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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyors i senyores diputades. Primer de tot
volem donar la benvinguda al Sr. Miquel Gallardo, que crec
que és la primera vegada que participa en aquesta Comissió de
Salut, benvingut.

I començam la sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria
si es produeix qualque substitució.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Maria José
Camps.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò ara passarem a discutir els dos punts que hi ha
dins l’ordre del dia, el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 7596 i 7597/18.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7596/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
malaltia de Behçet.

La primera, la RGE núm. 7596/18, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, és relativa a la malaltia de Behçet. Per
a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Vicent Serra, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Vostè ja ha donat les paraules de
benvinguda al nou diputat en aquesta comissió, però... i per
tant són en representació de tots, de totes maneres, benvingut.

La malaltia de Behçet o síndrome de Behçet és un trastorn
poc freqüent que causa la inflamació vascular de tot el cos, de
possible causa autoinmune amb predisposició genètica. Té una
prevalença que varia segons la localització geogràfica; així a
Turquia pot arribar a 37 casos per 10.000 habitants, al Japó a
1 cada 10.000, o a Espanya, de 5 a 10 casos per cada 100.000
habitants. Aquesta síndrome pot presentar nombroses signes
i símptomes com poden ser nafres bucals doloroses i
recurrents, nafres genitals o a la resta del cos que poden
deixar cicatrius, inflamació ocular o uveïtis  recurrent i
dolorosa que pot acabar amb ceguesa; també artritis o
problemes vasculars que si afecten el cervell poden
determinar un accident vasculocerebral. 

El 17 de maig de 2017, a la Comissió de Sanitat i Serveis
Socials del Senat, es va aprovar una moció que instava el
Govern central a garantir una correcta atenció i finançament
de tractaments i serveis requerits pels pacients afectats per la
síndrome de Behçet. Era una moció del Grup Parlamentari
Socialista a proposta de l’Associació Espanyola de la malaltia
de Behçet, que va quedar aprovada per unanimitat amb
modificacions proposades per diferents grups parlamentaris.

Donada la petició d’aquesta associació que s’aprovi a nivell
autonòmic el text ja aprovat en el Senat, per contribuir així a
la visibilitat i sensibilització d’aquesta malaltia i la
problemàtica que l’envolta, és per això que es proposa: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern central perquè
en coordinació amb les comunitats autònomes i dins l’àmbit
de les seves competències:

1. Traslladi al Consell Interterritorial del Sistema Nacional
de Salut la necessitat de garantir als afectats de la síndrome de
Behçet l’accés gratuït i àgil a tots els materials i tractaments
necessaris, per fer front a les complicacions pròpies de la
seva malaltia, independentment de la comunitat autònoma on
resideixin.

2. Continuar definint amb la major urgència la xarxa de
centres, serveis i unitats de referència per a tots els afectats,
amb la dotació de recursos humans i materials que siguin
necessaris, amb la necessitat de garantir i publicar
posteriorment els itineraris de derivació oficial entre
comunitats autònomes que permetessin l’accés efectiu de
persones amb la síndrome de Behçet a aquests espais
especialitzats d’atenció sanitària.

3. Instar la Direcció General de l’Institut Nacional de la
Seguretat Social a proporcionar formació específica per al
coneixement de la patologia de la síndrome de Behçet a
metges inspectors de tot l’Estat de tal manera que els criteris
siguin coneguts i aplicats de forma uniforme a través del
manual d’actuació de què disposen aquests professionals.

4. Dedicar recursos suficients per a la investigació
d’aquesta malaltia, i promoure dins la Comissió de formació
continuada de les professions sanitàries del Sistema Nacional
de Salut programes de formació específics de la síndrome de
Behçet per als professionals que treballen en l’àmbit sanitari.

5. Iniciar actuacions pertinents per a la inclusió de la
síndrome de Behçet a l’annex del Reial Decret 1148/2011, de
29 de juliol, sempre que, tal com s’estableix a la citada
disposició, es realitzin els estudis i informes previstos de
caràcter científic que justifiquin la incorporació de la
síndrome de Behçet al llistat de malalties considerades
greus.”

Vull dir que aquest punt ja està fet, ja està complimentat,
però a l’escrit tramès per aquesta associació pel qual
demanava que això fos aprovat també en el Parlament balear,
doncs així ho contemplava, i per això, amb aquesta apreciació
i aquest matís, he volgut citar fins i tot la número 5. Aquest
punt número 5 ja va iniciar-se en el BOE de 22 de febrer del
18 amb la resolució  de 9  de febrer de 2018, perquè es
publicava un conveni entre  l’Institut Nacional de Serveis
Socials i la Societat Espanyola de Reumatologia, i a la
clàusula primera d’aquest conveni posava que el present
conveni tenia per objecte que la Societat Espanyola de
Reumatologia procedís a l’elaboració del document de la
síndrome de Behçet. Es va procedir després a una consulta
pública de modificació de l’annex d’aquest Reial Decret
1148/2011, i així d’aquesta manera aquest punt 5 està
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complert. Però, atès, com repetesc, que és una petició de
l’associació, d’un escrit que estava aprovat per aquesta mateixa
associació, doncs és per això que el duim íntegrament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Com que no hi ha cap esmena
presentada a aquesta proposició no de llei, passam al torn de
fixació  de posicions. Començam pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president, bones tardes, diputats, diputades.
Efectivament, tal com ha dit el portaveu del Partit Popular, la
Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Senat va aprovar una
moció, presentada pel Partit Socialista, per millorar
l’abordatge de la malaltia de Behçet i garantir el seu accés
gratuït i àgil per fer front a les complicacions pròpies de la
malaltia. En aquest sentit, la iniciativa, és veritat, va ser
aprovada per unanimitat i per suposat que li donem suport.

Sí que em crida l’atenció que sí que és cert que per abordar
aquestes malalties, en aquest cas aquestes malalties rares,
perquè està dins de les malalties rares aquesta malaltia de
Behçet, ja que les condicions i les... allò que produeix la
malaltia són situacions que encara són prou desconegudes, em
crida l’atenció que la presenti el Partit Popular que..., de fet
estic encantada, però em crida l’atenció perquè entre els punts
que recull aquesta iniciativa, com la del punt 4 , dedicar
recursos suficients per a la investigació d’aquesta malaltia,
pens que sí, és així com pens que haurien d’haver fet unes
polítiques que estiguessin destinades a això, a investigació, i
tothom sap que aquestes polítiques han estat retallades des del
començament i han fet que aquests tipus de malalties no siguin
investigades. És un poc com, per què gastar... ¿para qué
gastar dinero en enfermedades que no afectan a casi nadie,
no?, que moltes vegades es planteja.

Bé, pensem que per avançar en aquest tractament és
necessària i fonamental la investigació, aquest punt 4 s’ha de
desenvolupar, i també és important recuperar el fons que
finança les derivacions a les comunitats autònomes d’aquestes
malalties rares, que es diu.

Donarem suport a aquesta iniciativa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

Bé, en primer lloc, vull agrair la benvinguda que m’han
donat i s implement vull dir que des del Grup MÉS per
Mallorca estam totalment d’acord amb la iniciativa aquesta. 

Ens consta que hi ha més de 10.000 malalties rares o poc
freqüents, a les Illes Balears aproximadament hi ha unes
15.000 persones que en sofreixen i tan en aquest cas concret
com en la resta estam molt d’acord que es tirin endavant
aquestes mesures que reclama aquesta proposició no de llei.
Simplement això.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gallardo. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. També
seré molt breu perquè pens que aquest tipus d’iniciatives s’hi
ha de donar suport i poc es pot afegir al que ja ha explicat el
portaveu del grup proposant.

Estam d’acord amb tots els punts que parla la proposició
no de llei i crec que és important que els acords que
s’aconsegueixen tant al Senat com al Congrés i que afecten les
comunitats s’acompleixin, i també a l’inrevés, perquè el que
no ha de semblar és que s’aproven iniciatives i quedin en paper
banyat.

Per tant, nosaltres evidentment donarem suport a aquesta
proposició no de llei.

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. Jo encara seré més breu, també
donarem suport a aquesta proposta perquè pensam que tot el
que sigui acompanyar gent malalta i més en aquest cas que són
malalties rares és fonamental i important que ho facem des de
l’administració.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Correspondria en aquests
moments parlar al Grup Parlamentari Mixt, però, atès que no
hi ha cap diputat o diputada, donam la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista al Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, bones tardes a tots i a totes,
i també al Sr. Gallardo donar-li la benvinguda a aquesta
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comissió, ja ens vàrem poder conèixer el dia de la presa de
possessió, però vull desitjar-li molts d’èxits que seran els de
tots en aquesta etapa de parlamentari.

Bé, centrant-nos en aquesta proposició no de llei el primer
a dir és que és una proposició de llei que havia de defensar la
meva companya María José Camps, però és a ca seva malalta,
no ha estat possible, i ho faré jo mateix. He estat mirant-ho al
llarg d’aquest matí i hi ha coses que criden una miqueta
l’atenció, no?, ho deia la Sra. Maicas, en el sentit que això és
una proposta presentada pel Grup Parlamentari Socialista al
Senat, i ara ve aquí, que està bé, no hi ha cap problema, no?,
però crec que tots hem de fer-nos una miqueta..., hem de ser
conscients del que protestam i del que ens queixam, si cadascú
de nosaltres individualment ho fa aconseguirem que aquest
parlament... aconseguirem que la política sigui més franca i
més sincera.

Ho dic perquè era precisament ahir on possiblement amb
raó, amb més raó o amb menys raó, vèiem com la Sra. Marí al
Ple es va queixar per part del Grup Parlamentari Popular que
no havia estat convidada a signar la proposició de llei debatuda
arran de la gratuïtat dels pàrquings, quan en comissió s’havia
presentat i se n’havia parlat.

Sí que és cert que estava dins els acords pel canvi i bé, està
bé que aquestes coses si s’han de fer entre tots es facin entre
tots, però en aquest cas podem dir el mateix, no? És una cosa
que ja està presentada al Senat pel Grup Parlamentari
Socialista i ara la porta el Grup Parlamentari Popular a voler
aprovar-la aquí per enviar-ho a Madrid d’alguna manera.

Com no pot ser d’altra manera, Sr. Serra, nosaltres hi
estarem d’acord. És coherent que el Grup Parlamentari
Socialista li doni suport. 

A partir d’aquí no hi hauria massa cosa a dir. La moció
presentada al Senat explica a la seva exposició de motius
detalladament el perquè d’aquesta i la seva aprovació per
unanimitat, amb aportacions dels altres grups. És una evidència
prou important, però a mi m’ha cridat l’atenció perquè aquest
matí he cridat, he telefonat a un metge conegut que ha tractat
moltes malalties rares, i em diu: “Home, Xico, rara sí que ho
és perquè en la meva vida n’he vista una”, i és clar, nosaltres
hem de tenir, hem de fer atenció a això perquè només que n’hi
hagi una a la nostra comunitat, o n’hi hagués dues o n’hi hagués
poques, s’hi ha prendre atenció i s’han de tractar com
correspon. Perquè aquí -ho deia el Sr. Gallardo- quan parlam
de malalties rares en total de malalties rares idò podem parlar
de 15.000, envoltant els 15.000 afectats, i són cada vegada
més les malalties rares que coneixem, i és bo que es coneguin
aquestes malalties rares ja que abans de conèixer-se la gent als
pocs dies, als pocs mesos, als pocs anys es moria i no sabíem
per què havia mort. 

Ara en molts de casos s’aconsegueix que tenguin una
qualitat de vida suficientment bona per estar en aquesta
societat d’una manera... idò, el millor possible, que és el que
s’intenta quan es tracten aquests tipus de malalties.

Els avanços tecnològics i científics que hi ha, crec que és
bo que es comparteixin a tots els llocs i que en aquesta
comunitat tenguem els majors... o  la millor tecnologia
possible per fer front a aquests tipus de malalties, precisament
per això que diem i el que hem de saber és a quin nivell ens
trobam, si nosaltres aquí tenim un nivell suficientment elevat
per donar-nos per satisfets amb el servei que es dóna a aquesta
gent. Jo deia que la conselleria... o volia dir que la Conselleria
de Salut des de fa uns anys té tot un equip de professionals
dedicat a aquest tipus de malalties i crec que podríem dir que
ens trobam a un nivell semblant a la majoria de poblacions de
l’Estat espanyol.

Evidentment que determinades malalties es tracten amb
més rigor potser a determinats hospitals per la quantitat
d’estudis o per la quantitat de... o pel nivell d’investigació que
hi ha en aquests, però que evidentment idò... nosaltres hem
d’estar al nivell més elevat possible.

Fins aquí, idò res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Ara té la paraula per
contradiccions, que crec que no n’hi ha gaires, el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. No hi ha contradiccions, però
puntualitzacions, matisos que s’han fet, idò... encara que hi
hagi un suport a aquesta proposta, suport que vull agrair abans
de res, però sembla que quan el Partit Popular du una proposta
d’aquest tipus idò sempre hi ha matisos i puntualitzacions a
fer. 

Sra. Maicas, nosaltres... i Sr. Tarrés, aquesta proposta no
la duim perquè ens l’hagi tramesa el Partit Popular de Madrid
ni del Senat ni... és  a dir, aquesta proposta ha arribat d’una
associació que volia que ho donàssim a conèixer a nivell
autonòmic. Per tant, jo simplement el que he fet és dur-la, no
hi ha cap altre tipus d’interès ni... el que no volia és que passàs
aquesta legislatura i aquesta proposta quedàs damunt la taula.
Simplement, és que no hi ha trampa ni cartró ni hi ha altra
història a fer.

Per altra part, quant que hagués estat una proposta que
haguéssim pogut aprovar per unanimitat, doncs, sí, és vera, si
jo l’hagués arribada a plantejar i hi haguéssim pogut estar tots
d’acord hauria pogut ser una declaració institucional o una
PNL signada per tots els grups, però, a veure, intent treure una
PNL d’un altre tema, que ja vendrà, que estic segur que serà
per unanimitat, eh!, i duc un any. Per tant, jo el que no volia era
que és retardàs, que seguís la mateixa dinàmica i que ens
quedàs damunt la taula. Per tant, és per això que l’he duta, no
per res més perquè el primer que he dit és que va ser a
proposta del Partit Socialista i no tenc cap ni un de problema
a dir-ho això i que va ser incorporada amb una sèrie de
modificacions de la resta de grups.
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Crec que l’important aquí és seguir un poc el rumb que ens
marca l’associació i si això serveix per donar-li un poc més de
visibilitat i un poc més de sensibilització, doncs, ja està bé.

Per tant, res més, agrair el suport i res més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ho podem aprovar per unanimitat
o per assentiment? Sí?

Sí, doncs, ho aprovam per unanimitat o per assentiment.
Per tant, queda aprovada aquesta proposició no de llei RGE
núm. 7596/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a la malaltia de Behçet.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7597/18,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
malalties rares.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7597/18, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a malalties rares.

Per a la seva defensa donam la paraula, pel Grup
Parlamentari Popular, al Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta PNL va en la mateixa línia
de la que hem vist, es tracta d’una proposta de la mateixa
associació, també per donar un poc més de visibilitat a aquest
tipus de patologies i és per això que ho duim aquí a nivell de
Parlament, sense cap altra tipus d’interès.

Les malalties rares són aquelles que tenen una baixa
incidència en la població, per ser considerada com a rara cada
malaltia específica només pot afectar a un nombre limitat de
persones, i així és quan afecta menys de 5 per cada 100.000
habitants. Però aquestes patologies poc freqüents afecten una
gran quantitat de persones. Segons l’OMS existeixen prop de
7.000 malalties rares que afecten el 7% de la població
mundial. A Espanya s’estima que existeixen més de 3 milions
de persones amb malalties poc freqüents. Per això, qualsevol
persona pot patir una patologia poc freqüent a qualsevol etapa
de la seva vida.

Les associacions de boixos amb malalties rares, tant a
nivell nacional com autonòmic, lluiten per donar visibilitat a
unes malalties congènites, de difícil coneixement per gran
part dels metges, que precisen d’un major suport sanitari, de
serveis socials i de prestacions en general. Aquesta visibilitat
és clau per al seu reconeixement no només per la societat sinó
també pels professionals sanitaris.

A la nostra comunitat autònoma l’Associació de boixos
amb malalties rares, ABAIMAR, és la que recull aquesta
problemàtica i expressa les reivindicacions dels afectats i dels
seus familiars. El diagnòstic exigeix un procés d’acceptació
personal i  familiar complex precisament, i, en part, per

aquesta falta de coneixement de pocs casos perquè es tracta de
boixos i boixes petits i per la limitació psicomotora que
comporta. 

Cap parella no està preparada per al naixement d’un fill o
d’una filla amb aquestes malalties, la felicitat d’un naixement
en aquell moment és incompleta perquè no tot ha anat bé i a
poc a poc la malaltia va donant la cara, però el diagnòstic pot
tardar a arribar. Però després de recórrer a diferents metges
i proves, però també havent de recórrer als serveis de salut de
diferents comunitats en multitud d’ocasions i havent de
compaginar la preocupació del teu fill o filla amb la rectitud
burocràtica bàsica per poder recuperar una part de la despesa
econòmica i amb procediments burocràtics canviants d’una
banda a l’altra.

Podem dir que una gran part de les despeses econòmiques
són reemborsades, però no d’una forma ràpida; per una estada
prop d’un hospital de referència en cas de precisar, per
exemple, un trasplantament, perquè si surt un donant ha de ser
d’immediat i complir els terminis, no compensa el que es
pugui rebre de l’administració i, a més, en aquests casos la
recuperació pot ser lenta i, per tant, amb una àmplia
repercussió social, laboral i familiar. Els recursos sanitaris i
socials per a aquests casos és quasi inexistent, el que provoca
un patiment afegit. 

El registre poblacional de malalties rares es va crear el
gener de 2013, d’acord amb el Decret 15/97, de 23 de gener,
que regula la xarxa de vigilància epidemològica de Balears,
que a la vegada està dins el sistema d’informació de salut
pública de la comunitat autònoma per proporcionar indicadors
de referència respecte d’altres comunitats autònomes i
d’altres països, així com per evitar la dispersió d’informació
i el desconeixement d’aquestes malalties atesa la seva baixa
prevalença. 

El Ministeri de Sanitat finança a les comunitats autònomes
el desenvolupament de sistemes d’informació sanitària i
d’estratègies davant de malalties rares, finançament que
s’incorpora al que pressuposta cada comunitat dins els seus
pressuposts respectius. 

Recentment s’ha donat a conèixer el registre poblacional
autonòmic 2010-2015, elaborat pel Servei d’Epidemiologia
de la Direcció General de Salut Pública del Govern balear, on
hi ha recopilats 18.969 casos a Balears, atenent així una de les
reivindicacions de l’associació.

Per això es proposa: “el Parlament Balear insta el Govern
balear a actualitzar i a donar compliment a altres
reivindicacions de l’Associació de boixos amb malalties rares
d’aquesta comunitat en la mesura de les seves competències
o a gestionar-les davant del Govern central com: seguir i
actualitzar el registre de malalties rares; realització de
protocols d’actuació per a hospitals  i metges d’atenció
primària davant d’una patologia poc freqüent als quals cal
instruir perquè sàpiguen com actuar en cas de trobar-se amb
alguna d’aquestes patologies poc freqüents a la pràctica clínica
diària; valorar la incorporació de la figura de metge gestor de
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casos, de la mateixa manera que s’ha fet amb la infermera
gestora de casos; i la creació de les unitats multidisciplinars.

El 13 de desembre del 2006 a l’hospital de Son Espases va
tenir lloc una sessió d’estratègia davant les malalties rares a
Balears que va ser presentada a les diferents associacions per
la directora gerent i el coordinador d’aquesta estratègia, també
el cap de Genètica de Son Espases, on es va anunciar la
creació d’una unitat de seguiment multidisciplinar de malalties
rares, començant per les que es tenia identificades aquest
hospital, entre les quals la síndrome d’Ehlers-Danlos.

Les tres línies principals d’aquesta unitat eren la cessió de
professionals per coordinar actuacions davant d’un cas; la
programació de visites externes dels malalts agrupant les cites
per evitar múltiples desplaçaments; i el pas de l’edat pediàtrica
a l’adulta per tutelar el canvi d’especialistes per aquesta raó.

La realització de protocols d’actuació per facilitar l’accés
a l’escola dels boixos que pateixen malalties poc freqüents;
facilitar aquesta accessibilitat amb els  mitjans necessaris
perquè es compleixi el dret constitucional de ser escolaritzats
en igualtat de condicions. No existeix una estratègia clara i
dotada de mitjans per donar a conèixer què és una malaltia de
baixa prevalença en general. 

Millorar l’accessibilitat, és un altre punt, a la medicació
per als afectat de malalties rares perquè és molt dificultós; per
un costat, hi ha determinada medicació que no cobreix l’ib-
salut i que es fa inassumible per part de les famílies amb
pacients amb malalties rares i, per altra part, hi ha patologies
per a les quals determinades medicacions, com complements
vitamínics, no estan cobertes per l’ib-salut.

Per acabar, reconeixement que aquests malalts requereixen
unes mesures excepcionals, tant de tractaments com de
facilitats i suport, que se’ls ha de donar per part d’institucions,
Seguretat Social, salut, educació, per exemple en el cas de la
discapacitat i dependència. 

S’ha presentat una esmena per part del Grup Parlamentari
Socialista que nosaltres acceptarem perquè enriqueix i
complementa aquesta proposició no de llei, que el seu esperit
l’únic que cerca és el que he dit al principi d’aquesta PNL.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Com vostè acaba de dir, s’ha
presentat una esmena per part del Grup Parlamentari
Socialista, la RGE núm. 9921/18, i per a la seva defensa té la
paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Podem dir que hi ha moltes
malalties rares o poc freqüents, més, com dèiem abans, més
de 10.000 i, per tant, es precisa d’una estratègia tant a nivell
nacional com a nivell autonòmic de forma coordinada per

poder garantir la millor atenció a les persones que les
pateixen. Per a moltes malalties l’atenció des de l’àmbit
sanitari no és suficient i per aquest motiu s’ha de treballar de
manera global i transversal. 

L’atenció a les persones amb malalties poc freqüents és un
dels grans reptes sanitaris, i per això des de la Conselleria de
Salut s’ha posat en marxa un canvi del model assistencial per
oferir una atenció adequada als malalts amb malalties
cròniques, i s’estan dedicant més recursos a la investigació,
com vèiem a l’altra proposició no de llei.

Com a exemple importantíssim i significatiu, s’han
millorat els processos de detecció i diagnòstic de les
malalties poc freqüents, i per aquest motiu el Grup
Parlamentari Socialista presenta una esmena d’addició en els
següents termes: “Que se segueixin desenvolupant les accions
per millorar el diagnòstic de les malalties poc freqüents
consistents en: a) desenvolupament del projecte  per a la
millora d’accés al diagnòstic genètic de persones i famílies
afectades o amb sospita de patir  malalties rares de base
genètica en el Sistema Nacional de Salut; b) continuar
desenvolupant el projecte GENIB, Genètica de les Illes
Balears, amb els sots-projectes de diagnòstic gestacional,
preimplantacional, i diagnòstic prenatal”.

El programa de diagnòstic preimplantacional hi és des del
desembre del 2015; gràcies al programa de diagnòstic genètic
preimplantacional, des del desembre del 2015 ja han nascut
tres nens a Balears sense l’herència genètica de la malaltia.
Des del punt de vista assistencial el Govern de les Illes
Balears ha impulsat la coordinació de tots els professionals i
de to ts els processos assistencials, i la creació de grups
multidisciplinars que permeten abordar la persona de forma
integral. Així mateix s’han posat en marxa diverses línies
d’investigació; un grup específic de genètica clínica i de
malalties poc freqüents està dins la xarxa estatal, que és el
grup de genòmica de la salut, cardiopaties congènites, també
línia d’investigació en malaltia d’Andrade, en fibrosi quística
i immunodeficiències primàries. S’han eliminat també
copagaments en productes sanitaris , farmacèutics,
emol·lients, (...) i ortopèdics, i es treballa també per fomentar
l’autonomia dels afectats i per a la dotació de més i millors
recursos en entorns comunitaris.

Destaca en aquest camp el protocol desenvolupat amb els
centres educatius de la comunitat per facilitar una
escolarització normalitzada i inclusiva als nens que necessiten
atenció sanitària personalitzada, un procés en el qual estan
implicats molts de professionals sanitaris, professionals de
centres educatius i, per descomptat, les famílies i els alumnes.
S’han destinat recursos específics per a la gestió
individualitzada de cada cas amb la figura del gestor de casos,
infermer i professor. 

L’any passat l’Institut de Recerca i Desenvolupament
Social de malalties poc freqüents, entitat sense ànim de lucre,
va premiar la gestió sanitària de les Illes Balears per la seva
contribució a la millora de la qualitat de vida dels afectats i el
foment a la investigació. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201809921
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Hem avançat de manera considerable, tot i que som
conscients que ens queda molt per fer i molt per millorar
quant a qualitat de vida de les 15.000 persones de les Illes
Balears que pateixen alguna malaltia poc freqüent. Sabem que
per avançar hem de treballar de manera conjunta professionals
i pacients, escoltant de manera activa les necessitats i els
anhels de les persones afectades.

Per aquest motiu nosaltres presentam l’esmena d’addició
que esperam que rebi el seu suport i votarem a favor de la
PNL. Ja ens ha dit el Sr. Serra que l’acceptava, que la votarien
a favor; esper que sigui de la mateixa manera per part dels
altres grups, i puguem aprovar aqueixa proposició no de llei.

Moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tarrés. En torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.
Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President, bones tardes novament.
Efectivament també aquesta iniciativa el maig del 2017 també
va ser duta a la Comissió de Sanitat i Serveis Socials del Senat
pel Partit Popular, on demanaven millorar l’abordatge de les
malalties rares perquè donàs resposta als desafiaments
d’universalitat i garantís la igualtat de tots e ls ciutadans als
serveis i les prestacions del Sistema Nacional de Salut. Sí, el
que heu escoltat és l’argumentari que va donar el Partit
Popular quan va presentar aquesta iniciativa.

Aquesta iniciativa va ser aprovada gràcies al suport de tots
els grups parlamentaris excepte el d’Units-Podem, que es va
abstenir en aquesta votació. Per què? Per la incoherència
política i la impossibilitat d’executar el que demanaven, i és
que, a veure, jo no vull tampoc menysprear el treball que fa el
Sr. Serra en aquesta comissió en presentar iniciatives tan
interessants i tan importants com aquesta, però ha d’entendre
que una iniciativa no es pot presentar sense que hi hagi un
compromís polític, i un compromís polític que des de l’Estat
és impossible poder-lo  dur a terme si no hi ha aquest
compromís. Així que dur una iniciativa per dur-la no em
sembla ni coherent ni possible.

Bé, al nostre parer seria necessari abordar tres aspectes
fonamentals d’això per poder abordar aquesta problemàtica:
d’una banda, la millora de les vies que milloren la circulació
de pacients entre centres que puguin ser de referència, amb la
recuperació d’eines com el fons de cohesió pressupostària, tal
i com he comentat abans. D’altra banda, l’impuls de la recerca
d’alternatives a l’actual model d’innovació biomèdica,
aprovació  de medicaments, finançament de tractaments i
fixació de preus; apostem per models de fixació de preus
lligats als costos de producció i investigació, així com creiem
interessant avançar en models de linkage, és a dir, de
separació del procés de recerca i del procés de
comercialització mitjançant l’establiment de recompenses per

al desenvolupament de medicaments concrets per a patologies
concretes, sense que es generin els incentius perversos perquè
la indústria investigadora i innovadora intenti maximitzar el
seu benefici de qualsevol manera.

Si no hi ha un protagonisme central de l’Estat en el
lideratge d’R+D+I no tindrem possibilitat de generar canvis en
el model productiu i seguirem sense poder posicionar-nos
amb poder en negociacions de preus amb les indústries líders
en investigació aplicada. Creiem que hi ha un problema en
l’àmbit de la situació actual del model d’innovació
farmacèutica que fa que certes patologies no tinguin ningú que
les investigui, perquè el retorn econòmic de la investigació no
es veu clar. En conclusió, un dels problemes que pateix la
gestió sanitària i el disseny de polítiques de salut, almenys
fins ara, és que hem comprat de manera acrítica la priorització
del concepte clàssic de l’eficiència per davant del de la
justícia. 

Les malalties rares es multipliquen, Sr. Serra, i no els
donem la resposta necessària. Per avançar en el tractament
d’aquestes malalties és fonamental treballar en la informació
i la sensibilització de la societat mitjançant polítiques
públiques de salut, la formació del professionals i el
compromís i la coordinació de totes les administracions
públiques. Celebrem tots els avanços que per part de la
Conselleria de Salut de la comunitat autònoma es fan, citats
pel portaveu del Partit Socialista, i esperem que continuï així
en aquesta comunitat i avançar en el nostre estat espanyol amb
referència a aquestes polítiques de salut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Gallardo.

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:

En primer lloc, vull aclarir que estem d’acord tant amb la
proposició no de llei que ha presentat el Partit Popular, com
també amb l’esmena d’addició  que ha afegit el Partit
Socialista, i voldríem afegir simplement dos punts, a afegir
sobre la informació que s’ha donat, que és que realment ja
s’està actualitzant el registre de malalties rares a les Illes
Balears; existeix aquest registre i contínuament s’hi fa feina.

També voldríem aclarir que la realització dels protocols és
un dels objectius de l’estratègia nacional de malalties poc
freqüents, per tant és una tasca d’àmbit estatal que s’ha de fer,
i que cada un dels serveis de salut treballa en això.

I el tercer punt potser és un tema un poc més personal o
més simple: és que a l’hora d’atendre aquestes persones que
tenen malalties poc freqüents no n’hi ha prou a facilitar
l’accessibilitat als medicaments orfes, que també, i que no és
una tasca que sigui només cosa de la comunitat autònoma, sinó
que cal una atenció holística a les persones, és a dir, una
atenció molt concreta, molt simplificada, tant a nivell físic, a
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nivell social, fins i tot a nivell emocional, i tant en la persona
que ho sofreix com en l’entorn, perquè de vegades aquestes
malalties es poden transmetre genèticament tant a germans
com a fills i tot això.

Simplement amb aquests petits aclariments volia acabar la
intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gallardo. Pel Grup Parlamentari El Pi
té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats.
Efectivament com s’ha comentat a Balears hi ha més de
18.000 persones amb alguna malaltia rara o bé amb els seus
símptomes i un total d’unes 610 patologies diagnosticades.

Tots sabem les dificultats actuals a les quals s’afronta la
investigació per descobrir més sobre aquestes malalties, que
moltes vegades són obligades i sobretot per manca de
pressupost, però pensam que el fet que sigui complicat no ho
fa ni molt manco innecessari ni menys important.

Per això consideram que cal sumar esforços per part del
Govern estatal i per part del Govern balear per donar resposta
als afectats i als seus familiars actualitzant i garantint
l’accessibilitat, etc., dins els punts que marca la proposició no
de llei.

Nosaltres evidentment hi votarem a favor i donarem suport
a l’esmena del Grup Parlamentari Socialista perquè pensam
que completa aquesta proposició.

M’ha de permetre, Sra. Maicas, dir que no he entès la seva
exposició, parlar que vostès no varen aprovar una moció o una
proposició al Congrés o al Senat per incoherència, crec que
vostès són el màxim d’incoherents i, evidentment, per avançar
hi ha d’haver accions polítiques perquè aquestes puguin
apostar per innovació i hi ha d’haver un compromís polític que
si aquest no existeix no es pot avançar cap aquí. Per tant, s’han
d’aprovar iniciatives com aquestes per donar suport als estudis
i a la innovació i perquè si hi ha aquest compromís polític
avançarem cap aquí. No he entès massa el seu discurs.

Nosaltres votarem a favor d’aquesta iniciativa. 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. També donarem suport a aquesta
iniciativa com ja hem fet amb l’anterior PNL amb l’afegit que
parlam d’infants amb malalties rares. 

La solitud en què es troben aquestes famílies quan estan en
la fase de diagnòstic i un cop que el tenen es veu conhortada
per les associacions i està bé, però és obligació de les
institucions públiques investigar, finançar i tenir cura
d’aquests pacients.

Les xifres sobre l’atenció sanitària que ofereix la
Federació  Espanyola de Malalties Rares ens indiquen que
encara queda molt de camí per fer, per posar dos exemples: el
46% no se sent satisfet amb l’atenció  sanitària o que la
cobertura de productes sanitaris  per la sanitat pública és
escassa o nul·la, vos dic, per posar dos exemples només.

Coincidesc amb les apreciacions que s’han fet sobre la
necessitat d’impulsar més la investigació per al bé d’aquestes
persones i de tota la societat, així com també coincidesc amb
la visió holística de l’atenció que necessiten aquestes
persones.

També hem de dir que estam d’acord amb l’esmena
d’addició presentada pel Grup Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ara correspondria el temps al
Grup Parlamentari Mixt, però, atès que no hi ha cap diputat ni
diputada, donam la paraula al grup proposant, al Sr. Serra
perquè fixi la seva posició, assenyalar si accepta l’esmena, que
ja ho ha dit anteriorment, o  per si vol fer alguna altra
aportació.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, president. Vull agrair el suport de tots els grups
a aquesta altra PNL i l’aportació del Partit Socialista quant a
aquests dos punts que s’incorporaran a aquesta PNL.

Vull dir i repetir que amb referència al que ha dit el
portaveu de MÉS per Mallorca quant al registre, que
efectivament existeix un registre i jo he assumit que existeix
un registre, vull dir... això és ver, feina se’n fa, però vull dir
que aquesta proposta és més de sensibilització i, com he dit a
l’altra PNL, de visibilitat d’una problemàtica que realment
m’ha preocupat quan he començat a sentir el discurs de la
portaveu de Podemos quan ha mig anunciat una abstenció
perquè m’ha dit que s’havia fet una abstenció. 

Jo no sé el que hagués passat si aquesta proposta, si és que
és aquesta proposta la que es va dur a Madrid exactament, per
culpa de Podemos o amb l’ajuda de Podemos no hagués sortit,
com haguéssim quedat els polítics una altra vegada?, com
haguessin quedat els polítics una altra vegada davant la gent
que pateix aquest tipus de problemàtica i que l’únic que cerca
és intentar tirar ganxos on pot per intentar recuperar un espai
que li costa, que li costa posar-se al nivell de la resta?

És clar, Podem, amb aquesta abstenció de Madrid, el que
va aconseguir és sortir del rotlo emparat en el fet que els
altres aconseguirien que amb això se sensibilitzàs i es
verbalitzàs i es veiés aquesta problemàtica una vegada més.
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Per tant, és incoherent el que ha dit vostè, Sra. Portaveu
del Grup Parlamentari Podemos, és una absoluta incoherència
amb la qual... per intentar fer-se veure vostès el que fan és
intentar tapar les problemàtiques que són molt més greus.

És que jo  no entenia aquest anunci o un pseudoanunci
d’abstenció quan aquí m’ha fet aquesta introducció a les
malalties rares, però no me l’ha feta a la malaltia de Behçet,
que també és una malaltia rara, o quan vàrem aprovar aquí tots
per unanimitat aquella proposta que vàrem trametre al
president de la comissió i que el president de la comissió la
va dur aquí, referent a les pacients d’extròfia vesical cloaca i
epispàdies i que tots vàrem votar a favor i és una altra malaltia
rara en la qual vostè ahir no va fer cap altra consideració.

Per tant, crec que és important, com a la mar, que les
maniobres siguin clares i definides i que no intentem embullar
en un tipus de problemàtica que la pateix molta gent, massa
gent i que sabem tots que els recursos no són ni molt menys
els que es necessiten. Per tant, així i tot vull agrair el suport.

Res més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT.

Molt bé, moltes gràcies. Idò, acabat el debat, passam a la
votació d’aquesta proposició no de llei 7597/18, amb
l’esmena incorporada, ja que ha estat acceptada, 9921/18,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Idò, per unanimitat, es vota a favor, i no procedeix res més.

Per tant, queda aprovada aquesta proposició no de llei RGE
núm. 7597, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a malalties rares, amb l’esmena RGE núm. 9921 incorporada.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, aixecam la
sessió.

Moltes gràcies.
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