombre de peticions és molt baix. És un fet que
quan un malalt es planteja el dolor i el patiment, si el grup de
cures pal·liatives i les persones que el cuiden aconsegueixen
traslladar-li la percepció d’un control raonable dels
símptomes és possible que aquesta situació pugui ser més
manejable.

Per altra part hi ha professionals, fins i tot professionals
de cures pal·liatives, que són reticents o directament contraris
a plantejar el tema de l’eutanàsia sense una millora prèvia de
l’assistència en cures pal·liatives de qualitat per a tota la
població, sense que això vulgui suposar posposar una fita... o
proposar una fita subjectiva per a un debat, sinó la constatació
que l’atenció que es dóna a les persones greument malaltes
encara no és del tot satisfactòria en general, i això està basat
en el quadern 41 de la Fundació Víctor Grífols i Lucas sobre
eutanàsia i suïcidi assistit.

En aquesta comunitat, com he dit, el desenvolupament ha
estat lent, i creim necessari un impuls en aquest
desenvolupament i millorar així les polítiques de millora de
l’entorn al final de la vida dins els hospitals, tant pel que fa a
recursos humans com pel que fa a espais, o pel que fa a
agilitació de la informació clínica comuna dels pacients per
als professionals sanitaris que han d’actuar en aquests
moments, i per això el Grup Parlamentari Popular ja va
anunciar en el debat que he comentat que presentaríem una
PNL en aquest sentit, i el text és que el Parlament de les Illes
Balears insti el Govern balear a desenvolupar durant 2018 la
Llei 4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de la persona
en el procés de morir.

S’ha presentat una esmena per part dels grups
parlamentaris PSOE, Podem, MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca en el sentit mateix de la proposta del Partit Popular
però que diu “continuar desenvolupant aquesta llei”; jo no tenc
cap problema per acceptar aquesta esmena, no tenc cap
problema, però sí que m’agradaria -i la votarem a favor, encara
que no acceptin el que diré ara mateix-, tal vegada sí que
m’agradaria afegir-hi, si  els representants o els portaveus
d’aquests grups parlamentaris ho acceptem, dir que es
desenvolupi durant aquesta legislatura, per així tenir un espai
de temps que ens permeti dir que hi ha un límit de temps per
aconseguir un percentatge d’aquesta llei. Ja sabem que llavors
els conceptes són molt subjectius quant als compliments, però
almenys tenir un percentatge molt ampli d’aquesta llei ja
desenvolupat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201805255


SALUT / Núm. 69 / 13 de juny de 2018 925

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. S’ha presentat per part dels  Grups
Parlamentaris  Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca l’esmena RGE núm. 6613/18.
Per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula, per part del
Grup Parlamentari Socialista, l’Hble. Diputat Sr. Thomàs, per
un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tots i a totes.
Quan vaig escoltar el Sr. Serra..., evidentment subscric totes
les paraules que ha dit dels  antecedents de la legislatura
passada respecte de la Llei 4/2015, però quan vaig escoltar en
el debat sobre la PNL que vostè ha comentat em va sobtar que
digués que presentarien una PNL per demanar el
desenvolupament de la llei, i estava ansiós per escoltar a veure
com argumentava això, perquè la veritat és que no ho ha
argumentat quines mancances de desenvolupament té, que en
té qualcuna, però amb la redacció literal que posa sembla que
no s’hagi fet res. Per això nosaltres havíem presentat aquesta
esmena, que quedàs de manifest que s’estan desenvolupant
coses, i evidentment la posició del nostre grup és que no
tenim inconvenient que es posi “continuar desenvolupant
durant aquesta legislatura”.

A veure, la llei, vostè ho sap perfectament, posa fites que
es poden entendre com a desenvolupament d’aquesta llei.
Parlem de quatre coses. Una d’elles, per exemple, és que es
fes un estudi de com morim a les Illes Balears, això és una
cosa que posa la llei a una disposició; bé, idò s’ha tengut
coneixement per un diari aquest cap de setmana que, bé, hi ha
un estudi fet, que afecta a dades de mortalitat de gent que ha
rebut cures pal·liatives, de l’any 15 i l’any 16, que per
exemple constata que qui és més susceptible i de fet rep cures
pal·liatives són els  malalts que tenen tumors; 3 de cada 4
d’aquestes persones amb càncer continuen morint a l’hospital;
evidentment l’edat és el principal factor que determina on mor
la gent, parlam de domicili, hospital, residències, que per
exemple les persones més susceptibles de rebre cures
pal·liatives moren més a l’hospital, i fonamental són homes i
joves, perquè les dones tenen més tendència a morir-se en el
seu domicili. Surten dades curioses, perquè als sectors, per
exemple, de ponent i migjorn, que agafa Palma, es moren més
a l’hospital que per exemple en el sector de llevant de
Mallorca, que es moren percentualment molt més a domicili
que als hospitals. I per exemple a l’àrea d’Eivissa i Formentera
també es moren més a domicili que en els sectors aquests que
li he dit de ponent i migjorn de Mallorca.

Evidentment són dades que són interessants, i l’estudi
també aporta dades qualitatives de percepció del malalt i dels
seus familiars o persones properes sobre la qualitat d’atenció
que han rebut a través de les unitats de cures pal·liatives. Jo li
vull comentar que actualment hi ha, a més dels equips de
suport en atenció domiciliària i de les unitats de cures
pal·liatives, ja comptam amb unitats  de cures pal·liatives
pediàtriques a determinats hospitals, que hi ha unitats  de
suport hospitalari i que s’estan dotant totes aquestes unitats a

més de personal format i especialitzat en psicologia. Ho dic
perquè en aquesta banda s’ha fet cosa.

Una de les iniciatives que marcava o de fites que marcava
la llei era que s’habilitàs personal funcionari o personal
estatutari per afavorir l’accessibilitat a augmentar les
declaracions de voluntats anticipades, i això s’ha fet, perquè de
fet ara es poden fer aquestes declaracions de voluntats
anticipades a més llocs que fa uns anys, a Mallorca es pot fer
a la conselleria, es pot fer a Inca, es pot fer a Manacor; a
Eivissa es pot fer a Vila; a Menorca en aquests moments es
pot fer a quatre llocs diferents, a Es Mercadal, a Ciutadella, al
Centre de Salut de Verge del Toro o al de Dalt Sant Joan i, des
dia 1 de juny d’enguany, ja es pot fer també físicament a
Formentera. Vull dir, això era un punt que marcava la llei.

Una altra de les coses que la llei deia és que s’havia de
tenir un accés directe a la voluntat anticipada a través de la
historia clínica electrònica. Això des de fa un parell de mesos
ja està posat a la història clínica digitalitzada, que és una
millora que marcava la llei.

Dades de voluntats, idò, home, aquest esforç es veu, a l’any
2014, 838 voluntats noves; a l’any 2015, 804; a l’any 2016,
917; o a l’any 2017, 1.119, un augment d’un 20% respecte de
l’any anterior i, per exemple de facilitats de punts de registre
a l’illa de Menorca ha suposat a l’any 2017 un augment d’un
42% respecte a l’any anterior. Això són qüestions o fites que
s’han desenvolupat en funció de la llei.

La informació que tenc és que es continuen desenvolupant
activitats formatives no només a la gent que està en aquestes
unitats específiques, sinó un altre fet que és molt important:
que els professionals metges i infermeres que treballen en
l’àmbit d’atenció primària augmentin la seva formació en
aquests aspectes perquè normalment per una quota hi ha dos
o tres malalts terminals per any i hi ha professionals que
assumeixen ells directament aquesta activitat.

Evidentment, manca el desenvolupament d’altres
iniciatives, és veritat que també la llei suggereix fer un decret
per al Comitè d’ètica assistencial, li he de reconèixer que
aquest punt en concret no està publicat, però li puc dir que fa
més d’un any que vaig assistir d’una reunió de tres hores en
què es parlava de l’esborrany d’aquest decret. Crec que està
aturat en la tramitació jurídica, però no és perquè hi hagi cap
problema, sinó perquè de vegades si no hi vas molt al darrere
no acaba de sortir, però venc a dir... és un tema al qual també
es treballa i és molt important i vostè, com a professional de
la medecina, sap com pot ser d’important que hi hagi un
comitè d’ètica assistencial a les Illes Balears i que com més
hospitals o àrees de salut també així existeixin.

Crec que les dades de l’estudi que evidentment la llei
marca que s’ha de fer una avaluació cada dos any, crec que és
important perquè són unes primeres dades, però, per exemple,
per què en determinades comarques de les Illes com és l’àrea
de Llevant de Mallorca hi ha més persones que es moren al
seu domicili que no en altres zones que sociològicament són
molt semblants?
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Tota aquesta..., diguéssim, argumentació va en línia de
l’esmena que hem presentat. Crec que és més correcte dir que
“el Parlament insta que es continuï desenvolupant aquesta
llei”, perquè a més no té límits; vull dir, es pot desenvolupar,
si volem entendre això, que tots els professionals tenguin una
excel·lent formació en aquest àmbit, no? 

Per tant, nosaltres estam contents que accepti la nostra
esmena i evidentment no hi ha cap problema perquè digui
“aquesta legislatura”. Nosaltres havíem llevat el termini del
2018 perquè el positiu és que es vagi desenvolupant perquè
això no té el perquè aturar determinats aspectes.

I és vera que s’ha de cercar més informació d’altres
aspectes que marca la llei i que en aquests moments, per
exemple, no en tenim informació. Vostè sap perfectament que
un article parla que hi hagi una habitació individual sempre que
pugui ser, no en tenim informació en aquests moments,
excepte d’aquelles unitats de cures pal·liatives, però hi ha gent
que als hospitals d’aguts es mor amb un exterior que pot ser
terminal i no sabem en aquests moments si estan en
habitacions individuals o no. Ho dic per a un punt en concret,
o quantes persones en aquesta situació demanen suport
espiritual, que vostè sap que també està recollit a la llei, no?

Per tant, em vull quedar en el fet que s’està treballant, és
veritat que no es fa determinada publicitat i jo esper que, per
exemple, enguany pugui veure la llum el decret aquest del
Comitè d’ètica assistencial que així com tenim el comitè
d’ètica en investigació clínica des de fa... crec que deu anys,
idò que puguem tenir aquesta altre. 

Per tant, per part del Grup Parlamentari Socialista
encantats que vostè accepti la nostra esmena i nosaltres
acceptam la matisació que vostè introdueix.

LA SRA. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per a la defensa d’aquesta esmena té
la paraula per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears
l’Hble. Diputada Sra. Maicas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, presidenta. Bones tardes, diputats,
diputades, bé, no és difícil afirmar que a Espanya és mor
malament i aquesta realitat és el que ha motivat que en els
darrers anys diverses comunitats autònomes, com és la nostra,
hagin aprovat drets i garanties per salvaguardar la dignitat de la
persona en el procés de mort, amb l’objectiu de morir bé,
regular o malament, però que no depengui, com fins ara, del
metge que a un li toqui. Però, a més de les lleis, per morir bé
cal promoure una altra cultura de la mort, serena, acceptada,
desfent poc a poc el tabú; una tasca llarga i difícil per la qual
és imprescindible la implicació dels professionals sanitaris
als quals s’ha de donar formació sobre drets i presa de
decisions, eines com la planificació de cures o la inclusió del
testament vital a la història clínica i el reconeixement i
avaluar-ne els resultats.

Les lleis soles no són suficients, són necessàries
estratègies i polítiques per posar-les en marxa i és el que
manca en aquesta llei que fou aprovada al 2015, i esperem que
amb aquesta iniciativa es promogui i s’impulsi per a la seva
total aplicació, perquè cal que s’apliquin de manera efectiva
les normes que ja estan en vigor en l’àmbit estatal de manera
que es millori la qualitat de la mort i es garanteixi la dignitat
en el procés final de la vida.

Però el que és imprescindible és potenciar i respectar
l‘autonomia de la voluntat del pacient, tot i que des de Podem
considerem que la mort digna no es garanteix amb l’aprovació
d’aquesta llei, mentre es continuï sense despenalitzar i regular
l’eutanàsia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maicas. Per a la defensa d’aquesta esmena té
la paraula per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
l’Hble. Diputat Sr. Ferrà, per un temps de deu minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Gràcies, Sra. Presidenta, diputades i diputats. Com ha dit
el diputat del Partit Popular, aquesta llei va ser fruït d’un gran
consens i això és important recalcar-ho. És cert també el que
diu que el desplegament d’aquesta llei estava previst en un any
i no s’ha consolidat. 

Per tant, aquesta proposició no de llei té una
fonamentació, però també té uns matisos els quals ja ha
apuntat el Sr. Thomàs, hi ha tota una sèrie d’observacions i
actuacions que voldria fer sobre la llei, la primera de totes és
el desenvolupament reglamentari d’aquesta llei. És cert que hi
ha mancances, però també és cert que s’han duit a terme
informes que presenten l’anàlisi de com s’ha mort durant els
anys 2015 i 2016 la població resident a les Illes Balears
susceptible de rebre aquestes cures pal·liatives. També és cert
que s’ha establert un protocol d’accés al Registre de voluntats
anticipades per a les clíniques privades. 

També l’administració pública sanitària diu la llei que ha
d’oferir una formació específica d’alta qualitat als seus
professionals, i també és cert que durant aquesta legislatura
s’han desenvolupat activitats formatives en aquesta matèria, i
també és cert que s’està fent feina en un pla de formació i un
pla de treball que encara no està publicat, però sí que s’està
duent a terme formació.

Un altre punt que és important és la incorporació de les
declaracions de voluntats anticipades, que ja hem comentat
ara, i també que tots els centres sanitaris i sociosanitaris, o les
institucions públiques i privades disposaran o  estaran
vinculades a un comitè d’ètica assistencial de les Illes Balears.
La creació d’aquests comitès d’ètica assistencial, que s’ha de
fer mitjançant un decret -també ja s’ha comentat- està dins les
darreres fases; és molt important, i ho volem manifestar, la
creació d’aquests comitès d’ètica assistencial, ja que la funció
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d’aquests òrgans és la prevenció i la col·laboració en la
resolució de conflictes ètics i morals que poden sorgir de la
relació clínica durant el procés de presa de decisions en
l’àmbit d’atenció sanitària, un problema amb el qual molts ens
hem trobat en qualque moment de la nostra vida.

També és important apuntar, respecte d’un dels punts que
marca la llei o un dels objectius, que és assegurar que els
pacients en situació terminal o  d’agonia si així ho desitgen
podran rebre les cures pal·liatives que precisen en el seu
domicili, sempre que no estiguin contraindicats i siguin
possibles. Crec que s’ha avançat, s’ha avançat molt. És vera
que aquest punt encara no està consolidat del tot però s’hi ha
avançat i s’hi està fent feina. Quant al fet que els pacients
tenguin el dret a rebre l’atenció idònia que previngui i també
alleugereixi el patiment i dolor i altres símptomes en tant que
sigui possible, inclosa la sedació, tant si el dolor és refractari
com en l’agonia, com està indicada i ho necessiten, també s’hi
està fent feina i és vera que no s’han aconseguit encara que
marca la llei.

Quant a la prestació i el suport emocional i social i
assistencial a les persones cuidadores i a les famílies de
pacients en el procés de morir tant en el domicili com en el
centre hospitalari, clar, actualment els equips de recursos
específics de cures pal·liatives compten ja amb una
composició professional de psicologia que du a terme aquest
objectiu. I també quant a un dels objectius que era vetllar pel
compliment dels objectius definits a l’estratègia de cures
pal·liatives a les Illes Balears, s’estan duent a terme tota una
sèrie d’avaluacions realitzades pel Servei de Planificació
Sanitària.

Clar, el Partit Popular ens demana que es desplegui aquesta
llei. Nosaltres hi coincidim i per això hem signat aquesta
esmena, que entenem que seria més adequat dir que continuï
desplegant, ja que el Govern és molt sensible en aquest tema,
com altres governs, això ningú no ho discuteix, i es vénen fent
tota una sèrie d’actuacions que ja hem comentat: les
campanyes de divulgació, la potenciació de les voluntats
anticipades..., els comitès d’ètica assistencials que està previst
que es puguin dur a terme ben aviat, i tenir en compte també
aquests estudis que s’han dut a terme que també ha mencionat
el Sr. Thomàs, en els quals s’apunten les voluntats anticipades:
el 2015, 804 voluntats anticipades; el 2016 se’n varen
registrar 917; el 2017, 1.119; i a dia 1 de gener, un total
acumulat de 7.589 voluntats anticipades en el registre,
voluntats anticipades de ciutadans de les Illes Balears.

He de dir també que respecte de l’esmena in voce que ens
presenta el Partit Popular, hi estam d’acord, que es pugui dur
a terme durant..., la proposta és durant aquesta legislatura. No
hi veim cap inconvenient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. Per a la defensa d’aquesta esmena té la
paraula, per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. La qüestió de com volem morir
és un debat candent. Fa no gaire vam debatre al Ple l’eutanàsia,
i tal com va prometre el PP avui ens duen a la Comissió de
Salut aquesta PNL que demana desenvolupar la Llei 4/2015,
de drets i garanties de la persona en el procés de morir.
Compartim la necessitat que aquesta llei es desenvolupi, però
tal i com s’expressa a la PNL sembla com si no s’hagués fet
res i açò no s’ajusta a la realitat, i és per açò que hem
presentat aquesta esmena de modificació, per instar a
continuar desenvolupant.

La consellera de Salut està fent passes per desenvolupar
aquesta llei, com ja han dit els anteriors intervinents, i no
passaré a repetir-les. Les cures pal·liatives han d’estar basades
en la necessitat i orientades a pal·liar el sofriment; una de les
seves característiques és la integritat, entesa com aquella que
cobreix totes les necessitats dels pacients, inclosos aspectes
sanitaris, psicològics, socials i espirituals. Per tant l’objectiu
de les cures pal·liatives és alleugerir el patiment al final de la
vida i facilitar una mort en pau.

Però tot i ser conscients de la necessitat d’aquestes cures
pal·liatives no podem deixar de lluitar per tal que es legalitzi
l’eutanàsia, perquè no tothom vol aquestes cures i sí que vol
triar com i quan morir. Hem de poder oferir les alternatives
que la gent necessita, siguin cures pal·liatives o bé optar per
la mort digna, perquè pensam en la voluntat de controlar el
nostre ésser, les nostres decisions, de conservar la nostra
llibertat fins a la mort. Amb aquest esperit ha nascut l’ideal de
l’última llibertat, ser sempre amos de nosaltres mateixos, de
la nostra mort, i no abandonar-nos a la voluntat de tercers.

Agraïm que hagin acceptat la nostra esmena i per la nostra
part també acceptam l’esmena feta in voce.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sureda, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, fa unes
setmanes que vàrem parlar sobre l’eutanàsia, com bé ha
comentat ara la Sra. Font. Avui parlam de la Llei 4/2015, que
no és una llei al voltant de la qüestió de la mort però sí de les
persones en procés de morir. Per tant és important regular les
diferències que hi ha entre  un i l’altre. Evidentment, és un
tema molt íntim i que s’ha de tractar amb tot el respecte, però
no obstant això va ser necessari en el seu moment legislar per
omplir un seguit de buits que sentien tant professionals que
acompanyaven les persones en el procés de morir, com dels
mateixos pacients en el moment de les cures pal·liatives, de
patiment i del dolor físic.
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Creiem que és important establir i deixar palès els drets i
les obligacions d’uns i altres i reforçar la seguretat jurídica,
que aquesta llei és el que fa, a més a més amb un gran consens
polític, ja que va arribar a un ple de la legislatura passada sense
cap esmena viva i es va aprovar per unanimitat.

Nosaltres no entrarem a debatre si s’ha desenvolupar o si
ja s’està desenvolupant, crec que l’important és que quedi
desenvolupada i així donar seguretat als usuaris i als
professionals que ho necessiten.

Donarem suport a la proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Seijas, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Poco más tengo que añadir de lo
que se ha dicho por los diferentes portavoces, que considero
que es un tema muy importante para nuestra sociedad lo que
se regula en esta ley, y que sí debe ser desarrollado. No sé si
se está desarrollando correctamente o no, tampoco voy a
entrar en esos debates, pero sí que hay que darle toda la
atención posible.

Por tanto, acepto..., daré cobertura a esta petición, a la
petición.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Es demana al grup proposant si vol una
suspensió de la sessió o si podem continuar? 

Continuam amb la intervenció del grup proposant per fixar
la posició i assenyalar si accepta les esmenes. Té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Serra del Grup Parlamentari Popular, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb aquesta proposició no de
llei jo he pretès que la redacció fos constructiva i d’aquesta
manera evitar la relació de mancances, encara que sigui a costa
de mantenir viva la curiositat del Sr. Thomàs, però realment
aquesta relació de mancances jo les vaig dir en el plenari, en
vaig dir algunes que ara els repetiré. Però, com dic, he pretès
que aquesta PNL fos constructiva. He dit al llarg de
l’exposició que efectivament, s’està treballant, això ho he
reconegut i és així, però també és vera que hi ha una sèrie de
temes i apartats de la mateixa normativa que es troben en una
fase molt primitiva, per dir-ho així.

Falten recursos especialitzats d’aguts en els hospitals
d’aguts, no tots en tenen, hi ha algun hospital que té personal

a temps parcial. El tema de morir o de facilitar aquest procés
en un entorn individual, no es troba dins les polítiques
prioritàries dels hospitals, sé que de vegades és complicat,
però, en definitiva, el que demanam és que els gerents
d’aquests hospitals, d’aquestes àrees de salut, prioritzin les
polítiques a l’entorn del final de la vida.

Per altra part, el contacte amb la informació, l’agilitació a
l’accés de la informació clínica i comuna dels pacients, per
tenir més informació a nivell de creuament de dades, que no
únicament serviria per a aquest tema, sinó que serviria per
aconseguir que el mateix malalt, a la vista de la utilització dels
diferents recursos d’aquesta comunitat, socials, sanitaris o
sociosanitaris pogués ser un tot sol, facilitaria també aquesta
atenció i en el cas que ens ocupa avui, milloraria l’entorn en
el procés de la mort.

Falta aquest decret, ja s’ha reconegut i per tant, esper que
si estava en procés, esper que el puguem veure prest el decret
sobre el Comitè d’ètica assistencial.

I jo crec que és molt important que s’informi als
professionals, perquè la percepció que hi ha dels
professionals és que, malgrat que som conscients que s’ha
treballat, però tots sabem que encara es troba per complir
bona part d’aquesta lle i, encara jo crec que a nivell de
professionals no hi ha la percepció que això estigui lligat. Per
tant, jo pens que aquest Pla de formació també ha de veure la
llum, doncs serveixi per unificar criteris i donar la sensació
d’organització que ara, almanco jo he detectat que no la tenen
els professionals que estan al voltant de tot aquest tractament
i aquesta atenció al procés de la mort.

Per tant, agrair a tots  e ls  representants parlamentaris el
suport a la PNL i agrair també l’acceptació de l’esmena, amb
la qual cosa esper que entre tots puguem fer que aquesta
normativa en un percentatge molt elevat es pugui complir o la
veiem complida a finals d’aquesta legislatura.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Acabat el debat passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 5255/18.

Vots a favor?

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 5255/18 presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa al desenvolupament de la Llei
4/2015, de 23 de març, de drets i garanties de les persones en
el procés de morir.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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